১। প্রতিটি তিষয়ে সপ্তায়ে ২ তিন ২.৩০ ঘন্টা কয়ে প্রতিক্ষণ প্রিান কো েে।
(ক)সংগীি ১ম িষ ষ েতিিাে ও সসামিাে তিকাল ৩িা সেয়ক ৫.৩০িা পর্ন্ত।
ষ সংগীি (২ে িষ ষ েয়ি
৪ে ষ িষ),ষ নৃিযু, িিলা, কী সিার্ষ, কম্পিউিাে তিষয়েে ক্লাস সমূে প্রতি িৃেস্পতিিাে ও শুক্রিাে
তিয়কল ৩.০০ িা সেয়ক ৫.০০ িা পর্ন্ত।
ষ
(খ) তিত্াংকন, আিৃতি, গীিাে, কম্পিউিাে তিষয়েে ক্লাসসমূে প্রতি শুক্রিাে, সকাল ৯.০০িা
সেয়ক ১১.৩০ িা পর্ন্ত
ষ ও প্রতি িতনিাে তিয়কল ৩.০০ িা েয়ি ৫.৩০ িা পর্ন্ত।
ষ
(গ) নািুকলা তিষয়ে প্রতি িৃেস্পতিিাে ও শুক্রিাে তিকাল ৩.০০িা সেয়ক ৫.৩০ িা পর্ন্ত।
ষ
(ঘ) িীিকালীন ও েমজান মায়স প্রতিক্ষণ ক্লায়সে সমেসূতি পতেিিষন কো েে।পতেিতিষি
সমেসূতি সনাটিয়িে মাধ্ুয়ম র্ো সময়ে জাতনয়ে সিো েে।
২।প্রতিক্ষণ সকায়স ভতিষ
ষ
ে িুই সপ্তায়েে ময়ধ্ু একায়র্মীে তনধ্াতেি
ষ
সপািাক তিতে কেয়ি েয়ি।
৩। তিশুয়িে তনেতমি ক্লায়স উপতিি োকয়ি েয়ি। সকায়না কােয়ণ ক্লায়স আসয়ি না পােয়ল
অতভভািক উপর্ুক্ত
ষ প্রমাণ প্রিিনষ পূিক
ষ সজলা তিশু তিষেক কমকিষ
ষ া িোিয়ে আয়িিন সপি
কেয়ি েয়ি। কােণ িিায়না
ষ
ছাড়া একমাস পর্ন্ত
ষ ক্লায়স অনুপতিি োকয়ল কিৃপ
ষ ক্ষ উক্ত তিশুে
ভতিষ িাতিল কোে ক্ষমিা সংেক্ষণ কয়েন।এছাড়াও ক্লায়স আসয়ি সিতে েয়ল সুতনতিষ ষ্ট কােণ
িিায়না
ষ
সায়পয়ক্ষ প্রতিক্ষয়কে অনুমতি তনয়ে ক্লায়স প্রয়িি কেয়ি েয়ি।
৪। প্রতিক্ষণ ক্লাস িা পেীক্ষা সংক্রান্ত সকায়না জটিলিা সৃটষ্ট েয়ল ক্লাস ছযটিে পে অতভভািকগণ
সংতিষ্ট প্রতিক্ষয়কে সায়ে সর্াগায়র্াগ কেয়িন।র্তি সংতিষ্ট প্রতিক্ষক সমাধ্ান কেয়ি না পায়েন
সসয়ক্ষয়ত্ একায়র্মী কিৃপ
ষ য়ক্ষে সায়ে সর্াগয়র্াগ কেয়িন।
৫। ক্লায়স ৮০% কম উপতিতি তিশুয়িে পেীক্ষাে অংিগ্রেয়ণ সুয়র্াগ সিো েয়ি না এিং পেীক্ষাে
অনুিীণ েয়ল
ষ
অেিা পেীক্ষাে অনুপতিি োকয়ল পুনোে ভতিষ তি জমা তিয়ে ভতিষ েয়ি েয়ি।
৬। ক্লাস ও পেীক্ষা িলাকালীন সময়ে অতভভািয়কে সেতণ তকংিা িাোন্দাে অিিান সিূণভায়ি
ষ
তনতষদ্ধ।
৭। প্রতিক্ষণ ক্লায়সে পূয়ি ও
ষ পয়ে তিশুে সকল প্রকাে িাে-িাতেত্ব অতভভািয়কে।
৮। জািীে, আন্তজষাতিক, ধ্মীে অনুষ্ঠান িা তিয়িষ সর্ সকায়নাতিয়ন প্রয়োজন সিায়ধ্ স্বল্প সময়েে
সনাটিয়িে মাধ্ুয়ম প্রতিক্ষণ ক্লাস িয়েে সঘাষণা সিো েয়ি। এজনু সিসমে অতভভািকগণ
সনাটিি সিার্ষ সিখয়িন এিং সর্ সকায়না অনুষ্ঠায়ন তিশুয়িে উপতিি োকা িাধ্ুিামূলক।
৯। ২ে,৩ে ও ৪ে ষ িয়ষ ষ উিীণ ষ তিশুয়িে তনধ্াতেি
ষ
সময়ে ভতিষ েয়ি েয়ি। কিৃপ
ষ য়ক্ষে তনধ্াতেি
ষ
িাতেয়খে ময়ধ্ু ভতিষ কোয়ি িুে ষেয়ল িাতেত্ব কিৃপ
ষ ক্ষ িেন কেয়ি না।

