
DPSCD ৯-১২ িডসট�া� লািন �ং ��ান 
 

উপকরণসমূহ  
হাই �ুেলর িশ�াথ�রা স�ােহ ৪-৫ িদন ELA, গিণত, সমাজ িশ�া ও িব�ান িবষেয় এবং স�ােহ ২ িদন অন�ান� িবষেয় িডসট�া� লািন �ং এ অংশ 
েনেব। �িতিদেনর িডসট�া� লািন �ং এর মেধ� থাকেব: 

• েলসন িভিডও এবং স্ট� েড� ওয়াক� প�ােকট 
• অনলাইেন বা েফােন িশ�কেদর কাঠােমাগত সহায়তা 
• PSAT/SAT অনুশীলেনর জন� খান অ�াকােডিমর সে� একে� েশখা 

 

িরেসাস � িববরণ 
স্ট� েড� ওয়াক� প�ােকট এই ওয়াক� প�ােকেট �িত�ট িবষেয়র জন� �িতিদেনর পােঠর উপকরণ অ�ভ� �� রেয়েছ। প�ােকট�েলা িবতরেণর 

সাইটসমূহ েথেক েনয়া যােব অথবা িডি�ে�র ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করা যােব। 
েলসন িভিডও েলসন িভিডওর িল� সরাসির প�ােকেট েদয়া আেছ। এছাড়া িভিডও�েলা পাওয়া যােব 

www.detroitk12.org/youtube এবং https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego 
�ঠকানায়। স্ট� েড� ওয়াক� প�ােকেট পাওয়া নাম ব�বহার কের িভিডও�েলা অনুস�ান ক�ন। 

মাইে�াসফট �টমস �টমস ব�বহার কের িশ�াথ�রা সরাসির িশ�ক সহায়তা েসশেন অংশ েনেব এবং তােদর কাজ জমা েদেব। 
িশ�াথ�রা অনলাইেন বা েফােন �টমস অ�াে�স করেত পারেব। 

খান অ�াকােডিম �াধীনভােব PSAT/SAT অনুশীলেনর জন� এই িম� লািন �ং িরেসাস � ব�বহার ক�ন। 
*বত�মান ১১ তম ে�েডর িশ�াথ�রা ২০২০ সােলর শরেত PSAT পরী�ায় অংশ েনেব এবং এই পরী�ার জন� এখন 
েথেক এবং �ী�জেুড় ��িত িনেত হেব। 

 

সময়সূিচ 
িনেচ �িত�ট িবষেয়র জন� �াত�িহক ও সা�ািহক কােজর এক�ট সংি��সার িডি�� কতৃ�ক সরবরাহ করা হেয়েছ। আপনার স�ােনর িশ�করা 
লাইভ িশ�ক সহায়তা েসশন স�িক�ত অিতির� িববরণ সরবরাহ করেবন। িশ�করা স�ােহ ২-৫ িদন �টমেস এক�ট িনয়িমত, িনধ �ািরত িদন ও 
সমেয় আপনার স�ােনর সময়সূিচর সে� সম�য় েরেখ ৩০ িমিনেটর �াস েনেবন। 

আমরা যেথ� সেচতন রেয়িছ েয এমন বহ�  কারণ রেয়েছ যা এই সম� িবষয়েক স�ঠক পেথ পিরচালনা করা ক�ঠন কের েতােল, এবং পিরবার�েলার 
স�ৃ�তার �ত�ািশত �র স�েক� তােদর স�ােনর িশ�কেদর সে� পিরক�না করা উিচত। িশ�ক, পিরবার ও িশ�াথ�রা একসে� কাজ করেল, 
আগামী দশ স�াহ আমােদর সকল িশ�াথ�র জন� মূল�বান িশ�ার সুেযাগ হেত পাের। 

িবষয়ব� েলসন ও লাইভ 
েসশেনর িনয়িমততা 

িশ�াথ�রা… 

৯-১২ ইংিলশ 
ল�াং�েয়জ 
আট�স (ELA) 

�িতিদন • �িতিদন ১০-১৫ িমিনেটর ELA িভিডও েদখেব 
• পঠেনর সাবলীলতা ৈতিরর জন� স্ট� েড� ওয়াক� প�ােকেটর �িতিদেনর ��টন স�ূণ � 

করেব। 
• স্ট� েড� ওয়াক� প�ােকট েথেক অথবা �টমেস িশ�েকর েদখােনা কায ��েমর মাধ�েম 

েলসন স�ূণ � করেব। 
• �িতিদন ২০ িমিনট �াধীনভােব অধ�য়ন স�� করেব।  
• SAT EBRW এর জন� খান অ�াকােডিম স�ূণ � করেব। 
• ELA েলসেনর "িচ�াভাবনা, আেলাচনা ও েলখা” অংেশর জন� লাইভ সােপােট� অংশ�হণ 

করেব। 
• �িত স�ােহ স্ট� েড� ওয়াক� েপজ জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা 

