
কান িংহাম নহল ফেডারেশ  প্রস্তাব 

পরামর্শ ের জন্য প্রস্তাব 

জ য ছাত্ররেে, নিতামাতা, মর ার াগ কমীরেে এবিং অ যা য ফেকরহাল্ডারেে । 

কান িংহাম নহল জনু য়ে সু্কল এবিং কান িংহাম নহল ই েযান্ট সু্করলে িনেচাল া 

ির্ ষে 2020 সারলে 1 ফসরেম্বে ফেরক তারেে সু্কলগুনলে ফেডারেশর ে প্রস্তাব ফেয়। এটি 

একটি গুরুত্বিূর্ ষ নবর্য় এবিং একটি চূডান্ত নসদ্ধান্ত ফ ওয়াে আরগ প্রনতটি নবেযালরয়ে গভ ষেো 

ছাত্ররেে মতামত জা রত চা  এবিং তারেে িনেবাে, কমীরেে সেসয এবিং বহৃত্তে সম্প্রোরয়ে 

মরযয ফেকরহাল্ডােো। 

নশক্ষা আই  ২০০২ এে অযীর , সু্কল এবিং স্থা ীয় কতৃষিক্ষ প্রস্তাব নেরত িারে ফ  সু্কলগুনল 

একটি ফেডারেশ  গঠর ে জ য একসারে ফ াগো  কেরব। একটি ফেডারেশ  গটঠত হয় 

 খ  েুই বা তরতানযক কারজে ফক্ষরত্র সু্করলে একটি আ ুষ্ঠান ক নভনত্তরত নমলল , একটি একক 

গভন ষিং ফবাডষ মাযযরম। ফেডারেশ  সু্কলগুনল তারেে ন জস্ব বারজি সহ নবেযমা  সাইরি িেৃক 

সু্কল ফেরক  ায় । তারেে আলাো অেরেড িনেেশ ষ  েরয়রছ এবিং িেৃক েলােরলে 

প্রনতরবে  কো অনবেত েরয়রছ। 

এই েনললটি প্রনতটি সু্করলে িনেচাল া ির্ ষেগুনল এই প্রস্তাব াটি একটি ভাল যাের্া এবিং 

নশক্ষােী, নিতামাতা এবিং কম ষচােীরেে জ য ফবন নেরিে কাের্গুনল ন য ষাের্ করে। এটি 

ফেডারেশ  তাে নবেযালয়গুনলে জ য ফ  েৃটিিাত করেরছ ফস সম্পরকষও তেয সেবোহ 

করে ।                                                           

এই আরলাচ া অিংশ নহরসরব, শাসক ফবাডষ িনেচ ষা কোে জ য আি ারক 

আমন্ত্রর্ উভয় ড্রি ই  অনযরবশ  গুনল আিন  আরলাচ া এবিং proposa নবর্রয় আেও প্রশ্ন 

কেরত িারে  ফ খার  ঠ । 
  

িোমশ ষ টিউ  সভা: 

ঘি াস্থল ফরাতা তানেখ সময় 

কান িংহাম নহল 

জনু য়ে সু্কল 

উভয় 

নবেযালরয়ে নিতামাতা , 

সম্প্রোরয়ে সেসয 

বুযবাে 

12 তম ফেবররুয়ানে 

2020 

7.00pm 

কান িংহাম নহল 

ই েযান্ট সু্কল 

উভয় 

নবেযালরয়ে নিতামাতা , 

সম্প্রোরয়ে সেসয 

শুক্রবাে 

14 তম ফেবররুয়ােী 

2020 

2.30pm 

  

এই িোমশ ষ সম্পরকষ আি াে  নে ফকা ও প্রশ্ন োরক বা আি াে মতামত ফশয়াে কেরত 

চা  তরব অ ুগ্রহ করে  ীরচে ফ  ফকা ও োজযিালরক সাবরজক্ট লাইর  'ফেডারেশ  

প্রস্তাব ' নশরো ারমে মাযযরম ইরমল করে ফ াগার াগ করু  , বা 'ফেডারেশ  প্রস্তাব া' শীর্ ষক 