১০। র্োর্ে েতিি িুতিি একায়র্মীয়ি কাউয়ক িাকা তিয়ল িাে িাে-িাতেত্ব একায়র্মী কিৃপ
ষ ক্ষ
িেন কেয়ি না।
১৮। পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী :
(ক) ষান্মাতসক পেীক্ষা জুলাই মায়সে ২ে সপ্তাে সেয়ক অনুটষ্ঠি েয়ি।
(খ) িাতষক
ষ পেীক্ষা তর্য়সম্বে মায়সে ২ে সপ্তাে সেয়ক অনুটষ্ঠি েয়ি।
(গ) তনধ্াতেি
ষ
সময়ে সকায়না তিক্ষােী পেীক্ষাে অংিগ্রেণ না কেয়ল পেিিী িয়ষ ষউিীণ ষকো েয়ি
না।
(ঘ) প্রতিটি পেীক্ষাে প্রয়িুক তিষয়ে আলািাভায়ি ৩৩% নম্বে উিীণ মান
ষ
িয়ল তিয়িতিি েয়ি।
(ঙ) ষান্মাতসক পেীক্ষাে প্রাপ্ত নম্বে িাতষক
ষ পেীক্ষাে সায়ে সর্াগ েয়ে িযড়ান্ত িলািল তনধ্াতেি
ষ
েয়ি।
(ি) প্রতিক্ষণ তিভাগ পতেিালনা সংক্রান্ত তিষয়ে তনেমািলী সংয়িাধ্ন, সংয়র্াজন ও পতেিিষন েয়ি
পায়ে।

নবশেষ দ্রষ্টবয :
১)একায়র্মীয়ি িিষমায়ন সর্ অিকাঠায়মাগি সুয়র্াগসুতিধ্া েয়েয়ছ এিং সর্ নীতিমালাে প্রতিক্ষণ
কার্ক্রম
ষ
পতেিাতলি েয়ে িায়িই আপতন সন্তুষ্ট োকয়ল আপনাে সন্তানয়ক ভতিষ কোয়ি
পায়েন।
২) ২০১৬ সাল েয়ি িাংলায়িি তিশু একায়র্মী িট্টগ্রাম িাখাে ভতিষ কার্ক্রম
ষ
সেয়ক শুরু কয়ে
িলািল প্রকািসে সকল োজজো, সনাটিি এিং তিজ্ঞতপ্তসে র্ািিীে কার্ক্রম
ষ
অনলাইয়নে
মাধ্ুয়ম সিন্ন কো েয়ি। অতভভািকগণ সমািাইল অুাপস এে মাধ্ুয়ম এ সকল সুয়র্াগ সুতিধ্া
প্রাপু েয়িন।

সজলা তিশু তিষেক কমকিষ
ষ া
িাংলায়িি তিশু একায়র্তম
িট্টগ্রাম।

