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দিিযাললের অিস্থান (Location): 

দিনাজপুর দজলা স্কুল দিনাজপুর সিলরর প্রানলকলে মুদিপাড়া এলাকাে দিনাজপুর 
পপৌরসিার দিপরীলে অিদস্থে। 

 

দিনাজপরু দজলা সু্কললর সংদিপ্ত ইদেহাস (History): 

ঐদেহাদসকলির মলে দিজো চক্রিেযী,  একজন স্থানীে পসাশ্যাল ওোকযার ১৮৫২ সালল প্রথম 
স্কুল প্রদেদিে কলরন এিং ১৮৫৪ সালল স্কুলদি সরকারী অনুলমািন পাে। প্রদেিালগ্ন পথলকই 
দিনাজপুর দজলা স্কুল জাদের জন্য অলনক পমধািী ছাত্র উপহার দিলেলছ এিং িেযমালনও পসই 
ধারা অিযাহে আলছ। প্রখ্যাে কদি কাজী কালির পনওোজ এই স্কুললর প্রধান দিিক দছললন । 

 

ঐদেহ্য (Heritage): 

দিনাজপুর দজলা স্কুল এখ্নও িহন কলর প্রাচীন কাললর স্থাদপে প্রিাসদনক িিন র্া মলন 
কদরলে পিে িে িছলরর পুরলনা ঐদেহ্য। ইলোমলধয এই স্কুললর ১৫০ িছর পূদেয হলেলছ।  
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পসি দিদিক িহুদনিযচনী প্রশ্নঃ 

দিনাজপুর দজলা স্কুলল ২০১২ সাললর িাদষযক পরীিা হলে ৬ি হলে িিম পেদি পর্যন্ত সি 
দিষলে ৪ পসি কলর িহুদনিযচনী প্রশ্ন প্রিেন করা হে। অিযন্তরীি পরীিার পিলত্র এদি একদি 
রু্গান্তকারী পিলিপ। ৪ পসি কলর িহুদনিযাচনী প্রশ্ন প্রনেি করার ফলল দিিাথযীরা ``SSC 

EXAM STANDARD’’ স্কুললর পরীিালে লাি করলছ। র্া োলক FUTURE EXAM এর জন্য 
পদরপূিযিালি তেরী হলে সাহার্য করলছ। EXAM HALL FACILITIES গ্রহি করার মানদসকো 
পদরহার কলর দিিাথযী পড়ার পিদিলল অদধকের মনলর্াগী হলে। 

 

ব্ল্যাক পিার্য এর পদরিলেয White board এর িযিহার: 

২০১২ সাললর জানুোরী মালসই প্রথম ব্ল্াক পিালর্যর স্থলল White board িযিহার করা হে। 
White board িযিহালরর ফলল পপছলনর পিঞ্চ এ িসা ছাত্রলির board এর পলখ্া পর্মন 
িদৃি গ্রাহ্য হলেলছ। পেমদন গোনুগদেক চলকর অিাদিে িব্দ কলর পলখ্ার পদরিলেয মাকযার 
কলম দিিকমন্র্লীলক আলরাও স্মািয ও গদেিীল কলরলছ। োছাড়া চলকর গুলড়া 
দিিকমন্র্লীর কাপলরর উপর পলড় পসৌন্দর্য হাদন করদছল। 

White পিালর্য পলখ্ারে অিস্থাে দিিযাললের সহকারী দিিক  

জনাি পমাঃ আদনছুর রহমান 



দিনাজপুর দজলা স্কুল, দিনাজপুর  4 

দিনাজপরু দজলা স্কলুলর অদফদসোল ওলেিসাইিঃ 

www.dinajpurzillaschool.edu.bd 
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এই ওলেিসাইি এর মাধযলম দিিক, ছাত্র ও অদিিািকিৃন্দ কেৃযক প্রাপ্ত সুদিধা 
সমূহ    

 

পনাদিি পিার্য (Notice Board): 

