“ICT ট্রেন িং” নিক্ষকদের ট্রেওয়ার পূ দবে প্রাথনিক নিক্ষা অনিসারদের ট্রেন িং ট্রেওয়া
প্রদয়াজ ।
সম্মান ত প্রাথনিক নিক্ষা অনিসারদের প্রনত সম্মা ট্ররদে নকছু সিসযার কথা বলদত চাই । আনি
সহকারী নিক্ষক ,ডাওরী হাট সরকারী প্রাথনিক নবেযালয়,লালদিাহ ,দ ালা। এই নিক্ষকতার
সু বাদে ICT ট্রেন িং এর সু দ াগ পাই। আইনসটি ট্রেন িং কদর ন দজদক একজ েক্ষ নিক্ষদক
পনরণত করার জ য, নিক্ষক বাতায়দ ন রলস াদব কাজ কদর ানি । তারই োরাবানহকতায়
নিক্ষকদের জ য অ লাই প্ল্যাটিিে, িু ক্তপাঠ, Microsoft Innovative Educator,
ট্রথদক ই-লান েিং এর িােযদি অদ কগুদলা সাটিেনিদকট অজে কনর। এবিং নিক্ষক বাতায়দ ২৯ টি
কদেে কদর জিা নেদয়নছ। আিার নবেযালদয় িানিনিনডয়া বযবহার কদর , নিে নিোদ া
কা েক্রি ও ঝদে পো ট্ররাে করার জ য ন রলস াদব কাজ কদর ানি।
এরই োরাবানহকতায় ICT4E-a2i প্রো িন্ত্রীর কা োলয় হদত পনরচানলত নিক্ষক বাতায়দ র
িােযদি ট্রজলা এযম্বাদসডর ন বোনচত হই । ২৭/১১/২০১৭ তানরদে ট্র ালা ট্রজলার নডনস সযাদরর
কা োলদয় এযাম্বাদসডরদের পনরনচনত এবিং োনয়ত্ব বু নঝদয় ট্রেওয়া হয়।
ট্রজলা এযাম্বাদসডর নহদসদব োনয়ত্ব গ্রহণ করার পর ১৫/১২/২০১৭ ইিং তানরদে ট্র ালা ট্রজলালালদিাহ উপদজলায় “নিক্ষক বাতায় ও নকদিার বাতায় ” সম্পদকে অবনহতকরণ ও
করণীয় সম্পনকে ত অ ু ষ্ঠা কনর। ট্রসোদ সকল স্কুল, কদলজ ও িাদ্রাসার প্রো ও ICT
Related ২০০ জ নিক্ষক উপনিত নছদল । ট্রসোদ িা ীয় উপদজলা ন বোহী অনিসার
জ াব ট্রিা: সািছু ল আনরি সযার স াপনত নছদল । প্রো অনতনথর বক্তবয ট্রে উপদজলা
ট্রচয়ারিযা অেযক্ষ নগয়াস উনি আহদিে, উপদজলা পনরষে এর াইস ট্রচয়ারিযা - জ াব
ট্রিা:িেরুল আলি হাওলাোর, উপদজলা িনহলা াইস ট্রচয়ারিযা - িাসু িা ট্রবগি,
উপদজলা িােযনিক নিক্ষা অনিসার- জ াব ট্রিাোঃ রনিকুল ইসলাি একাদডনিক সু পার াইজার
জ াব িে িহ িন্ডল ।

১২/০১/২০১৮ ইিং তানরদে লালদিাহ হা-িীি ট্ররনস: স্কুল এন্ড কদলদজ নিক্ষক বাতায়
সেসযকরণ কিেিালার অ ু ষ্ঠা কনর । ট্রসোদ উপনিত নছদল পনরচালক ট্রিা: রুহুল
আনি সহ সকল নিক্ষক/নিনক্ষকাগণ ।
ন জ নবেযালদয়র পািাপানি,অ য নবেযালয়গুদলাদত নিক্ষক বাতায়দ সেসয করা ,নডনজটাল
