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প্রাককথন 

এই একুশ শতদক প্রযুম্পির অভাবনীয় ম্পবকাশ এবাং বযবহার আমাদের দেনম্পিন জীবদন ম্পভন্ন মাত্রা যযাগ কদরদে। 
প্রযুম্পি এখন প্রকৃম্পতর মতই আমাদের জীবদন অঙ্গাঙ্গীভাদব জম্পিদয় আদে। যকাম্পভডপূবব পৃম্পথ্বীদত ম্পবষয়ম্পটদক যকউ 
যকউ সদিদহর য াদখ যেখদলও, যকাম্পভডকাদল যসই অবকাশ আর যনই। মানুষ এখন অনয যয যকান সমদয়র য দয় 
ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল যবম্পশ ম্পব রণ করদে, সমসযা সমাধাদন ম্পডম্পজটাল পম্পরদষবা গ্রহণ করদে, তা যস েক্ষতার সাদথ্ই 
যহাক আর অনম্পভদের মতই যহাক। ম্পনদজ যথ্দক যেদখ-দেদক-বুদে ম্পকেুদক্ষদত্র ম্পেনম্পেন েক্ষ হদয় উেদে। আবার 
যক্ষত্রম্পবদশদষ ক্ষম্পতর ম্পশকার হদে ম্পকাংবা অনযদক ক্ষম্পতর ম্পেদক যেদল ম্পেদে। ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল মানুদষর এই ম্পব রণ 
এতটাই যবদিদে যয ম্পডম্পজটাল সাক্ষরতার ম্পবষয়ম্পট এখন এম্পিদয় যাওয়ার আর যকাদনা সুদযাগ যনই।  

 

এক যুদগরও যবম্পশ সময় আদগ বাাংলাদেশ যাত্রা শুরু কদরদে আধুম্পনক ম্পডম্পজটাল বাাংলাদেদশর ম্পেদক। বাাংলাদেদশ 
এখন প্রায় ১৭ যকাম্পট যমাবাইল সাংদযাগ আদে, ইন্টারদনট বযবহার কদর প্রায় ১৩ যকাম্পট মানুষ, যেসবুক বযবহার কদর 
প্রায় ৫ যকাম্পট, তথ্য যসবা ম্পনদত ৩৩৩ যত প্রম্পতম্পেন যোন কদর অধবলক্ষ মানুষ, জরুরী যসবা ম্পনদত প্রম্পতম্পেন ৯৯৯ -
এ যোন কদর ২৫ হাজাদরর যবম্পশ মানুষ, সরকাদরর সকল যসবার ওদয়বসাইট এখন এক ম্পেকানায় 
bangladesh.gov.bd যযখাদন প্রম্পতম্পেন লাখ লাখ মানুষ ম্পভম্পজট কদর। ম্পডম্পজটাল বাাংলাদেদশর এ যাত্রায় প্রম্পতম্পনয়ত 
শাম্পমল হদে অগম্পণত মানুষ। তাাঁদের যাত্রাদক ম্পনরাপে এবাং গম্পতশীল করার মাধযদম েলপ্রসূ কদর তুলদত বাাংলাদেশ 
সরকার জনগদণর ম্পডম্পজটাল সাক্ষরতা উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয়তা উপলম্পি কদর একম্পট পৃথ্ক প্রকল্প হাদত ম্পনদয়দে। 
যসই প্রকদল্পর অাংশ ম্পহদসদব ম্পডম্পজটাল ম্পলটাদরম্পস ম্পশক্ষাক্রম দতম্পর করা হদে ম্পশশু যথ্দক বয়স্ক সকল জনগদণর জনয।  

 

ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল ম্পব রণকারী এই ম্পবশাল জনদগাষ্ঠীর ম্পবম্পভন্ন অাংশীজদনর সাদথ্ কথ্া বদল তাাঁদের  াম্পহো ম্পনরূপণ 
কদর এই ম্পশক্ষাক্রদমর প্রাথ্ম্পমক খসিা প্রণয়ন করা হদয়দে। পরবতবীদত ম্পবদশষেজনদের সাদথ্ কমবশালার মাধযদম 
ম্পশক্ষাক্রমম্পট  ূিান্ত রূপ লাভ কদরদে। ধারাবাম্পহকভাদব পদ্ধম্পতগত প্রম্পক্রয়া অনুসরণ কদর একম্পট পূণবাঙ্গ ডিক্ষাক্রম 
প্রস্তুত কো  রয়রে। 

ডিক্ষাক্রমডটে ডকেু ববডিষ্ট্য ডনম্নরূপ:  

লক্ষয দল:  

● ৩য়-৫ম সেডিে ডিক্ষাথথী বা ৮-১০ বের বয়দসর ম্পশশু  
● ৬ষ্ঠ-১২ি সেডিে ডিক্ষাথথী বা ১১-১৭ বের বয়দসর ম্পকদশার  
● ১৮-৩৫ বেে বয়স্ক তরুি 
● ০-১০ বেে বয়স্ক ডিশুে অডিিাবক  
● িাধােি িনগি  

ডিডিটাল িাক্ষেতাে স াগযতাে সক্ষত্রিমূ :  
১। তথয অনুিন্ধান ও বযব াে 
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২। অনলাইন ডনোপত্তা, িুেক্ষা সকৌিল ও সগাপনীয়তা েক্ষা 
৩। ডিডিটাল ডনোপত্তাে আইনগত ডদক এবাং দায়-দাডয়ত্ব 
৪। ডিডিটাল িীবনাচেি 
৫। িামাডিক মাধযরম স াগার াগ, িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক সবাঝাপড়া এবাং অনলাইরন গ্র ির াগয আচেি 
৬। িনিিৃক্ততা 
৭। অনলাইন সলনরদন  
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িাংডিষ্ট্ পডেিাষা/ ডবষরয়ে িাংজ্ঞা  
 
ম্পডম্পজটাল ম্পলটাদরম্পস/সাক্ষরতা 
ম্পডম্পজটাল ম্পলটাদরম্পস বা সাক্ষরতা বলদত একজন বযম্পির ম্পবম্পভন্ন ম্পডম্পজটাল প্ল্যাটেদমব তথ্য অনুসন্ধান, মূলযায়ন এবাং 
কাযবকরভাদব যযাগাদযাগ করার ক্ষমতা যবাোয়।  

 

ম্পডম্পজটাল ম্পডভাইস/উপকরণ 

ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল যযাগাদযাগ এবাং অনযানয পম্পরদষবা গ্রহদণর জনয যয সমস্ত উপকরণ, যসট, বা যন্ত্রপাম্পতসমূহ 
বযবহার করা হয়।  
 

অনলাইন যযাগাদযাগ 

ম্পডম্পজটাল মাধযম বযবহার কদর যযাগাদযাগ বুোদনা হদয়দে।  
 

অযাকাউন্ট 

অযাকাউন্ট বলদত ম্পবম্পভন্ন ম্পডম্পজটাল পম্পরদষবা গ্রহদণর উদযযদশয ম্পবম্পভন্ন তথ্য প্রোন কদর দতম্পর করা অযাকাউন্ট 
বুোদনা হদয়দে, যযগুদলা সাধারণত ইউজার যনইম এবাং পাসওয়াডব বযবহার কদর লগইন/বযবহার করদত হয়।  

 

কনদটন্ট  

কনদটন্ট বলদত ম্পবম্পভন্ন ধরদণর কনদটন্ট বুোদনা হদয়দে যযমন, যলখা, আাঁকা, েম্পব, ম্পভম্পডও, সুর ও সাংগীত, অম্পডও, 
অম্পডও ম্পভজুযয়াল, মাম্পিম্পমম্পডয়া, ওদয়বদপজ এমনম্পক ম্পিম্পড ম্পপ্রন্ট।  

 

ম্পডম্পজটাল সাম্পভবস বা পম্পরদষবা  
ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল সরবরাহ করা হয় বা যযদত পাদর এমন পম্পরদষবা। এগুদলা সরকাম্পর ম্পকাংবা যবসরকাম্পর উভয়ই 
হদত পাদর। উোহরণস্বরূপ বলা যায়- জাতীয় পম্পর য়পত্র পম্পরদষবা, পাসদপাটব পম্পরদষবা, ম্পডম্পজটাল বযাাংম্পকাং 
পম্পরদষবা, ই-কমাসব, সঙ্গীত পম্পরদষবা, ম্পেল্ম বা ম্পটম্পভ পম্পরদষবা (দযমন যনটম্পিক্স)।   

 

ম্পডম্পজটাল এনভায়রনদমন্ট বা পম্পরমণ্ডল 

এই ম্পশক্ষাক্রদম ম্পডম্পজটাল “এনভায়রনদমন্ট” বা “পম্পরমণ্ডল" বলদত মূলত প্রযুম্পি এবাং ম্পডম্পজটাল ম্পডভাইস সমৃদ্ধ 
একম্পট বযবস্থাদক বুোদনা হদয়দে। ইন্টারদনট, যমাবাইল যনটওয়াকবসহ নানা উপাদয় তথ্য আোন-প্রোদনর মাধযদম 
একজন বযম্পির ম্পডম্পজটাল মাধযদম উপম্পস্থম্পত বা ম্পডম্পজটাল েুটম্পপ্রন্ট ম্পডম্পজটাল পম্পরমণ্ডদল নতুন মাত্রা যযাগ কদর।  
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িূডমকা 

গিপ্রিাতন্ত্রী বাাংলারদি িেকারেে ডিডিটাল বাাংলারদি রূপকল্প বাস্তবায়রনে অগ্রগডতে িারথ িারথ তথয ও স াগার াগ 
প্র ুডক্ত সিবাে িম্প্রিােি ঘটরে সদিবযাপী। িরল সিবা ি িীকেরিে লরক্ষয এই তথয ও স াগার াগ প্র ুডক্ত িুডবধারক 
বযব াে কো  রে নানা সক্ষরত্র। িরল ডিক্ষা, স্বাস্থয, কৃডষ সথরক শুরু করে বদনডিন সকনাকাটা ও িীবন াপরন 
সলরগরে ডিডিটাল প্র ুডক্তে সোোঁয়া। িরল সদরিে িনগরিে মারঝও বাড়রে তথয ও স াগার াগ প্র ুডক্তে বযব াে, 
বাড়রে ডিডিটাল পডেমণ্ডরল ডবচেি  া ডনডিতিারবই িডবষযত তথয প্র ুডক্তডিডত্তক ডবরে ডটরক থাকাে িনয আমারদে 
প্রস্তুত কেরে। তরব তথয ও স াগার াগ প্র ুডক্ত ডবষরয় প্ররয়ািনীয় জ্ঞান ও দক্ষতাে অিারব অরনরকই এখরনা এিব 
িুডবধা বযব ারেে ডদক সথরক ডপডেরয় আরে এবাং এে িুিল সিাগ কেরত পােরে না। অনযডদরক এে িডিক ও 
িরচতন বযব াে িিরকথ অবগত না  ওয়ায় নানা ঝুোঁডকে মরধযও পড়রে। বাড়রে নানা িাইবাে অপোধ এবাং তাে 
ডিকাে মানুরষে িাংখযা। তাই িরুডে  রয় পরড়রে ডিডিটাল িাক্ষেতা দক্ষতা  া সদরিে িনগরিে মারঝ প্ররয়ািনীয় 
ডিডিটাল সিবা ডবষয়ক সমৌডলক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃডষ্ট্িডি িেবোর ে মাধযরম ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে িরচতন ও দক্ষ 
বযব ারে িক্ষম করে তুলরব। এ লরক্ষযই বাাংলারদি িেকারেে তথয ও স াগার াগ প্র ুডক্ত ডবিারগে উরদযারগ বতডে 
 রয়রে ডিডিটাল ডলটারেডি সিন্টাে  া প্রাথডমক স্তরেে ডিশু, মাধযডমক স্তরেে ডিশু,  ুবক, িাধােি িনগি এবাং 
অডিিাবক এই ৫ডট লক্ষযদরলে িনয উপ ুক্ত সকািথ ও করন্টন্ট উন্নয়ন এবাং ডবস্তেরিে মাধযরম তারদে িাক্ষে করে 
তুলরত প্ররয়ািনীয় পদরক্ষপ গ্র ি কেরব। ডিডিটাল িাক্ষেতা কা থক্রম পডেচালনাে িনয িাতীয় চাড দা এবাং বাস্তবতা 
ডবরবচনা করে একডট িামঞ্জিযপূিথ ডিক্ষাক্রম প্রিয়ন প্ররয়ািন  া ডিডিটাল িাক্ষেতা কা থক্ররমে ডিডত্ত ড রিরব কাি 
কেরব।  

৩ডট ধারপ এই ডিক্ষাক্রমডট পডেমািথরনে কাি  রয়রে। প্রথম ধারপ, একডট সিস্ক স্টাডি পডেচালনা কো  য় স খারন 
ডিডিটাল ডলটারেডি িাংডিষ্ট্ ডবডিন্ন িাতীয় এবাং আন্তিথাডতক নডথপত্রি  প্রকল্প িাংডিষ্ট্ নডথপত্র প থারলাচনা এবাং 
িাংডিষ্ট্ অাংিীিরনে িারথ আরলাচনাে ডিডত্তরত একডট খিড়া ডিক্ষাক্রম প্রিয়ন কো  য়। এিব নডথপরত্রে মরধয 
ইউরোডপয়ান ইউডনয়ন, কানািা, অরেডলয়া, আডিয়ান, ইডিয়া, ইউডনরিি, ইউরনরস্কা ইতযাডদে ডিডিটাল ডলটারেডি 
সেমওয়াকথ এবাং সদরিে িাতীয় ডিক্ষানীডত, আইডিডট মাস্টাে প্ল্যান, িাতীয় ডিক্ষাক্রম ও পািযপুস্তক সবািথ কতৃথক 
প্রিীত নতুন ডিক্ষাক্রম সেমওয়ারকথে ডিডিটাল ডলটারেডি কাডেকুলারমে আউটলাইন, ডিডিটাল ডলটারেডি ও ডিডিটাল 
িুডবধা ডবষয়ক িেকাডে ও সবিেকাডে িাংস্থািমর ে কো ডবডিন্ন গরবষিা প্রডতরবদন ইতযাডদ প থারলাচনা কো  য়1। 
ডিতীয় ধারপ, ৫ডট লক্ষযদরলে ডবডিন্ন প থারয়ে প্রডতডনডধরদে িারথ আরলাচনাে মাধযরম তারদে চাড দা, প্ররয়ািন এবাং 
পডেডস্থডত ডবরিষি কো  য়2। এেপে লক্ষযদরলে আরলাচনাে আরলারক প্রাপ্ত চাড দা ও অবস্থা ডবরবচনা করে খিড়া 
ডিক্ষাক্ররম প্ররয়ািনীয় পডেমািথন কো  য় এবাং ডিক্ষাক্ররমে ২য় খিড়া বতডে কো  য়। ৩য় ধারপ, ডিক্ষা ও প্র ুডক্ত 
ডনরয় কাি করে এমন ডবডিন্ন িেকাডে ও সবিেকাডে িাংস্থাে অাংিীিনরদে িমন্বরয় ঢাকায় একডট কমথিালাে মাধযরম 

 
1 স িব নডথপত্র প থারলাচনা কো  রয়রে তাে তাডলকা তথযপঞ্জী অাংরি িাং ুক্ত কো  রলা।  
2 লক্ষযদল এবাং অাংিগ্র িকােীরদে তাডলকা পডেডিষ্ট্ অাংরি িাং ুক্ত কো  রলা।  
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খিড়া ডিক্ষাক্ররমে ওপে তারদে মতামত ও িুপাডেি গ্র ি কো  য়3। কমথিালায় প্রাপ্ত মতামত ও িুপাডেরিে 
আরলারক ডিক্ষাক্রম চূড়ান্ত কো  য়।  

ডিডিটাল িাক্ষেতা ডবষয়ক সকািথ কা থক্রম পডেচালনা ডবরিষত, করন্টন্ট উন্নয়ন, ডবস্তেি ও মূলযায়ন, এ িাংক্রান্ত 
মডনটডোং ও গরবষিা পডেচালনা ইতযাডদ সক্ষরত্র এই ডিক্ষাক্রমডট একডট গাইিলাইন ড রিরব কাি কেরব। পেবতথীরত 
পডেবডতথত পডেডস্থডত বা স রকান প্ররয়ািরন এই ডিক্ষাক্ররম প্ররয়ািনীয় পডেমািথন এবাং িাংর ািন-ডবরয়ািরনে িুর াগ 
থাকরব।    

 
লক্ষয ও উরেিয: 

এই ডিক্ষাক্ররমে প্রধান লক্ষয  রলা- বাাংলারদরিে ডিশু সথরক প্রাপ্তবয়স্ক নাগডেকগি ডিডিটাল পডেমণ্ডল িিরকথ 
প্রাথডমক ধােিা লাি কেরব এবাং ডনোপরদ ও িরচতনতাে িারথ ডিডিটাল উপকেি বযব াে করে বদনডিন িীবরনে 
ডবডিন্ন িমিযা িমাধারনে সমৌডলক দক্ষতা অিথন কেরব।  

এই লক্ষয অিথরনে ডনডমরত্ত কতগুডল িুডনডদথষ্ট্ উরেিয ডনধথােি কো  রয়রে। স মন:  

● প্ররয়ািনীয় তথয অনুিন্ধান, িডিক তথয  াচাই এবাং তথয বযব ারে দক্ষতা অিথরন ি ায়তা কো 
● অনলাইন ডনোপত্তা, সগাপনীয়তা েক্ষা এবাং িুেক্ষা সকৌিল িিরকথ িরচতনতা বৃডি কো 
● ডিডিটাল পডেমণ্ডরল ডনোপত্তাে আইনগত ডদকিমূ  িিরকথ জ্ঞান অিথন এবাং ডিডিটাল নাগডেক ড রিরব 

ডনরিরদে দাডয়ত্ব ও কেনীয় ডনধথােন কেরত ি ায়তা কো 
● িামাডিক মাধযরম স াগার ারগে সক্ষরত্র িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতাে বযাপারে িতকথ সথরক গ্র ির াগয 

আচেি এে বযাপারে দক্ষ করে সতালা 
● কা থকে উপারয় িমারিে কলযািমূলক কা থক্ররম িডক্রয় অাংিগ্র ি এবাং আগ্র ী অনযানযরদে িিৃক্ত কোে 

সকৌিরল পােদিথী  রয় ওিা 
● অনলাইন অযাকাউন্ট বতডে এবাং ঝুোঁডক এডড়রয় ডিডিটাল সলনরদন িিন্ন কোে সকৌিল যশখা।  

