
 

 

                                                                             স্বপ্ন জয়ের গল্প 

প্রসঙ্গ- সসরা কনয়েন্ট ননর্ মাতা ২০২১ 

 

সকল প্রশংসা র্হান আল্লাহ তাোলার। 

আলহার্দুনলল্লাহ র্হান আল্লাহর কায়ে লাখ লাখ শুকনরো সে, র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীর দপ্তর কর্তমক  a2i প্রকয়ল্পর 

অধীয়ন পনরচানলত নশক্ষা নিভায়গর জননপ্রে ওয়েি সপাে মাল "নশক্ষক িাতােন" সেখায়ন ৫৭০২৯০ জন নশক্ষক-

নশনক্ষকা প্রাথনর্ক স্তর সথয়ক উচ্চ র্াধ্যনর্ক স্তর পে মন্ত র্ানিনর্নিো ক্লাস পনরচালনার জন্য নিনজোল কনয়েন্ট 

ততনর ও নিনভন্ন নশক্ষামূলক কায়জ জনিত আয়েন। অয়নক নশক্ষক ননেনর্তই কয়ন্টন্ট আপয়লাি নদয়েন। 

 নশক্ষকয়দর এই প্রায়ের িাতােয়ন নিনজোল ও নশক্ষামূলক কনয়েন্ট ততনরর স্বীকৃনত স্বরূপ আনর্  

 ১৬ ই সর্ ২০২১ইং তানরখ পানক্ষয়কর #য়সরা কনয়েন্ট ননর্ মাতা ননি মানচত হয়েনে।  

েখন জানলার্ আর্ার নার্সহ েনি নশক্ষক িাতােয়নর আকমাইয়ভ ভাসয়ে। প্রথয়র্ নিশ্বাস হেনন, নকছুক্ষে পর েখন 

সিার কল আসনেল আর্ায়ক অনভনন্দন জানায়ত পয়র িাতােয়ন প্রয়িশ কয়র নিশ্বাস হয়লা, আসয়লই নার্ ও েনিটি 

আর্ার। 

এই অজমন  আর্ার চাকুরীর জীিয়ন সিয়চয়ে িি প্রানপ্ত। এই প্রানপ্তর জন্য অক্লান্ত পনরশ্রর্ কয়র সগনে নদিানননশ, োর 

প্রতীক্ষাে অয়নক রজনী ননর্ঘ মর্ কাটিয়েনে।এই স্বীকৃনত আর্ার কায়জর আনন্দয়ক আয়রা িানিয়ে নদয়ি।  

আনর্ প্রথয়র্ই আন্তনরক ধন্যিাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করনে আর্ায়দর সিার নপ্রে প্ল্যােফর্ ম a2i  

ও আর্ায়দর সকল নশক্ষয়কর প্রাে, নশক্ষক িাতােয়নর সর্াহাম্মদ কনির সহাসাইন স্যার , অনভনজৎ স্যাা্র, ও ইর্রান 

অনভ স্যার সহ সকল কর্তমপক্ষয়ক। 

 

ধন্যিাদ জানানে আর্ায়ক অনুপ্রানেত করার জন্য রার্গনতর উপয়জলা নশক্ষা অনফসার র্য়হাদে এিং সহকারী 

উপয়জলা নশক্ষা অনফসার র্য়হাদেয়ক।  

আর্ার নিদ্যালয়ের প্রধান নশক্ষক ও সহকর্ীগনয়কও ধন্যিাদ জানানে সকল সর্য়ে আর্ায়ক সায়পাে ম সদওোর 

জন্য।  

এোিাও  

আর্ার সকল িন্ধু িান্ধি ও শুভাকাঙ্খী সকল নশক্ষকয়কর প্রনত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার কন্টেে এ লাইক, 

ররটিং ও মতামত চ্ছিন্টে আমান্টক রেরা হন্টত েহােতা কন্টরন্টেন। 

আমার রাজ কন্যা ও বাচ্ছির কততা angry man এর প্রনত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাি ও ভান্টলাবাো রইন্টলা। 

রতামরা আন্টো বন্টলই আজ এখান্টন এত দূর আচ্ছম আেন্টত রেন্টরচ্ছে। রতামান্টির োন্টে চ্ছনন্টে োমন্টন আন্টরা এচ্ছিন্টে 

রযন্টত চাই। 

  চ্ছিক্ষক বাতােন্টনর োন্টেই আচ্ছে , োকব , ইনিাল্লাহ। 

আয়েশা নসনিকা,  

সহকারী নশক্ষক, দনক্ষন িালুর চর সপ্রানি 

রার্গনত , লক্ষীপুর, 

ICT4E District , Ambassador. 
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