
 

সাপাহারেে কৃতি সন্তান আব্দলু আলীম তিক্ষক বািায়রন জেলা 

অ্যাম্বারসডে তনব বাতিি 

1. আপডেট সময় : আগস্ট, ২৭, ২০২০, ৬:০১ পূর্ বাহ্ণ 

জ ালাপ খন্দকাে সাপাহাে (নও াাঁ) প্রতিতনত িঃ 

আইসসটটড ার’ই নওগাাঁ জেলা অ্যাম্বাডসের সিডসডর্ নওগাাঁ জেলা ও সাপািার উপডেলায় জসরা অ্যাম্বাডসের 

সনর্ বাসিত িডয়ডেন সাপািার উপডেলার কৃসত সন্তান পাতাড়ী  াজেল মাদ্রাসার প্রভাষক (আরসর্), আব্দলু 

আলীম, সেডলামা ইন এরাসর্ক, এমএ (োর্ল), এমস ল। োনা জগডে, কডরানা মিামাসরডত সর্শ্ব যখন স্থসর্র িডয় 

লগোউন সর্াই ঘডর র্ডস সিনাসতপাত করডত থাডক জসই অ্র্সরডক কাডে লাসগডয় ২০২০ সাডলর মািব মাস জথডক 

সিনরাত পসরশ্রম কডর মাদ্রাসার নর্ম/িশম জশ্রসির আরসর্ সাসিডতযর আরসর্ জথডক আরসর্ কডেে ততসরর কাে 

শুরু কডরন। তার আপডলােকৃত কডেে সমূি সশক্ষক র্াতায়ডন সর্রল িৃষ্টান্ত স্থাপনসি আডলাড়ন সৃটষ্ট কডরডে। 

র্াাংলাডিশ সরকার জঘাসষত সেজেটাল র্াাংলাডিশ রুপকল্প-২০২১ র্াস্তর্ায়ডন সশক্ষায় তথয ও জযাগাডযাগ প্রযুজির 

মাধ্যডম সশক্ষায় উৎকষ ব সাধ্ডনর একটট উডেখডযাগয উডিযাগ িল সশক্ষক র্াতায়ন। তথয প্রযুজি সশক্ষা নয় র্রাং 

সশক্ষায় তথয প্রযুজির র্যর্িার এ মূলমন্ত্র ধ্ারি কডর সশক্ষা মন্ত্রিালয়, সিটটশ কাউজিল, ইউএনসেসপ ইউএসএইডের 

অ্থ বায়ডন মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর কায বালডয় একডসস টু ইন রডমশন (এটুআই) প্রকডল্পর জযৌথ উডিযাডগ িালু িডয় 

েনসপ্রয়তার উচ্চ সশখডর আরিন করডে। এখন পয বন্ত সশক্ষক র্াতায়ডনর সিসয সাংখযা ৪৩১৬৩৬, কডেে সাংখযা 

৩০৮৪১৯, মডেল কডেে সাংখযা ৯৫৩ ও জেলা এম্বাডসের সাংখযা ১৬৫৯ েন। 

তারই ধ্ারার্াসিকতায় সতসন সনয়সমত কডেে আপডলাে কডর সশক্ষক র্াতায়নডক সমৃদ্ধ কডর িডলডেন। এ পয বন্ত 

২৯ টট কডেে, ৯টট সভসেও কডেে ও “র্াাংলাডিশ অ্নলাইন মাদ্রাসা” েনসপ্রয় এ জপইডে ৯টট আরসর্ জলকিাডরর 

মাধ্যডম ক্লাস সনডয় সশক্ষক র্াতায়ডন অ্ল্প সমডয়র মডধ্য খুর্ েনসপ্রয় ও গ্রিনডযা … 

উডেখ থাডক জয, সাপািার উপডেলার সর্ বস্তডরর সকল সশক্ষকডক সশক্ষক র্াতায়ডন কাে করডত আগ্রিী ও 

উৎসাি প্রিাডনর লডক্ষয সতসন “সাপািার উপডেলা সশক্ষক র্াতায়ন গ্রæপ” নাডম একটট জমডসন্জার গ্রæপ খুডলডেন 

যা সশক্ষকডির সমলনডমলা সিসাডর্ কাে করডর্। 

সর্সকেু টিক থাকডল কডরানাকালীন সমডয় অ্ত্র উপডেলার সশক্ষাথীডির জলখাপড়ার কথা সিন্তা কডর সশক্ষা নগরী 

সাপািাডর “সাপািারা অ্নলাইন সু্কল- মাদ্রাসা” িালুর সিন্তা ভার্না করডেন উপডেলার সর্ প্রসতষ্ঠাডনর অ্াংশ গ্রিি 

ও উপডেলা সশক্ষা অ্স ডসর অ্নুমসত সাডপডক্ষ। সতসন অ্ত্র উপডেলার সশক্ষার মান টিক রাখডত সর্ প্রসতষ্ঠাডনর 

সশক্ষক/সশসক্ষকাডক একডযাডগ ওঈঞ সনভবর কাে করার উিাত্ত আিŸাান োনান। সশক্ষক র্াতায়ডনর সনে সনে 

আইসে/ জপ্রা াইল ১০০% পূি ব করাসি সনয়সমত সেজেটাল কডেে আপডলাে জিওয়ারও অ্নুডরাধ্ োনান সতসন। 

 