খারম আি াে মতামত ফপ্রের্ করু  িারে  অনেরসে আনম nfant বা ফজ unior সু্করলে। 2020 

শুক্রবার শুক্রবার দপুুর 1 টার মর্যয ফকা ও নচটঠ িাঠা  েয়া করে । 
  



 মমর্েে Rondi অ্যালান্,  কান িংহাম িাব ষতয জনু য়ে সু্কল গভ ষে ফচয়াে 

মাযযরম governor@cunninghamhill-jun.herts.sch.uk 

 মমর্েে আন্া ও'েুমলভান্ জন্াব অ্যার্লক্স োর্ে, কান িংহাম িাব ষতয নশশু সু্কল 

গভ ষে  ুগ্ম ফচয়াে 

মাযযরম ao'sullivan@cunnninghaminfants.herts.sch.uk , asage@cunninghaminfa

nts.herts.sch.uk 

  

  

কেন্ কেদরাত ই ? 

বহু বছে যরে, উভয় সু্কলই শক্তিশালী এবিং প্রনতটষ্ঠত েলগুনলে সারে েুেষান্ত সু্কল হওয়াে সু াম 

অজষ  করেরছ। সাম্প্রনতককারল, নবেযালয়গুনল এনগরয়  াওয়াে সারে সারে নশশুরেে জ য 

একটি মসৃর্ রূিান্তে ততনে কেরত সু্কলগুনল আেও একরত্র কাজ করেরছ। গত করয়ক বছে 

যরে, জাতীয় এবিং স্থা ীয় নশক্ষাগত িনেবতষ  হরয়রছ। কাউনন্ট ফেরক িাওয়া বানহযক সহায়তা 

হ্রাস ফিরয়রছ এবিং এরক অিেরক সমে ষ  কোে জ য অিংশীোে হরয় কাজ কো সু্কলগুনলরত 

এখ  আেও ফবনশ মর ান রবশ কো হরে। বারজরিে ফশয়ারেে ফক্ষরত্রও বড হ্রাস হরয়রছ, সু্করল 

নবযার ে মাত্রা বজায় োখরত সহর ানগতা প্ররয়াজ ীয়তা ততনে করেরছ। 
  

অিংশীোনেরত্বে সারে কাজ কো উভয় নবেযালরয়ে জ য ইনতমরযয ফবন নেি এর রছ, ফ ম  

ফশয়াডষ োনেিং, সানভষস ফপ্রাভাইডাে চুক্তি, সু্কল ছুটি ইতযানে , ফসইসারে ও ফিািুষন টিস  া বড 

বাচ্চাো ফছাি বাচ্চারেে সারে নমনরত হয়, উোহের্স্বরূি y কা  6 নশশুরেে সারে কাজ 

কো ফখরলায়াড নশশু । একটি ফেডারেশ  কাঠারমা আেও উরত্তজ ািূর্ ষ সম্ভাব া ন রয় আরস, 

ফ ম  বহৃত্তে চুক্তি ভাগ করে ফ ওয়া, কযানেয়াে নবকাশ, ভাগ করে ফ ওয়া জ্ঞা , প্রনশক্ষর্,  া 

