কর োনো ভোই োরে আপদকোলীন েমরে জন্য অনলোইন প্ল্যোটফরমে ঘর বরে
ডিডপএি অনুশীলন কোর্ েক্রম (েংরশোডিত)

লক্ষ্য
ডিডপএি ককোরে ে অংশগ্রহণকো ী ডশক্ষ্করদ িো োবোডহক কপশোগত উন্নেরন জন্য কপশোগত অনুশীলন অব্যহত োখো মোধ্যরম ডশক্ষ্ক মোন ডনডিত
ক ো।

উরেশ্য
১। আপদকোলীন েমরে ডশক্ষ্োর্থীরদ মরনোবল বৃডি ক ো ও স্বোস্থ্য েরেতনোমূলক পদরক্ষ্প ডনরত েহোেতো ক ো।
২। ডিডপএি ককোরে ে আরলোরক ডনজস্ব কপশোগত অনুশীলন অব্যহত োখো।
৩। প্রডতফলনমূলক অনুডেন্তরন মোধ্যরম িো োবোডহক কপশোগত অনুশীলন অব্যহত োখো।
৪। অনলোইরন ডবষেডভডিক জ্ঞোন ও উপলডি েে েো অব্যহত োখো।
৫। ডশক্ষ্ক মোন অজেরন েহোেতো ক ো।

অনলোইন প্ল্যোটফরমে ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন কোর্ েক্রম পড েোলনো গোইিলোইনে (েংরশোডিত)
ডিডপএি প্রডশক্ষ্ণ ত ডশক্ষ্োর্থীরদ ঘর বরে ডেন্তন অনুশীলরন মোধ্যরম িো োবোডহক কপশোগত উন্নেরন েহোেতো ক ো জন্য অনলোইরন কনপ কর্তেক
গৃহীত কোর্ েক্রমেমূহঃ
১) ডিডিএি ই-লাড্ নিং প্ল্যাটফর্ন র্াধ্যর্_ ডিডিএি ২০২০-২০২১ ডিক্ষাবর্ষ নর জন্য: (ডিডিও/প্রের্জর্েি্ িাবডলি করা)
o প্র্ি এর একটি ইউটিউব চ্যার্্ল, NAPE, Mymensingh, Link
: https://www.youtube.com/channel/UCyWT_k1GuAy56s1XMCfIg5A
o প্র্ি এর প্রফসবুক প্রিইজ : https://www.facebook.com/nape.mym.bd/
o প্র্ি এর ওর্েবসাইট www.nape.gov.bd ডিডিএি ই-লাড্ নিং প্রর্ন্যযর ্ার্ “ঘর্র বর্স ডিডিএি অন্যিীল্”

2) ডিডপএি এ ডনব েোডেত ডবষরে জন্য দোডেত্বপ্রোপ্ত ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট ডভডিও কলকেো বো কপ্ররজরেশন ততড ক রবন।
3) দোডেত্বপ্রোপ্ত ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট প্রডতটি ডবষরে প্রডতটি অডিরবশনরক করেকটি পোরট ে (২/৩/৪) ভোগ কর ডভডিও কলকেো বো কপ্ররজরেশন
ততড ক রত হরব এবং ডভডিও তদঘ েয েরব েোচ্চ ১০ ডমডনট হরব।
4) ডবষেডভডিক দোডেত্বপ্রোপ্ত ইন্সট্রোক্ট গণ ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন ততড কর কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীম এ কোরে কপ্র ণ
ক রবন।
5) কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীম, েংগৃহীত ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন র্োেোই-বোেোই ক রবন এবং প্ররেোজরন েম্পোদনো ক রবন ।
ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন এ কনরপ কলোরগো এবং ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন প্রডতটি করেে বো ডভডিওরত আরে ডকনো তো ডনডিত
ক রবন । তোেড়ো প্ররতযক ডবষে গ্রুপ তোরদ ডবষরে ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলরন করেে েমূরহ তোডলকো প্রনেন কর কনপ কটকডনকযোল
টীরম ডনরে উরেডখত েদস্যগরণ কোরে প্রদি ই-কমইরল ঠিকোনোে কপ্র ণ ক রবন ১। জনোব ডদলীপ কুমো ে কো , কপ্রোগ্রোমো , কনপ
(d.sarker69@gmail.com) ২। জ্াব সাইফুল ইসলার্ িার্ীর্, ইন্সট্রাক্টর, আইডসটি, র্াইজডি ডিটিডআই, প্র্াোখালী
(shameem.bseee@gmail.com) ৩। জনোব ঙ্গলোল োে, ঊর্ধ্েতন ডবরশষজ্ঞ, কনপ (rangalal1965@gmail.com)
৪। জনোব কমোঃ মোজহোরুল হক, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ, কনপ (mazharul67@gmail.com)। ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন ডবষেডভডিক
অনুষদ ডনব েোেন ক ো প কনপ এ কটকডনকযোল টীম এ ডনকট কপ্র ণ ক রবন।
6) কনপ কর্থরক গঠিত কটকডনকযোল টীম ডবষে ডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোে কর্থরক প্রোপ্ত ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন এ কনরপ কলোরগো
এবং ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন প্রডতটি করেে বো ডভডিওরত র্থোকো ডবষেটি ডনডিত ক রবন এবং নো র্থোকরল তো এডিট ক রবন
এবং ৩টি মোধ্যরমই (রনপ ওরেব েোইট, কনপ কফেবুক কপজ এবং কনপ এ ইউটিউব েযোরনল) প্রকোশ ক রবন এবং ডবষেডভডিক কটকডনকযোল
টীমকক অবডহত ক রবন । কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীম ৩টি মোধ্যরমই েমরে েমরে মডনট ক রবন ।
7) ডপটিআইরে দোডেত্বপ্রোপ্ত কফোকোল পরেে কমেকতেো (ডপটিআই সুপোড নরটনরিে কর্তেক মরনোনীত) কনপ এ ডিডপএি ই-লোডন েং মোধ্যম কর্থরক
ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন স্ব-স্ব ডপটিআইরে গ্রুরপ কশেো ক রবন।
8) ডপটিআইরে ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট গণ ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন পর্ েরবক্ষ্ণ ক রবন এবং ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থীরদ প্ররেোজনরবোরি ডভডিও
কলকেো /রপ্ররজরেশরন েহোেক তথ্য স্ব স্ব গ্রুরপ প্রকোশ ক রবন।