 
ডিক্ষাক্রম প্রিয়রনে মূলনীডত:  
ডিডিটাল িাক্ষেতাে অিথরনে সক্ষরত্র ডিডিটাল প্র ুডক্তে বযব াে, ডিডিটাল প্র ুডক্ত িিরকথ ধােিা লাি এবাং বদনডিন 
িীবরনে িমিযা িমাধারন এিব প্র ুডক্তে বযব াে- এে উপে গুরুত্বারোপ কো  রয়রে। ডিডিটাল ডলটারেডি সিন্টাে 
পডেচাডলত িাক্ষেতা কা থক্রম পডেচাডলত  রব উপানুষ্ঠাম্পনক পিডতরত। এরক্ষরত্র ৩ডট মূলনীডতরক উপিীবয করে 
ডিক্ষাক্রম পডেকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কো  রব।  

বযব াে 

 
3 কমথিালাে অাংিগ্র িকােীরদে তাডলকা িাং ুক্ত কো  রলা।   
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অাংিগ্র িকােীরদে ডিখন শুরু  রব ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব ারেে মধয ডদরয়।  ারত-কলরম বযব াে কেরত কেরতই 
ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে প্ররয়ািনীয় দক্ষতা অিথন কেরব। ডিশু সথরক বয়স্ক িবাে সক্ষরত্র প্র ুডক্ত ডবষয়ক দক্ষতা মূলত 
বযব ারেে মধয ডদরয়ই অডিথত  য়। তাই এই ডিক্ষাক্রম সিই স্বািাডবক ও স্বতঃসূ্ফতথ প্রডক্রয়ারক ডবরবচনা করে 
বযব ােরক িবথারগ্র ডবরবচনা করেরে।  

িুস্পষ্ট্ ধােিা অিথন  
প্র ুডক্ত বযব াে কেরত কেরত এ ডবষয়ক নানা ধােিা িুষ্পষ্ট্  রত শুরু করে বযব ােকােীরদে মরধয। তাো বুঝরত 
পারে প্র ুডক্তে িুর াগ ও িম্ভাবনা, ঝুোঁডক এবাং িরচতন বযব ারেে প্ররয়ািনীয়তা। িরল প্র ুডক্ত ডবষয়ক সবাধগমযতা 
এবাং িুষ্পষ্ট্ ধােিা অিথন এই ডিক্ষাক্ররমে ডিতীয় মূলনীডত ড রিরব ডবরবডচত  রয়রে  া সকারিথ অাংিগ্র িকােীরদে 
ডিডিটাল প্র ুডক্তে এে িরচতন বযব ারে িক্ষম করে তুলরব।  

বদনডিন িীবরনে িমিযা িমাধান 
অাংিগ্র িকােীগি স ন প্র ুডক্তে বযব াে এবাং এে িরচতন প্ররয়ারগে পািাপাডি তারদে বদনডিন িীবরনে নানা 
িমিযা িমাধারন ডিডিটাল িাক্ষেতা দক্ষতারক কারি লাগারত পারেন এডট এই ডিক্ষাক্ররমে ৩য় মূলনীডত। প্রাতযড ক 
িীবরনে নানা িমিযা ডচডিত কো এবাং সিগুরলাে িমাধারন এিব প্র ুডক্তগত জ্ঞান ও দক্ষতারক তাো কারি লাগারত 
িক্ষম  রবন।  

ডিখন-সিখারনা িামগ্রী, ডিক্ষা উপকেি ও িিূেক পিন িামগ্রী উন্নয়রনে ডনরদথিনা 
সকািথ কনরটন্ট এবাং মূলযায়ন উপকেি বতডেে িময় অাংিগ্র িকােীে একরিডিডবডলডট/অডিগমযতাে ডবষয়ডট মাথায় 
োখরত  রব। সকািথ করন্টন্ট অবিযই অডিও-ডিিুয়াল  রব। এোড়া সকারিথে বিথনা, উরেিযি  করন্টন্ট ও মূলযায়ন 
প্রডতডট সক্ষরত্র সটক্সট টু িরয়ি এবাং িরয়ি টু সটক্সট িুডবধা োখা স ন সকউ েবি প্রডতবডন্ধতাে কােরি অডিও 
শুনরত না সপরলও সটক্সট পরড় সিটা বুঝরত পারে, আবাে দৃডষ্ট্ প্রডতবডন্ধতাে কােরি পড়রত না পােরল সটক্সরটে 
বিথনা শুরন তা বুঝরত পারে।  

মূলযায়ন ডনরদথিনা: 
ডিডিটাল িাক্ষেতা কা থক্রমডট স র তু উপানুষ্ঠাডনক পিডতরত প্রদান কো  রব তাই মূলযায়রনে সক্ষরত্র আনুষ্ঠাডনক 
মূলযায়রনে িুর াগ থাকরব না। এই সকারিথে মূলযায়রনে উরেিয  রব অাংিগ্র িকােী এবাং আরয়ািক উিয়রক 
অাংিগ্র িকােীে ডিখন অগ্রগডত ডবষরয় ধােিা প্রদান কো স ন এে ডিডত্তরত প্ররয়ািনীয় প্রডতকােমূলক বযবস্থা গ্র ি 
কো  ায়। মূলযায়ন  রব অনানুষ্ঠাডনক এবাং স্বমূলযায়ন প্রডক্রয়ায় স খারন প্রডতডট সকািথ করন্টন্ট সিডলিাডেে মারঝ বা 
সিরষ সকািথ িাংডিষ্ট্ জ্ঞান, দক্ষতা এবাং দৃডষ্ট্িডি মূলযায়ন কো  রব এবাং এে িলািল ও িলাবতথন িারথ িারথ 
িাডনরয় সদয়া  রব। মূলযায়ন প্রডক্রয়া  রব ি ি এবাং তাৎক্ষডিক। এরক্ষরত্র বহুডনবথাচডন প্রশ্ন, তাডলকা সথরক বাোই, 
ডমলকেি, ড্র্যাগ এি ড্র্প, েডব সদরখ সমলারনা, সলাচাটথ সমলারনা ইতযাডদ ধেরনে  া তাৎক্ষডিকিারব অাংিগ্র িকােীগি 
সমাবাইল বা কডিউটাে ডিরন কেরত পােরব। এিব মূলযায়ন উপকেি করন্টন্ট সদখাে মাঝখারন পপ-আপ আকারে 
অথবা করন্টন্ট সদখাে সিরষ অাংিগ্র িকােীরদে িামরন স্বয়াংডক্রয়িারব আিরব এবাং মূলযায়রন িরন্তাষিনক অগ্রগডত 
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 রলই তাো পেবতথী করন্টন্ট বা করন্টন্ট এে পেবতথী অাংরি স রত িক্ষম  রব। প্রডতডট মূলযায়ন সিরষ এ ডবষয়ক 
স্বয়াংডক্রয় িলাবতথরনে বযবস্থা থাকরব।   
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লক্ষয দল: অডিিাবক (ডিক্ষাগত স াগযতা: ৫ম সেডি পাি)  

সলরিল: সবডিক 

িাধােি উরেিয: অডিিাবরকে মাধযরম ডিশুরক ডিডিটাডল িাক্ষে করে সতালা স ন সি অনলাইন দুডনয়াে প্ররয়ািনীয় িরচতনতা ও িডিক বযব াে িিরকথ সিরন 
দক্ষ ডিডিটাল নাগডেক ড রিরব স্বেরিয ডবচেি কেরত পারে। 

িানা িরুেী:  

● মূলত প্রথম ৩ বেে প থন্ত ডিশুে িনয ডিডিটাল ডিিাইি বযব াে সথরক ডবেত থাকা িাল।  

● ডিিাইরিে মাধযরম নয় ডিশুরক মুরখ েড়া গান গল্প সিানারনা তাে বড়  রয় ওিাে িনয সবডি  

● ৩-৮ বেরেে ডিশুে িনয মারঝ মারঝ ১০-১৫ ডমডনরটে িনয বড়রদে তত্বাবধারন গান, েড়া, গল্প বা ডিশু উপর াগী ডবষয়গুরলা সদওয়া স রত পারে। 
সিরক্ষরত্র িাোডদরন ৩-৫ বেরেে ডিশুে িনয িরবার্চ্থ ৪০ ডমডনরটে মরধয ডিডনাং (সমাবাইল, ডটডি, টযাব, কডিউটাে বা এ ধেরনে স  সকান ডিিাইি 
 রত পারে) এে িময়িীমা োখরত  রব। 

● সোট ডিশুে িনয স  সকান ডকেু ডিরন সদখাে িময় সিটা থাডমরয় ডিশুে িারথ ঐ ডবষয় ডনরয় ডকেুক্ষি পে পেই কথা বলা িাল। সিটা ডিমুখী স াগার াগ 
ডনডিত করে। 

● ৫-৮ বেরেে ডিশুে  ডদ অনলাইরন ক্লাি কেরত  য়, সখয়াল োখা দেকাে একটানা িরবার্চ্থ ৪০ ডমডনরটে সবডি সি স ন ডিরনে িামরন না থারক। 
প্ররয়ািরন ১০-১৫ ডমডনট ডবেডতে পে আবাে ৪০ ডমডনট থাকরত পােরব। িাোডদরন এই িময়িীমা ২ ঘন্টাে মরধয থাকা িাল।  

● স  সকান ডিশুে িনয প্রথম সথরক ডিিাইি বযব াে একডট ডনয়রমে মরধয োখরত  রব। বড়রদে িাডন্নরধয ডিিাইি বযব াে কেরত  রব। 

● ডিশু বড়রদে সদরখই ডিখরব। বড়রদেও ডিিাইি বযব ারে িময়িীমা সমরন চলা িাল এবাং ডিশুরক  খন িময় সদরবন তখন মরনার াগ ধরে সেরখ 
তারকই িময় ডদরত  রব।রিিময় ডিিাইি বযব াে সথরক ডবেত থাকুন। 
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স াগযতাে সক্ষত্র এবাং উরেিয 
(Parenting Competency 
Area & Objective) 

ডিখনিল (Learning Outcome) 
 

ডবষয়বস্তু (Content) মূলযায়ন সকৌিল 
(Assessment Method) 

১. ডিডিটাল প্র ুডক্তে 
পডেডচডত ও বযব াে  
 
উরেিয: ডিডিটাল প্র ুডক্তে 
িুর াগ ও ঝুোঁডক ডবষরয় 
প্ররয়ািনীয় িতকথতা অবলম্বন 
করে ডিশুরক এিব প্র ুডক্তে 
বযব াে ডবডধ সিখারত িক্ষম 
 রব।  

১.১ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব ারেে 
িুর াগগুরলা বলরত পােরব                                                
১১.২ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব ারেে 
িােীডেক ও মানডিক স্বাস্থয ঝুোঁডকগুরলা বলরত 
পােরব  
১.৩ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব ারে 
প্ররয়ািনীয় িতকথতামূলক বযবস্থা গ্র ি কেরত 
পােরব 
১.৪ ডিশুে বয়ি ও প্ররয়ািন উপর াগী 
ডিিাইি ডনবথাচন কেরত পােরব 
১.৫ ডিশুরক প্ররয়ািনীয় ডনয়ম সমরন এিব 
ডিিাইি বযব াে কো সিখারত পােরব  

১.১ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত 
বযব ারেে িুর াগ  
১.২ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত 
বযব ারেে িােীডেক ও মানডিক স্বাস্থয 
ঝুোঁডক 
১.৩ ডিশুে িনয ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব ারে 
প্ররয়ািনীয় িতকথতা 
১.৪ ডিশুে বয়ি ও প্ররয়ািন অনু ায়ী 
ডিিাইি (সকান বয়রি, কী ডিিাইি 
ইতযাডদ) 
১.৫.১ ডিশুে িনয ডিিাইি বযব াে 
(স মন-সমাবাইল, কডিউটারেে িাধােি 
বযব াে স মন সখালা, বন্ধ কো, চািথ 
সদওয়া,  ত্ন করে বযব াে কো ইতযাডদ 
ডবষয় িানরব ও সিখারত পােরব)  
১.৫.২ ডিশুে িনয ডিিাইি বযব ারেে 
ডনয়মন-কানুন/কেিীয় (ডিন কররাল - 
সকাথায় বরি, কখন, কতক্ষি ধরে বযব াে 
কেরব, পযারেন্টাল কররাল এযারপে 

১.১ ড্র্যাগ এি ড্র্প 
১.২ টাচ এি ডিরলক্ট 
১.৩ কুইি 
১.৪ এমডিডকউ 
১.৫.১ িতয-ডমথযা 
১.৫.২ ডমলকেি 
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বযব াে, ডিল্টাডোং অযাপ, সিি িাচথ, 
এযডক্টডিডট মডনটডেঙ অযাপ বযব াে)  

২. তথয অনুিন্ধান ও বযব াে  
 
উরেিয: ডিশুরক তথয 
অনুিন্ধান ও বযব াে সিখারত 
িক্ষম  রব।  
 

২.১ ডিশুে িনয প্ররয়ািনীয় তথয, সিগুরলা 
সকাথায় পাওয়া স রত পারে তা ডচডিত কেরত 
পােরব 
২.২ ডিশুরক প্ররয়ািনীয় ডবষয় িিরকথ তথয 
খুরি সবে কেরত িা া য কেরত পােরব 
২.৩ িডিক তথয খুোঁরি সপরত িা া য কেরত 
পােরব  
২.৪ তরথযে িডিকতাে প্ররয়ািনীয়তা এবাং িুল 
বা ডমথযা তথয প্রদারনে ক্ষডতকে ডদক িিরকথ 
ডিশুরক অবড ত কেরত পােরব।  

২.১ ডিশুে িনয প্ররয়ািনীয় তথয এবাং এে 
উৎি  
২.২.১ ডিশুরক প্ররয়ািনীয় ডবষয় িিরকথ 
তথয খুরি সবে কোে সকৌিল  
২.২.২ ডিল্টািথ িাচথ  
২.২.৩ িডিকিারব িাচথ ইডঞ্জন বযব াে 
কো সিখারত পােরব  
২.৩ ডিশুে িনয িডিক তথয খুোঁরি সবে 
কোে সকৌিল  
২.৪ তরথযে িডিকতাে প্ররয়ািনীয়তা এবাং 
িুল বা ডমথযা তথয প্রদারনে ক্ষডতকে ডদক 

২.১ ডমলকেি 
২.২.১ িডিক উত্তে বাোই 
২.২.২ িতয- ডমথযা  
২.২.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প 
২.৩ এমডিডকউ 
২.৪ িূনযস্থান পূেি  
 
  

৩. ডিডিটাল ডনোপত্তা, 
িুেক্ষা, তরথযে সগাপনীয়তা 
ও আইনগত ডদক  
 
উরেিয: ডিশুরক ডিডিটাল 
ডনোপত্তা ডবষরয় অবড ত 
করে বযডক্তগত তরথযে 

৩.১ ডিশুরক ডিডিটাল ডনোপত্তাে গুরুত্ব 
িিরকথ িানারত পােরব 
৩.২ ডিশুে িনয িরুেী ও ডনোপদ 
িাইট/অযাপগুরলা িিরকথ িানারত পােরব       
৩.৩ অনলাইরন কী কো  ারব, কী কো  ারব 
না সি িিরকথ ডিশুরক িানারত পােরব  
৩.৪ বযডক্তগত তরথযে ধােিা এবাং এগুরলা 
সগাপন োখাে প্ররয়ািনীয়তা বযাখযা কেরত 

৩.১ ডিশুে িনয ডিডিটাল ডনোপত্তা এবাং 
তা িানারনাে সকৌিল 
৩.২ ডিশুে িনয ডনোপদ অযাপ/িাইট  
৩.৩ ডিশু অনলাইরন কী কেরত পােরব, 
কী কেরত পােরব না সি িিডকথত ধােিা  
৩.৪.১ বযডক্তগত তথয পডেডচডত  
৩.৪.২ বযডক্তগত তথয সগাপন োখাে 
গুরুত্ব/ প্ররয়ািনীয়তা   

৩.১ েডব সথরক বাোই করো 
৩.২ ড্র্যাগ এি ড্র্প  

৩.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প 

৩.৪.১ এমডিডকউ  

৩.৪.২ এমডিডকউ  

৩.৫.১ ডমলকেি 
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সগাপনীয়তা ও িুেক্ষা ডনডিত 
কেরত িক্ষম  রব।  

পােরব   
৩.৫ অনলাইরন ডনরিে ডনোপত্তা, িুেক্ষা ও 
বযডক্তগত তরথযে সগাপনীয়তা বিায় োখাে 
সকৌিলগুরলা ডিশুরক সিখারত পােরব।  

৩.৫.১ অনলাইরন ডিশুে ডনোপত্তা, িুেক্ষা 
ও সগাপনীয়তা বিায় োখাে সকৌিল   
৩.৫.২ সমাবাইল এযাপ ইনস্টল ও 
বযব ারেে সক্ষরত্র িতকথতা 

৩.৫.২ িডিক উত্তেিমূ  
বাোই (একাডধক উত্তে 
ডনবথাচরনে িুর াগ োখা)  

৪. ডিডিটাল িীবনাচাে  
 
উরেিয: ডিশুে বদনডিন 
প্ররয়ািন, ডিক্ষা ও 
ডবরনাদরনে উরেরিয ডিশু 
উপর াগী ডবডিন্ন প্ল্াটিরমথে 
বযব াে সিখারত িক্ষম  রব  
 

৪.১ অনলাইন ক্লারি অাংিগ্র রিে িনয ডবডিন্ন 
প্ল্াটিমথ (িুম, গুগল ডমট) বযব াে কো 
সিখারত পােরব 
৪.২ ডিক্ষামূলক ডবডিন্ন কাি (স মন- অনলাইন 
ক্লারি অাংিগ্র ি, বাডড়ে কাি েডব তুরল িমা 
সদওয়া, এিাইনরমন্ট/ প্ররিক্ট এে িনয 
প্ররয়ািনীয় তথয অনলাইরন িাংগ্র  ইতযাডদ 
কেরত পােরব) কো সিখারত পােরব 
৪.৩ ইন্টােরনট বযব াে করে িাধােি স্বাস্থয ও 
স্বাস্থযরিবা িাংক্রান্ত তথয আ েি কোে উপায় 
িানারত পােরব  
৪.৪ বদনডিন ডবরনাদরনে িনয অনলাইরনে 
ডবডিন্ন িুডবধা বযব াে কোে উপায় িানারত 
পােরব  
৪.৫ িরুেী ও ডনোপদ সিবা িিরকথ িানারত 
পােরব 

