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Anandabazar / West Bengal / Kolkata / Now give your child an international school experience at Bihani Academy dgtl

িত মুহূেতই নতু ন েক উ ু
অ াকােডিম।

হে

াগত জািনেয়েছ িবহািন

িব মােনর িশ া এবং
আ জািতক পিরকাঠােমােক
সে িনেয় অ াডিমশন
িবহািন অ াকােডিমর
িব াপন িতেবদন

০৩ মাচ ২০২১ ১৮:৫৮

িশ াবষ ২০২১-২০২২ এর জন অ াডিমশন

হেয় িগেয়েছ

িবহািন অ াকােডিমর। আ জািতক েরর পিরকাঠােমা থেক
নজরকাড়া ক া াস - কানও িশ াথ র সামি ক উ য়েনর জন
যা যা েয়াজন তার সব িকছুই রেয়েছ িবহািন অ াকােডিমেত। যা
কানও িশ াথ র
তু লেব।

পূরেণর রা া িলেক আরও

কের

Advertisement





বতমান সমেয় িসিবএসই-এর শীেষ থাকা সম ইনি

উট

িব

াপন

িলর মেধ অন তম সরা িত ান হল িবহািন অ াকােডিম। এই
িশ া িত ােনর মূল ল

হল িশ াথ েদর জন এমন একটা

ু ল তির করা িকংবা এমন এক ম

তির করা যখােন

ািত ািনকতার জাদু দে র ছঁায়ায় েত ক িশ াথ পৗ ঁেছ
যেত পারেব তােদর

পূরেণর দারেগাড়ায়।

ধুমা সামি ক

পড়া নাই নয়, সাধারেণর ােথর কথা ভেবই তির করা হেয়েছ
এই িশ া িত ােনর পিরকাঠােমা। েত ক ছা -ছা ী যােত
এখােন পড়ার সুেযাগ পায় সই কথা ভেবই এখানকার িফ
িনধারণ করা হেয়েছ।
আ জািতক পিরকাঠােমা অথাৎ িবেদেশর ু ল িলর আদেত
তির হেয়েছ এই ু ল । এখােন রেয়েছ শীততাপ িনয়ি ত
িবলাসব ল াস ম। সে িব মােনর যুি

এবং পিরকাঠােমা

যা হালিফেলর ই-লা নংেক আরও সহজ কের তু েলেছ। সই সে
গাটা ক া াস িসিস িভ ক ােমরায় মাড়া। যা িশ াথ েদর
সুর ার িবষয় িনি ত কের।
ইনি

ধু তাই নয়, সম

উশন অি িনবাপক সর ােম সি

ত। মিডক াল

Momos at Home
Super Crunchy - Deliciously Juicy Thinnest Wrapper

Prasuma Momos

Shop Now

এমােজি র সমেয় িশ াথ েদর দখােশানার জন সবদাই
একজন নাস উপি ত থােকন ক া ােস। সবুেজ ঘরা ছয় একর
জিমেত তির হেয়েছ িবহািন অ াকােডিমর ক া াস — সম
দূষণ এবং কালাহেলর থেক অেনকটা দূের। েত ক কম
এখােন সামািজক দূর

মেন কাজ কের। এই সম িকছুর

পাশাপািশ আইএসও সা িফেকশেনর মাধ েম িবহািন
অ াকােডিম আ জািতক মােনর ু ল িহেসেব ীকৃিত পেয়েছ
যখােন রেয়েছ িব মােনর পিরকাঠােমা। ২০১৯ সােল
ই ারন াশনাল এডু েকশন িসে ািসয়াম অ া অ াওয়াড ২০১৯
এর তরফ থেক 'বছেরর সরা পিরকাঠােমা'-এর পুর ার
িজেতেছ তারা।
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সমেয়র সে তাল িমিলেয় িনেজেদর উ ত করেত িবিভ
পিরকাঠােমাগত উেদ াগ িনেয়েছ িবহািন অ াকােডিম। যমন

াট

াস, িবিভ সহ পাঠ িমক ি য়াকলাপ, কিমউিন সা ভস,
িফ

প ইত ািদ। এখানকার এডু ে

াটস াস িল িশ াথ েদর

মজার কথা ভেবই তির করা। শরীরচচার পাশাপািশ তােদর
সামি ক িবকােশর ােথ এখানকার িবেশষ

িশ করা িবিভ

ই ােরক ভ সশন, গমস এবং আকষণীয় ি য়াকলােপর
আেয়াজন কের। যখােন িশ াথ েদর পাশাপািশ তােদর
অিভবাবকরাও অংশ হণ কের থােকন। য়া ােসর মেধ ই
রেয়েছ িবিভ ইনেডার এবং আউটেডার গমস খলার সুিবধা।
বাে টবল, ভিলবল, ব াডিম ন কাট, ি েকট িপচ, রািনং
থেক

াক

কের ক ারম, দাবা, িবিলয়াডস — কী নই এখােন!