 এই ওলেিসাইি এর মাধযলম ছাত্র,  দিিক ও অদিিািকিৃলন্দর মলধয িরূত্ব 

অলনকাংলি কলম আসলি। 

 ওলেিসাইলির পনাদিি পিালর্যর মাধযলম অদিিািকরা োলির সন্তানলির তিনদন্দন 

কার্যকলাপ দরলপািয,  পগ্রর্ িীি,  ক্লালস উপদস্থদের দরলপািয,  দিিক দফর্িযাক,  

প্রিাসদনক পনাদিি দনেদমে পরীিা করলে পারলিন। 

 ইন্িারলনি সুদিধা পনই এমন অদিিািলকরা খ্ুি সহলজই স্কুললর এসএমএস পসিার 

মাধযলম োলির সাধারি পমািাইল পফালনই সন্তানলির তিনদন্দন কার্যকলাপ দরলপািয,  পগ্রর্ 

িীি,  ক্লালস উপদস্থদের দরলপািয,  দিিক দফর্িযাক,  প্রিাসদনক পনাদিি দনেদমে পপলে 

র্ালিন । 

 অদিিািকগি স্কুল পদরিিযন না কলরই োলির সন্তানলির সি আপলর্ি ইন্িারলনলির 

মাধযলম পপলে পালরন। 

 দিিাথযীরা অদিললে অনলাইন এর মাধযলম োলির সি খ্ির,  পরীিার ফলাফল,  

জরুরী পনাদিি পপলে পালরন। 

 

খ্ির (News) : 

 ওলেিসাইলি স্কুললর পর্ পকান েথয দ্রুে Share করার জন্য িযািহার করা হে খ্ির 

(News) অংি। 
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দিিক পপ্রাফাইল (Teacher’s Profile): 

ওলেিসাইলি রলেলছ পূিয েথয ও ছদি সংিদলে দিিক পপ্রাফাইল । দিিক পপ্রাফাইল এর 
মাধযলম ছাত্র ও অদিিািকিৃন্দ স্কুললর সকল দিিকলির সম্পলকয পদরপূিয িালি জানলে 

পারলিন। 

ফলিা গযালারী (Photo Gallery): 

স্কুললর দিদিন্ন কমযকালন্র্র এিং অনুিালনর আললাকদচত্র সংরিলনর জন্য এিং সিার সালথ 
িাগািাদগ করার জন্য রলেলছ একদি ফলিা গযালারী।
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স্কুল মযালনজলমন্ি দসলেম সফিওেযার এর কার্যক্রম সমুহ 

অনলাইলন পরীিার ফলাফল তেদর এিং প্রকাি (Online Result Processing & 

Publication): 
১। স্কুললর দিিক- দিদিকািৃন্দ এখ্ন োলির দনজ হালে পূলিযর পথলক অলনক কম সমলে 
ছাত্রলির পরীিার পরজাল্ট তেদর করলে পালরন ।এলিলত্র পর্মন িাড়লছ োলির কদম্পউিার 
িযিহালরর িিো অন্যদিলক পিেঁলচ র্ালে গোনুগদেক/পূলিযর পদ্ধদেলে অদেিাদহে করা 
সমে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  দিনাজপরু দজলা 
সু্কললর দনিযাচনী 

পরীিার পরজাল্ট 
কালর্যর নমুনা 



দিনাজপুর দজলা স্কুল, দিনাজপুর  8 

অনলাইলন পরীিার ফলাফল তেদরর কার্যক্রম িাস্তিােলনর ফলল দিিযাললের 
িযিস্থাপনাে পর্ সকল পদরিেযন এলসলছ োর সংদিপ্ত িিযনা দনলচ পিো হলঃ 

