আদৰ্শ শৰ্ক্ষিক বাতাবৰণেণৰ পক্ষৰপুষ্ট এখক্ষি ক্ষবদযালয় --দহালী ককশা উ: মা: ক্ষবদযালয় –
প্ৰক্ষতণবদক

জেপুক্ষলি দাস (খণ্ড সমল বযক্ষি)
সীমান্ত ৰ্মশা (মণ্ডল সমল জকন্দ্ৰ সমন্বয়ক)
অক্ষেত কুমাৰ মহন্ত ( সহ: ক্ষৰ্িক)

ক্ষবদযালয়সমূ হত সমণয় সমণয় ক্ষবক্ষিন্ন িীক্ষতৰ আধাৰত চৰকাৰী ক্ষিণদশৰ্ অিু যায়ী ক্ষৰ্িাৰ্শীসকলৰ সামগ্ৰীক ক্ষবকাৰ্ৰ
বাণব ক্ষবক্ষবধ কাযশসূচী হাতত জলাৱা জদখা যায়। ক্ষবদযালয়সমূ ণহও ক্ষিেৰ সামৰ্শ অিু যায়ী এই ক্ষদৰ্ত প্ৰণচষ্টাৰ
আগবঢ়াই। ক্ষকন্তু জকইখিমাি ক্ষবদযালয়ৰ জতণি প্ৰণচষ্টাই জকক্ষতয়াবা শহ পণৰ আি ক্ষবদযালয়ৰ বাণব আদৰ্শ স্বৰূপ।
জতণি এখি ক্ষবদযালয় হ'ল দহালী ককশা উ: মা: ক্ষবদযালয় । কামৰূপ ক্ষেলাৰ ৰামপুৰ ক্ষৰ্িা খণ্ডৰ বাটৰহাত জকন্দ্ৰৰ
অন্তগশত এই ক্ষবদযালয়খিৰ পক্ষৰণবৰ্ আৰু আঁচক্ষিসমূ হৰ সফল ৰূপায়িৰ জিত্ৰত ক্ষবদযালয়খণি জলাৱা প্ৰণচষ্টা দৃ ক্ষষ্ট
আকৰ্শিীয় । ক্ষবক্ষিন্ন সমসযাণৰ িাৰক্ৰান্ত আমাৰ ক্ষবদযালয়সমূ হৰ বাণব দহালী ককশা উ: মা: ক্ষবদযালয় হ'ব পাণৰ এক
আদৰ্শ। প্ৰতযাহ্বাি জিওঁক্ষচ সু পক্ষৰকল্পিাণৰ উণেৰ্য সাধিৰ বাট মুকক্ষল কৰাৰ
ক্ষবদযালয়খিৰ প্ৰণচষ্টা, আি ক্ষবদযালয়ৰ বাণব জপ্ৰৰো উৎস হওঁক বুক্ষলণয় অক্ষম কাৰ্
চাক্ষপক্ষিণলাঁ ক্ষবদযালয়খিৰ প্ৰধাি ক্ষৰ্িক প্ৰতাপ মালী (িাৰপ্ৰাপ্ত) আৰু ক্ষবদযালয়খিণৰ
সক্ষক্ৰয় ক্ষৰ্িক অক্ষেত কুমাৰ মহন্ত জদৱৰ ওচৰলল। আহকণচাি, মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ
িাৰ্াণৰ আক্ষম ক্ষবদযালয়খণি জকণিলক প্ৰতযাহ্বাি জিওঁক্ষচ এক আদৰ্শ ক্ষৰ্িে-ক্ষৰ্কি
পক্ষৰণবৰ্ গঢ় ক্ষদবলল সিম হ'ল তাৰ বুে লওঁ –

ক্ষবদযালয়ৰ ফুলক্ষি আৰু পাচক্ষল বাক্ষগচা

: “২০১৩ চিৰ কৰ্া , জতক্ষতয়া

মই মধয ইংৰােী ক্ষবদযালয়ৰ ক্ষৰ্িক। বতশমাি একত্ৰীকৰে শহ দহালী ককশা উ: মা:
ক্ষবদযালয় শহণি। জসই সময়ত ক্ষবদযালয়খিত জকাণিা ধৰেৰ বাক্ষগচা িাক্ষিল। ক্ষকন্তু
অক্ষেত কুমাৰ মহন্ত