9) ডপটিআইরে ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থীগণ ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন পর্ েরবক্ষ্ণ ক রবন এবং েপ্তোরহ একবো পর্ েরবক্ষ্ণ কনোট স্ব-স্ব ডবষেডভডিক
ইন্সট্রোক্টর ডনকট ইরমইরল (প্ররেোজরন কমরেঞ্জোর বো ইমুরত বো অন্য ককোন মোধ্যরম) কপ্র ণ ক রবন।
10) ডপটিআইরে ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট গণ ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থীরদ েোপ্তোডহক পর্ েরবক্ষ্ণ কনোট কদরখ অগ্রগডত র্োেোই ক রবন এবং ক ডজস্টো
কমইনরটইন ক রবন।
11) ডপটিআই সুপোড নরটনরিে কফোকোল পরেে কমেকতেো ও অন্যোন্য ইন্সট্রোক্টর েোরর্থ কর্োগোরর্োগ কর ডপটিআই এ েোডব েক তথ্য কজরন ডনরবন।
12) কনপ এ ডিডভশনোল দোডেত্বপ্রোপ্ত অনুষদ েদস্যগণ ডপটিআইরে সুপোড নরটনরিে ও কফোকোল পরেে কমেকতেোরদ েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো
ক রবন এবং ডবভোরগ েোডব েক পড ডস্থ্ডত মডনট ক রবন।
13) ডিডপএি ২০২০ -২০২১ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থী ো প্রডতডদন েংেদ টিডভরত প্রেোড ত (ডশশু কেডণ কর্থরক পঞ্চম কেডণ জন্য ) ক্লোেগুরলো পর্ েরবক্ষ্ণ
কর ড রেডক্টভ জোন েোল ডলরখ এবং কপোট েরফোডলওরত েং ক্ষ্ণ ক রবন।
14) ডিডপএি ২০২০ -২০২১ ডশক্ষ্োবরষ ে প্ররতযক ডশক্ষ্োর্থী প্রডশক্ষ্ণ ডবদ্যোলরে অনুশীলন কোলীন েমরে অন্তত দুটি ডবষে এ উপ এ আপদকোলীন
েমরে একটি কর কমোট দুটি পোঠ পড কল্পনো তত ী কর কফইেবুক গ্রুরপ গোইি ইন্সট্রোক্ট ও অন্যোন্য েহকমীরদ েোরর্থ মত ডবডনমে ক রবন
এবং ডিটিআই প্রখালার ির েংডিষ্ট ডবষে ইন্সট্রোক্টর কোরে জমো ডদরবন। এখোরন উরেখ্য কর্, এ পোঠ পড কল্পনো ততড কক্ষ্রে ডশক্ষ্োর্থী ো
কনপ কর্তেক ততড কৃত ও প্রোর্থডমক ও গণডশক্ষ্ো মন্ত্রণোলে কর্তেক অনুরমোডদত বোডষ েক পোঠ পড কল্পনো অনুে ন ক রবন । (এখোরন দুটি পোঠ
পড কল্পনো মোরন তদডনক বো েোপ্তোডহক নে। আপদকোলীন েমরে প্রে প্রকা্ দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি বুঝোরনো হরেরে। তোেোড়ো এখোরন
আপদকোল বলরত ১৭ মোে ে হরত ২৩ এডপ্রল ২০২০ এ কমেকোলরক বুঝোরনো হরেরে।)
15) ডিডপএি ২০১৯-২০২০ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থী ো র্ো ো ডনজ ডবদ্যোলরে েতুর্থ ে টোরমে আরেন তো োও প্রডতডদন েংেদ টিডভরত েলমোন ক্লোেগুরলো
পর্ েরবক্ষ্ণ কর িোরেড ডলখরবন এবং আপদকোলীন েমরে দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি কলেন প্ল্যোন ততড কর কপোট েরফোডলওরত
েং ক্ষ্ণ ক রবন। এেোড়োও দোডেত্বপ্রোপ্ত গোইি ইন্সট্রোক্টর েোরর্থ ডনেডমত কর্োগোরর্োগ রাখর্ব্। দোডেত্বপ্রোপ্ত গোইি ইন্সট্রোক্ট গন কর্োগোরর্োগপুব েক
মডনটড ং ক রবন এবং কফেবুক গ্রুরপ প্ররেোজনীে ডনরদ েশনো ডদরবন।
16) ছুটি বডি েত ক ো হরল িরবর্তীর্র্ত িডরবডর্তনর্ত িডরডিডর্তর্র্ত ্তু্ ড্র্ি নি্া েিা্ করা হর্ব।
17) কনপ কর্তেক জো ীকৃত ডনরদ েশনোেমূহ েংডিষ্ট ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থী ও ইন্সট্রোক্ট গণ প্রডতপোলন ক রবন।
18) েংডিষ্ট ডপটিআই এ কফোকোলপরেে কমেকতেোগণ েংডিষ্ট গোইি ইন্সট্রোক্টর মোধ্যরম আপদকোলীন েমরে কনপ কর্তেক প্রণীত “ অনলোইন
ডিডপএি পড েোলনো গোইিলোইন “ েংডিষ্ট ডশক্ষ্োর্থীগরণ ডনকট কপ্র ণ ডনডিত ক রবন।

