
                 

রায়হানা তসলিম 

প্রকল্প পলরচািক 

৯টি সরকালর মাধ্যলমক লিদ্যািয় স্থাপন প্রকল্প 

মাধ্যলমক ও উচ্চ লিক্ষা অলিদপ্তর, ঢাকা 

মাধ্যলমক ও উচ্চ লিক্ষা লিভাগ, লিক্ষা মন্ত্রণািয় 

 

রায়হানা তসলিম ১৯৬৮ সালির ১৭ মম মনত্রলকাণা িহলর জন্মগ্রহণ কলরন। তাঁর লপতা এডলভালকট আিদুর রিীদ আহলমদ ও মাতা 

লমলসস মরলজয়া খানম। লতলন S.S.C মত ২য় লিভাগ, H.S.C মত ১ম লিভাগ, গলণত (সম্মান)- এ ১ম মেলণলত ২য় স্থান এিং 

এম.এস.লস’মত গলণত লিষলয় ঢাকা লিশ্বলিদ্যািয় মেলক ১ম মেলণলত ৩য় স্থান অজজণ কলরন। পরিতীলত সাফলের সালে লি.এড এিং 

এম.এড লডলগ্র অজজণ কলরন। লতলন সুইলডন সরকালরর সহায়তায় Research Based Diploma in ICT and 

Pedagogical Development –এর ওপর লডললামা লডলগ্র অজজন কলরন। এছাড়া িাংিালদি সরকালরর আলে জক সহায়তায় 

UK লভলিক আন্তজজালতক প্রলতষ্ঠান Chartered Institute of Procurement & Supply (MCIPS)-এ 

অধ্যায়নরত। ইলতামলধ্য লতলন Diploma এিং Advanced Diploma লডলগ্র অজজন কলরলছন। 

 

মপিাগত দক্ষতাাঃ  

জনাি রায়হানা ১৬’ি লিলসএস এর মাধ্যলম ১৯৯৬ সালি সরকালর চাকুরীলত ম াগদান কলরন। লতলন ঢাকা কলিজ, ইলডন মলহিা 

কলিজসহ লিলভন্ন স্বনামখ্যাত প্রলতষ্ঠালন লিক্ষকতা কলরলছন। সরকালর টিচাস জ মেলনং কলিজ, ঢাকায় দীর্ জলদন প্রায় ৯ িছর গলণত এিং 

আইলসটি লিষলয়র লিক্ষক প্রলিক্ষক লহলসলি কম জরত লছলিন। পরিতীলত িাংিালদি সরকালরর মাধ্যলমক প জালয়র প্রকল্প টিলচং 

মকায়ালিটি ইমপ্রুভলমন্ট-২ (TQI-II) ইন মসলকন্ডালর এডুলকিন প্রলজক্ট-এ উপ-প্রকল্প পলরচািক লহলসলি এিং িতজমালন ৯টি সরকালর 

মাধ্যলমক লিদ্যািয় স্থাপন প্রকলল্পর প্রকল্প পলরচািক এিং TQI-II প্রকলল্পর প্রকল্প পলরচািক (অলতলরক্ত দালয়ত্ব) লহলসলি কম জরত 

রলয়লছন। তাঁর একািালর লিক্ষক লহলসলি , প্রলিক্ষক লহলসলি ও লিক্ষা প্রিাসলন কাজ করার দীর্ জ অলভজ্ঞতা রলয়লছ। 

 

প্রলিক্ষণাঃ  

জনাি রায়হানা বুলনয়াদী প্রলিক্ষণ মেলক শুরু কলর এ প জন্ত মদলি-লিলদলি লিলভন্ন িরলণর প্রলিক্ষণ গ্রহণ কলরলছন। তার মলধ্য 

উলেখল াগ্য হলে, লিষয়লভলিক উচ্চতর প্রলিক্ষণ মকাস জ, পলরকল্পনা ও উন্নয়ন প্রলিক্ষণ মকাস জ, জীিন দক্ষতালভলিক প্রলিক্ষণ, ICT-

enabled Teachers Training Program, Advanced ICT Training, e-GP প্রলিক্ষণ ইতযালদ। লতলন 

লিলদি মেলকও লিলভন্ন প্রলিক্ষণ গ্রহণ কলরলছন। এর মলধ্য উলেখল াগ্য হলে- Leadership in Mathematics 

Education Program-Queen’s University Canada, A Specialized Training Program in 

Core Subject Strengthening for Teachers Mathematics- University of Centerburg, 

New Zealand, Core Subject Strengthening Mathematics, Kasetsart University, 

Bangkok, Thailand. 

