শিক্ষক বাতায়নের পশরশিশত
শিক্ষক বাতায়ে শিক্ষকনের জন্য ততশর একমাত্র অেলাইে ওনয়ব পপার্ টাল প্ল্যার্ফমট যার মাধ্যনম শিক্ষকগণ তানের ততরীকৃত পেণী
উপনযাগী কেনর্ন্ট, ছশব, শিশিও আপনলাি এবং িাউেনলাি করনত পানরে। শিক্ষকরা শেনজনের মনোিাব ও শিন্তা িাবোর প্রকাি
সাধারণত ব্লগ ও খবর-োর অংনি কনর থানকে। শিক্ষায় উদ্ভাবেী সংস্কৃশতর শবকানি শিক্ষকগণ আধুশেক ও মােসম্মত শিক্ষা িহর
পথনক গ্রাম পয টানয় শেনয় পযনত শেতয েতুে উদ্ভাবনের গল্প আপনলাি করনত পানরে। পেতৃনের শবকাি ও িশবষ্যৎ শিক্ষা বাস্তবায়নে
প্রশতষ্ঠাে প্রধাে ও সহকারী প্রধােগণ পেতৃনের গল্পও (পশরবতটনের গল্প) আপনলাি করনত পারনবে।
প্রথনমই একটি ব্রাউজানরর সাহায্য শেনয় শিক্ষক বাতায়ে এর ওনয়বএনেস (www.teachers.gov.bd) শেনয় সাি ট করুে ও পপজ
ওনপে করুে । পহাম পপনজর বাম শেনক উপনর রনয়নছ আজনকর তাশরখ, শেনি পলানগা ও পমন্যয েপিাউে। আর িাে শেনক উপনরর
অংনি রনয়নছ কেনর্ন্ট, মনিল কেনর্ন্ট ও সেস্য সংখ্যা এবং আপশে িাইনল িাষা মাধ্যম বাংলা অথবা ইংনরশজ শেধ টারণ করনত
পানরে। শেনিই কেনর্ন্ট বার্নে শিক কনর পেনখ শেে োো ধরনণর কেনর্নন্টর সমাহার এবং পানিই রনয়নছ লগইে এবং শেবন্ধনের
সুশবধা।

লগ ইেঃ
লগ ইে সম্পন্ন করনত ইনমইল আইশি প্রোে করুে।

শেবন্ধেঃ
শেবন্ধে সম্পন্ন করনত শেনে টিো অন্যযায়ী োম, ইনমইল, পমাবাইল (পমাবাইল োম্বার ইংনরশজনত শেে ও ০ সংখ্যা বাে শেনয় পিষ ১০
শিশজর্ শেে) সব টশেম্ন ৬ অক্ষনরর পাসওয়াি ট শেে ও পুেরায় প্রোে করুে। আপোর শেবন্ধেটি সফল হনয়নছ শকো পিক করুে।

পপ্রাফাইল এশির্ঃ
পপ্রাফাইল সম্পােে করনত এশির্ অপিে শিক করুে।

পমৌশলক তথ্যাবশল, প্রাশি স্বীকৃশত, শিক্ষাগত পযাগ্যতা, কমটসংস্থাে ইশতহাস ও প্রশিক্ষণ এই িারটি পনব ট আলাোিানব শিক করুে ও
সঠিক তথ্য প্রোে করুে এবং পপ্রাফাইল সম্পন্ন করুে।

আমার পাতাঃ
এই অংনি একজে শিক্ষক তার সামশগ্রক অবস্থাে মাস, বছরব্যাপী শেণ টয় করনত পারনব। এমেশক প্রশতশেনের কায টক্রম এখানে যািাই
করা যানব।

পপ্রাফাইলঃ
আপোর আকষ টণীয় পপ্রাফাইল এখে আপোর হানতই। এশির্ অপিনে শিক কনর শেনে টিো অন্যযায়ী প্রনয়াজেীয় তথ্য প্রোে করুে এবং
১০০% পপ্রাফাইল সম্পন্ন করুে। সম্পশকটত অংনি অবযই ই শেজ সম্পনকট শলন ে এবং শেনজনক তুনল ধরুে।

