
 

“ঘরে বরে ডিডিএি অনুশীলন” 

ডবষয়ঃ বাাংলা ডবষয়জ্ঞান ও ডশক্ষণ ডবজ্ঞান 

 

বাাংলা ডবষয়ডিডিক প্যারনল ডশক্ষার্থী ডশক্ষকগরণে ডবদ্যালয় প্লেেরেন্ট ও ৪র্থ থ টারে থে ডশক্ষার্থী ডশক্ষকগরণে 

ডবরবচনায় োচ থ প্লর্থরক বাডলল ওওয়া প্লরেণডণ কা্ থ্রেরক অব্যাওল োখাে স্বারর্থ থ  

 বাাংলা ডশক্ষণ ডবজ্ঞারনে অধ্যায়-৪ প্লর্থরক অধ্যায়-৭ এে ডবষয়গুরলারক (প্লবেলাইন োরি থ, িাডক্ষক িাঠ 

িডেকল্পনা, িাডক্ষক মূল্যায়ন, দৈডনক িাঠ িডেকল্পনা দলডে) প্রাধান্য ডৈরয় আিালল করন্টন্ট দলডেে ডেদ্ধান্ত 

গ্রওণ করে।  

 বাাংলা ডবষয়জ্ঞারনে অধ্যায়-৪ প্লর্থরক অধ্যায়-৮ এে ০১ টি করে ডবষয়বস্তু {্া ডশক্ষণ ডবজ্ঞারনে অধ্যায়-৫ 

এে করন্টন্ট এে োরর্থ একত্র (োর্থ) কো েরয়রে} করন্টন্ট দলডেে ডেদ্ধান্ত ডনরয়রে । 

লাোড়া ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায়-১ প্লর্থরক অধ্যায়-৭ ও ডবষয়জ্ঞারনে অধ্যায়-১ প্লর্থরক অধ্যায়-৯ এে েকল ডবষয়বস্তু 

ডনরয়ও িেবলীরল ্রোন্বরয় করন্টন্ট দলডে কোে িডেকল্পনা েরয়রে।  

প্লে প্লোলারবক ডনম্ন বডণ থল ্রে অনুোরে করন্টন্ট দলডে ও আিরলাি কো ওরব।  

 

নম্বে ডবষয়বস্তু ডিপ্ট,েম্পাৈনা 

ও কন্ঠ  

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান/ ডবষয়জ্ঞান অধ্যায় করন্টন্ট 

োংখ্যা 

েন্তব্য 

1.  িাষা ৈক্ষলাে ধােনা 

ও ডবকাশ 

মুশডিওা খান  ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৪  

িাষা ৈক্ষলাে ধােনা ও ডবকাশ 

১  েম্পন্ন 

2.  িাষা ৈক্ষলাঃ প্লশানা  মুশডিওা খান ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৪  

িাষা ৈক্ষলাে ধােনা ও ডবকাশ 

িাট থ -১ েম্পন্ন 

িাট থ-২   

3.  িাষা ৈক্ষলাঃ বলা  োওফুজুে েওোন  ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৪  

িাষা ৈক্ষলাে ধােনা ও ডবকাশ 

িাট থ -১ েম্পন্ন 

িাট থ-২  

4.  িাষা ৈক্ষলাঃ িড়া   েঞ্জুরুল প্লোরশ থৈ  ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৪  

িাষা ৈক্ষলাে ধােনা ও ডবকাশ 

িাট থ -১ েম্পন্ন 

িাট থ-২  

5.  িাষা ৈক্ষলাঃ প্ললখা   েঞ্জুরুল প্লোরশ থৈ ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৪  