অনলোইন প্ল্যোটফরমে “ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন” পড েোলনো জন্য কমেকতেোরদ
দোডেত্ব ও কতেব্য
১) ডিডভশনোল দোডেত্বপ্রোপ্ত কনপ এ অনুষদ েদস্যঃ (৮জন)
 ডবভোরগ আওতোিীন ডপটিআই সুপোড নরটনরিেগণ এ েোরর্থ েোডব েক ডবষরে কর্োগোরর্োগ ক ো।
 ডবভোরগ আওতোিীন ডপটিআই এ কফোকোলপরেে কমেকতেোরদ েোরর্থ ডিডপএি ই-লোডন েং ডবষরে কোরজ অগ্রগডত
মডনট ক ো।
২) ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীমঃ ( ৬ টি)
 ডবষেডভডিক কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) প্রণেনকো ীগরণ েোরর্থ েোব েক্ষ্ডণক কর্োগোরর্োগ ক ো।
 প্ররতযক ডবষে গ্রুপ তোরদ ডবষরে ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলরন করেে েমূরহ তোডলকো প্রনেন কর কনপ কটকডনকযোল
টীরম কোরে প্রদি ইরমইরল ১। জনোব ডদলীপ কুমো ে কো , কপ্রোগ্রোমো , কনপ ( d.sarker69@gmail.com) ২।
জ্াব
সাইফুল
ইসলার্
িার্ীর্,
ইন্সট্রাক্টর,
আইডসটি,
র্াইজডি
ডিটিডআই,
প্র্াোখালী
(shameem.bseee@gmail.com)
৩। জনোব
ঙ্গলোল
োে, ঊর্ধ্েতন ডবরশষজ্ঞ, কনপ
(rangalal1965@gmail.com)
৪। জনোব কমোঃ মোজহোরুল হক, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ, কনপ
(mazharul67@gmail.com)। কপ্র ণ ক রবন।
 ডবষেডভডিক কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) প্রণেনকো ীগরণ কোে কর্থরক কনরটে (ডভডিও) েংগ্রহ ক ো।
 েংগৃহীত কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) প্ররেোজরন েম্পোদনো ক ো (প্রডতটি অনুষরদ ১জন আইডেটিরত দক্ষ্ কমেকতেো
র্থোকরব ডভডিও েম্পোদনো জন্য)।

 েংগৃহীত ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন এ কনরপ কলোরগো এবং ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন প্রডতটি করেে
বো ডভডিওরত আরে ডকনো তো ডনডিত ক রবন ।
 ডপটিআই ইন্সট্রোক্ট রদ কোে কর্থরক প্রোপ্ত ডবষেডভডিক করেে ((ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) ডর্ডন প্রস্তুত কর রেন তো কডপ োইট
েং ক্ষ্ন কর তো নোম ও ডপটিআই এ নোম অন্তর্ভেক্ত কর কটকডনকযোল টিরম কোরে পোঠোরত হরব।
 করেে েম্পোদকগণ ডভডিও/অডিও ডেে/েোউন্ড ইতযোডদ প্ররেোজনীে েংরর্োজন-ডবরেোজন-েংরশোিন ক ো জন্য
প্রস্তুতকো ীরদ রক প োমশে ডদরবন।
 েংগৃহীত কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) র্োেোই-বোেোই ক ো প কনপ এ কটকডনকযোল টীম এ কোরে কপ্র ণ ক ো।
 েকল করেে এ েংডিষ্ট কটক্সট অবশ্যই NikoshBAN ফরে পোঠোরত হরব।

৩) কনপ এ কটকডনকযোল টীমঃ (রনপ অনূষদ েদস্য ও ডপটিআই ইন্সট্রোক্ট েমন্বরে )
 ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোে কর্থরক প্রোপ্ত ১ কডপ কনরটে (ডভডিও) কনপ এ ইউটিউব েযোরনরল আপরলোি ক ো।
 কনপ কর্থরক গঠিত কটকডনকযোল টীম ডবষে ডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোে কর্থরক প্রোপ্ত ডভডিও কলকেো /রপ্ররজরেশন এ

কনপ এ কলোরগো এবং ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন প্রডতটি করেে বো ডভডিওরত র্থোকো





ডবষেটি ডনডিত

ক রবন এবং নো র্থোকরল তো এডিট ক রবন এবং ৩টি মোধ্যরমই প্রকোশ ক রবন
ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোে কর্থরক প্রোপ্ত ১ কডপ কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) কনপ এ ওরেভেোইরট (ডিডপএি
ই-লোডন েং কমনু ডবষেডভিক েোব কমনুরত) আপরলোি ক ো।
ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোে কর্থরক প্রোপ্ত ১ কডপ কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) কনপ এ কফেবুক কপইরজ
আপরলোি ক ো।
কটকডনকযোল টীম চূড়োন্ত প্রকোরশ আরগ ডবষেডভডিক দোডেত্বপ্রোপ্ত কনপ কমেকতেো েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক ো ।
কর্ ককোন কোড গড েহোেতো জন্য প্ররেোজরন ডপটিআইরে আইডেটি ইন্সট্রোক্ট বো আইডেটিরত দক্ষ্ কমেকতেোরদ কোে কর্থরক
কোড গড েহোেতো কনওেো।

