
 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

 

 

 
ESL প্রোগ্রোমের 

নীতি ও তনয়েসেূহ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

সূতিপত্র  
 

I. ESL প্রোগ্রোে রশোসন .......................................................................................................................২ 

II. ESL সংতিপ্ত তিিরণ ........................................................................................................................ ৫ 

A. একাডেমিক প্রাগ্রাি.................................................................................................................... ৫ 

বর্ ণনা  ................................................................................................................................................ ৫ 

প্রাগ্রাডি অন্তর্ভ ণক্তি...................................................................................................................... ৬ 

একাডেমিক প্রাগ্রাডির চূডান্ত প্গ্রডের মিসাবমনকাশ................................................................... ৬ 

প্েডর্ে পাশ করা........................................................................................................................... ৬ 

U of Rপ্ে র্মেণর জনয ESL এর অবশয করর্ীয় প্কাস ণসিূি.............................................................. ৭  

B. ফাস্ট ট্র্যাক প্রাগ্রাি  ....................................................................................................................... ৭ 

বর্ ণনা  ................................................................................................................................................ ৭ 

C. সাফেযর জনয প্িৌমেক প্রাগ্রাি ..................................................................................................... ৭ 

বর্ ণনা  ................................................................................................................................................ ৭ 

D. ESL + ১ প্রাগ্রাি................................................................................................................................. ৭ 

বর্ ণনা  ................................................................................................................................................ ৭  
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I. ESL প্রোগ্রোে রশোসন 

 

 
 
 

 
                   ি. হোতিে তকং 

         পমরচােক 

প্সন্টার ফর কনটিমনউইং 

এেভ ডকশন 

 

েযোকতলন স্পলতিং 

         পমরচােক, ESL প্রাগ্রাি  

    তসমেোন প্হমেন 

একাডেমিক 

প্কাঅমেণডনির 

  ESL প্রাগ্রাি 
ESL রশোসতনক অতফস 

স্থান: েমিউটি ১১৪ 

   প্ফান: ৩০৬-৫৮৫-৪৫৮৫ 

      ইডিইে: esl@uregina.ca 

 

   মশক্ষা খরচ 

   মনবন্ধন 

   বসবাস 

   দফেমরক নমর্পত্র 

 

 

 

                               সোনইয়োং পোকে 

 মশক্ষার্ী উপডদষ্টা / পরািশ ণদাো 

স্থান:  এেআই ১১৪ 

   প্ফান: ৩০৬-৫৮৫-৫২৫২ 

ইডিইে: Sunyung.Park@uregina.ca 
   একাডেমিক সিায়ো  

- মশক্ষা পমরকল্পনা 

- ESL একাডেমিক নীমে  

- প্লাবাে োমন ণং প্সন্টার (ইউআরআই সি) 

- অনযানয একাডেমিক মবষয়ামদ 

   সািাড যর জনয 

- বযক্তিগ্ে মবষয় 

- স্বাস্থগ্ে  মবষয়  

- জীবন দক্ষো 

   সািাড যর জনয ইউআর ইন্টারনযাশনাডের সাডর্ 

সিন্বন 

- এন্ট্রান্স মর্সা এবং স্টামে পারমিি 

- অমর্বাসন সম্পমকণে অনযানয রশ্ন 

- সাস্ক স্বাস্থয কাডেণর জনয আডবদন  

   পমরডষবার বযাখযা এবং মশক্ষার্ীডদর জনয মবকল্প 

উপায়  

 
  

mailto:esl@uregina.ca
mailto:Sunyung.Park@uregina.ca
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II. ESL প্রোগ্রোমের সংতিপ্ত তিিরণ 

 

A. একোমিতেক প্রোগ্রোে 

 
িণ েনো 

ইউমনর্ামস ণটি অফ মরক্তজনা (ইউ) এর রধ্ান একাডেমিক প্রাগ্রাি িে ইংমেশ মিেীয় র্াষা(ESL)  একটি মিেীয় র্াষা 

প্রাগ্রাি মিডসডব অযাকাডেমিক প্রাগ্রািটি িূে ইংডরক্তজ। এই প্রাগ্রাডির সফে সিামি মশক্ষার্ীডদর ইউমনর্ামস ণটি অফ 

মরক্তজনাপ্ে র্মেণর জনয রডয়াজনীয় ইংডরক্তজ র্াষাগ্ে দক্ষো সম্পূর্ ণ কডর।  

 

