
  

Bengali 

শেখার ধারাবাহিকতা (দরূবতী হেক্ষা)শকাহিড -19-র কারণে তারা যহদ সু্কণে শযণত না পাণর তণব কীিাণব আপনার হেশু তাণদর 

শেখার অ্যাণেস করণত পাণর।েক্ষয: শকাহিড -১৯ হবহধহনণেণধর কারণে যহদ শকানও হেশু / হেশুরা সু্কণে শযণত না পাণর তণব তাণদর 

অ্বেযই একটি িাে মাণনর হেক্ষার অ্যাণেস থাকণত িণব।  

Level 1  Continuity of Learning  

শকাহিড -১৯ হবহধহনণেণধর কারণে 

পথৃক (িাইণবান) সু্কণে শযণত পারণে না 

(উদাাঃ ভ্রমণের পণর হবচ্ছিন্ন / হনচ্ছিত 

শকাহিড -১৯ শকস / পরীক্ষার 

ফোফণের অ্ণপক্ষায়) 

।আপনাণক একটি হনহদিষ্ট স্তণরর 1 সইু হেঙ্ক ইণমে করা িণব যাণত আপনার 

বাহ়িণত থাকা দরূবতী হেক্ষা সম্পূে ি করার জনয প্রণয়াজনীয় তথয 

থাকণব।আমরা প্রহতটি হেশুণক ইংণরচ্ছজ, গহেত এবং ফাউণেেন 

সাবণজক্টগুহেণত প়িাণোনা চাহেণয় শযণত সক্ষম করণত ওক একাণডহম 

শথণক সংস্থানগুহে বযবিার কণরহে। সময়সূচীর স্বাধীন হেক্ষার হদকটি 

নীণচর প্ল্যািফম িগুহে বযবিার করণব:• মযাথণেটিণের কাজগুহে হেক্ষণকর 

দ্বারা হনধ িাহরত• বানান শজাণনর কাজগুহে • টিটি রকস্টাস িWrite প়িা ইনক 

প়িানাম্বিসহথওহর প়ুিনসন্তাণনর হপতা-মাতার এবং পহরচয িাকারীর সাণথ 

শযাগাণযাগ (ইণমে বা শফান কণের মাধযণম) শেখার যাত্রার রূপণরখা শদণব। 

Level 2  Continuity of Learning  

শকাহবড -১৯ হবহধহনণেণধর কারণে 

একটি  

বুদ্বুদ বা বিৃত্তর দে সু্কণে শযণত পারণে না।আপনাণক একটি হনহদিষ্ট স্তণরর 

2 সইু হেংক ইণমে করা িণব যাণত আপনার বাহ়িণত থাকা দরূবতী হেক্ষা 

সম্পূে ি করার জনয প্রণয়াজনীয় তথয থাকণব। বাচ্চাণদর মাইণরাসফ্ট টিম 

এবং শসায়াই উপকরে বযবিার কণর হেহক্ষত করা িণব। এটি একটি হমহিত 

শেখার পদ্ধহত িণব যার মণধয োইি শেখা, শরকডিকৃত প়িাণোনা এবং 

স্বতন্ত্র অ্ধযয়ন অ্ন্তিভ িক্ত থাণক। এটি সমস্ত মাইণরাসফ্ট টিম এবং / অ্থবা 

ইণমণের মাধযণম সাইন-শপাস্ট করা িণব। 

Level 3  Continuity of Learning  

শকাহিড -১৯ হবহধহনণেণধর কারণে 

পুণরা সু্কে / মূে পয িাণয় সু্কণে শযণত 

পারণেন না। আপনাণক হনহদিষ্ট স্তণরর 3 

সুই হেণঙ্ক ইণমে করা িণব যাণত 

হনম্নহেহখতগুহের উপর তথয থাকণব:  
 

 

হেশুণদর মাইণরাসফ্ট টিম এবং সুই সইু বযবিার কণর হেহক্ষত করা। এটি 

একটি হমহিত শেখার পদ্ধহত িণব যার মণধয োইি শেখা, শরকডিকৃত 

প়িাণোনা এবং স্বতন্ত্র অ্ধযয়ন অ্ন্তিভ িক্ত থাণক। এটি সমস্ত মাইণরাসফ্ট 

টিম এবং / অ্থবা ইণমণের মাধযণম সাইন-শপাস্ট করা িণব। 

  