৪) ডবষেডভডিক কনরটে (ডভডিও/কপ্ররজরেশন) প্রণেনকো ী (কদরশ ৬৭ টি ডপটিআই এ কমেকতেোরদ মধ্য কর্থরক):
 কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম র্োরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো।
 এরককটি অডিরবশনরক একোডিক খরন্ড ডবভক্ত কর কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) ততড ক ো।
 কনরটে (ডভডিও) ততড রত প্রডতটি অডিরবশরন প্রডতটি পোরট ে িো োবোডহকতো বজোে োখো (রর্মন একটি অডিরবশনরক ৩টি
পোট ে ক ো প শুধু ১টি পোরট ে কনরটে (ডভডিও বো কপ্ররজরেশন) ততড কর অন্য অডিরবশরন র্োওেো র্োরব নো)।
 এরককটি পোরট ে তদঘ েয েরব েোচ্চ ১০ ডমডনট বো তো ডনরে ততড কর কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোরে কপ্র ণ
ক ো।
 কনরটরে েোরর্থ র্ডদ েোরপোটিভে িকুরমে র্থোরক তোহরল কেগুরলোও কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীরম কোরে কপ্র ণ
ক ো।
 প্রডতটি ডবষরে ডবষেডভডিক করেে কনপ ওরেবেোইরট র্র্থোর্র্থভোরব আপরলোি হরলো ডক নো তো কদখো এবং আপরলোিকৃত
করেে (ডভডিও/ ডপডিএফ ওেোকেশীট/পোওেো পরেে কপরজরেশডনইতযোডদ) ডবষরে কটকডনকযোল কডমটি েদস্যগণরক এ
েংক্রোন্ত মতোমত প্রদোন ক ো।
৫) ডপটিআই সুপোড নরটনরিে:






কনপ এ ডনরদ েশনো কমোতোরবক ডপটিআই কফোকোল পরেে কমেকতেো ডনব েোেন ক ো।
ডপটিআই কফোকোল পরেে কমেকতেো ও ইন্সট্রোক্ট রদ েোরর্থ েোব েক্ষ্ডণক কর্োগোরর্োগ ক ো।
ডপটিআই কফোকোল পরেে কমেকতেো ও ইন্সট্রোক্ট রদ রক প্ররেোজনীে ডদক ডনরদ েশনো প্রদোন ক ো ।
কনপ এ ডিডভশনোল দোডেত্বপ্রোপ্ত অনুষদ েদরস্য েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো ও অগ্রগডত কপ্র ণ ক ো।
ডিটিআইসমূর্হর কর্নকর্তনা/কর্নচ্ারীগণ কর্তেক কনপ এ ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন েম্পডকেত গাইিলাই্স / ড্র্ি নডিকা
এর পড মোজেন কর অর্থবো খডন্ডত অংশ ডবডভন্ন কফেবুক গ্রুপ, ওরেব েোইট এবং ইউটিউব এ আপরলোি র্োরত নো কর কে
ডবষরে েংডিষ্টরদ অবডহত ক ো।

৬) ডপটিআই কফোকোলপরেে কমেকতেো:
 কনপ এ ডবডভন্ন মোধ্যরম প্রকোডশত কনরটে (ডভডিও) ডপটিআই কফেবুক গ্রুরপ কশেো ক ো।

 কফেবুক গ্রুরপ কশেো ক ো জন্য অন্যোন্য ইন্সটোক্টর েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো।
 ডপটিআইেমূরহ কর্নকর্তনা-কর্নচ্ারীগণ কর্তেক কনপ এ ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন েম্পডকেত গাইিলাই্স/
ড্র্ি নডিকা এর প্রটক্সট পড মোজেন কর অর্থবো খডন্ডত অংশ ডবডভন্ন কফেবুক গ্রুপ, ওরেব েোইট এবং ইউটিউব এ আপরলোি নো
ক ো।
 ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থী-ডশক্ষ্করদ গ্রুরপ অন্তর্ভেডক্ত ডনডিত ক ো।
 কনপ এ ডবডভন্ন মোধ্যরম (ওরেবেোইট/রফেবুক কপজ/ইউটিউব েযোরনল) প্রকোডশত কনরটে (ডভডিও/রপ্ররজরেশন/ডপডিএফ
ইতযোডদ) প্রেো ক ো জন্য সুপোড নরটনরিে এ েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো।
 কনপ এ ডিডভশনোল দোডেত্বপ্রোপ্ত অনুষদ েদরস্য েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো ও অগ্রগডত কপ্র ণ ক ো।
 কফোকোলপরেে েমস্যো মুরখোমুডখ হরল কনপ ডবষেডভডিক দোডেত্বপ্রোপ্ত কমেকতেো েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক ো।

৭) ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট :
 কনপ এ ডবডভন্ন মোধ্যরম ও ডপটিআই গ্রুরপ প্রকোডশত কনরটে কদখো।
 ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থীরদ ডভডিওটি বুঝরত অসুডবিো হরল গ্রুরপ েহোেক তথ্য কশেো ক ো।
 ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন কোর্ েক্ররম যুক্ত র্থোকরত ডিডপএি ২০১৯-২০২০ এবিং ২০২০-২০২১ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থীরদ
উৎেোডহত (রমোটিরভট) ক ো।
 সুপোড নরটনরিে ও কফোকোলপরেে কমেকতেো েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো।
 ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থীরদ েোরর্থ কর্োগোরর্োগ ক্ষ্ো ক ো।
 ইন্সট্রোক্ট গণ কর্তেক কনপ এ ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন েম্পডকেত গাইি লাই্স/ ড্র্ি নডিকা পড মোজেন কর অর্থবো
খডন্ডত অংশ ডবডভন্ন কফেবুক গ্রুপ, ওরেব েোইট এবং ইউটিউব এ আপরলোি নো ক ো।
 ডিডপএি ২০২০-২০২১ ডশক্ষ্োবরষ ে প্ররতযক ডশক্ষ্োর্থী র্োরত প্রডশক্ষ্ণ ডবদ্যোলরে অনুশীলন কোরল অন্তত দুটি ডবষে