দিষে ফলাফল তেদরলে পলূিযর অিস্থা 
ফলাফল তেদরলে িেযমান 

অিস্থা 

পরজাল্ট তেদরলে 
অদেিাদহে সমে 

পরীিার ফলাফল তেদর,  
প্রকাি,  একালর্দমক 

ট্রািদক্রপ্ট তেদরলে ১০- ১৫ 
দিন সমে লাগলো। 

র্ািাএদন্ট্র  ( ৪- ৫ ঘন্িা)  
হওোমাত্র পরীিার 

ফলাফল প্রকাি করা সম্ভি 
হলেলছ। 

ফলাফলল িুল সংলিাধলন 
অদেিাদহে সমে 

পরীিার ফলাফলল িুল 
সংলিাধলন ৩- ৪ দিন  

সমে লাগলো। 

পরীিার ফলাফলল িুল 
হওোর সম্ভিনা একিম ই 

পনই। 

ফলাফললর মান 

গোনুগদেক ধারার পরীিার 
ফলাফল হালে পলখ্ার কারলন 
কািা- পছেঁড়া, দহসালি িুল ও 

ফ্লুইর্ িযিহালরর মলো 
অনাকাদিে দকছু সমস্যাে 

পড়লে হলো । 

আধুদনক প্ররু্দি দনিযর 
পরীিার ফলাফল প্রকালির 

পিলত্র এরকম পকান 
অনাকাদিে সমস্যার 
সম্মুখ্ীন হলে হে না। 

 

স্বেংদক্রে পিিুললিন িীি তেদর (Tabulation Sheet): 

 

 

 

 

 

 

 

স্কুল মযালনজলমন্ি সফিওেযার এর মাধযলম পরীিার ফলাফল তেদর ও প্রকালির পািাপাদি 
স্বেংদক্রে িালি পিিুললিন িীি তেদর করার সুদিধা স্কুল দিিকলির কাজলক অলনক ত্বরাদিে 
কলরলছ এিং সমে সােে কলরলছ। 
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অনলাইন িদেয (Online Admission): 

২০১৩ ইং সাললর ২১দর্লসের িদেয পরীিাে অংিগ্রহনকারী ছাত্রলির িদেয ফময অনলাইলন 
পূরলির জন্য দিনাজপুর দজলা স্কুল অনলাইন িদেয কার্যক্রলমর সালথ পদরচে কদরলে পিে 
িদেযেু ছাত্রলির অদিিািকলির।  দনশ্চেই এদি একদি রু্লগাপলর্াগী পিলিপ। এই অনলাইন 
িদেয কার্যক্রলমর ফলল একদিলক কলমলছ দিিকলির ফময দিেরি, ফময সংগ্রহ ও র্াচাই করার 
জন্য অদেিাদহে সমে অন্যদিলক কলমলছ অদিিািকলির িদেয ফময পূরি সংক্রান্ত হেরাদন । 

অদিিািকলির সুদিধার জন্য অনলাইলন আলিিন করার প্রদক্রোদিলক করা হলেলছ সহজ ও 
পিাধগময-  

অনলাইলন আলিিলনর প্রদক্রোদি সংদিপ্ত িালি পিখ্ালনা হললাঃ 

ধাপ ১:   

www.dinajpurzillaschool.edu.bd ওলেিসাইি এর মাধযলম আলিিন ফময পূরি করলে 
হলি। 

http://www.dinajpurzillaschool.edu.bd/
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ধাপ ২:  

আলিিন ফময সদিকিালি পূরন করা হলল দিনাজপুর দজলা স্কুল সফিওেযার পথলক িুলিিােযার 
মাধযলম িদেয ফময পূরিকারীলক একদি Reference Number পিো হলি। 

Sample Reference Number:    DZ14C01346 

 

ধাপ ৩:   

িুলিিােযার মাধযলম প্রাপ্ত Reference Number এর সাহালর্য দিনাজপুর দজলা স্কুললর 
দনধযাদরে bKash নাোলর ফময এর জন্য দনধযাদরে দফ জমা করলে হলি। 
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ধাপ ৪:  

bKash করার পর,  bKash পথলক একদি িুলিিােযার মাধযলম আলিিন ফময পূরিকারীলক 
একদি Transaction Number পিো হলি। 

ধাপ ৫:  

www.dinajpurzillaschool.edu.bd/admissions/admitcard 

দিনাজপুর দজলা স্কুল সফিওেযার পথলক প্রাপ্ত Reference Number এিং bKash পথলক 
প্রাপ্ত Transaction Number এর মাধযলম োৎিদনকিালি িদেয ফময পূরিকারী, দিিযালে 
ওলেিসাইি পথলক Admit Card দি র্াউনললার্ কলর দনলে পারলিন । 