মিৰ মােত অিবৰত এক্ষট সণপাি শল ফুক্ষৰক্ষিণলা- জকণিলক ক্ষবদযালয়খি সবশাংগ সু ন্দৰ শক গঢ় ক্ষদব পৰা যায়। ক্ষিক
জতণি সময়ণত ক্ষবদযালয়লল এক্ষট সু ক্ষবধা আক্ষহল।
২০১৩ চিৰ েুি মাহত 'পক্ষৰণৱৰ্ ক্ষৰ্িা জকন্দ্ৰ' ৰ সমন্বয়ক (coordinator
of centre of environment education) ৰােশ্ৰী ৰ্ইকীয়া ক্ষবদযালয়খিত
প্ৰণবৰ্ কণৰ আৰু িাত্ৰ- িাত্ৰী , ক্ষৰ্িক আৰু অক্ষিিাৱকৰ লগত মত ক্ষবক্ষিময়
কণৰ। জতণখতৰ উপক্ষিক্ষতত অক্ষিিাৱক সিাৰ আণয়ােি কক্ষৰ অক্ষিিাৱকৰ
পৰাই বাক্ষগচাৰ বাণব বাঁহ সংগ্ৰহ কৰাৰ
ক্ষসদ্ধান্ত গ্ৰহে কৰা হয়। জসয়াই আৰম্ভক্ষে।
জসই সময়ত সপ্তম আৰু অষ্টম জেেীৰ িাত্ৰিাত্ৰীসকণল

ৰােশ্ৰী

বাইণদউৰ

ক্ষদহা

পৰামৰ্শ মণত যণৰ্ষ্ট সহায়- সহযক্ষগতা

আগবঢ়াইক্ষিল। প্ৰায় প্ৰক্ষতক্ষদণিই

ক্ষবদযালয়ৰ িু ক্ষটৰ ক্ষপিত আধা ঘণ্টা শক কাম কক্ষৰ সন্মু খ িাগত এখি বাক্ষগিা
শতয়াৰ কক্ষৰ তুক্ষলক্ষিল। বন্ধ ক্ষদিণবাৰত দু ই- ক্ষতক্ষিেি িাত্ৰক শল ক্ষবদযালয়ৰ পৰা
প্ৰায় ক্ষতক্ষি ক্ষকলক্ষমটাৰ ক্ষিলগত ৰ্কা ৰামপুৰৰ এখি িাচশাৰীৰ পৰা িাহৰ গিৰ
পুক্ষল , জদৱদাৰু , িােশী আৰু ডাক্ষলয়া ফুলৰ পুক্ষল সংগ্ৰহ কক্ষৰ বাক্ষগিাত জৰাপে কক্ষৰক্ষিণলাঁ। িাত্ৰ-িাত্ৰীসকণল ঘৰৰ
পৰাই জগাৱৰ সাৰ শল আক্ষহ পুক্ষলণবাৰৰ গুক্ষৰত জযাগাি ধক্ষৰক্ষিল। জপািপ্ৰৰ্মবাৰৰ কাৰণে ক্ষিে ক্ষবদযালয়খিত
এণিকুৱা এটা কাম কক্ষৰবলল পাই িাত্ৰ-িাত্ৰীসকণল আিক্ষন্দত শহ পৰা জদখা শগক্ষিল। এণিলকণয় এখি িায়ী ফুলৰ
বাক্ষগিা িি ধক্ষৰ উক্ষিক্ষিল। চাণম চাণম িাত্ৰ-িাত্ৰীসকল আক্ষহক্ষিল আৰু বাক্ষগিাত পূ ণেশাদযণম কাম কক্ষৰক্ষিল।
ক্ষবদযালয়খি একত্ৰীকৰে জহাৱাৰ ক্ষপিত কামণবাৰ কৰাত আৰু পক্ষৰকল্পিাণবাৰ আগুৱাই ক্ষিয়াত আক্ষধক সহে শহ
পক্ষৰক্ষিল, ক্ষকয়ণিা িৱম আৰু দৰ্ম জেেীৰ িাত্ৰ- িাত্ৰীসকলৰ পৰাও সম্পূ েশ সমৰ্শি জপাৱা শগক্ষিল।
Kitchen garden or nutrition garden ৰ ধাৰোণটাও আক্ষম ৰােশ্ৰী ৰ্ইকীয়া বাইণদউ পৰাই লাি কক্ষৰক্ষিণলাঁ।
জচৌহদ চাফ-ক্ষচকুি কক্ষৰ ক্ষয আৱেশিা ওলাইক্ষিল জসইক্ষখক্ষি শেৱ পচিৰ্ীল আৰু শেৱ অপচিৰ্ীল দ্ৰবয দু টা িাগত
িাগ কক্ষৰক্ষিণলাঁ। শেৱ পচিৰ্ীল দ্ৰবযৰ ক্ষিতৰত জপলিীয়া কাগে, গি-গিিীৰ শুকাি আৰু পচা পাত, োবৰজোিৰ আৰু মধযাহ্ন জিােিৰ জপলিীয়া সামগ্ৰীণবাৰ ৰাক্ষখক্ষিণলাঁ। আিহাণত পক্ষলক্ষৰ্িৰ জমািা, প্লাক্ষষ্টকৰ ক্ষগলাচ
আক্ষদণবাৰ শেৱ অপচিৰ্ীল দ্ৰবয িাগত ৰাক্ষখক্ষিণলাঁ। এই দু ণয়াটা িাগৰ সমগ্ৰীণবাৰ ক্ৰণম দু টা জবণলগ জবণলগ
গাঁতত েমা কক্ষৰক্ষিণলাঁ। শেৱ পচিৰ্ীল দ্ৰবযণবাৰ গাঁতত পক্ষচ পচি সাৰত পক্ষৰেত শহক্ষিল আৰু জসইণবাৰ িাত্ৰিাত্ৰীসকণলই পাচক্ষলৰ গুক্ষৰত জযাগাি ধক্ষৰক্ষিল। এণিদণৰ ক্ষবদযালয়ৰ এণিণয় ক্ষপিফাণল পক্ষৰ ৰ্কা অলপ মাক্ষট বাঁহৰ
জেওৰাণৰ আৱক্ষৰ এখি পাঁচক্ষল বাক্ষগচা শতয়াৰ কক্ষৰক্ষিণলাঁ। পাঁচক্ষল বাক্ষগচাত উৎপন্ন জহাৱা ৰ্াক- পাঁচক্ষল মধযাহ্ন
জিােিত বযৱহাৰ কক্ষৰক্ষিণলাঁ আৰু এক্ষতয়া শল কক্ষৰ আণিাঁ। শেৱ অপচিৰ্ীল দ্ৰবযণবাৰ মাণে সমণয় গক্ষতণত পুক্ষৰ

