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১৫/ ০৪/ ২০২০  

ম্মাননত অনববাফক,  

আারাভু আরাইকুভ 

আনাযা অফগত আছেন যম, বফনিক নযনিনতছত  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাছদ যকাছযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 
ননছদেনা অনুমায়ী নক্ষা প্রনতষ্ঠান ভূ নননদেষ্ট ভছয়য জনয ফন্ধ যাখা ছয়ছে। কছভা সু্কর এ ননছদেনা ছফোচ্চ 
গুরুছেয াছথ মথামথবাছফ ারনযত। াাান নফদযভান যনিনতছত নক্ষাথেীছদয যরখাড়ায নফলয়নি ভছয়য 
াছথ াছথ বাফনায নফলয় ছয় যদখা নদছয়ছে। তাই সু্কর কতৃেক্ষ নকেু অনুছযাধ আছফদন আনাছদয ভীছ 
উিান কযায জছনয আগ্রী ছয়ছে- 

১. উদূ্ভত নযনিনতছত ছেতনতা জরুযী, আতাংনকত য়া নয়। সু্কছরয কর মোছয়য শুবানুধযায়ীয ুিতা কাভনা 
কযনে।  

২. অফিায নযফতেন না য়া মেন্ত তথয প্রমুনিয ভছয়াছমাগী মথামথ ফযাফাছযয ভাধযছভ নক্ষাথেীছদয াছে 
মৃ্পি কযায জছনয প্রনতননয়ত প্রছয়াজনীয় তথয সু্কছরয ছয়ফ াইছি যদয়া ছে। ছয়ফ াইিনি প্রনতনদন নজছয 
যাখায জছনয অনুছযাধ কযনে।  
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৩. নক্ষকফৃন্দ তাছদয প্রছয়াজনীয় াে ম্পনকেত কর তথয ছয়ফাইছি আছরাড কছয নদছেন। ন্তাছনয নক্ষা 
ম্পনকেত কর তছথযয জছনয যখাছন নবনি করুন।  

৪. নক্ষা ম্পনকেত যমছকাছনা ায়তা  আপিাযনুন নক্ষকফৃছন্দয াছথ যপানারাছয ভাধযছভ আনাযা ছজই 
যছত াছযন।  

৫. নফছলবাছফ রক্ষ যাখুন, আনায ন্তান যমন প্রমুনিছক মথামথবাছফ কাছজ রানগছয় তায ােছক এনগছয় ননছয় 
মায়ায পাাঁছক অনরাইর আনিছত আক্রান্ত না য়। ন্তাছনয যমছকাছনা ধযছনয াভানজক যমাগাছমাগ ভাধযভ 
ফযফায ননয়ন্ত্রণ করুন। সু্কছরয কাছজয জছনয াযানদন কনম্পউিাছযয াভছন ফা ইন্টাযছনি ফযফায কযায যকাছনা 
প্রছয়াজন যনই। এছক্ষছে ন্তানছক প্রশ্রয় যদয়া যথছক নফযত থাকুন, তাছক যভানিছবন নদন। ম্মাননত  অনববাফক, 
আনাযা জাছনন যম, কছভা সু্কর ফভয় যকাভরভনত নক্ষাথেীছদয বােুেয়ার বাইযাছয থাফা যথছক ননযাছদ 
যাখায জছনয  আনাছদয কাছে আছফদন যযছখ েছরছে। এই যাভ যকায়াছযন্টাইছন অনুরূ আছফদন- যাভ 
যকায়াছযন্টাইন ারনকাছর ন্তানছক আনন মোপ্ত ভয় যদফায ুছমাগ াছেন তাই তায প্রনত ছেতন দৃনষ্ট 
যাখুন, ৃজনীর কাছজ তাছক মৃ্পি করুন।    
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৬. আন্ন নদছন যকাছযয ননছদেনা অনুমায়ী নক্ষা প্রনতষ্ঠাছনয েুনি ফনধেত কযা ছর নক্ষাথেীছদয বিষয় বিবি  
এছছভন্ট যদয়ায জছনয প্রস্তুত ছত ছফ। এজছনয এছযভন্ট গাইডরাইন যফতেীছত ওরয়রি আনাছদয জরনে 
প্র োশ  েো ছফ। তাই নক্ষাথেীযা ড়াগুছরা যমন ননয়নভতবাছফ এনগছয় ননছয় মায় অনববাফকছদয য ফযাাছয দৃনষ্ট 
যদয়া প্রছয়াজন।     

৭. আনাযা জাছনন যম, সু্কছরয ম্মাননত অনববাফকফৃছন্দয প্রাপ্ত নিউন নপ নদছয় সু্কছরয কর ফযয় ননফো কযা 
য়। সু্কছরয আছয়য ফছেছয় গুরুেূণে খাতনি যমন ের থাছক য ফযাাছয আনাছদয ছমানগতা কাভনা 
কযনে। যদছয এ নযনিছত ভানক নিউন নপ কার ১০ িা যথছক দুুয ১িা মেন্ত (নগদ অথে ) সু্কছরয ভূর 
বফছন নাফ নফবাছগ প্রদান কযা মাছফ। এ াংক্রান্ত নফস্তানযত তছথযয জছনয সু্কছরয অনপছ যমাগাছমাগ কযছত 
াছযন। সু্কছরয নাফ নফবাছগয যপান নাং:০১৮৪২-৯০০০৪৫ (যীপ যায)  

যভ করুণাভয় আভাছদয করছক ুি যদ, প্রান্ত ভন এফাং কভেফযস্ত ুখী জীফন দান করুন- এই আভাছদয 
ঐকানন্তক প্রাথেনা।  

ধনযফাদাছন্ত, 

কছভা সু্কর কতৃেক্ষ 

 

 