কেনর্ন্ট পেখাঃ
শিক্ষক বাতায়নে কেনর্ন্ট পেখনত পহাম পপনজর কেনর্ন্ট বার্নে শিক করুে এবং পয ধরনণর কেনর্ন্ট পেখনত িাে তা শেধ টারণ করুে। আপোর
কাশিত কেনর্ন্ট পেখনত পরবতী ধাপগুনলা অন্যসরণ করুে।

কেনর্ন্ট আপনলািঃ
শিক্ষক বাতায়নে পরশজস্টাি ট শিক্ষক সেস্যগণ পযনকাে ধরনণর কেনর্ন্ট আপনলাি করনত আমার পাতায় শিক করুে।

পরবতী ধানপ আপনলাি বার্নে শিক করুে এবং আপোর পছন্দ অন্যযায়ী কেনর্ন্ট এর ধরণ শেধ টারণ করুে। শেধ টাশরত কেনর্ন্ট আপনলাি করনত
প্রনয়াজেীয় এবং সঠিক তথ্যবশল আপনলাি করুে।

সিানহর পসরা কেনর্ন্ট শেমটাতা
শিক্ষক বাতায়নের সেস্য শিক্ষকনের পপ্রনজনন্টিে কেনর্ন্ট এ প্রেত্ত লাইক, শিউ ও পরটিং সনব টাপশর কেনর্ন্ট গুণগত মানের শিশত্তনত
১৫ শেে অন্তর অন্তর ৭ জে শিক্ষকনক প্রাথশমক বাছাইনয় মনোেীত করা হনব এবং পরবতীনত সরকাশর টিিাস ট পেশেং কনলজ, মাউশি
অশধেিনরর কমটকতটা ও এটুআই পযৌথিানব গঠিত পপিাগশজ এক্সপার্ ট টিম ঐ ৭ জে শিক্ষনকর কেনর্ন্ট এর গুেগত শেক শবিার শবনেষণ
করনবে। পপিাগশজ এক্সপার্ টনের পথনক প্রাি পরটিং এর শিশত্তনত সামনের শেনক এশগনয় থাকা ২ জে শিক্ষক ১৫ শেে অন্তর অন্তর পসরা
কেনর্ন্ট শেমটাতা হনব। পসরা কেনর্ন্ট শেমটাতা হওয়ার পক্ষনত্র কেনর্ন্ট এর সংখ্যার পিনয় এর গুণগত শেক ও লক্ষয, উনদেশযই  বাস্তবায়ে
হনে শকো তা শবনবিো করা হনয় থানক।

পসরা উদ্ভাবকঃ
শিক্ষায় উদ্ভাবেী সংস্কৃশতর শবকাি ও শেতয েতুে পশরকল্পো বাস্তবায়নে শিক্ষকনের ভূশমকা অগ্রগন্য। ২০৪১ সানলর উদ্ভাবেী বাংলানেি
শবশেমটানণ শিক্ষায় উদ্ভাবনের পকাে শবকল্প পেই। আপোর উদ্ভাবেই পহাক আমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় শবদ্যমাে সমস্যা সমাধানের পথ।
আপোর সমস্যার সমাধাে আপশে শেনজই পসই শিন্তানক সামনে পরনখ ও সরকানরর োোশবধ আনেি বাস্তবায়নে কাজ করনব আমানের
শিক্ষকগণ। তানেরনক স্বীকৃশত প্রোনে তানের উদ্ভাবনের গল্প পেখনব সারা বাংলানেি। আপশে যশে শিক্ষক বাতায়নের সেস্য হনয় থানকে
তাহনল আপোর উদ্ভাবনের গল্প যা গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নে করনছ তাহনল আজই এর ইউটিউব শিশিও শলংক আপনলাি কনর শেে
উদ্ভাবনের গল্প পাতায়। পহাম পপনজর উপনর িাে শেনক আপোর োনম শিক করুে আর পপনয় যানবে আমার পাতা। আমার পাতায় শিক
করুে আর পপনয় যানবে উদ্ভাবনের গল্প আপনলানির সুনযাগ। গল্প আপনলাি কনর শেে। শিক্ষক বাতায়নের সেস্যনের প্রাি লাইক, শিউ
ও পরটিংনয়র শিশত্তনত সামনের শেনক এশগনয় থাকা ৫ জে শিক্ষনকর উদ্ভাবনের গল্প সরকাশর টিিাস ট পেশেং কনলজ, মাউশি অশধেিনরর
কমটকতটা ও এটুআই পযৌথিানব গঠিত পপিাগশজ এক্সপার্ ট টিম যািাই বাছাই করনবে। পপিাগশজ এক্সপার্ ট টিনমর পরটিং শযশে প্রথম স্থাে
অবস্থাে করনবে শতশে পসরা উদ্ভাবক (পাশক্ষক) মনোেীত হনবে।
মূল্যায়নের পক্ষনত্র পয শবষয়গুনলা প্রাধান্য পেয়া হনবঃ
১। আইশিয়া টি েতুে শকো?
২। উনদ্যাগটি শেনজর ততশর/ সম্পৃক্ত শকো?
৩। আইশিয়া টি পকাে সমস্যা সমাধানের সহায়ক শকো?
৪। ৬ টি েক্ষতা (Criticality, Creativity, Morality, Social Commitment, Employability and Health) পকাে
একটি অজটনে সহায়ক শকো?
৫। আইশিয়াটি শিখে প্রশক্রয়ার সানথ কতটুকু সম্পৃক্ত?