কদেে ততরীদত সহায়তা করা এবিং ট্রজলা বযানন্ডিং ন দয় কাজ কদর ানি।
নকন্তু সিসযা হদি ট্র , আিাদের উপদজলা প্রাথনিক নিক্ষা অনিসারদের পক্ষ ট্রথদক ট্রকা
প্রকার সহদ ানগতা পাওয়া াদি া , বরিং ত প্রকার বাো প্রো কদর াদি । ট্র ি জা ু য়ারী
িাদসর ৩ তানরদে নবকাল ৪টায় ২৫-৩০ জ নিক্ষকদের ন দয় নিক্ষক বাতায় , নডনজটাল
কদেে সম্প
ে দক আদলাচ ার জ য নসদ্ধান্ত হয় ,ট্রস ট্রিাতাদবক-একনে পূ দবে নিক্ষা অনিসাদরর
কাদছ সহদ ানগতা চাওয়া হদল , নতন আিাদক বদল – এটা করদল নক হদব, আর া করদল
কী হদব? এসব চালানক ট্রকাথা ট্রথদক নিেদছা ? কত বে ট্র তা হদত চাও? আইনসটি / টাইনসটি
আিাদক নিোইদত আসবা া। তুনি নিক্ষা অনিসার, া আনি নিক্ষা অনিসার । আনি ত নে
এোদ নিক্ষা অনিসার আনছ ততনে এোদ তা হদব া। এর পর আিাদক অদ ক প্রকার হুিনক
োিনক ট্রে ।
আনি অবাক হদয়, সযাদরর নেদক তানকদয় রইলাি, বললাি – আপন আিার বাবার বয়নস , তাই্
আনি ক্ষিা চানি , আনি ট্রকা অ যায় কাজ কনরন , বদল চদল আসলাি । এরপর ট্রজলা
এযাম্বাদসডর নহদসদব আিার সকল োনয়ত্ব ও পনরকল্প া িনগত রােলাি , ট্রক া আনি
একজ সহকারী নিক্ষক হদয় , নিক্ষা অনিসাদরর সদে ট্রকা প্রকার ঝাদিলায় জোদত চাই া
।
তাই আনি একজ নিক্ষক ও ট্রজলা এযাম্বাদসডর নহসাদব বলদবা – সবার আদগ প্রাথনিক নিক্ষা
অনিসারদেরদক , “নিক্ষক বাতায় ” “নডনজটাল কদেে” সম্পদকে সু স্পষ্ট োর া ট্রেয়া উনচত ।
তা া হদল , িা বসম্পে উন্নয় , কা েকর াদব জটিল ট্রসবা প্রো এবিং জ্ঞা -েক্ষতা ও
কিেসিংিাদ র িদেয থা থ ট্রসতুবন্ধ ততনরর ট্রকৌিল ন দয় তথয-প্র ু নক্ত োদত কাজ করা ।

“২০২১ সাদলর িদেয য় লাে নিক্ষদকর সবাইদক নিক্ষক বাতায়দ আ ার লদক্ষয কাজ
চলদছ- িা ীয় প্রো িন্ত্রী ”
এবিং সরকাদর ICT4E –a2i িা ীয় প্রো িন্ত্রীর কা োলদয়র সকল উদিিয বাোগ্রি হদি।
এসব প্রাথনিক নিক্ষা অনিসাদের জ য, ার িদল আিাদের উপদজলায় প্রাথনিক নিক্ষকদের
জ য “নিক্ষক বাতায় ” “নডনজটাল কদেে” এ কাজ করা, ট্রজলা এযাম্বাদসডর নহসাদব সকল
োনয়ত্ব ও পনরকল্প া সবই িনগত হদয় াদি।
নবষয়টি অনতদ্রুত গুরুদত্বর সাদথ নবদবচ া করদব বদল, আিা কনর।
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