যুগপত (সরাসরর, রিথরিয়) রিক্ষণ বা
রসঙ্ক্রানাস (লাইভ, ইন্টাঙ্ক্ররিভ) লারনন িংঙ্ক্য়র
নযূনতি আবিূকীয় িতনাবলী থথঙ্ক্ক অবূাহরতর
জনূ অনুঙ্ক্রাধ
যুগপত (সরাসরর, রিথরিয়) রিক্ষঙ্ক্ণর নযূনতি আবিূকীয় িতনাবলী থথঙ্ক্ক অবূাহরতর জনূ অনুঙ্ক্রাধ
পলিলি/প্রোগ্রোম প্মমমোর্
যোনডোম নং 164 (Policy/Program Memorandum No. 164) এর মাধ্যমম লিক্ষো
মন্ত্রণোিয় বো লমলনলি অব এডু মেিন দূরবর্তী শিক্ষমের আবিযেীয় ির্ত োবিী সম্পমকে স্কু ল ববার্েসমূহমক শিমদে ি
প্রদাি কমরমে। এই আবিযেীয় ির্ত োবিীবর্ত অন্তর্ুে ক্ত করা হমেমে একটি বাধ্যর্তামূলক প্রর্তযািা বে স্কু ল
ববার্েসমূহ একটি প্রশিো তর্তরী করমব ো শিক্ষার্থীগেমক দূরবর্তী শিক্ষমে অংিগ্রহে করমর্ত যুগপর্ (িরোিলর,
লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে অবযোহলর্র সংিান্ত অনুমরোধিমযহ করার জিয আমবদি
করার অিুমশর্ত প্রদাি করমব (লনমের প্েলবিটি প্েখুন)। যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম
আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে অবযোহলর্র জনয স্বর্ন্ত্র অনুমরোধিমযহ (লনমের প্েলবিটি প্েখুন) অিলাইমির ফমেটি
বা ফমেটির মুশির্ত সংস্করে বা হার্ে কশি শিজ-শিজ স্কু মল (home school) জমা বদওোর মাধ্যমম স্কু মির
িুপোলরনমেমেবের (বা র্তামদর মমিািীর্ত বযশক্তর) েোমে েরমর্ হমব। িুপোলরনমেমেন্টগে (বা র্তামদর মমিািীর্ত
বযশক্ত) সকল অিুমরাধ্সমূহ িেোমলাচিা করমবি, অবযোহলর্ সংিান্ত স্বর্ন্ত্র অনুমরোধিমযবহর বযািামর শসদ্ধান্ত গ্রহে
করমবি এবং লিলখর্ভোমব অবযোহলর্ িংক্রোন্ত িেি অনুমরোমধর উত্তর প্েমবন। অনুমমোলের্ অবযোহলর্িমযহ
লিক্ষোথীগমণর অন্টোলরও স্টু মডন্ট প্রেমডত (Ontario Student Record) িংরক্ষণ েরো হমব। আমবদিকারীগমের
িূমবে অিুমমাশদর্ত শবদযমাি অবযাহশর্ত সংিান্ত অিুমরাধ্সমূহ বাড়ামিার বা বমোদ বিষ হওোর র্তাশরখ শিবোচি
করার শবকল্প বা অিিি রমেমে ো 2020/2021 স্কু ল শিক্ষাবমষের বিষ হওো িেেন্ত বাড়ামিা বেমর্ত িামর।

থেণী অনুসাঙ্ক্র যুগপত (সরাসরর, রিথরিয়) রিক্ষণ সিংক্রান্ত প্রতূািাসিযহ
রবভাগ
রোথলমে বো
এলিমমন্টোলর

মোধযলমে বো
প্িমেেোলর

রিক্ষাথীঙ্ক্ের থেণীর
পযন ায়
লেেোরগোমেতন

যুগপত (সরাসরর, রিথরিয়) রিক্ষঙ্ক্ণর জনূ
দেরনক নযূনতি প্রঙ্ক্য়াজনীয় সিয়*
180 লমলনে