পসরা পেতৃে (প্রশতষ্ঠাে প্রধাে ও সহকারী প্রধােগণ):
‘স্বনের স্কুল গশি, শেনজনক শেনয় শুরু কশর’ এই পলাগাে পক সামনে পরনখ েক্ষ পেতৃে ও প্রশতষ্ঠাে ব্যবস্তাপোয় িীনষ ট থাকা প্রশতষ্ঠাে প্রধাে ও সহকারী
প্রধােনের জন্য শিক্ষক বাতায়নে পযাগ হনলা পসরা পেতৃে শফিার। আপশে শক আপোর শিক্ষা প্রশতষ্ঠােনক পরাল মনিনল পশরণত কনরনছে? আপোর
শিক্ষাথীরা শক একুি িতনকর জন্য উপনযাগী? আপোর প্রশতষ্ঠানের শিক্ষাথীনের ফলাফনল শক আপশে সন্তুষ্ট? আপশে আপোর প্রশতষ্ঠানে শক
পশরবতটে এনেনছে যার জন্য আপশে সবার কানছ ন ব পশরশিত?
যশে আপোর পেতৃনের গনল্প এই প্রশ্নগুনলার উত্তর থানক এবং গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নে কনর থানক তাহনল আজই এর ইউটিউব শিশিও শলংক
আপনলাি কনর শেে পেতৃনের গল্প পাতায়। পহাম পপনজর উপনর িাে শেনক আপোর োনম শিক করুে আর পপনয় যানবে আমার পাতা। আমার
পাতায় শিক করুে আর পপনয় যানবে পেতৃনের গল্প আপনলানির সুনযাগ। গল্প আপনলাি কনর শেে। শিক্ষক বাতায়নের সেস্যনের প্রাি লাইক, শিউ
ও পরটিংনয়র শিশত্তনত সামনের শেনক এশগনয় থাকা ৫ জে শিক্ষনকর পেতৃনের গল্প সরকাশর টিিাস ট পেশেং কনলজ, মাউশি অশধেিনরর কমটকতটা ও
এটুআই পযৌথিানব গঠিত পপিাগশজ এক্সপার্ ট টিম যািাই বাছাই করনবে। পপিাগশজ এক্সপার্ ট টিনমর পরটিংনয় শযশে প্রথম স্থাে অজটে করনবে শতশে
পসরা পেতৃে মনোেীত হনবে।

মূল্যায়নের পক্ষনত্র পয শবষয়গুনলা প্রাধান্য পেয়া হনবঃ
১। উনদ্যাগটি একানিশমক/ প্রাশতষ্ঠাশেক সমস্যা সমাধানে সহায়ক শকো?
২। ৬ টি েক্ষতা (Criticality, Creativity, Morality, Social Commitment, Employability and Health)
পকাে একটি অজটনে সহায়ক শকো?
৩। উনদ্যাগটি টিশসশি(র্াইম, কস্ট, শিশজর্) হ্রাস করনত সহায়ক শকো?
৪। উনদ্যাগটিনত শ্যই মাে পকাে পশরবতটে আনছ শকো?

