
প্রিয় অপ্রিিাবক 

আসসালামু আলাইকুম 

আশা করপ্রি পপ্ররবাররর সকলরক প্রিরয় আপিারের সকরল িারলা আরিি। আমরা মাপ্রকিি যুক্তরাষ্ট্র প্রিপ্রিক একটি োতা সংস্থা িরেক্টস ফর 

প্রিউমযাপ্রিটি’র অর্ িায়রি পপ্ররচাপ্রলত ক্রিয়েট িং চ্যাম্পিেন্স িকল্পটি আপিারের সারর্ শশয়ার কররত চাই। আপিারের অবগপ্রতর েিয োিাচ্ছি শয, 

িরেক্টস ফর প্রিউসযাপ্রিটি প্রবশ্ববযাপী সুপ্রবধাবচ্ছিত মািুষরের সিরযাপ্রগতার মাধযরম সমারের মূল শরাতধারায় প্রিরয় আসার িরচষ্টায় কাে কররি। 

এরই অংশ প্রিরসরব িপ্রতষ্ঠািটি বাংলারেরশ একটি শিকসই সমাে প্রবপ্রিম িারি শেরশর প্রবপ্রিন্ন িারে িপ্রিরয়-প্রিটিরয় র্াকা েপ্ররদ্র্য ও শমধাবী প্রশক্ষার্ীরের 

গুিগত প্রশক্ষা িোরির লরক্ষয একটি িকল্প িারত প্রিরয়রি। 

িরেক্টস ফর প্রিউমযাপ্রিটি প্রবশ্বাস করর, বাংলারেরশ সুপ্রবধাবচ্ছিত ও েপ্ররদ্র্য মািুষরের ঘরর এমি অরিক প্রশক্ষার্ী ররয়রি, যারা যর্াযর্ প্রেক-প্রিরেিশিা, 

িারলা প্রশক্ষা িপ্রতষ্ঠাি, পটুষ্টকর খােয ও মািসম্মত প্রশক্ষকরের তত্ত্বাবধাি শপরল সরব িাচ্চ িারলা ফলাফরলর পাশাপাপ্রশ শপশাগত সফলতার চূিায় 

শপৌিারত পাররব। িপ্রতষ্ঠািটি মরি করর িাইমারী ও িাই সু্কল শলরিরল প্রশক্ষার্ী প্রিরসরব অরিরক িারলা র্াকার পররও পাপ্ররবাপ্ররক ও অর্ িনিপ্রতক 

সমসযার কাররে তারের পিারলখা শিরি প্রেরত িরয়রি অর্বা িারলা িপ্রতষ্ঠারি িপ্রতি িরত পারর িাই। অর্চ শমধার প্রেক শর্রক তারের শচরয় েবূ িল 

অরিরক আপ্রর্ িক স্বিলতা বযবিার করর িারলা প্রশক্ষািপ্রতষ্ঠারি িপ্রতির মাধযরম প্রিরেরের েীবিরক সফল করররি। 

িরেক্টস ফর প্রিউমযাপ্রিটি েৃঢ়িারব প্রবশ্বাস করর শয, সমারে যারা অসিায়, েপ্ররদ্র্য ও সপু্রবধাবচ্ছিত আরিি তারের পপ্ররবাররর একটি সোিও যপ্রে 

যর্াযর্িারব প্রশক্ষার আরলা পায়, শস শুধু ঐ পপ্ররবার িয় বরং একটি শেিাররশিরক বেরল প্রেরত পারর। তার প্রিরের পাপ্ররপাপ্রশ্ব িকতা ও সমােরক 

ইপ্রতবাচক ধারায় িবাপ্রিত কররত পারর। এমি প্রচোর পাশাপাপ্রশ সমারের িপ্রত োয়বদ্ধতার অংশ প্রিরসরব িপ্রতষ্ঠািটি সারারেশ শর্রক ২০২১ সারল 

মাত্র ৩০ েি শমধাবী প্রশক্ষার্ীর িপ্রবষযত গিার োপ্রয়ত্ব প্রিরত চায়। যারা শেরশর সরব িাচ্চ মারির প্রশক্ষা লাি করার পাশাপাপ্রশ অিযািয সি-প্রশক্ষা 