1ম প্েণী প্থমে 3য়
প্েণী পযতন্ত
4থত প্েণী প্থমে 8ম
প্েণী পযতন্ত
9ম প্েণী প্থমে 12ি
প্েণী পযতন্ত

225 লমলনে
225 লমলনে
রলর্ 75 লমলনমের ক্লোি লপলরয়মডর জনয
িমবতোচ্চ 60 লমলনে** বো এেটি িম্পযণত প্েোমিতর
(full course) িময়িযলের জনয রলর্ লেন
225 লমলনে

* এটি অযুগপর্ (স্বর্ন্ত্র) লিক্ষমণর িময় েোড়ো।
** প্য প্েোমনো িমময়র জনয যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর রময়োজনীয় িময় যো 75 লমলনে নয় র্ো
এই অনুপোর্টিমর্ রলর্ফলির্ েরোর জনয িমন্বয় েরো উলের্।

যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষণ িংক্রোন্ত অবযোহলর্র জনয লপর্ো-মোর্োগণ/অলভভোবেগমণর দ্বোরো বো প্য
িেি লিক্ষোথীর 18 বের বো র্োর প্বিী বয়ি অথবো প্য িেি লিক্ষোথীর 16 বো 17 বের বয়ি লেন্তু
লপর্ো-মোর্োর লনয়ন্ত্রণ প্থমে িলরময় প্নওয়ো হময়মে র্োমের দ্বোরোই অনুমরোধ েরমর্ হমব। পলিলি
প্রোগ্রোম/প্মমমোর্
যোনডোম নং 164 এর িোমথ িমন্বয় প্রমখ, এই ফমতটি প্য িেি লিক্ষোথীমে টিশর্এসশবর
(TDSB) সামর্থ র্াচুে োল শিক্ষমের শবকমল্প [উদাহরেস্বরূি, টিলডএিলবর ভোেুত য়োি স্কু ল (Virtual School),
মাধ্যশমমকর শিজ-শিজ স্কু মল র্াচুে োল লাশিেং অিিি (Virtual Learning Option), লাশিেং বিটওোকে র্াচুে োল
লাশিেং হাব (Learning Network Virtual Learning Hub) এবং মোধযলমে শিক্ষার্থীগে োমদর এর্ামের্ ইিস্কু ল বর্ মমর্মল (Adapted In-school Day Model) লনবন্ধন েরো হময়মে)] শিবন্ধি করা হমেমে র্োমের
প্ক্ষমেই রমযোজয হমব। এই অবযাহশর্ত প্রশিোটি বসই সকল শিক্ষার্থীর জিয উিলর্য িে োরা প্রকৃ র্ত
(বযশক্তগর্তর্ামব উিশিশর্তর) প্রার্থশমক স্কু ল বা বহামস্কু শলং শিবোচি কমরমেি। অবযোহলর্ িংক্রোন্ত অনুমরোধ
েরমর্ রমর্যে লিক্ষোথীর জনয অবিযই এেটি পৃথে আমবেনপে েোলখি েরমর্ হমব।
বে সকল মাধ্যশমক শিক্ষার্থীগেমক এর্ামের্ ইি-স্কু ল বর্ মমর্লটিমর্ত শিবন্ধি করা হমেমে র্তামদর জিয একটি
সম্পূেে যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষণ িংক্রোন্ত অবযোহলর্টি বকবলমাত্র স্কু ল শদবমসর যুগপর্ (িরোিলর,
লমথলিয়) অিলাইি অংিটির জিযই প্রমোজয হমব। অবযাহশর্তসমূহ শিক্ষাদামির এর্ামের্ ইি-স্কু ল বর্
মমর্লটির বযশক্তগর্তর্ামব উিশিশর্ত সংিান্ত অংিটির জিয প্রমোজয হমব িা। এই মমর্মলর বেেীকমক্ষ শিক্ষাদাি
সংিান্ত উিাদামি উিশিশর্ত মাধ্যশমক শিক্ষার্থীগমের জিয বাধ্যর্তামূলক।
লিক্ষোয় অথতপযণত অলধগমমন িোহোযয েরোর জনয, অবযোহলর্রোপ্ত িেি লিক্ষোথীর জনয লবেল্প লিক্ষণ
পদ্ধলর্িমযমহর বযবস্থো েরো হমব। অবযোহলর্রোপ্ত লিক্ষোথীগণমে 300 লমলনে লিক্ষোমযিে লেবমির িোমথ িমন্বয়
প্রমখ এেটি দেলনে িময়িযলে বো িময়লনরূপণ র্োলিেো রেোন েরো হমব।
অবূাহরতপ্রাপ্ত রিক্ষাথীগঙ্ক্ণর জনূ প্রতূািাসিযহ
•