এ উপ এ আপদকোলীন েমরে একটি কর কমোট দুটি পোঠ পড কল্পনো তত ী কর কফইেবুক গ্রুরপ গোইি
ইন্সট্রোক্ট ও অন্যোন্য েহকমীরদ েোরর্থ মত ডবডনমে কর ন এবং েংডিষ্ট ডবষে ইন্সট্রোক্টর কোরে জমো কদন তো
ডনডিত ক রবন। এখোরন উরেখ্য কর্, এ পোঠ পড কল্পনো ততড কক্ষ্রে ডশক্ষ্োর্থী ো কনপ কর্তেক ততড কৃত ও
প্রোর্থডমক ও গণডশক্ষ্ো মন্ত্রণোলে কর্তেক অনুরমোডদত বোডষ েক পোঠ পড কল্পনো অনুে ন কর তো ডনডিত ক রবন। । (এখোরন
দুটি পোঠ পড কল্পনো মোরন তদডনক বো েোপ্তোডহক নে। পুর ো আপদকোলীন েমরে দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি বুঝোরনো
হরেরে। তোেোড়ো এখোরন আপদকোল বলরত ১৭ মোে ে হরত ২৩ এডপ্রল ২০২০ এ কমেকোলরক বুঝোরনো হরেরে।
 ডিডপএি ২০১৯-২০২০ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থী ো র্ো ো ডনজ ডবদ্যোলরে েতুর্থ ে টোরমে আরেন তো োও প্রডতডদন েংেদ টিডভরত
েলমোন ক্লোেগুরলো পর্ েরবক্ষ্ণ কর িোরেড কমইরেইন কর এবং আপদকোলীন েমরে দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি
কলেন প্ল্যোন ততড কর ডনজস্ব কপোট েরফোডলওরত েং ক্ষ্ণ কর এবং গোইি ইন্সট্রোক্ট কক অবডহত কর তো ডনডিত
ক রবন ।
 দোডেত্বপ্রোপ্ত গোইি ইন্সট্রোক্ট গন ডিডিএি ডিক্ষার্থীর্ির সার্র্থ কর্োগোরর্োগপুব েক মডনটড ং ক রবন এবং কফেবুক গ্রুরপ
প্ররেোজনীে ডনরদ েশনো ডদরবন।

৮) ডিডপএি ডশক্ষ্োর্থী-ডশক্ষ্করদ ক ণীে:






ডপটিআই এ কফেবুক গ্রুরপ ডনজ দোডেরত্ব যুক্ত হওেো
কনপ কর্থরক প্রকোডশত (ওরেব েোইট, কফেবুক কপজ এবং ইউটিউব েযোরনরল) কনরটে ডনেডমত কশোনো এবং কদখো
কফেবুক গ্রুরপ প্রকোডশত কনরটে ডনেডমত কদখো এবং ডবষে অনুেোর তো কনোট ক ো
ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্টর েোরর্থ ডনেডমত কর্োগোরর্োগ ক ো
ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্টর কোরে েোপ্তোডহক পর্ েরবক্ষ্ণ কনোট কমোবোইল ডদরে েডব তুরল কমইরল কপ্র ণ ক ো (রমরেঞ্জোর বো
ইমুরত)
 ডিডপএি ২০২০ -২০২১ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থী ো প্রডতডদন েংেদ টিডভরত প্রেোড ত (ডশশু কেডণ কর্থরক পঞ্চম কেডণ জন্য )
ক্লোেগুরলো পর্ েরবক্ষ্ণ কর ড রেডক্টব জোন েোল ডলখরবন এবং কপোট েরফোডলওরত েং ক্ষ্ণ ক রবন এবং গোইি ইন্সট্রোক্ট রক
অবডহত ক রবন ।

 ডিডপএি ২০১৯-২০২০ ডশক্ষ্োবরষ ে প্ররতযক ডশক্ষ্োর্থী প্রডশক্ষ্ণ ডবদ্যোলরে অনুশীলন কোরল অন্তত দুটি ডবষে এ

