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স বত কলকাতায় আমরাই থম ু ল যারা অনলাইেন িশ াপ িত চালু
কের িদেয়িছলাম।

স ােনর জন দি ণ
কলকাতায় সরা ু েলর
খঁাজ করেছন? িবহািন
অ াকােডিম রেয়েছ তা!
িব াপন িতেবদন

১৭ মাচ ২০২১ ১৬:০০

িত িশ ই অনন । িত িশ ই কানও না কানওভােব
িবেশষ। আর সই কারেণই তােদর িবেশষভােব শখা ও
শখােনারও েয়াজনীতা রেয়েছ। তাই বাবা-মা িকংবা অিভভাবক
িহেসেব আপিন সব সমেয়ই চাইেবন আপনার স ানেক সবেথেক
ভাল ু েল পড়ােত। িক আপিন কী ভােব বুঝেবন য এই ু ল
আপনার স ােনর জন আদশ? এই ে

াথিমকভােব

িনেজেদর কােছই করা উিচৎ। যিদও এর আেগ বশ কেয়ক
িবষয় িবেবচনা করা দরকার। স ােনর জন এমন কান ু ল
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বেছ নওয়া উিচৎ যা আপনার বা ােক এক িনরাপদ এবং
সবব াপী িশ ামূলক পিরেবেশর সুেযাগ দয়; বা ােদর সামি ক
উ য়েনর জন উৎসািহত কের।
িবহািন অ াকােডিম যার আেগ নাম িছল মাউ

িলেটরা, জাকা -

এখােন আমরা মেন সা বক িশ ায় িব াস কির। আমােদর ল

ই

হল কী ভােব একজন বা ােক ভাল কের গেড় তালা যায়।
আমরা এমন এক জ েক তির করেত চাই যারা বা েব
জীবেনর িত পেদ সম লড়াইেয়র জন তির থাকেব। হঁ া,
আমরা দি ণ কলকাতার থম সািরর িসিবএসই ু েলর মেধ
এক । আমােদর আ জািতক মােনর িশ াব ব া, উ ত
পাঠ ম এবং অত াধুিনক যুি র ব ব া এবং উ ত
ফ াকাি র কারেণই আমরা আজ শীেষ। তেব এসেবর থেক
আরও বিশ িকছু রেয়েছ আমােদর। িবহািন পিরবােরর সদস
হওয়ার সিত কােরর অথ কী তার ধারণা পেত আমােদর ু েলর
ওেয়বসাইট দখুন - www.bihaniacademy.com.
এই িনবে আমরা ু েলর ি ি পাল ীমিত শ মলী বে

াপাধ ায়

এবং চয়ারম ান ী রািহত িবহানীর ক না অনুযায়ী পিরব তত
সমেয় ত ণ িশ াথ েদর িশ ার পিরবতেনর েয়াজনীয়তা িল
িবেবচনা করেত চাই। গত এক বছর ধের কািভেডর সে লড়াই
করেত করেত আমােদর েত েকর শারীিরক ও মানিসকভােব
িব

। বতমােন আমরা এমন প াে িমেকর শষ পযােয়

দঁািড়েয়। িপছন িদেক িফের তাকােল দখা যােব এমন বশ িকছু
িবষয় রেয়েছ যার জন

ু ল িহেসেব আমরা গ বত। চলুন স িল

আপনােদর সে ভাগ কের িন।
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স বত কলকাতায় আমরাই থম ু ল যারা অনলাইেন
িশ াপ িত চালু কের িদেয়িছলাম। িবহািন অ াকােডিমেত আমরা
সবদাই যুি গতভােব এিগেয় রেয়িছ। আমরা দীঘিদন ধেরই
অিডও-িভসু য়াল িশ ার জন িনেজেদর তির কেরিছলাম।
কািভেডর সমেয় যখন ধা া আেস, তখন আমরা খুব অ
সমেয়ই িফিজক াল
করেত পেরিছলাম।

াটফম থেক TSAT

াটফেম ানা িরত
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এবং সটা িছল সেব
িভেলেজর সে

। ধীের ধীের আমরা

াটজ

জাট বেধ িশ াথ েদর উ য়েন িফট ইি য়া ু ল

উইক ২০২০-২১ পালন কেরিছ। আমরা আইআইএসএফ িব ান
মলায় অংশ িনেয়িছলাম যখােন িগেনস বুক অব ওয়া

রকেড

আমােদর নাম উেঠিছল। িত বছর অিলি য়ােডর জন ও
আমরা িশ াথ েদর তির কির।
এছাড়াও, বছেরর

র িদেক িবহািন অ াকােডিম মরসুেমর

সবেচেয় মজাদার আ ঃ ু ল িতেযািগতা হা

কেরেছ। ফিলজ

িফেয় া - য অনলাইেনর মা য়েম পিরচালনা করা হেয়িছল
সখােন ল ীপত িসংঘািনয়া অ াকােডিম, িডিপএস দুগাপুর,
সুশীলা িবড়লা গালস ু ল ইত ািদর মেতা নামী ু ল অংশ হণ
কেরিছল। আ ঃ ু ল িতেযাগীতার মূল ল

ই িছল িবিভ

ু ল িলর িশ াথ েদর মেধ ব ু পূণ মেনাভাব তির করা এবং
ু ল িলর মেধ এক অথবহ সাং ৃ িতক িবিনময়েক উৎসািহত
করা। অনলাইেন ফিলজ িফেয় া পিরচালনার মাধ েম আমরা
ছা -ছা ীেদর অেনকটা ােণা ল কের তু লেত পেরিছলাম এবং
সই সে তারা বশ মজাও করেত পেরিছল। এই মহামািরর
সমেয় সম সুর ািবিধ মেন িশ াথ েদর সই উ ীপনা
আমােদর কােছ বড় পাওনা।
এই পিরি িতেত চলুন আমরা আবার

েত িফের যাই। িপতা-

মাতা বা অিভভাবক িহেসেব আমরা কী ভােব আমােদর স ােনর
জন আদশ ু ল বেছ নব? আসুন আমরা ব ি গতভােব
আপনার সই ে র উ র দব। আজই িভিজট ক ন আমােদর
ক া াস। নাসাির থেক াস নাইন ও ইেলেভেনর ২০২১-২২
সশেনর ভ ত ি য়া

হেয় িগেয়েছ। ু ল পিরদশেনর

সময়সূচী িনধারণ করেত কল ক ন ০৩৩ ৩৫৩৫ ৩৫৩৫ ন ের।
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