জপলাইক্ষিণলাঁ। জপাৰৰ ফলত অলপ বায়ু প্ৰদূ ৰ্ে হয় যক্ষদও তুলিামূ লকিণৱ মাক্ষট প্ৰদূ ৰ্ে জৰাধ কক্ষৰক্ষিণলাঁ। এই প্ৰৰ্া
এক্ষটয়াও অবযাহত আণি।
CEE ৰ উত্তৰ-পূ বশাঞ্চলৰ জসই সময়ৰ Managing Director Dr. সীমান্ত কক্ষলতা চাণৰ ক্ষবদযালয় পক্ষৰদৰ্শি
কৰা সময়ত উি কাযশৱলীৰ বাণব ক্ষবদযালয়খিক িূ য়সী প্ৰৰ্ংসা কক্ষৰক্ষিল। িৰ্শ-ইষ্ট জিটৱকশ িামৰ সংিাণটাণৱ
Nutrition Garden Development ৰ কাৰণি চক্ষলত মাহৰ ২০ তাক্ষৰণখ এক প্ৰক্ষৰ্িেৰ বযৱিা কক্ষৰণি।
জযাৰহাট ক্ষেলাত অিু ক্ষিত হ'ব লগীয়া এই প্ৰক্ষৰ্িেণটালল িৰ্শ-ইষ্ট জিটৱকশৰ support ৰ্কা ক্ষবদযালয়ৰ
আণকােিলক ক্ষৰ্িকক আমন্ত্ৰে েিাইণি। আমাৰ বাণব এইণটা এটা আিন্দৰ কৰ্া।
জৰ্হতীয়ালক Britannia company ৰ District programmer উেীপিা বৰা বাইণদউণয় kitchen garden
খি চাই অক্ষত আিক্ষন্দত শহণি আৰু ক্ষকিু পাচক্ষলৰ বীে জযাগাি ধক্ষৰণি। বাক্ষগচাৰ জচৌহদণটা গুোৰ জফক্ষঞ্চংণৰ আৱক্ষৰ
ক্ষদম বুক্ষলও আমাক এক প্ৰকাৰ কৰ্া ক্ষদ শগণি। CEE ৰ উণদযাগণত ২০১৪ চিত এখি ৰচিা প্ৰক্ষতণযাক্ষগতা অিু ক্ষিত
শহক্ষিল আৰু আমাৰ ক্ষবদযালয়ৰ িাত্ৰী ক্ষচন্ময়ী মহন্তই ৰাষ্ট্ৰীয় পযশযায়ত ক্ষিতীয় িাি দখল কক্ষৰ এটা ট্ৰফী আৰু িগদ
২০,০০০ টকা পাবলল সিম হয়।“