Sample Reference Number:    DZ14C01346 

Sample Transaction Number:  577441158 

 

েুলর্ন্ি আইদর্ নং (Student ID number): 

দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রদেদি ছালত্রর একদি Unique Student ID থাকলি। এই Student 

ID এর মাধযলে্ প্রদেদি ছাত্র এিং োলির অদিিািকিৃন্দ স্কুললর ওলেিসাইি পথলক সকল 
প্রকার েথয সংগ্রহ করলে পারলিন।  
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েুলর্ন্ি পপ্রাফাইল (Students Profile): 

দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রদেদি ছাত্রলির েথয োলির পপ্রাফাইল এর মাধযলম সংরদিে থালক। 
েুলর্ন্ি পপ্রাফাইল এর মাধযলম সংরদিে েথয সম্পূনয দনরাপলি সািযালর (Server) সংরদিে 
থালক। ছাত্র এসএসদস পরীিা পিলষ স্কুল েযাগ করার পলরও োলির এই েথয সিসমলের 
জন্য স্কুল র্ািালিস (Database) এ সংরদিে থাকলি। 
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অনলাইন উপদস্থদে আিাে (Online attendance): 

স্কুলল অনলাইলন ক্লালসর উপদস্থদে আিাে এিং ক্লালস অনুপদস্থে ছাত্রলির অদিিািকলির 
োলির সন্তানলির অনুপদস্থদে সম্পূিয স্বেংদক্রে পদ্ধদেলে িুলিিােযার মাধযলম জানালনা 
কার্যক্রম অদিিািকলির মলধয একদি ইদেিাচক সাড়া পফলললছ। 
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অনলাইন উপদস্থদে আিাে কার্যক্রলমর সুদিধাসমূহঃ 

১। স্কুলল ছাত্রলির উপদস্থদে পূলিযর েুলনাে িৃদদ্ধ পপলেলছ। 

২। অদিিািলকরা োলির সন্তালনর স্কুলল উপদস্থদের িযাপালর পূলিযর েুলনাে অলনক পিিী 
সলচেন হলেলছ। 

৩। অনলাইন উপদস্থদে আিালের ফলল এই েথয সিসমলের জন্য সংরদিে থাকলি এিং 
িদিষ্যলে দিদিন্ন প্রলোজলন সহলজ পাওোর উপলর্াগী থাকলি। 

 

েুলর্ন্ি আইদর্ কার্য (Student ID card): 

দিনাজপুর দজলা স্কুললর মযালনজলমন্ি সফিওেযার এর ID card creation এিং ID card 

printing অপিলনর মাধযলম সম্পূিয স্বেংদক্রেিালি এিং কম সমলে Student ID card তেদর 
ও দপ্রন্ি করা র্াে। েুলর্ন্ি পপ্রাফাইল পথলক সরাসদর েথয পাওোর কারলন আইদর্ কার্য এর 
জন্য পুনরাে ছাত্রলির দনকি পথলক েথয সংগ্রহ করলে হে না । োই অদে অল্প সমলে এিং 
েথয সংগ্রহ হেরাদন পথলক মুি হলে গুনগে মানসম্পন্ন আইদর্ কার্য তেদর করা সম্ভি এই 
মযালনজলমন্ি সফিওেযালরর মাধযলম।  
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স্মািয িদেয পরদজোর (Smart Admission Register): 

দিনাজপুর দজলা স্কুললর মযালনজলমন্ি সফিওেযার এর অনলাইন িদেয প্রদক্রো সম্পন্ন হওোর 
পলর স্কুলল িদেযকৃে ছাত্রলির িদেয পরদজোর সফিওেযার পথলক স্বেংদক্রে িালি প্রস্তুে হে 
এিং ো সফিওেযার েথয িান্র্ালর সি সমলের জন্য সংরদিে থালক। 

 

 

িুলিিােযা পসিা (Messaging Service): 