ই ান এবং ওেয় ান িমউিজেকর পাশাপািশ যাগা এবং মাশাল
আটেসর জন ও রেয়েছ আলাদা আলাদা জায়গা। এছাড়াও
িসিনয়র এবং জিু নয়রেদর জন রেয়েছ দু' আলাদা লাইে ির।
রেয়েছ ডা

ু িডও। এক ফুল সাইজ ফুটবল াউে র

পাশাপািশ ক া ােসর িভতেরই রেয়েছ এক বড় সুইিমং পুল,
এক

াশ পুল এবং ৪০০ িসেটর এক ওেপন

অ াি িথেয়টার।
এখানকার িশ করা াক- াথিমক র থেকই হােত-কলেম
শখার উপর জার িদেয় থােকন। িবিভ

এিরয়া এবং াস

ম িল িশ াথ েদর িবিভ ধরেনর ি য়াকলােপর সে যু
হেত সাহায কের। িসিবএসই গাইডলাইনেক মাথায় রেখই
এখানকার অ বত কাউে লর এবং

শাল এডু েকটেররা

বা ােদর িতিদেনর কাযকলাপেক পযেব ণ কেরন। তােদর
িবেশষ েয়াজন িলর উপর নজর দন। এর পাশাপািশ ি
াইমাির িশ াথ েদর জন ড কয়ােরর ব ব াও রেয়েছ

সদ গৃহীত এই িডিজটাল লা নং প িতর কানওরকম ফঁাকফাকড় ছেড় িদেত রািজ নন িবহািন অ াকােডিমর গাটা ম।
িশ েকরা িতিনয়ত িনেজেদর মােনা য়ন কের চেলেছন। ছিব,
েজে শন, িভিডও ইত ািদর মাধ েম াস িলেক আরও
আকষণীয় কের তালা হেয়েছ। সমেয়র সে তাল িমিলেয় এই
মুহূেত িবহািন অ াকােডিমর ক া ােস রেয়েছ িফিজ , কিমি ,
বােয়ালিজ, িজও ািফ, হাম-সােয় , ম াথ সহ দু' কের
কি উটার ও ল া েু য়জ ল াব। সাশ াল

ািডেজর ল াব

িশ াথ েদর কােছ িবেশষভােব আকষণীয়। কারণ সখােন রেয়েছ
হােত-কলেম শখার সুিবধা। এখানকার ল া েু য়জ ল াব দু' েক
এমন ভােব তির করা হেয়েছ যােত ছা -ছা ীেদর কিমউিনেকশন
ি ল বৃি পায়। ক া ােস িফিজকাল ল ােবর পাশাপািশ, এই
সশেনর

েক মাথায় রেখ নতু ন কের ভাচু য়াল ল াবও তির

করা হেয়েছ। িব ান িনেয় পড়া না করেল অেনক পরী ািনরী া ও অনুশীলন করেত হয়। সে ে ও-ল াব - এর মেতা
াটফম িল িথওির ক াল লা নেয়র পাশাপািশ ছা -ছা ীেদর
সােয়

িনেয় কিরয়ার তিরেতও সাহায কের।

িত মুহূেতই নতু ন েক উ ু

হে

াগত জািনেয়েছ এই ু ল।

সমেয়র েয়াজেন হঠাৎ কের িশ ার ি য়ায় আনা এই বদেলর
সে অত

ত মািনেয় িনেয়েছ এই ু ল এবং সই িশ া

ব ব ার যথাযথ ব বহারও করা হেয়েছ। সম

িতকূল

পিরি িতর সামেন মাথা উচঁ ু কের দঁািড়েয় আেছ িবহািন
অ াকােডিম। িবিভ উ াবনী সমাধােনর মাধ েম সম পিরি িতর
মাকািবলা কেরেছ তারা। েত েকর সুর ার ােথ ট ােরচার
ানার এবং যথাযথ স ািনটাইেজশন িনয়িমত অনুশীলেন পিরণত
হেয়েছ ক া ােস। িবহািন অ াকােডিম িব াস কের, বতমান
িশ া ব ব ায় িকছু ইিতবাচক বদল হেলই বৃহ র

ে র

াথিসি হেব এবং তা িশ া ি য়ায় আর দীঘেময়ািদ ভাব
ফলেব।
ইিতমেধ ই

হেয় িগেয়েছ অ াডিমশন ি য়া। আর দির

কন? িশ াথ েদর ভিবষ ৎ গেড় তু লেত এবং তােদরেক অিভ
লে

পৗ ঁেছ িদেত িবহািন অ াকােডিমই হেত পাের আদশ গ ব ।

অ াডিমশেনর িবষেয় িবশেদ জানেত লগ ইন ক ন
www.bihaniacademy.com অথবা ফান ক ন (০৩৩)
৩৫৩৫ ৩৫৩৫ ন ের। আপিন মইলও করেত পােরন enquiry@bihaniacademy.com এখােন।

Tags: Education