এখাডন ছয়টি প্েডর্ে আডছ, ০০৫ প্র্ডক একাডেমিক উডেশয এের্ান্সে ইংডরক্তজ - এের্ান্সে ইএমপ (প্েডর্ে ০৫০)। 

রমেটি প্েডর্ডে: একটি সিমন্বে প্কার ক্লাস এবং একটি বা দুইটি মস্কে ক্লাস। প্েডর্েগুডো মনম্নবমর্ ণে উপাডয় সংগ্টিে 

িয়:  
 
 

                                       ০০৫ – ০১০ - ০২০ 
 

 
 
 
 
 

প্কোর 

(১৫ ঘন্টা / সিাি) 

প্সািবার - শুক্রবার 

তিল 

(৬ ঘন্টা / সিাি) 

 প্সািবার - শুক্রবার 
 
 
 
 
 

     প্ াগ্াড াগ্ 

                                (৩ ঘন্টা / সিাি)  

                               িঙ্গে এবং বতিস্পমেবার 

 প্েখা 

(৩ ঘন্টা / সিাি) 

বুধ্বার এবং শুক্রবার
 
 
 

 

০৩০ – ০৪০ – অযোিিোন্সি EAP 
 
 
 
 
 
 
 

         প্কোর 

 (১৫ ঘন্টা / সিাি)   
প্সািবার - শুক্রবার 

তিল 

 প্ াগ্াড াগ্ অর্বা প্েখা 

 (৬ ঘন্টা / সিাি) 

    িঙ্গেবার - বতিস্পমেবার

 
০০৫-০৫০  প্মাট ঘন্টা / সপ্তাহ = ২১ 
  প্মাট ঘন্টা / প্সরমস্টারি =২৫২ (১২সপ্তাহ) 
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একোমিতেক প্রোগ্রোমে অন্তিভ েক্তি 

 

নেভন মশক্ষার্ীডদর োডদর ESL পরীক্ষার ফোফডের উপর মর্মি কডর একাডেমিক প্রাগ্রাডির একটি প্েডর্ডে 

অন্তর্ভ ণি করা িয়। অন্তর্ভ ণক্তিকরর্ পরীক্ষা রমেটি প্সমিস্টার শুরুর আডগ্ পমরচােনা সিয় করা িয় এবং এই রক্তক্রয়া 

প্  মস্কডের উপর িূেযায়ন করা িয়: প্শানা, কর্া বো, পডা এবং প্েখা। 

 

 মদ প্কান মশক্ষার্ী IELTS (একাডেমিক) সািমগ্রক বযান্ড প্স্কার ৬.০ এর সাডর্ প্কানও বযক্তিগ্ে বযান্ড প্স্কার ৫.৫ এর 

কি নয়; TOEFL iBT প্স্কার ৭০ প্কান মস্কডে ১৭ এর নীডচ নয়; TOEFL মেমখে প্স্কার 

৫২৫; বা CAEL প্স্কার ৫০ এর রিার্ জিা প্দয় েডব প্স সরাসমর সডব ণাচ্চ প্েডর্ডে-এের্ান্সে ইএমপ (ESL ০৫০)র্মেণ 

িডে পারডব। এই প্স্কারগুমে অবশযই ১০০% মরফান্ড (টিউশন আিানে বাডদ)  এর মনমদণষ্ট সিয়সীিার িডধ্য জিা 

মদডে িডব।  মদ প্সমিস্টার শুরু করার পূডব ণই নমর্গুমে জিা প্দওয়া িয় েডব, ইন-িাউজ পরীক্ষায় অংশগ্রির্ করডে 

িডব না। পরীক্ষার ফোফেগুমে উপ ুি মবডবমচে িওয়ার জনয  ESL প্রাগ্রাডি আডবদডনর সিয় প্র্ডক ২ বছডরর 

প্বমশ পডূব ণর িডে পারডব না। 

 

পরপর দুই বা েডোমধ্ক প্সমিস্টাডরর জনয একাডেমিক ESL প্রাগ্রাডি অনুপমস্থে র্াকার পর রেযাবেণনকারী প্কান 

মশক্ষার্ীডক অন্তর্ভ ণক্তিকরর্ পরীক্ষায় অংশগ্রির্ করডে িডব। মশক্ষার্ীডদর োডদর পরীক্ষার ফোফডের উপর মর্মি 

