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অশিবাদন্ স্টা , শিক্ষাথী এবং অশিিাবেকদি: 
 

আশে সবাইকে এেটি সখুী, স্বাস্থ্যেি, এবং শন্িাপদ িীিোেীন্ ছুটি োেন্া েশি! 
 

বাক কো পাবশেে সু্কেগশুে িকু্রবাি, ২৪শি শেকসম্বি, ২০২১ িাশিকখ সেকেি জন্য (কেন্দ্রীয় অশ স সহ) বন্ধ থােকব৷ শেন্দ্রীয় অশ কসি 
েেীিা ২৭শি শেকসম্বি শথকে ৩০ িাশিখ পর্যন্ত শিকপার্য  েিকব৷ ৩১শি শেকসম্বি শেন্দ্রীয় োর্যােয় বন্ধ থােকব। শন্কদয শিো শসােবাি, ৩িা 
জান্যু়ািী, ২০২২-এ আবাি িিু ুহকব৷ 
 

শোশিে েহাোিীি অশন্িয়িাি োিকে, র্াইকহাে, আেিা সেস্ত ছাত্র এবং েেীকদি িাকদি েযাপর্প/আইপযাে বাশ়িকি শন্কয় শর্কি বেশছ। 
র্শদও এই সেকয় দিূবিী শন্কদয কি স্থ্ান্ান্তশিি েিাি জন্য শোন্ও শসদ্ধান্ত বা সেয়সচূী শন্র্যািে েিা হয়শন্, এটি শন্শিি েিকব শর্ শজোটি 
শর্ শোন্ও ঘর্ন্াি জন্য পুকিাপুশি প্রস্তুি। আেিা অবিযই আোকদি শেশেকেে উপকদষ্টা দকেি সাকথ ঘশন্ষ্ঠ পিােকিয থােব, এবং সেস্ত 
জন্স্বাস্থ্য সপুাশিি এবং সকবযাত্তে অন্িুীেন্গশুে অন্সুিে েিা চাশেকয় র্াব। শোকন্া বকন্ধি শক্ষকত্র আেিা আপন্াকে অবশহি েিব। 
 

 শসোি  ি ইকন্াকিিন্, শর্েকন্ােশজ এবং শেশন্ং (শসআইটিটি) (১৫১৫ সাউথ পােয  এশিশন্উ) শেকসম্বি ২৭-৩০ িাশিখ, সোে ৯র্া  - 
শবোে ২র্া  শখাো থােকব শর্কোন্ পশিবাকিি জন্য র্াকদি সু্টকেে শেিাইসগশুেি সাহাকর্যি প্রকয়াজন্ বা হর্ স্পর্ শন্কি হকব শন্শিি শর্ 
িাকদি ছাত্রকদি বাশ়িকি ইোিকন্র্ অযাকেস আকছ। এই সেকয়ও শসআইটিটি-এ স্টা  সাশিয স অযাপকয়েকেে পাওয়া র্ায়। 
 

পশিকিকে, আশে শিক্ষাথীকদি িীক্ষ্ণ থােকি এবং িীিোেীন্ শবিশিি সেয় গিুতু্বপূেয গশেি এবং প়িাি দক্ষিা অন্িুীেন্ েিকি উত্সাশহি 

েশি শেবাি-এ েগ ইন্ েকি র্ান্য, আইএেএে , শেশেয়া, এবং েশব েযাে -এি েকিা শিক্ষােেূে অযাশিকেিন্গশুে অযাকেস েিকি। আিও 

িকথযি জন্য, অন্গু্রহ েকি বাক কো পাবশেে সু্ককেি ওকয়বসাইর্ শচে েিা চাশেকয় র্ান্।  

 
শ্রদ্ধাি সাকথ,         

   
েঃ ক্রাইন্াি েযাি        
সপুািইকেন্কেে   
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