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প্রিয় অপ্রববাফক / অপ্রববাপ্রফকা , 

করকক জানাই আন্তপ্রযক শুকবচ্ছা | 

আভযা আা কপ্রয আপ্রন এফং আনায প্রযফায ুস্থ আকেন। 

 

এই কঠিন ভকয় আভাকেয উয আস্থা যাখায জনয আভযা আন্তপ্রযকবাকফ আনাদেয ধনযফাে 

জানাকে চাই  এফং আা কযফ আগাভী ফেযগুপ্ররকেও একই বাকফ আনাযা আভাকেয উয 

আস্থা ফজায় যাখকফন।  আভযা একই াকে েুঠি অবূেূফ ব প্রফম বয় িেযক্ষ ককযপ্রে , মো COVID-

19 এয ভাভাযী এফং ঘূপ্রণ বঝ আভপান। দজযাপ্রেভ বয় এডুককন অযান্ড ওকয়রকপয়ায 

পাউকন্ডকনয  িধান অগ্রাপ্রধকায র েুুঃস্থকেয াক োকা | দই উকেয ভগ্র JEWF প্রযফায , 

োকেয কণ বধায  ড: াে ব াযপ্রে গাঙু্গপ্ররয েিে বনায়  , আভাকেয িপ্রেকফী ও া বফেী অঞ্চকরয 

ক্ষপ্রেগ্রস্তদেয জনয দফ ককয়কঠি ত্রাণ কাকজয ফযফস্থা ককয চকরকে | এোাও এই ত্রানকাকম ব  

আভযা আভাকেয প্রক্ষােীকেয ( ফেবভান এফং অেীে উবয় ) , অপ্রববাফককেয এফং কভ বচাযীকেয 

ভে বন দকয়প্রে এফং আভযা োকেয ভে বনদক আন্তপ্রযকবাকফ স্বীকৃপ্রে জানাই। প্রফন্দ ুপ্রফন্দকুে 

তেপ্রয য় প্রনু্ধয জর, দইবাকফই আভযা আভাকেয ভস্ত প্রক্ষােী , অপ্রববাফক এফং 

শুবানুধযায়ীকেয অনুকযাধ কপ্রয মৎাভানয করও  ত্রাণ যফযাদ আভাকেয ায়ো কযকে 

এপ্রগকয় আুন।  রকডাউন শুরু ওয়ায য দেককই  খােযাভগ্রী , ত্রত্রর(প্রফকলে আম্ফাকনয 

কয) , জরুপ্রয প্রচপ্রকৎায জনয মানফান ইেযাপ্রেয ফযফস্থা ধাযাফাপ্রকবাকফ কযা কয়কে । 

 

 আনাযা জাকনন দম দজযাপ্রেভ বয় াফপ্ররক সু্কর োকেয ভস্ত িকচষ্টা ও উেযভকক দকন্দ্রীবূে 

ককযকে আভাকেয প্রক্ষােীকেয ুপ্রফধাকে ব | প্রিয় প্রক্ষােীকেয এফং ভাননীয় অপ্রববাফককেয 

আগ্রকয কো ভাোয় দযকখ আভাকেয প্রফেযারয় প্রনকজকেয স্বাচ্ছন্দযকক প্রযকয় দযকখ দফ প্রকেু 

েকক্ষ প্রনকয়কে। আভযা আনাকেয াকে এই জােীয় ভস্ত েকক্ষগুপ্রর বাগ ককয প্রনকে 

চাই: 

 

 ১ . র্রকডাউর্ন র্র্যর্ফর্তী র্র্দক্ষের্  

রকডাউনঠি আকত্রিকবাকফ ঘকিকে এফং আভযা অকনককই এয জনয িস্তুে প্রেরাভ না। েকফ, 

প্রফেযারকয়য  ভস্ত প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকাযা নেুন প্রক্ষাফল ব  শুরু ওয়ায  প্রনধ বাপ্রযে োপ্রযখ , ৬-ই 

এপ্রির, ২০২০ দেকক ভস্ত দেনীয জনয অনরাইন ািয-উকযণ দিযণ শুরু ককয 

প্রেকয়প্রেকরন।  অকনক প্রক্ষােী িস্তুে প্রের না এই  প্রডত্রজিার ভাধযকভয জনয এফং দনিওয়াকব 

ংক্রান্ত ভযায জনয | ো প্রফকফচনায় দযকখ , প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকাকেয দ্বাযা খুফ কাম বকযবাকফ িস্তুে 

প্রফদে তেপ্রয ািয-উকযণগুপ্রর দিযণ কযায িত্রক্রয়া শুরু কয় প্রগকয়প্রের , মাকেয প্রনকজকেয 

কাকেও এই প্রযপ্রস্থপ্রে অিেযাপ্রে প্রের। কর ধযকণয প্রক্ষােীয িকয়াজকনয কো ভাোয় দযকখ , 

