
‘‘আদা ও লবঙ্গ মিমিত গরি পামি, কাললামিরা/িধু, 

মিটামিি-মি িমৃদ্ধ ফলমূল গ্রহণ করুি- 

যা কলরািা প্রমতলরালে িহায়ক হলত পালর’’ 

মপ্রয় মিক্ষার্থীবৃন্দ, 

আিাকমর িকলল স্ব-পমরবালর িহাি আল্লাহর অিীি দয়ায় সুস্থ ও মিরাপলদ আল া। কলরািা িাইরাি িংক্রিণ 

ররালে 18 িার্ চ, 2020 মরিঃ হলত রতািালদর মপ্রয় মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি রাউিাি িরকামর কললি, র্ট্টগ্রাি বন্ধ আল । 

এই দীর্ চ বন্ধকালীি িিলয় রতািালদর মিক্ষা কায চক্রি(পাঠদাি) অব্যাহত রাখলত অিলাইলি রিমণ কায চক্রি 

পমরর্ালিার মিদ্ধান্ত গ্রহণ কমর। যমদও অলিক পূব চ রর্থলকই Google Class Room এর িাধ্যলি 

রতািালদর িালর্থ আিার অিলাইি পাঠদাি অব্যাহত আল । আর রিই কারলণই িারা মবশ্বজুলে র্লিাি কলরািা 

িহািামরর িয়ািহতাই Locked Down পমরমস্থমতলত রতািালদর িালর্থ অিলাইলি রযাগালযাগ অলিকটা 

িহি হলয়ল । অলিক মিক্ষার্থী গ্রাি ও প্রতযন্ত এলাকার হওয়ায় এখিও পয চন্ত মিে চামরত ক্লািরুলি িলয়ি করলত 

পালরামি। রকউ রকউ হয়ত আমর্থ চক অিচ্ছলতা বা দুরবস্থার কারলণ mb/internet data মকিলত 

পারল ািা। রতািালদরলক অনুলরাে করলবা কললি রখালাকালীি যাতায়াত ও িাস্তা খরর্ এবং প্রাইলিট/লকামর্ং 

এর িন্য রতািরা রয ব্যয় করলত বতচিাি পমরমস্থমতলত রিই টাকা মদলয় মিতব্যয়ী ইন্টারলিট প্যালকি মকলি 

অিলাইি ক্লালি িলয়ি করলত পারলল অলিক উপকৃত হলত। প্রমতটি ক্লালির ক্লাি রকাড মিিিট ইলিলি রদয়া 

আল । ইলতািলধ্য যারা ক্লািরুলি িলয়ি কলরল া তারা ক্লািলকাড ও ক্লািরুলি িলয়মিং পদ্ধমত ক্লালির অন্যলদর 

িালর্থ রিয়ার করলব এবং ইয়ারমিমিক রিলিিিার গ্রুলপ রপাস্ট করলব। আমি Google Class Room 

এর িাধ্যলি 14টি মবষয়র উপর পাঠদাি, ক্লাি ওয়াকচ, রহাি ওয়াকচ, গ্রুপ ওয়াকচ, প্রলিক্ট ওয়াকচ, এিাইিলিন্ট, 

স্টযামড রিটামরয়ালি প্রদাি, অিলাইি ক্লািলটস্টিহ প্রলতযলকর মফডব্যাক মরলপাট চ িংরক্ষণ কলর যামচ্ছ। ক্লালির 

মবষয়িমূহ মিম্নরূপ:1। Financial Management_ Honours Fourth Year_ 

Management; 2. Company Law_ Honours Third Year_ 

Management; 3. Financial Management_ Honours Third Year_ 

Accounting; 4. Business Communication_ Honours Second Year_ 

Management; 5. Business Communication and Report Writing_ 

Honours Second Year_ Accounting; 6.  Principles of Finance_ 

Honours Second Year_ Management; 7. Introduction to Business_ 

Honours Second Year_ Economics; 8. Introduction to Business_ 

Honours First Year_ Management; 9. Principles of Finance_ 

Honours First Year_ Accounting; 10. Computer in Business_ Degree 

Third Year_ BBS; 11. Fundamental of Management_ Degree First 

Year_ BBS; 12. Introduction to Business_ Degree First Year_ BBS; 

13. Business Organization and Management_ Class Eleven-Twelve_ 

Business Studies; 14. Finance, Banking & Insurance__ Class Eleven-

Twelve_ Business Studies; আিাকমর মবষয়িমূলহর িালর্থ িংমিষ্ট িকল মিক্ষার্থীরা অমতিত্বর 

ক্লািরুলি রযাগদালির িাধ্যলি রতািালদর পঠি কায চক্রিলক আলরা গমতিীল করলব। আমি  াোও আিালদর আলরা 

অলিক মিক্ষক-মিমক্ষকািন্ডলী অিলাইলি রিমণকায চক্রি পমরর্ালিা কলর যালচ্ছ।  আি 06/05/2020 ইং দুপুর  

11:40-12:20 পয চন্ত র্ট্টগ্রাি অিলাইি স্কুলল (facebook.com/chattogramonlineschool) 

একাদি-দ্বাদি রিমণর উমিদমবদ্যা মবষলয় ক্লাি মিলবি আিালদর উমিবমবজ্ঞাি মবষলয়র প্রিাষক িিাব ির্ব্চরী রদ। 

মবজ্ঞাি মবিালগর মিক্ষার্থীলদর ক্লািটি রদখার অনুলরাে করম । অন্যান্য মিক্ষকলদর ক্লাি মিমডউল িিলয় িিলয় 

িািালিা হলব। 

ইমত- 

রিািঃ আমতক উল্লাহ রর্ৌধুরী, প্রিাষক, ব্যবস্থাপিা মবিাগ, রাউিাি িরকামর কললি, র্ট্টগ্রাি। 


