
 

অনলাইন ক ার্স ে অংশগ্রহর্নর ননয়মাবলী 

প্রনশক্ষর্ে অংশগ্রহে  রার শর্োবনল 

এই ক োর্স ে অংশগ্রহণ োরী স লর্  অবশযই সর োরর দোরিত্বপ্রোপ্ত  র্ ে র্েো হর্র্ হর্ব। 

মূলযায়ন পদ্ধনর্ 

প্রথর্ অরির্বশন বযরর্র্ প্ররর্টি অরির্বশর্নর কশর্ে প্ররশক্ষণোথীর্  এ টি র্ূলযোিন প্রক্রিিোি (Quiz) অংশ 

রনর্র্ হর্ব। 

প্রথর্ অরির্বশন ও রির্ীি অরির্বশন কদখোর পর অরির্বশন ২:  ুইজ প্রশ্নর্োলো কদখর্র্ পোরর্বন অনযথোি  ুইজ 

প্রশ্নর্োলো কদখর্র্ পোরর্বন নো। টি  এর্রনভোর্ব পরবরর্ের্র্ অরির্বশন ২:  ুইজ প্রশ্নর্োলোি অংশগ্রহন 

ও অনির্বশন- ৩ সম্পনূ েরুর্প নো কদখর্ল আপরন পরবরর্ে অরির্বশন ৩:  ুইজ প্রশ্নর্োলোি অংশগ্রহন  রর্র্ 

পোরর্বন নো। 

রির্ীি অরির্বশন কথর্  প্ররর্টি অরির্বশন ড ুর্র্র্ের টি  রনর্েই অরির্বশন :  ুইজ প্রশ্নর্োলো নোর্র্ এ টি 

রলং  রর্ির্ে। এই রলংর্  রি   র্র  ুইর্জ অংশ রনর্র্ হর্ব। রলং টির্র্ রি   রোর পর আপরন  ুইজ পোর্োি 

প্রর্বশ  রর্বন, কসখোর্ন Attempt quiz now বোির্ন রি   রর্ল আপরন উক্ত  ুইর্জর স ল প্রশ্ন পোর্বন। 

 ুইর্জ প্রদত্ত প্রশ্ন কথর্  উত্তর রনব েোেন  র্র Finish attempt বোির্ন রি   রর্বন।  

পরবরর্ের্র্ Summary of attempt কথর্  আপনোর কদওিো স ল প্রর্শ্নর Status কদখোর্ব, প্রর্শ্নর উত্তর কদওিো 

হর্ল Status-এ Answer saved এবং প্রর্শ্নর উত্তর নো কদওিো হর্ল  Status-এ Not yet answered কদখোর্ব।  

আপরন েোইর্ল Return to attempt বোির্ন রি   র্র পনুরোি প্রর্শ্নর উত্তর রদর্র্ পোরর্বন। 

পরবরর্ের্র্ Summary of attempt কথর্  Submit all and finish বোির্ন রি   রর্ল Confirmation ডোিোলগ 

বক্স কথর্  Submit all and finish বোির্ন রি   রর্ল আপরন আপনোর পরীক্ষোর ফলোফল এবং প্ররর্টি প্রর্শ্নর 

সটি  ও ভূল উত্তর কদখর্র্ পোর্বন।  

সব  টি অরির্বশর্ন অংশগ্রহণ কশর্ে পরীক্ষোি উত্তীণ ে হর্ল আপরন প্ররশক্ষণ সফলভোর্ব সম্পন্ন  রোর 

স্বী ৃরর্স্বরূপ র্থয  রর্শন কথর্  ইসুয ৃর্ এ টি সনদপত্র পোর্বন। সনদপত্রটি কপর্র্ আপনোর্  

অবশযই দোরিত্বপ্রোপ্ত  র্ ে র্েো রনর্িোগ সংক্রান্ত পত্রটি সোবরর্ি  রর্র্ হর্ব। র্োরপর উক্ত 

সনদপত্রটি Discussion Forum এর টি  উপর্র RTI Online Certificate নোর্র্ কদখর্র্ পোরর্বন। সদনপত্রটি 

আপরন ডোউনর্লোড  র্র রপ্রে রদর্ি রনর্র্ পোরর্বন। র্র্ন রোখর্বন, পরীক্ষোি উত্তীণ ে হর্র্ ৬০ ভোর্গর অরি  

নম্বর কপর্র্ হর্ব।  

সদনপত্রটি আপনোর ই-কর্ইর্ল ও ের্ল যোর্ব।  

ক ার্স ের সময়সীমা 
আপনোর করক্রজর্েশর্নর রদন কথর্  কর্োি ১৫ রদর্নর র্র্িয ক োস েটি সম্পন্ন  রর্র্ হর্ব। অনযথোি পনুরোি 

লগইন  র্র প্রথর্ কথর্  শুরু  রর্র্ হর্ব। 

প্রনশক্ষ র্ের সার্ে ক াগার্ াগ 

প্ররশক্ষণ েলো োলীন অথবো প্ররশক্ষণ পরবর্ী কয ক োন সর্র্ি প্ররশক্ষণোথীর্দর র্র্ন আইনটি সম্পর্ ে ক োন প্রশ্ন 

কদখো রদর্ল কসটি অনলোইর্ন প্রর্বশ  র্র Discussion Forum- এ রগর্ি ক োস ে কফোরোর্র্র র্োিযর্র্ জোনর্র্ 

েোইর্র্ পোরর্বন। র্থয  রর্শর্নর প্ররশক্ষ  পযোর্নল পয েোিির্র্ স ল প্রর্শ্নর উত্তর প্রদোন  রর্বন। 

সািারে প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ 

প্ররশক্ষণ েলো োলীন প্ররশক্ষণোথীগর্ণর র্র্ন র্থয অরি োর আইন, ২০০৯ রবেি  কযর্ োর্নো প্রশ্ন জোগর্র্ পোর্র। 

এ িরর্নর র েু সোিোরণ প্রশ্ন ও র্োর উত্তর প্ররশক্ষণ ক োর্স ের পনরনশষ্ট অংর্শ পনরনশষ্ট-২ সোিোরণ প্রশ্ন ও 

উত্তরসর্ূহ নোর্র্ সংযুক্ত আর্ে। আপনোর র্র্ন ক োর্নো প্রশ্ন তর্রর হর্ল কদর্খ রনন উত্তরটি কসখোর্ন আর্ে র  নো।  

https://www.courses.mrdibd.org/mod/quiz/view.php?id=42
https://www.courses.mrdibd.org/mod/assign/view.php?id=80

