
আশুগঞ্জ উপজেলা অনলাইন স্কুল এবং অনলাইন এডুজেশন প্লাটফর্ ম ববষয়ে আজলাচনা সভা ও 

প্রবশক্ষণ ের্ মশালা: 

গত ১৩-০৯-২০২০ ইং তাবিজে বাংলাজেজশি ববদ্যুজতি িােধানী খ্যাত মর্ঘনাববজধৌত বাবণেুজেন্দ্র 

আশুগঞ্জ উপজেলা (মেলা ব্রাহ্মণবাবিয়া) বনব মাহী অবফসাি েনাব মর্া: নাবেমুল হায়োি স্যাজিি 

তত্ত্বাবধাজন এবং আশুগঞ্জ উপজেলা র্াধ্যবর্ে বশক্ষা অবফসাি েনাব মর্া: আবুল মহাজসন স্যাজিি 

সভাপবতজত্ত্ব আশুগঞ্জ উপজেলা অনলাইন স্কুল এবং অনলাইন এডুজেশন প্লাটফর্ ম ববষয়ে আজলাচনা 

সভা ও প্রবশক্ষণ ের্ মশালা অনুবিত হয়। উক্ত সভায় অনলাইন বশক্ষা োর্ মক্রর্ ববষজয় অতুন্ত সুন্দিভাজব 

বক্তব্য উপস্থাপন েজিন উপজেলা র্াধ্যবর্ে বশক্ষা অবফসাি বর্বন আশুগঞ্জ উপজেলা অনলাইন স্কুল 

চালুেিণ এবং উপজেলাি সেল র্াধ্যবর্ে ববদ্যালয়জে এেই অনলাইন প্লাটফজর্ ম যুক্ত েিাি 

সুদূিপ্রসািী যুজগাপজর্াগী পেজক্ষপ গ্রহজণ অগ্রপবিে, েনাব মর্া: আবুল মহাজসন স্যাি। আজিা বক্তব্য 

িাজেন হােী আব্দুল েবলল সিোবি উচ্চ ববদ্যালজয়ি সুজর্াগ্য প্রধান বশক্ষে েনাব মর্া: হুর্ায়ুন েবীি 

স্যাি। অনলাইন পাঠোজন  উপজেলাি শীষ ম প্রবতিান আশুগঞ্জ তাপ ববদ্যুৎ মেন্দ্র উচ্চ ববদ্যালজয়ি 

সুজর্াগ্য প্রধান বশক্ষে েনাব মর্াহাম্মে ইয়াকুব ভ ূঁঞা স্যাি অতুন্ত সুন্দিভাজব অনলাইন পাঠোজন 

গুগল ব্লগ, গুগল বর্ট, গুগল ক্লাসরুর্, জুর্ ইতুাবেি অবভজ্ঞতা ও বববভন্ন বেে তুজল ধজিন। মসই সাজি  

উপজেলাি অন্যান্য র্াধ্যবর্ে ববদ্যালয়/র্াদ্রাসাি প্রধান বশক্ষে ও আইবসটি বশক্ষে/আইবসটিজত েক্ষ 

বশক্ষেবৃন্দ আজলাচনায় অংশগ্রহণ েজিন। এিপি প্রবশক্ষণ ের্ মশালাি ২য় পজব ম মেলা আইবসটি ফি 

এডুজেশন অুাম্বাজসডিবৃন্দ (েনাব এর্ আবর্নুল হে, সহোবি বশক্ষে, আশুগঞ্জ তাপ ববদ্যুৎ মেন্দ্র উচ্চ 

ববদ্যালয়, েনাব মর্া: োহাঙ্গীি আলর্, বসবনয়ি বশক্ষে, হােী আব্দুল কুদ্দুছ স্কুল এন্ড েজলে, েনাব 

মর্া: আবেজুি িহর্ান, প্রভাষে, তালশহি োবিবর্য়া ফাবেল র্াদ্রাসা, েনাব মর্া: হুর্ায়ুন েববি, 

সহোবি বশক্ষে, দ্যগ মাপুি উচ্চ ববদ্যালয়, েনাব মর্া: নূজি আলর্ সুর্ন, সহোবি বশক্ষে, হােী আব্দুল 

েবলল সিোবি উচ্চ ববদ্যালয়) অনলাইন পাঠোন এবং অনলাইন এডুজেশন প্লাটফর্ ম ববষজয় হাজত-

েলজর্ বেছু েক্ষতা মশয়াি েজিন। প্রবশক্ষজণি শুরুজত অনলাইন ক্লাস এবং অনলাইন এডুজেশন 

প্লাটফর্ ম ববষজয় এেটি পাওয়াি পজয়ন্ট মপ্রজেজন্টশন উপস্থাপন েজিন, মেলা আইবসটি অুাম্বাজসডি ও 

আশুগঞ্জ তাপ ববদ্যুৎ মেন্দ্র উচ্চ ববদ্যালজয়ি সহোবি বশক্ষে (আইবসটি) েনাব এর্ আবর্নুল হে। 

মফসবুে মপে ও মফসবুে লাইভ, জুর্, বর্ট ইতুাবেি সাহাজে েীভাজব লাইভ ক্লাস মনওয়া র্ায় তা 

মেোন মেলা আইবসটি অুাম্বাজসডিদ্বয় েনাব মর্া: আবেজুি িহর্ান, প্রভাষে, তালশহি োবিবর্য়া 

ফাবেল র্াদ্রাসা, েনাব মর্া: োহাঙ্গীি আলর্, বসবনয়ি বশক্ষে, হােী আব্দুল কুদ্দুছ স্কুল এন্ড েজলে 

। পবিজশজষ উপজেলা বনব মাহী অবফসাি েনাব মর্া: নাবেমুল হায়োি স্যাি আর্াজেি অনলাইন প্লাটফর্ ম 

ও উপজেলা অনলাইন স্কজলি েন্য গৃহীত উজদ্যাগজে স্বাগত োনান এবং মসই সাজি বশক্ষায় 

ইজনাজভটিভ আইবডয়াি উপি গুরুত্ব আজিাপ েজিন। উপবস্থত সেজলি সহজর্াবগতায় এবং ঐোবন্তে 

সর্বিত প্রজচষ্টায় এবগজয় র্াওয়াি প্রতুয় ব্যক্ত েজি বেছু ের্ ম পবিেল্পনা গ্রহণ েিা হয়। সভাি 



সভাপবত উপজেলা র্াধ্যবর্ে বশক্ষা অবফসাি েনাব মর্া: আবুল মহাজসন স্যাি আইবসটি ববষয়ে 

ববদ্যালয় বভবিে ইন-হাউে প্রবশক্ষজণি উপি মোি মেন এবং ৫ েন অুাম্বাজসডিজেি র্াজে বববভন্ন 

ববদ্যালয়/র্াদ্রাসা বনজয় ক্লাস্টাি গঠণ েজি প্রবশক্ষজণি েন্য সহজর্াবগতা ও র্বনটবিংজয়ি োবয়ত্ব প্রোন 

েজিন। তাই আশুগঞ্জ বশক্ষা পবিবাজিি সেজলি বনেট এ ববষজয় আন্তবিে সহজর্াবগতা োর্না েিবছ।  


