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৪ অক্টোবর, ২০২১ 

প্রিয় এইচপ্রিএস িপ্ররবোর, 

 

আিপ্রি টিকক্িোক চযোক্েঞ্জ সম্পপ্রকিত কক্য়ক সপ্তোহ আক্ে আমোর প্রচটি মক্ি করক্ত িোক্রি  যো সু্কক্ের 

সম্পপ্রির ক্ষপ্রত কক্র। সসই সমক্য় আিিোর মক্িোক্যোক্ের জিয আিিোক্ক ধিযবোদ, প্রকন্তু আপ্রম দু :সের 

সোক্ে বেক্ত চোই, আমরো আমোক্দর প্রবদযোেয় জকু়্ে এই ধরক্ির চযোক্েঞ্জগুপ্রে বযোহত করোর জিয 

অবযোহতভোক্ব সদেপ্রি।এইভোক্ব, আপ্রম আজক্ক আিিোক্ক শুধু এই িপ্ররপ্রিপ্রত সম্পক্কি সক্চতি করোর 

জিযই প্রেেপ্রি িো, বরং আবোরও আিিোর সন্তোক্ির সোক্ে বক্স আমোক্দর সু্কে সম্প্রদোক্য়র উির এই 

চযোক্েঞ্জগুপ্রের িভোব এবং তোক্দর একোক্েপ্রমক ভপ্রবষ্যক্তর প্রবষ্ক্য় তোক্দর সোক্ে কেো বেোর জিয 

অিুক্রোধ করপ্রি। 

 

সসোশ্যোে প্রমপ্রেয়ো অক্িক ইপ্রতবোচক িস্তোব সদয়, যোর মক্ধয হযোমট্র্যোমক িপ্ররবোরগুপ্রেক্ক তোক্দর সন্তোিক্দর 

প্রশ্ক্ষোর অপ্রভজ্ঞতোর সোক্ে তোক্দর সম্পকৃ্ততো এবং সম্পকৃ্ততো বো়েোক্িোর অিুমপ্রত সদওয়ো এবং সজেোক্ক 

আমোক্দর িোত্র, িপ্ররবোর, প্রশ্ক্ষক এবং কমীক্দর উদযোিি করক্ত সক্ষম করো দুভিোেযবশ্ত, সসোশ্যোে 

প্রমপ্রেয়োও প্রবপ্রভন্ন ধরক্ির সমসযো উিিোিি কক্র, সযমি এই টিকক্িোক চযোক্েক্ঞ্জর ফক্ে আমরো সম্প্রপ্রত 

সদক্েপ্রি।যপ্রদও আমরো আমোক্দর প্রশ্ক্ষোেীক্দর জিয সশ্েো এবং সু্কেক্ক আিন্দদোয়ক করক্ত চোই, আমরো 

এমি ক্রিয়োকেোিগুপ্রেক্ক অিুমপ্রত প্রদক্ত িোপ্রর িো যো সু্কক্ের সম্পপ্রির ক্ষপ্রত কক্র বো প্রিক্দিশ্িোক্ক বোধোগ্রস্ত 

কক্র এবং এইভোক্ব প্রশ্ক্ষোেীক্দর একোক্েপ্রমক, সোমোক্রজক বো মোিপ্রসক বকৃ্রিক্ক িভোপ্রবত কক্র।. 

 

 
এই প্রবষ্ক্য় আমোর সশ্ষ্ প্রচটিিক্ত্র উক্েে করো হক্য়ক্ি, আমোক্দর সবোক্েির িীপ্রত এবং আইি েঙ্ঘিকোরী 

ভোঙচুক্রর কোজ সহয করো হক্ব িো। উিরন্তু, সযসব কোয িিম সশ্েোর কোক্জ বযোঘোত ঘিোয় তোর ফক্ে 

শ্োক্রস্তমূেক বযবিো গ্রহণ করো হক্ব যোর ফক্ে সু্কে সেক্ক সোমপ্রয়ক বরেোস্ত বো বপ্রহষ্কোর, সম্ভোবয জপ্ররমোিো 

এবং সম্ভোবয আইপ্রি িদক্ক্ষি হক্ত িোক্র। আমরো আমোক্দর িোত্রক্দর সিতো হওয়োর সযোেযতোক্ক মূেয প্রদই, 

এবং আমোক্দর তোক্দর এেোক্ি এপ্রেক্য় যোওয়োর এবং সমগ্র সু্কে সম্প্রদোক্য়র জিয যো সটিক তো করোর 

িক্য়োজি। 

 

 
আমোক্দর প্রশ্ক্ষোেীক্দর প্রিরোিিো ও কেযোক্ণর িপ্রত আমোক্দর চেমোি িপ্রতশ্রুপ্রতর মক্ধয, এই প্রবষ্য়টি বো়েোর 

আক্ে এবং আমোক্দর প্রশ্ক্ষোেীক্দর ক্ষপ্রতর িক্ে সিক্ে সদওয়োর আক্ে আমোক্দর অবশ্যই প্রবষ্য়টি 

সমোকোক্বেো করক্ত হক্ব।দয়ো কক্র আিিোর বোচ্চোক্দর সোক্ে কেো বেুি এবং 
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তোক্দর মক্ি কপ্ররক্য় প্রদি দোপ্রয়ত্বশ্ীে, শ্রিোশ্ীে এবং প্রিরোিদ হক্ত। এিো়েোও, তোক্দর সযক্কোক্িো টিকিক্কর  

অপ্রগ্রম জ্ঞোক্ির িপ্রতক্বদি করক্ত উৎসোপ্রহত করুি যোক্ত আমরো তোক্দর িপ্রতক্রোধ করক্ত িোপ্রর। 

 

 

আপ্রম এিো আক্েও বক্েপ্রি এবং আবোরও করব: হযোমট্র্যোম্ক সবসময় দয়ো, সহোিভূুপ্রত এবং ভোে 

িোেপ্ররকক্ত্বর উির সজোর প্রদক্য়ক্িি। এই প্রবষ্ক্য় আিিোর সহক্যোপ্রেতো এবং সহোয়তোর জিয এবং 

আিিোর সন্তোক্ির প্রশ্ক্ষোয় আমোক্দর অংশ্ীদোর প্রহক্সক্ব কোজ করোর জিয অপ্রগ্রম ধিযবোদ। 

 

 

যপ্রদ আিিোর সকোি িশ্ন েোক্ক, দয়ো কক্র সরোসপ্রর আমোর অপ্রফক্স সযোেোক্যোে করুি। 

 

 

আন্তপ্ররকভোক্ব, 

 

Jaleelah Ahmed 
জোপ্রেেোহ হোসোি আহক্মদ 

সু্কে তত্ত্বোবধোপ্রয়কো
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