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িবeসিজi-eর 
 

aিভভাকেদর জনয্ aিভভাবকেদর িনেদর্ িশকা – িশkক সেmলনগিুল… 
 

ei িনেদর্িশকািট ৈতিরর uেdশয্ হেc আপনারা যােত aিভভাবক-িশkক সmেলনগিুলেত সবর্ািধক uপকৃত হেত পােরন তার জনয্ সাহাযয্ 
করা৷  
 
 
aিভভাবক-িশkক সmেলনগিুল aনিু ত হেব িনmিলিখত তািরখগিুলেত: 
 
_____________: সnয্া 5টা – রািt 8টা eবং 
 
_____________: দপুরু 12টা – িবকাল 3টা৷ (আপনার সnানেদর সকাল 11টায় িবদয্ালয় েথেক ছুিট িদেয় েদoয়া হেব) 
 
 
আপনার িশশ ুতার agগিত পtিট____________________তািরেখ বািড় িনেয় েযেত পারেব৷  
agগিত পেt pদt মানগিুল েথেক আপিন বঝুেত পারেবন আপনার িশশ ুতার ে িণকেk েসi সময় পযর্n েকমন কাজ করেছ, eবং eিট 
েগাটা িশkাকােলর বা বছেরর চূড়াn মান নয়৷  
 

kাস, pদt কাজকমর্, আপনার িশশরু agগিত বা আচরণ iতয্ািদ সmেকর্ আপনার যিদ েকান p  বা সংশয় থােক, তাহেল আপিন 
েয েকান সমেয় িশkেকর সে  েযাগােযাগ করেত পােরন৷  

 

 মেন রাখেবন েয, pেতয্ক িশkক/িশিkকােক কম-েবিশ 200 ছাt-ছাtীেদর েদখেত হয় eবং তাঁেদর পেk pেতয্ক aিভভাবেক 
সবিকছু সmেকর্ aবিহত রাখা সmব নয়৷ েবিশরভাগ েkেti িশkক/িশিkকার তরেফi েসi সমs ছাt-ছাtীর aিভভাবকেদর 
সে  েযাগােযাগা করা হেব যােদর পরীkা বয্থর্ হoয়ার সmাবনা থাকেত পাের, িকn তাঁরা pতয্াশা কেরন েয, aিভভাবেকরাi 
তাঁেদর সnানেদর িশkণ পিরকlকগিুল িনয়িমত যাচাi কের, তােক েদoয়া িবিভn কাজকমর্ o পরীkাগিুলেত তার pাp মান 
সmেকর্ তার কােছ জানেত েচেয় aথবা িশkকেদর dারা বয্ব ত oেয়ব-িভিtক মান দােনর পdিতগিুল (pেতয্ক িশkকi 
oেয়ব-িভিtক মান দােনর পdিত বয্বহার কেরন না) aিধগত কের তাঁেদর সnানেদর িশkাগত agগিতর বয্াপাের িনেজেদর 
যkু রাখনু৷  

 

 আপিন েয েকান সমেয়i িশkক/িশিkকােদর কল করেত বা i-েমল পাঠােতi পােরন, িকn আপনােক মেন রাখেত হেব েয, 
িতিন সে  সে  আপনােক pিতিkয়া িদেত পারেবন eমনিট pতয্াশা করা িঠক হেব না৷  

 

 িশkকেদর েযাগােযােগর নmরগিুল িবদয্ালেয়র oেয়বসাiট, bsge.org-েথেক েপেয় যােবন৷  
 

কী pতয্াশা করা uিচ�:  
 

 aিভভাবক/িশkক সভায় pিতিট িশশরু জনয্ 3 িমিনেটর আেলাচনার কেঠার সময়সীমা েবেঁধ েদoয়া আেছ৷ ei 3 িমিনেটর 
সময়সীমা েবেঁধ েদoয়ার eকমাt uেdেশয্ হেc aিভভাবকগণ েয িশkকেদর সে  েদখা করেত চাiেছন তাঁরা েযন তাঁর সে i 
েদখা করেত পােরন৷ মেন রাখেবন, pিতিট িশশরুi 7িট বা তার েবিশ সংখয্ক কের িশkক/িশিkকা রেয়েছ eবং pিতিট 
িশkক/িশিkকারi pচুর ছাt-ছাtী রেয়েছ৷  

 

 aেনক িশkকi eকিট সময় িনেদর্শক ঘিড় বয্বহার কেরন eবং eকজন কের ছাt/ছাtীেক েscােসবী (মিনটর) রােখন 
তাঁেদর সাkােতর সময় িঠক রাখার জনয্৷ 

 

