
প্রিয় ফাফা-ভা, 

খুফ বার কার। এটিয ুংফাদ যম ধনফাদ এখন ীঘ্রই একটি 

ফুজ অঞ্চর। আভযা যকায িদত্ত প্রনর্দেনা অনুযণ কযপ্রি এফং 

পরাপর এর্নর্ি। িাপ্তফয়স্ক প্রার্ফ আভার্দয প্রযফাযগুপ্ররর্ক 

প্রনযাদ ও ুস্থ যাখর্ে আভার্দয খুফ গুরুত্বূণ ে বূপ্রভকা প্রনর্ে র্ফ। 

আপ্রভ আনার্ক অনুর্ভাপ্রদে উে্ যের্ক COVIT 19 ম্পর্কে 

আর্েি োকায জনয অনুর্যাধ কযপ্রি। বুয়া ংফাদ উে্াপ্রে 

কযর্ফন না যায়ািঅযার্ এই জােীয় ফােো ফা প্রবপ্রেও পর্যায়ােে 

কযর্ফন না। আনায প্রশু / প্রশুর্দয ফাপ্রয প্রবের্য যাখুন। 

আভযা আনার্ক আনায ফাচ্চা / প্রশুর্দয দখর কর্য যাখর্ে 

ায়ো কযপ্রি মার্ে আনার্ক কাম েবায যফযা কর্য। ের্ফ আপ্রভ 

ফুঝর্ে াপ্রয যম আনায াঠ্য ফই না োকায কাযর্ণ আনাযা 

অর্নর্ক ভযায ভুর্খাভুপ্রখ র্ে ার্যন। এটি যকান ভযা নয়। 

ফেেভার্ন আভার্দয অযাাইনর্ভন্টগুপ্রর এভনবার্ফ িস্তুে কযা র্য়র্ি 

মার্ে প্রক্ষােীযা াঠ্য ফই িাাই র্জই োর্দয ফুঝর্ে এফং 

ভাধান কযর্ে ার্য। 

ের্ফ এগুপ্রর ভর্নয ও যদর্ ুস্থ যাখা জরুপ্রয। অেএফ, একটি 

েপপ্রর ফজায় যাখা উপ্রিে মা আনায অফযই প্রনযীক্ষণ কযর্ফন। 

িাে েনা, অনুীরন (যমভন যমাগ, প্রি যান্ড), যগভ (ইনর্োয 

যমভন - রুর্ো, কযাযভ), প্রংংং, োন্সং, যপ্রন্টং ইেযাপ্রদয জনয 

ভয় োকা উপ্রিে our । োর্দয ন্িয়াকরার্ আনায জপ্রেো 

োর্দয আনন্িে কযর্ফ।  

একটি গুরুত্বূণ ে কাজ মা িপ্রেপ্রদন কযা উপ্রিে ো 'র - া এফং যাইটিং। 

প্রশুযা ংফাদত্র, গর্েয ফই, জীফনী, রূকোয গে ইেযাপ্রদয ভর্ো প্রকিু 

র্ে ার্য আভযা যকান প্রনপ্রদেষ্ট ওর্য়ফাইর্িয জনয আনার্ক টঠ্ক 

েেয যফযা কযফ মা আভার্দয প্রক্ষােীর্দয র্ক্ষ যকান ফইগুপ্রর বার। 

যরখায অনুীরনও িাপ্ররর্য় যমর্ে র্ফ। োযা োর্দয স্তাক্ষয, ফানান, 

ফযাকযণ, স্টাইর এফং আযও অর্নক প্রকিু উন্নে কযর্ফ। োযা মখন সু্কর্র 