৪.১ অনলাইন ডিক্ষাে িনয বযবহৃত ডবডিন্ন 
সিবা পডেডচডত (িুম, গুগল ডমট) বযব াে 
কো সিখারত পােরব 
৪.২ একিন ডিশু ডিক্ষাথথীে অনলাইরন 
ক্লারি স াগ সদওয়া ও কাি িমা সিখারত 
পােরব 
৪.৩ ডবডিন্ন ডটকা ও স্বাস্থযরিবা িেবোর ে 
সকন্দ্র ও সিগুরলারত পাওয়াে উপায় 
িানারত পােরব 
৪.৪ িাধােি িুস্থ িীবন াপরনে িনয 
স্বাস্থযবডটকা, রুডটনমাডিক খাবাে, ঘুম, 
ডবোম, এবাং িাডেেীক বযায়াম ইতযাডদ 
ডবষয়গুরলা সখাোঁিাে উপায় ডিানারত পােরব 
৪.৫ ডিশুরদে ডবরনাদরনে ডবডিন্ন সিবা ও 
সিগুরলা বযব ারেে উপায় খুোঁরি সবে কোে 
উপায় িানারত পােরব  
৪.৬ ডিশু উপর াগী িাইট 

৪.১ অনলাইন ক্লারি অাংি 
ডনরত সকানডট দেকাে -
এমডিডকউ:  
৪.২ ডমলকেি 
৪.৩ িডিক উত্তেিমূ  বাোই  
৪.৪ িতয- ডমথযা 
৪.৫ এমডিডকউ 
৪.৬ টাচ এি ডিরলক্ট 
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৫. অনলাইন স াগার াগ  
 
উরেিয: প্ররয়ািনীয় িতকথতা 
সমরন ডিশুরক অনলাইন 
স াগার াগ সকৌিল সিখারত 
িক্ষম  রব।  
 

৫.১ িামাডিক স াগার াগ মাধযম স াগার াগ 
কো সিখারত পােরব  
৫.২ িামাডিক মাধযরম স াগার ারগে 
আদবকায়দা সিখারত পােরব  
৫.৩ িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক ববডচরত্রযে প্রডত 
িম্মান প্রদিথন কোে গুরুত্ব িানারত পােরব  
৫.৪ িামাডিক মাধযরম কেিীয় ও বিথনীয় 
িিরকথ সিখারত পােরব 
৫.৫ িাইবাে বুডলাং সথরক ডনরি ডবেত থাকা 
এবাং অনযরদে বুডলাং প্রডতরোরধে উপায় 
িানারত পােরব 
- ডপতামাতা, অডিিাবক এবাং পডেচ থাকােীরদে 
অনলাইন গ্রুডমাং িিরকথ কী িানা থাকা প্ররয়ািন  

৫.৬ ডবডিন্ন স াগার াগ মাধযম বযব ারে 
িামাডিক ও িাতীয় কলযাি বিায় োখাে 
গুরুত্ব িানারত পােরব 

 ৫.১ িামাডিক স াগার াগ মাধযম 
স াগার াগ কোে উপায় সিখারত পােরব 
৫.২ িামাডিক মাধযরম (সমাবাইল সিান 
কল, বাতথা আদান প্রদান, ইরমইল, 
সমরিঞ্জাে ডকাংবা স ায়াটিএপ ইতযাডদ) 
স াগার ারগে সক্ষরত্র গ্র ির াগয আচেি 
সিখারত পােরব  
৫.৩ অনলাইন স াগার ারগ িামাডিক এবাং 
িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতা/ববডচত্রযে প্রডত িম্মান 
প্রদিথন ও এরক্ষরত্র কেিীয় ডবষয়িমূ  
িানারত পােরব 
৫.৪ িামাডিক মাধযরম কেিীয় ও বিথনীয় 
িিরকথ সিখারত পােরব 
৫.৫ িাইবাে বুডলাং এে ক্ষডতকে প্রিাব, 
এে সথরক ডবেত থাকা ও প্রডতরোরধ 
কেিীয় সিখারত পােরব 
অনলাইন গ্রুডমাং: এডট কী, কীিারব এডট ঘরট এবাং 
কীিারব ডিশুরদে েক্ষা কো  ায় 

৫.৬ কডমউডনডটে কলযারি অনলাইন 
স াগার াগ মাধযম বযব ারেএে উপায় 
সিখারত পােরব 
 

৫.১ িডিক উত্তেিমূ  বাোই 
 
৫.২ডমলকেি 
৫.৩ টাচ এি ডিরলক্ট 
৫.৪ ড্র্যাগ এি ড্র্প 
৫.৫ িডিক উত্তেিমূ  বাোই 
৫.৬ এমডিডকউ 
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৬. অনলাইন সলনরদন  
 
উরেিয: ডিডিটাডল বা 
অনলাইরন ডবডিন্ন সলনরদন 
কেরত ও ডিশুরক সিখারত 
িক্ষম  রব।  

৬.১ প্ররয়ািনীয় অনলাইরন সলনরদরনে 
সক্ষত্রগুরলা িিরকথ ডিশুরক িানারত পােরব 
৬.২ ডিশুে ডবডিন্ন প্ররয়ািরন অনলাইন 
একাউন্ট সখালা সিখারত পােরব  
৬.৩ িতকথতাে িারথ অনলাইন একাউন্ট 
বযব াে কেরত সিখারত পােরব  
৬.৪ অনলাইন সলনরদরনে ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত 
করে সদখারত পােরব  
৬.৫ ডিশুে ডনোপরদ বযব ারেে িনয 
প্ররয়ািনীয় পদরক্ষপ গ্র ি কেরত পােরব  
৬.৬ অনলাইরন সকনাকাটা এবাং আডথথক 
সলনরদরনে সক্ষরত্র িতকথতা অবলম্বন কেরত 
পােরব  

৬.১ সকান প্ররয়ািরন সক্ষত্র বযব াে কো 
 ায় তািানারত পােরব -স মন অিুখ  রল 
সকান সকান অনলাইন প্ল্াটিরমথ ডচডকৎিা 
সিবা পাওয়া  ারব তা ডিশুরক বলরত ও 
বযব াে কেরত পােরব 
৬.২ ডিশুে ডবডিন্ন প্ররয়ািরন অনলাইন 
একাউন্ট কো সিখারত পােরব 
৬.৩ বযডক্তগত তথয সিয়াে কোে সক্ষরত্র 
কী কী িাবধানতা অবলম্বন কো প্ররয়ািন 
তা ডচডিত কেরত পােরব ও ডিশুরক 
সিখারত পােরব  
৬.৪ অনলাইন সলনরদরনে ঝুোঁডকিমূ  
ডচডিত করে সদখারত পােরব  
৬.৫ ডিশুে ডনোপরদ বযব ারেে িনয 
প্ররয়ািনীয় পদরক্ষপ গ্র ি কেরত পােরব  
৬.৬ অনলাইরন সকনাকাটা এবাং আডথথক 
সলনরদরনে সক্ষরত্র িতকথতা অবলম্বন 
কেরত পােরব 

৬.১ এমডিডকউ   
৬.২ অনলাইরন একাউন্ট 
কোে একডট সিরমা প্ররিি  
৬.৩ এমডিডকউ  
৬.৪ ডনোপদ অনলাইন 
সলনরদরনে সক্ষরত্র 
অবিযপালনীয় ৩ডট ডবষয় 
ডনবথাচন করুন (এমডিডকউ)  
৬.৫ িতয/ডমথযা  
৬.৬ িডিক উত্তেিমূ  বাোই 
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লক্ষযদল: ৩য়-৫ম সেডি (৮- ১০ বেে বয়দসর ম্পশশু)  

সলরিল: যবম্পসক 

িাধােি উরেিয: অডিিাবরকে ি ায়তায় ডিশুো প্ররয়ািন অনুিারে ডনডদথষ্ট্ মাত্রায় ডিডিটাল ডিিাইি বযব াে কেরত পােরব এবাং ডিডিটাল পডেমণ্ডরল ডনরিরদে 
ডনোপদ োখরত পােরব।  

**সনাট: দূেবতথী এবাং প্রতযন্ত অঞ্চরল িম্ভাবনা থারক স  অডিিাবকগি িন্তানরদে প্র ুডক্ত ডবষরয় ি ায়তা কোে মত  রথষ্ট্ িক্ষম নন। সিরক্ষরত্র ডিশুরদে 
প্রািডিক ডবষরয় প্ররয়ািনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃডষ্ট্িডি থাকা দেকাে। না  রল ডিডিটাল প্র ুডক্ত বযব াে কেরত ডগরয় তাো ডবডিন্ন অনাকাডিত িমিযা/ঝুোঁডকে 
িমু্মখীন  রবন। তাই সিিব সক্ষরত্র ডিশুরদে িনযও নূনতম জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃডষ্ট্িডি িাংক্রান্ত পােদডিথতািমূ   ুক্ত কো দেকাে। প্রাথডমক স্তরেে উপর াগী 
ডিশুরদে িনয ডিক্ষাক্রম প্রিয়রনে সক্ষরত্র এই ডবষয়ডট ডবরবচনায় োখা  রয়রে।  
 

স াগযতাে সক্ষত্র এবাং উরেিয 
(Competency Area & 
Objective) 

ডিখনিল (Learning Outcome) 
 

ডবষয়বস্তু (Content) মূলযায়ন সকৌিল (Assessment 
Method) 

১.  তথয অনুিন্ধান ও বযব াে 
(Finding and Handling 
Information) 

১.১ ইন্টােরনট ব্রাউিাে ও িাচথ 
ইডঞ্জন িনাক্ত কেরত পােরব।   

১.২ ইন্টােরনট ব্রাউিাে এবাং িাচথ 

১.১ ইন্টােরনট ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন 
পডেডচডত  

১.২ ইন্টােরনট ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন 

১.১ এমডিডকউ  
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উরেিয: অডিিাবরকে ি ায়তায় 
ডিশুরক প্ররয়ািনীয় তথয অনুিন্ধারন 
িক্ষম করে সতালা  

ইডঞ্জন এে বযব ােিমূ  ডচডিত 
কেরত পােরব।   

১.৩ ইন্টােরনট সথরক তথয অনুিন্ধান 
কেরত পােরব।  

এে বযব াে  

১.৩ ইন্টােরনট/ িাচথ ইডঞ্জন বযব াে 
করে তথয অনুিন্ধান প্রডক্রয়া  

১.২ ডমলকেি/ড্র্যাগ এি ড্র্প  

১.৩ এমডিডকউ/েডব সথরক বাোই  

২. অনলাইন ডনোপত্তা, িুেক্ষা এবাং 
সগাপনীয়তা (Online Safety, 
Security and Privacy)  

উরেিয: ডিশুরক অনলাইন ডনোপত্তা, 
বযডক্তগত িুেক্ষা ও তরথযে 
সগাপনীয়তাে ডবষরয় িরচতন করে 
সতালা 

২.১ অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত 
কেরত পােরব  

২.২ অনলাইন ডনোপত্তা ডনডিত 
কেরত িতকথতা, কেিীয় ও 
বিথনীয়িমূ  িনাক্ত কেরত পােরব  

 

 

 

 

২.৩ সকান সক্ষরত্র অডিিাবরকে 
িা া য ডনরত  রব তা ডচডিত কেরত 
পােরব   

২.১ অনলাইন/ইন্টােরনট বযব ারেে 
ঝুোঁডকিমূ  

২.২.১ ইন্টােরনট বযব ারে িতকথতা 
এবাং বিথনীয় িমূ  

২.২.২ অনলাইন ডনোপত্তা ডনডিত 
কেরত কেিীয় 

২.২.৩ িডিক ইউিাে সনম, পািওয়ািথ 
ডনবথাচন ও বযব াে 

২.২.৪ সমাবাইল এডপ্ল্রকিন িাউনরলাি 
ও বযব ারেে সক্ষরত্র িতকথতা 

২.৩ কখন অডিিাবরকে িা া য চাইরবা  

২.১ তাডলকা সথরক বাোই কো  

২.২.১ ডলকাটথ সস্কল   

 

২.২.২ এমডিডকউ/ ডমলকেি  

২.২.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প/ এমডিডকউ  

২.২.৩ ডলকাটথ সস্কল   

 

২.৩ তাডলকা সথরক বাোই 
কো/এমডিডকউ  
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৩. ডিডিটাল িীবনাচেি (স্বাস্থয, 
ডিক্ষা ও ডবরনাদন ইতযাডদ)   

উরেিয: ডিডিটাল পডেমণ্ডরল 
বদনডিন প্ররয়ািনীয় সিবািমূ  
বযব ারে িক্ষম করে সতালা  

৩.১ অনলাইন সিবা, অযাপ ও 
ডিিাইরিে অডত বযব ারেে স্বাস্থযগত 
ঝুোঁডকিমূ  বলরত পােরব   

৩.২ অনলাইন ডিক্ষায় অাংিগ্র রিে 
িনয উপর াগী ডবডিন্ন প্ল্যাটিমথ 
বযব াে কেরত পােরব 

৩.৩ অনলাইন ডিক্ষা কা থক্ররম 
অাংিগ্র ি কেরত পােরব 

 
৩.৪ ডিশুরদে িনয ডবরিষাডয়ত 
অনলাইন ডিখন প্ল্যাটিমথ িমূ  
িনাক্ত কেরত পােরব 

৩.৫ ডিশুরদে িনয উপর াগী 
অযাডপ্ল্রকিন এবাং সিগুরলাে বযব াে 
ডচডিত কেরত পােরব  

৩.৬ অডিিাবরকে ি ায়তায় ডিক্ষাে 
উরেরিয কডমউডনরকিন এযাপ 
বযব াে কেরত পােরব  

৩.৭ সমাবাইল এবাং কডমউডনরকিন 

৩.১ অনলাইন সিবা/অযাপ/ ডিিাইি 
অডত বযব ারেে স্বাস্থযগত ঝুোঁডক ও 
আিডক্ত  

 
৩.২ অনলাইন ডিক্ষাে িনয বযবহৃত 
ডবডিন্ন প্ল্যাটিমথ পডেডচডত  

 
৩.৩ একিন ডিশু ডিক্ষাথথীে অনলাইরন 
ক্লারি িরয়ন, অাংিগ্র ি ও কাি 
িমাদান প্রডক্রয়া  

৩.৪ ডিশুরদে িনয ডবরিষাডয়ত 
অনলাইন ডিখন প্ল্যাটিমথ পডেডচডত  

 
৩.৫ ডিশুরদে িনয উপর াগী অযাপ এবাং 
এে বযব াে  

 

৩.৬ সটক্সট, সমরিি পািারনা, বাডড়ে 
কারিে েডব তুরল সিয়াে কো ডকাংবা 
পািারনা 

৩.১ তাডলকা সথরক বাোই 
কো/ড্র্যাগ এি ড্র্প   

 

৩.২ এমডিডকউ  

 

 

৩.৩ সমডকাং সলাচাটথ বাই ড্র্যাগ 
এি ড্র্প/ সলাচারটথে তাডলকা 
সথরক িডিকডট বাোই কো  

৩.৪ েডব/তাডলকা সথরক বাোই 
কো/ এমডিডকউ 

 

৩.৫ ড্র্াগ এি ড্র্প  

 
 

৩.৬ সমডকাং সলাচাটথ বাই ড্র্যাগ 
এি ড্র্প/ সলাচারটথে তাডলকা 
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এযাপ বযব াে করে বাতথা আদান 
প্রদান কেরত পােরব 

৩.৭ কডমউডনরকিন এযাপ (স মন: 
স ায়াটি অযাপ, িাইবাে) এে বযব াে  

 

সথরক িডিকডট বাোই কো   

৩.৭ সমডকাং সলাচাটথ বাই ড্র্যাগ 
এি ড্র্প/ সলাচারটথে তাডলকা 
সথরক িডিকডট বাোই কো  

৪. ডিডিটাল পডেমণ্ডরল গ্র ির াগয 
আচেি  

উরেিয:  ডিডিটাল পডেমণ্ডরল 
গ্র ির াগয আচেি িিরকথ 
ডিক্ষাথথীরক অবড ত কো।  

৫.১ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল গ্র ির াগয 
আচেরিে স ৌডক্তকতা ডচডিত কেরত 
পােরব।  

৫.২ িামাডিক মাধযরম স াগার ারগে 
আদবকায়দািমূ  িনাক্ত কেরত 
পােরব।  

 
 

 

 

৫.৩ িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক 
ববডচরত্রযে প্রডত িম্মান প্রদিথন কোে 
গুরুত্ব ডচডিত কেরত পােরব।   

৫.১ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল গ্র ির াগয 
আচেরিে স ৌডক্তকতা বা গুরুত্ব  

 
৫.২ িামাডিক মাধযরম (সমাবাইল সিান 
কল, বাতথা আদান প্রদান, ইরমইল, 
সমরিঞ্জাে ডকাংবা স ায়াটিএপ ইতযাডদ) 
স াগার ারগে সক্ষরত্র সমৌডলক 
আদবরকতা 

 

 

৫.৩ অনলাইন স াগার ারগ িামাডিক 
এবাং িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতা/ববডচত্রযে প্রডত 
িম্মান প্রদিথন ও এরক্ষরত্র কেিীয় 

 

৫.১ আচেরিে একডট তাডলকা 
সদয়া থাকরব সিখান সথরক 
গ্র ির াগয আচেিগুরলা ডনবথাচন 
কেরব  

৫.২ িামাডিক মাধযরম 
স াগার ারগে ডবডিন্ন অবস্থা সদয়া 
থাকরব এবাং ডনরচ আদবকায়দাে 
একডট তাডলকা সদয়া থাকরব 
সিখান সথরক ডনডদথষ্ট্ স াগার ারগে 
সক্ষরত্র ডনডদথষ্ট্ আদবকায়দাগুরলা 
িনাক্ত কেরব  

 
৫.৩ ডলকাটথ সস্করলে মাধযরম 
ডবডিন্ন অবস্থা িাংক্রান্ত ডববৃডত 
থাকরব এবাং এে ডবপেীরত 
ডিক্ষাথথীো তারদে িম্মডত বা 
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৫.৪ িাইবাে বুডলাং এে ক্ষডতকে 
প্রিাবিমূ  িনাক্ত কেরত পােরব।  

৫.৫ িাইবাে বুডলাং সথরক ডনরি 
ডবেত থাকরত এবাং অনযরদে বুডলাং 
প্রডতরোরধে সকৌিল ডনধথােি কেরত 
পােরব।  

 

৫.৪ িাইবাে বুডলাং এে ক্ষডতকে প্রিাব 

 
৫.৫ িাইবাে বুডলাং সথরক ডবেত থাকা 
ও প্রডতরোরধ কেিীয় 

অিম্মডতে মাত্রা ডনরদথি কেরব।  

৫.৪ ড্র্যাগ এি ড্র্প/তাডলকা 
সথরক ডনবথাচন  

৫.৫ বুডলাং িাংক্রান্ত সকান িমিযা 
উেীপক ড রিরব সদয়া এবাং তাে 
ডনরচ কেিীয় ডবষরয়ে একডট 
তাডলকা সদয়া। তাডলকা সথরক 
ড্র্যাগ এি ড্র্রপে মাধযরম ডিক্ষাথথী 
কী কেরব সিগুরলা ডনবথাচন 
কেরব।  