উপ এ আপদকোলীন েমরে একটি কর কমোট দুটি পোঠ পড কল্পনো তত ী কর কফইেবুক গ্রুরপ গোইি ইন্সট্রোক্ট
ও অন্যোন্য েহকমীরদ েোরর্থ মত ডবডনমে ক রবন এবং েংডিষ্ট ডবষে ইন্সট্রোক্টর কোরে জমো ডদরবন। এখোরন
উরেখ্য কর্, এ পোঠ পড কল্পনো ততড কক্ষ্রে ডশক্ষ্োর্থী ো কনপ কর্তেক ততড কৃত ও প্রোর্থডমক ও গণডশক্ষ্ো মন্ত্রণোলে
কর্তেক অনুরমোডদত বোডষ েক পোঠ পড কল্পনো অনুে ন ক রবন । (এখোরন দুটি পোঠ পড কল্পনো মোরন তদডনক বো েোপ্তোডহক নে।
পুর ো আপদকোলীন েমরে দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি বুঝোরনো হরেরে। তোেোড়ো এখোরন আপদকোল বলরত ১৭ মোে ে
হরত ২৩ এডপ্রল ২০২০ এ কমেকোলরক বুঝোরনো হরেরে।
 ডিডপএি ২০১৯-২০২০ ডশক্ষ্োবরষ ে ডশক্ষ্োর্থী ো র্ো ো ডনজ ডবদ্যোলরে েতুর্থ ে টোরমে আরেন তো োও প্রডতডদন েংেদ টিডভরত
েলমোন ক্লোেগুরলো পর্ েরবক্ষ্ণ কর িোরেড ডলখরবন এবং আপদকোলীন েমরে দুটি ডবষরে একটি কর কমোট দুটি কলেন
প্ল্যোন ততড কর কপোট েরফোডলওরত েং ক্ষ্ণ ক রবন এবং গোইি ইন্সট্রোক্ট কক অবডহত ক রবন । এেোড়োও দোডেত্বপ্রোপ্ত
গোইি ইন্সট্রোক্টর েোরর্থ ডনেডমত কর্োগোরর্োগ ক রবন । দোডেত্বপ্রোপ্ত গোইি ইন্সট্রোক্ট গন কর্োগোরর্োগপুব েক মডনটড ং ক রবন
এবং কফেবুক গ্রুরপ প্ররেোজনীে ডনরদ েশনো ডদরবন।
 কনপ/ডপটিআই কর্থরক েমরে েমরে জো ীকৃত ডনরদ েশনোেমূহ কমরন েলো।

কনপ এ কটকডনকযোল টীম
দোডেত্ব প্রোপ্ত কমেকতেো নোম ,
পদবী ও কমেস্থ্ল

১। জনোব ঙ্গলোল োে,ঊিেতন
ডবরশষজ্ঞ, কনপ
২। জনোব কমোঃ মোজহোরুল হক ,
েহকো ী ডবরশষজ্ঞ,রনপ
৩। জনোব েোইফুল ইেলোম
শোমীম,ইন্সট্রোক্ট (আইডেটি),
মোইজদী ডপটিআই
জনোব কমোঃ কোমরুজ্জোমোন,
ইন্সট্রোক্ট েোপোইনবোবগঞ্জ ডপটিআই
জনোব ডদলীপ কুমো ে কো ,
কপ্রোগ্রোমো কনপ

কডমটি পদবী

কমোবোইল নং ও ইরমইল

আহ্বোেক

01712619339
rangalal1965@gmail.com

েদস্য ও কফোকোল পোে েন
ডিডপএি অনলোইন ককোে ে
েদস্য

01712223429
mazharul67@gmail.com

01710103806
shameem.bseee@gmail.com

েদস্য

01712805016
pti.kzaman@gmail.com

েদস্য েডেব

০১৭১৮২৯৭১২১
d.sarker69@gmail.com

কনপ এ ডবষেডভডিক কটকডনকযোল টীম (৬ টি)
ডবষরে নোম

দোডেত্ব প্রোপ্ত কনপ অনুষদ েদস্য ও ডপটিআই ব্যডক্তবরগ ে নোম
ও পদবী

কমেস্থ্ল

কমোবোইল নং ও ইরমইল

১। জনোব মরনোেো ো কবগম, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

২ । জনোব কমোঃ মোহমুদুল হোেোন, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

01680286919
monoara1962@gmail.com
01729555767
mahmudier@gmail.com

৩। জনোব, উিম ি ,সুপোড নরটনরিে

ডপটিেোই, কুডড়গ্রোম

৪। জনোব, শুভোডশে েক্রবতী ,ইন্সট্রোক্ট

মোগু ো ডপটিেোই

01712972847
Csubhasish64@gmail.com

বোংলো

ডবষরে
নোম
ইংর ডজ

৫। সুলতোনো আফর োজো ইেোেডমন ,ইন্সট্রোক্ট

ঢোকো ডপটিেোই

৬। জনোব মুশডফহো খোন, ইন্সট্রোক্ট

োজশোহী ডপটিআই

৭। জনোব কমোঃ মোহফুজু

হমোন, ইন্সট্রোক্ট

োজবোডড় ডপটিআই

৮। জনোব কমোঃ মঞ্জুরুল কমো রশদ, ইন্সট্রোক্ট

কেোনোতলো ডপটিআই

৯। জনোব কমোহোম্মদ শডফকুল ইেলোম, ইন্সট্রোক্ট

পটিেো ডপটিআই

১০। জনোব কমোহোম্মদ কনোমোন েোঈদ ,ইন্সট্রোক্ট

কশ পু ডপটিআই

১১। জনোব হোেোন মোমুন ,ইন্সট্রোক্ট

ডেরলট ডপটিআই

১২। জনোব এনোরেত োজু ,ইন্সট্রোক্ট

োজশোহী ডপটিেোই

দোডেত্ব প্রোপ্ত কনপ অনুষদ েদস্য ও ডপটিআই ইনস্ট্রোক্টর
পদবী
১। জনোব কমোঃ নজরুল ইেলোম,েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

নোম ও

কমেস্থ্ল
কনপ

01737242993
kmushfiha@gmail.com
01722457800
marufmingram@gmail.com
01717-426888
robin12526@gmail.com
01715043554
shafiq06147@gmail.com