িাষা ৈক্ষলাে ধােনা ও ডবকাশ 

িাট থ -১  

িাট থ-২  

6.  িব থ ১ েড়াে োংডক্ষপ্ত 

িডেচয় ও িাঠৈান 

িদ্ধডল 

শডিকুল ইেলাে 

ও 

 প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৫ 

ডশখন প্লশখারনা প্লকৌশল 

১ েম্পন্ন 

ডবষয় জ্ঞান  অধ্যায় ৪  

েড়াঃ দবডশষ্ট্য, গুরুত্ব  

7.  িব থ ২ কডবলাে 

োংডক্ষপ্ত িডেচয় ও 

িাঠৈান িদ্ধডল 

শডিকুল ইেলাে 

ও 

 প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৫ 

ডশখন প্লশখারনা প্লকৌশল 

১ েম্পন্ন 

ডবষয় জ্ঞান অধ্যায় ৫ 

কডবলাঃ স্বরুি, প্লরেণডণডবিাগ, 

লাৎি্ থ  

8.  শডিকুল ইেলাে 

ও 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৫ 

ডশখন প্লশখারনা প্লকৌশল 

১ েম্পন্ন 



িব থ ৩ গরল্পে োংডক্ষপ্ত 

িডেচয় ও িাঠৈান 

িদ্ধডল 

 প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডবষয় জ্ঞান অধ্যায় ৬ 

প্লোটগল্পঃ দবডশষ্ট্য, গুরুত্ব 

 

 

 

9.  িব থ ৪ প্রবরেে োংডক্ষপ্ত 

িডেচয় ও িাঠৈান 

িদ্ধডল 

শডিকুল ইেলাে 

ও 

 প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৫ 

ডশখন প্লশখারনা প্লকৌশল 

১ েম্পন্ন 

ডবষয় জ্ঞান অধ্যায় ৭  

প্রবেঃ স্বরুি, প্লরেণডণডবিাগ, 

লাৎি্ থ 

10.  িব থ ৫ নাটরকে 

োংডক্ষপ্ত িডেচয় ও 

িাঠৈান িদ্ধডল 

শডিকুল ইেলাে 

ও 

প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৫ 

ডশখন প্লশখারনা প্লকৌশল 

১ েম্পন্ন 

ডবষয় জ্ঞান অধ্যায় ৮  

নাটকঃ স্বরুি, প্লরেণডণডবিাগ, 

উৎিডি ও ডবকাশ, অবয়ব ও 

উিাৈান  

11.  প্রার্থডেক স্তরে বাাংলা 

ডবষরয় প্ল্াগ্যলাডিডিক 

মূল্যায়ন 

 

প্লনাোন োঈৈ  

ও  

েঞ্জুরুল প্লোরশ থৈ  

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান  অধ্যায় ৬  

প্রার্থডেক স্তরে বাাংলা ডবষরয় 

প্ল্াগ্যলাডিডিক মূল্যায়ন 

১  

12.  ধাোবাডওক ও 

োেডষ্ট্ক মূল্যায়ন 

িদ্ধডল 

প্লনাোন োঈৈ  

ও  

েঞ্জুরুল প্লোরশ থৈ 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৬  

প্রার্থডেক স্তরে বাাংলা ডবষরয় 

প্ল্াগ্যলাডিডিক মূল্যায়ন  

১   

13.  বাাংলা প্লবইেলাইন 

োরি থ টুলে ও  প্রড্রয়া 

প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৭ 

ডশখন প্লশখারনাে র্ন্য িডেকল্পনা 

১ েম্পন্ন 

14.  িাডক্ষক িাঠ 

িডেকল্পনা ও িাডক্ষক 

মূল্যায়ন 

ওাোন োমুন  

 ও 

 প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৭ 

ডশখন প্লশখারনাে র্ন্য িডেকল্পনা 

১ েম্পন্ন 

15.  দৈডনক িাঠ িডেকল্পনা 

দলডে কোে প্রড্রয়া 

প্লোঃ োওমুদুল 

ওাোন 

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৭ 

ডশখন প্লশখারনাে র্ন্য িডেকল্পনা 

১ েম্পন্ন 

16.  বাাংলা ডবষরয়ে 

দৈনডিন িাঠ 

িডেকল্পনায় েেয় 

ডিডিক কার্  

আফর োজো 

সুলতোনো  

ডশক্ষণ ডবজ্ঞান অধ্যায় ৭ 

ডশখন প্লশখারনাে র্ন্য িডেকল্পনা 

১ েম্পন্ন  

 