লক্ষযদল: ৬ষ্ঠ- ১২ি সেডিে ডিক্ষাথথী (১১-১৭ বেে বয়দসর ম্পকদশার) 
সলরিল: সবডিক  
িাধােি উরেিয: এই সকািথ সিরষ একিন ডিক্ষাথথী ডিডিটাল উপকেি এবাং ডিডিটাল পডেমণ্ডল িিরকথ সমৌডলক জ্ঞান, ডিডিটাল উপকেরিে সমৌডলক বযব াে 
এবাং বদনডিন িীবরন ও ডিক্ষা িাংক্রান্ত িমিযা িমাধারনে সমৌডলক দক্ষতা অিথন কেরত পােরব।   
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স াগযতাে সক্ষত্র এবাং উরেিয 
(Competency Area & 
Objective) 

ডিখনিল (Learning Outcome) ডবষয়বস্তু (Content) মূলযায়ন সকৌিল (Assessment 
Method) 

১. তথয অনুিন্ধান ও বযব াে 
(Finding and using 
Information)  
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো প্ররয়ািনীয় 
তথয অনুিন্ধান ও বযব ারে 
দক্ষতা অিথন কেরব  

১.১ ইন্টােরনট (ব্রাউিাে) এে বযাব াে, 
ইন্টােরনট বযব ারে কেিীয় এবাং 
বিথনীয় উরেখ কেরত পােরব 

১.২ ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন বযব াে করে 
চাড দা অনু ায়ী তথয অনুিন্ধান, িাংগ্র , 
িাংকলন, এবাং িডিকিারব বযব াে 
কেরত পােরব। 

১.৩ স রকান তথয বা ডিডিটাল কনরটন্ট 
সিয়াে কোে পূরবথ তরথযে িডিকতা 
 াচাইরয়ে প্ররয়ািনীয়তা উরেখ কেরত 
পােরব। 

১.৪ তরথযে িডিকতা  াচাই কেরত 
পােরব। 
১.৫ অিতয/িুল তথয সিয়ােকােীে 
ডবরুরি কেনীয় ডনধথােি কেরত পােরব। 

১.১.১ ইন্টােরনট এবাং ব্রাউিাে 
পডেডচডত ও বযব াে  

১.১.২ ইন্টােরনট বযব ারে কেিীয় এবাং 
বিথনীয় িমূ  

১.২ ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন বযব াে, 
তথয অনুিন্ধান এবাং প্রািডিক তথয 
িাংগ্র  প্রডক্রয়া  

১.৩ তরথযে িডিকতাে গুরুত্ব ও তথয 
সিয়ারেে সক্ষরত্র িতকথতা  

১.৪ তরথযে িডিকতা  াচাই সকৌিল  

১.৫.১ অিতয/ িুল তথয, ওরয়বিাইট, 
অনলাইন সিবা ও সমাবাইল অযাপ-এে 
িনাক্তকােী ববডিষ্ট্য  

১.৫.২ অিতয/ িুল তথয, ওরয়বিাইট, 
অনলাইন সিবা ও সমাবাইল অযাপ এে 
সক্ষরত্র কেিীয় (আনিরলা কো, 
আনরেি কো, ব্লক কো, ডেরপাটথ কো) 

১.১.১ এমডিডকউ (MCQ)  
১.১.২ ডবডিন্ন বাকয সথরক কেিীয় 
এবাং বিথনীয় আলাদা করে িািারনা 
 
১.২ িডিক উত্তে বাোই করুন  
 
 
১.৩ চুি এি ডপক েম দয 
িরলাডয়াংি  
 
১.৪ ডেএরেঞ্জ (তরথযে িডিকতা 
 াচাই সকৌিলিমূ  ধারপ ধারপ 
িডিক ক্রমানুিারে িািারনা)  
১.৫.১ িতয/ ডমথযা   
১.৫.২ একটা ঘটনা ডদরয় কেিীয় 
বাোই কেরত সদয়া  
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২. অনলাইন ডনোপত্তা, িুেক্ষা 
সকৌিল ও সগাপনীয়তা েক্ষা 
(Online safety, security 
and Privacy) 
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো অনলাইন 
ডনোপত্তা, সগাপনীয়তা েক্ষা 
এবাং িুেক্ষা সকৌিল িিরকথ 
িানরব এবাং পদরক্ষপ গ্র ি 
কেরত পােরব 

২.১ ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে ঝুোঁডকিমূ  
ডচডিত কেরত পােরব 
২.২ ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে ঝুোঁডকিমূ  
সথরক ডনরিে ডিিাইিরক িুেডক্ষত 
োখরত কেনীয় (িবল (Strong)) 
পািওয়ািথ ডনবথাচন ও বযব াে) ডনবথাচন 
কেরত পােরব 
২.৩ সিডেডিরকিন এবাং 
অরথনডটরকিরনে মাধযরম একাউরন্টে 
িুেক্ষা ডনডিত কেরত পােরব  
২.৪ অডনোপদ ওরয়বিাইট ডচডিত 
কেরত পােরব 
২.৫ ঝুোঁডক এডড়রয় কীিারব এবাং কী 
মাত্রায় বযডক্তগত তথয সিয়াে কো  ায় 
সি িিরকথ ডিিান্ত ডনরত পােরব 
২.৬ অনলাইরন বযডক্তগত তথয এবাং 
ডিডিটাল কনরটন্ট (স মন: েডব, 
ডিডিও)-এে সগাপনীয়তা েক্ষারথথ কেিীয় 
ডনধথােি কেরত পােরব 
২.৭ ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে িম্ভাবয ঝুোঁডক 
এবাং ক্ষডতে  াত সথরক ডনরিরক এবাং 
অনযরক েক্ষা কেরত পােরব  

২.১.১ অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  (স মন: তথয 
চুডে, অযাকাউন্ট  যাডকাং, ডিডিাং, আডথথক, 
িামাডিক ও মানডিক ক্ষয়ক্ষডত)  
২.১.২ অযাকাউরন্ট থািথ পাডটথ অযাপ 
িাং ুডক্তকেি ডবষরয় িতকথতাবািী 

২.২ ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে ঝুোঁডকিমূ  
সথরক ডনরিে ডিিাইিরক িুেডক্ষত 
োখরত কেনীয় (অযাকাউন্ট বতডে ও 
লগইন/লগআউট এে সক্ষরত্র 
িতকথতাবািী ও পািওয়ািথ ডনবথাচন, 
পািওয়ািথ িুরল সগরল কেিীয় ও 
অযাকাউন্ট পুনঃরুিাে) 
২.৩ সিডেডিরকিন এবাং 
অরথনডটরকিরনে মাধযরম একাউরন্টে 
িুেক্ষা ডনডিত কোে ধাপিমূ   
২.৪ অডনোপদ ওরয়বিাইট সচনাে 
উপায় 
২.৫ বযডক্তগত তথয সিয়াে কোে সক্ষরত্র 
িতকথতা  
২.৬ অনলাইরন বযডক্তগত তথয এবাং 
ডিডিটাল কনরটন্ট (স মন: েডব, 

২.১.১ িডিক উত্তেিমূ  ডনবথাচন 
করুন (একাডধক উত্তে  রব)  
২.১.২ িতয / ডমথযা  
 
২.২ ডবডিন্ন ঝুোঁডকে িারথ কেিীয় 
ডমল করো  
 
২.৩ একাউরন্টে িুেক্ষাে সক্ষরত্র 
ধাপিমূ  ডিরকারয়ি অনু ায়ী ড্র্যাগ 
এি ড্র্প করে িািারত সদওয়া  
 
২.৪ সকান ওরয়বিাইটডট ডনোপদ? 
এমডিডকউ  
 
২.৫ এমডিডকউ  
 
২.৬ একাডধক উত্তে ডনবথাচন কেরত 
সদওয়া  
 
২.৭ একডট সকি ডদরয় একটা 
ডিিান্ত িানরত চাওয়া (এমডিডকউ)  
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২.৮ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল ডনরিে পদডচি 
বা ডিডিটাল িুটডপ্ররন্টে বযাপারে িরচতন 
থাকাে গুরুত্ব বযাখযা কেরত পােরব 
২.৯ ডিডিটাল ডিিাইি এবাং এগুরলাে 
বযব াে পডেরবরিে উপে কী ধেরিে 
প্রিাব সিরল তা ডনিথয় কেরত পােরব  

ডিডিও)-এে সগাপনীয়তা েক্ষারথথ 
কেিীয় 
২.৭ ডিডিটাল পডেমণ্ডরলে িম্ভাবয ঝুোঁডক 
এবাং ক্ষডতে  াত সথরক েক্ষা পাবাে 
উপায়  
২.৮ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল ডনরিে 
পদডচি বা ডিডিটাল িুটডপ্ররন্টে 
বযাপারে িরচতন থাকাে গুরুত্ব 
২.৯ পডেরবরিে উপে ডিডিটাল 
ডিিাইরিে ক্ষডতকে প্রিাব 

২.৮ িতয/ ডমথযা  
 
২.৯ টাচ এি ডিরলক্ট   

৩. ডিডিটাল ডনোপত্তাে 
আইনগত ডদক এবাং দায়-
দাডয়ত্ব (Responsibilities 
and legal issues)  
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো ডিডিটাল 
ডনোপত্তাে আইনগত ডদকিমূ  
িিরকথ অবগত  রব এবাং 
কেনীয় ডনধথােন কেরত পােরব 

৩.১ ডিডিটাল ডনোপত্তা ডবষয়ক 
আইনিমূ  অনুিারে কেনীয় এবাং 
বিথনীয় এে মরধয পাথথকয কেরত পােরব 

৩.২ একিন দাডয়ত্বিীল নাগডেক 
ড রিরব ইন্টােরনরটে অপবযব াে 
(িাইবাে বুডলইাং, গুিব েড়ারনা, 
অনলাইন সিকু্সয়াল গ্রুডমাং) এে িাডস্ত 
উরেখ কেরত পােরব  

৩.৩ অনলাইরন (িামাডিক, মানডিক ও 
আডথথক) ক্ষডতে ডিকাে  রল কেিীয় 
উরেখ কেরত পােরব 

৩.১.১ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল 
অবিযপালনীয় ডবডিন্ন আইরনে িচোচে 
বযবহৃত ধাোিমূ  

৩.১.২ কডপোইট লঙ্ঘন আইন, 
ডিডিটাল ডনোপত্তা আইরনে িচোচে 
বযবহৃত ধাো  
  
৩.২ ইন্টােরনরটে অপবযব াে কেরল 
আইনানু ায়ী তাে িাডস্তে ডববেি  
 

৩.১ কেিীয় এবাং বিথনীয় কািিমূ  
সথরক ড্র্যাগ এি ড্র্প করে পৃথক 
তাডলকায় সিলা  
 
৩.২ অপবযব াে অনুিারে িাডস্তে 
ডমলকেি  
 
৩.৩ একধেরনে অনলাইন ক্ষডতে 
উরেখ করে ডবডিন্ন ডবকল্প সথরক 
িডিক কেিীয় বাোই কো (চুি এি 
ডপক) 
৩.৪ িতয/ ডমথযা    
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৩.৪ ডিডিটাল পডেমণ্ডরল স রকান 
সবআইডন কা থক্রম এে ডবরুরি কেিীয় 
ডনধথােি কেরত পােরব 

৩.৩ ডবদযমান আইনানুিারে অনলাইরন 
ক্ষডতে ডিকাে  রল কেিীয়, 
স াগার ারগে ডিকানা, সমাবাইল নম্বে  

৩.৪ স  সকান প্রকাে িাইবাে ক্রাইম 
 থা থ কতৃথপক্ষরক িানারনাে পিডত 

৪. ডিডিটাল িীবনাচেি 
(Digital lifestyle: Health 
issues, Digital health 
service) 
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো বদনডিন 
িীবরন িচোচে প্ররয়ািনীয় 
ডিডিটাল িাডিথি বযব ারেে 
িক্ষমতা অিথন কেরব   

৪.১ ডিক্ষালারিে উরেরিয ইন্টােরনরট 
ডবডিন্ন ডিক্ষামূলক ওরয়বিাইট ও 
প্ল্াটিেম (ডকরিাে বাতায়ন, মুক্তপাি, 
সটন ডমডনট সু্কল, খান একারিডম, খান 
একারিডম বাাংলা) এে নাম উরেখ 
কেরত পােরব এবাং সিগুরলাে বযব াে 
ডচডিত কেরত পােরব। 

৪.২ অনলাইন সিবা, এযাপ ও 
ডিিাইরিে অডত বযব ারেে িরল িৃষ্ট্ 
িাডেেীক ও মানডিক স্বাস্থযগত ঝুোঁডকিমূ  

৪.১ ডিক্ষামূলক অযাপ ও ওরয়বিাইট 
(সটন ডমডনট সু্কল, মুক্তপাি, ডকরিাে 
বাতায়ন, খান একারিডম, খান 
একারিডম বাাংলা)  
৪.২ অনলাইন সিবা, এযাপ ও 
ডিিাইরিে অডত বযব ারেে স্বাস্থযগত 
ঝুোঁডকিমূ  (সকান প্রডিি িাক্তাে ডকাংবা 
মরনাডবজ্ঞানীে ডিডিও তথয ডচত্র)  
 
৪.৩ িুস্থ িীবন াপরনে িনয 

৪.১ িডিক উত্তেিমূ  বাোই করুন 
(একাডধক উত্তে ডনবথাচরনে িুর াগ 
োখা)  

 
৪.২ অযাাপ এবাং ওরয়বিাইরটে 
তাডলকা সথরক স্বাস্থয িাংডিষ্ট্গুরলা 
বাোই কেরত সদয়া, িূনযস্থান পূেি 
(ড্র্যাগ এি ড্র্প)  
 
৪.৩ এমডিডকউ  
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ডনরদথি কেরত পােরব   

 

৪.৩ ইন্টােরনট বযব াে করে স্বাস্থয 
িিডকথত তথয ও সিবা গ্র ি কেরত 
পােরব 
৪.৪ ডিিাইরিে অডতডেক্ত বযব ারেে 
কুিল এবাং অনলাইন আিডক্তে ক্ষডতকে 
প্রিাব উরেখ কেরত পােরব 

৪.৫ অনলাইন ডিক্ষায় অাংিগ্র রিে িনয 
ডবডিন্ন সিবা (িুম, গুগল ডমট, ইতযাডদ) 
বযব াে কেরত পােরব 

৪.৬ ডিক্ষামূলক ডবডিন্ন কাি (স মন- 
অযািাইনরমন্ট/ প্ররিক্ট, বাডড়ে কাি, 
গুগল িমথ বযব াে) কেরত পােরব 

৪.৭ অনলাইরন ি িলিয নাগডেক 
ডিডিটাল সিবািমূ  উরেখ কেরত 
পােরব  

৪.৮ নাগডেক সিবা প্রাডপ্তরত  টলাইন 
এে বযব াে উরেখ কেরত পােরব  

স্বাস্থযবডটকা অনুিন্ধারনে িনয 
অনুরমাডদত অযাপ ডকাংবা ওরয়বিাইট 
৪.৪ ডিিাইরিে অডতডেক্ত বযব ারেে 
কুিল এবাং অনলাইন আিডক্তে 
ক্ষডতকে প্রিাব 

৪.৫ অনলাইন সেডিকা থক্ররম অাংিগ্র ি 
(িুম এবাং গুগল ডমট বযব াে করে) 

৪.৬ ডিক্ষামূলক ডবডিন্ন কারিে নমুনা 

৪.৭ িন্ম ডনবন্ধন, িাতীয় পডেচয়পত্র, 
িডতথ িেম, ইউআইডিি  স রকান 
িেম পূেি ও িাবডমট কো   

৪.৮  টলাইন ৯৯৯, ১০৯, ১৬২৬৩, 
৩৩৩ 

 
৪.৪ েডব সথরক িডিক কেনীয় বাোই 
করো (চুি এি টযাপ)  
৪.৫ স রকান িকুরমন্ট। ডপডিএি 
ডকাংবা ইরমি িাইল আপরলাি কো  
 
৪.৬ অরনকগুরলা অযাপ ও 
ওরয়বিাইট সথরক ডিক্ষামূলকগুরলা 
বাোই কো  
 

৪.৭ নাগডেক ডিডিটাল সিবািমূ  
বাোই কেরত পােরব  
 
৪.৮ একটা িমিযা ডদরয় সকান সিটা 
িমাধারন সকান  টলাইন নাম্বারে কল 
কেরত  রব তা ডনবথাচন কেরত বলা 
 ায় (এমডিডকউ) ডকাংবা িমিযাে 
িারথ  টলাইন ডমল কেরত সদয়া 
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৫. িামাডিক মাধযরম 
স াগার াগ, িামাডিক ও 
িাাংসৃ্কডতক সবাঝাপড়া এবাং 
অনলাইরন গ্র ির াগয আচেি  
(Communication and 
Collaboration, Cultural 
and social 
understanding, 
Netiquette) 
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো িামাডিক 
মাধযরম স াগার ারগে সক্ষরত্র 
িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক 
ডিন্নতাে বযাপারে িতকথ সথরক 
গ্র ির াগয আচেি কেরত 
পােরব   

৫.১ ডবডিন্ন স াগার াগ মাধযম বযব ারেে 
সক্ষরত্র গ্র ির াগয আচেিিমূ  উরেখ 
কেরত পােরব 

৫.২ সমাবাইরল এবাং কডমউডনরকিন 
এযাপ (স ায়াটি অযাপ, িাইবাে ইতযাডদ) 
বযব াে করে বাতথা, তথয ও ডিডিটাল 
কনরটন্ট আদান প্রদান কেরত পােরব 

৫.৩ কা থকেী স াগার াগ েক্ষারথথ 
মানুরষে িামাডিক এবাং িাাংসৃ্কডতক 
ডিন্নতারক িম্মান প্রদিথরনে 
প্ররয়ািনীয়তা তুরল ধেরত পােরব 

৫.৪ অিতয/ িুল/ অপ্রািডিক ও 
িাংরবদনিীল তথয অনলাইরন প্রকারি 
ডবেত থাকাে গুরুত্ব বযাখযা কেরত 
পােরব 
 
৫.৫ িামাডিক স াগার াগ মাধযরমে 
প্রাইরিডি সিডটাংি এে বযব াে কেরত 
পােরব  

৫.১ ইন্টােরনট বা িামাডিক গিমাধযরম 
গ্র ির াগয এবাং বিথনীয় আচেিিমূর ে 
অডিও ডিিুযয়াল 

৫.২. কডমউডনরকিন এযাপ (স ায়াটি 
অযাপ, িাইবাে) এে বযব াে  
 
 

৫.৩ বযডক্তগত মতামত, িামাডিক এবাং 
িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতা িরেও পােস্পডেক 
িম্মান প্রদিথরনে গুরুত্ব এবাং কেিীয় 

