একাডেমীর উত্তম চচ চা (Best Practices) বিষয়ক প্রবিডিদন।
বিডরানাম : আইবিটি বিষয়ক বিক্ষক প্রবিক্ষণ ককাডি চ Online বনিন্ধন।
উত্তম চচ চার বিিরণ: কদডির স্কুল, কডলজ, মাদ্রািা ও কাবরগবর বিক্ষা প্রবিষ্ঠাডনর বিক্ষকগণ এ প্রবিষ্ঠাডন িরকাবর ভাডি
আইবিটি প্রবিক্ষণ গ্রহণ কডর থাডকন। কনকটার কর্তচপক্ষ ইডিাপূডি চ প্রবিক্ষণাথী বনি চাচন প্রবিয়ায় কদডির কজলা প্রিািক,
কজলা বিক্ষা অবিিার, উপডজলা বিক্ষা অবিিার, মাধ্যবমক বিক্ষা অবিিার এিং বিবভন্ন বিক্ষা প্রবিষ্ঠাডনর অধ্যক্ষ, প্রধান
বিক্ষক ও মাদ্রািার সুপারগণডক প্রাথী িাবলকা কপ্ররডণর অনুডরাধ করা হডিা। এ প্রবিয়ায় প্রবিক্ষণাথী বনি চাচডন দীর্ চ িময়
লাগডিা এিং জটিলিাও বিল। িডল বনধ চাবরি িমডয়র মডধ্য প্রাথী িাবলকা পাওয়া কেডিা না এিং অডনডকই প্রবিক্ষডণ
অংিগ্রহণ করডিন না। িডল একাডেমীর প্রবিক্ষণ কযাডলন্ডার অনুোয়ী েথােথ ভাডি প্রবিক্ষণ পবরচালনায় জটিলিার
সৃবি হডিা।
প্রবিক্ষণাথী বনি চাচডনর কক্ষডে জটিলিা বনরিডনর লডক্ষয িিচমাডন কদডির প্রিযন্ত এলাকা কথডক আগ্রহী প্রাথীগণডক স্ব স্ব
প্রবিষ্ঠাডনর প্রধান ও ম্যাডনবজং কবমটির িম্মবি িাডপডক্ষ অনলাইডন কনকটাডরর বনজস্ব ওডয়িিাইডট িরািবর আডিদন
করার জন্য বিজ্ঞবি প্রকাি করা হয়। িডল বিক্ষক প্রবিক্ষণ ককাডি চ বিক্ষকগণ িরািবর আডিদন করডি পাডর । এ পদ্ধবিডি
স্বল্প িমডয় আগ্রহী প্রবিক্ষণাথীগণ েথােথভাডি অনলাইডন আডিদন করডি িক্ষম হডে এিং েথািমডয় প্রবিক্ষণ শুরু করা
িম্ভি হডয়ডি।
চ
িলািল: বিক্ষকগণ স্ব-উডযাডগ আডিদন করায় েথািমডয় সুষ্ঠুভাডি বিক্ষকগডণর আইবিটি প্রবিক্ষণ কােিম
পবরচলানা
কডর এবপএ এর লক্ষয পূরণ িম্ভি হডে।

-০২উত্তম চচ চার বিডরানাম: প্রবিক্ষণাথীডদর অনলাইডন পরীক্ষা গ্রহণ।
উত্তম চচ চার বিিরণ: ইডিাপূডি চ ককান প্রবিক্ষণাথীর ক্লাি গ্রহডণর পর িার অবভজ্ঞিা োচাইডয়র জন্য কাগডজ পরীক্ষা গ্রহন
করা হডিা। এডি কাগজ অপচডয়র পািাপাবি িলািল প্রদাডনর কক্ষডে িমডয়র অপচয় হডিা।
িলািল : িিচমাডন অনলাইডন পরীক্ষা গ্রহডণর িডল অল্প িমডয় দ্রুি িলািল প্রকাি করা িম্ভি হডে।