কমীরেে এবিং নশশুরেে উিকারে আসরব। তরব এটি নিতামাতাে িরক্ষ জীব রক আেও সহজ 

করে তুলরব ফ ম  একক অে ষ প্রোর ে বযবস্থা, ইউন েম ষ, ওরয়বসাইি ইতযানেে মাযযরম life 
  

উভয় সু্কল ইনতমরযয একটি অ ুরূি ত নতকতা ভাগ করে ন রয়রছ এবিং তারেে নিতামাতাে 

সারে কাজ কোে জ য একই যেরর্ে িদ্ধনত েরয়রছ। ভনবর্যরতে জ য আমারেে েৃটিভনি হ'ল 

আমো আমারেে ভাগ কো  ীনতগুনলে সারে সহর ানগতামূলকভারব কাজ চানলরয়  াব, 

ফ খার  প্রনতটি নশশু আমারেে নশশু এবিং কমীরেে সুেক্ষাে সারে সােলয অজষ  করে। এই 

প্রস্তাবটি সবনকছু নভন্নভারব কোে মরতা  য়; আনম এটি আেও ভাল কো সম্পরকষ। 
  
  
  

ছাত্রর্দর জন্য উপোরী 
  

 বতষমা  সম্পকষ ফসই মহাসিংকরিে হরব ফ াগ নশক্ষাে আল সুর াগ ছাত্ররেে। একটি 

আ ুষ্ঠান ক ফেডারেশর  প্ররবশ কো ছাত্ররেে আেও নস্থনতশীলতা সেবোহ কেরব । 

 একটি িাঠযক্রম  া েক্ষতাে যাোবানহক অগ্রগনত সেবোহ করে । 

 নবেযালরয়ে মরযয একটি মসৃর্ রূিান্তে । 

 ক্রমাগত ক্রস সু্কল সম্পকষ আন্তঃ অিংশ ন রত সুর াগ ছাত্ররেে প্রো  কেরব - সু্কল 

কা ষক্রম, ইন্টাে-সু্কল িনেরমী মাযযরম বহৃত্তে অনভজ্ঞতা লাভ কোে এবিং P অ ভুব 

কেরত একটি বহৃত্তে সু্কল সম্প্রোয় নশল্প । 



 ছাত্রো একটি শক্তিশালী এবিং যাোবানহক ফ তৃত্ব অ ুভব কেরব । 

 নশক্ষােীরেে সু্কল জরুড ন  ুি অিংশীোনেরত্বে কমীরেে অযারেস োকরব, 

ফ ম  েযানমনল সারিািষ ওয়াকষাে, ফমন্টে ইতযানে । 

  

েমীর্দর জন্য েুমবযা 
  

 েুটি নবেযালয় মরযয চলাচল কমী জ য সুর াগ তা াঁরেে কম ষজীবর ে উন্নয়  এনগরয় ন রয় 

 াওয়াে, Makin ছ নবেযালয় ভাল ন রয়াগকতষা গুনল । 

 োে ফ িওয়াকষগুনল হরে আইনডয়া এবিং অ ুশীল  নবকাশ কেরত । 

 ভাগ কো কারজে চাি ফ ম  নবর্য় ফ তা । 

 নশশুরেে িরয়ন্ট শুরু ব্রডাে ফবাঝাে । 

  

  

মপতামাতার জন্য উপোর 
  

 তারেে বাচ্চারেে সুেক্ষা এবিং নস্থনতশীলতা । 

 নস নহলরড্র  িুরো সু্কল জরুড শক্তিশালী, সেয় এবিং েৃis  ় ফ তৃরত্বে অনভজ্ঞতা অজষ  

কেরব । 

 তারেে সন্তা ো একটি নবসরতৃত ক্রস সু্কল সম্প্রোরয়ে অিংশ বরল আশ্বাস ফেয় 

           বহৃত্তে ওরি  ফিাটিষউন টি এবিং আেও নবসরতৃত অনভজ্ঞতা অযারেস । 

 িুঙ্খা ুিুঙ্খ সবরচরয় প্রব  ছাত্ররেে এবিং তারেে কারজে 

তত্ত্বাবযায়করেে সুেনক্ষত ন ক্তিত ফ  নশশু ন োিে সু্করল তারেে সময় সব ষত্র । 

 একক অযারেস িরয়ন্ট ফ ম  ফিরমন্ট নসরেম এবিং ওরয়বসাইি । 

 একক ইউন েম ষ  া ভাইরবার ে মারঝ ন রচ ফ রত িারে । 

 ফরনর্করক্ষ আেও প্রানন্তক িাঠযক্রম এবিং কারজে অ ুশীল  সহ নশশু এবিং জনু য়ে 

বয়রসে মরযয মসৃর্ রূিান্তে । 

  