 
৫.৪ অিতয/ িুল/ অপ্রািডিক ও 
িাংরবদনিীল তথয অনলাইরন প্রকারি 
লক্ষযনীয় ডবষয়িমূ   

৫.১ ইন্টােরনট বা িামাডিক 
গিমাধযরম গ্র ির াগয এবাং বিথনীয় 
আচেিিমূ  সথরক ড্র্যাগ এি ড্র্প 
করে পৃথক তাডলকায় সিলা  

৫.২ বাাংলা অথবা ইাংরেডিরত নমুনা 
তথয ইনপুট ডদরত পােরব (আমারদে 
সদরিে নাম ডক? এে উত্তরে বাতথা 
টাইপ কেরব)  

৫.৩ একাডধক ডবকল্প ডনবথাচন কেরত 
সদয়া  
 

৫.৪ স রকান তথয ডকাংবা ডিডিটাল 
কনরটন্ট অনলাইরন প্রকারিে পূরবথ 
কী কী ডবষয় সচক করে সনয়া উডচৎ? 
অরনকগুরলা অপিন সথরক বাোই 
কেরব।  
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৬. িনিিৃক্ততা 
(Community 
engagement)  
 
উরেিয: ডিক্ষাথথীো কা থকে 
উপারয় িমারিে কলযািমূলক 
কা থক্ররম ি পািীরদে এবাং 
িনগিরক িিৃক্ত কেরত 
পােরব  

৬.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক মাধযরমে 
িূডমকা/ কা থকাডেতা বিথনা কেরত 
পােরব 
৬.২ িামাডিক মাধযরম িনিিৃক্ততাে 
সক্ষরত্র গ্রুপ/ইরিন্ট বতডে কেরত পােরব 
৬.৩ িামাডিক মাধযরম িনিিৃক্ততাে 
সক্ষরত্র স  িকল ডবষরয় িতকথ থাকা 
প্ররয়ািন তা ডচডিত কেরত পােরব 
 
৬.৪ িামাডিক গ্রুপ বা কডমউডনডটিমূর  
িাইবাে বুডলইাং এবাং অনলাইন প্রতােিা 
প্রডতরোরধ িূডমকা োখরত পােরব 

৬.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক 
মাধযরমে িূডমকা িম্বডলত অডিও 
ডিিুযয়াল 
৬.২.১ িামাডিক মাধযরম গ্রুপ বতডেে 
প্রডক্রয়া  
৬.২.২ িামাডিক মাধযরম ইরিন্ট বতডেে 
প্রডক্রয়া   

৬.৩.১ গ্রুরপে িদিযরদে িনয ডকেু 
অবিয পালনীয় ডনয়মকানুন  
৬.৩.২ গ্রুপ বযবস্থাপনাে সক্ষরত্র ডকেু 
গুরুত্বপূিথ ডটপি 

৬.৪ িামাডিক গ্রুপ বা কডমউডনডটিমূর  
িাইবাে বুডলইাং এবাং অনলাইন 
প্রতােিাে উরেখপূবথক কেনীয় ডক তাে 
বযাখযা িম্বডলত তথয  

৬.১ এমডিডকউ  
 
 
 
৬.২ ডেএরেঞ্জ কেরত সদয়া  
 
 
 

৬.৩ িতয/ ডমথযা  
 
 
 

৬.৪ নমুনা সকইি ডদরয় কেনীয় 
ডনধথােি কেরত বলা (এমডিডকউ)  

৭. অনলাইন সলনরদন 
(Online Transaction)  
 

৭.১ ডবডিন্ন অনলাইন প্ল্াটিরমথ 
অযাকাউন্ট খুলরত পােরব 
 
৭.২ অনলাইরন অযাপরয়ন্টরমন্ট ও বুডকাং 
কেরত পােরব 

৭.১ ইরমইল, ইকমািথ, িামাডিক 
স াগার াগ মাধযম িাংডিষ্ট্ (ইরমইল, 
স ায়াটিঅযাাপ, িাইবাে, সিিবুক) 
অযাকাউন্ট বতডেে প্রডক্রয়া  

৭.১ অযাকাউন্ট বতডেে সক্ষরত্র সকান 
ডবষরয় িবথপ্রথম িতকথ থাকা 
দেকাে? (এমডিডকউ)   
 

৭.২ অনলাইরন এপরয়ন্ট কোে 
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উরেিয: ডিক্ষাথথীো ঝুোঁডক 
এডড়রয় ডনোপরদ অনলাইরন 
সলনরদন কেরত পােরব 

 
৭.৩ অনলাইন প্ল্াটিেরম আরয়ে 
সক্ষত্রিমূ  ডচডিত কেরত পােরব  
 
 
 
 
৭.৪ অনলাইন সলনরদরনে ঝুোঁডকিমূ  
ডচডিত কেরত পােরব  
 
৭.৫ অনলাইরন সকনাকাটা এবাং আডথথক 
সলনরদরনে সক্ষরত্র িতকথতা অবলম্বন 
কেরত পােরব 

৭.৬ সলনরদরনে িময় সগাপনীয় ডকাংবা 
িাংরবদনিীল তথয প্রদানকার থ িাবধানতা 
অবলম্বন কেরত পােরব  

৭.২.১ অনলাইরন এপরয়ন্টরমন্ট সনয়াে 
প্রডক্রয়া 
৭.২.২ অনলাইরন বুডকাং ডকাংবা ডটরকট 
ক্রয়   

৭.৩ অনলাইন প্ল্াটিেরম আরয়ে 
সক্ষত্রিমূ  

৭.৪.১ অনলাইরন সলনরদরনে িম্ভাবয 
ঝুোঁডকিমূ   
৭.৪.২ অনলাইন প্রতােিাে নমুনা 
(উদা েি)  
৭.৫ অনলাইরন ডনোপরদ সলনরদরনে 
উপায় (অবিয পালনীয় ডবষষয়াবলীে 
একটা সচক বক্স)  

৭.৬ অনলাইন সলনরদন প্ল্যাটিরমথ 
আডথথক সলনরদন িাংডিষ্ট্ এবাং বযডক্তগত 
তথয প্রদারন প্ররয়ািনীয় িতকথতা 
ডনরদথিাবডল 

একডট সিরমা প্ররিি  
 
 

৭.৩ এমডিডকউ  
 
 
 
৭.৪ ডনোপদ অনলাইন সলনরদরনে 
সক্ষরত্র অবিযপালনীয় ৩ডট ডবষয় 
ডনবথাচন করুন (এমডিডকউ)  

৭.৫ িতয/ডমথযা  
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লক্ষয দল: তরুি/ ুব (বয়ি: ১৮-৩৫ বেে)  

সলরিল: সবডিক  

িাধােি উরেিয: তরুিিমাি তথয স্বাক্ষেতা এবাং ডিডিটাল িাক্ষেতা অিথন কোে মাধযরম ডিডিটাল ডিডটরিন ড রিরব িরচতনতা ও দক্ষতা অিথন কেরব  

স াগযতাে সক্ষত্র এবাং উরেিয 
(Digital Literacy 
Competency Area & 
Objective) 

ডিখনিল (Learning Outcome) ডবষয়বস্তু (Content) মূলযায়ন সকৌিল 
(Assessment Method) 

১। ডিডিটাল ডিিাইি- 
ইন্টােরনট, তথয অনুিন্ধান ও 
বযব াে  
(Basics of Digital device 
& Internet for Finding 
and handling 
Information)  
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 

১.১ ডিডিটাল ডিিাইি, ইন্টারনেট, 

ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন ডক, ডিডিটাল 
ডিিাইি ও ইন্টােরনট- এে 
বযব াডেক ডদক, কেিীয়, িতকথতা, 
এবাং বিথনীয় উরেখ কেরত পােরব। 
 
১.২ ইন্টােরনট বযব াে করে চাড দা 
অনু ায়ী তথয অনুিন্ধান, মূলযায়ন, 
িাংগ্র  ও িাংকলন কোে 

১.১.১ ডিডিটাল ডিিাইি কি, কিকিন্ন ডিডিটাল 
ডিিাইি িযিহানরর সাধারণ কেয়মািলী,   

কি কি িানে ডিডিটাল ডিিাইি ও ইন্টােরনট 
বযব াে কো  ায় (Basic utilities- Digital 
Device & Internet use)? Bluetooth, 
WeShare etc),  

স্মাটথ সিান ও ডিচাে সিান-এে বযব াে, বিকসি 

বমািাইল অপানরটটিং কসনেমস - Android, 

 ১.১ িডিক উত্তেিমূ  
ডনবথাচন করুন (একাডধক 
উত্তে  রব) 
১.২ কুইি আকারে প্রশ্ন, 
উত্তে ড্র্যাগ এি ড্র্প, 
 
১.৩ কুইিঃ 'ডববেিমূলক 
বাকয' বযব াে করে 
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তরুিো প্ররয়ািনীয় তথয 
অনুিন্ধান, িডিক তথয  াচাই 
এবাং তথয বযব ারে দক্ষতা 
অিথন কেরব 

সকৌিলগুরলা িিরকথ িানরব, িডিক 
তথয ডনবথাচন কো, ইন্টােরনরট প্রাপ্ত 
তরথযে িডিকতা  াচাই-বাোই করে 
বযব াে কোে পিডতগুরলা িিরকথ 
িানরত পােরব।  
 
১.৩ িামাডিক মাধযরম স রকান ডবষয় 
সিয়াে কোে পূরবথ তরথযে িডিকতা 
 াচাই কোে প্ররয়ািনীয়তা; 
িুল/ডমথযা তথয অনলাইন সিবা ও 
িামাডিক গিমাধযরম সিয়াে কোে 
ঝুোঁডকগুরলা ডক এবাং ও িাংরবদনিীল 
তথয প্রকাি কো সথরক ডবেত থাকাে 
প্ররয়ািনীয়তা িিরকথ িানরত 
পােরব ।  
িুল, অিতয, ডমথযা, বারনায়াট তথয বা 
উরেিযপ্ররিাডদত অপপ্রচাে সোরধ 
কেনীয় ডবষয়গুরলা ডনবথাচন কেরত 
পােরব। 
 
১.৪ খবে ও ডমডিয়া িাক্ষেতা 
(News & Media Literacy): 

iOS, Windows phone OS, and Symbian - এর 

সাধারণ িযিহাকরি কিি;  

ডিডিটাল ডিিাইি বযব ারেে সক্ষরত্র প্ররয়ািনীয় 
িতকথতা (ডিিাইি চািথ কোে সক্ষরত্র িাবধানতা, 
Photo-Camera Privacy, Privacy 
settings/Secured Access, data transfer and 
other privacy risks ইতযাডদ);  

১.১.২ ইন্টােরনট ডক? ইন্টােরনট/ ব্রাউিাে পডেডচডত; 
ইন্টােরনরট- িাং ুক্ত  বাে পিডত (ওয়াইিাই WiFi, 
LAN, Network sharing িাধােি পডেডচডত);  

পাবডলক সনটওয়াকথ-এ িাং ুক্ত  বাে সক্ষরত্র তথয 
ডনোপত্তা' ও িম্ভবয ঝুোঁডক; ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন 
বযব ারে কেিীয় এবাং বিথনীয়;  

১.২.১ ইন্টােরনট-এ চাড দা অনু ায়ী তথয অনুিন্ধান 
এবাং প্রািডিক, িডিক, প্ররয়ািনীয় তথয  াচাই-
বাোই, িাংগ্র  িাংকলন কোে সকৌিল;  
 
১.২.২ ডকিারব ‘কীওয়ািথ’ িাো প্ররয়ািনীয় 
তথযঅনুিন্ধান কোে িডিক ডনয়ম; 'Advanced 
Search’ বযব াে করে অল্পিমরয় কা থকেিারব তথয 
খুোঁরি সবে কোে সকৌিল; 
 

ডমলকেি, ড্র্যাগ এি ড্র্প, 
িূনযস্থান পূেি, 
 টাচ এি ডিরলক্ট, িতয-ডমথযা 
ডনবথাচন কেি  
 
১.৪ বযব াডেক িমিযা সদয়া, 
স মন- সকান িুয়া ডনউি-
িাইট সথরক সকানও 
অিমডথথত িাংবাদ তুরল ধরে 
তা  াচাই কেরত বলা কুইি, 
ড্র্যাগ এি ড্র্প, ডমলকেি,  
িূনযস্থান পূেি, টাচ এি 
ডিরলক্ট, এমডিডকউ,  
িতয-ডমথযা 
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িমারিে একিন দাডয়ত্বিীল নাগডেক 
ড রিরব গিমাধযমরক এবাং স রকারনা 
ডমডিয়াে িাো পডেরবডিত খবে 
সবাঝাে, ডবরিষি কোে এবাং বযব াে 
কোে ক্ষমতা, সিইিারথ মান, 
ডনেরপক্ষ িাংবাদ এবাং মতামরতে 
মরধয পাথথকয কোে ডবরিষি কেরত 
পােরব।  
 
 
  
  

১.২.৩ িডিক তথয ডচডিত/ডনবথাচন কোে, 
ইন্টােরনরট প্রাপ্ত তরথযে িডিকতা  াচাই-বাোই করে 
বযব াে কো পিডতগুরলা ডক; এবাং িুল/ ডমথযা তথয 
বা Hoax Site ডকিারব ডচডিত কো  ায়,   
 
১.২.৪ আযপ সস্টাে বা ইন্টােরনরটে মাধযরম সমাবাইল 
অযাপডলরকিন িাউনরলাি ডবষরয় িতথকতাবডল ও 
আযরপ িাটা িাংেক্ষি 
 
১.৩.১ সকান তথয, েডব, খবে ইন্টােরনট-এ/ 
িামাডিক স াগার াগ মাধযম স মন FaceBook, 
TikTok, YouTube, Instagram ইতযাডদ প্ল্াটিমথ 
এ Post, Share, Comment, বা Like কোে 
আরগ তা িতয এবাং ডনিথের াগয ডকনা ডকিারব  াচাই 
বাোই কো  ায় তাে  প্ররয়ািনীয় ধাপগুরলা ডক  রত 
পারে 
 
১.৩.২ স রকান তথয/ েডব/ খবে সিয়াে কোে পূরবথ 
তরথযে িডিকতা  াচাই কোে প্ররয়ািনীয়তা; 
িুল/ডমথযা তথয সিয়াে কোে ঝুোঁডকিমূ  ডক ডক; 
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১.৩.৩    িুয়া তথয, ওরয়বিাইট, অনলাইন সিবা ও 
সমাবাইল আযপ িনাক্তেি ও ডেরপাটথ কোে পিডত 
১.৩.৪ ডমথযা, বারনায়াট তথয বা উরেিযপ্ররিাডদত 
অপপ্রচাে সোরধ কেনীয় ডবষয়গুরলা  
 
১.৪.১ স  সকউ ওরয়রব বা িুয়া News Site বতডে 
করে ডমথযা িাংবাদ/খবে বা তথয প্রকাি কেরত 
পারে, তাই িব িাইরটে খবে/ তথয িমান 
ডবোির াগয নয়, ডকিারব িডিক খবে/তথয  াচাই 
কো  ায়? 
 
১.৪.২ স রকারনা তরথযে/ িাংবারদে ডনিুথলতা, 
ডনিথের াগযতা, িডিকতা, ডবোির াগযতা  াচাই 
সকৌিল 
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২। অনলাইন ডনোপত্তা, 
সগাপনীয়তা েক্ষা এবাং িুেক্ষা 
সকৌিল 
  
(Online safety, security 
and privacy) 
  
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো অনলাইন ডনোপত্তা, 
সগাপনীয়তা েক্ষা এবাং িুেক্ষা 
সকৌিল িিরকথ িানরব এবাং 
পদরক্ষপ ডনরত পােরব  
 
 

২.১   তরুিো অনলাইরন বযডক্তগত 
তরথযে সগাপনীয়তা েক্ষারথথ কেনীয় 
ডনরদথি কেরত পােরব; অনলাইন-এ 
ডনোপত্তা ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত কেরত 
পােরব এবাং িরচতনতাে িারথ 
ডিডিটাল ডিিাইি বযব াে কোে 
প্ররয়ািনীয় ডদকগুরলা উরেখ কেরত 
পােরব।  
 
২.২ ডকিারব কা থকে এবাং 
দাডয়ত্বিীলতাে িারথ ইন্টােরনট 
বযব াে কো উডচত সিিব েীডতনীডত 
িিরকথ িানরব এবাং ডনোপদ 
ইন্টােরনট বযব ারেে ডদকিমূ  
উরেখ কেরত পােরব।  
 
২.৩ িাইবাে ক্রাইম, অনলাইন 
কডমউডনরকিন প্ল্যাটিরমথ ডবডিন্ন 
ধেরিে  য়োনী ও প্রতােনাে ডবষরয় 
িরচতনতা এবাং প্রডতকাে সপরত 
কেনীয় িিরকথ িানরত পােরব।  
 

২.১.১ সবডিক ইন্টােরনট সিিডট প্ররটাকল (Basic 
Internet Safety Protocol) িিরকথ িাধােি 
ডদকডনরদথিনা - অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  (স মন: 
কডিউটাে িাইোি, তথয চুডে, একাউন্ট  যাডকাং, 
ডিডিাং একাউন্ট, আডথথক, িামাডিক ও মানডিক 
ক্ষডতে ডদক) 
২.১.২ অযাকাউরন্ট থািথ পাডটথ অযাপ িাং ুডক্তকেি 
ডবষরয় িতকথতা, ডিডিটযাল িুটডপ্রন্ট ও তাে প্রিাব 
 
২.১.৩ বযডক্তগত তথয িুেক্ষা ডনরদথিনা ও প্রডতরোধ, 
িক্ত পািওয়ািথ ডনবথাচন ও বযব াে 
- সগাপনীয়তা ডিডত্তরত তরথযে প্রকােরিদ ও স্তে 
- অযাকাউন্ট বতডে ও লগইন সক্ষরত্র িতকথতাবািী ও 
পািওয়ািথ ডনবথাচন 
- পািওয়ািথ িুরল সগরল কেিীয় ও অযাকাউন্ট 
  পুনঃরুিাে 
- বযডক্তগত তথয িুেক্ষা ডনরদথিনা ও প্রডতরোধ 
২.১.৪ সিডেডিরকিন এবাং অরথনডটরকিরনে মাধযরম 
একাউরন্টে িুেক্ষা 
২.১.৫ অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত কো - অনলাইন 
ডবজ্ঞাপন ও তথয িুেক্ষা ডবষরয় িতকথতা, অযাকাউরন্ট 
থািথ পাডটথ অযাপ 