িাৰতী ফাউণণ্ডৰ্যিৰ সহায় আৰু সমৰ্শি :

২০১৯ বৰ্শত ২০ েুি তাক্ষৰণখ িাৰতী

ফাউণণ্ডৰ্যিএ এক্ষট মহৎ উণেৰ্য আগত ৰাক্ষখ ক্ষবদযালয়খিত প্ৰণবৰ্ কণৰ। িাৰতী ফাউণণ্ডৰ্যিএ ক্ষবদযালয়খিৰ িাত্ৰিাত্ৰীক্ষখক্ষিক ৬ টা ক্লাব আৰু ৩ টা হাউচত িাগ কক্ষৰ লয়। ক্লাবণবাৰ হ'ল1. Literary club

4. Proud India Club

2. Sports and health club

5. Eco club

3. Science and Exploration club

6. Art and Culture club

প্ৰক্ষতণটা ক্লাবণত িাত্ৰ-িাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এণকােি শক president আৰু secretary ৰ্াণক আৰু এেি বা দু েি
শক teacher in charge ৰ্াণক। প্ৰক্ষতণটা ক্লাবত ১৮ েিমাি শক সদসয/সদসযা ৰ্াণক। জগাণটইক্ষখক্ষি িাত্ৰ-িাত্ৰীক
শল গিি কৰা ক্ষতক্ষিটা হাউচত হ'ল – Green House, Red House আৰু Blue House । বিৰণটাৰ ক্ষিতৰত
ক্ষযণটা হাউচৰ সদসযসকণল উণেখণযাগয কামৰ বাণব সণবশাচ্চ িম্বৰ লাি কণৰ জসই হাউচতণটাক ট্ৰফীণৰ সন্মক্ষিত
কৰা হয়।

িাৰতী ফাউণণ্ডৰ্যিৰৰ িাৰা অিু ক্ষিত জহাৱা spell wizard competition ত অষ্টম জেেীৰ িীপণেযাক্ষত িাণৰ্ প্ৰৰ্ম
িাি পাবলল সিম হয়।

Literary club
ক্লাবৰ president আৰু secretary এ আগন্তুক ক্ষতক্ষি মাহ ক্ষিতৰত ক্ষক ক্ষক অিু িাি পাক্ষতব তাৰ এখি পক্ষৰকল্পিা
ক্লাব বডশত লগাই ক্ষদণয়। উদাহেস্বৰূণপ বাক্ষৰ্শক জখল জধমাক্ষলৰ সময়ত অিু ক্ষিত কক্ষৰব লগীয়া কক্ষবতা আক্ষত্ত আবৃ ত্ত ,
আকক্ষিক বিৃতা , কুইে প্ৰতণযাক্ষগতা আক্ষদ। জযক্ষতয়া অিু িাি পাক্ষতবলল মিি কণৰ জতক্ষতয়া ক্লাবৰ president
আৰু secretary এ teacher in charge ক অৱগত কণৰ আৰু প্ৰধাি ক্ষৰ্িকক িাইবা িাৰতী ফাউণণ্ডৰ্যিৰ
লগত প্ৰতযিিাণব েক্ষ়িত শহ ৰ্কা ক্ষৰ্িকেিক অৱগত কণৰ। এণিদণৰ সু ৰ্ৃংখল িাণৱ ক্ষৰ্ল্পী ক্ষদৱস, ৰািা ক্ষদৱস,
ক্ষৰ্িক ক্ষদৱস আক্ষদ ক্ষদৱস জবাৰ literary Club ৰ জসৌেিযত এণকাটা গক্ষম্ভযশয পূ েশ অিু িািণিণৰ অিু ক্ষিত কৰা হয়।