এে কশাষণ েম্পর্েে 
  

এেটট ভাে েরা দৃটি 

নবেযালয়গুনল ফেডারেশর ে েৃটিভনি এবিং উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবিং উচ্চ নশক্ষাে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাগ 

করে এবিং সমস্ত নশক্ষােীে জ য তারেে িিভূনম ন নব ষরশরর্ সােরলযে প্রচাে 

কোে িাশািানশ তারেে সুস্থতা , সুেক্ষা এবিং সুখরক ফকন্দ্র করে । 
  

আমো সামাক্তজক, সিংরবে শীল, সৃজ শীল এবিং শােীনেক েক্ষতা নবকারশে িাশািানশ 

একারডনমক অগ্রগনত প্রচারেে জ য একটি সু-বতৃ্তাকাে নশক্ষা সেবোহ কনে। আমো আমারেে 

সু্কল ছানডরয় ফশখাে একটি ভালবাসা প্রচাে কনে। 
  

আমো সু্কলগুনলরক েুেষান্ত নশক্ষাো , শি ফ তৃত্ব এবিং েক্তজষ দ্বাো ততনে িাঠযক্রম সেবোহ 

করে  া আমারেে ছাত্ররেেরক নবরশ্বে আত্মনবশ্বাসী, সুখী  াগনেক হরত চানলত কেরত প্রস্তুত 

করে। 



  

একসারে কাজ কোে মাযযরম, নবেযালয়গুনল েক্ষতা, সিংস্থা গুনল ভাগ কেরত এবিং বহৃত্তে 

সুর াগ এবিং সক্ষমতা ততনে কেরত সক্ষম হয়, একই সারে প্রনতটি নবেযালরয়ে উন্ননত হরত 

িারে। 
  
  
কন্তৃত্ব এবং শােন্ 
  

 নে সু্করলে ফেডা ষাটিভ নছল, এস chools একটি একক ন ব ষাহী অযীর  ফ তৃরত্ব কো 

হরব ফহডিীচাে , ন ন  নসন য়ে নলডােনশি টিম উভয় সু্করলে জরুড কাজ কেরব দ্বাো সমনে ষত 

হরব। নবেযালয়গুনল একটি একক িনেচাল া ির্ ষে দ্বাো িনেচানলত হরব। 
  

ফেডারেশর ে গভন ষিং ফবারডষে সেসযরেে তারেে েক্ষতা, েক্ষতা এবিং ফবাঝাে জ য ন ব ষানচত 

কো হরব  া তাো প্রনতটি নশক্ষােীে িরক্ষ সরব ষাত্তম সম্ভাবয েলােলগুনল সুেনক্ষত কোে জ য 

সু্কলগুনলে ফেডারেশর ে ফকৌশলগত নবকারশে সুনবযা অজষ  করে। এটি কেরত নগরয় গভন ষিং 

ফবাডষ এম  সেসযিে সুেনক্ষত োখরব  ারত জ্ঞার ে ভােসাময োরক এবিং 

উভয় নবেযালরয়ে সারে ন য়নমত ফ াগার াগ হয় raction 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
প্রস্তাব কো হয় ফ   তু  গভন ষিং ফবারডষ 12 জ  গভ ষে োকরব। এই প্রস্তানবত েচ া সিংনবনযবদ্ধ 

প্ররয়াজ ীয়তা প্রনতেনলত করে । ভনতষ গুনল ফেডারেশ  মরযয সু্করলে জ য কতৃষিক্ষ 

হািষরোডষশায়াে কাউনন্ট কাউক্তিল হরব। 

  