 ২.১ িডিক উত্তেিমূ  
ডনবথাচন করুন (একাডধক 
উত্তে  রব) 
- িতয/ ডমথযা ডনবথাচন কেরত 
বলুন  
- টাচ এি ডিরলক্ট 
২.২ - একডট সকি ডদরয় 
একটা ডিিান্ত িানরত চাওয়া 
(এমডিডকউ) 
২.৩ একাউরন্ট বযডক্তগত তথয 
িুেক্ষাে সক্ষরত্র ধাপিমূ  
ডিরকারয়ি অনু ায়ী ড্র্যাগ এি 
ড্র্প করে িািারত সদওয়া 
- একাডধক উত্তে ডনবথাচন 
কেরত সদওয়া 
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২.৪ িাইবাে বুযডলাং, অনলাইরন স ৌন 
 য়োনী, (Online Sexual 
Grooming) ইতযাডদ ডবষরয় 
িরচতনতা ও দাডয়ত্বিীল আচেিগুরলা 
ডচডিত কেরত পােরব, এবাং নােী 
ডিশু, অনযানযরদে প্রতােনা ও 
হুমডক’ে ঝুোঁডক এড়ারত িাবধানতা 
অবলম্বন কোে সকৌিলগুরলা ডনবথাচন 
কেরত পােরব। অনলাইন  য়োনী 
প্রডতরোধ এবাং প্রডতকারেে 
উপায়িমূ  উরেখ কেরত পােরব।     

  িাং ুডক্তকেি ডবষরয় িতকথতাবািী 
 
২.২.১ ডনোপদ ইন্টােরনট বযব ারেে ডদকিমূ  
২.২.২ অডনোপদ ওরয়বিাইট ডচডিত কোে উপায় 
২.২.৩ প্ররয়ািনীয় তথয প্রদান করে একাউন্ট 
  খুরল অনলাইন সকডন্দ্রক সিবা গ্র ি কো 
 
 
২.৩ িাইবাে ক্রাইম, অনলাইন কডমউডনরকিন 
প্ল্যাটিরমথ ডবডিন্ন ধেরিে  য়োনী ও প্রতােনাে 
ডবষরয় িরচতনতা এবাং প্রডতকাে সপরত কেনীয়গুরলা 
ডক ডক  
 
২.৪.১ িাইবাে বুযডলাং ডক, - িাইবাে বুডলাং এে 
ক্ষডতকে প্রিাব, িাইবাে বুডলাং সথরক ডবেত থাকা ও 
প্রডতরোরধ কেিীয় 
 
২.৪.২ িাইবাে বুযডলাং, অনলাইরন স ৌন  য়োনী, 
(Online Sexual Grooming) ইতযাডদ ডবষরয়  
িরচতনতা অিথরন কেনীয়, অনলাইরন স ৌন  য়োনী 
প্রডতরোরধ দাডয়ত্বিীল আচেরিে ডদকগুরলা ডক ডক, 
Sexual predator সথরক  িতকথ থাকাে উপায়, এ 

 
 
 
২.৪ ডিনাডেও- ডিডত্তক 
প্ররশ্নাত্তে - একডট সকি ডদরয় 
সকৌিল ডনধথােি কেরত বলা। 
একডট সটডবল সথরক 
সকৌিলগুডলে পেি করে 
ডনবথাচন কেরত বলা   
২.৫ ডবডিন্ন ঝুোঁডকে িারথ 
কেিীয় ডমল করো 
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২.৪.৩ নােী ডিশু, অনযানযরদে প্রডত অনলাইরন স ৌন 
 য়োনী, িাইবাে প্রতােনা ও হুমডক’ে ঝুোঁডক এড়ারত 
িাবধানতা অবলম্বন কোে সকৌিলগুরলা ডক?  
অনলাইরন স ৌন পডেচ থা/ য়োনী সথরক প্রডতকাে 
সপরত কেনীয়; 
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৩। ডিডিটাল ডনোপত্তাে 
আইনগত ডদক এবাং দায়-
দাডয়ত্ব) 
  
(Responsibilities and 
legal issues) 
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো ডিডিটাল ডনোপত্তাে 
আইনগত ডদকিমূ  িিরকথ 
অবগত  রব এবাং ডিডিটাল 
নাগডেক ড রিরব ডনরিরদে 
দাডয়ত্ব ও কেনীয় ডনধথােন 
কেরত পােরব 

৩.১ িাতীয় ডিডিটাল ডনোপত্তা 
আইনিমূ  অনুিারে কেনীয় এবাং 
বিথনীয় এে মরধয পাথথকয কেরত 
পােরব। 
 
৩.২ সদরিে একিন দাডয়ত্বিীল 
নাগডেক ড রিরব ইন্টােরনরটে 
অপবযব াে এডড়রয় চলরত পােরব। 
 
৩.৩ িাইবাে বুডলইাং ও গুিব 
েড়ারনা ডবষরয় িতকথ  বাে প্রডক্রয়া 
এবাং সোরধ কেিীয় বিথনা কেরত 
পােরব 
  
৩.৪ স  সকান প্রকাে িাইবাে ক্রাইম 
 থা থ কতৃথপক্ষরক িানারনাে পিডত 
উরেখ কেরত পােরব  
 
৩.৫ ইন্টােরনট ও িামাডিক 
গিমাধযমরক ডনিথের াগয তথয 
িািারে পডেিত কেরত পােরব । 
 

৩.১ ইন্টােরনট -এ Malicious Software 
(Malware)/Hackers/ Computer Virus/ 
Bugs ইতযাডদ সথরক বযডক্তগত তথয িুেডক্ষত োখাে 
প্ররয়ািনীয়তা এবাং অযাডন্টিাইোি এে বযব াে 
৩.২ "Reporting" Tools/Settings সিডটাংি এে 
বযব াে - YouTube, FaceBook, এ Block, 
Restrict mode এে বযাব াে 
৩.৩ একাউন্ট িুেক্ষাে সক্ষরত্র কেনীয় ডবষয়গুরলা 
ডক? পািওয়ািথ, টু িযাক্টে অরথনডটরকিন, পািওয়ািথ 
বা অনয সগাপনীয় তথয (স মন, Passcode, 
Security Code, ইতযাডদ) অনয কারো িারথ সিয়াে 
না কো 
৩.৪ িামাডিক স াগার াগ মাধযম বযব ারেে সক্ষরত্র 
  ডিডিটাল ডনোপত্তা আইরনে বহুল বযবহৃত 
ধাোিমূ  
৩.৫ িুনাগডেক ড রিরব িামাডিক মাধযরম/ 
ইন্টােরনরট কেনীয় এবাং বিথনীয় কমথকাি ডনবথাচন 
- িাইবাে ক্রাইম এবাং িাইবাে বুডলইাং সয়ে আওতায় 
িকল কা থক্ররমে প্রডতকাে ও প্রডতরোরধ কেিীয় 
- ইন্টােরনট ও িামাডিক গিমাধযম বযব ারে বনডতক 
এবাং অননডতক ডদকিমূ  

 ৩.১ কেিীয় এবাং বিথনীয় 
কািিমূ  সথরক ড্র্যাগ এি 
ড্র্প করে পৃথক তাডলকায় 
সিলা  
৩.২ অপবযব াে অনুিারে 
িাডস্তে ডমলকেি 
৩.৩ একধেরিে অনলাইন 
ক্ষডতে উরেখ করে ডবডিন্ন 
ডবকল্প সথরক িডিক কেিীয় 
বাোই কো (চুি এি ডপক) 
৩.৪ িতয/ ডমথযা  
৩.৫ িডিক উত্তেিমূ  বাোই 
করুন (একাডধক উত্তে 
ডনবথাচরনে িুর াগ োখা) 
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- অননডতক কা থক্ররমে িনয ডনধথাডেত িাডস্ত এবাং সি 
িমস্ত কা থক্রম  থা থ কতৃথপরক্ষে ডনকট তুরল ধোে 
পিডত 
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৪। ডিডিটাল িীবনাচেি 
(ডিক্ষা ও ডবরনাদন)  
(Digital Lifestyle) 
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো বদনডিন িীবরন 
প্ররয়ািনীয় ডিডিটাল িাডিথি, 
ইন্টােরনট- বযব ারেে 
িক্ষমতা অিথন কেরব এে 
বযব াে 
  
 
 

৪.১ স্বাস্থয িিডকথত তথয, ডবডিন্ন 
সোরগে উপিগথ, প্রডতকাে ও 
প্রডতরোধ িিরকথ বলরত পােরব। 
- ওষুধ ডকাংবা ডচডকৎিাে 
পােথপ্রডতডক্রয়া িিরকথ তথয িাংগ্র  
কেরত পােরব। 
- অনলাইরন িাক্তারেে 
অযাপরয়ন্টরমন্ট কেরত পােরব 
 
৪.২ অনলাইন কাউরিডলাং, মানডিক 
স্বাস্থয পডেচ থা য় অনলাইন সিবা খুোঁরি 
সবে কো এবাং সিবা গ্র রিে প্রডক্রয়া 
উরেখ কেরত পােরব  
 
৪.৩ নােী, ডিশু, এবাং িুডবধাবডঞ্চত 
সদে িরনয ডবনামূরলয আইনগত 
ি ায়তা, আেয়ি, িরুেী স্বাস্থয ও 
অনযানয সিবা কা থক্ররমে (HotLine, 
স মন নােী ও ডিশু িুেক্ষা 109, 
িেকাডে সিবা তথয 333, স্বাস্থয 
বাতায়ন -16263) ডববেি ডদরত 
পােরব 

৪.১.১ স্বাস্থয িিডকথত তথয, ডবডিন্ন সোরগে উপিগথ, 
প্রডতকাে ও প্রডতরোধ িিডকথত বস্তুডনষ্ঠ তথয 
পাওয়াে ডনিথের াগয উৎি  
 
- ওষুধ ডকাংবা ডচডকৎিাে পােথপ্রডতডক্রয়া িিরকথ 
তথয িাংগ্র  কোে সকৌিল  
- অনলাইরন িাক্তারেে অযাপরয়ন্টরমন্ট কোে ডনয়ম  
 
৪.১.২ ব্রাউিাে ও িাচথ ইডঞ্জন বযব াে এবাং 
প্রািডিক- ডনিথের াগয স্বাস্থয িাংক্রান্ত তথয িাংগ্র  
 
৪.২.১ অনলাইন কাউরিডলাং, মানডিক স্বাস্থয পডেচ থা 
য় অনলাইন সিবা খুোঁরি সবে কো এবাং সিবা গ্র রিে 
তথয  
 
 ৪.৩.১ নােী, ডিশু, এবাং িুডবধাবডঞ্চত সদে িরনয 
ডবনামূরলয আইনগত ি ায়তা, আেয়ি, িরুেী স্বাস্থয 
ও অনযানয সিবা কা থক্ররমে (HotLine, স মন নােী 
ও ডিশু িুেক্ষা 109, িেকাডে সিবা তথয 333, স্বাস্থয 
বাতায়ন -16263) িিডকথত তথয  
 

 ৪.১ িডিক উত্তেিমূ  বাোই 
করুন (একাডধক উত্তে 
ডনবথাচরনে িুর াগ োখা) 
৪.২ অযাাপ এবাং 
ওরয়বিাইরটে তাডলকা সথরক 
স্বাস্থয িাংডিষ্ট্গুরলা বাোই 
কেরত সদয়া (ড্র্যাগ এি ড্র্প) 
 
৪.৩ েডব সথরক িডিক 
কেনীয় বাোই করো (চুি 
এি টযাপ) 
৪.৪ C.V বতডে, Interview 
প্রস্তুডতে ডটপি সত রক িডিক 
তথয বাোই কো  
 
৪.৫ একটা িমিযা ডদরয় 
সকান সিটা িমাধারন সকান 
 টলাইন নাম্বারে কল কেরত 
 রব তা ডনবথাচন কেরত বলা 
 ায় (এমডিডকউ) ডকাংবা 
িমিযাে িারথ  টলাইন ডমল 
কেরত সদয়া 
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৪.৪ অনলাইরন চাকডে অনুিন্ধান, 
C.V বতডে, Interview প্রস্তুডত 
িিরকথ উরেখ কেরত পােরব 
 
৪.৫ িরুেী সিবা, িেকাডে  টলাইন 
গুরলা িিডকথত তথয 
 
 
 
৪.৬ ডিক্ষা - ডবরনাদন বা অনযানয 
িরুেী তথয িাংগ্রর ে উরেরিয 
ইন্টােরনরট ডবডিন্ন তথয খুোঁরি সনওয়া 
এবাং সিগুরলাে বযব াে উরেখ 
কেরত পােরব। স মনঃ স্বাস্থয, ডিক্ষা, 
কৃডষ িাংডিষ্ট্ ডবডিন্ন িাইট ও অযারপ 
ডনবন্ধনপূবথক সিবািমূ  গ্র ি কেরত 
পােরব। 

৪.৩.২ নােী, ডিশু, এবাং িুডবধাবডঞ্চত সদে িরনয 
ডবনামূরলয আইনগত ি ায়তা, আেয়ি, িরুেী স্বাস্থয 
ও অনযানয সিবা কা থক্ররমে ডববেন 
 
৪.৪.১ অনলাইরন চাকডে অনুিন্ধান, C.V বতডে, 
Interview প্রস্তুডত িিডকথত ডটপি; অনলাইরন 
চাকডে অনুিন্ধান (স মন চাকডেে িাইট ডলঙ্কি ) 
C.V বতডে, Interview প্রস্তুডত গাইিলাইন 
 
৪.৫.১ িরুেী সিবা, িেকাডে  টলাইন গুরলা 
িিডকথত তথয 
 
৪.৬.১ স্বাস্থয, ডিক্ষা, কৃডষ িাংডিষ্ট্ ডবডিন্ন িাইট ও 
অযারপ ডনবন্ধনপূবথক সিবািমূ  গ্র ি কোে 
ডনয়মাবলী  
 
৪.৬.২ Google Map, Location Tracker/ 
Finder, ইতযাডদে বযব াে িিরকথ িানরব   
- বদনডিন কারি ইন্টােরনট- এে বযব ােঃ 
(E-mail বতডে'ে ডনয়ম,  
 

 
৪.৬ অরনকগুরলা অযাপ ও 
ওরয়বিাইট সথরক 
ডিক্ষামূলকগুরলা বাোই কে; 
অথবা নাগডেক ডিডিটাল 
সিবািমূ  িিরকথ িডিক 
তথয বাোই কেরত সদওয়া  
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৪.৬.৩ ডনিথের াগয ওরয়বিাইট, অনলাইন সিবা ও 
সমাবাইল আযপ িনাক্তেি পিডত 
 
৪.৬.৪ ডিডিটাল িীবনাচেি িাংডিষ্ট্ ওরয়বিাইট এবাং 
অযাপ িাউনরলািপূবথক ডনবন্ধন ও সিবাগ্র ি। 
 
৪.৬.৫ সমাবাইল বা ওরয়ব অযাডপ্ল্রকিরন িাংেডক্ষত 
তথয িিডকথত ডবরবচয ডবষয়াবডল 
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৫। িামাডিক মাধযরম 
স াগার াগ, িামাডিক ও 
িাাংসৃ্কডতক সবাঝাপড়া এবাং 
ডিডিটাল পডেমণ্ডরল গ্র ির াগয 
আচেি  
 
(Communication and 
Collaboration, Cultural 
and social 
understanding, 
Netiquette) 
 
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো িামাডিক মাধযরম 
স াগার ারগে সক্ষরত্র িামাডিক 
ও িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতাে 
বযাপারে িতকথ সথরক 
গ্র ির াগয আচেি কেরত 
পােরব  
 
 

৫.১ িামাডিক স াগার াগ মাধযরম 
পােষ্পডেক ি র াডগতামূলক িিকথ 
গরড় সতালাে সকৌিল এবাং কা থকেী 
স াগার াগ েক্ষাে প্ররয়ািনীয়তা বযাখযা 
কেরত পােরব।  
৫.২ মানুরষে িামাডিক এবাং 
িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতারক িম্মান প্রদিথরনে 
প্ররয়ািনীয়তা িিরকথ িানরত পােরব। 
িামাডিক স াগার ারগে সক্ষরত্র 
গ্র ির াগয আচেি িিরকথ উরেখ 
কেরত পােরব। 
৫.৩ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক 
স াগার াগ মাধযরমে িূডমকা ও 
কা থকাডেতা উরেখ কেরত পােরব  
৫.৪ দাডয়ত্বিীল নাগডেক ড রিরব 
িমারিে কলযািমূলক কারি িাংগিন 
বতডে বা অনয িাাংগিডনক কারিে 
িারথ  ুক্ত  বাে প্রডক্রয়া বিথনা 
কেরত পােরব। একই িারথ 
প্রতােক-িুয়া িাংগিন  াচাই কেরত 
পােরব। স রকান তথয ডকাংবা 

৫.১.১ অনলাইন প্ল্যাটিরমথ কা থকেী স াগার াগ েক্ষা 
এবাং পােস্পডেক ি র াডগতা এবাং পােষ্পডেক 
ি র াডগতামূলক িিকথ গরড় সতালাে সকৌিল 
৫.২.১ বযডক্তগত মতামত, িামাডিক এবাং িাাংসৃ্কডতক 
ডিন্নতা িরেও পােস্পডেক িম্মান প্রদিথন, িামাডিক 
িাাংসৃ্কডতক পডেডমডতরবাধ, মাডিথত িব্দ বযব াে, 
বযডক্তক- ইরমি বতডে কোে গুরুত্ব এবাং ডকিারব তা 
কো স রত পারে/ পিডত /উপায় ডক 
 ৫.২.২ ইন্টােরনট বা িামাডিক গিমাধযরম বনডতক 
ও অননডতক, অনুরমাডদত এবাং অমরনানীত 
আচেিগুরলা ডক এবাং সকন 
৫.২.৩ িামাডিক মাধযরম (সমাবাইল সিান কল, বাতথা 
আদান প্রদান, ইরমইল, সমরিঞ্জাে ডকাংবা স ায়াটিএপ 
ইতযাডদ) স াগার ারগে সক্ষরত্র িাধােি আদবকায়দা 
৫.৩.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং িাং ডত বিায় 
োখরত িামাডিক স াগার াগ মাধযরমে িূডমকা ও 
কা থকাডেতা, এে িডিক ও উপর াগী বযব াে 
৫.৩.২ িামাডিক স াগার াগ মাধযম বযব ারেে 
সক্ষরত্র ডিডিটাল ডনোপত্তা আইরনে প্রডতিলন ও 
ডদকডনরদথিনা 
৫.৪.১ িামাডিক মাধযরম গ্রুপ বতডে এবাং গ্রুরপে 
িদিযরদে ডনধথাডেত ডনয়মকানুরনে অডধিুক্ত কো 

