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 আোদের বাদেদিা পাবনিক সু্কি (নবনপএস) িানিনিং কনেউনিটির সবাইদক শুভ নবকাি, 

এই গত সপ্তাহটি নিি সবদেদ়ে েুুঃখজিক এবিং সবদেদ়ে কঠিি সে়ে যা আেরা বাদেদিা পাবনিক সু্কদি েুদখােুনখ হদ়েনি। েশটি সুন্দর 
জীবদির সিংজ্ঞাহীি এবিং ভ়েঙ্কর ক্ষনতদত এটি েরে ট্রো এবিং বযাখযাতীত েুুঃদখ আোদের েি  ভরা রদেদি।. 

শযদকাি রূদপ ঘৃণা নবষাক্ত এবিং অগ্রহণদযাগয! এটা আোদের শকাদিা সু্কদি শকাদিাভাদবই বরোস্ত করা হদব িা। আনে সেস্ত নবনপএস 

কেনোরী, িাত্র, পনরবার, এবিং সম্প্রোদ়ের সেসযদের অিুদরাধ করনি শয সেস্ত ঘৃণাত্মক শেদসনজিং নরদপাটন  করদত যা তারা অিুভব করদত 
পাদর বা সাক্ষী হদত পাদর। এটা শবাঝা গুরুত্বপূণন শয িীরবতা একটি জটিিতা, এবিং আোদের েন্দ ও অিযাদ়ের সাদে জন়িত হও়ো 
উনেত ি়ে। আোর অিুি়ে হি "যনে আপনি নকিু শেদখি বা শুিদত পাি... নরদপাটন  করুি... দ্রুত!"! পাদশ োাঁ়িাদবি িা এবিং আশা 
কনর অিয শকউ এটি নরদপাটন  করদব। আোদের অবশযই পনরবতন ি হদত হদব; আেরা শেখদত োই! আোদের সন্তািদের ভনবষযৎ এটাই 
োই!! 

আেরা এই গত সপ্তাদহ, আোদের "ভাদিা প্রনতদবশীদের শহদর" অেেয উোরতা এবিং একনত্রত হও়োর প্রতযক্ষ কদরনি, যা আনে আদগ 
কখিও শেনখনি! গভীর হতাশার এই েুহুদতন ও এটি আোদের সকিদক একটি ভাি আগােীর জিয আশা শে়ে। 

আনে অবশযই শশ়োর করব শয আনে আোদের নবনপএস কেীদের জিয গনবনত িা হদে পানর িা। প্রদতযকজি! আপনি এই গত সপ্তাদহ 
একসাদে এদসদিি: এই ট্রযাদজনিদত আপিার নিদজর েুুঃদখ ভুগদিি এেি সেদ়ে আোদের সুন্দর িাত্রদের যত্ন শিও়ো, শশখাদিা এবিং সেেনি 
করা। শপশাোনরত্ব এবিং প্রকৃত উদেগ শয আনে প্রতযক্ষ কদরনি, সবদেদে শবনশ  ক্লাদস ! ধিযবাে!! 

আোদের নবনপএস িাত্র এবিং পনরবাদরর কাদি, অিুগ্রহ কদর সহিশীিতা, নবশ্বাস এবিং সাহস প্রেশনি করা োনিদ়ে যাি। আনে জানি শয 
এই গত সপ্তাহটি নিি নবভ্রানন্তকর, ভীনতকর, এবিং আপিার জিয উদেদগর অিুভূনত জানগদ়েদি... ঠিক তাই! নকন্তু, তা সদেও আপনি 
আোদের শেশদক শেনখদ়েদিি শয আপিার নশক্ষার নবষ়ে এবিং আেরা নবনপএস নেশি এবিং েনৃিদক বাধাগ্রস্ত করার জিয কাপুরুষ ও 
ঘণৃােূিক সনহিংসতাদক অিুেনত শেব িা! আনে আপিার কাদি গভীরভাদব কৃতজ্ঞ। আেরা জানি শয একটি উজ্জ্বি এবিং উত্পােিশীি 
ভনবষযদতর জিয আপিার আশা এবিং স্বপ্ন রদ়েদি এবিং আেরা আপিার জীবদির নশক্ষানবে নহসাদব আোদের ভূনেকাদক গুরুত্ব সহকাদর 
গ্রহণ কনর, আপিাদক প্রদতযকদক আপিার সেস্ত িদক্ষয শপ াঁিাদত সহা়েতা করার জিয। 

অবদশদষ, আোদের সু্কি-নভনিক সম্প্রোদ়ের অিংশীোরদের কাদি; আপনি আোদের সাদে কাাঁদধ কাাঁধ নেনিদ়ে োাঁন়িদ়েদিি, সনতযকাদরর 
অিংশীোনরদত্বর অেনদক েূতন  কদর তুদিদিি! নিউটির আহ্বাি পূরণ করার জিয এবিং আোদের সু্কদি নশশদুের এবিং কেীদের উোর 
এবিং নেন্তাশীি সহা়েতা প্রোদির জিয আপিাদক ধিযবাে। …এবিং এখিও আেরা জাগনরত হই! 

শতাোর সনতযই,  

িুঃ তিো এে . উইনিোেস্, ইন্টানরে সুপারইদন্টদেন্ট  সুপারইদন্টদেন্ট নসনসুঃ 

নশক্ষা শবাদিন র সেসয  

(Bengali)


