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একজন স্কুল চ্যান্সেলর প্রিন্সেন্সে আিনান্সের সেো সেয়ার েুন্স াগ লাভ কন্সর আপ্রম আনপ্রিত। আপ্রম প্রিতামাতা এেং িপ্ররোরেন্সগর
ে োন্সে
প্রমপ্রলত িন্সত এেং আিনান্সের েন্তান ও স্কুল েম্পন্সকে আিনান্সের িতযাো জানন্সত আগ্রন্সির োন্সে িতীক্ষা করপ্রি।
আপ্রম আমার জীেন এেং সিোজীেন্সনর প্রকিু টা আিনান্সের োন্সে সেয়ার করন্সত চ্াই। আপ্রম েড় িন্সয়প্রি টােকান, আপ্ররন্সজানায় - একজন
প্রেট সমটাল ওয়াকে ার এেং একজন সিয়ারন্সেোন্সরর েন্তান প্রিন্সেন্সে। আমার গ্রান্ডিযান্সরন্টস্ সমপ্রিন্সকা সেন্সক আো অপ্রভোেী এেং
প্রকন্ডারগান্সটেন্সনর আন্সগ আপ্রম কখনও ইংন্সরপ্রজ প্রেপ্রখপ্রন। প্রেও আমার প্রিতামাতা কখনও কন্সলন্সজ িন্সড়নপ্রন, প্রকন্তু তারা জানন্সতন স , আমার
জমজ ভাই ও আমার ভপ্রেষ্যন্সতর উন্নপ্রত প্রনভে র করন্সি প্রেক্ষার উির। তারা তান্সের েন্তানন্সের জনয সচ্ন্সয়ন্সিন আরও সেপ্রে – একটি কন্সলজ
প্রিপ্রগ্র এেং অেেেি কমেজীেন। আপ্রম জাপ্রন আিনারাও েন্তান্সনর েযািান্সর ওই একই েুন্স াগ িতযাো কন্সরন।
আপ্রম িােপ্রলক এিু ন্সকেন্সনর জনয আমার জীেন উৎেগে কন্সরপ্রি কারণ সেটিই আমার িাওয়া সেষ্ঠ উিিার। আপ্রম িায় 30 েির আন্সগ ওই
একই িােপ্রলক িাই স্কুন্সল প্রেক্ষকতা শুরু কন্সরপ্রি স খান্সন আপ্রম িন্সড়প্রি। আপ্রম শুরু কন্সরপ্রিলাম একজন প্রিভাষ্ী েমাজ িাঠ এেং েঙ্গীত
প্রেক্ষক প্রিন্সেন্সে, এেং িন্সর টােকন্সনর একটি িাই স্কুন্সলর প্রিপ্রেিযাল িই। তারির আপ্রম লাে সভগান্সে াই একজন প্ররপ্রজওনযাল
েুিাপ্ররনন্সটনন্সিন্ট প্রিন্সেন্সে, এেং সেখান সেন্সক েযান ফ্র্যানপ্রেেন্সকান্সত প্রগন্সয় একজন েুিাপ্ররনন্সটনন্সিন্ট প্রিন্সেন্সে কাজ কপ্রর, এেং েেেন্সেষ্ কাজ
কন্সরপ্রি প্রিউস্টন্সন।
চ্যান্সেলর প্রিন্সেন্সে, আমার িপ্ররকল্পনা আমান্সের প্রেক্ষােী, প্রেক্ষকেৃি, স্কুল এেং িপ্ররোরেগে ইন্সতামন্সযয স কন্সঠার িপ্ররেম করন্সি, তার
উির প্রভপ্রি কন্সর প্রেক্ষান্সক গন্সড় সতালা। আপ্রম প্রেন্সেষ্ভান্সে অপ্রভপ্রনন্সেে িোন করন্সত চ্াই সময়র প্রেল ব্লাপ্রেও-র েোর জনয েমতা এেং
োফন্সলযর (E&E) কমেেূপ্রচ্র উির। E&E সিাল সেই চ্াপ্রলকােপ্রি ার মাযযন্সম আমরা িন্সতযকটি চ্ার-েির েয়েী প্রেশুন্সক প্রফ্র্, িূণ-ে প্রেেে,
উচ্চ-মান্সনর প্রি-সক ফর অল কমেেূপ্রচ্ন্সত আেন িোন কপ্রর, এেং সেটিন্সক 3-K ফর অল কমেেূপ্রচ্ন্সত েম্পোপ্ররত কন্সর এই িপ্রতটি েযেনেীল
প্রেশুন্সক িপ্ররন্সষ্ো সেই। আমান্সের েেেজনীন োক্ষরতা িন্সচ্ষ্টার মাযযন্সম, আমান্সের েকল প্রেক্ষােী তান্সের সগ্রি স্তন্সর িাঠ করন্সত িারন্সি।
আমান্সের প্রেক্ষােীন্সের অপ্রত শেেন্সের েিরগুপ্রলর োইন্সরও, আমরা কন্সলজ অযাকন্সেে ফর অল এেং এপ্রি ফর অল কমেেূপ্রচ্র মাযযন্সম প্রনপ্রিত
করপ্রি স , আমান্সের গ্রাজুন্সয়টগণ কন্সলজ ও সিোজীেন্সনর জনয িস্তুত িয়। এই গুরুত্বিূণে কান্সজ আিনারা আমান্সের অংেীোর, এেং
একন্স ান্সগ আমরা এই প্রেষ্য়টি প্রনপ্রিতকরণ অেযািত রাখন্সো স ন আিনান্সের েন্তানগণ প্রনয়প্রমত স্কুন্সল ায় এেং সলখািড়ায় িপ্রতশ্রুপ্রতেদ্ধ
োন্সক।
আপ্রম এটিও প্রেশ্বাে কপ্রর, স্কুলগুপ্রল এমন জায়গা স খান্সন প্রেক্ষােীরা শুযু প্রেক্ষাই লাভ কন্সর না। সেগুন্সলা আমান্সের কমুযপ্রনটির িাণন্সকন্দ্র –
এেং প্রেক্ষােী ও িপ্ররোন্সরর জনয েুন্স াগ, েিায়তা, এেং কলযান্সণর সেতু েন্ধ। িরেতী িজন্মন্সক ক্ষমতাপ্রয়ত করন্সত িন্সল তান্সেরন্সক উন্নত
প্রেক্ষায় প্রেপ্রক্ষত করাই িন্সলা সেরা উিায়।
আপ্রম আিনান্সের োন্সে এই াত্রায় েি াত্রী িন্সয় আনপ্রিত, এেং আগামী মােগুন্সলান্সত আিনান্সের অন্সনন্সকর োন্সে প্রমপ্রলত িোর িতযাোয়
আপ্রি। আিনান্সের েন্তানগণ প্রনউ ইয়কে প্রেটির ভপ্রেষ্যত িািার, ি ুপ্রির সনতৃ ত্বোনকারী, প্রেক্ষক, এেং সময়র। আপ্রম তান্সের িন্সতযকন্সক
িপ্ররন্সষ্ো িোন্সন, সেষ্ঠত্ব প্রেন্সত, এেং ত্ন প্রনন্সত িপ্রতশ্রুপ্রতেদ্ধ।
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