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2020 সালের 8 ই অলটাবর 

 

প্রিয় বাবা-মা এবং যত্নশীে, 

 

পুনঃ সংপ্রিপ্ত সপ্তালের প্রপতামাতার পরামশ শ উপসংোর 

 

স্ট্যানলে ররাড িাথপ্রমক প্রবদ্যােলয়র গভন শররা এবং প্রপএইচএমএটি 25 ই রসলেম্বর সু্কে 

সপ্তালের কাঠালমার পপ্ররবতশলনর প্রবষলয় অপ্রভভাবক এবং যত্নশীেলদ্র সালথ পরামশ শ শুরু 

কলরপ্রিলেন। এই িস্তাপ্রবত পপ্ররবতশলনর প্রপিলন যুক্তি প্রিে পালঠর রিলে আরও ধারাবাপ্রেকতা 

রদ্ওয়া এবং তাই স্ট্যানপ্রে ররালড ইপ্রতমলধয রদ্ওয়া বাচ্চালদ্র জনয রদ্ওয়া উচ্চমালনর প্রশিার 

আরও উন্নপ্রত করা। বাচ্চালদ্র শুক্রবালরর িথম প্রদ্লক রশষ করার অথ শ ে'ে শুক্রবার দু্পুলর 

প্রশিকরা অপ্রতপ্ররি িপ্রশিণ এবং তালদ্র প্রপপ্রপএ দ্াপ্রয়ত্বিাপ্ত প্রশিাগুপ্রে সম্পন্ন করার জনয 

বযবোর করলতন, ফেস্বরূপ রেপ্রণকলির আচ্ছাদ্ন হ্রাস এবং আমালদ্র প্রশিাদ্ান দ্লের 

আরও দ্িতা অজশন করা। প্রবদ্যােলয়র সময়সূচীটি রসই অনুযায়ী রসামবার রথলক শুক্রবার 

 1.1.5  এর মলধয সমপ্রিত করা েত যালত প্রশশুরা রকানও প্রশিার সময় োরালত না পালর তা 

প্রনক্তিত করার জনয। 

 

স্ট্যানলে ররালড আমালদ্র প্রপতামাতা, যত্নশীে এবং কমীলদ্র মতামত আমালদ্র পলি অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ শ এবং আমরা তালদ্র কাি রথলক রয সমথ শন রপলয়প্রি তা সব শদ্া িশংসা কলরপ্রি। 

আমরা রবশ কলয়কটি িপ্রতক্তক্রয়া রপলয়প্রি যা এই পরামলশ শর অংশ প্রেসালব স্বাগত জানালনা 

েলয়লি। প্রকিু িপ্রতক্তক্রয়া ইপ্রতবাচক েলয়লি এবং প্রকিু না। প্রপএইচএমএটি এর িধান প্রনব শােী 

কম শকতশা, িধান প্রশিক এবং সমস্ত গভন শররা আমালদ্র স্থানীয় সম্প্রদ্ালয়র রদ্ওয়া মন্তবয, 

পরামশ শ এবং উলেগগুপ্রে সমূ্পণ শরূলপ পল়ে এবং প্রবলবচনা কলরলিন। আমরা বতশমান রকাপ্রভড 
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-১ p মোমারী সম্পপ্রকশত আমালদ্র িস্তাবনার সময় প্রবলবচনা কলরপ্রি এবং অপ্রতপ্ররি পপ্ররবতশন 

এবং এই পপ্ররবতশন আমালদ্র পপ্ররবার এবং িােলদ্র েলত পালর and তাই ট্রাস্ট্, গভন শর এবং 

রেডিাচার এই সমলয় সংপ্রিপ্ত সু্কে সপ্তালের িস্তাব না প্রনলয় সক্তিপ্রেত প্রসদ্ধান্ত প্রনলয়লি। 

 

আমরা তালদ্র সোয়তার জনয এবং যারা উলেগ উত্থাপন এবং তালদ্র সমথ শন িস্তাব রদ্ওয়ার 

জনয উপযুি চযালনেগুপ্রে বযবোর কলরলিন তালদ্র জনয আমালদ্র প্রপতামাতা, যত্নশীে এবং 

সু্কে সম্প্রদ্ায়লক ধনযবাদ্ জানালত চাই। 

 

আপনার প্রবশ্বস্ত 

 

  

প্রফপ্রেপ জনসন 

গভন শরলদ্র রচয়ার 

 1সমূ্পণ শ পপ্ররচােনা পষ শদ্, রডপ্রভড ব্রাউনসওয়াডশ এবং প্রপএইচএমযালির পলি স্বািপ্ররত  
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