দেলনে িময়িযলে: অবযোহলর্রোপ্ত লিক্ষোথীগণমে 300 লমলনে লিক্ষোেোন িংক্রোন্ত লেবমির িোমথ িমন্বয়
প্রমখ র্তামদর শিক্ষকগে দ্বারা রেোন েরো দেলনে িময়িযলেটি বো িময়লনরূপণ র্োলিেোটি অনুিরণ
েরমর্ই হমব। এটির জনয লিক্ষোথীগমণর ব্রোইেমেইমির (Brightspace), গুগল ক্লািরুমমর (Google
Classroom) বা লঘু িশরশিশর্তসমূমহর উির শর্শি কমর অিযািয অিুমমাশদর্ত িদ্ধশর্তর মমধয
স্বর্ন্ত্রভোমব অলধগমন েরোর এবং প্েণীেমক্ষর লিক্ষে দ্বোরো রেোন েরো েোজ িম্পন্ন েরোর রময়োজন
হমব এবং বেখামি শবমিষ চাশহদা সম্পন্ন শিক্ষা, শচশকৎসা সংিান্ত কারেসমূহ, ও অিযািয কারেসমূহ
ো জ্ঞামিন্দ্রীে সংিান্ত, দৃশিিশক্ত সংিান্ত, দৃিযমাি ও অদৃিযমাি প্রশর্তবন্ধীর্তাসমূহ, শবকাি সংিান্ত
কারেসমূহ, মািশসক স্বািয, মািশসক আঘার্ত বা ট্রমা সংিান্ত, ধ্মে/ধ্মীে শবশ্বাস, িাশরবাশরক
অবিাি, ইর্তযাশদর মমধ্যই সীমাবদ্ধ িে। েখি শিক্ষকগে একটি শিশদে ি লিক্ষো িংক্রোন্ত েমতিযলেবর্ত বা
বো প্রোগ্রোমম শিবন্ধিকৃ র্ত শিক্ষার্থীমদর একই দেলনে িময়িযলেটি বো িময়লনরূপণ র্োলিেোটি প্রদাি

করমবি, বসই অনুসামর, অবযাহশর্ত লনবতোেন েরো শিক্ষার্থীগমের দাশেত্ব হমব অেুগির্ত (স্বর্তন্ত্র) শিক্ষমে
র্তামদর অংিগ্রহে বৃশদ্ধ করা।
•

লিক্ষণ লবষয়ে উপেরণিমযহ: শিক্ষার্থীগেমক কমেসূশচ শর্শিক বা বপ্রাগ্রাশমং ববইজর্ সম্পূেে অোশরও
িাঠ্যিম বা অোশরও কাশরক্যযলাম প্রদাি করা হমব এবং ক্লামির জিয শিক্ষক বে সকল প্রর্তযািাসমূহ
লনধতোরণ করমবি বসগুমলা র্তারা অিুসরে করমবি। এই উিকরেসমূহ ব্রাইটমেইস লাশিেং মযামিজমমে
শসমেম, গুগল ক্লািরুম বা অিযািয অিুমমাশদর্ত িদ্ধশর্ত (উেোহরণস্বরূপ, বটশলমফাি কমর্থািকর্থি বা
কিফামরন্সসমূহ, ইমমইলসমূহ) যো স্বর্ন্ত্র লিক্ষোথীর েোলহেোিমযহ এবং পলরলস্থলর্িমযমহর উপর লভলত্ত
েমরই েরো হমব।

