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একযো�োযোে কোজ করোর জন্্য প্রস্তুত:

একটি দঢ়ৃ শিক্ো বছযোরর জন্্য 5-টি ধোরণো 
আমোযোদর পোরস্পশরক সহযো�োশেতো এবং আস্ো প্রযো�োজন্ এশবষযো� শপতোমোতো এবং শিক্কেণ 
একমত। আসুন্ একযো�োযোে এই সুসম্পক্ক  েযোে তুশি। 

আপন্োর মতোমযোতর প্রযো�োজন্ আযোছ 
তো জোন্ুন্।

একটি সোধোরণ পশরকল্পন্ো  
প্রস্তুযোত দি েঠন্ করুন্। 

আপন্োর সন্োযোন্র অন্ুভূশতর 
প্রশত গুরুত্ব শদন্  

স্মরণ রোখযোবন্,  
আপশন্ একজন্ িোর্ন্নিং শহযোরো! 

অগ্রেশত কতটুকু 
হযো�যোছ তো �োচোই কযোর শন্ন্।

ম্্যযাথ, রিরিং ও জীবন-দক্ষতযাসম্ূহে সেযায়তযা পেহত রবনযাম্ূহ্য্য এবং সেহজ ব্যবেযািহ�যাগ্্য টু্য-এি জন্য  
BeaLearningHero.org পদখুন।

রেতযাম্যাতযািযা তযাহদি সন্যান কীভযাহব অগ্রগ্রত অজ্জ ন কিহে পসরবষহয়  
প্রকৃত তথ্য এবং একটি স্বচ্ছ েরব চযান। তযাহদি রিক্ষযা সম্পহক্জ  আেরন কী 
্যক্ষ্য কহিহেন তযা পিয়যাি করুন এবং প্রশ্ন রজজ্যাসযা কিহত ভয় েযাহবন  
নযা (এম্নরক আেনযাি �রদ কহয়কবযাি রজজ্যাসযা কিহত েয়, তবুও)। 
আেনযাি সযাহথ প�যাগ্যাহ�যাগ্ কিযাি সবহচহয় ভযা্য উেযায় আেনযাি সন্যাহনি 
রিক্ষকহক জযারনহয় পদহবন এবং শুধুম্যাত্র কনফযাহিহসেি সম্য়ই নয়, বিং 
েুহিযা বেি জহুে রনয়রম্ত প�যাগ্যাহ�যাগ্ িক্ষযা কিযাি জন্য একটি েরিকল্পনযা 
ততরি করুন।

রিক্ষযাথথীহদি পকযাথযায় সেযায়তযা প্রহয়যাজন তযা রিক্ষকহদি জযানহত সেযায়তযা 
কিহত বেহিি শুরুহত 'পবঞ্চম্যাক্জ ' পটস্ট গ্রেণ কহি। আেনযাি সন্যাহনি 
পগ্রি স্তহিি দক্ষতযা কীভযাহব েরিম্যাে কিযা েহব, কীভযাহব তযা ক্যাসরুহম্ 
রিক্ষযা-রনহদ্জ িনযায় তথ্য পজযাগ্যাহব এবং আেরন বযারেহত কী কিহত েযাহিন 
তযা রজজ্যাসযা করুন। রিক্ষক প�ন ম্ুখ্য দক্ষতযাসম্ূহেি প্ররত ম্হনযারনহবি 
বজযায় িযাহখ এবং বযারে ও সু্হ্য রিক্ষযাি সম্য় সব্জযারধক কহি পসজন্য 
একটি েরিকল্পনযা প্রস্তুত করুন। 

রবগ্ত কহয়ক বেি আেনযাি সন্যাহনি জন্য আেরন পিযা্য-ম্হি্য রেহসহব 
অসযাধযািণ দঢ়ৃতযা প্রদি্জন কহিহেন। বযারেহত পিখযাি জন্য ধযািণযা পেহত 
অন্যযান্য রেতযাম্যাতযাহক রজজ্যাসযা করুন এবং আেনযাি জন্য �যা কযাজ 
েহয়হে তযা রজজ্যাসযা করুন। আেনযাি সন্যাহনি আগ্রহেি রবষয়সম্ূে েযাঠ 
কহি েরিবযাি রেহসহব সং�ুক্ত পেযান। প্রযাত্যরেক জীবহন গ্রণত (ম্্যযাথ) 
খুঁহজ পবি করুন। রনহজি প্ররত �ত্ন রনন এবং আেনযাি েযারিবযারিক 
সফ্যতযা উদ�যােন করুন।

বেহিি প্রযািরভিক অংিটি েহচ্ছ একটি ে�্জযাহ্যযাচনযা এবং নতুন উেকিহণি 
রম্শ্রণ। আেনযাি সন্যান তযাি নতুন পগ্রহিি সফ্যতযাি জন্য প্রহয়যাজনীয় 
ম্ুখ্য ম্্যযাথ এবং রিরিং দক্ষতযা রিহখহে রকনযা তযা জযানযা গুরুত্বেূণ্জ। তযা 
জযানহত 'প্রস্তুরত �যাচযাই' (Readiness Check) ব্যবেযাি করুন এবং 
বযারেহত এই দক্ষতযাসম্ূহে সেযায়তযা কিহত রবরভন্ন রভরিও এবং কম্্জকযাহডে 
সং�ুক্ত পেযান। 

আেরন বযারেহত প�সব জীবন-দক্ষতযা পিখযান, প�ম্ন সম্স্যযা-সম্যাধযান, 
কহঠযাি েরিশ্রম্, ও আত্মরবশ্যাস; আেনযাি সন্যানহক করঠন সম্য় 
পম্যাকযারব্যযা কিহত সেযায়তযা কিহব। আেনযাি সন্যানহক রজজ্যাসযা করুন, 
রনহজি সম্পহক্জ , তযাি বনু্-বযান্ব সম্পহক্জ  এবং তযাি চযারিেযাহিি রবশ্ 
সম্পহক্জ  তযাি অনুভূরত পকম্ন। প্রহয়যাজন অনু�যায়ী অন্যযাইহন এবং 
আেনযাি করম্উরনটিহত সেযায়তযা খুঁহজ রনন।

প্রস্তুশত �োচোই
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