
     

      

26 আগস্ট 2016 

প্রিয় RAUC কপ্রিউপ্রিটি, 

 

Rindge Avenue Upper Campus এর পরবর্তী িধাি প্রিসাবব আপিাবেরবক প্রিখবর্ত পারা সম্মাবির প্রবষয়।  

নিরৃ্তবের পপ্ররবর্তত বির কারবে কপ্রিউপ্রিটিবক শপ্রিশািী করার পাশাপাপ্রশ এিাকা বপৃ্রির নেবে প্রবরাি ও িপ্রর্তফিবির সবু াগ 

নেয়।  আপ্রি আপিাবের সবে কাজ করার অবপোয় আপ্রি। 

 

ইপ্রর্তিবধেই আপিারা জাবিি ন  আপ্রি এই পবে সু্কি ও প্রিপ্রিবের ভাবিা করার ইচ্ছায় ন াগ প্রেপ্রচ্ছ, গর্ত বির 

কবয়ক িাস ধবর অন্তবতর্তীকািীি িধাি প্রিবসবব কাজ কবরপ্রি এবং গর্ত কুপ্রি বিবরর নবশী সিয় ধবর প্রিিি সু্কবির প্রশেক 

এবং প্রিপ্রিবের ইিিাকশিাি নকাচ প্রিবসবব কাজ কবরপ্রি।  আপ্রি  া জাপ্রি র্তা আিাবক অিিুাপ্রের্ত কবর:  আিাবের 

প্রশেকরা েে এবং প্রশোর্থীবেরবক পপ্ররবষবা প্রেবর্ত িপ্রর্তশ্রুপ্রর্তবি; আিাবের পপ্ররবারবগতও সম্পিৃ ও সির্থতি নজাগায়।  

পঞ্চি ববষত আপার সু্কি নিাগ্রাবি প্রিিি নগ্রবির জিে প্রিপ্রিে পাঠ্েক্রি এবং িশাসপ্রিক সিায়র্তার পপ্ররকাঠ্াবিাগুবিা 
ভাবিাভাবব িপ্রর্তপ্রির্ত এবং সির্তা ও অোকাবিপ্রিক উৎকষতর্তার নেবে গুরুে নেওয়া িয়।  ন সব নেবে সবতো উন্নপ্রর্তর 

জায়গা রবয়বি নসইসব নেবে আপ্রি প্রিবজ নর্থবকই ির্থবি িবয়াজিীয় কাজ ও সািঞ্জসে করব।  এই প্রবসৃ্তর্ত কপ্রিউপ্রিটি 

প্রশোর্থীর প্রশেে সািবি এপ্রগবয় প্রিবয়  াওয়া অবোির্ত রাখবব ববি আিার গভীর আস্থা আবি। 

 

সু্কবির িধাি প্রিবসবব প্রিবতাপ্রচর্ত িওয়ার পর, আপ্রি র্তর্থে একপ্রের্ত করা, কবর্থাপকর্থি শুরু করা এবং আিাবের 

একসবে প্রিধতারে করা অগ্রাপ্রধকাবরর প্রবষবয় কিীবের সবে সম্পিৃ িবর্ত প্রিপ্রিেি র্থাকার সপু্রবধা প্রিবয়প্রি।  সাধারে 

উবেবশের েঢ়ৃ অিভূুপ্রর্তর নেবে বিৃত্তর সংসপ্রি েঢ়ৃ প্রভপ্রত্তর জিে কিীবের সবে পৃর্থক পৃর্থক সাোর্ত নর্থবক একটি স্পষ্ট 

সাধারে পাওয়াই প্রিি িেে।  এই িেেটি সিীোর ফিাফি নর্থবক িাপ্ত, ন খাবি কিীরা সু্কবির িিূ িীপ্রর্তগুপ্রি আবার 