Sports and health club আৰু Science and Exploration

club
এই দুণয়াটা ক্লাবৰ president আৰু secretary এ কক্ষৰব লগীয়া কামৰ পক্ষৰকল্পিা প্ৰস্তুত কণৰ
আৰু ক্লাব বডশত আক্ষৰ ৰ্য়। জখল-জধমাক্ষল সম্পকশীয় অিু িাি জযণি ,বাক্ষৰ্শক জখল জধমাক্ষলৰ অন্তগশত
ক্ষবক্ষিন্ন জখল, ক্ষবদযালয়ৰ বাক্ষহৰত জখক্ষলবলল জযাৱা জখল ক্ষবৰ্য়ক কাম-কােণবাৰ president আৰু
secretary এ teacher in charge ৰ েক্ষৰয়ণত ক্ষবদযালয়ৰ মুৰব্বীক অৱগত কণৰ আৰু ক্ষিেৰ
ক্লাবৰ সদসয আৰু হাউচৰ সদসযণবাৰৰ সহণযাগত কাযশয সম্পাদি কণৰ।

ক্ষবজ্ঞাি ক্ষিক্ষত্তক কুইে, ক্ষবজ্ঞািৰ ম'জডল প্ৰস্তুত কৰা, ক্ষবজ্ঞাি প্ৰদৰ্শিী আক্ষদত অংৰ্ গ্ৰহে
কক্ষৰবলগীয়া কামণবাৰৰ পক্ষৰকল্পিা Science and Exploration club ৰ president আৰু
secretary এ প্ৰস্তুত কক্ষৰ teacher in charge ৰ সহণযাগত ক্ষিেৰ ক্ষিেৰ দাক্ষয়ত্ব পালি কণৰ।

Art and Culture club
ক্ষবদযালয়ত আণয়ােি কৰা ক্ষচত্ৰাংকি প্ৰক্ষতণযাক্ষগতা আৰু ক্ষবক্ষিন্ন ক্ষদৱসণবাৰত খণ্ড পযশযায়ত অংৰ্
গ্ৰহে কক্ষৰব লগীয়া গাি-িাচ, ক্ষচত্ৰাংকি প্ৰক্ষতণযাক্ষগতাসমূ হত অংৰ্ গ্ৰহেকাৰীসকলক উৎসাহ
জযাণগাৱা , ক্ষবদযালয়ৰ বঁটা ক্ষবতৰেী সিা, ক্ষবক্ষিন্ন ক্ষদৱস উদযাপি, িৃ তয-গীত পক্ষৰণৱৰ্ি আক্ষদ
কাযশযসূ চী Art and Culture club ৰ তত্বাবধািত হয়।

Proud India Club

ক্ষবদযালয়ৰ প্ৰাত: সিা, গেৰােয ক্ষদৱস , স্বাধীিতা ক্ষদৱস, ক্ষবশ্ব হাতধুৱা ক্ষদৱস
আক্ষদ বিৰণটাৰ উণেণযাগয ক্ষদৱসণবাৰ teacher in charge ৰ সহণযাগত
club ৰ president আৰু secretary এ উদযাপি কৰাত মুখয িূক্ষমকা
গ্ৰহে কণৰ।

Eco club

Eco club এ president, secretary আৰু ক্ষৰ্িক তত্বাৱধায়কৰ সহণযাগত স্বচ্ছতাৰ ওপৰত
আৰু ক্ষবদযালয় জচৌহদৰ পক্ষৰণৱৰ্ ক্ষিমশলকৰেৰ ওপৰত অক্ষধক গুৰুত্ব আণৰাপ কক্ষৰ আক্ষহণি।
লগণত সমণয় সমণয় বৃ িণৰাপি, ক্ষবশ্ব পক্ষৰণৱৰ্ ক্ষদৱস উদযাি, সোগতা জৰ্ািাযাত্ৰা আক্ষদ
কাযশসূচীৰ আণয়ােি কক্ষৰ আক্ষহণি। ক্ষবক্ষিন্ন সময়ত ক্ষবদযালয়খিলল অহা ক্ষড.ল.এড. আৰু ক্ষব.এড
প্ৰক্ষৰ্িাৰ্শীসকণল এই ক্লাবৰ উণদযাগত বৃ ি জৰাপি কাযশসূচী আণয়ােি কণৰ।

এণিদণৰ িাৰতী ফাউণণ্ডৰ্যিৰ সহায়ত আৰু তত্বাৱধায়ক ক্ষৰ্িক-ক্ষৰ্িয়ত্ৰীৰ লগণত িাত্ৰ-িাত্ৰীসকলৰ অক্লান্ত
প্ৰণচষ্টাত ক্ষবদযালয়ৰ ক্লাবসমূ হ িি ধক্ষৰ উক্ষিণি আৰু লাণহ লাণহ ক্ষবদযালয়খিৰ শৰ্ক্ষিক বাতাবৰেৰ লগণত
পাক্ষৰপাক্ষশ্বশক পক্ষৰণৱৰ্ উদ্ধশগামী হবলল আৰম্ভ কক্ষৰণি।