•

দেলনে উপলস্থলর্: অবযাহশর্তপ্রাপ্ত সকল শিক্ষাথীগমের জিয টিশর্এসশবর রোথলমে এবং মোধযলমে
উপলস্থলর্ িংক্রোন্ত েোযতরণোিীিমযমহর িোমথ িমন্বয় প্রমখ, লিক্ষোথীগমণর উপলস্থলর্ রোথলমে পযতোময়
রলর্লেন েুইবোর এবং মোধযলমে পযতোময় রলর্টি প্েোমিতই গণনো েরো হমব। শিক্ষাথীগে োমদর যুগপর্
(িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে আংশিক এবং িম্পযণত অবযোহলর্র
অনুমলর্ রেোন েরো হময়মে র্তামদর উপলস্থলর্ িংক্রোন্ত েোযতরণোিীিমযমহর আরও শবস্তাশরমর্তর জিয শিমচ
বদখুি। েখি যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে িম্পযণত
অবযোহলর্র অনুমলর্ রেোন েরো হময়মে, শিক্ষকগে র্তামদর বিিাগর্ত শসদ্ধান্ত প্রমোগ করমবি এবং
শিক্ষার্থীগে ও র্তামদর শির্তা-মার্তা(গে)/অশর্র্াবক(গমের) সামর্থ (মেখামি প্রমোজয) শিরবশিন্ন
বোগামোগ বজাে রাখার জিয কাজ করমবি।
o

আংশিক অবযাহশর্তসমূহ: টিশর্এসশবর রোথলমে এবং মোধযলমে উপলস্থলর্ িংক্রোন্ত
েোযতরণোিীিমযমহর িোমথ িমন্বয় প্রমখ, লিক্ষোথীগমণর উপলস্থলর্ রোথলমে পযতোময় রলর্লেন
েুইবোর এবং মোধযলমে পযতোময় রলর্টি প্েোমিতই গণনো েরো হমব।

o

সম্পূেে অবযাহশর্তসমূহ: উিশিশর্ত প্রশর্ত মঙ্গলবার (মসামবার ও মঙ্গলবামরর জিয) ও প্রশর্ত
শুিবার (বুধ্বার বর্থমক শুিবার িেেন্ত) সপ্তামহ দুইবার িশর্থর্ু ক্ত করা হমব। শিক্ষার্থীগে
োমদর সম্পূেে অবযাহশর্ত রমেমে র্তামদর উিশির্ত শহমসমব শচশির্ত করা হমব েশদ র্তারা র্তামদর
শিক্ষকগমের সামর্থ শিম্নশলশখর্ত এক বা একাশধ্ক িদ্ধশর্তর মাধ্যমম েুক্ত হমে র্থামকি: সপ্তামহ
কমিমক্ষ একবার র্তামদর কাজ জমা বদওো, বটশলমফামি কমর্থািকর্থিসমূহ, বা অিযািয
বোগামোগসমূহ বেমি ব্রাইটমেইস (Brightspace), গুগল ক্লািরুম (Google Classroom),
ইর্তযাশদ।

