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এত ারা িবদ ালেয়র প ম থেক অ ম

িণর ছাে র অিভভাবক- অিভভািবকা দর জানােনা হে েয,

সরকাির িনেদশ অনু সাের িবদ ালয় থেক সে

র মােস চাল, আলু, ছালা সাবান ও আয়রন ট াবেলট

িন িলিখত সূ িচ অনু যায়ী িবতরণ করা হেবতািরখ
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 য সকল অিভভাবক-অিভভািবকা িনধািরত িদেন উপি ত হেত পারেবন না তাঁরা ১৫/০৯/২০২০ তািরেখ
সকাল ১১.০০টা থেক দুপুর ২.০০ টার মেধ আসেবন।

 উ িদন িলেত িবদ ালয় থেক দ

িণিভি ক Activity Task

িলর উ র প জমা িদেত বলা

হে ।

 একিট সাদা কাগেজ ছাে র নাম,

িণ, িবভাগ,

আসেত হেব। ওই মাপ অনু যায়ী পরবতী

িমক ন র এবং ছাে র জামা প াে র মাপ িলেখ িনেয়

ে িবদ ালেয়র ইউিনফম দওয়া হেব।

 ধুমা অিভভাবক- অিভভািবকা আসেবন, ছা েক আনেবননা। ছা বা অন কান বা া ক আনেল সই
অিভভাবক ক িবদ ালেয়র গট থেক িফিরেয় দওয়া হেব।

 মা পের আসা বাধ তামূ লক। মা ছাড়া িবদ ালয় চ ের েবশ িনেষধ।
 বাজােরর ব াগ এবং ছাে র আইিড কাড অথবা ভিতর রিশদ সে আনেবন।


িতিট

ােসর সকশন অনু যায়ী িতনিট কাউ ার থেক সে

আয়রন ট াবেলট দওয়া হেব। সবাইেক অনু েরাধ করা হে

র মােস চাল, আলু, ছালা, সাবান ও

িনরাপদ দূ র িবিধ মেন লাইেন দাঁড়ােবন।

 যােদর COVID 19 কেরানা এর ল ণ দখা গেছ বা সদ িবেদশ ফরত এেসেছন বা অন রাজ থেক

এেসেছন তােদর আসার েয়াজন নই।
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