ডিডিক্টের ডিতামাতাক্টের কাক্টে িত্র
প্রিয় প্যারেন্ট বা অপ্রিিাবক:
সকল প্রিক্ষার্থীরক সফল হরে সাহায্য কোে উরেরিয অিীষ্ট কর্মসূচী ও প্প্রেরেবা িদারে প্রর্রেরসাটা প্রিপ্রিক্টগুরলারক
সহায়োে িরচষ্টা প্রহরসরব, 2008 সাল থর্থরক থফিারেল আইরেে অধীরে িপ্রেমে ফরর্মে র্াধযরর্ থয্ ের্থয সংগ্রহ কো
হরয়রে থসগুরলা োড়া, আইে অেুয্ায়ী প্রিপ্রিক্টগুরলারক প্রর্রেরসাটাে সববহৎ
ম ৃ
থ াষ্ঠীগুরলাে ওপ্ে প্রিপ্রি করে প্রিক্ষার্থীরদে
প্ব
ূ প্
ম ুরুে বা েৃোপ্রিক উৎপ্প্রি সম্পরকম ের্থয সংগ্রহ কেরে হরব। প্রপ্োর্াো বা অপ্রিিাবকরদেরক োরদে সন্তােরদে
জেয েৃোপ্রিক এবং জাপ্রে ে জেোপ্রিক প্দপ্রব ফর্ম (Ethnic and Racial Demographic Designation Form)-এ
থফিারেরলে িশ্নগুরলাে (রর্াটা হেরফ থলখা) উিে প্রদরে হরব ো। েরব, আপ্প্রে য্প্রদ থফিারেরলে িশ্নগুরলাে (রর্াটা
হেরফ থলখা) উিে ো থদওয়াে প্রসদ্ধান্ত থেে, েরব থফিারেল আইে অেুয্ায়ী স্কলগুরলা
আপ্োে জেয ো প্রেবাচে
ম
ু
কেরব। থেরটে িশ্নগুরলারক “ঐপ্রিক” প্রহরসরব প্রচপ্রিে কো হরয়রে এবং স্কু লগুরলা আপ্োে হরয় এই ের্থযগুরলা প্ূেণ
কেরব ো। উিে প্রদরে অস্বীকৃ প্রে জাোরল ো স্কু রল িপ্রেম হওয়াে থক্ষরে থকারো িিাব থফলরব ো।
েেু ে আইরেে ফরল, আপ্োরক আপ্োে সন্তারেে ের্থয িদাে কোে জেয বলা হরয়রে। 2019-20 স্কু ল ইয়াে থর্থরক
শুরু করে, প্রর্রেরসাটাে সকল স্কু লরক এই হালো াদকৃ ে থেপ্রণপ্রবিা গুরলা বযবহাে করে এই ের্থয সংগ্রহ কেরব।
আপ্োরক প্রেে বেেও একটি প্প্রের্াপ্রজমে ফর্ম প্ূেণ কেরে বলাে সম্ভাবো েরয়রে। প্রর্রেরসাটা প্রিপ্াটমরর্ন্ট অব
এিু রকিে সবমসাধােণ থর্থরক

হীে
র্োর্ে এই ফরর্ম অন্তিক্ত ক
মু
কো অবযাহে োখরব।
ৃ

আপ্োে সন্তারেে ের্থয প্রেরপ্াটম কেরে অেগ্রহ
ু
করে সংয্ুক্ত ক ফর্মটি প্েণ
ূ
করে [DATE]-এে র্রধয [LOCATION]-এ
থফেে প্াঠাে। দ্রষ্টবয: আপ্প্রে "প্রেরদম ি কেরে িেযাখযাে কেপ্রে" অপ্িেটি প্রচপ্রিে কোে র্াধযরর্ থয্রকারো প্রবস্তাপ্রেে
ের্থয প্রেবমাচে ো কোে বযাপ্ারে প্রেরদম ি কেরে প্ারেে। আপ্প্রে য্প্রদ আপ্োে িপ্রেপ্রেপ্রধত্ব কো থ াষ্ঠীরক থদখরে ো
প্াে, োহরল আপ্প্রে "অেযােয" অপ্িেটিও প্রেবমাচে কেরে প্ারেে। স্কু রলে োফরদেরক এই প্রবস্তাপ্রেে থ াষ্ঠীগুরলারে
প্রিক্ষার্থীরদেরক অন্তিমু ক্ত ক কোে থকারো আবিযকো থেই।
অেুগ্রহ করে সংয্ুক্ত ক ফর্মটি প্ূেণ করে থফেে প্রদে। প্রেরপ্াটম কোে থেপ্রণপ্রবিা
করে [PHONE NUMBER]-এ [NAME]-এে সারর্থ থয্া ারয্া
প্রবেীে,

[SUPERINTENDENT NAME]

করুে।

সম্পরকম আেও েরর্থযে জেয অেগ্রহ
ু