•

মযিযোয়ন, গুনমোন লনধতোরণ এবং রলর্মবেন রেোন: েখি প্গ্রোউইং িোেমিি: অযোমিিমমন্ট, ইভযোিুময়িন
এে লরমপোটিতং ইন অন্টোলরও স্কু িি (Growing Success: Assessment, Evaluation, and
Reporting in Ontario Schools) (2010)এ বলণতর্ পলিলিটি টিলডএিলবর িেি লিক্ষোথীগণ যোমের
যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে অবযোহলর্র জনয অনুমলর্
রেোন েরো হময়মে র্োমের ওপর রময়োগ েরো েোলিময় যোোমব, বগ্রাউইং সাকমসস: দযা মযার্থামমটিকস
অযামর্ির্াম বগ্রর্স 1 টু 8, 2020 (Growing Success: The Mathematics Addendum,
Grades 1 to 8, 2020) 1ম বর্থমক 8ম বেেী িেেন্ত গশেমর্তর বা মযামর্থর জিয প্রামদশিক শরমিোট
কার্ে বা প্রমর্শন্সোল শরমিাটে কার্ে সম্পন্ন করা সম্পশকে র্ত শিমদে িসমূহ প্রশর্তিািি করমব। লিক্ষেগণ
প্রশর্তটি শিক্ষা কমেসূশচর শুরুমর্তই মূলযােি সংিান্ত প্রর্তযািাসমূহ সম্পমকে শিক্ষার্থীগেমক েি রূিমরখা

