
�কাস ��ট স	
 করার পিত 

�িত�ট িচে	 লাল রংেয়র তীর িচ� �ারা িনেদ�শনা �দয়া আেছ। 

�থেম https://ecourse.thpbd.org/online-training-for-journalist/ িলংেক ি3ক ক4ন। 

অথবা https://ecourse.thpbd.org সাইেট �েবশ কের �ক� �মনুর অনলাইন ফর জান �ািল� সাব 
�মনুেত ি3ক ক4ন। 

 

আপিন অনলাইন �;ইিনং ফর জান �ািল> �পেজ �েবশ করেলন। এখােন বামপােশ িভিডও এবং 
ডানপােশ �েজD সEিক�ত �ছাট বFবG �লখা আেছ। িভিডও�টর নীেচ অনলাইন �িশ�েণ যু� 
হেত লগইন ক"ন এক�ট বাটন �দখা যােI। লগইন করেত িন �িদK বাটন�টেত ি3ক ক4ন অথবা 
সাইট�টর উপের লগইন �মনুেত ি3ক ক4ন। 

 

 

 



 

লগইন �পজ �থেক আপনার ইউজার নাম (ইেমইল একাউN) ও পাসওয়াড� িদেয় Login বাটেন 

ি3ক কের �কাস � �পেজ �েবশ ক4ন। উে)খ+, পৃ.া�টর ডান পােশ Register িফ0 পূরণ করার 
�েয়াজন �নই। লগইন করার পর আপনারা �কাস � �পজ�টেত �েবশ করেলন।  

নীেচর িচ	ানুযায়ী start a course �লখা�টর উপর ি3ক ক4ন। 

 

Journalist Training �লখা �কাস ��টেত ি3ক ক4ন। 

 

মূল �কাস ��ট পাসওয়াড� �েটD থাকায় আপনােদর িনকট পাঠােনা পাসওয়াড� িলেখ নীেচর Enter 
বাটেন ি3ক ক4ন।  

TAKE COURSE বাটেন ি3ক ক4ন। 



 

িচে	 মূল �কাস � �পজ�টেত �েবশ করেলন। [ল কর নীেচর িদেক �যেত থাকুন। 

 

 



 

উপেরর িচ	 জাতীয় \]াচার �কৗশেলর চার�ট পব � �দখেত পােIন। উপেরর�ট জাতীয় \]াচার 
�কৗশল – ১ম পর্ব �লখা�টর উপর ি3ক ক4ন। আপিন উF পেব � �েবশ কেরেছন। 



 

সEূণ � িভিডও�ট �দখুন। পাশাপািশ িলিখত ডকুেমNcিল মেনােযাগ সহকাের পড়ুন। সEূণ � �লসন�ট 
পড়া ও �দখা �শেষ NEXT LESSON অথবা COMPLETE LESSON বাটন�ট �দখেত পােবন। পরবতl 
�কােস �র জনG বাটন�ট ি3ক ক4ন। 

এভােব আপিন ২য় পেব � �েবশ করেবন। একইভােব িভিডও ও িলিখত ডকুেমN পড়ুন। ৩য় পেব � 
�েবেশর জনG নীেচ NEXT LESSON বাটেন ি3ক ক4ন। একইভােব িভিডও ও িলিখত ডকুেমN পড়া 
�শেষ নীেচর NEXT LESSON বাটেন ি3ক ক4ন। আপিন ৪থ � পেব � �েবশ কেরেছন। 



 

এই পব � �শেষ আপিন িনেচ এক�ট VIEW QUIZ নামক এক�ট কুইজ বাটন �দখেত পােবন। বাটন�টেত 
ি3ক ক4ন।  



 

 

কুইেজর সকল �েuর উvর িদন। উেwখG �মাট উvেরর মেধG ৬০% উvরদাতা সাট�ািফেকেটর জনG 
িনব �ািচত হেবন। যিদ �কউ কৃতকায � না হন, �সে~ে	 নীেচ RESET QUIZ বাটেন ি3েকর মাধGেম 
অংশ�হণকারী একািধকবার কুইেজ অংশ�হণ করেত পারেবন। কুইেজ কৃতকায � হবার পর পরবতl 
মিডউেল অথ �াৎ তথ+ অিধকার আইন িবষয়ক মিডউেল অংশ�হণ করেত পারেবন। একইভােব 
তথG অিধকার মিডউল এর সকল �লসন বা পব � �শষ করেবন এবং কুইেজ অংশ�হণ করেবন। কুইজ 
�শেষ ৩ নং মিডউল অথ �াৎ অনুস�ানী সাংবািদকতা নামক মিডউেলর সবcিল �সকশন বা পব � 
সE� করেবন।  

এই পেব �র কুইজ �শেষ আপিন সা�ট�িফেকেটর জনG িনব �ািচত হেবন।  

�যভােব সা�ট�িফেকট Iহণ করেবন: 

িতন�ট মিডউল �শষ হবার পর অথ �াৎ �শষ মিডউেলর �শষ �লসন বা পেব �র কুইেজ অংশ�হণ করার 
পর আপিন সাব�ট�িফেকেটর জনG িনব �ািচত হেবন। অবশGই ৬০% বা এর উপেরর স�ঠক উvরদাতা। 

সা�ট�িফেকট পাবার জনG আমার ��াফাইল �মনুেত �েবশ করেবন। 



 

 

Complete course নােম �য টGাব�ট আেছ, �সখােন ি3ক ক4ন। 

 

 

VIEW CERTIFICATE বাটেন িPক ক"ন। িপিডএফ ফাইল�ট ডাউনেলাড কের 
সংর�ণ ক"ন। �িত�ট মিডউল �শেষ আপনার ইেমইেলর মাধ+েম বাত�া �পৗছােনা 
হেব। আপনার সা�ট�িফেকট আপিন আপনার ইেমইল �থেকও িভউ করেত পারেবন। 

 

- সবাইেক ধন+বাদ - 

 

 

VIEW CERTIFICATE VIEW RESULT 