কায িক্ররমও প্রিরেরক েক্ষ ও শযাগয প্রিরসরব গরি তুরল িপ্রবষযরত তার প্রিে সমারের ইপ্রতবাচক পপ্ররবতিরি িূপ্রমকা রাখরব। এ প্রবরবচিায় ক্রিয়েট িং 

চ্যাম্পিেন্স িকরল্প আপিার সোিরক শেয়ার েিয অিুররাধ করপ্রি।  

আমারের িকরল্প প্রশক্ষার্ী প্রিরসরব চান্স পাওয়ার মািেন্ডসমূি: 

• প্রশক্ষার্ী ২০২১ সারল সপ্তম শেেীরত পিরব। 

• বতিমারি সপ্তম শেেীরত পিরি প্রকন্তু আররা এক বির শস একই ক্লারস পিরত চায়, এমি প্রশক্ষার্ীও চলরব। 

• প্রশক্ষার্ীর পিম শেেীর (প্রপএসপ্রস) ফলাফল িারলা (িুযিতম চ্ছেপ্রপএ ৪.৫০) িরত িরব। 

• মাদ্র্াসা শর্রক পাশ করা শকাি প্রশক্ষার্ীও যপ্রে এখি শর্রক সু্করল পিরত চায়, তারকও প্রবরবচিা করা িরব। 

• প্রশক্ষার্ীর পপ্ররবার অর্ িনিপ্রতকিারব অস্বিল বা সোরির যর্াযর্ প্রশক্ষা বযয় কররত অক্ষম। 

• অপ্রিিাবকিীি বা ইয়প্রতম প্রশক্ষার্ীরা অগ্রাপ্রধকার পারব। 

• প্রশক্ষার্ী শাপ্রররীক ও মািপ্রসক সুস্থয িরত িরব। 

আমরা প্রশক্ষার্ীরের েিয শয শয সপু্রবধাসমূি প্রিচ্ছিত কররবা: 

• ঢাকা শিররর উিরা এলাকার সুিামধিয সু্করল প্রিয়প্রমত ক্লাস  

• ক্লাস শশরষ সাব িক্ষপ্রিক আমারের আবাপ্রসক শিারম র্াকার সপু্রবধা 

• পপ্ররস্কার-পপ্ররিন্নতাসি শমধা প্রবকারশর আেশ ি পপ্রররবশ  

• সু্করলর ক্লারসর বাইরর প্রবরশষজ্ঞ প্রশক্ষক প্রেরয় আমারের প্রশক্ষার্ীরের প্রিপ্রবি পপ্ররচয িা 

• আধুপ্রিক ও নিপ্রতক মূলযরবাধ সম্পন্ন প্রশক্ষার সমন্বয় 

• শখলা-ধুলা, প্রবরিােি ও সিপ্রশক্ষা কায িক্ররম অংশগ্রিে 

• গপ্রিত, প্রবজ্ঞাি ও প্রবপ্রিন্ন িাষাগত েক্ষতা 

• প্রবরেশী ও শেপ্রশ প্রবপ্রিন্ন স্বিামধিয িপ্রতষ্ঠারির সারর্ বযবিাপ্ররক ও িাচুিয়াল মত প্রবপ্রিমরয়র মাধযরম প্রশক্ষার্ীর প্রচোর িশস্তকরে 

• পুটষ্টকর ও স্বাস্থযসম্মত খাবাররর প্রিিয়তা 

• প্রিয়প্রমত শমপ্রিরকল শচকআপ 

• প্রশক্ষার্ীর প্রশক্ষা সংক্রাে সকল ধররির বযয় বিি 

• প্রশক্ষার্ীর সাব িক্ষপ্রিক প্রিরাপিা বযবস্থা 

এর পাশাপাপ্রশ প্রশক্ষার্ীর পপ্ররবাররর সাপ্রব িক অবস্থা প্রবরবচিা করর পপ্ররবাররর সেসযরের মািসম্মত েীবি যাপরির েিয িরয়ােিীয় পরামশ ি, িপ্রশক্ষে 

ও সিরযাপ্রগতার প্রবষয়টি প্রিচ্ছিত করার শচষ্টাও িরেক্ট ফর প্রিউমযাপ্রিটি কররব। আমরা আমারের প্রিরেরের িাই বা সোরির মত করর আপিার 

সোি ও পপ্ররবাররর িপ্রবষযত প্রিরয় আমরা পপ্ররকল্পিা করপ্রি। আপিার সোিরক আগামী প্রেরি শেরশর একেি শযাগয ও েক্ষতাসম্পন্ন িাগপ্ররক 

