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আলহােদুনলল্লাহ! আল্লাহর অশশষ মেশহরবািী এবং আপিাশের মোয়ায় নশক্ষক বাতায়শি

১৫.05.2020 নি. শুক্রবার আোশক মেরা কিশেন্ট নিে মাতা নিব মাচি করা হশয়শে। আোর

আরও ভাশলা লাগশে আত্রাই উপশযলায় েব মপ্রথে আনেই মেরা কিশেন্ট নিে মাতা নিব মানচত

হশয়নে।কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি করনে a2i এবং 'নশক্ষক বাতায়ি' েংনিষ্ট প্যাডাগোাশগানয মরোর ও

এডাগোনেি েশহােয়শক যারা আোশক এ পানক্ষশক মেরা কিশেন্ট নিে মাতা নহশেশব নিব মানচত

কশরশেি। ধন্যবাে যািাই আোশের আত্রাই উপশযলা একাশডাগোনেক সুপারভাইযার স্যার এবং

উপশযলা োধ্যনেক নশক্ষা অনিোর স্যার েশহােয়শক; তাঁশের অনুশপ্ররিা আোশক এখাশি

মপৌোশত োহায্য কশরশে। এোড়াও আোশের উপশযলা নিব মাহী অনিোর যিাব মোোঃ োিাউল

ইেলাে স্যার েশহােয়শক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি করনে; নযনি েেস্ত আত্রাই উপশযলার নশক্ষা েহ

েকল মেক্টরশক নডাগোনযোশল পনরিত করশত নিরলে কায কশর যাশেি। আনে নবশশষভাশব

কৃতজ্ঞতা যািাশত চাই েরকানর টি.টি.নে রাযশাহীর প্রভাষক যিাব যয়শেব কুোর কুন্ডু

স্যার, েহশযাগী অধ্যাপক যিাব মুহাোঃ আব্দুল্যানহল কাোল স্যার, েহকারী অধ্যাপক

ডাগো.আিশরাযা িাযিীি ম্যাে েহ েকল স্যার েশহােয়শক যাঁশের কাশে আইনেটিশত আোর

প্রথে হাশতখনড় এবং যারা সুনিপুণ েক্ষতায় আেশের প্রনশক্ষণ প্রোি কশর নবনভন্ন পরােশ ম

নেশয়শেি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনে িওগাঁর মযলা নশক্ষা অনিোর(ভারপ্রাপ্ত) যিাব মোহাোঃ

মোবারুল ইেলাে স্যার নযনি েশেেশধ্যই নেটিং কল কশর আইনেটি েহ নবনভন্ন েক্ষতা

উন্নয়শি পরােশ ম নেশয়শেি। ধন্যবাে যািাই িওগাঁ মযলার ২৫ যি অৈাম্বাশেডাগোর স্যার েহ

বাংলাশেশশর েকল অৈাম্বাশেডাগোর, মেরা কিশেন্ট নিে মাতা, মেরা উদ্ভাবক, মেরা মিতৃত্ব স্যার

এবং নশক্ষক বাতায়শির ৪,২৪,৫৩৪ যি েেস্য স্যারশের যারা অশিশকই আোর কিশেশন্ট

লাইক, মরটিং ও নবনভন্ন পরােশ ম নেশয় েহশযানগতা কশরশেি। এোড়াও ধন্যবাে যািাই

আোর নবদ্যালশয়র প্রধাি নশক্ষক েহ েকল েহকেীশের, যারা আোশক েব েেয় মপ্ররণা

নেশয়শেি।

গত ০৯ মেশেম্বর, ২০১৯ নি. আত্রাই উপশযলা মথশক েব মপ্রথে ICT4E মযলা (িওগাঁ)

অৈাম্বাশেডাগোর নিব মানচত হশয় আোর উপর অনপ মত োনয়ত্ব নিষ্ঠার োশথ সুষ্ঠভাশব পালি কশর

আেনে। এখি মেরা কিশেন্ট নিে মাতা নিব মানচত হশয় মযি োনয়ত্ব আশরা মবশড় মগশলা।

োনয়ত্বটুকু পালশির যন্য েকশলর মোয়া ও েহশযাগীতা কােিা কনর। পনরশশশষ েকশলর সু-

স্বাস্থ্ৈ ও েীর্ মায়ু কােিা করনে। েকশল র্শর থাকুি, সুস্থ্ থাকুি।

মোোঃ িাযমুল হক

েহকারী নশক্ষক(গনণত ও োধারণ নবজ্ঞাি)

শ্রীধরগুড়িই োনখল োদ্রাো, আত্রাই, িওগাঁ।

ICT4E মযলা অৈাম্বাশেডাগোর, িওগাঁ

মেরা কিশেন্ট নিে মাতা-১৫-০৫-২০২০
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