কডর মনমদণষ্ট প্েডর্ডে মনবন্ধন করা িডব এডক্ষডত্র োডদর সব ণডশষ প্েডর্ডের অংশগ্রির্ মবডবচনা করা িডব না। ‘NP’র 

নাম্বার অনুপমস্থমে মিসাডব গ্র্না করা িয়। 

 

একোমিতেক প্রোগ্রোমের িূডোন্ত প্গ্রমির তহসোিতনকোশ 

  

প্কার সিমন্বে ক্লাস 

প্েডর্ে ০০৫ – এের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)            (৭০%) 

 

(১০০%) 

মস্কে ক্লাস 

* ০০৫-০১০ – প্ াগ্াড াগ্ (১৫%) + প্েখা (১৫%)          (৩০%)* 

 

 

প্লমিল পোশ করো   

• ESL একাডেমিক প্রাগ্রাডি ৬০% িে নাম্বার পাশ িওয়ার িান। 

• একজন মশক্ষার্ীডক পাশ করার জনয অবশযই প্কার ক্লাডস পাশ করডে িডব।  মদ প্কান মশক্ষার্ী প্কার ক্লাডস পাশ 

করডেএনা  পাডর েডব প্স পরবেী প্েডর্ডে উিীর্ ণ িডব না,  মদও চূডান্ত নাম্বার মিসাব করডে ৬০% বা োর প্বমশ িয়। 

•  মদ প্কান মশক্ষার্ী মস্কে ক্লাডস(ক্লাসসিূডি) পাশ করডে না পাডর মকন্তু চূডান্ত নাম্বার মিসাব করডে ৬০% বা োর 

প্বমশ িয়, োিডে প্স প্েডর্ডে উিীর্ ণ িডব। 

• একজন মশক্ষার্ী  মদ প্কার ক্লাডস প্ফে কডর মকন্তু মস্কে ক্লাডস(ক্লাসসিূডি) পাশ কডর েডব প্স শুধু্িাত্র পডরর 

প্সমিস্টাডর প্কার ক্লাস গ্রির্ করডে এবং মস্কে নাম্বার এক প্সমিস্টাডরর জনয স্থমগ্ে করডে পারডব,  মদ না মশক্ষার্ীর 

মর্সা বা স্পন্সরমশডপর কারডন মশক্ষার্ীডক আরও ক্লাস মনডে িয়। 

 

তিঃদ্রঃ একজন মশক্ষার্ীর োর নাম্বার পুনঃ িূেযায়ডনর অমধ্কার আডছ। নাম্বার পুনঃ িেূযায়ডনর রক্তক্রয়া ১২ পতষ্ঠায় 

বযাখযা করা আডছ। 

 

 

  

 

U of Rপ্ি িতিের েনয ESL এর অিশয করণীয় প্কোস েসেূহ 
 

• প্েডর্ে ০৩০, ০৪০ বা অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)এর মশক্ষার্ীরা োডদর পছন্দিে মস্কে ক্লাস মনডে পারডব; 

প্েডর্ে ০৪০ প্  মশক্ষার্ী U of R এ োডক অবশযই ০৪০ একাডেমিক প্েখার প্েডর্ে সম্পন্ন করডে িডব। 

• অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)এর মশক্ষার্ী প্  স্নােক প্রাগ্রাডি U of R এ প্ াগ্দান করডে ইচ্ছভক োডক ০৫০ 

সামিেয এবং প্েখার প্েডর্ে মনডে মবডশষর্াডব পরািশ ণ প্দওয়া িয়। 

• অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)এর মশক্ষার্ী প্  স্নােডকাির প্রাগ্রাডি U of R এ প্ াগ্দান করডে ইচ্ছভ ক োডক 

০৫০ সামিেয এবং প্েখার প্েডর্ে মনডে মবডশষর্াডব পরািশ ণ প্দওয়া িয়। 

B. ফোস্ট ট্র্যোক প্রোগ্রোে  



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

 

িণ েনো   

ফাস্ট ট্র্যাক একটি বযাপক, ত্বমরে ESL প্কাস ণ  া এমরে এবং আগ্ডস্ট অফার করা িডে পাডর। এটি একজন 

মশক্ষার্ীডক বযাপক পডাশুনার িাধ্যডি এক িাডস একটি প্েডর্ে সপূর্ ণ করার সডু াগ্ প্দয়। বেণিাডন, ফাস্ট ট্র্যাক 