িুলিিােযা পসিার মাধযলম দিনাজপুর দজলা স্কুল ছাত্রলির অদিিািকলির ছাত্রলির পালিান্নদের 
দিিরিী, তিদনক উপদস্থদে, স্কুল সম্পলকয পর্ পকান ধরলনর পনাদিি পাদিলে থালক। 

 

 

িুলিিােযা পসিার সুদিধাসমূহঃ 

১। িুলিিােযা পসিার মাধযলম ছালত্রর প্রােযদহক কার্যক্রলমর খ্ির োলির অদিিািকলির খ্ুি 
সহলজই জানালনা হলে । ফলল ছাত্ররা পড়াললখ্াে মলনালর্াগী হলে। 

২। অদিিািকিৃন্দ অলনক িযস্তোর মালেও োলির সন্তানলির পালিান্নদের খ্ির রাখ্লে সিম 
হলেন। 
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৩। অলনক িরূিূরান্ত পথলক অদিিািকিৃন্দলির োলির সন্তানলির ক্লালসর পালিান্নদের খ্ির 
দনলে প্রােই স্কুলল আসলে হলি না। এলে একদিলক োলির সমে িাচেঁলি অন্যদিলক অলথযর 
সােে হলি । 

৪। এই পসিার সালথ জদড়ে থাকার মাধযলম ছাত্র, দিিক এিং অদিিািকিৃন্দ প্রেযি ও 
পলরাি িালি পর্াগালর্াগ ও েথয প্ররু্দির সালথ জদড়লে পড়লছন র্া আমালিরলক িাংলালিি 
সরকালরর “দর্দজিাল িাংলালিি” গড়ার স্বপ্ন পূরলির দিলক একধাপ এদগলে দনলে র্ালি । 

দিদিন্ন কারলন দিনাজপুর দজলা স্কুল পথলক অদিিািকলির কালছ পািালনা িুলিিােযার নমুনা 
দনলচ পিো হললাঃ 

 

ছাত্র অনুপদস্থে থাকার কারলন অদিিািকলক পািালনা িুলিিােযাঃ 

Dear parent, 

Please be informed that 

MD. Muktadir Sifat was absent 

3-april-2014. 

For inquiry please contact with class teacher. 

Dinajpur Zilla School 

পরীিার পরজাল্ট প্রকাি হওোর পলর অদিিািকিৃন্দলক ছালত্রর পরজাল্ট 
িুলিিােযার মাধযলম জানালনাঃ 

Exam: FINAL EXAMINATION  

Name: PROMIT KUMER GUPTO  

SID: 1203161  

Class: FOUR-C  

Total: 615  

GPA: 5.00  

Grade: A(+ve)  

Merit: 37th  

Dinajpur Zilla School 
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স্কলু কযাদন্িনঃ 

ঐদেহ্যিাহী দিনাজপুর দজলা স্কুলল ২০০০ এর অদধক দিিাথযী রলেলছ। এই দিপুল সংখ্যক 
দিিাথযীলির প্রদেদিন স্কুললর দনজস্ব িযিস্থাপনাে দিদফন পিো হে। োর পলরও দিিাথযীলির 
অদেদরি খ্ািালরর চাদহিা পূরলির জন্য ১২ পম ২০১৪ইং “স্বপ্নচূড়া” কযাদন্িন এর শুি 
উলবাধন কলরন দিনাজপুর দজলা স্কুললর সালিক পমধাদি ছাত্র এিং িাংলালিি জােীে সংসলির 
মাননীে হুইপ ইকিালুর রদহম এম.দপ. । এদি প্রধান দিিক পমাঃ িাহীন আকোর এিং 
দিনাজপুর দজলা স্কুললর দিিকমন্র্লীর একান্ত িযদিগে উলিযাগ। ইলোমলধয কযাদন্িন 
দিিাথযী এিং অদিিািক মহলল িযাপক সাড়া পফলললছ।মাননীে দিিামন্ত্রী জনাি নুরুল 
ইসলাম নাদহি এম.দপ. মলহািলের দিিক সমালিলির নাস্তার পযালকি এই কযাদন্িন হলে 
সরিরাহ করা হলেলছ। 

