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28th December 2020
ি য় িপতা বা মাতা বা য শীল
আিম শষ মিডউল র শেষ প াের বুেল েন আপনার সকেলর কােছ আমার বাতা
িত িনত করেত চাই য আিম আশা
কির আপিন বড়িদেনর সময়কােল আপনার ি য়জেনর সােথ িকছু উ মােনর পািরবািরক সময় স ান করেত পেরেছন। এই
বছর পিরবার িলর জন বড়িদেনর সময়
কারেণ অন ান বছেরর তু লনায় খুব আলাদা িছল তেব আিম আশা করিছ য
আপিন বিশরভাগ সময় একসােথ থাকার জন এবং সবাইেক সুখী, সুরি ত এবং সু রাখেত সহায়তা কেরেছন।
কানও সে হ নই য আমরা যমন আিছ তমিন কেরানাভাইরাস এবং কেরানাভাইরাস স
স েক আমােদর দেশর বতমান চ ােলি ং পিরি িত স েক খুব সেচতন।

িকত নতু ন জঘন

বণতা

এক িবদ ালয় িহসােব, সম ছা এবং কম েদর যথাস ব সুরি ত রাখা আমােদর চূ ড়া অ ািধকার িহসােব রেয় গেছ এবং
নতু ন েনর উ ান এখােন সহায়তা কের না।
শীতকালীন িবরিতর আেগ আিম গত স ােহ দূরবত িশ ার িদেক য িস া িনেয়িছলাম তা অত ক ন িছল কারণ আমরা
এখন আমােদর িশ াথ েদর অ গিত এবং তােদর সু তা উভেয়র মুেখামুিখ িশ ার
স েক খুব
। আিম ইিতমেধ
আপনার সােথ ভাগ কের নওয়ার পের, আিম অনুভব কেরিছ য কািভড পিজ ভ বা -িবি
হেয় পেড়িছল এমন কম এবং
িশ াথ েদর সংখ া না িদেয় আমার আর কানও পছ িছল না।
এই িবষয় মেন রেখই আিম যতটা স ব এই চ ােলি ং সমেয় কানও ভ াকিসেনর স ূণ অ াে েস পৗঁছােনার জন ু ল েক
যতটা স ব উ ু রাখার জন আিম আেগর চেয় আরও দৃ সংক ব তাই আিম িস া িনেত বেছ িনেয়িছ জানুয়ািরেত
ু ল িলেত সরকােরর গণ পরী ার কমসূিচ।
গত স ােহ, আিম িশ া ও জন া ইংল া িবভােগর কাছ থেক উপল িশ ণ পেয়িছ এবং আমরা এখন জানুয়ারীর
থেক ওয়ািপং হাইেত সম িশ াথ এবং কম েদর জন এক পরী ামূলক কমসূচী সরবরাহ করেত
ত এবং
ত হেয়
উঠিছ।
৫ জানুয়ারী থেক, যা িশ াথ েদর জন থম িদন, ১১ বছর এবং িশ াথ রা দুবল িহসােব িণব করা হেয়েছ বা মূল কম েদর
বা ােদর উদাঃ এনএইচএস াভািবক িহসােব ু েল িফের আসেব এবং অন ান বছেরর েপর সম িশ াথ , যারা পরী ার
া াম বেছ িনেত বেছ িনেয়িছল, তােদর থম স ােহর মেধ এক িদেনর খুব অ সমেয়র জন ু েল িফের পরী ার জন
আম ণ জানােনা হেব। পা য় বাহ পরী া প িত ব বহার কের সাইট।
আমােদর জানােনা হেয়েছ য পরী ার িকট িল 4 জানুয়ারী ু েল পৗঁেছ দওয়া হেব এবং পরী ার সামি ক সম য় িসিনয়র
াফ এবং াফ দেলর
ােসবীেদর ারা পিরচািলত হেব। উ মােনর দূরবত শখা উদাঃ গল িণকে র ি য়াকলাপ
এবং সরাসির পাঠ ম ইত ািদ সম বছেরর প এবং িশ াথ েদর জন সই স ােহ সাইেট পাওয়া যােব না।
সরকােরর বতমান উে শ হ'ল সামবার 11 ই জানুয়াির সম িশ াথ
িবেবচনা কের এ িনেয় যেথ িবতক ও আেলাচনা রেয়েছ।

ু েল িফের আসেব তেব বতমান কািভেডর পিরি িত

আিম শী িবরিতর শেষ আপনার সােথ এক স িত ফম এবং পরী ার দল এবং িবিভ বছেরর
স িকত আরও তেথ র সােথ আবার যাগােযাগ করব।

প িলর পরী ার সময়

এর মেধ , দয়া কের িনি ত হন য আমােদর অ ািধকার হ'ল সকলেক যতটা স ব সুরি ত রাখা যত ণ না শখা আেগর
মেতা উ মােনর থেক যায় এবং অেধক ময়াদ শেষ িবিবিস ল ন িনউেজ আিম যমন বেলিছলাম, তা িনি ত করার জন
আিম িকছু করার জন
ত আিছ উ উপন াস িশ াথ ও কম েদর পে যথাস ব িনরাপদ এবং -িবি
হওয়ার পের
-িবি তার চ থেক দূের সের যাওয়া আমােদর আমােদর সকল িশ াথ র েয়াজনীয়তা িল িনি ত করার জন এ
েয়াজনীয় িছল।
যিদও জানুয়ািরেত মাধ িমক িবদ ালেয়র জন গণ পরী ার
এবং ি ত হওয়া এখনও সরকার হতাশার সােথ পযােলাচনা
কেরই রেয় গেছ, সা ািহক িভি েত সম িশ াথ এবং কম েদর পরী া করার ধারণা, বা কানও কািভড পিজ ভ ব ি র
সােথ যাগােযােগর পের, ধারণা আমার কােছ বাধগম হয় তাই আিম আশা কির আপিন আমােদর জন অত ব সমেয়
এই ু ল েক সমথন কেরন এবং থম স ােহর থম থেকই আপনার িশ েক িনয়িমত পরী া করার অনুমিত দওয়ার স িত
জানান।
অবেশেষ, য কউ এখােন আরও জানেত চান তােদর কােছ চু র তথ পাওয়া যায় তাই দয়া কের সরকােরর কেরানভাইরাস
এবং জন া ইংল াে র ওেয়বসাইট এবং িডএফই (িশ া িবভাগ) ওেয়বসাইট দখুন এবং আমার পরবত স ান ক ন
আমার কাছ থেক কেয়ক িদেনর িচ যা পেরর স াহ িলেত আরও ডা এইচএস িনিদ তথ সরবরাহ করেব।
েভ া এবং িনরাপেদ থা ন।
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