স্তর 1Prior কাজটি বাচ্চাণদর পুনহব িণবচনা এবং পূণব ির হেক্ষাণক একীকরণের সুণযাগ শদওয়ার জনয ততহর করা 

িণয়ণে।14 14 হদণনর মণধয আপনার সময়টি সংগটিত করণত আপনাণক সািাযয করার জনয একটি সময়সূচী রণয়ণে 

(সাপ্তাহিক েভ টির জনয অ্যাকাউণে 10 হদণনর শেখার বযবস্থা করা িণব)।  স্তর 2 এবং স্তর 3:Two প্রথম দু'হদন ধণর, হেশুরা 

একটি শসায়াই পাণব যা বেণরর শুরু শথণক পুনহব িণবচনা শেখার উপর মণনাহনণবে করণব। আমরা জাহন শয আমাণদর 

জ্ঞান আিণক আণে তা হনচ্ছিত করার জনয, আমরা আণগ যা হেণখহে তা পুনহব িণবচনা করা দরকার এবং তাই এই 

দক্ষতাটি অ্নুেীেণনর জনয এটি আপনার জনয একটি দুদিান্ত সুণযাগ।The তৃতীয় হদন, আপনার হমিে হেখার সময়সচূী 

শুরু িণব। চারটি হবহিন্ন ধরণের রঙ-শকাণডড শসেন থাকণব: ও গ্রীন: োইি োহন িং - সু্কে শথণক একজন হেক্ষক 

(সাধারেত আপনার হনজস্ব হেক্ষক) আপনাণক অ্নোইণন প়িাণনার জনয প্রস্তুত থাকণবন - হনচ্ছিত করুন শয আপহন 

টিক সমণয় হেঙ্কটি হিক কণরণেন!o ব্েু: শরকডি করা শেখা - এই শসেনগুহে হিহডও এবং অ্নযানয হমহডয়া বযবিার কণর 

সুইণডর মাধযণম শেখাণনা িণব। ওণরঞ্জ: স্বতন্ত্র অ্ধযয়ন - এখাণন আপহন স্বাধীনিাণব শেখার অ্যাণেণসর জনয আপনার 



অ্নোইন প্ল্যািফম িগুহে বযবিার করণবন।o ইণয়ণো: অ্যাণসমহিগুহে - আপহন বাহ়ি শথণক আমাণদর সাপ্তাহিক 

সণেেণন অ্ংে হনণত সক্ষম িণবন।আপহন শয শসাণয় শপণয়ণেন তাণত হবহিন্ন পাণির হেঙ্ক থাকণব। হেক্ষকরা যা াঁরা 

শদখণেন তাণদর শনাি শনণবোইি োহন িং শসেন এবং হপ্র-শরকডি শসেনগুহেণত ‘অ্ংেগ্রিেকারীরা’ আপনাণক আপনার 

কাজ শেে করণে তা শদখাণনার জনয পূরে করার জনয একটি শফারাম অ্ন্তিভ িক্ত করণব। হেক্ষকরা অ্নোইন শপািিাণে 

তাণদর হেক্ষক েগইণনর মাধযণম স্বাধীন অ্ধযয়ন পয িণবক্ষে করণত সক্ষম িণবন। যহদ হেশুণদর দ্বারা হেখন অ্যাণেস 

করা িণি এমন শকানও প্রমাে না পাওয়া যায় তণব উপহস্থহত দে সু্কে নীহত অ্নুসাণর এটি অ্নুসরে করণব।• প্রহতহদন 

আপনার নূযনতম হিসাণব োইি ইংহেে, মযাথ এবং আরও বিৃত্তর পািযরণমর পাি থাকণব।আপহন হবদযােণয় নন এমন 

সময়কাে অ্নুসরে করার জনয একটি পূে ি সময়সূহচ পািাণনা িণব।  সংস্থানসমূি:Level বাচ্চারা তাণদর এআর বইটি 

হনণয় যাণব, স্তর 2 বা স্তর 3 প্রণয়াগ িণে বইগুহে গুেণব।হেশুরা দয অ্েণফাডি আউণের মাধযণম অ্নোইণন পিন করণত 

পাণর 