 

  

“স্বপ্নচূড়া” কযাদন্িলনর শুি উলবাধন অনুিালন দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রধান দিিক জনাি 
িাহীন আকোর এর সালথ মাননীে হুইপ জনাি ইকিালুর রদহম এম.দপ. ও অন্যান্য 

আমদন্ত্রে অদেদথিগয। 
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স্কুল িাগানঃ 

ঐদেহ্যিাহী দিনাজপুর দজলা স্কুলল সিুজ সমালরাহ করার জন্য “দজলা স্কুল পদরলিি ক্লালির” 
মাধযলম “স্বপ্নচূড়া” কযাদন্িলনর সামলন একদি িাগান করা হলেলছ জুন ২০১৪দরঃ পে। 
িাগানদিলে পিািা পালে পগালাপ, রংগন, পাো িাহার সহ আলরাও অলনক ফলুলর গাছ। 
দিিাথযী সহ অদিিািকমহল ও সুধীজনলির প্রিংসা কুদড়লেলছ িাগানদি।                                         

 

পদরলিি ক্লালির সিাপদে জনাি রদফকুল ইসলাম এর সালথ প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন 
আকোর এিং সহকারী দিিক জনাি কামরুজ্জামান 
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অদিিািক সমালিিঃ 

একদি দিিযাললের জন্য দেনদি অনুষঙ্গ খ্ুিই জরুদর। আর ো হললা দিিাথযী, অদিিািক এিং 
দিিকমণ্ডলী । ঐদেহ্যিাহী দিনাজপুর দজলা স্কুলল ১৫এদপ্রল ২০১৪ দরঃ পে েৃেীে হলে িিম 
পেদির অদিিািকলির দনলে অদিিািক ও সুধী সমালিি করা হে। উি সমালিলি প্রধান 
অদেদথ দহলসলি উপদস্থে দছললন দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রািন ছাত্র মহান জােীে সংসলির 
মাননীে হুইপ ইকিালুর রদহম এম.দপ.। উি অনুিালন অদিিািকরা সরাসদর প্রধান দিিক ও 
মাননীে অদেদথিলগযর সালথ োলির সুদিধা ও অসুদিধা দিষলে মে দিদনমে কলরন। 

 

অদিিািক ও সুধী সমালিলি িিিযরে অিস্থাে দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রধান দিিক জনাি  
পমাঃ িাহীন আকোর । 

                                    

অদিিািক ও সুধী সমালিলি মলঞ্চ উপদস্থে প্রধান অদেদথ জনাি ইকিালরু রদহম এর সালথ দিনাজপুর দজলা 
স্কুললর প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন আকোর ও পপ্রস ক্লালির সিাপদে জনাি দচি পঘাষ। 
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িাদষযক প্রীদে পিাজঃ 

সহপািযক্রদমক কার্যািলীর অংি দহলসলি িীঘযদিন পর ২০১৩ ও ২০১৪ দরঃ পে পরপ পর দুই 
িছর এই দিিযালেদিলে সকল ছাত্রলির জন্য িাদষযক প্রীদেলিালজর আেজন করা হে। ক্লাস 
আর পরীিার পিড়াজাল পথলক পিদরলে দনলজলির মে কলর কািালনার একদি দিন। 

 

                             

 িাদষযক প্রীদে পিালজ ক্লাসরুম পদরিিযলন দিিযাললের প্রধান দিিক 
জনাি পমাঃ িাহীন আকোর 
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িাদষযক প্রীদে পিালজ সহকমযী ও দিিাথযীলির মালে প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন আকোর 

িাদষযক প্রীদেলিাজ অনুিালন 
পিাজনরে অিস্থাে দিিাথযীরা 
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Half Present Notification to Guardians: 

একদি জনশ্রুদে রলেলছ “স্কুল পালালল নজরুল হওো র্ােনা” । িেযমান সমলে “স্কুল 
পালালনা” প্রলেযক দিিযাললের জন্য একদি Common Problem । োছাড়া স্কুল পালালনার 
ফলল স্কুললর িৃংখ্লার উপলর প্রিাি পলড়। স্কুল পালালনা ছাত্রলির দিষলে অদিিািকলির 
অিগে করালনার জন্য স্কুল পালালনা ছাত্রলির অদিিািকলির SMS করা হে। 

 

Half Present Alert: 

  Dear parent, 

Please be informed that MD. MAHADI HASAN went 

away from school in the middle time at 06.09.2014. For 

enquiry please contact with class teacher. 