পপ্ররেশতবির প্রবষয়টিবক অগ্রাপ্রধকার প্রেবয়বি; র্তারা স্পষ্টভাবব জাপ্রিবয় প্রেবয়বিি ন  র্তারা চাি এইসব িিূ িীপ্রর্ত চয়ি করার 

নেবে প্রশোর্থী ও পপ্ররবারবগতও অংশগ্রিে করুক।  প্রকভাবব আিাবের নশয়ারকৃর্ত িিূ িীপ্রর্তগুবিা সু্কবির সংসৃ্কপ্রর্তর উপর 

িভাব নফিবর্ত পাবর ও সিস্ত প্রশোর্থীর কৃপ্রর্তবের উন্নপ্রর্ত করবর্ত পাবর র্তার িিাে আপ্রি নেবখপ্রি।  র্তারা ধ্রুববক পপ্ররের্ত 

িবয়বি,  ার িাধেবি নিটা ও অিশুীিবির প্রববেষে করা িয় ও প্রসিান্ত নিওয়া িয়।  এই গুরুেপেূত কাবজ কিী ও RAUC 

কপ্রিউপ্রিটির সবে  ুি িওয়ার জিে িপু্রখবয় আপ্রি। 

 

আিার বসবন্তর কা তকিাবপর নর্থবক িাপ্ত প্রশোর দ্বারা চাপ্রির্ত িবয় এবং প্রিপ্রিে সিকিীবের সিায়র্তা নপবয় আপ্রি 

আসন্ন সু্কি প্রশোববষতর জিে একটি এপ্রি প্ল্োবির প্রবকাশ কবরপ্রি।  পপ্ররকল্পিাবর্ত সু্কি সম্প্রোয় সম্পবকত  আিার উপিপ্রির 

গভীরর্তা পাশাপাপ্রশ সিয় অিসুাবর িব্য়য় নপ ৌঁিাবর্ত আপ্রি ন  পেবেপগুবিা নিব নসই অিসুাবর িেেগুবিা সম্পবকত  বিা 
আবি।  সিয়ক্রবি ইপ্রর্তিবধেই নিওয়া পেবেপগুবিা অন্তভুত ি রবয়বি।  পপ্ররবশবষ, ন  র্থ অপ্রভজ্ঞর্তার জিে সু্কি কপ্রিউপ্রিটির 

সেসেবের সবে আপ্রি প্রক প্রশবখপ্রি র্তা কখি ও প্রকভাবব আপ্রি নশয়ার করব র্তা এপ্রি প্ল্োবি বিা আবি।   

 

আপিাবের  াবেরবক আপ্রি প্রচিি, র্তাবের সবে আপ্রি আবার সাোবর্ত অবপোয় আপ্রি।  RAUC কপ্রিউপ্রিটিবর্ত 

 ারা িরু্তি, র্তাবের সবে সাোবর্তর জিে আপ্রি উন্মখু িবয় আপ্রি।   িরু্তি প্রশোববষত িবীিবের জািায় শুবভচ্ছা! 
 

প্রবিীর্ত, 



 

Julie Craven    



 

Julie Craven, Rindge Avenue Upper Campus  

2016-17 এন্ট্রি প্ল্যান 

 

ন্ট্রিক্ষাবর্ষে যেসব ন্ট্রবষর্ে য ার যেওো হর্ে:   

RAUC কপ্রিউপ্রিটি প্রিবসবব আিরা কারা এবং সিস্ত প্রশোর্থীর জিে অোকাবিপ্রিক উৎকষতর্তা এবং সািাপ্রজক 

িোয়প্রবচাবরর সির্থতি করবর্ত গভীর সংসপ্রির িাধেবি আিরা প্রকভাবব কাজ কপ্রর? 