প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকাযা  প্রবপ্রডও / অপ্রডও / ািয উকযণ ইেযাপ্রে িস্তুে ককয দগকে প্রনকজয প্রফফপ্রে বে 

ককয করও । প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকা এফং প্রক্ষােী উবকয়ই এই নেুন প্রখন িত্রক্রয়াদে  ধীকয ধীকয 

অবযস্ত কয় উিকে। 
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 ২. র্াঠ্যর্ুস্তক র্ফযর্ফস্থার্র্না  

দমকেু আভযা ফুঝকে দকযপ্রেরাভ দম , প্রক্ষােীদেয ঘকয ফক াকানা চাপ্ররকয় মাওয়ায জনয 

ািয ুস্তকগুপ্রর আফযক , আভযা আভাকেয প্রযফণ েপেকযয ায়োয় ািয ুস্তকগুপ্রর  

প্রক্ষােীকেয িায় ফাপ্রয দোযকগাায় দ ৌঁকে দেওয়ায জনয ফযফস্থা ককযপ্রেরাভ , অপ্রেপ্রযক্ত দকান 

ভূরয না প্রনকয় | 

 

 ৩. র্ফযক্তিগর্ত র্তত্ত্বার্ফর্ধার্ন  

 প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকা এফং প্রক্ষােীকেয ভকধয ফযত্রক্তগে দমাগাকমাগ ংস্থান অফযই িকয়াজন 

শুধুভাত্র োকেয িকেয জফাফ দেওয়ায জনয নয় , এই কঠিন ভকয় োকেয ান্ত যাখায জনযও | 

প্রক্ষক-প্রপ্রক্ষকাযা ফযত্রক্তগে বাকফ অপ্রববাফককেয কর কযকেন এফং অপ্রববাফকফনৃ্দ এফং 

প্রক্ষােী উবকয়য াকে কো ফরকেন ,োকেয ম্পককব দখা োঁজ-খফয প্রনকচ্ছন এফং অধযয়ন ংক্রান্ত 

ভযাযও ভাধান কযকেন |   

 

 ৪. অর্নর্রাইর্ন অর্ধযয়র্ন  

আভযা ইপ্রেভকধয ৮ই জনু, ২০২০  দেকক দফাডব ক্লাকয অে বাৎ েভ ও দ্বাে দেণীয জনয 

অনরাইন রাইব ক্লা শুরু ককযপ্রে  এফং ীঘ্রই ম বায়ক্রকভ  অনযানয ক্লাকয জনযও অনরাইন 

রাইব ক্লা  শুরু কযায প্রযকল্পনা প্রনকয়প্রে।  রাইব ক্লাগুপ্রর দযকডব কযা কফ , দই দযকপ্রডবং 

এফং অধযয়ন াভগ্রী  ভস্ত প্রক্ষােীদেয দিযণ কযা দেওয়া কফ। এঠি প্রনত্রিে কযকফ, দম ভস্ত 

প্রক্ষােী দকান কাযকণ রাইব অনরাইন ক্লাক অং প্রনকে াযকে না োযাও ািয-াভগ্রী দেকক 

ফত্রঞ্চে কফ না | 

 

 ৫. র্ফর্র্ধ ির্ত র্র্প , অর্র্তর্র্যি র্র্প ,লর্রট র্র্প রু্ভকুর্ফ  

মপ্রেও প্রকেু প্রক্ষােী প্রয-এডপ্রভন প্রনকে ক্ষভ য়প্রন ফা ভাপ্রক প্রপ িোন কযকে ক্ষভ  য়প্রন , 

েফুও আভযা প্রক্ষােীকেয ািয-উকযণ দিযণ ফন্ধ ককয প্রেইপ্রন | এই ফেয প্রদ্ধান্ত দনওয়া 

কয়কে ফপ্রধ বে াকয ঠিউন প্রপ দনওয়া কফ না (মপ্রেও এঠি ১০ % এযও কভ) | দম ভস্ত 

অপ্রববাফকফনৃ্দ ংকাপ্রধে াকয প্রপ িোন ককযপ্রেকরন ,  আগাভী ভাগুপ্ররকে োকেয অপ্রেপ্রযক্ত 

প্রযভাণঠি ভন্য় ককয দেওয়া কফ। অপ্রববাফককেয দকফরভাত্র গে ফেকযয প্রপ কািাকভা 

অনুমায়ী ভাপ্রক ঠিউন প্রপ িোন কযকে কফ।  এোা , দকানও দরি প্রপ আকযা কযা কফ 

না।   

এোাও , মপ্রে অপ্রববাফককেয ভকধয এখনও দকানও অুপ্রফধা দেকক োকক , েকফ প্রিত্রিাকরয 

াকে দেখা ককয ো জানাকনায জনয অনুকযাধ কযা কচ্ছ । আভযা অফযই এঠি  ভানপ্রফক 

েৃঠষ্টবঙ্গীকে  প্রফকফচনা কযফ। 
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৬. র্র্ফর্দযার্রয় র্ুর্নর্যায়  চার্রু র্না হওয়া র্র্ম িন্ত র্র্র্যর্ফহর্ন র্র্প রু্ভকুর্ফ  