#DZS@eSoftArena 
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দিজ্ঞান পমলাঃ 

ঐদেহিাহী দিনাজপুর দজলা স্কুলল ২৪ ও ২৫ অলটাির ২০১৪দরঃ প্রথম দিজ্ঞান পমলা অনুদিে 
হে। আলোজলন দিজ্ঞান ক্লাি,দিনাজপুর দজলা স্কুল। পৃিলপাষকোে পমাঃ িাহীন আকোর, 
প্রধান দিিক, দিনাজপুর দজলা স্কুল। ২৫ অলটাির ২০১৪দরঃ পে পুরস্কার দিেরিী অনুিালন 
প্রধান অদেদথ দহলসলি উপদস্থে পথলক দিজেীলির মালে পুরস্কার দিেরি কলরলছন জনাি 
পেৌদফক ইমাম, অদেদরি পজলা প্রিাসক (দিিা,েথয ও পর্াগালর্াগ প্ররু্দি) 

 

ঐদেহিাহী দিনাজপুর দজলা স্কুলল ২৪ ও ২৫ অলটাির ২০১৪দরঃ প্রথম 
দিজ্ঞান পমলার শুি উলবাধন করলছন দজলা স্কুললর প্রধান দিিক 

জনাি পমাঃ িাহীন আকোর। 
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দিজ্ঞান পমলার পুরস্কার দিেরিী ও দিিাথযীলির প্রলজট প্রিিযলনর 
একাংি 
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দিজ্ঞান কুইজঃ 

দিিাথযীলির মালে দিজ্ঞানলক আলরাও জনদপ্রে করার ললিয ২০ ও ২৫ অলটাির প্রলেযক 
পেদিলে দিজ্ঞান কুইজ আলোজন করা হে। এলে সরাসদর দিিাথযীলির মালে পমাঃ িাহীন 
আকোর, প্রধান দিিক, দিনাজপুর দজলা স্কুল পক দিিাথযীলির পক প্রশ্ন করলে ও োৎিদনক 
পুরস্কার প্রিান করলে পিখ্া র্ালে। 

 

দিজ্ঞান কুইলজ পুরস্কার পিওোরে অিস্থাে দিিযাললের প্রধান দিিক 

জনাি পমাঃ িাহীন আকোর । 
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Friendship Football Match: 

১৬০ িছর পুরলনা ঐদেহিাহী এই স্কুলদিলে গে ১৮ অলটাির প্রথমিালরর মে প্রিােী ও 
দিিা িাখ্ার দিিকমন্র্লীর মলধয প্রীদে ফিুিল মযাচ অনুদিে হে। র্ালে দজলা স্কুললর প্রধান 
দিিক জনাি পমাঃ িাহীন আকোর দিিা িাখ্ার পনেৃত্ব পিন। 

পখ্লার ফলাফলঃ     দিিা িাখ্াঃ ০৩  প্রিােী িাখ্াঃ ০০  

 

 

 

দিনাজপুর দজলা স্কুলল প্রথম িালরর মলো দিিকলির মালে প্রীদে ফিুিল মযাচ 
অনুদিে হে।এলে প্রিাদে িাখ্ার পনেৃত্ব পিন জনাি নদলনী কান্ত রাে ও দিিা িাখ্ার 

পনেৃত্ব পিন জনাি পমাঃ িাহীন আকোর, প্রধান দিিক, দিনাজপুর দজলা স্কুল। 
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নিীন িরিঃ 