প্রদাি করমবি। প্রমোজমি, িি-শর্শজটাল অনুলিলপগুমিো সহজলর্য করা সহ এটি ব্রাইটমেইস বা গুগল
ক্লািরুমমর (মেখামি প্রমোজয) মমধ্য একটি অযামসসমমে ও ইর্যালুমেিি সংিান্ত বফাল্ডামর রাখা হমব।
লিক্ষেগণ িেি লিক্ষোথীমে, ইংলিি এে প্েঞ্চ এজ এযো প্িমেে িযোঙ্গুময়জ িোনতোিত এবং লবমিষ লিক্ষো
িংক্রোন্ত েোলহেোিম্পন্ন লিশুমের যোমের ইনলডলভজুযয়োি এডু মেিন প্ল্যোন (আইলপ - IEP) রময়মে
র্োমের িহ, পৃথেীেৃ র্ িহোয়র্ো রেোন েরো েোলিময় যোমবন। লিক্ষোথীগণ প্য িেি লিক্ষো বো
প্েোিতিমযহ সংিান্ত েমতিযলে র্োমের লনবলন্ধর্ েরো হময়মে প্িগুমিো িফিভোমব িম্পন্ন েরোর জনয
ব্রোইেমেইমির বা গুগল ক্লািরুমমর মমধয রময়োজনীয় েোজিমযহ বো অযোিোইনমমন্ট এবং মযিযোয়নিমযহ
িম্পন্ন েরমবন এবং জমো প্েমবন।
যুগপত (সরাসরর, রিথরিয়) রিক্ষণ সিংক্রান্ত অবূাহরতর জনূ অনুঙ্ক্রাধসিযহ
অবযাহশর্তসমূমহর মাধ্যমম শিক্ষার্থীগমের সমন্বেসাধ্ি করার লক্ষযটি হমি স্কু মলর কশমউশিটিসমূমহর শবশর্ন্ন
প্রমোজিসমূহ সম্পমকে আমলাচিা এবং টিশর্এসশবর কমেচারীগে, শিক্ষার্থীগে ও িশরবারগমের সামশগ্রক মািশসক
স্বািয এবং কলযামে আমরা সাহােয করার জিয িমিীের্তা প্রদাি করা। প্যমহর্ু যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়)
লিক্ষণ িংক্রোন্ত অবযোহলর্িমযহ স্বর্ন্ত্র লিক্ষোথীমের এেেু নমনীয়র্ো রেোন েমর, র্োমের অযুগপর্ (স্বর্ন্ত্র)
লমলনমের িংখযোটি বৃলদ্ধ েরোরও রময়োজন যোমর্ অবযোহলর্রোপ্ত রমর্যে লিক্ষোথী রলর্লেন অংিগ্রহণ
েরমবন। শিক্ষকগমের বিিাগর্ত শসদ্ধামন্তর সামর্থ সমন্বে বরমখ, এটি রোে-ধোরনেৃ র্ বো লর-প্রেমডতড লভলডও
পোঠিমযহ পযতমবক্ষণ েরো, লনধতোলরর্ েোজিমযহ িম্পন্ন েরো বো অনিোইমনর আমিোেনো প্বোডতিমযমহ অবেোন
রোখোমে অন্তভুত ক্ত েরমর্ পোমর। লেেু লেেু প্ক্ষমে, অযুগপর্ (স্বর্ন্ত্র) লিক্ষমণর িুলবধোিমযমহ অলধগমন
ইমমইিিমযহ বো প্েলিমফোন েিিমযমহর মোধযমম রেোন েরো হপ্র্ পোমর।
এটি লনলির্ েরো প্য লিক্ষোথী প্েণীেমক্ষর লিক্ষমের িোমথ প্যন প্যোগাপ্যোগ েরো বজোয় রোমখন এবং প্যভোমব
লনধতোরে করা হময়মে প্িইভোমব লিক্ষোমযিে ও মযিযোয়ন িংক্রোন্ত েোজিমযহ িম্পন্ন েরো এবং জমো প্েওয়ো
যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষণ িংক্রোন্ত অবযোহলর্র এেটি অপলরহোযত উপোেোন। এডু মেিন অযোক্ট এর
অধীমন বোধযর্োমযিে স্কু ি বয়িী লিক্ষোথীগমণর জনয উপলস্থলর্ আবিযে। লিক্ষোথীগমণর িোফমিযর িবতোলধে
িুমযোগিমযহ েোযতেরী েরোর জনয, লিক্ষোথীগমণর অনুপলস্থলর্িমযহ এডু মেিন অযোক্ট এবং লমলনলি অব
এডু মেিমনর পলিলিিমযমহর িোমথ িম্পলেত র্ যো পলিলি P085 – স্টু মডন্ট অযোমেমেন্স এে প্িইফ অযোরোইভোি
(Policy P085 - Student Attendance and Safe Arrival) এ টিলডএিলব দ্বোরো ও লমলনলি অব
এডু মেিন এনমরোিমমন্ট প্রলজস্টোর ইনিোেিনি ফর এলিমমন্টোরী এে প্িমেেোরী স্কু িি (Enrolment
Register Instructions for Elementary and Secondary Schools) নলথপমের দ্বোরো বণতনো েরো হময়মে
র্োর িোমথ িমন্বয় প্রমখই আমিোেনো েরো হমব। এই েোরমণই, প্েোমনো িহোয়ে নলথ েোড়ো পরপর 15 স্কু ি
লেবি প্েোনও লিক্ষোথী অনুপলস্থর্ হমি উপলস্থলর্ িংক্রোন্ত লনবন্ধন বই বো অযোমেমেন্স প্রলজস্টোর প্থমে র্োর
নোম বোে প্েওয়োর মর্ পলরণোম ঘেমর্ পোমর।
বোধযর্োমযিে উপলস্থলর্ পযরণ েরমর্ বযথত হমি, েমত িম্পোেন এবং মযিযোয়ন িংক্রোন্ত রর্যোিোিমযহ যুগপর্
(িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে অবযোহলর্টি িহেোমরই অিঙ্গলর্পযণত এবং
এটির পলরবমর্ত র্ো প্হোমস্কু লিংময়র িোমথ িম্পলেত র্ উমেমিযর িোমথ প্জোে বোাঁধমব যো টিলডএিলব প্হোমস্কু লিং

পলিলি (TDSB Homeschooling Policy) এ বণতনো েরো হময়মে। লপর্ো-মোর্ো/অলভভোবেগণ যোরো লিশুমে
প্হোমস্কু ি েরোমনোর জনয ইচ্ছুে র্োমের প্হোম স্কু মির জনয স্কু ি িুপোলরনমেনমডন্ট এর েোমে এেটি প্নোটিি অব
ইনমেন্ট েু প্হোম স্কু ি (ফমত 553A) [Notice of Intent to Home School (Form 553A)]