 মিনটর যখন আপনার নাম ধের ডাকেব তখন আপনােক েসখােন uপিsত থাকেত হেব৷ মিনটর আপনার নাম ধের ডাকার 
সময় যিদ আপিন েসখােন uপিsত না থােকন, তাহেল আপনার নামিট তািলকার েশেষ পািঠেয় েদoয়া হেব৷  

 
েবশ, তাহেল আপিন eখন িনি য়i ভাবেছন েয কীভােব ei 3 িমিনট সমেয়র মেধয্ আপনার সমs p গিুলর utর েপেত পােরন? 
িনেচ কেয়কজন aিভj aিভভাবক, িশkক eবং িবদয্ালয় pশাসকেদর ei িবষেয় েদoয়া পরামশর্গিুলেক eকিtত কের েদoয়া হল, 
েযগিুল িনি তভােব আপনােক সাহাযয্ করেত পাের: 
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 িশkকেদর তরেফ বািড়র uেdেশয্ পাঠােনা সমs িচিঠপtগিুলেক আর eকবার কের পডু়ন, িবেশষত পাঠkম সnয্া সংkাn৷  
 

 িশkকেদর মান দােনর নীিত eবং আপনার িশশরু মান pদt কাজকমর্গিুলেক বয্বহার কের আপনার িশশরু মান সmেকর্ 
েবাঝার েচ া করনু৷  

 

 িশkকেদর সে  সাkােত যাoয়ার আেগ আপনার িশশরু পিরকlকিট eকবার পযর্ােলাচনা কের িনন৷  
 

 ে িণকেk তার agগিত o তার pাp মান সmেকর্ আপনার িশশরু সে  কথা বলনু৷  
 

 আপিন যিদ বঝুেত পােরন েয আপনার pচুর িবষেয় কথা বলা pেয়াজন, তাহেল আলাদা কের আপনার িশশরু িশkেকর সে  
eকিট ৈবঠেকর বেnাবs করেত পােরন৷  

 

 agািধকার aিভভাবক-িশkক সেmলেন আপিন েকান েকান িশkক/িশিkকােদর সে  কথা বলেবন েস িবষেয় িসdাn gহেণ 
আপনার িশশরু agগিত পtিট আপনােক সাহাযয্ করেত পাের, কারণ আপিন তার সবকিট িশkক/িশিkকার সে  কথা বলার 
সেুযাগ না-o েপেত পােরন৷ আপনার সnান যিদ তার েকান kােস 2 (65 শতাংশ) বা 1 (aকৃতকাযর্) মান aজর্ ন কের, 
তাহেল েসi িশkক/িশিkকার সে  আেগ েদখা করেত যান eবং তাঁেদর সাkােতর খাতায় আেগ সাkর করনু৷  

 

 িশশরু সে  যিদ দজুন aিভভাবক uপিsত হন, তাহেল তাঁেদর মেধয্ eকজন যখন িশশরু েকান eক িশkক/িশিkকার সে  
কথা বলেবন তখন aনয্জন েযন aনয্ আেরকজন িশkক/িশিkকার সে  কথা বেলন৷  

 

 আপিন যিদ 3 িমিনেটর মেধয্ আপনার আেলাচয্ িবষয়গিুল সm ূণর্ না কের uঠেত পােরন, তাহেল uk িশkক/িশিkকােক 
আপনার সে  েফােন বা i-েমল মারফ� আবার সাkা� কের আেলাচনা সm ূণর্ করার জনয্ পরামশর্ চান৷ aনয্ aিভভাবকেদর 
সাkােতর িবষয়িটেক eবং িশkক/িশিkকােদর pিতিট aিভভাবকেদর সে  কথা বলার icােক মযর্াদা িদন৷  

 
মেন রাখেবন, আপনার িশশরু কাজকমর্, িশkকগণ, পাঠkম iতয্ািদ সmেকর্ জানার জনয্ আপনােক aিভভাবক-িশkক সেmলেনর জনয্ 
aেপkা কের বেস থাকেত হেব না৷ eর জনয্ aনয্ানয্ বয্বsাগিুলর মেধয্ রেয়েছ:  
 

 পাঠkম সnয্া  

 i-েমiল  

 েয সমs সচূনাগিুল বািড়েত পাঠােনা হয়, িবেশষ কের বছেরর শরুেুত পাঠােনা সচূনাগিুল  

 আপনার িশশরু পিরকlক  

 িশkকেদর oেয়বসাiট (িকছু িকছু oেয়বসাiটগিুল aনয্গিুলর েথেক aেনক েবিশ unত)  
 
 
লkয্ করনু: আপনার সnান জনু মােস তার ফলাফল পt পােব (সমs পাঠয্পsুকগিুল o gnাগার েথেক েনoয়া বiগিুল েফর� িদেল eবং 
gnাগােরর চাঁদা িমিটেয় িদেল তেবi)৷ 
 
 
 