 

ন্ট্রবসৃ্তত লক্ষয:   
● RAUC িিূ িীপ্রর্তগুবিা শিাি করুি এবং প্রশোর্থীবের কৃপ্রর্তে ও সািাপ্রজক িোয়প্রবচাবরর সির্থতবি র্তাবের 

বাস্তবায়বির জিে কাঠ্াবিা/অিশুীিি প্রবকাশ করুি  

● কিীবের িবধে সংসপ্রি তর্তপ্রর করুি, নপশাোর ও সিব াপ্রগর্তার সংসৃ্কপ্রর্তর সির্থতি করুি 

● সু্কি ও পপ্ররবাবরর অংশীোপ্ররে বঝুুি ও শপ্রিশািী কবর রু্তিিু 

● সপ্রম্মপ্রির্ত প্রসিান্ত গ্রিবের কাঠ্াবিা বঝুুি ও শপ্রিশািী কবর রু্তিিু:  ইিিাকশিাি প্রিিারপ্রশপ টিি (ILT), সু্টবিন্ট 

সাবপাটত  টিি (SST), RAUC এর পপ্ররবারবরগ (FRAUC), সু্কি কাউপ্রিি 

 

কর্মীর্ের সর্ে 1:1 সাক্ষার্তর প্রশ্নাবলী: 
● RAUC নক আপপ্রি কর্তটা গুরুে নেি?   

● পরবর্তী সু্কি প্রশোববষত সু্কি ও আপিার প্রিবজর সম্পবকত  প্রক আশা করবিি?   

● আপিার কাবি  প্রে একটি প্রশোর্থীর নকাবিা কাজ আবার করার সুব াগ র্থাবক র্তািবি নসটা প্রক এবং নকি?    

● নকি পিাববি?   

●  খি আপপ্রি পিাবচ্ছি িা, র্তখি প্রক করবর্ত ভাবিাবাবসি? 

 

যেড-যলর্েল পন্ট্ররচেোকারীর ন্ট্রর্মটিংর্ের  নয প্রশ্নাবলী: 
● RAUC নক আপপ্রি সববতাচ্চ কর্তটা গুরুে নেি?   

● আপিার প্রশশু ন  ক্লাবস সববচবয় নবশী সফি ববি আপিার িবি িবয়বি নসই ক্লাবসর কর্থা ভাবিু।  “সফির্তা” 
িাবি প্রক?  ক্লাবসর নসই প্রবষয় সম্পবকত  জািাি  া আপিার প্রশশুবক সফির্তা নপবর্ত সািা ে কবরবি। 

● সু্কবির সবে আপিার ইন্টাবরকশবির নেবে নকাি প্রবষয়টি ভাবিাভাবব কাজ কবরবি?  

● সু্কি-পপ্ররবাবরর অংশীোপ্ররে আবরা শপ্রিশািী করার প্রবষবয় আপপ্রি নকিি সুব াগ নেখবর্ত পাবচ্ছি? 

 

যেড যলর্েল সু্টর্ডন্ট য াকাস গ্রুর্পর  নয প্রশ্নাবলী: 
● RAUC সম্পবকত  নকাি প্রবষয়টি আপিার সববচবয় ভাবিা িাবগ?  

● RAUC সম্পবকত  আপপ্রি আিাবক প্রক জািাবর্ত চাি?   

● ন  ক্লাবস সববচবয় নবশী সফি ববি আপিার িবি িবয়বি নসই ক্লাবসর কর্থা ভাবিু।  “সফির্তা” িাবি প্রক?  ক্লাবসর 

নসই প্রবষয় সম্পবকত  জািাি  া আপিাবক সফির্তা নপবর্ত সািা ে কবরবি।  

● প্রশশুরা এবক অপবরর সবে নকিি আচরে কবর নসই সম্পবকত  1-5 এর নস্কবি জািাি? আপিার নরটিং বোখো 
করুি।  



● নিাবকরা প্রক বিবব র্তা িা নভবব ক্লাবস আপিার আইপ্রিয়া নশয়ার করা কর্তটা প্রিরাপে ববি আপপ্রি িবি কবরি 

নসই সম্পবকত  1-5 এর নস্কবি জািাি?  আপিার নরটিং বোখো করুি।  

 