৫.১ ইন্টােরনট বা িামাডিক 
গিমাধযরম গ্র ির াগয এবাং 
বিথনীয় আচেিিমূ  সথরক 
ড্র্যাগ এি ড্র্প করে পৃথক 
তাডলকায় সিলা 
৫.২ একাডধক ডবকল্প ডনবথাচন 
কেরত সদয়া   
৫.৩ একাডধক ডবকল্প ডনবথাচন 
কেরত সদয়া 
৫.৪ স রকান তথয ডকাংবা 
ডিডিটাল কনরটন্ট অনলাইরন 
প্রকারিে পূরবথ কী কী ডবষয় 
সচক করে সনয়া উডচৎ? 
অরনকগুরলা অপিন সথরক 
বাোই কেরব। 
৫.৫ একাডধক ডবকল্প ডনবথাচন 
কেরত সদয়া; ডমলকেি  
ধমথীয় চেমপন্থী/ উগ্র 
মতবাদ/ সমৌলবাদী/ 
মরনািাব িিন্ন গ্রুপ গুরলাে 
কা থকলারপে িারথ িাধােি 
কডমউডনডট গ্রুরপে পাথথকয 
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 ডিডিটাল কনরটন্ট অনলাইরন 
প্রকারিে পূরবথ কী কী ডবষয় সচক 
করে সনয়া উডচৎ তা বলরত পােরব  
৫.৫ ধমথীয় চেমপন্থী/ উগ্র মতবাদ/ 
সমৌলবাদী/ ডি াডদ বা দািাবাি 
মরনািাব িিন্ন গ্রুপ গুরলাে 
কা থকলাপ ডচডিত কেরত পােরব 
এবাং এধেরনে অনলাইন প্রতােক 
চরক্রে  াত সথরক ডনরিরক িুেক্ষা 
কেরত পােরব 
 
 

 
 
 
 

৫.৪.২ িামাডিক গ্রুপ বা কডমউডনডটিমূর  িাইবাে 
 য়োডনমূলক কা থক্ররমে প্রডতকাে ও প্রডতরোরধ 
কেিীয় 
৫.৫ ধমথীয় চেমপন্থী/ উগ্র মতবাদ/ সমৌলবাদী/ 
ডি াডদ বা দািাবাি মরনািাব িিন্ন গ্রুপ গুরলাে 
কা থকলাপ ডচডিত কোে উপায়  
- অনলাইন প্রতােক চক্র/ ধমথীয় চেমপন্থী, উগ্র 
মতবাদীরদে  াত সথরক ডনরিরক িুেক্ষা কেরত 
প্ররয়ািনীয় িতকথতা এবাং কেনীয় 

তুরল ধরে দুডট সদারলে 
ববডিষ্ট্য গুরলা আলাদা কলারম 
"ড্র্যাগ অযাি ড্র্প" কেরত 
বলা  
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৬. িনিিৃক্ততা  
(Community 
engagement)  
 
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো কা থকে উপারয় 
িমারিে কলযািমূলক 
কা থক্ররম িডক্রয় অাংিগ্র ি 
এবাং আগ্র ী অনযানযরদে 
িিৃক্ত কেরত পােরব  
 

৬.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক 
মাধযরমে উপকাডেতা বিথনা কেরত 
পােরব  
৬.২ দাডয়ত্বিীল নাগডেক ড রিরব 
িমারিে কলযারি মানুষরক একডত্রত 
কোে প্ররয়ািনীয়তা বযাখযা কেরত 
পােরব 
৬.৩ িামাডিক স াগার াগ মাধযরম 
িনিিৃক্ততাে সক্ষরত্র পডেডচত বা 
অপডেডচত অনযানয গ্রুরপে িারথ 
স াগার াগ কোে সক্ষরত্র স িকল 
ডবষরয় িতকথ থাকা প্ররয়ািন তা 
ডচডিত কেরত পােরব 
৬.৪ িামাডিক স াগার াগ মাধযরম 
িনিিৃক্ততাে সক্ষরত্র ি র াগীতা ও 
মধযস্থতা সকৌিলগুরলা িানরত পােরব  
৬.৫ িামাডিক গ্রুপ বা 
কডমউডনডটিমূর  ডিডিটাল  য়োনী 
এবাং অনলাইন প্রতােিা ডচডিত 
কেরত পােরব এবাং অনলাইন েি 
প্রডতরোরধ িূডমকা োখরত পােরব। 

৬.১.১   িামাডিক মাধযরম গ্রুপ বতডে কোে 
ধাপগুরলা ডক    
৬.১.২ গ্রুরপে িদিযরদে িনয ডনয়মকানুন বতডেে 
উপায়   
৬.২ িলপ্রিূ এবাং ইডতবাচক কারি িদিযরদে উিুি 
কোে সকৌিল  
৬.৩.১ িামাডিক মাধযরম িন িিৃক্ততাে সক্ষরত্র 
স িকল ডবষরয় িতকথ থাকা প্ররয়ািন  
৬.৩.২ িামাডিক স াগার াগ মাধযরম পডেডচত 
অপডেডচত অনযানয গ্রুপ এোঁে িারথ িিৃক্ততাে সক্ষরত্র 
িম্ভবয ঝুোঁডকগুরলা ডক  
৬.৪ িামাডিক স াগার াগ মাধযরম িনিিৃক্ততাে 
সক্ষরত্র ি র াগীতা ও মধযস্থতা সকৌিলগুরলা ডক  
৬.৫ িামাডিক গ্রুপ বা কডমউডনডটিমূর  ডক ধেরনে 
ডিডিটাল  য়োনী এবাং অনলাইন প্রতােিা ঘরট তাে 
উদা েি ঘটনা উরেখ এবাং অনলাইন েি 
প্রডতরোরধ কেনীয়  

৬.১ এমডিডকউ  
৬.২ ডেএরেঞ্জ কেরত সদয়া  
৬.৩ িতয/ ডমথযা  
নমুনা সকইি ডদরয় কেনীয় 
ডনধথােি কেরত বলা 
(এমডিডকউ)  
৬.৪ কুইি, ড্র্যাগ এি ড্র্প, 
(" যাোঁ - না" কলাম ডদরয় 
ডমলকেি, 
(সকইি ডিনাডেও ডদরয় 
সকৌিল ডিক কেরত বলা) 
৬.৫ কুইি, ড্র্যাগ এি 
ড্র্প," যাোঁ - না" কলাম ডদরয় 
ডমলকেি, সকইি ডিনাডেও 
ডদরয় অনলাইন প্রতােিা বা 
কমুডনডটরক িা া য কোে 
সকৌিল "চুযি অযাি ডপক" 
কেরত বলা 
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৭। অনলাইন সলনরদন 
(Transacting) 
  
 
উরেিয: অাংিগ্র িকােী 
তরুিো ঝুোঁডক এডড়রয় 
ডনোপরদ অনলাইরন সলনরদন 
কেরত পােরব 
 

৭.১ প্ররয়ািনীয় "অনলাইন" সকনা-
সবচাে বা সলনরদন-এে িাইটগুরলা 
িিরকথ িানারত পােরব ডবডিন্ন 
সকনারবচা / সলনরদন -এে প্ল্াটিরমথ 
অনলাইন অযাকাউন্ট খুলরত এবাং 
বযব াে কেরত পােরব। 
৭.২ অনলাইরন সকনাকাটা এবাং 
অনলাইরন আডথথক সলনরদরনে 
ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত কেরত পােরব এবাং 
িম্ভাবয ঝুোঁডক এড়ারত প্ররয়ািনীয় 
িতকথতা অবলম্বন কেরত পােরব  
৭.৩ প্রতােক চরক্রে প্ররলািন বা 
প্ররোচনামূলক কা থকলাপ ডচডিত 
কেরত পােরব এবাং প্ররয়ািনরবারধ 
ডেরপাটথ কেরত পােরব। 
৭.৪ সলনরদরনে িময় িাংরবদনিীল 
তথয প্রদারনে সক্ষরত্র িাবধানতা 
অবলম্বন কেরব। 
৭.৫ অনলাইরন অযাপরয়ন্টরমন্ট ও 
বুডকাং কো, এবাং প্ররয়ািনীয় 
িতকথতাে িারথ সপরমন্ট কনিামথ 

৭.১.১ প্ররয়ািনীয় "অনলাইন" সকনা-সবচাে বা 
সলনরদন-এে িাইটগুরলা িিরকথ তথয, সপ্রািাইল 
বতডে কোে ডনয়ম, ডক ডক ধাপগুরলা অনুিেি কো 
দেকাে এবাং িতকথতা ডবষয়ক তথয।  
৭.১.২ ইরমইল, ইকমািথ, িামাডিক স াগার াগ মাধযম 
িাংডিষ্ট্ অযাকাউন্ট বতডে। 
৭.২.১ অনলাইন সলনরদন প্ল্যাটিরমথ আডথথক 
সলনরদন িাংডিষ্ট্ এবাং বযডক্তগত তথয প্রদারন 
প্ররয়ািনীয় িতকথতা ডনরদথিাবডল 
৭.৩.১ প্রতােক চরক্রে প্ররলািন বা প্ররোচনামূলক 
কা থকলাপ-এে ববডিষ্ট্, কডতপয় ঘটনা উদা েি  
৭.৩.২ অনলাইন প্ল্যাটিরমথ িুয়া/প্রতােকরদে 
অযাকাউন্ট ডেরপাটথ প্রডক্রয়া 
৭.৪.১ অনলাইন সলনরদন: ঝুোঁডক িতকথতা এবাং 
ডনোপদ সলনরদরনে উপায় 
৭.৪.২ অনলাইন প্ল্যাটিরমথ প্রতােকচরক্রে 
কা থকলাপ/ িাোঁদ ডচডিতকেি এবাং িূয়া বাতথা সপ্রেি 
সোধ 
৭.৫ অনলাইরন অযাপরয়ন্টরমন্ট ও বুডকাং কো, এবাং 
প্ররয়ািনীয় িতকথতাে িারথ সপরমন্ট কনিামথ করে 
অযাপরয়ন্টরমন্ট প্রডক্রয়া িিন্ন কোে প থায়ক্রডমক 
ধাপ এবাং প্রডক্রয়া 

 ৭.১ (এমডিডকউ) অযাকাউন্ট 
বতডেে সক্ষরত্র ডক ডক 
ধাপগুরলা অনুিেি কো 
দেকাে এবাং  
৭.২ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 
অনলাইন সলনরদরনে 
ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত কো এবাং 
সকান ডবষয়গুরলা িিরকথ 
িতকথ থাকা প্ররয়ািন?  
৭.৩ কুইি, ড্র্যাগ এি ড্র্প, 
ডমলকেি, 
৭.৪ ডনোপদ অনলাইন 
সলনরদরনে সক্ষরত্র 
অবিযপালনীয় ৩ডট ডবষয় 
ডনবথাচন করুন (এমডিডকউ)  
৭.৫ অনলাইরন এপরয়ন্টরমন্ট 
কোে একডট সিরমা প্ররিি 
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করে অযাপরয়ন্টরমন্ট প্রডক্রয়া িিন্ন 
কেরত পােরব 
 

লক্ষয দল: িাধােি িনগি (ডিক্ষাগত স াগযতা: পঞ্চম সেডি পাি, বয়ি: ৩৫ বেরেে সবডি)  

সলরিল: সবডিক  

িাধােি উরেিয: এই সকািথ সিরষ একিন নাগডেক ডিডিটাল পডেমণ্ডল িিরকথ প্রাথডমক ধােিা লাি কেরব এবাং ডিডিটাল উপকেি বযব াে করে বদনডিন 
িীবরনে ডবডিন্ন িমিযা িমাধারনে সমৌডলক দক্ষতা অিথন কেরত পােরব। 

স াগযতাে সক্ষত্র এবাং উরেিয 
(Competency Area & 
Objective) 

ডিখনিল (Learning Outcome) 
 

ডবষয়বস্তু (Content) মূলযায়ন সকৌিল (Assessment 
Method) 
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১. তথয অনুিন্ধান ও বযব াে 
(Finding and using 
Information)  

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
প্ররয়ািনীয় তথয অনুিন্ধান ও তরথযে 
িডিকতা  াচাইরয়ে িক্ষমতা অিথন 
কেরব  

১.১ ইন্টােরনট (ব্রাউিাে) এে 
বযাব াে, ইন্টােরনট বযব ারে কেিীয় 
এবাং বিথনীয় উরেখ কেরত পােরব 

 

১.২ ইন্টােরনট সথরক তথয অনুিন্ধান 
এবাং িাংগ্র  কেরত পােরব। 

১.৩ তরথযে িডিকতা  াচাইরয়ে 
প্ররয়ািনীয়তা উরেখ কেরত পােরব। 

১.৪ তরথযে িডিকতা  াচাই কেরত 
পােরব। 

১.৫ িুয়া তথয সিয়ােকােীে ডবরুরি 
অবস্থান ডনরত পােরব। 

১.১.১ ইন্টােরনট এবাং ব্রাউিাে পডেডচডত 

১.১.২ ইন্টােরনট বযব ারে কেিীয় এবাং 
বিথনীয় িমূ  

 

১.২ িাচথ ইডঞ্জন বযব াে করে তথয 
অনুিন্ধান এবাং প্রািডিক তথয িাংগ্র  

১.৩ তরথযে িডিকতাে গুরুত্ব 

১.৪ তরথযে িডিকতা  াচাই সকৌিল 

১.৫.১ িুয়া তথয, ওরয়বিাইট, অনলাইন 
সিবা ও সমাবাইল অযাপ িনাক্তেি 

১.৫.২ িুয়া তথয, ওরয়বিাইট, অনলাইন 
সিবা ও অযারপে ডবরুরি বযবস্থা সনয়া 
(আনিরলা কো, আনইনস্টল কো, 
আনরেি কো, ব্লক কো, ডেরপাটথ কো, 
ইতযাডদ) 

 ১.১ িূনযস্থান পূেি, এমডিডকউ, 
িতয-ডমথযা  

১.২ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িতয-ডমথযা 

১.৩ িতয-ডমথযা 

১.৪ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 

১.৫ িূনযস্থান পূেি, এমডিডকউ, 
িতয-ডমথযা, ড্র্যাগ এি ড্র্প, িতয-
ডমথযা 
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২. অনলাইন ডনোপত্তা ও সগাপনীয়তা 
(Online safety, security and 
Privacy) 

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
অনলাইন ডনোপত্তা, সগাপনীয়তা েক্ষা 
এবাং ডিডিটাল িুেক্ষা সকৌিল 
িিরকথ িানরব এবাং প্ররয়ািনীয় 
পদরক্ষপ ডনরত পােরব 

২.১ অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  ডচডিত 
কেরত পােরব 

 

 

 

 

 

২.২ ডনোপদ ইন্টােরনট বযব ারেে 
ডদকিমূ  উরেখ কেরত পােরব 

২.৩ অনলাইরন বযডক্তগত তরথযে 
সগাপনীয়তা েক্ষারথথ কেনীয় ডনরদথি 
কেরত পােরব 

২.৪ িক্ত পািওয়ািথ ডনবথাচন ও 
বযব াে কেরত পােরব 

 

 

২.১.১ অনলাইন ঝুোঁডকিমূ  (স মন: 
িাইোি, মযালওয়যাে, তথয চুডে, 
অযাকাউন্ট  যাডকাং, ডিডিাং, আডথথক, 
িামাডিক ও মানডিক ক্ষয়ক্ষডত, ইতযাডদ)  

২.১.২ অযাকাউরন্ট থািথ পাডটথ অযাপ 
িাং ুডক্তকেি ডবষরয় িতকথতাবািী 

২.১.৩ ডিডিটযাল িুটডপ্রন্ট ও তাে প্রিাব 

২.২ ডনোপদ ইন্টােরনট বযব ারেে 
ডদকিমূ  

 

২.৩ বযডক্তগত তথয িুেক্ষা ডনরদথিনা ও 
প্রডতরোধ 

২.৪.১ অযাকাউন্ট বতডে ও লগইন সক্ষরত্র 
িতকথতাবািী ও পািওয়ািথ ডনবথাচন 

২.৪.২ পািওয়ািথ িুরল সগরল কেিীয় ও 
অযাকাউন্ট পুনঃরুিাে 

২.১ িতয-ডমথযা, এমডিডকউ 
 
২.২ ডমলকেি, িূনযস্থান পূেি, 
এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 
 
২.৩ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 
 
২.৪ িডিক পাওয়ািথ বতডেে ডনয়ম 
সমরন, একডট িম্ভাবয পািওয়ািথ 
টাইপ কেরত বলা  রব। সিডট 
িডিক না  ওয়া প থন্ত বােবাে 
টাইপ কেরত থাকরব। 
 
২.৫ ইরমইল বা এিএমএরিে 
মাধযরম টু িযাক্টে 
অরথনডটরকিরনে সকাি পািারনা 
 রব। পািারনা সকাি ডিরস্টরম 
ইনপুট ডদরত  রব।  
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২.৫ সিডেডিরকিন এবাং 
অরথনডটরকিরনে মাধযরম একাউরন্টে 
িুেক্ষা ডনডিত কেরত পােরব  

২.৬ অডনোপদ ওরয়বিাইট ডচডিত 
কেরত পােরব  

২.৫ সিডেডিরকিন ও টু িযাক্টে 
অরথডন্টরকিরনে মাধযরম অযাকাউন্ট েক্ষা 

২.৬ অডনোপদ ওরয়বিাইরটে 
িনাক্তকােী ববডিষ্ট্য 

২.৬ একডট তাডলকা সথরক 
ডনোপদ/অডনোপদ ডিরলক্ট কেরত 
পােরব 
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৩. ডিডিটাল ডনোপত্তাে আইনগত 
ডদক এবাং দায়-দাডয়ত্ব 
(Responsibilities and legal 
issues) 

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
ডিডিটাল ডনোপত্তাে আইনগত 
ডদকিমূ  িিরকথ অবগত  রব এবাং 
কেনীয় ডনধথােি কেরত পােরব 

৩.১ ডিডিটাল ডনোপত্তা ডবষয়ক 
আইনিমূ  অনুিারে কেিীয় এবাং 
বিথনীয় এে মরধয পাথথকয কেরত 
পােরব। 

 

৩.২ একিন দাডয়ত্বিীল নাগডেক 
ড রিরব ইন্টােরনরটে অপবযব াে 
(িাইবাে বুডলইাং, গুিব েড়ারনা, 
িাইবাে ক্রাইম) এে িাডস্ত উরেখ 
কেরত পােরব  

৩.৩ অনলাইরন ক্ষডতে (িামাডিক, 
মানডিক ও আডথথক) ডিকাে  রল 
কেিীয় উরেখ কেরত পােরব 

৩.১.১ িামাডিক স াগার াগ মাধযম 
বযব ারেে সক্ষরত্র ডিডিটাল ডনোপত্তা 
আইনিমূর ে বহুল বযবহৃত ধাোিমূ  

৩.১.২ কডপোইট লঙ্ঘন আইন  

৩.২ ইন্টােরনরটে অপবযব াে কেরল 
আইনানু ায়ী তাে িাডস্ত  

 

