সাধারণ নির্দ েশিা
 নশক্ষার্থীর্দর পাঠ্যবইর্ের প্রর্থম থর্থর্ে ক্রমান্বর্ে সেল অনুশীলিীর্ে বানির োজ িার্ম ক্রনমে িম্বর প্রদাি
েরা হর্ের্ে।
 বাাংলা নবষর্ের বানির োজ েরার থক্ষর্ে থোি নবষেবস্তু (গল্প, েনবতা, িাটে, বণ েিা) পির্ত হর্ব, তার
নির্দ েশিা বানির োর্জর সাধারণ তথ্য অাংর্শ উর্েখ েরা আর্ে।
 প্রনত সপ্তার্হর জন্য মূল পাঠপনরেল্পিার ৬ নদর্ির পাঠ নিধ োরণ েরা হর্ের্ে।
 সাপ্তানহে পনরেল্পিাে শুক্রবারসহ অন্যান্য জাতীে ছুটির নদি বাদ নদর্ে থেনণ োর্ েক্রর্মর নদিগুর্লার্ে
তানরর্খর েলার্ম উর্েখ েরা হর্ের্ে।
 মূল পাঠপনরেল্পিাে সামনেে পরীক্ষার জন্য নিধ োনরত নদিগুর্লার্ে পাঠ নদবস নহর্সর্ব গণ্য েরা হর্ের্ে।
 নশখি ঘাটনত পূরর্ণ পূর্ব ের থেনণর আবশ্যেীে নশখি নবষেবস্তু থশড নদর্ে নিনিত েরা হর্ের্ে। থশড থদো
ঘর্রর সাংযুক্ত পূব েবতী পাঠ বা পাঠ্যাাংশ বা অনুশীলিীগুর্লা আর্গ নশক্ষার্থীর্দর বুনির্ে নদর্ত হর্ব, তারপর
বতেমাি থেনণর পাঠ বা পাঠ্যাাংশ বা অনুশীলিী নশক্ষে বুনির্ে নদর্বি।
 থর্ পার্ঠর সার্র্থ থর্ বানির োজ সম্পনেেত তা থেনণ ও িম্বরসহ থটনবর্ল উর্েখ েরা হর্ের্ে। নশক্ষার্থীরা
সরবরাহকৃত বানির োজগুর্লা পূরণ েরার আর্গ তার্দর পাঠ্যবইর্ে প্রদত্ত অনুশীলিী বা এনিনিটিগুর্লা
েলম/ থপনিল নদর্ে পূরণ েরর্ব, তারপর বানির োজগুর্লা পূরণ েরর্ব ও প্রয় োজয়ে অতিতিক্ত কোগয়জ
তিখয়ে।
 নশখি ঘাটনত পূরর্ণ পূর্ব ের থেনণর পার্ঠর সার্র্থ সম্পনেেত বানির োজ পরবতী থেনণর বানির োর্জর সার্র্থ
শেড শে ো শেতেয়ি ক্রনমেিম্বরসহ উর্েখ েরা হর্ের্ে।
 নবর্দনশ িাষা নহর্সর্ব ইাংর্রনজ নবষর্ের থক্ষর্ে নশক্ষার্থীর্দর পাঠ্যবইর্ের পিা, বানির োজগুর্লা েরর্ত
নশক্ষার্থীর্দর অনিিাবেগণ (নপতা-মাতা, িাই, থবাি) সহােতা েরর্বি।
নশক্ষর্ের জন্য ব্যবহার নির্দ েনশো
 প্রনত সপ্তার্হর নিনদ েষ্ট পার্ঠর নবষেবস্তু ও সাংনিষ্ট বানির োজ সপ্তাহনিনত্তে নশক্ষার্থীর্দর োর্ে প্রর্োজিীে
সহােতা ও নির্দ েশিাসহ থপ ৌঁোর্িার ব্যবস্থা গ্রহণ েরর্বি।
 নিনদ েষ্ট সপ্তাহ থশর্ষ নশক্ষার্থীর্দর নশখি অগ্রগনত র্ািাই েরর্বি ও বানির োজ সাংগ্রহ ের্র তার নিনত্তর্ত
“নশক্ষার্থী থপ্রাফাইল” ততনর ও সাংরক্ষণ েরর্বি।
 অিলাইি থেনণ োর্ েক্রম পনরিালিার থক্ষর্ে পাঠপনরেল্পিাে নিনদ েষ্ট তানরর্খর নিধ োনরত পাঠ (নশখি ঘাটনত
পূরণ পনরেল্পিাসহ) উপস্থাপি েরর্বি। পাঠ উপস্থাপিার সার্র্থ সার্র্থ ঐ পার্ঠর জন্য নিধ োনরত বানির োজ
নশক্ষার্থীর্দর র্র্থার্র্থ নির্দ েশিাসহ বুনির্ে নদর্বি।
 প্রতিটি েোতিি কোয়জি সীয়ে সংতিষ্ট তেক্ষয়কি শ োেোইি েম্বি সিেিোহ কিয়ি হয়ে। শেে অতিিোেক ও
তেক্ষোর্থীিো প্রয় োজয়ে শেোগোয়েোগ কিয়ি পোয়িে।



সেল োর্ েক্রম পনরিালিার থক্ষর্ে স্বাস্থযনবনধ র্র্থার্র্থিার্ব অনুসরণ েরর্বি।