জনাি রায়হানা তসলিম ২০১০ সাি মেলক এটুআই মপ্রাগ্রালমর লিক্ষা উইং এর লিলভন্ন কা জক্রলম অংিগ্রহণ করলছন। লতলন ২০১০ সাি 

মেলক গলণত ও আইলসটি লিষলয়র মকার মেইনার ও মাস্টার মেইনার লহলসলি কাজ করলছন। এর িারািালহকতায় তাঁর প্রাইমালর, 

মসলকন্ডালর এিং টারলসয়ালর মিলভলি প্রলিক্ষক লহলসলি কাজ করার অলভজ্ঞতা রলয়লছ। এছাড়াও ব্যানলিইস এিং মটকলনকযাি টিচাস জ 

মেলনং কলিলজও লতলন প্রলিক্ষক লহলসলি কাজ কলরলছন। 



 

সামালজক কম জকান্ডাঃ 

জনাি রায়হানা তসলিম লিলভন্ন সামালজক কম জকালন্ড সম্পৃক্ত রলয়লছন। লতলন িাংিালদি গলণত সলমলত’র লনি জালচত যুগ্ম-সম্পাদক, 

লিলসএস উইম্যান মনটওয়াকজ, বৃহির ময়মনলসংহ সাংস্কৃলতক মফারাম, বৃহির ময়মনলসংহ সাংস্কৃলতক মফারাম, বৃহির ময়মনলসংহ 

সমন্বয় পলরষদ, বৃহির ময়মনলসংহ কম জজীিী সলমলত, বৃহির ময়মনলসংহ সলমলত, ঢাকা, মনত্রলকাণা মজিা সলমলত, ঢাকা ইতযালদ 

সামালজক এলসালসলয়িন-এ লিলভন্ন পলদ দালয়ত্ব পািন করলছন। লতলন অলফসাস জ ক্লাি, ঢাকা, িাংিা একালডলম ও মরাটারী ক্লাি অি 

ঢাকা আরিানা’র সদস্য। 

 

স্কাউটিং: 

জনাি রায়হানা স্কুি জীিন মেলকই ব্লু-িাড জ, গাি জ-গাইডস, মরড লক্রলসন্ট, স্কাউটিং ইতযালদর সালে সম্পৃক্ত লছলিন। পরিতী জীিলন লতলন 

মরাভার স্কাউট- এর মিলসক ও এডভান্স মকাস জ সম্পন্ন কলরলছন এিং িতজমালন লতলন উডব্যাজ সম্পন্নকারী একজন স্কাউটার। লতলন 

স্কাউটিং –এর লিলভন্ন মিলসক মকালস জ প্রলিক্ষক লহলসলি কাজ কলরলছন। িাংিালদি স্কাউটস, ঢাকা মজিা মরাভালরর লিলভন্ন মময়ালদ 

সহকারী কলমিনার ও সহল ালজত সদস্য লহলসলি দালয়ত্ব পািন কলরলছন। জনাি রায়হানা মিাটারী ইন্টারন্যািনাি এর একজন পি 

হযালরস মফলিা। 

 

প্রকািনাাঃ  

জনাি রায়হানা তসলিম লিক্ষা মন্ত্রণািয় কর্তজক প্রকালিত লি.এড মেলণর গলণত ও আইলসটি লিষয়ক িই-এর একজন মিখক। এছাড়াও 

তাঁর মিখা নারীর ক্ষমতায়ণ, গলণত, ই-িালন জং ও আইলসটি লিষয়ক প্রিন্ধ লিলভন্ন জাতীয় দদলনক এিং ম্যাগালজলন প্রকালিত হলয়লছ। 

 

ভ্রমণাঃ 

জনাি রায়হানা এ প জন্ত িহু মদি ভ্রমণ কলরলছন। সরকালর ব্যিস্থাপনায় লতলন কানাডা, লনউলজোন্ড, সুইলডন, োইোন্ড, শ্রীিঙ্কা, 

ভারতসহ লিলভন্ন মদলি লিলভন্ন মময়ালদ প্রলিক্ষণ গ্রহলণর জন্য এিং ব্যলক্তগত ব্যিস্থাপনায় USA, লফনোন্ড, নরওলয়, লসঙ্গাপুর, 

মািলয়লিয়া, মনপাি, ভুটানসহ লিলভন্ন মদি ভ্রমণ কলরলছন। 

 

পুরস্কারাঃ 

২০১২ সালি Best Teachers Award অজজণ কলরন। 

 

ব্যলক্ত জীিনাঃ 

জনাি রায়হানা ১৯৯৬ সালি মাদারীপুর মজিার লিিচর উপলজিার প্রলফসর ড. মমা: মসলিম লময়ার সালে লিিাহ িন্ধলন আিদ্ধ হন। 

তাঁর স্বামী লিলসএস ১৪ ব্যালচর একজন কম জকতজা। িতজমালন লতলন িামরাই সরকালর কলিজ, ঢাকার অধ্যক্ষ লহলসলি কম জরত রলয়লছন। 

তালেঁর এক কন্যা মস্বাপালজজতা তানহা আকন্দ মরালদিা ব্র্যাক লিশ্বলিদ্যািলয়র CSE লডপাট জম্যান্ট এ অধ্যয়নরত। জনাি রায়হানা পাঁচ 

ভাই মিালনর মলধ্য লিতীয়। 


