
প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, 

ক োভিড-১৯ (নভিল  ভ োনো) অসুভে   ো ণে আম ো সবোই গহৃবন্দী। ক োম োও। এই সময় ক োমোভে  

পড়োশুভনো যোভ  এ েম বন্ধ হভয় নো যোয়, কসই জনয মোননীয়ো মুেযমন্ত্রী মম ো বভন্দযোপোধ্যোভয়  ভনভেেভে 

পশ্চিমবঙ্গ স  োভ   ভবেযোলয় ভেক্ষোভবিোগ কবে ভ ছু বযবস্থো ভনভয়ভছ। 

১। বোাংলো  ভেক্ষো ক্লোসরুম : 

আপো    মোধ্যভম  ও উচ্চ মোধ্যভম  স্তভ   ছোত্রছোত্রী ো, যো ো আগোমী বছভ  কবোডে প ীক্ষো  সম্মুেীন হভব, 

 োভে  জনয, আগোমী ৭ এভিল, ২০২০ কেভ  ১৩ এভিল, ২০২০,  িভ ভেন এ ঘণ্টো  ভ  এভবভপ আনন্দ 

চ্যোভনভল, ভবভ ল ৩ কে কেভ  এ টে অনুষ্ঠোন আভয়োজন   ো হভে, কযেোভন অভিজ্ঞ ভেক্ষভ  ো এ টে 

ভবষভয়  এ টে ভনভেেষ্ট অধ্যোভয়  উপ  আভলোচ্নো   ভবন। (অনুষ্ঠোনসূচ্ী কেভেো বোাংলো  ভেক্ষো কপোেেোভল) ।  

ছোত্রছোত্রী ো অনুষ্ঠোভন  আভগ  ভেন সভন্ধয ৬ েো পয েন্ত bsclassroom2020@gmail.com -এ ই-কমল  ভ  বো 

৯৭৪৮২১৭২০১ নোম্বোভ  কহোয়োেস অযোপ  ভ  িশ্ন   ভ  পো ভব। অনুষ্ঠোন চ্লো োলীন ক োন  ভ ও িশ্ন 

  ো যোভব। িশ্ন পোঠোভনো  সময় ভনভজ  নোম, ক্লোস, সু্কভল  আ  কজলো  নোম বলভ  িুভলো নো। অনুষ্ঠোন 

কেভষ বোভড়ভ  বভস   ো  জনয এ টে অযো টেভিটে েোস্ক কেওয়ো হভব, যো ভবেযোলয় েুলভল সু্কভল  ভেক্ষভ   

 োভছ জমো   ভ  হভব। 

২। বোাংলো  ভেক্ষো অনলোইন : 

অনয সব ক্লোভস  ভেক্ষোেী োও যোভ  ভনয়ভম  বাড়িতে বভস পড়োশুভনো   ভ  পোভ   োই ভবেযোলয় বন্ধ 

েো ো োলীন বাড়িতে বভস   ো  জনয িভ টে ভবষভয়, িেম সোভমটেি প ীক্ষো  পাঠ্যসূড়ির ভি   কেভ , 

এ টে  ভ  অযো টেভিটে েোস্ক বো অযোসোইনভমন্ট কেওয়ো হভব, যো ওই ভবষভয়  েো োয় অনুেীলন  ভ  

ভবেযোলয় েুলভল সু্কভল  ভেক্ষভ    োভছ জমো   ভ  হভব। মভডল অযো টেভিটে েোস্ক বোাংলো  ভেক্ষো কপোেেোভল 

(https://banglarshiksha.gov.in) বো এডুভ েন কহল্পলোইভন ( ১৮০০ ১০২ ৮০১৪) ক োন  ভ  পোওয়ো যোভব। 

িভয়োজভন ভবেযোলভয়  ভেক্ষভ   সহোয় ো কনভব এসএমএস, ই-কমইল, ক োন বো কহোয়োেসঅযোভপ  মোধ্যভম। 

 ো াঁভে  উপভেে অনুযোয়ী অনুেীলন কেষ   ভব। মন ভেভয় পড়োশুভনো  ভ ো। ক োমোভে  সুভবধ্ো  জনয কবে 

ভ ছু ই- নভেন্ট কেওয়ো হভে ওই কপোেেোভল।   

ঘ  কেভ  কবভ োভব নো। সুস্থ েোভ ো, িোভলো েোভ ো।  

ডঃ পার্ থ চ্যাটার্জী 

প্রিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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