করেব। 
৯-১২ সমাজ 
িশ�া 

স�ােহ ৪-৫ বার • সমাজ িশ�া িবষেয়র পড়া স�ণূ � করেব, িভিডও েদখেব এবং সা�ািহক সমাজ িশ�া 
সময়সূিচেত েশখার ��য়াকলােপ অংশ েনেব।  

• িশ�েকর সে� অিফস চলাকালীন সমেয় অংশ�হণ করেব। 
• �িত স�ােহ স্ট� েড� ওয়াক� জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা করেব। 

৯-১২ গিণত �িতিদন • �িতিদন গিণত িবষেয়র িভিডও েদখেব (১০-১৫ িমিনট)। 
• স্ট� েড� প�ােকেটর অনুশীলনী স�ুণ � করেব এবং যিদ স�ব হয় তাহেল েলসন িভিডওর 

সে� স�িক�ত খান অ�াকােডিমর অনুশীলনী স�ূণ � করেব।   
• SAT গিণেতর জন� খান অ�াকােডিমর অনুশীলনী স�� করেব।  
• িশ�েকর সে� গািণিতক সমস�ার অনুশীলন িনেয় লাইভ সােপােট� অংশ�হণ করেব। 
• �িত স�ােহ ওয়াক� েপজ জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা করেব। 

৯-১২ িব�ান স�ােহ ৪-৫ বার  • িব�ােনর সা�ািহক সময়সূিচেত িনধ �ািরত িব�ান পাঠ, িভিডও এবং েশখার 
কায ��ম�েলার সে� েন�ট েজন ইনেকায়াির �েজ� স�ূণ � করেব। 

• িশ�েকর সে� সা�ািহক অিফস চলাকালীন সমেয় অংশ�হণ করেব। 
• স্ট� েড� ওয়াক� জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা করেব। 

http://www.detroitk12.org/youtube
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego


অ�াডভা�ড 
ে�সেম� 

�িতিদন • আনুমািনক ৪৫িমিনেটর কেলজ েবাড� ইউ�টউব অনুশীলনী স�ূণ � করেব অথবা 
অনলাইন েকােস �র লাইভ সময়সূিচেত অংশ�হণ করেব।  

• AP পরী�ার নমুনা সমস�া(�েলা) স�ূণ � করেব এবং পরী�ার জন� ��িত েনেব। 
• িশ�েকর সে� সা�ািহক অিফস চলাকালীন সমেয় অংশ�হণ করেব। 
• িনধ �ািরত স্ট� েড� ওয়াক� জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা করেব। 

অন�ান� েকাস � �িত স�ােহ একবার �িত�ট 
েকােস � 

• িশ�েকর েশয়ার করা িনধ �ািরত েকােস �র পাঠ পড়েব, িভিডও েদখেব এবং িশ�ামূলক 
��য়াকলােপ অংশ েনেব। 

• িশ�েকর সে� অিফস চলাকালীন সমেয় অংশ�হণ করেব। 
• স্ট� েড� ওয়াক� জমা েদেব এবং িশ�েকর �িত��য়া পয �ােলাচনা করেব। 

 

ে�িডং 
িশ�করা িশ�াথ�েদর জমা েদয়া সম� কােজর ব�াপাের মতামত জানােবন, িক� িশ�াথ�েদর েকান ে�ড েদয়া হেব না। িশ�করা "অসাধারণ" উে�খ 
কের অথবা স�ঠক উ�েরর শতাংশ িহেসব কের এই কােজর মূল�ায়ন করেত পােরন, িক� এই ে�ড েকান িরেপাট� কাড� বা �ায়ী েরকেড� অ�ভ� �� হেব 
না। একজন িশ�ক �দ� েযেকান �িত��য়া েকবল িশ�াথ� কাজ�ট কতটা ভালভােব স�� কেরেছ তা জানােনার জন� ব�ব�ত হেব। িশ�াথ�রা 
১২ মাচ�, ২০২০ এর মেধ� েশষ েয িদন �ুেল অংশ িনেয়িছল েসিদন পয �� তােদর অ�াকােডিমক পারফরম�াে�র িভি�েত তৃতীয় েকায়াট�ােরর জন� 
ে�ড পােব। এই ে�ড চত�থ � েকায়াট�ােরও েদয়া হেব। েযসব িশ�াথ� তােদর চত�থ � েকায়াট�ার ে�েড উ�িত করেত চায় তারা তােদর িশ�েকর সরবরাহকৃত 
সমৃ�� উপকরণ ব�বহার করেত পাের। অন�থায় তৃতীয় েকায়াট�ােরর ে�ড চত�থ � েকায়াট�ােরর জন�ও গণনা করা হেব। 

অ�াসাইনেম��েলা সমৃ��র িভি�েত হেব। যিদও িশ�াথ�েদর চত�থ � েকায়াট�াের ে�ড উ�ত করার জন� অিতির� ে�িডট অজ�েনর এক�ট সুেযাগ 
েদয়া হেত পাের, িক� িডসট�া� লািন �ং এর কাজ�েলা িশ�াথ�েদর তৃতীয় েকায়াট�ােরর ে�ডেক পিরবত�ন করেব না। 

https://www.youtube.com/user/advancedplacement
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates/ap-course-schedule

	উপকরণসমূহ