প্রপর্য আর্, েখন োযা প্রনর্জয ার্ে আযও আত্মপ্রফশ্বাী র্ফ। সু্কর 

াঠ্যিভ এফং যীক্ষা ম্পর্কে প্রিন্তা কযর্ফন না। আভযা অর্নক েকে 



এফং আভার্দয প্রক্ষােীর্দয র্ফ োত্তভ ুপ্রফধাগুপ্রর যফযা কযফ। সু্করটি 

আফায যখার্র এফং আভযা আভার্দয প্রনয়প্রভে রুটির্ন প্রপর্য এর্র ভস্ত াঠ্ 

ুর্যাুপ্রয ংর্াপ্রধে র্ফ। াঠ্ যখার্না র্রই যীক্ষা কযা র্ফ। এই 

রকোউন ভয়কার্র আভযা স্ব - অধযয়ন, স্ব - ঙৃ্খরায ভর্ো বার 

অবযার্য প্রফকার্য উয যজায প্রদন্ি। ন্িয়াকরার্য প্রিন্তাবাফনা এফং 

প্রফর্েলণাত্মক ভনগুপ্রর প্রফকার্ ায়ো কযায জনয অযাাইনর্ভন্টগুপ্রর 

ব্দবাণ্ডায, বালায প্রুর্য়সী ফাার্ে প্রেজাইন কযা র্য়র্ি। আভার্দয 

প্রক্ষােীযা বপ্রফলযর্েয জনয িস্তুপ্রে প্রনর্ি। প্রক্ষক এফং প্রক্ষােীয ভর্ধয 

জ যমাগার্মার্গয জনয আভযা এখন আভার্দয ওর্য়ফাইিটি ফযফায 

কযফ।  প্রক্ষােীর্দয াইনআ ষৃ্ঠাটি উন্মুক্ত র্ফ। যখার্ন আনার্ক 

প্রনম্নপ্ররপ্রখে িাই কযর্ে র্ফ এখন প্রনফ োিন করুন আনায দযদ 

যনই? াইনআ ...  নেুন ষৃ্ঠাটি উন্মুক্ত র্ফ (অে োে্ প্রক্ষােীযা রগইন 

করুন) িেভে, আভযা আভার্দয ওর্য়ফষৃ্ঠায় রর্য়ারািারোঙ্গা েিকভ ফা 

রর্য়ারিারোঙ্গা.com/index.php ফযফাযকাযীয আইপ্রে এফং াওয়ােে 

তেপ্রয কযফ প্রক্ষােী যািোর্রয ভাধযর্ভ (অে োে্ ওর্য়ফষৃ্ঠায ীর্ল ে)। 

প্রক্ষােীর্দয উয প্রিক করুন  1) আনায নাভ (যকফরভাত্র 15 অক্ষয) 2) 

সু্কর-আইপ্রে (প্রক্ষােীয আইপ্রে এরএ /) প্রদর্য় শুরু য় 3) ইর্ভর আইপ্রে 

(টঠ্ক ইর্ভর আইপ্রে না, ের্ফ োযা দয়া কর্য যকফর এটি ন্জর্ভইর্রয 

ভাধযর্ভ তেপ্রয করুন) 4) আপ্রন যম িাটি অধযয়ন কর্যন ো প্রনফ োিন 

করুন ) াওয়ােে (র্জ মা আপ্রন ভর্ন কযর্ে ার্যন মা 8 টি অক্ষয ফা 

8 টিযও যফপ্র অক্ষর্যয অন্তবুেক্ত ের্ফ 8 টিয যির্য় কভ অক্ষয নয়) 6) 