এোাও , এই প্রক্ষাফকল বয িেভ দেককই প্রফেযারয় প্রযফন প্রপ দনওয়া ফন্ধ কদয প্রেকয়প্রের | 

ভাপ্রক ইপ্রএকয আকে স্থপ্রগে ককয দেওয়া কয়প্রের এফং আফায প্রফেযারয় চারু না ওয়া ম বন্ত  

দঠি ুনযায় ত্রক্রয় কযা কফ না। 

 

অর্র্বর্বার্ফকক্ষর্দর্য র্র্যার্ভর্ ি অর্নুর্ধার্ফর্ন  

আভযা প্রফশ্বা কপ্রয দম, উপ্রযউক্ত েকক্ষগুপ্রর ভস্ত প্রক্ষােীকেয ুপ্রফধাকে ব এফং 

অপ্রববাফককেয াক োকায জনয প্রফেযারয় কেৃ বক গৃীে কয়কে এফং দগুপ্রর েুকর ধযা কয়কে। 

মপ্রে আযও দকান েকক্ষকয িকয়াজন য় প্রফেযারকয়য উন্নপ্রেয জনয , আভযা যাভক বয জনয 

ফ বোই িস্তুে ।  আপ্রন 85840 84111-এ প্রিত্রিাকরয াকে একঠি অনরাইন বায জনয 

অনুকযাধ কযকে াকযন এফং এঠি অফযই আকয়াত্রজে কযা কফ।  এোাও , ভস্ত 

অপ্রববাফককেয াকে দেপ্রণপ্রবপ্রিক অনরাইন বাও আকয়াত্রজে কযা কফ , মা ীঘ্রই প্রফকে 

জাপ্রনকয় দেওয়া কফ।  ( েভ ও দ্বাে দেপ্রণয জনয অনরাইন বা ইপ্রেভকধয ১৪.০৬.২০২০ , 

যপ্রফফায আকয়াজন কযা কয়প্রের | ) 

 

অর্নর্রাইর্ন অর্ধযয়ক্ষর্নর্য জর্নয র্র্োর্থীক্ষর্দর্য প্রস্তুর্র্ত  

ভকয়য োফী প্রাকফ , আভাকেয ভস্ত অপ্রববাফককেয কাকে অনুকযাধ দম , প্রক্ষােীদক োকেয 

ফাপ্রয ুযক্ষা দেকক প্রক্ষণ িত্রক্রয়ায় ায়ো কযায জনয োযা ফাপ্রকে একঠি তফেুযপ্রেক   

অনুলকঙ্গয ফযফস্থা ককযন ।  একক্ষকত্র বার দনিওয়াকব ংকমাগ এফং অনযানয িকয়াজনীয় 

আনুলাপ্রঙ্গক  একঠি দভাফাইর / রযাি / দডস্কি অফযই ন্তাকনয উকাদয আকফ | 

আগাভী প্রেনগুপ্ররকে , ম্ভফে আভাকেয িেযক্ষ দমাগাকমাকগয দচকয় প্রডত্রজিার ভাধযকভয উয 

আযও প্রনববয কযকে কফ। আুন আভযা প্রনকজদেয এভন প্রযপ্রস্থপ্রেয জনয িস্তুে ককয যাপ্রখ । 

 

সংঘর্ফদ্ধ উর্াক্ষয় র্র্র্যর্স্থর্র্তর্য লর্ভাকার্র্ফর্রা  

আা কপ্রয ফুঝকে াযদেন দম , আভযা দকফর আভাকেয প্রিয় প্রক্ষােীকেযই নয় , আভাকেয 

ভাননীয় অপ্রববাফককেয চ্ছরোয জনযও ভানবাকফ উপ্রদ্বগ্ন।  মাযা এই ফেকয প্রফেযারকয় নেুন 

দমাগোন ককযকেন োকেয জনয এই মাত্রাঠি এক নেুন মাত্রা , েকফ মাযা প্রফেযারকয়য াকে 

েীঘ বপ্রেন মুক্ত আকেন , োযা ফুঝকে াযদেন দম এই প্রফেযারয় ফ বোই োয প্রক্ষােী ও 

অপ্রববাফককেয াকে যকয়কে । 

 

আনাদেয  ভে বন এফং উৎাকয  িেযাায় যইরাভ । 
ুস্থ ও প্রনযাে োকুন | 

ধনযফাোকন্ত, 

 প্রিত্রিার 

 দজযাপ্রেভ বয় াফপ্ররক সু্কর | 


