
কনটেন্ট তৈরিি রনয়ম 

বাতায়নের শ্রনেয় প্যাডাগজি স্যার ও ররটার মন াদয় আজম জেনের জেয়ম অনুসরণ কনর কেনটন্ট ততজর কজর। আমার কেনটন্ট  

রদখার িন্য জবেীত অনুনরাধ রইল। যজদ মােসম্মত কেনটন্ট ততজরর িন্য আনরা জকছু রযাগ করনত  য় তা নল পরামর্ শ জদনবে 

জিি। আর যজদ কেনটন্ট মােসম্মত  নয় থানক তা নল আমানক একবার রসরা  ওয়ার সুনযাগ জদনবে। আমাি বাৈায়ন আইরি  

lailyakterpt  আমাি বাৈায়ন র িংক https://teachers.gov.bd/profile/lailyakterpt 

১। প্রথম স্লাইটি শুটেছা বা স্বাগৈম। এখাটন ফু  বা পাঠ সিংরিষ্ট ছরব রিটৈ হটব।  

২। ২য় স্লাইটি রিক্ষক পরিরিরৈ থাকটব।  

৩। ৩য় স্লাইটি রবষয় পরিরিরৈ থাকটব।  

৪। ৪থ থ স্লাইটি মানরসক পরিটবি তৈরিি জন্য পাঠ সিংরিষ্ট ছরব বা রেরিও রিটব যাটৈ রিক্ষাথীটিি প্রশ্ন কটি পাটঠি রিটিানাম 

ববি কিা যায়।  

৫। ৫ম স্লাইটি পাটঠি রিটিানাম র টখ আন্ডাি  াইন কিটৈ হটব। বযমনঃ বায়ু দূষণ  

৬। ৬ষ্ঠ স্লাইটি রিখনফ  র খটৈ হটব। ৪ টিি ববরি রিখনফ  না বনওয়াই উত্তম।  

৭। ৭- ৯ নিং স্লাইটি ১ম রিখনফ  অনুযায়ী ছরব বা রেরিও বিরখটয় প্রশ্ন কটি রিক্ষাথীটিি রিন্তা কিাি সুটযাগ রিটৈ হটব। 

এখাটন স্লাইটিি সিংখ্যা কম ববরি হটৈ পাটি। এখাটন উটেখ্য বয যরি আপরন একটি রিখনফ  বনন ৈাহট  ঐ রিখনফ  অজথন 

কিাি মৈ রকছু ছরব বা রেরিও বিখাটৈ হটব।  

৮। ১০ নিং স্লাইটি একক কাজ রিটৈ হটব বয ছরবগুট া বিরখটয়টছন ৈাি রেরত্তটৈ।  একক কাজ রহটসটব একটি বা দুইটি কাজ 

বিওয়া বযটৈ পাটি।  

৯। ১১-১৩ নিং স্লাইটি ২য় রিখনফ  অনুযায়ী ছরব রেরিও বিরখটয় রিক্ষাথীটিি প্রশ্ন কটি রিন্তা কিাি সুটযাগ রিটৈ হটব। এখাটন 

স্লাইটিি সিংখ্যা কম ববরি হটৈ পাটি। এখাটন উটেখ্য বয যরি আপরন একটি রিখনফ  বনন ৈাহট  ঐ রিখনফ  অজথন কিাি 

মৈ আটগ বয ছরবগুট া রনটয়টছন বসগুট া বাি রিটয় নতুন আটিা রকছু ছরব বা রেরিও বিখাটৈ হটব।   

১০। ১৪ নিং স্লাইটি বজাড়ায় কাজ রিটৈ হটব বয ছরবগুট া বিরখটয়টছন ৈাি রেরত্তটৈ। বজাড়ায় কাজ রহটসটব একটি বা দুইটি 

কাজ বিওয়া বযটৈ পাটি।  

১১। ১৫ – ১৭ নিং স্লাইটি ৩য়, ৪থ থ রিখনফ  অজথন কিাটনাি যায় বস উপটযাগী ছরব বা রেরিও বিখাটৈ হটব। এখাটন  স্লাইটিি 

সিংখ্যা কম ববরি হটৈ পাটি। এখাটন উটেখ্য বয যরি আপরন একটি রিখনফ  বনন ৈাহট  ঐ রিখনফ  অজথন কিাি মৈ আটগ 

বয ছরবগুট া রনটয়টছন বসগুট া বাি রিটয় নতুন আটিা রকছু ছরব বা রেরিও বিখাটৈ হটব।   

১২। ১৮ নিং স্লাইটি ি ীয় কাজ রিটৈ হটব। ি ীয় কাজ সব ি টক একই কাজ বিওয়া যায়। ৈটব রেন্ন রেন্ন িট  রেন্ন রেন্ন 

কাজ রিট  োট া হয়।  

১৩। ১৯ নিং স্লাইটি চুড়ান্ত মূল্যায়টনি জন্য কাজ রিটৈ হটব। কাজ রহসাটব রিটৈ পাটিন বছাে বছাে প্রশ্ন, রম কিণ, শূন্যস্থান 

পূিণ ইৈযারি।  

১৪। ২০ নিং স্লাইটি বারড়ি কাজ রিটবন পাঠ সিংরিষ্ট।  

১৫। ২১ নিং স্লাইটি ধন্যবাি জানাটবন ফু  বা পাঠসিংরিষ্ট আকষ থনীয় ছরব রিটয়। ২১ টিি ববরি স্লাইি না বনওয়াই োট া।   

কনটেন্ট এি সবগুট া ব খা হটৈ হটব কাট া িটেি। স্লাইটিি বিপগুট া হটব হা কা িটেি। ব খাি সাইজ ৩০ -৪০ এি মটে 

থাকটৈ হটব। বকাটনা ট্রারিটিন বা পি থা ব্যবহাি না কিাই োট া । এরনটমিন এি বব ায় প্রটৈযক স্লাইটি শুধু মাত্র wipe 

ব্যবহাি কিটবন। ইটফক্ট অফিাটনি বব ায় িাইে বা ব ফে রিটৈ হটব। ১ – ৬ পয থন্ত স্লাইটি এরনটমিন ব্যবহাি না কিাই 

উত্তম। প্রটৈযক স্লাইটিি প্রথম এরনটমিাটনি এরনটমিান বপইন এ রগটয় Start with previous জদনত  নব। এনত কনর 

স্লাইড রর্ানত জগনয় রকানো স্লাইড সাদা রদখানবো। বািং া ব খাগুট া রনখুিবান রিটয় র খটৈ হটব এবিং ইিংটিরজ ব খাগুট া 

োইমস রনউ বিামান রিটয় র খটৈ হটব।  
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