পুক্ষৰ্িঁৰাল :

ক্ষবদযালয়খিৰ আি এক্ষট দৃ ক্ষষ্ট আকৰ্শেীয় ক্ষদৰ্ হ’ল ক্ষবদযালয়খিৰ পুক্ষৰ্িঁৰাল । প্ৰৰ্ম অৱিাত

ক্ষবদযালয়খিত জকইখিমাি ক্ষকতাপৰ বাণদ আি এণকা িাক্ষিল বুক্ষলণয় কণল িুল জকাৱা িহয় বুক্ষল অক্ষেত কুমাৰ
মহন্ত ডাঙৰীয়াই আমাক ক্ষেক্ষিবলল ক্ষদণয়। ২০২১ বৰ্শত িাৰতী ফাণণ্ডৰ্যিৰ সহায়ত ক্ষবদযালয়ত এক্ষট িায়ী পুক্ষৰ্িঁৰাল
ক্ষিমশাে হয়। ক্ষিমশােৰ খৰচ যু টীয়া িাণৱ ফাউণণ্ডৰ্যি আৰু ক্ষবদযালণয় বহি কণৰ । ফাণণ্ডৰ্যিৰ সহায়ত পুৰক্ষে ষ্টৰৰূম
এটা ১০ ক্ষদিৰ ক্ষিতৰত জমৰামক্ষত কক্ষৰ ,ৰং আৰু জদৱাল অংকিণৰ সক্ষিত কক্ষৰ পুক্ষৰ্িঁৰালৰ ৰূপ ক্ষদয়া হয় ।
ফাণণ্ডৰ্যণি ১৫০ খি ক্ষকতাপ আৰু আলমাৰী জযাগাি ধণৰ। ইয়াৰ উপক্ষৰও ক্ষৰ্িা ক্ষবিাগৰ পৰা জপাৱা পুক্ষৰ্সমূ ণহও
পুক্ষৰ্িঁৰালণটা টিক্ষকয়াল কৰাত সহায় কণৰ। ক্ষবৰ্য়বস্ত অিু যায়ী আলমাক্ষৰসমূ হত ক্ষকতাপসমূ হ ৰখা শহণি আৰু িাত্ৰিাত্ৰীসকলৰ মােত ক্ষকতাপ ক্ষবতৰে কক্ষৰ জতওঁণলাকৰ মিত ক্ষকতাপ পঢ়াৰ প্ৰক্ষত ধাউক্ষত বঢ়াবলল প্ৰয়াস কৰা শহণি।

পুক্ষৰ্িঁৰালৰ জদৱাল অংকি

ক্ষবদযালয়খিত সহায় সমৰ্শি জযাণগাৱা আি এক্ষট সংিা হ’ল িৰ্শ-ইষ্ট জিটৱকশ । এই সংিাৰ উণদযাগত
ক্ষবদযালয় জচৌহদৰ জবৰত ৰং বুণলাৱাৰ লগণত সামাক্ষেক জসােগতামূ লক ক্ষচত্ৰ অংকি কৰা হয়। আমাৰ সমােত
প্ৰচক্ষলত অন্ধক্ষবশ্বাস আৰু ৰিেৰ্ীলতা আঁতণৰাৱাৰ বাণব সংিাণটাণৱ কাম কক্ষৰ আণি।
এইদণৰ, ক্ষৰ্িক-ক্ষৰ্িক্ষয়ত্ৰী, িাত্ৰ-িাত্ৰী, সমাে আৰু ক্ষবক্ষিন্ন সংিা আক্ষদৰ প্ৰণচষ্টাত দহালী ককশা উ: মা:
ক্ষবদযালয় শহ পক্ষৰণি ৰামপুৰ ক্ষৰ্িা খণ্ডৰ এখক্ষি োকত-ক্ষেক্ষলকা ক্ষবদযালয়। এইখি ক্ষবদযালয়ৰ আদৰ্শণৰ ক্ষেক্ষলক্ষক
পৰক আি দহখি ক্ষবদযালয় আৰু এক আদৰ্শ শৰ্ক্ষিক বাতাবৰণেণৰ পক্ষৰপুষ্ট শহ ক্ষবদযালয়সমূ হ শহ পৰক মািৱ
সম্পদ ক্ষিমশােৰ আখৰা ৰ্লী ।
***************************************************************************************

