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খান মা. মা ন হাসাইন, মািনকগ  িতিনিধঃ 

 

মািনকগে র হিররাম ের আইিস  িবষয়ক ইন হাউজ িশ ণ অ ি ত 

 

খান মা. মা ন হাসাইন, মািনকগ  িতিনিধঃ 

মািনকগে র হিররামপুের মাধ িমক শাখার ( ুল ও মাদরাসার)  িশ কেদর িশখন কায েম আইিসিটর ব বহার িনি ত 
করেনর লে   ইন হাউজ িশ ণ কমশালা অ ি ত হেয়েছ। ইন হাউজ িশ ণিট গত ১৭ জা য়াির, ২০২১ ি . তািরেখ 

 হেয় িতন ধােপ আজ ০৪ ফ য়াির, ২০২১ ি . তািরেখ শষ হয়। থম ধােপ ৬ িট, ২য় ধােপ ৬িট এবং ৩য় ধােপ 
৭িট সহ মাট ১৯িট িত ান উ  কমশালায় অংশ হণ কের। 

থম ধােপ অংশ হনকারী িত ান েলার মেধ  রেয়েছ িঝটকা আন  মাহন উ  িবদ ালয়, িঝটকা পাইলট বািলকা 
উ  িবদ ালয়, রামকৃ পুর এম. এ. জিলল উ  িবদ ালয়, িফেরাজা আদশ উ  িবদ ালয়, িঝটকা গাউ ল আজম 
আ. কা. িজ.  দািখল মা াসা ও গালাম মহীউি ন কমল িন. মা. িবদ ালয়।  

ি তীয় ধােপ অংশ নয়া িত ান েলা হল-  িদয়াবাড়ী উ  িবদ ালয়, এম এ রা াক আদশ উ  িবদ ালয়, যা াপুর 
আদশ উ  িবদ ালয়, বলড়া মু  ুআদশ িবদ ািনেকতন, কিব জাহানারা আরজু উ  িবদ ালয় ও িশরীণ আলী চৗধুরী বািলকা 
উ  িবদ ালয় এবং ততৃীয় ধােপ অংশ হণ কের পাট াম অনাথ ব  ুসরকাির উ  িবদ ালয়, দি ণ চাদঁপরু উ  িবদ ালয়, 
ই ািহমপুর ঈ র চ  উ  িবদ ালয়, বায়ালী উ  িবদ ালয়, আিজমনগর ইউিনিয়ন উ  িবদ ালয়, সি  রােবয়া খাতনু উ  
িবদ ালয় এবং নটােখালা উ  িবদ ালয়। 

িশ ণ কমশালািটেত িশ ণাথী িশ কেদরেক ই- মইল আইিড খালা, ই- মইেলর ব বহার, ই- মইেলর মাধ েম 
িচিঠপ  রণ, ডাউনেলাড, সভ করা, ফসবুক আইিড খালা, মেস ার এর ব বহার, িশ ক বাতায়েনর সদ  হওয়া, 
িডিজটাল কে ট ট ত করণ ও দশন ইত ািদ িবষেয় িশ ণ দান করা হয়।  

কেরানা মহামারীর কারেণ িনজ িনজ িত ােনই এই িশ ণ আেয়াজন করা হয় এবং   িত ােনর আইিসিট িশ কসহ 
জলার আইিসিট ফর এডুেকশন অ া ােসডর িশ কবৃ  িশ ণ দান কেরন। সকল িশ ক- কমচারীগণ সামািজক র  

বজায় রেখ ও েয়াজনীয় া িবিধ অ সরনপূবক িশ েণ অংশ হণ কেরন।  

উ  িশ ণ কমশালায়   িত ান ধান আ ায়ক, উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার জনাব িনগার লতানা চৗধুরী 
মিনটিরং কমকতা এবং উপেজলা একােডিমক পারভাইজার জনাব কাম ল ইসলাম সম য়কারীর দািয়  পালন কেরন। 

 

 

 


