
ডিডিএি ডিক্ষার্থীদের ইংদরডি ডিষদের সাধারণ ডিদে েিিা 

 

ডিে িডিক্ষণার্থীবৃন্দ,  

আিাকডর িরম করুিামদের রহমদে সিাই সুস্থ ও ভাল আদেি। আিিারা অিগে আদেি যে যেিব্যিী কদরািা 

ভাইরাস সৃস্ট িডরডস্থডেদে সকল ডিক্ষা িডেষ্ঠাি িেেমাদি িন্ধ রদেদে। এর ফদল অসংখ্য ডিক্ষার্থীর ডিক্ষা কাে েক্রম 

স্থডির হদে িদেদে। ডিদ্যমাি িডরডস্থডেদে অন্যান্য ডিক্ষা িডেষ্ঠাদির মেই ডিটিআই এর ডিদলামা-ইি িাইমাডর 

এডুদকিি (ডিডিএি) কাে েক্রমও অডিডে েষ্টকাদলর িন্য িন্ধ রদেদে। এমোিস্থাে িােীে িার্থডমক ডিক্ষা একাদিমী 

(যিি)  'ঘদর িদস ডিডিএি অনুিীলি' িাদম কাে েক্রম শুরু কদরদে। 

 

'ঘদর িদস ডিডিএি অনুিীলি' কাে েক্রদম অংিগ্রহণ করদে  আিিাদের ডিদের কািগুদলা করদে হদি:  

1. যিদির ওদেি সাইট www.nape.gov.bd ডিেডমে ডভডিট করুি। ওয়েব পেইয়ের 'ঘদর িদস ডিডিএি 

অনুিীলি' যমনুদে ডিক করদলই আিিারা ডিডভন্ন ডিষদের িদোিিীে উিকরণ যিদে োদিি। 

2. ডিেডমে আিদিট যিদে যিদির যফসবুক যিইি [National Academy for Primary 

Education (Nape)] এ লাইক ডেদে সাদর্থ র্থাকদিি। 

3. ডিি ডিি ডিটিআই এর যফসবুক গ্রুদি (গাইি ইন্সট্রাক্টদরর েত্ত্বািধাদি) অযাি র্থাকদিি োর যর্থদকও আিিারা 

ডিেডমে আিদিট এিং িদোিিীে ডিদে েিিা িাদিি।   

4. যিি এর Youtube েযাদিলটি (https://www.youtube.com/channel/UCyWT_k1GuAy56s1XMCfIg5A ) 

ডিেডমে ডভডিট করদিি এিং আিদিট যিদে  subscribe করয়বন।  

5. যে যকাি িদোিদি ডিি ডিটিআই এর সুিাডরিদটিদিন্ট, ডিদির গাইি ইন্সট্রাক্টর, সংডিষ্ট ডিষদের ডিষে 

ইন্সট্রাকটর এিং ডিটিআই কর্তেক ডিযুক্ত যফাকাল িারসি এর সাদর্থ ডিেডমে যফসবুক ম্যাদসঞ্জাদর, ই-যমইদল অর্থিা 

যফাদি যোগাদোগ রাখদিি। 

 

https://www.youtube.com/channel/UCyWT_k1GuAy56s1XMCfIg5A


এই কাে েক্রদম ডিডিএি এর িডেটি ডিষদের িন্য ডিডিধ আদলােয ডিষেিস্তু এিং কম ে িডরকল্পিা ইডেমদে যিো 

হদেদে। ো যেদখ ও অনুিীলদির মােদম ডিটিআই এ েলমাি ডিক্ষার্থী ও েতুর্থ ে টাদম ের ডিক্ষার্থীগণ োদের যিিাগে 

উন্নেি অব্যাহে রাখদে িারদিি। এরই ধারািাডহকোে ডিডিএি ইংদরডি ডিষদের যেসি টডিক িা কদন্টন্ট ডিদে 

আমরা আদলােিা করদিা, োহদলাোঃ 

 

❖ ববষেজ্ঞান ও বিক্ষণববজ্ঞান এর গুরুত্বপূণ ণ ববষে সম্পবকণত কয়েে এর উের আয় াচনা।  

❖ বিক্ষক সংষ্করয়ণর আয় ায়ক ইংয়রবে োঠ েবরকল্পনাে  IPT এর ব্যবহার    

❖ পেবণবিবিক ও দক্ষতাবিবিক নমুনা োঠ েবরকল্পনা অনুিী ন 

❖ ল্যাঙ্গুয়েে পেম 

❖ Classroom management 

❖ Classroom language এবং পেবণকয়ক্ষ প্রয়োয়ের পকৌি   

❖ স্কু  পেসয়মে চ াকা ীন ইংয়রবে ববষয়ে পবইস াইন সায়িণ করা ও পরকর্ ণ রাখার বনেম। 

❖ যরকি ে সংরক্ষণোঃ যিইিলাইি ও িাডক্ষক মূল্যােি তুলিা কদর অগ্রগডে িা েযাদলঞ্জসমূহ িিাক্তকরণ ও 

িরিেী িডরকল্পিা গ্রহদণর উিাত্ত ডিধ োরণ 

❖ যেডণ িাদের িন্য ডিখি-ফল ডিধ োরণ করা 

❖ িাডক্ষক িডরকল্পিা করার ডিেম 

❖ িাডক্ষক হদে দেডিক িাে িডরকল্পিা করার ডিেম 

❖ গােডিক ও সামডস্টক মূল্যােি,সম্পডকেে ধারণা, মূল্যােি িকৃো, সমস্যা ও সমাধাি।  

❖ িাডক্ষক মূল্যােদির যকৌিল ও োর ব্যিহার। 

❖ ডিক্ষক সংস্করণ, ডিক্ষাক্রম ও ধারািাডহক ডিখিক্রদমর কাে েকর ব্যিহার  

❖ ডিক্ষা উিকরণ দেরী ও যেডণকদক্ষ ব্যিহার। 

❖ Action research                      

 

এছাড়াও আয়রা যবদ আেনারা োনয়ত ও আয় াচনা করয়ত চান তাহয়  কয়মেস এ আমায়দরয়ক োনান। 

সবাই সুস্থ ও বনরােদ থাকুন, িা  থাকুন। ধন্যবাদ।  