প্রিরসরব গরি শতালার মাধযরম একটি স্বপ্রিিির ও প্রশপ্রক্ষত বাংলারেশ গরি তুলরবা। 

 

প্রিরবেক, 

--------- 
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Av‡e`b cÎ 

 

1. wkÿv_x©i e¨w³MZ Z_¨ 

wkÿv_©xi bvg  wcGmwm (wRwcG)  wkÿv cÖwZôv‡bi bvg  

wcZvi bvg  wcZvi eZ©gvb †ckv  wkÿv cÖwZôv‡bi wVKvbv  

gv‡qi bvg  gv‡qi eZ©gvb †ckv  wkÿv †evW©  

†h Kv‡iv †gvevBj b¤^i  ag©  GbAvBwW b¤^i  

2. eZ©gvb wVKvbv 

evmv/ †nvwìs bs  IqvW©  Dc‡Rjv/ _vbv  

MÖvg/ cvov/ †ivW  BDwbqb/ GjvKv  †Rjv  

3. ¯’vqx wVKvbv 

evmv/ †nvwìs bs  IqvW©  Dc‡Rjv/ _vbv  

MÖvg/ cvov/ †ivW  BDwbqb/ GjvKv  †Rjv  

 

4. cwiev‡ii m`m¨‡`i we¯ÍvwiZ Z_¨ (eq‡m eo †_‡K †QvU µgvbymv‡i) 

µg. m`‡m¨i bvg m¤úK© eqm wkÿv †ckv ˆeevwnK Ae ’̄v we‡kl `ÿZv
1

 eZ©gvb Ae ’̄vb
2

 gšÍe¨
3

 

3.1           

3.2          

3.3           

3.4           

3.5           

3.6           

3.7           

3.8           

3.9           

3.10           

cwiev‡ii gvwmK Avq = cwiev‡ii gvwmK e¨q = 

 
1

 e¨w³ †hmKj Kv‡R we‡kl `ÿ| †hgb: fv‡jv dzUejvi/ e¨vUmg¨vb/ Mvb MvB‡Z cv‡i/ evuk w`‡q A‡bK DcKiY ˆZwi Ki‡Z cv‡i/ Kvco †mjvB Ki‡Z cv‡i| A_©vr we‡kl cÖwZfv ev `ÿZv 

2

 e¨w³ eZ©gv‡b †Kv_vq Ae¯’vb Ki‡Qb/ Kg©¯’j †Kv_vq? 

3

 hw` †Kvb AwZwi³ Z_¨ mshy³ Ki‡Z Pvb| †hgb: we‡kl †Kvb kvixwiK mgm¨v/ Amy¯’Zv ev Ab¨ wKQz| 

dig bs/  
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5. cwiev‡ii ¯’vei-A¯’vei m¤úwË (cwigvb D‡jøL Kiæb| cÖ‡hvR¨ bv n‡j ÔÕ wPý w`b) 

wbR Rwg  cwZZ Rwg  Avev`x Rwg  eM©v Rwg  

Miæ  QvMj  nvm-gyiMx  bjK‚c  

cvKv Ni  Avav-cvKv Ni  wU‡bi Ni  gvwUi Ni  

wd«R  wUwf  f¨vb  †mP hš¿  

Miæi Mvwo  cvIqvi wUjvi  Uq‡j‡Ui aib  evMvb  

cyKzi  wi·v  †Vjv Mvwo  †mjvB †gwkb  

6. cwiev‡ii FY 

FY LvZ M„wnZ FY cwi‡kvwaZ Acwi‡kvwaZ FY LvZ M„wnZ FY cwi‡kvwaZ Acwi‡kvwaZ 

e¨vsK    mgevq    

GbwRI    e¨w³MZ    

 

*GbAvBwW/ Rb¥ wbeÜb/ bvMwiK mb`c‡Îi mshyw³ 

* wcGmwm cixÿvi b¤^icÎ mshyw³ 

*wkÿv_©xi GKK Qwe mshyw³ 

* wkÿv_©xi AwffveK‡`i mv‡_ †hŠ_ Qwe mshyw³ 

 

 

Z_¨ MÖnYKvixi bvg, ¯^vÿi, ZvwiL I †gvevBj b¤̂i 
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