
2020 অক্টোবর শুক্রবোর 

প্রিয় প্রিতোমোতো / কেয়োরোর, 

আফক্েোক্ের েোক্ে আমরো আিনোক্ে অবপ্রিত েরক্ত প্রিখপ্রি কে আমোক্ের অবশ্যই অস্থোয়়ীভোক্ব েমীক্ের এবং িোত্রক্ের েোক্ি 
প্রবেযোিয়টি বন্ধ েরক্ত িক্ব। এটি েক্রোনোভোইরোে (প্রেওপ্রভড -১৯) এর জনয ধনোত্মে ির়ীক্ষোেীক্ের ির়ীক্ষোর েোরক্ে is 

  েরেোর মযোনক্েস্টোরক্ে এেটি উচ্চ ঝ ুঁ প্রেিূেণ অঞ্চি প্রিেোক্ব প্রবক্বেনো েক্র এবং COVID-19 এর জনয ইপ্রতবোেে ির়ীক্ষোর 
েমীক্ের বপৃ্রি স্থোন়ীয় েম্প্রেোক্য়র মক্ধয েংক্রমক্ের দ্রুত বধণক্নর েোক্ে প্রমক্িক্ি। 

স্ক িটি কেোমবোর, 12 অক্টোবর এবং মঙ্গিবোর, 13 অক্টোবর েমস্ত প্রশ্ক্ষোেীক্ের জনয বন্ধ েোেক্ব। 

এটি আমোক্ের আশ্ো কে আমরো তোরিক্র ব ধবোর 14 ই অক্টোবর েক্য়ে বিক্রর ক োষ্ঠ়ীটি খ িক্ত েক্ষম িব We আমরো 
আিনোক্ে কেোমবোর আমোক্ের িপ্ররেল্পনোর এেটি আিক্ডট িোঠোব। 

েপ্রে আিনোর প্রশ্শুটিক্ে ইপ্রতমক্ধয জোনোক্নো িক্য়ক্ি কে েম্ভোবয প্রশ্ক্ষোেীক্ের েোক্ে ঘপ্রনষ্ঠ কেো োক্েোক্ র েোরক্ে ির়ীপ্রক্ষত 
প্রশ্ক্ষোেীক্ের অবশ্যই প্রনক্জক্ে প্রবপ্রিন্ন েরক্ত িক্ব, এই অস্থোয়়ী বক্ন্ধর অেণ এই নয় কে অনযোনয প্রশ্ক্ষোেী বো তোক্ের 
িপ্ররবোরগুপ্রি প্রনক্জক্ে প্রবপ্রিন্ন েরো েরেোর। 

আমোক্ের িোত্র এবং েমীক্ের স্বোস্থয এবং ে রক্ষো অবশ্যই েবণেো িেক্ম আেো উপ্রেত এবং এই অস্থোয়়ী বন্ধ আমোক্ের 
েরবরোি েরক্ব 

আমোক্ের প্রবেযোিক্য়র েোইটক্ে আরও  ভ়ীর েরক্ত, এটিক্ে ি নপ্রবণক্বেনো েরক্ত এবং আমোক্ের আমোক্ের স্বোস্থয ও ে রক্ষো 
বযবস্থো এবং অন শ়্ীিনগুপ্রিক্ত ি নপ্রবণক্বেনো েরোর অন মপ্রত কেওয়োর জনয আমোক্ের প্রবরপ্রত েরেোর। 

এবং COVID-19 বো স্ব-প্রবপ্রিন্নতো কেক্ে প্রফক্র আেো িক্তযেক্েই প্রফক্র আেোর অন মপ্রত প্রেন। 

 

আমরো প্রনপ্রিত েরব কে এই ম হুক্তণ  আমোক্ের প্রশ্ক্ষোেীক্ের প্রশ্ক্ষো েরূত্ব প্রশ্ক্ষোর েোেণক্রক্মর মোধযক্ম অবযোিত েোেক্ব 

এটি ে়ীভোক্ব েোজ েরক্ব তো বযোখযো েরোর জনয আমরো এেটি িৃেে কনোটিশ্ কিরে েরব এবং েেোি and টো কেক্ে 
প্রবেোি ৩ টোর মক্ধয প্রিপ্রে বো িযোিটক্ি িপ্রতপ্রেক্নর অযোক্েে নো িোওয়ো প্রশ্ক্ষোেীক্ের েম্পক্েণ  আমোক্ের জোনোক্ত বিব। 

েয়ো েক্র আশ্বস্ত িন কে এই প্রেিোন্তটি িোিেোভোক্ব কনওয়ো িয়প্রন এবং আমোক্ের েমণেোর়ী এবং প্রশ্ক্ষোেীক্ের আগ্রি আমোক্ের 
প্রবক্বেনোর কক্ষক্ত্র েবণেোই শ়্ীক্ষণ রক্য়ক্ি। 

আিনোর েন্তোক্নর েোক্ি েোমোপ্রজে-েরূক্ত্বর গুরুত্বক্ে কজোর কেওয়োর জনয আমরো আিনোর েমেণন েোইক্ত এই ে ক্েো টি প্রনক্ত 
িোপ্রর। 

আিনোর েমেণন এবং কবোঝোর জনয আিনোক্ে ধনযবোে। 

ে জোন প্রফনক্ি 

িধোন প্রশ্ক্ষে 

 


