Ref: IIUC/EEE/3(5).6999.2020

April 16, 2020

প্রিয় প্রক্ষাথথীফৃন্দ,
অসসারাভু অরাআকুভ ওয়াযাহভাতুল্লাহ।
অা কপ্রয, সফাআ সুস্থ অছ অল্লাহ' য যহভতত। কতযানা ভহাভাযীয এআ কপ্রিন সভতয় অল্লাহ অভাতদয
সফাআতক ধধমথ ধাযণ কযায ততৌপ্রপক দান করুক এফং সফ ধযতণয ভহাভাযী তথতক অভাতদয সফাআতক যক্ষা
করুক।
ততাভযা সফাআ ফগত অছ তম, কতযানা তভাকাতফরায় সযকাযী প্রনতদথনা নুসাতয সফ প্রক্ষা িপ্রতষ্ঠান দীঘথ
সভয় ফন্ধ যতয়তছ এফং অভযা সফাআ ফাসায় ফস্থান কযপ্রছ। অভযা এখতনা প্রনপ্রিতবাতফ জাপ্রন না প্রযপ্রস্থপ্রত
কখন স্বাবাপ্রফক হতফ এফং অভযা সফাআ কখন অফায প্রিয় কযাম্পাতস প্রপতয মাফ।এআ ধযতণয ধফপ্রিক ভহাভাযী
অভযা সফাআ জীফতন িথভ তদখপ্রছ। তেনা ৃপ্রথফীয তনকটাআ ফযপ্রতক্রভধভথী এক রু অভযা তদখতত াপ্রি।
ফযপ্রতক্রভধভথী জীফনমাত্রায প্রবজ্ঞতা অভাতদয জীফতন এটাআ িথভ, অয তাআ এআ প্রযপ্রস্থপ্রততত ভাপ্রনতয়
েরায জন্য নতুন নতুন তকৌর অভাতদয প্রখতত হতি। স্বাবাপ্রফক প্রযপ্রস্থপ্রতয কামথক্রভ অয ফযপ্রতক্রভধভথী
প্রযপ্রস্থপ্রতয কামথক্রতভয ভতধয প্রকছুটা হতরও াথথকয থাকতফ, প্রফিপ্রফদযারয় প্রযফাতযয সদস্য প্রহসাতফ তসটা
অভযা সফাআ ফুপ্রঝ।
ফতথভান প্রযপ্রস্থপ্রততত প্রক্ষা কামথক্রভতক গপ্রতীর যাখায জন্য প্রফপ্রবন্ন প্রক্ষা িপ্রতষ্ঠাতনয নরাআন প্রবপ্রিক
কামথক্রভ অভযা এখন তদখতত াপ্রি, মা অভযা অতগ কখতনা কল্পণা কপ্রয নাআ। ততফ, প্রক্ষাকামথক্রভ
ফযপ্রতক্রভধভথী হতরও অভযা জাপ্রন তা ফশ্যআ প্রক্ষাকামথক্রভ প্রযোরনায নীপ্রত নুসাতযআ োরাতত হয়।
অভযা সফাআ এটাও ফুপ্রঝ তম, নরাআনপ্রবপ্রিক প্রক্ষা কামথক্রভ অয কযাম্পাতসয প্রক্ষাকামথক্রভ কখতনা এক
হতত াতয না। ফতথভান প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযতণ এফং সফ স্থাতন আন্টাযতনট এয সুতমাগ- সুপ্রফধা একআ না হওয়ায
কাযতণ প্রকছু িপ্রতকুরতা ফশ্যআ থাকতফ। ততফ, অভযা োআতর এআ িপ্রতকুরতায ভাতঝও মতটুকু সম্ভফ
তেষ্টা কযতত াপ্রয জ্ঞান জথতন এআ সভয়তক কাতজ রাগাতত।
প্রিয় প্রক্ষাথথীফৃন্দ, ততাভযা সফাআ প্রনিয় ফগত অছ তম প্রফিপ্রফদযারয় িাসন ভহাভাযীয এআ সংকটূণথ
সভতয় প্রক্ষাথথীতদয ভূরযফান সভয়তক মথামথবাতফ কাতজ রাগাতনায জন্য নরাআনপ্রবপ্রিক ক্লাস প্রযোরনায
প্রসদ্ধান্ত প্রনতয়তছন। মপ্রদও, প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক হতর ক্লাসগুতরা অফায তনয়া হতফ ক্লাসরুতভ, এফং নরাআন
ক্লাতস উপ্রস্থপ্রতও ফাধযতাভূরক নয়। প্রন:সতন্দতহ, প্রকছু সীভাফদ্ধতা সতেও প্রধকাং প্রক্ষাথথী এআ প্রসদ্ধাতন্ত
উকৃত হতত াযতফ। অভাতদয প্রফিাস, অভাতদয প্রিয় প্রক্ষাথথীযা ভহাভাযীয কাযতণ গৃহফপ্রন্দ ফস্থায়
থাকায এআ সভয়টুকু নরাআন ক্লাতস ংগ্রহতণয ভাধযতভ কাতজ রাগাতনায মথাসাধয তেষ্টা কযতফ। নরাআন
ক্লাতস আআআ প্রিাটথতভতন্টয প্রক্ষাথথীতদয স্বতঃস্ফূতথ ংগ্রহণ অা কযা হতি এফং এআ নরাআন ক্লাস সহজ
ও কামথকয কযতত সহতমাপ্রগতায জন্য সকর প্রক্ষাথথীয িপ্রত প্রফনীত নুতযাধ জানাতনা হতি।
দয়া কতয সফাআ সযকাযী প্রনতদথনা তভতন ফাসায় ফস্থান কয এফং প্রনযাতদ থাক।
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