প্রদে িছর জানুোরী মালস দিনাজপুর দজলা স্কুল এ উৎসিমূখ্র পদরলিলি নিীন িরি অনুদিে 
হে। নিীন িরি অনুিালন নেুন ছাত্রলির সালথ োলির অদিিািকগি উপদস্থে থালকন। 
দিিযাললের প্রধান দিিক নিীন ছাত্রলির ফলুলর শুলিোর মাধযলম িরি কলর পনন। 

 

 

 

  

নেুন দিিাথযীলির ফলু দিলে িরি কলর দনলেন দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রধান দিিক 
জনাি পমাঃ িাহীন আকোর 
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নিীন িরলি নেুন দিিাথযী ও োলির অদিিািকলির উলেলশ্য প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন 
আকোর এর িিিয ও সহকারী দিিকলির 

নিীন িরি অনুিালন সহকমযী োহদরমা আিার,সহকারী দিিক (ইংলরজী) পক ফলু দিলে 
শুলিো জানালেন প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন আকোর  
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পািযপুস্তক দিেরি উৎসিঃ 

িেযমান সরকালরর দিিা পিলত্র একদি রু্গান্তকারী পিলিপ হললা দিনামূললয িছলরর প্রথম 
দিলন দিিাথযীলির মালে িই দিেরি করা। এই কমযসূচীর অংি দহলসলি প্রদে িছর পলহলা 
জানুোরী পে দিনাজপুর দজলা স্কুলল িই উৎসি হলে থালক। উৎসিমূখ্র পদরলিলি িই দিেরি 
কলরন দিনাজপুর পজলার মাননীে পজলা প্রিাসক মলহািে।  

 

 

  

িই দিেরি ছাত্রলির মালে িই দিেরি করলছন পজলা প্রিাসক মলহািে, অদেদরি পজলা 
প্রিাসক মলহািে এিং দিনাজপুর দজলা স্কুললর প্রধান দিিক জনাি পমাঃ িাহীন আকোর 
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অিযন্তরীন পরীিার ফলাফল পঘাষিাঃ 

প্রদে িছর দর্লসের মালস দিনাজপুর দজলা স্কুল মালি আনুিাদনক িালি ফলাফল প্রকাি করা 
হলে থালক। ২০১৩ সালল ঐদেহ্যিাহী এই দিিযাললে প্রথমিালরর মলো অনলাইলন পরজাল্ট 
প্রিংদসে হে এিং SMS এর মাধযলম মহূুলেযর মাধযলম দিিাথযীলির অদিিািকগি ফলাফল 
দি জানলে পালর। দর্দজিাল পদ্ধদেলে পরজাল্ট অদিিািকগলির মলধয িযপক সাড়া পফলললছ 
র্া সামদগ্রক দিিার মানলক এক ধাপ এদগলে দনলে র্ালে। 

 

 

  দিিযালে মাি প্রাঙ্গলন দিিাথযীলির িাদষযক পরীিার ফলাফল 
পঘাষিা ও পমধািী ছাত্রলির পরুস্কার প্রিান 
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ICT Room: 

দিনাজপুর দজলা স্কুলল “স্বপ্নচূড়া” কযাদন্িন এর পালি একদি ICT Room রলেলছ। দিনাজপুর 
দজলা স্কুললর প্রধান দিিক পমাঃ িাহীন আকোর, সহকারী দিিকিৃন্দ এিং কমযচারীিৃন্দলির 
সহলর্াগীোে এই ICT Room প্রদেদিে করা হলেলছ গে ১২ পম ২০১৪ দরঃ পে। দিিযাললের 
ফলিাকদপ, কলম্পাজ সহ র্ািেীে মূদ্রিজদনে কাজকময এখ্ালন করা হে। কালজর দ্রুেো ও 
ধারািাদহকো িজাে রাখ্ার ললিয পিসরকারীিালি এখ্ালন একদি কদম্পউিার অপালরির 
দনলোগ করা হলেলছ। 

 

  

ICT Room এ কমযরে অিস্থাে দিনাজপুর দজলা স্কুল মাদল্টপারপাস সদমদের কদম্পউিার অপালরির  
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ধন্যিাি 


