কর োনো ভোই োরে আপদকোলীন েমরে জন্য অনলোইন প্ল্যোটফরমে ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন
কোর্ েক্রম েম্পরকে মহোপড চোলক ননপ মরহোদরে বক্তব্য
েন্মোডনত ডপটিআই সুপোড রেনরিেবৃন্দ, ইন্সট্রোক্ট এবং ডিে ডিডপএি ডশক্ষোর্থীগণ। েবোইরক মোরহ মজোরন
শুরভচ্ছো। আশোকড মহোন আল্লোহ োব্ব ুল আল আডমরন হমরত আপনো ো েবোই ভোল আরেন, সুস্থ্য আরেন। েো ো
পৃডর্থবীরত কর োনো মহোমো ী চলরে। এ অবস্থ্োে বোংলোরদশ ে কো জনস্বোস্থ্য ডবরবচনো কর মহোমোড হোত
নর্থরক ক্ষো জন্য েো ো নদরশ অডফে আদোলতেহ েকল ডশক্ষো িডতষ্ঠোরন েোধো ণ ছুটি নঘোষণো কর রেন। এ
নিডক্ষরত গত ১৫ মোচ ে নর্থরক ডপটিআইগুরলো বন্ধ রেরে। আপনো ো অবশ্যই ঘর র্থোকরবন, ডন োপরদ র্থোকরবন এবং
পড বো রকও ডন োপদ োখরবন। আম ো এখনও ডনডিত নই কখন আবো স্বোভোডবক অবস্থ্ো ডফর আেরব।
এমতোবস্থ্োে জোতীে িোর্থডমক ডশক্ষো একোরিডম (ননপ) কর োনো ভোই োরে আপদকোলীন েমরে জন্য অনলোইন
প্ল্যোটফরমে ঘর বরে ডিডপএি অনুশীলন কোর্ েক্রম শুরু ক ো উরযোগ গ্রহণ কর রে। বতেমোরন আম ো েবোই
নর্োগোরর্োগ ডবডচ্ছন্ন অবস্থ্োে েো ো নদরশ অবস্থ্োন ক ডে। অনলোইরন এ প্ল্োটফমে চোলু হরল একডদরক আপতকোলীন
েমরে ডশক্ষোর্থীরদ মরনোবল বৃডি পোরব ও পো স্পড ক নর্োগোরর্োগ স্থ্োপরন মোধ্যরম স্বোস্থ্য েরচতনোমূলক পদরক্ষপ
ডনরতও েহোেতো ক রব। পোশোপোডশ ডিডপএি নকোরে ে অংশগ্রহণকো ী ডশক্ষকরদ ধো োবোডহক নপশোগত উন্নেরন
জন্য নপশোগত অনুশীলন অব্যোহত োখো মোধ্যরম ডশক্ষক মোন ডনডিত ক োও ডকছুটো েহোেক হরব বরল আডম
কড । এ ফরল ডিডপএি নকোরে ে আরলোরক ডনজস্ব নপশোগত অনুশীলন অব্যহত োখো, অনলোইরন ডবষেডভডিক
জ্ঞোন ও উপলডি চচ েো অব্যোহত োখো েম্ভব হরব।