 

৩.৩.১ ডবদযমান আইনানুিারে অনলাইরন 
ক্ষডতে ডিকাে  রল কেিীয়, 
স াগার ারগে ডিকানা, সমাবাইল নম্বে  

৩.৩.২ স  সকান প্রকাে িাইবাে ক্রাইম 
 থা থ কতৃথপক্ষরক িানারনাে পিডত 

৩.১ িূনযস্থান পূেি, এমডিডকউ, 
িতয-ডমথযা 

৩.২ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িূনযস্থান 
পূেি, এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 

৩.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প, ডমলকেি, 
িূনযস্থান পূেি, এমডিডকউ, িতয-
ডমথযা 
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৪. ডিডিটাল িীবনাচেি (Digital 
Lifestyle) 

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
বদনডিন িীবরন প্ররয়ািনীয় ডিডিটাল 
িাডিথি বযব ারেে িক্ষমতা অিথন 
কেরব   

৪.১ ডিক্ষালারিে উরেরিয ইন্টােরনরট 
ডবডিন্ন উৎি এবাং সিগুরলাে বযব াে 
িিরকথ িানরত পােরব। 

৪.২ কৃডষ িাংডিষ্ট্ ডবডিন্ন সিবািমূর ে 
উৎি উরেখ কেরত পােরব  

৪.৩ অনলাইরন স্বাস্থয তথয, খাদযািযাি 
ডবষয়ক পোমিথ/ ডদকডনরদথিনা গ্র রি 
িতকথতাে ডদকিমূ  উরেখ কেরত 
পােরব 

৪.৪ অনলাইরন ি িলিয নাগডেক 
ডিডিটাল সিবািমূ  উরেখ কেরত 
পােরব  

৪.৫ নাগডেক সিবা প্রাডপ্তরত  টলাইন 
এে বযব াে উরেখ কেরত পােরব   

৪.৬ ডে লযাডিাং এে ডবডিন্ন ডদক এবাং 
সিগুরলাে িনয প্ররয়ািনীয় প্রস্তুডত 
িিরকথ িানরত পােরব 
 
 

৪.১ ডিক্ষামূলক অযাপ ও ওরয়বিাইট 
(সটন ডমডনট সু্কল, মুক্তপাি, ইতযাডদ)  

৪.২ কৃডষ তথয িাডিথি, কৃডষ বাতায়ন, 
কৃডষ কল সিন্টাে ১৬১২৩  

 

৪.৩ স্বাস্থয তথয, খাদযািযাি ডবষয়ক 
পোমিথ/ ডদকডনরদথিনা গ্র রি িতকথতাে 
ডদকিমূ  

৪.৪ িন্ম ডনবন্ধন, িাতীয় পডেচয়পত্র   

 

৪.৫  টলাইন ৯৯৯, ১০৯, ১৬২৬৩, 
৩৩৩, ইতযাডদ 

৪.৬.১ ডে লযাডিাং কী এবাং এে ডবডিন্ন 
ডদকিমূ  

৪.৬.২ ডে লযাডিাংরয়ে িনয প্ররয়ািনীয় 
প্রাথডমক প্রস্তুডতিমূ  

৪.১ এমডিডকউ 

৪.২ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িূনযস্থান 
পূেি, কল কোে পে প্রথরম ডক 
সমরিি/তথয শুনরত পায় সিডট 
ডলখরত সদয়া বা ডনবথাচন কেরত 
সদয়া 

৪.৩ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 

৪.৪ এমডিডকউ, ডনবন্ধরনে িনয 
প্ররয়ািনীয় িকুরমন্টিমূর ে নাম 
ডলখরত সদয়া বা ডনবথাচন কেরত 
সদয়া 

৪.৫ এমডিডকউ, কল কোে পে 
প্রথরম ডক সমরিি/তথয শুনরত 
পায় সিডট ডলখরত সদয়া বা 
ডনবথাচন কেরত সদয়া 

৪.৬ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িূনযস্থান 
পূেি, এমডিডকউ, ডে লযাডিাংরয়ে 
িনয স  িমস্ত ডস্কল লাগরব সিডট 
ডনবথাচন কেরত পােরব। 
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৪.৭ ডিডিটাল ডিিাইরি আিডত্ত 
কমারত কেিীয় উরেখ কেরত 
পােরব। 
 

৪.৭ ডিডিটাল আিডক্ত এবাং প্রডতকাে ৪.৬ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 
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৫. িামাডিক মাধযরম স াগার াগ, 
িামাডিক ও িাাংসৃ্কডতক সবাঝাপড়া 
এবাং ইন্টােরনরট গ্র ির াগয আচেি 
(Communication and 
Collaboration, Cultural and 
social understanding, 
Netiquette) 

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
গ্র ির াগয আচেি ি কারে িামাডিক 
স াগার াগ মাধযম বযব াে কেরত 
পােরব  

৫.১ ডবডিন্ন স াগার াগ মাধযম বযব াে 
করে স াগার ারগে সক্ষরত্র গ্র ির াগয 
আচেিিমূ  উরেখ কেরত পােরব 

৫.২ সমাবাইরল এবাং কডমউডনরকিন 
এযাপ (স ায়াটি অযাপ, িাইবাে) 
বযব াে করে বাতথা আদান প্রদান 
কেরত পােরব 

৫.৩ কা থকেী স াগার াগ েক্ষারথথ 
মানুরষে িামাডিক এবাং িাাংসৃ্কডতক 
ডিন্নতারক িম্মান প্রদিথরনে 
প্ররয়ািনীয়তা তুরল ধেরত পােরব। 

৫.৪ অিতয/ িুল/ অপ্রািডিক ও 
িাংরবদনিীল তথয অনলাইরন প্রকারি 
ডবেত থাকরব 

৫.৫ ডিডিটাল মাধযরম সকারনা ঘটনাে 
িরল মানডিকিারব ডবপ থস্ত  রয় 
পড়রল কেিীয় িিরকথ িানরত 
পােরব 
 

৫.১ ইন্টােরনট বা িামাডিক গিমাধযরম 
বনডতক ও অননডতক, অনুরমাডদত এবাং 
অগ্র ির াগয আচেি 

৫.২. কডমউডনরকিন এযাপ (স ায়াটি 
অযাপ, িাইবাে, ইতযাডদ) এে বযব াে  

 

৫.৩, িামাডিক এবাং িাাংসৃ্কডতক ডিন্নতা, 
মরতে অডমল িরেও পােস্পডেক িম্মান 
প্রদিথরন কেিীয় 

 

৫.৪ অিতয, িুল ও িাংরবদনিীল তথয 
অনলাইরন প্রকারি িতকথতা অবলম্বরন 
কেিীয় 

৫.৫ মানডিক চাপ অনুিুত  রল কেিীয় 
ও পোমিথ। 
 

৫.১ ড্র্যাগ এি ড্র্প, এমডিডকউ, 
িতয-ডমথযা 

৫.২ ডনডদথষ্ট্ একডট সমরিি বা 
েডব, স াগার াগ মাধযম (স ায়াটি 
অযাপ, িাইবাে, ইতযাডদ) বযব াে 
করে পািারত  রব। 

৫.৩ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 

৫.৪ একডট পযাোগ্রাি ডদরয় বলা 
 রব, সিখানকা সকান সকান বাকয 
অথথাৎ কত নম্বে বাকয প্রকাি 
কোে সক্ষরত্র িতযতা  াচাই কো 
প্ররয়ািন বা প্রকাি কো উডচৎ 
নয়।  

৫.৫ ডবডিন্ন ধেরিে মানডিক 
িমিযাে সক্ষরত্র কারদে িারথ 
পোমিথ কেরত  রব সিডট ডনবথাচন 
কেরত সদয়া। 
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৬. িনিিৃক্ততা (Community 
engagement)  

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
কলযািমূলক িামাডিক কা থক্ররম 
ডনরিরদে িিৃক্ত কেরত পােরব 

৬.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক 
মাধযরমে িূডমকা/ কা থকাডেতা বিথনা 
কেরত পােরব 

৬.২ িামাডিক মাধযরম িনিিৃক্ততাে 
সক্ষরত্র গ্রুপ/ইরিন্ট বতডে কেরত 
পােরব 

 

৬.৩ িামাডিক মাধযরম িনিিৃক্ততাে 
সক্ষরত্র স  িকল ডবষরয় িতকথ থাকা 
প্ররয়ািন তা ডচডিত কেরত পােরব। 

৬.৪ িামাডিক গ্রুপ বা 
কডমউডনডটিমূর  িাইবাে বুডলইাং এবাং 
অনলাইন প্রতােিা প্রডতরোরধ িূডমকা 
োখরত পােরব। 

৬.১ িামাডিক ও িাতীয় ঐকয এবাং 
িাং ডত বিায় োখরত িামাডিক 
মাধযরমে িূডমকা 

 

৬.২.১ িামাডিক মাধযরম গ্রুপ বতডে 

৬.২.২ িামাডিক মাধযরম ইরিন্ট বতডে  

৬.৩ গ্রুরপে িদিযরদে িনয ডনধথাডেত 
ডনয়মকানুন 

 

 

৬.৪ িামাডিক গ্রুপ বা কডমউডনডটিমূর  
িাইবাে বুডলইাং িাতীয় কমথকারণ্ডে 
প্রডতকাে ও প্রডতরোরধ কেিীয় 

  

৬.১ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা 

৬.২ একডট গ্রুপ এবাং একডট 
ইরিন্ট বতডে করে ডলাংক পািারত 
 রব  

৬.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প, এমডিডকউ, 
িতয-ডমথযা 

৬.৪ ড্র্যাগ এি ড্র্প, ডমলকেি, 
িূনযস্থান পূেি, এমডিডকউ, িতয-
ডমথযা 
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৭. অনলাইন সলনরদন (Online 
Transaction) 

উরেিয: অাংিগ্র িকােী নাগডেকগি 
অনলাইন অযাকাউন্ট বতডে কেরত 
পােরব এবাং ঝুোঁডক এডড়রয় ডিডিটাল 
সলনরদন িিন্ন কেরত পােরব 

 

 

  

৭.১ ডবডিন্ন প্ল্াটিরমথ অনলাইন 
অযাকাউন্ট খুলরত পােরব। 

৭.২ অনলাইরন অযাপরয়ন্টরমন্ট, বুডকাং 
ও সপরমন্ট িিন্ন কেরত পােরব 

 

 

 

৭.৩ অনলাইন সলনরদরনে ঝুোঁডকিমূ  
ডচডিত কেরত পােরব  

 

 

 

৭.৪ অনলাইরন সকনাকাটা এবাং 
আডথথক সলনরদরনে সক্ষরত্র িতকথতা 
অবলম্বন কেরত পােরব 

৭.১ ইরমইল, ইকমািথ, িামাডিক 
স াগার াগ মাধযম িাংডিষ্ট্ অযাকাউন্ট 
বতডে।  

৭.২.২ অনলাইরন অযাপরয়ন্টরমন্ট, বুডকাং, 
ডটডকট ক্রয় বা আডথথক সলনরদনি  
সকনাকাটা কোে বযব াডেক নমুনা 

 

 

৭.৩.১ অনলাইরন সলনরদরনে িম্ভাবয 
ঝুোঁডকিমূ   

৭.৩.২ অনলাইন প্রতােিাে নমুনা 
(উদা েি)  

 

 

৭.৪ অনলাইরন ডনোপরদ সলনরদরনে 
উপায় 

৭.১ ইরমইল আইডি, সিইিবুক 
আইডি বা ডনডদথষ্ট্ সকারনা িাইরট 
অযাকাউন্ট বতডে করে ডলাংক 
পািারত  রব 

৭.২ একডট সটস্ট/িাডম িাইরট 
সটস্ট অযাপরয়ন্টরমন্ট, বুডকাং, 
অিথাে বা সপরমন্ট কেরব 

৭.৩ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িূনযস্থান 
পূেি, ডিরলক্ট, এমডিডকউ, িতয-
ডমথযা 

৭.৪ ড্র্যাগ এি ড্র্প, িূনযস্থান 
পূেি, এমডিডকউ 

৭.৫ এমডিডকউ, িতয-ডমথযা, 
সকানগুরলা িাংরবদনিীল তথয 
সিডট ডনবথাচন কেরত সদয়া 
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৭.৫ সলনরদরনে িময় অবান্তে ডকাংবা 
িাংরবদনিীল তথয প্রদানকার থ 
িাবধানতা অবলম্বন কেরব 

 

৭.৫ অনলাইন সলনরদন প্ল্যাটিরমথ 
আডথথক সলনরদন িাংডিষ্ট্ এবাং বযডক্তগত 
তথয প্রদারন প্ররয়ািনীয় িতকথতা 
ডনরদথিাবডল 
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ডিডিটাল ডলটারেডি ডিক্ষক্রম চূড়ান্তকেি কমথিালায় অাংিগ্র িকােী িদিযবৃি 

০১. িনাব িাস্কে িট্টাচা থ; িাতীয় কনিালরটন্ট, এটুআই। 
০২. িনাব িাবনাি িাড ডেন; চাইল্ড সপ্রারটকিন, ইউডনরিি।  
০৩. িনাব ডমন ািউেীন আ ম্মদ; ি কাডে পডেচালক (পডেকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধযডমক ও উর্চ্ ডিক্ষা অডধদপ্তে।  
০৪. িনাব সমা াম্মাদ িা  আলম; ডিডিমপুে।  
০৫. িনাব তৃষা নািতাোন; প্রডতষ্ঠাতা িিাপডত, অডি িাউরিিান।  
০৬. িনাব সমাো: খাডদিা ইয়ািডমন, সটকডনকযাল এক্সপাটথ, িাতীয় ডিক্ষাক্রম ও পািযপুস্তক সবািথ।  
০৭. িনাব সমা: কবীে স ারিন; এযারিাডিরয়ট সপ্রারিিে; এটুআই।  
০৮. িনাব িাডিদা িামান, একারিডমক িুপােিাইিাে, স্কলািডটকা সু্কল।  
০৯. িনাব সমায়ারেম স ারিন; ডবরিষজ্ঞ সলাবাল এিুরকিন, সিইি ডদ ডচলরড্র্ন, বাাংলারদি। 
১০. িনাব িঃ বিয়দ ইমামুল স ারিন; অডতডেক্ত িডচব, ডিক্ষা মন্ত্রিালয়। 
১১. িনাব সমা: িডেিুল ইিলাম; মাদ্রািা ডিক্ষা অডধদপ্তে।  

১২. িনাব সমা: সমািাক্কারুল ইিলাম; ডিডনয়ে ডিরস্টম এনাডলস্ট, ডিক্ষা মন্ত্রিালয়।  
১৩. িনাব িাডকল আ রমদ; এিুরকটে, ডিউচাডেস্ট এি সস্টাডে সটলাে; সেডিকুলাি ডিউচাে।  
১৪. িনাব সমা: ইউিুি ে মান; গরবষিা কমথকতথা; মাধযডমক ও উর্চ্ ডিক্ষা অডধদপ্তে।  
১৫. িনাব োয় ানা তািডলম; প্রকল্প পডেচালক; মাধযডমক ও উর্চ্ ডিক্ষা অডধদপ্তে।  
১৬. িনাব এম এইচ তানরিন; কানডি ডেরপ্ররিরন্টডটি, মালালা িাউরিিান।  
১৭. িনাব প্ররিিে ি. ডেয়াদ সচৌধুেী; বাাংলারদি মাদ্রািা এিুরকিন সবািথ।  
১৮. িনাব মািুম ডবো , ব্রাক এিুরকিন সপ্রাগ্রাম, ব্রাক।  
১৯. িনাব সমা:  াািানুল ইিলাম এনডিডি, অডতডেক্ত িডচব; মাধযডমক ও উর্চ্ ডিক্ষা ডবিাগ।  

২০. িনাব ি. সমাস্তাডিিুে ে মান; গিস্বক্ষেতা অডি ান।  
২১. িনাব প্ররিিে ি. সমা: আবু্দি িালাম; ডিক্ষা ও গরবষিা ইিডটডটউট; ঢাকা ডবেডবদযালয়।  
২২. িনাব বডদয়াে ে মান; অডতডেক্ত ম াপডেচালক; প্রাথডমক ডিক্ষা অডধদপ্তে।  
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২৩. িনাব সমা: মাি ারুল কডেম; মযারনিাে, ডলটারেডি; রুম টু ডেি।  
২৪. এডটএম কামরুোমান; িরয়ন্ট ডিরেক্টে; ডিরনট।  
২৫. িনাব এম িাড দুল ইিলাম; সপ্রাগ্রাম িাইরেক্টে; ইউরনিরকা।  
২৬. িনাব সমা: মাকিুদ ই এলা ী; আইডিডট ইনচািথ; িাডনরিল সু্কল।  
২৭. িনাব বিয়দ মা বুব  ািান, প্রিাষক; ঢাকা সেডিরিডিয়াল করলি।  
২৮. িনাব তামান্না মাকিুদ; সকা-িাউিাে; ইাংডলি স্পাইন।  
২৯. িনাব  াডববুে ে মান; অডতডেক্ত িডচব; কােগডে ও মাদ্রািা ডিক্ষা ডবিাগ।  

৩০. িনাব োি িামান; েডব এডক্সরয়টা ডলডমরটি।  
৩১. িনাব নুিোত িা ান; গিঃরমথন্ট ডেরলিনি মযারনিাে, বাাংলাডলাংক।  
৩২. িনাব সমা াম্মদ মা াবুবুে ে মান ডবো , উপপডেচালক, প্রাথডমক ডিক্ষা অডধদপ্তে।  
৩৩. িনাব ডমিথা সমা াম্মাদ ডদদারুল আনাম; ডিক্ষক প্রডিক্ষক, িেকাডে ডটচথাি সিডনাং করলি।  
৩৪. িনাব আবদুো  আল মািুম; সিষ্ঠয ি কােী িডচব, আইন ও ডবচাে ডবিাগ।  
৩৫. িনাব সগালাম িাডকল ডপ্রি; িযাকাডল্ট, িাডনরিল সু্কল।  
৩৬. িনাব সমা: কামরুল আলম, কডিউটাে ডিক্ষক, িাডনরিল সু্কল।  
৩৭. িনাব সমা: কামরুল ইিলাম; অডতডেক্ত িডচব; কােগডে ও মাদ্রািা ডিক্ষা ডবিাগ।  

৩৮. িনাব িাডি আে. খান; ব্রাক এিুরকিন সপ্রাগ্রাম, ব্রাক।  
৩৯. িনাব সমাঃ রুহুল আডমন; অডতডেক্ত িডচব, প্রাথডমক ও গি ডিক্ষা মন্ত্রনালয়।  
৪০. িনাব সম তাব খানম; প্ররিিে, এিুরকিনাল অযাি কাউরিডলাং িাইরকালডি ডবিাগ, ঢাকা ডবেডবদযালয়।  
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