কমোবোইল নং ও ইরমইল
01712082351
mnazrul1992@gmail.com

২। জনোব আবু বক ডেডেক, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

৩। জনোব কমোঃ মোহবুবু

কনপ

01798703738
siddiksumon@gmail.com

হমোন, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

01912837954
mahbub500@gmail.com

৪ । জনোব এ কক এম মুডজব

হমোন ,ইন্সট্রোক্ট

ডব,বোডড়েো ডপটিআই

01729302981
mujib6565@yahoo.com

৫। জনোব কমোঃ কমো তোজ, ইন্সট্রোক্ট

লক্ষ্ীপু ডপটিআই

01722531613
ptilaksh@gmail.com

৬। জনোব কমোঃ কোমরুজ্জোমোন, ইন্সট্রোক্ট

েোপোইনবোবগঞ্জ ডপটিআই

01712805016
pti.kzaman@gmail.com

৭। জনোব কমোঃ মুশডফকু

হমোন কেোহোগ, ইন্সট্রোক্ট

টোংগোইল ডপটিআই

01911018116
mushfiq5790@gmail,com

৮। জনোব কমোঃ কোউেো হোডমদ, ইন্সট্রোক্ট
9। জনোব অরুপ তন দোে, ইন্সট্রোক্ট

খোগড়োেডড় ডপটিআই
ডেরলট ডপটিআই

10। জনোব কদবোডশষ বোসু, ইন্সট্রোক্ট

েোতক্ষ্ী ো ডপটিআই

১১। জনোব কমোঃ ইেডতেোক আহরম্মদ, ইন্সট্রোক্ট

ডে োজগঞ্জ ডপটিআই

01911017025
rdas.du@gmail.com
01712680895
dbasupti@gmail.com
01762515515
ishtiak.sabahbd@gmail.com

গডণত

১। জনোব কমোঃ মোজোহোরুল ইেলোম খোন
েহকো ী ডবরশষজ্ঞ
২। জনোব কমোঃ কতোজোরম্মল হক, ইন্সট্রোক্ট

কনপ

01716632607
khan_mazahar@yahoo.com

োজশোহীডপটিডআই

01715-017616
tozammelpti@gmail.com

৩। জনোব কমোঃ ইমডতেোজ শোডম কেৌধু ী
ইন্সট্রোক্ট (েোিো ণ)
৪। জনোব ওডহদুজ্জোমোন ডব, ইন্সট্রোক্ট

কুডড়গ্রোম

01712381645

পোবনো ডপটিআই

01723-223088
ohiduzzaman.du@gmail.com

৫। জনোব জডন দোে, ইন্সট্রোক্ট

ডদনোজপু ডপটিআই

৬। জনোব কমোঃ ডফক উেোহ, ইন্সট্রোক্ট
৭। জনোব কমোহোম্মদ উল্যো পোটওেো ী, ইন্সট্রোক্ট

কুডড়গ্রোম ডপটি আই
মোইজদী ডপটিআই

01712-060149
ier04008@gmail.com
01764361830 rafiqpti2016@gmail.com

01815409125
patwary15@ymail.com

প্রোর্থডমক
ডবজ্ঞোন

১। জনোব কমোঃ মোজহোরুল হক, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

01712223429
mazharul67@gmail.com

২। জনোব এরক এম মুডজব

হমোন , ইন্সট্রোক্ট

ডব.বোডড়েো ডপটিআই

01729302981
mujib6565@yahoo.com

৩। শোমসুল আহেোন ,ইন্সট্রোক্ট
৪ । জনোব কমোঃ কমোস্তোডফজু হমোন তোলুকদো ,
ইন্সট্রোক্ট
৫। জনোব কশফোল েন্দ্র নোর্থ, ইন্সট্রোক্ট

কক্সবোজো ডপটি আই
কভোলো ডপটি আই

01819108225
Sahsan.coxb@gamail.com
01725920085
mrtrubel@gmail.com

মোইজদী ডপটিআই

01712120957
shapalnath@gmail.com

৬ । জনোব কমোঃ নজরুল ইেলোম, ইন্সট্রোক্ট

কফনী ডপটিআই

৭ । জনোব কমোঃ ডফকুল ইেলোম, ইন্সট্রোক্ট

র্রশো ডপটিআই

৮ । জনোব কমোঃ নজরুল ইেলোম, ইন্সট্রোক্ট

ফড দপু ডপটিআই

৯। জনোব েোডবহো পো ভীন, ইন্সট্রোক্ট
১০। জনোব েডব োনী নোর্থ, ইন্সট্রোক্ট

েট্টগ্রোম ডপটিআই
েট্টগ্রোম ডপটিআই

01813146211
nazrulptifeni@yahoo.com

01716322352
rafiqulsrj@gmail.com

০১৭১২ ৯০৬২২৯
nazrulpti@gmail.com

01817-274089
chabirani1994@gmail.com

১১। কোরেে হোেোন , ইন্সট্রোক্ট

মোদো ীপু ,ডপটি আই

১২। কমোঃ েোইফুল ইেলোম , ইন্সট্রোক্ট

োজবোডড় ডপটি আই
পটুেোখোলী ডপটিআই

১৩ । কমো শোখোওেোৎ.কহোরেন, ইন্সট্রোক্ট
১৪ । শ্যোমল বড়ুেো , ইন্সট্রোক্ট
১৫ । কমোঃ ডন , ইন্সট্রোক্ট
বোংলোরদশ
ও
ডবশ্বপড েে

1. জনোব কমোঃ জহুরুল হক
ডবরশষজ্ঞ
২. জ্াব প্রর্াহাম্মি িাহজাহা্ কবীর,
ডবর্িষজ্ঞ
৩.জনোব কমোঃ জেনোল আরবদীন
েহকো ী ডবরশষজ্ঞ,
৪. জনোব ের োজ কুমো েোহো
ইন্সট্রোক্ট
৫. জনোব আরতোেো

