
সা ািহক িনউজেলটার 

বার ১০ই মাচ 

ি য় িপতামাতা/পিরচযাকারী, 

আমােদর ছা ছা ীরা এই স ােহ অিব াস  সুেযােগর এক  পিরসীমা পেয়েছ—আমােদর অ ােস িল, পাঠ এবং অিতির  পাঠ েমর 

া াম জেুড় এক স ােহ ক ািরয়ার স াহ, ি শ িব ান স াহ এবং আ জািতক নারী িদবসেক ীকৃিত দওয়া। 

স েক আেরা িব াির কমজীবন পরবত  পৃ ায় এবং আমােদর ওেয়বসাইেট আেছ Careers – The Forest Academy • TFA  

অিভন ন আমােদর Y9 ফুটবল দল যারা বধুবার ইলেফাড কাউি েক 6-4 গােল পরািজত কেরিছল—িথওর িতন  এবং টাইলােরর 

দু  গােল।Ê িত  গােলই অ ািস  কের ম াচ সরা হেয়েছন এলিস! 

আমরা উডল া  া  এবং রডি জ কাউি েলর সােথ নতুন এবং উ ত সুিবধা চাল ুকরার িবষেয় কাজ করিছ হন  ফের - 

আপিন কীভােব জিড়ত হেত পােরন স স েক আরও িবশদ পরবত  পৃ ায় রেয়েছ। 

আপনার চলমান সমথেনর জন  আপনােক ধন বাদ, এবং আিম আশা কির আপিন এক  ভাল স াহাে  আেছ. 

আ িরক েভ া, 

 

 

 

 

িম ার ম ািকে াশ 

অধ  



 

মলূ আস  তািরখ - ঘটনা 

ম লবার 21েশ মাচ—বছর 7 িপতামাতার স া 

ম লবার 25 এি ল—বছর 10 িপতামাতার স া 

ছু র িদন / কম েদর িশ ণ 

ই ার ছু র িদন িল—3রা-14ই এি ল অ ভু —িশ াথ রা 31েশ মাচ বার ু ল শষ কের এবং 17 এি ল সামবাের িফের 

খালােমলা কথা বলার িবতক িতেযািগতা 
 
মািকন দতূাবােস অনিু ত া িল ি িকং িডেবট 
িতেযািগতায় অংশ হেণর জন  িনবািচত 6  ল ন ু েলর 
মেধ  আমরা িছলাম।Ê িতেযািগতা  অত  ক ন িছল, এবং 

আমরা সিমফাইনােল উঠেত পের অত  গিবত।Êএই িদন  
স েক আমােদর ষ  ফেমর ছা েদর একজন যা বেলিছেলন: 
 
“আ  িবষয় িল িছল সামািজক িমিডয়ার িবপদ; 
রাজৈনিতক নতােদর জন  সেবা  বয়স থাকা উিচত িকনা; 
সকল ইউেক নাগিরকেদর জন  ভাটদান বাধ তামূলক হওয়া 
উিচত; এবং পিরেবশবাদীেদর জন  ঐিতহািসক িশ কমেক 
টােগট করা ন ায়স ত িকনা।Êআমরা চুর গেবষণা কেরিছ, 
আমােদর স দ ত কেরিছ এবং দভুাগ জনক িদেনর জন  
আমােদর যুি  অনুশীলন কেরিছ।Êএ  এমন এক  

সাশ াল িমিডয়ােত TFA থেক খবেরর সােথ আপ টু ডট 

রাখুন। 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  

কিরয়ার স ােহর জন —আমােদর এক  কিরয়ার 
ক ােফ, িভিজ ং ি কার, কিরয়ার মলা, 
িশ ানিবেশর কাজ এবং আরও অেনক িকছু আেছ—

আেরা িব ািরত আগামী স ােহ অনুসরণ করা হেব। 
Welcome - Na onal Careers Week  
  