াওয়ােে প্রনন্িে করুন (াওয়ার্েেয ভর্োই)  োযর্য প্রনফন্ধটির্ে প্রিক 

করুন (এটি ূপ্রিে কযর্ফ যম প্রনফন্ধটি পর) এফং োযর্য আপ্রন রগইন 

কযর্ে াযর্ফন i (অে োে্ দোয র্য়র্ন্ট আনায ইপ্রেভর্ধয দযো 

আর্ি? রগইন করুন) উর্যয র্য়ন্টটি আনার্ক আনায রগইন এফং 

াওয়ােে তেপ্রয কযর্ে ায়ো কযর্ফ। 

 ভস্ত অযাাইনর্ভন্টটি যদখুন (আপ্রন যম প্রেনটি যফাোর্ভয প্রফপ্রবন্ন 

প্রফলয় প্রক্ষর্কয ভস্ত ফযাদ্দ যফাঝা োর্দয 'র োযা 'র প্রিপ্রপং, 

প্ররঙ্ক এফং কর্ভন্ট)। প্রিপ্রপং - প্রক্ষক প্রনর্য়ার্গয প্রফফযণ ম্পর্কে 

ফরর্িন, প্ররঙ্ক - যমখান যের্ক আপ্রন পাইর ফা যপাল্ডাযটি খুরর্ে 



ার্যন। আনার্ক একটি যফাোর্ভ প্রিক কযর্ে র্ফ LINK একটি 

োয়ারগ ফক্স খুরর্ফ এফং োযর্য আপ্রন প্ররঙ্কটি প্রনফ োিন কযর্ে 

ার্যন। এই প্ররঙ্কটি নেুন ষৃ্ঠা খুরর্ফ। ভন্তফয - যমখার্ন আপ্রন 

আনায প্রফলয় প্রক্ষকর্ক যম যকানও ধযর্ণয যকার্য়প্রয ম্পর্কে ফােো 

াঠ্ার্ে ার্যন এফং প্রক্ষক ইর্ভর্রয ভাধযর্ভ উত্তয যদর্ফন। এই 

বার্ফ আপ্রন আনায প্রনর্য়াগ ার্ফন।রগইন কযায র্য আপ্রন 

ন্িনটি েযার্ফােে িার্ স্বাগেভ যদখর্ে ার্ফন… ..! উর্যয 

যকার্ণ আপ্রন যদখর্ে ার্ফন প্রেনটি রাইন এটি প্রনফ োিন কর্য  

দ্নাদ যেপ্রণয প্রক্ষােীযা যাভফায, 4 যভ 2020 ার্র জভু িা 

শুরু কযর্ফ This এটি যকফর োর্দয ইিা ূযণ কযায জনয। 

আভযা অপ্রেও এফং প্রপ্রেএপ কাজগুপ্রর িাপ্ররর্য় মাফ। অপ্রেও এফং 

প্রপ্রেএপ ফযফায কর্য এই দ্ধপ্রেটি আভার্দয খুফ বার িপ্রেন্িয়া 

জাপ্রনর্য়র্ি। প্রক্ষােীযা পাইরগুপ্রর যফ কর্য়কফায ফযফায কযর্ে 

ক্ষভ য় এফং এটি োর্দয আযও বারবার্ফ ফুঝর্ে এফং প্রখর্ে 

ায়ো কর্য। জভু যেপ্রণর্ে একটি প্রনপ্রদেষ্ট ভয় োকর্ফ। ের্ফ 

একফায োউনর্রাে কযা এই অপ্রেও এফং প্রপ্রেএপগুপ্রর ভস্ত ভয় 

প্রক্ষােীর্দয ার্ে োর্ক। এভনপ্রক মপ্রদ যকানও ভুর্ি যপরা য় ের্ফ 

োযা আফায োউনর্রাে কযর্ে ার্য। 

অযাাইনর্ভর্ন্টয জনয ওর্য়ফ ষৃ্ঠাটি ফযফার্যয নেুন দ্ধপ্রেয 

াাাপ্র, আভার্দয প্রক্ষােীযা ওর্য়ফ ষৃ্ঠায় ক্ষভ না ওয়া ম েন্ত 

আভযা যায়ািঅযাটিও ফযফায কযফ continue 

যেপ্রণকক্ষ প্রক্ষায প্রফকে যনই। িার্ প্রক্ষক এফং প্রক্ষােীয ভর্ধয 

যমাগার্মাগ মাদ ু তেপ্রয কর্য এফং াঠ্দানর্ক আকল েণীয় কর্য যোর্র 

learning িমুন্ক্ত যকফর এই িন্িয়ার্ে ায়ো র্ে ার্য। 

আভযা িাে েনা কপ্রয এফং ীঘ্রই আভার্দয িারুর্ভ প্রপর্য আায 

আা কপ্রয। 

আভার্দয ফাচ্চার্দয বপ্রফলযে ুযপ্রক্ষে কযর্ে আনায কর 

র্মাপ্রগো এফং ায়োয জনয আনার্ক ধনযফাদ। একটি ুিয 

প্রফশ্ব (কর্যানায ভুক্ত) আভার্দয জনয অর্ক্ষা কযর্ি। আভার্দয 

অফযই ইপ্রেফািক োকর্ে র্ফ। 



যকানও যদপ্রযর্ে প্রপ জপ্রযভানা র্ফ না। আনায মপ্রদ যকানও িশ্ন 

োর্ক ের্ফ 7070644488 ফা 8252660889 নম্বয কর করুন। 

সু্কর অপ্রপ ীঘ্রই আফায যখারা র্ফ, ভয় এফং োপ্রযখ র্য 

জানার্না র্ফ। শুব কাভনা. 

 

পযাী বালায় এরপ্রবয়া েুংেং 

অধযক্ষ 

 
 