উত্তম চচ চার বিডরানাম : কিকার যুি-যুি মবহলাডদর বিনা মূডে প্রবিক্ষণ প্রদান।
চ
উত্তম চচ চার বিিরণ : একাডেমীডি ৬মাি কময়াদী অযােভান্সে িাটিবিডকট
ককাি চ অন কবিউটার কেবনং এ বনধ চাবরি
মূডের বিবনমডয় প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয়। িডি গবরি কিকার যুি-যুি মবহলাডদর জন্য বিনা মূডে কবিউটার বিষয়ক
িট চ ককাি চ চালু করা হডয়ডি। িারা কনকটার কিিবুক কপডজ বিজ্ঞাপন কদডে একােমীর ওডয়িিাইডে আডিদন করডি
পাডরন।
িলািল : বেবজটাল িাংলাডদি গড়ডি গবরি কিকার যুি-যুি মবহলাডদর ভূবমকা রাোর পথ সুগম হডয়ডি।
উত্তম চচ চার বিডরানাম : ৮ম ও নিম কেণী িাে/িােীডদর বিনামূডে প্রবিক্ষণ প্রদান ।
উত্তম চচ চার বিিরণ : আইবি্টি বিষডয় িম্যক ধারণা তিবর করার জন্য নিাগি ৮ম ও ৯ম কেণীর িাে/িােীডদর িাডদর
কবিউটার বিক্ষা পাঠ্যিইডয়র বিডলিাি অনুোয়ী বিনামূডে প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয়। এডি নতুন ক্লাডি ভবিচর পুডি চই
িংবিি বিডলিাডির িম্যক ধারণা লাভ কডর।
িলািল : প্রবিক্ষণপ্রাি ৮ম ও ৯ম কেণীর িাে/িােীগডণর কবিউটার বিক্ষা িইটির বিডলিাি কিষ করার কক্ষডে ককান
অসুবিধা হয় না।

-০৩উত্তম চচ চার বিডরানাম : মিামি িক্স স্থাপন।
উত্তম চচ চার বিিরণ : একাডেমীর প্রধান কাজ প্রবিক্ষণাথীগডণর প্রবিক্ষণ প্রদান করা এিং িরকারী বনডদ চি কমািাডিক
কাজ করা। এডক্ষডে প্রবিক্ষণাথীডদর অথিা িবহরাগি ব্যবিিডগরচ ককান অবভডোগ থাকডি পাডর। ইডিাপূডি চ অবভডোগ
বলবেিভাডি পবরচালডকর বনকট প্রদান করডি হডিা। িিচমাডন কিিা গ্রহণকারী কিিা িহজীকরডণর জন্য মিামি িক্স
স্থাপন করা হডয়ডি।
িলািল : মিামি িক্স স্থাপন করায় কিিা গ্রহণকারী িহডজই অবভডোগ প্রদান করডি পারডি।

উত্তম চচ চার বিডরানাম : কিিা গ্রহীিার জন্য অডপক্ষমান/িিার জন্য কিে তিবর।
উত্তম চচ চার বিিরণ: আইবিটি বিষয়ক প্রবিক্ষণ ককাডি চর প্রবিক্ষণাথীগণ কহাডেডল অিস্থান কডর থাডকন। িারা ক্লাি রুডম
ক্লাি করার পর কহাডেডল োওয়া িাড়া ককান উপায় বিল না। িিচমাডন কবরডোডরর িংডগ িাউবন তিবর কডর িিার স্থান
তিবর করায় প্রবিক্ষণাথীগণ োডি ক্লাডির পর কবরডোডরর িাডথ িাউবনডি িডি কেৌথভাডি ক্লাডির পড়া িিডকচ
আডলাচনা করডি পাডর।
িলািল : প্রবিক্ষণাথীগডণর জ্ঞান চচ চার করার পথ সুগম হডয়ডি।

-০৪উত্তম চচ চার বিডরানাম: রুম বনডদ চবিকা কেট তিবরকরণ।
উত্তম চচ চার বিিরণ : একাডেমীডি কলার অনুোয়ী ককান রুডম বনডদ চবিকা কেট না থাকায় প্রবিক্ষাণাথীগন ও িবহরাগি
ব্যবিিগ চ ককান কমচকিচা-কমচচারী ককান রুম িডি িা কির করা কিিাধ্য বিল। িিচমাডন িা িহজ হডয়ডি।
ুঁ
িলািল : প্রবিক্ষাণাথীগন ও িবহরাগি ব্যবিিগ চ ককান কমচকিচা-কমচচারীডক খজডি
ককান কিগ কপডি হয় না।

উত্তম চচ চার বিডরানাম: কনকটার, বুগড়া’র িাবি চক কাে চিম বিবি কযাডমরার মাধ্যডম অিডলাকন।
চ
চ
উত্তম চচ চার বিিরণ: কনকটার, বুগড়া’র িাবি চক বনরাপত্তা প্রবিক্ষণ কােিমিহ
দািবরক কােিম
এিং কমচকিচাচ
কমচচারীগডণর আগমন গবিবিবধ পেকিক্ষডণর
জন্য প্রবিষ্ঠাডনর িমগ্র কযািাি এিং ক্লাি োিিমূডহ বিবি কযাডমরা
প্রবিস্থাপন করা হডয়ডি।

িলািল: বিবি কযাডমরা প্রবিস্থাপডনর িডল প্রবিক্ষণাথীগণ েথােথভাডি প্রবিক্ষণ গ্রহণ এিং কমচকিচা- কমচচারীগণ
মডনাডোগ িহকাডর দািবরক কাজ কডর থাডক। োডি ককান প্রবিক্ষণাথী অমডনাডোগী হডল কর্তচপক্ষ িাৎক্ষবনক এ বিষডয়
পদডক্ষপ গ্রহণ করডি পারডি।