অযাম্বানসিরশিপ পপ্রাগ্রামঃ
অযাম্বানসিরশিপ পপ্রাগ্রাম জােনত শিক করুে পহাম পপনজর অযাম্বানসির কে টানর।

অযাম্বানসিরশিপ পপ্রাগ্রাম শবস্তাশরত অযাম্বানসির পাতা শিশজর্ করুে। অযাম্বানসির হওয়ার িতটাবশল ও কায টক্রম জােনত ‘িতটাবশল’
ুঁ শেনত পানরে।
িনে শিক করুে। আপশে িাইনলই শবিাগ, পজলা ও উপনজলা অন্যযায়ী অযাম্বানসির শিক্ষকনের ন নজ

অযাম্বানসির শিক্ষকনের প্রশতষ্ঠাে, উপনজলা ও পজলা পয টানয় শিক্ষা সম্পশকটত পযনকাে ধরনণর শেউজ খবর-োর অংনি আপনলাি
করনত পারনবে।

মনিল কেনর্ন্টঃ
মনিল কেনর্ন্ট পেখনত আরও পেন ে শিক করুে এবং িাউেনলাি করনত বাতায়নের সেস্য পহাে।

এই সিানহর হাইলাইর্স
শিক্ষক বাতায়নে সবনিনয় পবশি শিউ, লাইক, কনমন্টস প্রাি শবশিন্ন কযার্াগশরর কেনর্ন্টস সমূহ এই সিানহর হাইলাইর্স শহনসনব
প্রেশিটত হনব। শবস্তাশরত পেখনত আরও পেন ে শিক করুে।

এই শেনে
শিক্ষক বাতায়নের এই অংনি ঐ শেনের শবখ্যাত ব্যাশক্তর (জন্ম, মৃতুয, কৃত কমট) ও জাতীয় ও আন্তজটাশতক পয টানয় ঘনর্ যাওয়া
শবখ্যাত পকাে ঘর্ো এখানে প্রেশিটত হনব।

পখালা জাোলা
শিক্ষক বাতায়নের এই অংি বাতায়নের সেস্যগণ শিক্ষা সম্পশকটত তানের ধ্যাে-ধারণা ও শিন্তা পিতোর বশহঃপ্রকানির জন্য এই
শফিারটি ততশর। আপশে যশে শলখনত িাে অবযই ই বাতায়নের সেস্য হনত হনব আর পখালা জাোলার ব্লগ পেখনত আরও পেন ে শিক
করুে।

খবর-োর
শিক্ষক বাতায়নের শিক্ষক সেস্যগণ তানের শেজ শিক্ষা প্রশতষ্ঠাে, উপনজলা, পজলা ও শবিাগ পয টানয় প্রশতশেয়ত শিক্ষা সম্পশকটত
শবশিন্ন ধরনণর অন্যষ্ঠাে আনয়াজে করা হনয় থানক। বাতায়নের এই অংনি ICT4E অযাম্বানসির শিক্ষকগণ তা খবরাকানর এখানে
প্রকাি করনবে।

আকটাইি
শিক্ষক বাতায়নের আকটাইি অংনি আজ অশে সিানহর পসরা কেনর্ন্ট শেমটাতা, পসরা উদ্ভাবক ও পসরা পেতৃে কযার্াগশরনত শেব টাশিত
শিক্ষকনের তাশলকা পাওয়া যানব।

প্রকািো
শিক্ষকগণ তানের পযনকাে ধরনণর শিক্ষা সংশেষ্ট শলখা এখানে প্রকািো আকানর পেখনত পানবে।

ম্যাগাশজে
শিক্ষক বাতায়ে কতৃটপক্ষ শিক্ষকনের কাছ পথনক ম্যাগাশজনের জন্য শলখা আহবাে কনর থানকে। ম্যাগশজেনক সমৃদ্ধ করনত প্রনয়াজে
আপোর শলখা। ম্যাগাশজনের জন্য আপনলানিি কেনর্ন্ট পেখনত শিশজর্ করুে ম্যগাশজে পাতা।