অনলোইন ডিডপএি নকোে ে পড চোলনো ক ো জন্য ডবডভন্ন ধ রন কডমটি ক ো হরেরে। নদরশ ৮টি ডবভোরগ
ডপটিআই এ েোরর্থ েোডব েক নর্োগোরর্োগ ক ো জন্য ননপ এ ৮ জন অনুষদ েদস্যরক দোডেত্ব িদোন ক ো হরেরে।
তাঁ ো েংডিষ্ট ডবভোরগ ডপটিআই সুপোড নরটনরিেগণ এ েোরর্থ েোডব েক ডবষরে নর্োগোরর্োগ ক রবন। তোেোড়ো
ডবভোরগ আওতোধীন ডপটিআই এ নফোকোল পরেে ইন্সট্রোক্ট রদ েোরর্থও ডিডপএি ই-লোডন েং এ কোরজ ডবষরে
অগ্রগডত মডনট ক রবন। এ কোর্ েক্রম বোস্তবোেন ক ো জন্য ৮টি ডবষেডভডিক নটকডনকযোল টীমও গঠন ক ো
হরেরে। তাঁ ো ডবষেডভডিক কনরটে (ডভডিও বো নিরজরেশন) িণেনকো ীরদ কোে নর্থরক কনরটে (ডভডিও)
েংগ্রহ কর তো িরেোজরন েম্পোদনো ও র্োচোই-বোচোই কর ননপ এ নটকডনকযোল টীম এ কোরে নি ণ ক রবন।
ননপ এ নটকডনকযোল টীম িোপ্ত ডভডিও ননপ এ ইউটিউব চযোরনরল ডবষেডভডিক প্ল্যোডলরষ্ট আপরলোি ক রবন। এ
েোড়োও ১ কডপ কনরটে ননপ এ ওরেব েোইরট ও ননপ এ নফেবুক নপইরজ আপরলোি ক রবন। নদরশ ৬৭ টি
ডপটিআই এ ইন্সট্রোক্ট গণ কনরটে (ডভডিও বো নিরজরেশন) ততড ক রবন। এ কোরজ ডপটিআই সুপোড নরটনরিে
ননপ এ ডনরদ েশনো নমোতোরবক ডপটিআই নফোকোল পরেে কমেকতেো ডনব েোচন ক রবন এবং ডপটিআই নফোকোল পরেে
কমেকতেো ও ইন্সট্রোক্ট রদ রক িরেোজনীে ডদক-ডনরদ েশনো ডদরবন। ডপটিআইন নফোকোলন পরেে কমেকতেোগণ ননপ
এ ডবডভন্ন মোধ্যরম িকোডশত কনরটে (ডভডিও) ডপটিআই নফেবুক গ্রুরপ নশেো ক রবন ও অন্যোন্য ইন্সটোক্টর
েোরর্থ নর্োগোরর্োগ ক্ষো কর ডিডপএি ডশক্ষোর্থী-ডশক্ষকরদ গ্রুরপ ইনভল্ব ক রবন। ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্ট গণ ননপ
এ ডবডভন্ন মোধ্যরম িকোডশত কনরটে ডপটিআই গ্রুরপ নদখো ব্যবস্থ্ো ক রবন এবং ডিডপএি ডশক্ষোর্থীরদ েোপ্তোডহক
পর্ েরবক্ষণ ননোট র্োচোই ক রবন। ডিডপএি ডশক্ষোর্থীগণ ননপ নর্থরক িকোডশত মোধ্যরম কনরটে ডনেডমত নশোনো
এবং নদখো জন্য ডপটিআই এ নফেবুক গ্রুরপ ডনজ দোডেরত্ব ক্ক্ত হরবন। নফেবুক গ্রুরপ িকোডশত কনরটে ডনেডমত
নদখো এবং ডবষে অনুেোর তো ননোট ক রবন। ডবষেডভডিক ইন্সট্রোক্টর েোরর্থ ডনেডমত নর্োগোরর্োগ োখরবন।

বতেমোরন ডপটিআইেমূরহ দুটি ডশক্ষো বরষ ে অর্থ েোৎ ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ ডশক্ষোবরষ ে ডিডপএি ডশক্ষোর্থী
রেরেন। ডিডপএি নকোরে ে তোডিক ডবষরে নচরে িোরেোডগক ডবষরে উপ নবশী নজো নদেো হরেরে। এ
কোর্ েক্ররম ফরল ২০২০-২১ ডশক্ষোবরষ ে ডিডপএি ডশক্ষোর্থী ো ডবষে জ্ঞোন ও নপশোগত অনুশীলরন ডবডভন্ন ডভডিও
পর্ েরবক্ষণ কর চচ েো অব্যোহত োখো ডকছুটো সুরর্োগ পোরবন। ৪র্থ ে টোরমে ডিডপএি ডশক্ষোর্থী ো প ীক্ষো িস্তুডত জন্য
নপোট েরফোডলও েং ক্ষণ, লগ বইরলখো, িোরেড নলখোেহ অন্যোন্য িস্তুডত ডনরবন। এ ডবষরে ডবডভন্ন েমরে ননপ নর্থরক
ডনরদ েশনো নদেো হরব।

মোননীে িধোনমন্ত্রী নশখ হোডেনো ডিডজটোল বোংলোরদশ ক ো সুবোরদ আম ো অনলোইরন এ চচ েো অব্যোহত োখো
সুরর্োগ পোডচ্ছ। নেজন্য মোননীে িধোনমন্ত্রীরক ধন্যবোদ জোনোডচ্ছ। আডম িোর্থডমক ও গণডশক্ষো মন্ত্রনোলে, িোর্থডমক
ডশক্ষো অডধদপ্ত , ডপটিআই এ েকল কমেকতেো, ননপ এ অনুষদ েদস্যবৃন্দ ও েংডিষ্ট েকলরক ধন্যবোদ ও
কৃতজ্ঞতো জোনোডচ্ছ।
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