
 

 

একজন আদর্ শ শর্ক্ষককর আত্মশজজ্ঞাসা 

১। আমি মি মির্ ধামিত সিয়ে মিদ্যালয়ে প  ৌঁয়েমে এিং মির্ ধামিত সিয়েি  য়ি মিদ্যালে তযাগ  

    িয়িমে ? 

2। আশি শক আজ ক্লাস শুরুর পূকব শ জাতীয় সংগীত পশরকবর্ন কার্ শক্রকি অংর্গ্রহণ ককরশি এবং  

     জাতীয় পতাকার ির্ শাদা সমুন্নত ররকেশি ?  

৩। আজককর পাঠদাকনর জন্য আশি শক প্রস্তুত। অর্থ্শাৎ শর্ক্ষক শর্ক্ষাক্রি শনকদ শশর্কা (TCG) 

     অনুসরণ ককর পাঠটীকা/পাঠপশরকল্পনা/পাঠ রনাট/পাঠসংশিষ্ট উপকরণ প্রস্তুত/Smart TV  

     /িাশিশিশিয়ায় পাঠ উপস্থাপকনর জন্য শনকজকক সম্পূণ শ রুকপ তৈঁরী ককরশি ? 

৪। আশি শক শর্ক্ষক বাতায়কনর সদস্য হকয় শিশজটাল ককেণ্ট তৈঁরী, রেশণককক্ষ Smart TV 

  /িাশিশিশিয়ার ব্যবহার, mmcm.gov.bd এ তর্থ্ প্রদান এবং শর্ক্ষক বাতায়ন রেকক  

    ককেে িাউনকলাি ও আপকলাি কশর ? 

৫। আশি শক প্রশতটি শপশরয়কি পাঠ পশরকল্পনা/Smart TV/িাশিশিশিয়ায় পাঠটি সঠিকভাকব  

     উপস্থাপন ককরশি ? 

৬। আশি শক পাকঠর প্রশত শর্ক্ষােীকদর আগ্রহ সৃশষ্ট/ইশতবাচক িকনাভাব/মূল্যকবাধ সৃশষ্ট করকত  

     রপকরশি ? 

৭। আশি শক সঠিক সিকয় রেশণককক্ষ গিন ও রেশণকক্ষ হকত প্রস্থান ককরি ? 

৮। আশি শক রেশণর সকল শর্ক্ষােীর প্রশত সিান দৃশষ্ট শদকয়শি ?  অে শাৎ অনগ্রসর/শপশিকয়  

     পড়া/দূব শল/প্রশতবন্ধী শর্ক্ষােীকদর জন্য শক রকান শবকর্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ ককরশি ? 

9। আশি শক রেশণকক্ষ ও শর্ক্ষক-শর্ক্ষােীকদর ওয়ার্রুি পশরষ্কার পশরচ্ছন্ন এবং তার ব্যবহার 

    শনশিত করকত রপকরশি ? 

১0। আশি শক রেশণককক্ষ পাঠদাকনর সিয় রিাবাইল র ান বন্ধ বা শরংকটান বন্ধ ররকেশি বা ককরশি? 



 

 

১1। আশি শক শর্ক্ষােী, অশভভাবক, সহকিী ও অন্যান্যকদর সাকে রসৌহাদ শপূণ শ আচরণ ককরশি  

      /সুসম্পকশ রােকত রপকরশি ? 

১2। আশি শক শর্ক্ষক িাকয়রী শনয়শিত হালনাগাদ ককর বাস্তবায়ন ককরশি ?  

১3। আিার রেশণ ককক্ষর সকল শর্ক্ষােীকদর রপাষাক/স্কুল ইউশন ি শ শক পশরস্কার পশরচ্ছন্ন শিল ? 

১৪। আশি শক রেশণ ককক্ষ শিি রি শিল বা স্বাস্থযসম্মত োবার গ্রহকণর পরাির্ শ শদকয়শি ?  

১৫। আশি শক গতশদকনর অনুপশস্থত শর্ক্ষােীকদর আগািীকত উপশস্থত োকার জন্য প্রস্তুশতমূলক  

     পদকক্ষপ গ্রহণ ককরশি ? 

১৬। আশি শক সহপাঠক্রশিক কার্ শাবলী রর্িন-রেলাধুলা, র্রীরচচ শা, স্কাউটং, শবতকশ অনুষ্ঠানসহ  

      রদর্ীয় সংস্কৃশতর অনুর্ীলন ককরি ? 

1৭। আশি শক রেশণককক্ষ িাদককর ভয়াবহতা, সততা সংঘ, ইভটিশজং ররাধ, বাল্যশববাহ ররাধ, 

      রদর্কপ্রি ও মুশিযুকের রচতনায় সশক্রয় হওয়ার জন্য শর্ক্ষােীকদর উদ্ভুে ককরশি ? 

1৮। আশি শক www.muktopath.gov.bd এর সদস্য হকয় Online রকাস শ সম্পন্ন ককরশি ? 

১৯। আশি শক ধারাবাশহক মূল্যায়কনর পর রেণীককক্ষ তা রদোকনা ও সংরক্ষণ ককরশি ? 

২০। আশি শক শনশিত রর্, আিার আজককর পাঠদান স ল হকয়কি এবং শবদ্যালকয়র শবদ্যালকয়র  

      অন্যান্য দাশয়ত্ব র্োসিকয় পালন ককরশি ? 

২১। আশি শক স্ব স্ব ধকি শর শবধান পালন এবং শর্ক্ষােীকদর িকে ধিীয়, তনশতক, িানশবক ও 

       সািাশজক মূল্যকবাধ সৃশষ্ট করকত রপকরশি ? 

 
এইচ. এি. িশতউর রহিান 

সহকাশর শর্ক্ষক (ব্যবসায় শর্ক্ষা) 

জাতীয় পর্ শাকয় রেষ্ঠ শর্ক্ষক (িােশিক)  

জাতীয় শর্ক্ষা সপ্তাহ—২০১৮ খ্ীীঃ 
পটুয়াোলী সরকাশর বাশলকা উচ্চ শবদ্যালয়, পটুয়াোলী। 
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