হমোন ডবশ্বোে, ইন্সট্রোক্ট

োঙ্গোমোটি ডপটিআই
হডবগঞ্জ ডপটি আই

কনপ, মেমনডেংহ

01712492986
kayes.ins@gmail.com
01720376767
shossen6767@gmail.com
01726261038
01793548805
rony.ier@gmail.com
01717609609
zahurul1969@gmail.com

কনপ, মেমনডেংহ

০১৭১৫৭৫২০৯০
kabir.nape@gmail.com

কনপ, মেমনডেংহ

০১৭১১-৪৭০৮৭৭

ডপটিআই,
কনেরকোনো

01558306159

মোনকগঞ্জ ডপটিআই

৬. জনোব কমল ব ণ ডবশোে, ইন্সট্রোক্ট

কুডষ্টেো ডপটিআই

৭. জনোব কমোঃ নোডজম উডেন, ইন্সট্রোক্ট

মোইজদী ডপটিআই

01716583302
atowar94@gmail.com

01715385585
komomboron@gmail.com

৮.জনোব ডবপুল কৃষ্ণ হোলদো
ইন্সট্রোক্ট
৯ . কমো োডকবুল হোেোন
ইন্সট্রোক্ট

ডপটিআই, নড়োইল

01712196779
enazim1967@gmail.com
01718975637
bipulkrishnahalder @gmail.com

ডপটিআই,
ডপর োজপু

০১৭১২-৬৪৯২৩৮

১০. জনোব কমোঃ ফড দ কহোরেন
ইন্সট্রোক্ট
১১. জনোব কমোঃ খেরুজ্জোমোন
ইন্সট্রোক্ট
১২. জনোব আজোদ েোরলহীন মুক্ত
ইন্সট্রোক্ট
১৩. জনোব হোেোন মোমুন কেৌধু ী
ইন্সট্রোক্ট
কপশোগত
ডশক্ষ্ো ১ম
খন্ড, ২ে
খন্ড
৩ে খন্ড ও
৪র্থ ে খন্ড

ডপটিআই,
০১৭১২-৬১৯৩৩৭
পটুেোখোলী
ডপটিআই, সুনোমগঞ্জ ০১৭১২-৬২৩৫৭১
ডপটিআই,
শ ীেতপু
ডপটিআই, ডেরলট

০১৭১৫-৮৩৫০৩৯
০১৭১০-৪৩২৭৮৮

1। জনোব ডদলীপ কুমো ে কো , কপ্রোগ্রোমো

কনপ

০১৭১৮২৯৭১২১
d.sarker69@gmail.com

2। ি. কমোঃ ডবউল ইেলোম, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

01995399872

3। জনোব কমোঃ েোইফুল ইেলোম, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

4। জনোব কমোঃ েোলোহ উডেন, েহকো ী ডবরশষজ্ঞ

কনপ

rabi.nape@gmail.com

01816336060
saiful.ier.pti@gmail.com

01912155083
salahuddin.ier.du@gmail.com

5। জনোব কোমরুজ্জোমোন মোরুফ, ইন্সট্রোক্ট

মোগু ো ডপটিআই

01716186264
mrinmoee@gmail.com

6। জনোব কমোঃ শোহড েো শডফক, ইন্সট্রোক্ট

ডপর োজপু ডপটিআই

৭. জনোব েোইফুল ইেলোম শোমীম,ইন্সট্রোক্ট

মোইজদী ডপটিআই

01917823307
ptipiroj@gmail.com

(কডিউটার সার্েন্স)
7। জনোব কমোঃ েোডমউল হোেোন ,ইন্সট্রোক্ট (কডম্প: েো:)
8। জনোব কমোঃ শোহআলম, ইন্সট্রোক্ট (কডম্প: েো:)

01710103806
shameem.bseee@gmail.com

ডপটিআই গোইবোন্ধো

9। জনোব কমোঃ ফেেোল আলম, ইন্সট্রোক্ট (কডম্প: েো:)
10। জনোব কমোঃ মোহমুদুন নডব, ইন্সট্রোক্ট (কডম্প: েো:)

কমৌলডভবোজো
ডপটিআই
বগুড়ো ডপটিআই
নওগো ডপটিআই

11। জনোব কমোঃ মোহমুদুল হোেোন, ইন্সট্রোক্ট (কডম্প.েো.)

র্রশো ডপটিআই

01786279929
shamopme@gmail.com

01719039026
shahalam.nu@gmail.com

01738214569 faisal0173821@gmail.com
01722261988
bidduth.ice@gmail.com

01917491787
zikucse@gmail.com

১৩। জনোব কমোঃ ডবউল ইেলোম, ইন্সট্রোক্ট

কুডড়গ্রোম ডপটিআই

১৪ জনোব কমোঃ জোডক কহোেোইন, ইন্সট্রোক্ট

আলীগঞ্জ ডপটিআই

01722341962
robi.cse07@gmail.com

0186-1623332
mdjakir_du08@yahoo.com

১৫ জনোব তোপে ঘ োডম, ইন্সট্রোক্ট

ডপর োজপু ডপটিআই

16. প্রর্া: হুর্ায়ু্ কবীর, ইন্সট্রাক্টর

ডিটিআই, ঠাকুরগাঁও

17. প্রর্াোঃ জুলডফকার র্ডর্ত্ ইন্সট্রাক্টর (কডিউটার
সার্েন্স)

রাজিাহী ডিটিআই,
রাজিাহী।

18. ন্যসরার্ত িব্র্, ইন্সট্রাক্টর সাধারণ,

ডিটিআই জের্িবপুর,
গাজীপুর।

kabirasia1@gmail.com,
01728887701
০১৭১৭৬৭০৮৫৮
julfikermatin@gmail.com
০১৬৭০৭৬৩৯৫১,
nusrat.shabnam@ymail.com