1 প্রাি -আনযকানেক তারেে ভূনমকা প্রকৃনতে কােরর্ ন  ুি। 

2 নিতা বা মাতা গভ ষে বাবা-মা এবিং  ত্নশীলরেে দ্বাো ন ব ষানচত 

নশশুরেে সু্করল ন বনিত। 

1 স্থা ীয় কতৃষিরক্ষে গভ ষে  াম হািষরোডষশায়াে কাউনন্ট নস ওউরজর ল দ্বাো 

অন্তভুষি এবিং িনেচাল া ফবাডষ কতৃষক ন  ুি। 

1 োে গভ ষে কমী দ্বাো ন  ুি ন ব ষানচত 

উভয় সু্কল। 

7 সহ-ন ব ষানচত গভ ষে গভন ষিং ফবাডষ কতৃষক ন  িু এবিং সু্কলগুনলে 

ফেডারেশর ে ফকৌশলগত নবকারশে জ য তাো ফ  

েক্ষতা, েক্ষতা এবিং ফবাঝাে জ য ন রয়রছ  তারেে 

জ য ন ব ষানচত । 
  
একটি ফেডারেশর ে ভাগীকেরর্ে প্রশাসন ক কাঠারমা নবেযালয়গুনলরক এগুনল কেরত 

অ ুমনত ফেরব: 



 মা  বাডারত, িনেরর্বানেগুনলে উন্ননত কেরত এবিং নশক্ষােীরেে এবিং কমীরেে জ য 

সুর াগ বাডার াে জ য েক্ষ এবিং নস্থনতশীলভারব একসারে কাজ করু ; 

 নবেযালয় জরুড কম ষক্ষমতা ন েীক্ষর্; 

 সু্কল জরুড িাঠযক্ররমে হস্তরক্ষরিে তুল া করু  এবিং দ্রতু ভাল অ ুশীলর ে প্রচাে 

করু ; এবিং 

 সম্পে, কমী, েক্ষতা এবিং সুর াগগুনল ভাগ করু । 

  

এই পরামর্শ ের পর্র মে হর্ব? 

  
িোমশ ষ কাল শুরু 7 কেবরু যামর 2020 এবিং প্ররচিা 1:00 অ্পরাহ্ন উিে 2 7 মার্ে 2020। 

উভয় সু্করলে িনেচাল া ির্ ষে িোমশ ষ ফেরক সিংগহৃীত মতামত নবরবচ া কোে জ য তবঠক 

কেরব। এেিরে তাো প্রস্তাবটি ন রয় এনগরয় ফ রত হরব নক া তা িেৃক িনেচাল া ির্ ষে নহসারব 

নসদ্ধান্ত ফ রব।  নে উভয় িনেচাল া ির্ ষে অগ্রসে হওয়াে নসদ্ধান্ত ফ য়, তরব উরেশয হয় 

কান িংহাম নহল জনু য়ে সু্কল এবিং কান িংহাম নহল ই েযান্ট সু্কলরক 12020 সারলে 

1 ফসরেম্বে একটি ফেডারেশ  গঠ  কো ।  নে ফকা ও নসদ্ধান্ত ফ ওয়া হয় ফ  ফকা ও 

ফেডারেশ  অ ুটষ্ঠত  া হয় তরব নবেযালয়গুনল বতষমার  ফ ম  েরয়রছ ফতম  চানলরয়  ারব। 
  

   

ের্রার্র জজজ্ঞােয: 

  

কেন্ মবদযালযগুমল কেবল এেজত্রত হয ন্া? 
  