অবিযই

জমো লেমর্ হমব।
সম্পযণনভাঙ্ক্ব অবূাহরতপ্রাপ্ত রিক্ষাথীগণ এবং রিক্ষণ রবষয়ক উপকরণসিযহের অধিগমন
িেি লিক্ষোথী যোমের যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়) লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে আংলিে বো
িম্পযণত অবযোহলর্র অনুমলর্ রেোন েরো হময়মে র্োমের ব্রোইেমেইমির বা গুগল ক্লািরুমমর মমধয র্োমের প্য
প্েণী/প্েোিতিমযমহর জনয লনবন্ধন েরো হময়মে প্িগুমিোমর্ই র্োমের জনয লিক্ষোেোন ও মযিযোয়ন িংক্রোন্ত
উপেরণিমযমহ অলধগমমনর নযোযযর্ো রেোন েরো েোলিময় যোওয়ো হমব। শিক্ষে শবষেক কমেকাণ্ডসমূহ এবং
অযুগপর্ (স্বর্ন্ত্র) লিক্ষমণর িুলবধোিমযহ মযিযোয়ন ও গুনমোন লনধতোরবের উমেমিয শিক্ষমকর কামে জমা বদোর
জিয অিলাইমি বিাে করা হমব। লিক্ষোথীগমণর র্োমের লিক্ষো িংক্রোন্ত েমতিলয ের আবিযেীয় ির্ত োবিী পযরমণ
িহোয়র্ো েরোর জনয এটি এেটি গুরুত্বপযণত পযবতির্ত । িেি লিক্ষোথী যোমের যুগপর্ (িরোিলর, লমথলিয়)
লিক্ষমণর নযযনর্ম আবিযেীয় ির্ত োবিী প্থমে অবযোহলর্র অনুমলর্ রেোন েরো হময়মে র্তারা র্তামদর শিক্ষকগমের
সামর্থ বোগামোগ করা বজাে রাখমর্ত এবং বের্ামব শিধ্োরে করা হমেমে বসইর্ামব কাজসমূহ ও মূলযােিসমূহ
বফরর্ত প্রদাি করমর্ত র্তামদর শিক্ষকগমের সামর্থ বমদাবস্ত করার জিয দােবদ্ধ র্থাকমবি।
আঙ্ক্বেনপঙ্ক্ের থিষ সিয়সীিা
রলর্টি রলর্মবেন রেোমনর প্ময়োে শুরু হওয়োর এে িপ্তোহ পমরই অবযোহলর্ িংক্রোন্ত অনুমরোধিমযহ শিম্নশলশখর্ত
র্তাশরখসমূমহ শবকাল 4টার মমধ্য অবিযই জমো লেমর্ হমব:
রোথলমমের জনয আমবেনপমের প্িষ িময়িীমো: 20 অমটাবর, 30 নমভম্বর, এবং 23 প্ফব্রুয়োলর।
মোধযলমমের জনয আমবেনপমের প্িষ িময়িীমো: 20 অমটাবর, 30 নমভম্বর, 15 প্ফব্রুয়োলর, এবং 30 এলরি।
িবােিসমূহ বা শরশিউওোলস/সম্প্রসারেসমূহ বা এক্সমটিিিস: েশদ আিিার িূমবের অিুমমাশদর্ত
অবযাহশর্তসমূমহর বমোদ বিষ হমে োে বা এটির বমোদ বিষ হওোর র্তাশরখটি কাোকাশে চমল আসমে,
অিুগ্রহ কমর উিমর প্রদািকৃ র্ত একই অিলাইি ফমমের শলংকটির মাধ্যমম ের্ত দ্রুর্ত সম্ভব একটি ির্তুি
অবযাহশর্ত সংিান্ত অিুমরাধ্ দাশখল করুি।

