Agile
Agile Hands-on with Scrum
Practices - Online [8 Hrs]

Instructor: Pondit Team
E-Mail:
Phone:

Overview

Prerequisites

? সফটওয়ার ডেভলপেমের বশ কেয়ক পিত বা মথেডালিজ রেয়েছ। যমন- ওয়াটারফল
ডেভলপেম, ােটাটাইিপং, াইরাল, রিপড সফটওয়ার ডেভলপেম, অাজাইল সফটওয়ার
ডেভলপেম ইতািদ। এেলা িবিভ সফটওয়ার ইনািেত বহার করা হয়। এেলার মে
বতমােন অাজাইল অেনক বিশ চিলত এবং বলা যায় য সব সফটওয়ার ইনাি এই
মথেডালিজর িদেক ধািবত হে।

Any IT Professional

? একটা সফটওয়ার তির করার জে বশ কতেলা িয়ার ম িদেয় যেত হয়। মেন কন,
আপিন একজন সফটওয়ার ডেভলপার। আপনােক একজন আইিডয়া িদল য তার এক ই-কমাস 
ওেয়বসাইট লাগেব যা বহার কের য কউ িবিভ প িকনেত পারেব। এ একটা আইিডয়া।
আপিন এই আইিডয়া িনেয় িবেষণ করেত বেস গেলন। সবিক লেছড়া িবেষণ কের আপিন
একটা িডজাইন করেলন। িডজাইন সণ  করার পর আপিন তা তির করেত বেস গেলন। সণ 
সওয়ার তির করার পর আপিন ট করেলন ভাল কের। সবিক কঠাক থাকেল আপনার
সাইট তির হেয় গেলা।

Course Information
Duration : 8 Hours
Day : Friday & Saturday
Time : 2.30pm - 6.30pm
Reg. Start : May 20, 2020
Reg. End : Jun 11, 2020
Class Start : Jun 12, 2020

? ওপেরর উপায়েক ওয়াটারফল মথেডালিজ(waterfall methodology) বলা হয়।
তেব এর একটা সমা হেলা, আপনার ডেভলপেম করার পর আেগই সবিক কঠাক কের
িডজাইন করেত হেব। একটা েজ থেক আেরক েজ যাওয়ার সময় কােনারকম ল করার
উপায় নই। আপিন যখন িরেকায়ারেম িনেয় িবেষণ বা িডজাইন করেছন তখন িক ল াডা
বা সাইট তির হয়িন। আপিন যখন েরাির তির কের ফলেলন তখন আপনার ােয়েক
দখােলন। িক ােয় হয়েতা সাইট দেখ বলেলা, না আিমেতা এভােব চাইিন। এ এভােব করেত
হেব। ইিতমে আপিন েরা সফটওয়ার তির কের ফেলেছন, এখন আর পিরবতন করার কান
উপায় নই। করেত গেল েরা িয়ার মে িদেয় আবার যেত হেব যা কসা।
? এরকম সমা সমাধান করার জ অাজাইল মথেডালিজ বেল, না আমরা েরা সফটওয়ার
িসেম একবাের না তির কের এেক ছাট ছাট কতেলা অংেশ িবভ করেবা। যমন- যেকােনা
সাইেটর এক হাম পইজ থােক, ইউজােরর রিজেশন করার জ এক উপায় থােক। তারপর
াডা িল করার জ এক ফম থােক ইতািদ। অাজাইেলর মেত থেম আমরা একটা ছাট
অংশ িনেয় কাজ  কির, মেন কন, সটা হেত পাের ইউজার রিজেশন িসেম। এ িনেয়
িবেষণ, িডজাইন, ডেভলপেম, ট কের ােয়েক দখােলন য এইভােব সাইেটর রিজেশন
িসেম কাজ করেব। ােয় দেখ িফডাক িদেলা য তারা কেয়ক িজিনস পিরবতন করেত চায়।
অাজাইল িসেম িফডাক িনেয় সােথ সােথ সই পিরবতনেলা কের ফলেব। তারপর নন
অংশেত চেল যােব। এেত িবধা হে যেকােনা ল হেল ব অ সমেয়র বধােন ক কের ফলা
যাে। এেত কের ির কেম যাে( েরা িসেম তির করার পর নরায় করেত হে না) এবং
ােয়েক অ সমেয়ই িক ডিলভার করা যাে এবং তারা বহার করেত পারেছ।
? তাই এই িবষয় সকল ডেভলপার এবং েজ ােনজ এর দািয়ে যারা থােকন তােদর জ
বই ণ ।
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Audience
সফটওয়ার েফশনাল যারা Agile াকস করেত চায়, িশাথ, যারা scrum master
এবং product owner certification এর জ পরীা িদেত চায়।

Evaluation
Curriculum
1. Agile Methodology with it's manifestos, principles &
values
2. Agile Frameworks
3. Scrum - Introduction, Principles, Values
4. Scrum Deep Dive with Sprint, Scrum Roles, Artifacts, and
Events
5. Story Writing - New way to represent requirments
6. Agile Estimation Techniques
7. Product Backlog, Sprint Backlog, Backlog Refinement
8. Burndown - New way to monitoring
9. Way of effective Retrospective
10. Hands on of Scrum Practices.
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