সিংনমরর্ একটি অিনেবতষ ীয় িেরক্ষি  া উভয় সু্কল বি করে একক নবেযালয় নহসারব িু োয় ফখালাে 

সারে জনডত।  নেও ভনবর্যরত এই নবকল্পটি বানতল কো হয়ন , ফেডারেশ  সু্কলগুনলরক একক্তত্রত কোে 

মরতা কাজ কেরত সক্ষম করে, তরব িােে স্থাি   া করে। ভনবর্যরত, সু্কলগুনল ফেডারেশ  নহসারব 

চানলরয় ফ রত বা িেবতী িেরক্ষিরক সিংহত কোে নসদ্ধান্ত ন রত িারে। 

  

এই মেদ্ধান্তটট এখন্ েী কেডার্রশন্ েরর্ত পমরর্ামলত ের্রর্ছ এবং অ্তীর্ত কেন্ 

এটট মবর্বর্ন্া েরা হযমন্? 
  

সু্কল বারজরিে উিে ক্রমবয ষমা  চারিে অে ষ সু্কলগুনল িনেরর্বাগুনলরত ির্যগুনলরত অে ষ সাররয়ে 

উিায়গুনল খুাঁজনছল। এছাডাও বছরেে িে বছে যরে, অনভভাবকো মন্তবয করেরছ  ফ  তাো  নে উভয় 

নবেযালরয় একই নসরেম বা একটি নসরেম োরক তরব তাো এটিরক িছন্দ কেরব। তেুিনে , 

খুব সাম্প্রনতককারল, ফবশ করয়কটি িেৃক নশশু এবিং জনু য়ে সু্কলগুনল খুব ইনতবাচক েলােরলে সারে 

একক্তত্রত করেরছ বা ফেডারেশ  করেরছ এবিং এখ  আমারেে সু্কলগুনল এই িেরক্ষি ফ ওয়াে সটঠক 

সময় বরল মর  হরে। 

  

জুমন্যর সু্কর্ল যাওযার জন্য ভমতে প্রজক্রযা পমরবতেন্ হর্ব? 
  

 া। ভনতষে বযবস্থা ফ ম  েরয়রছ টঠক ফতম  োকরব - নবেযালয়গুনলরক একটি সু্করল একক্তত্রত কো হরল 

এটি ফকবলমাত্র িনেবনতষত হরব। তরব সু্কলগুনল ফ ভারবই সিং ুি েরয়রছ এবিং এটি ভনতষে মা েরেে 

তুল ায় উচ্চ। 

  



েব সু্কলগুমলর্ত মে বযবস্থা েুষরঠু হর্ব? 
  

হযা াঁ. ফেডারেশর ে অিংশ নহসারব ফ  ফকা ও বযবস্থা কো উভয় নবেযালরয়ে সরব ষাত্তম আগ্ররহে কো 

মাোয় ফেরখই কো হরব। 
  

2020 কের্েম্বর্রর জন্য মে েমস্ত পমরবতেন্গুমল প্রস্তুত েরা হর্ব? 
  

 া, আমো এটি চাই ফ  ফবনশেভাগ অিংরশ এটি একটি যীরে যীরে প্রক্তক্রয়া ফহাক এবিং িেবতী বছরেে বা 

তাে ফবনশ সময় যরে ফবনশেভাগ িনেবতষ  কো হরব , এটি ন ক্তিতকেরর্ে জ য এটি একটি মসৃর্ 

রূিান্তে। 

  

ইউমন্েম ে বদলার্ব? 
  

আমো ইউন েম ষটি িনেবতষর ে জ য আশা কেনছ  ারত এটি উভয় নবেযালরয়ে ফক্ষরত্র একই হয়। এটি 

হওয়াে আরগ আমো বাচ্চারেে এবিং নিতামাতাে সারে িোমশ ষ কেব তরব তারেে স্থা ান্তনেত হওয়াে 

জ য একটি রূিান্তে সময় আসরব  ারত নশক্ষােীো তারেে বতষমা  ইউন েরম ষে বাইরে ফবে হওয়াে 

সারে সারে তাো িনেবনতষত হরত িারে। 

  

েমীর্দর সু্কল পমরবতেন্ েরর্ত হর্ব? 
  

