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   سے متعلق جامعہ ميں ورکشاپ کا انعقاد  بہار کے مدرسوں ميں بالغوں کے تعليم
  

اقوام متحده کے ادارے يو اين ايف پی اے کے ايک پروجيکٹ کے تحت بہار مدرسہ بورڈ 
    جامعہ ميں ايک ورکشاپ کا اہتمام کيا گيا ۔  کے اساتذه کے لئے

  
کے ساته ساته موالنا آزاد نيشنل اردو يونيورسٹی ، حيدرآباد کو ايک   جامعہ مليہ اسالميہ

سے اس منصوبے کو شروع کرنے کا کام   اشتراک بار پهر بہار مدرسہ بورڈ ، پٹنہ کے
   سونپا گيا ہے۔

  
اہم بات يہ ہے کہ اس منصوبے کا ميدان پہلے بہار کے دو اضالع تک محدود تها جسے 
اب رياست کے تمام اڑتيس اضالع تک بڑها ديا گيا ہے۔ منصوبے کی وسعت کے پيش 

ت ہے جو متعلقہ اسٹيک نظر ، رياست اور ضلعی سطح پر وسائل تيار کرنے کی ضرور
  ہولڈرز کے مابين مناسب ہم آہنگی کو يقينی بنائے۔

  
اس اجالس کا پہال دن بہار رياست مدرسہ بورڈ کے انتظامی کنٹرول ميں چلنے والے 
مدرسوں کے سربراہان کے لئے تربيتی ماڈيول تيار کرنے کے لئے وقف کيا گيا تها۔ 

شرکا کا خيرمقدم کرتے ہوئے انہيں اجالس  پروجيکٹ ڈائريکٹر پروفيسر اعجاز مسيح نے
  کی توقعات سے آگاه کيا۔

  
ڈاکٹر نديم نور ، کوآرڈينيٹر ، يو اين ايف پی اے ، بہار باب نے اس منصوبے کی ابتدا 

پرنسپلز کے لئے ماڈيول تحرير ’دن کے دو سيشنز   کے بارے ميں تفصيل سے بتايا۔
اور پرنسپلز ‘ مدرسوں کے ہيڈ/ ہ خيال کرنے کے لئے موضوعات کی نشاندہی پر تبادل

کے ماڈيول کے لئے کورس آؤٹ الئن کو حتمی شکل دينے کے سلسلے ميں بالترتيب 
  ميں اجالس ہوا۔  پروفيسر ايم اختر صديقی اور پروفيسر الياس حسين کی زير صدارت

  
ينيتا ڈاکٹر ارشاد اکرام احمد اجالس کے کنوينر تهے۔ اين آئی ای پی اے کی پروفيسر و

سے ڈاکٹر   سوروہی ، پرنسپل ڈی آئی ای ٹی ، راجندر نگر اور جامعہ مليہ اسالميہ
  سوويتا کوشل اور ڈاکٹر سجاد احمد کليدی مباحثے ميں شريک تهے۔



  
دوسرے دن وسائل مراکز کے اداره جاتی منصوبہ بندی کے لئے وقف کيا گيا تها۔ 

کا خيرمقدم کيا اور اجالس کے  پروجيکٹ ڈائريکٹر پروفيسر اعجاز مسيح نے شرکا
  مقاصد پر ورشنی ڈالی ۔

  
ڈاکٹر نديم نور ، کوآرڈينيٹر ، يو اين ايف پی اے ، بہار باب نے ايس آر سی اور آر آر سی 

پر تبادلہ خيال کيا ۔ اجالس کے کنوينر ڈاکٹر قاضی فردوسی اسالم نے بيانات کا    کے قيام
کی تشکيل کے حوالے سے گفتگو ) ٹی او آر(اور اصطالحی حوالہ ) ايس او پی(مقصد 

  کی ۔
  

  اس سيشن کی صدارت پروفيسر فرقان قمر نے کی اور اچهی طرح سے پروفيسر سوديش
ايم آئی آئی زيدی ،پروفيسر کے بسوال ، پروفيسر الياس حسين   مکه اپاده ، پروفيسر ای

  ياالت سے نوازا۔اور ڈاکٹر ستيہ بهوشن وغيره نے ورکشاپ ميں شرکت کی اور اپنے خ
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
  
  

 


