একটি ইযপািদ যফাভলও ভক?
একটি ePortfolio হল আপনার ব্যক্তিগত ওয়েব্সাইি যা আপনাযক LaGuardia-এ থাকাকালীন আপনার শেখার
অভিজ্ঞতাযক নভথিুি করযত, গিীর করযত এব্ং প্রভতফভলত করযত শে়ে। ePortfolio ব্যব্হার কযর আপভন আপনার
অতীত এব্ং আপনার িভব্ষ্যত, আপনার চ্যাযলঞ্জ এব্ং আপনার ব্ৃক্তি, আপনার শেখা এব্ং আপনার জীব্নযক সংযুি
করযত পারযব্ন। সামভিকিাযব্, ePortfolio হল একটি প্রক্তি়ো যা আপনাযক আপনার গল্প ব্লযত সাহাযয কযর।

ভকিাযব্ LaGuardia ছাত্ররা ইযপািদ যফাভলও ব্যব্হার কযর?
প্রথম ব্ছযরর শসভমনার শথযক শুরু কযর, ভিভসভিযনর শকাসগুভলর
দ
সাযথ এভগয়ে যাও়ো, এব্ং আপনার প্রধাযনর কযাপযটান পযন্ত
দ সমস্ত পথ,
আপনার ইযপািদ যফাভলও হল প্রকল্প এব্ং অযাসাইনযমন্টগুভল প্রেেনদ করার, আপনার ভিভি, কমজীব্ন
দ
এব্ং স্থানান্তযরর লক্ষ্যগুভলর পভরকল্পনা করার
এব্ং মূল েক্ষ্তা ভব্কাে করার জা়েগা। আপনাযক অনযযের মযধয আলাো কযর তু লযব্। আপভন আপনার প্রধাযনর জনয কাটমাইজ করা একটি
শিমযিি ভেয়ে শুরু করযব্ন যা আপভন LaGuardia এ আপনার সময়ের সাযথ ততভর করযত পাযরন। আপনাযক শুরু করার জনয এখাযন টিপস রয়েযছ:

সৃষ্টি

একটি েুেদান্ত ইযপািদ যফাভলও ততভর করার জনয
চ্ারটি টিপস
সম্পাদনা এবং প্রকাে

আপনার প্রথম ব্ছযরর শসভমনাযর শিমযিি ব্যব্হার কযর আপনার
ইযপািদযফাভলও ততভর করুন। আপভন তাযের ভিিী মানভচ্ত্র ব্রাব্র

অিসর হও়োর সাযথ সাযথ ক্লাসরুযমর ভিতযর এব্ং ব্াইযর আপনার
কযলযজর অভিজ্ঞতার প্রভতভনভধত্বকারী ভব্িাগগুভল শযাগ করযত থাকুন।

আপভন শিক্সি, ছভব্, রঙ এব্ং ভব্ষ়্েব্স্তু শযাগ করযত পাযরন শযগুভলযক
শব্াঝা়ে শয আপভন একজন ছাত্র ভহযসযব্ শক এব্ং আপভন আপনার
িভব্ষ্যত কমজীব্যন
দ
কাযক হযত চ্ান। শয শকাযনা ভব্িাযগ কাজ
করার সম়ে, আপনার ধারণা কযাপচ্ার পভরব্তদন প্রকাে করুন.

হালনাগাদ

শেযার করুন

আমরা আপনাযক প্রভত শসভমটাযর একই ইযপািদ যফাভলওর সাযথ কাজ
করযত, শকাসও়োকদ
দ
, সহ-পাঠ্যিভমক অভিজ্ঞতা এব্ং অনযানয ভব্ষ়্েব্স্তু
শযাগ করযত উৎসাভহত কভর। আপভন যখন স্নাতক হযব্ন তখন শিকসই
ব্যস্ততার ফযল একটি েক্তিোলী ইযপািদ যফাভলও হযব্ যা অনযযের সাযথ
শে়োর করা শযযত পাযর

শগাপনী়েতা শসটিংস পযাযলাচ্না
দ
করুন এব্ং আপনার শকাযসরদ সহপাঠ্ী,
আপনার অধযাপক এব্ং উপযেষ্টা এব্ং আপভন আপনার কাজ শেখযত
চ্ান এমন অনযযের সাযথ আপনার ePortfolio শে়োর করুন। উপযুি
েেকযের
দ
সাযথ একটি ইযপািদযফাভলও িাগ করা একটি লক্ষ্য।
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