নকছু ফক্ষরত্র, কমীো তারেে ন জস্ব কম ষজীব  নবকারশে জ য এবিং অ যা য নবেযালরয় নবরশর্জ্ঞ জ্ঞা  

বাস্তবায়র ে জ য সু্কলগুনলে মরযয চলারেো কেরত িারে । তরব ফকা ও োে 

সেসযরক তারেে ইোে নবরুরদ্ধ এটি কো হরব  া। 
  

আমরা পর্র মড-কেডার্রশন্ েরর্ত র্াইর্ল েী হর্ব? 
  

ফেডারেরিে প্রস্তাব গহৃীত হরল, িনেচাল া ির্ ষে এক বছরেে বযবস্থায় এই বযবস্থাটি ি ষারলাচ া 

কেরব ।  নে ফকা ও সমরয় ফেডারেশ  ফশর্ কোে নসদ্ধান্ত ফ ওয়া হয়, তরব এটিে জ য একটি মা ক 

প্রক্তক্রয়া েরয়রছ। 
  
  
  
  
  
  
এই প্রস্তার্ব কে বলর্ব? 
  
আমো সু্করলে প্রনতটি ওরয়বসাইরি িোমশ ষ প্রকাশ করেনছ এবিং সমস্ত ছাত্র, নিতামাতা এবিং 

কম ষচােী এবিং অ য ফকা ও ফেকরহাল্ডাে এবিং স্থা ীয় সম্প্রোরয়ে কাছ ফেরক মতামত চাইনছ । 
  
 গভ ষে @ কুন িংহামনহল- জুন্.হাটেে.এেমে.ইউর্ের মাযযরম কান িংহাম নহল জনু য়ে সু্করলে 

গভ ষেরেে ফচয়ােমযা  মমর্েে রমি অ্যালান্  

 মমর্েে আন্না ওেুমলভান্, মমিঃ অ্যার্লক্স কেজ, কান িংহাম নহল ই েযান্ট সু্করলে 

গভ ষেরেে ফ ৌে ফচয়াে, আওসুনলভা  @ 

নস আ ন হযামাই েযান্টস.হািষস.এস.ইচ.উইরকে মাযযরম , 

বা asage@cunninghaminfants.herts.sch.uk 

  
আমম েীভার্ব আরও জান্র্ত পামর এবং আমম েী ভাবমছ তা আপন্ার্ে জান্ার্ত 

পামর? 
  



ড্রি-ই  সভা নহসারব  কশাকৃত  ীরচ বনর্ ষত ইরভন্টগুনল, নিতা-মাতা,  ত্নশীল এবিং বহৃত্তে 

সম্প্রোয়রক েুটি নবেযালরয়ে মরযয একটি ফেডারেশ  গঠর ে প্রস্তাব সম্পরকষ গভ ষেরেে সারে কো 

বলাে সরু াগ ফেরব । আিন   নে এই ন য ষানেত তানেরখে একটিরত উিনস্থত হরত  া িারে  তরব েয়া 

করে ফকা ও একটি সু্করলে অনেরসে সারে ফ াগার াগ করু  এবিং আমো আি াে সারে কো বলাে 

বযবস্থা কোে জ য  োসাযয ফচিা কেব। 
  
  
  

ঘটন্াস্থল করাতা তামরখ েময 

কান িংহাম নহল 

জনু য়ে সু্কল 

নিতা-মাতা, 

সম্প্রোরয়ে সেসযো 

বুযবাে 

12 তম ফেবররুয়ানে 

2020 

7.00pm 

কান িংহাম নহল 

ই েযান্ট সু্কল 

নিতা-মাতা, 

সম্প্রোরয়ে সেসযো 

শুক্রবাে 

14 তম ফেবররুয়ােী 

2020 

2.30pm 

                            
 