প্নয়া  াডব ০২০ এবং ০৩০ প্েডর্ডে।  

C.  সোফলযর েনয প্েৌতলক প্রোগ্রোে  
 

িণ েনো   

আিাডদর ESL প্রাগ্রাি প্সমিস্টার মবরমের সিয় এবং প্সমিস্টার চোকােীন সন্ধযায়ও ক্লাস অফার কডর। এই 

ক্লাসগুমের উডেশয িে ১) ESL মশক্ষার্ীডদরডক একাডেমিক সাফডেযর সম্ভাবনাডক বাডাডে সািা য কডর; এবং ২) 

কমিউমনটির সদসযডদর প্পশাদারী বা বযক্তিগ্ে প্ক্ষডত্র র্াষার দক্ষো বাডাডে সািা য কডর  

 

তিঃদ্রঃ এই ক্লাসগুমে আিাডদর একাডেমিক প্রাগ্রাডির অংশ না এবং মশক্ষার্ীডদর মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় র্মেণর জনয  

রধ্ান রূ্মিকা রাখডব না। 

 

সাফেযর জনয প্িৌমেক প্রাগ্রািসিূি িে: 

• প্েখার সাফডেযর িূে মর্মি 

• প্ াগ্াড াগ্িেূক সাফডেযর িূে মর্মি 

• ইক্তিমনয়ামরং সাফডেযর জনয প্িৌমেক 

এই প্কাস ণ সম্পডকণ আরও েডর্যর জনয, অনগু্রি কডর ESL অমফডস  প্ াগ্াড াগ্ করুন। 

 

D. ESL + ১ প্রোগ্রোে  

িণ েনো 
 

এই প্রাগ্রািটি ESL মশক্ষার্ীডদর োডদর ESL প্রাগ্রাি প্শষ করার আডগ্ই োডদর মবশ্বমবদযােয় প্ক্রমেি অধ্যয়ন শুরু 

করার সডু াগ্ প্দয়। ESL + ১ প্রাগ্রাডি, অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) এর প্ াগ্য, র্মেণ িওয়া মশক্ষার্ীগ্র্ োডদর 

অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) প্কাস ণ চোকােীন স্নােডকর একটি প্কাস ণ মনডে পাডরন। 

  

• িযিসায় সাফরলযি িনয প্মৌরলক 

• কমমরেরে সাফলয িনয প্মৌরলক 

 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

প্ োগযিো 
 

প্ াগ্য মবডবমচে িওয়ার জনয, ESL মশক্ষার্ীডদর অবশযই অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) এর উপ ুি িডে িডব, 

(িয় প্েডর্ে ০৪০ পাশ কডর অর্বা আিাডদর অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষার িাধ্যডি), এবং োডদর অবশযই মরক্তজনা 

মবশ্বমবদযােডয় একটি স্নােক প্রাগ্রাডি শেণসাডপডক্ষ  গ্রির্ করডে িডব।  

 

অনুমেোতদি তরক্তেনো তিশ্বতিদযোলয় ESL + ১ প্কোস েসেূহ  

মশক্ষার্ীরা একটি মনডে পাডরন: 

• ACAD (একাডেমিক ফাউডন্ডশন) ১০০ 

• AMTH (রািবয়স্ক গ্মনে) ০০১ অর্বা ০০২ অর্বা ০০৩ 

• MATH (গ্মর্ে) ১০৩ অর্বা ১১০ 

• STAT (পমরসংখযান) ১০০ অর্বা ১৬০ 

• ECON (অর্ ণনীমে) ১০০ অর্বা ২০১ 

• CS (কম্পম্পউিার মবজ্ঞান) ১০০ অর্বা ১১০ অর্বা ১১৫  

অনযানয মবশ্বমবদযােয় প ণাডয়র প্কাস ণসিূি ESL +১ প্রাগ্রাডির জনয প্ াগ্য িডে পাডর, েডব অবশযই ESL পমরচােক 

িারা এবং মনমদণষ্ট অনুষডদর  াচাই বাছাইডয়র মর্মিডে অনুডিামদে িডে িডব। 

 

ESL + ১ পোশ করো 

• একজন মশক্ষার্ী ম মন অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) এবং মবশ্বমবদযােয় প্ক্রমেি প্কাস ণ উর্য়টি পাশ কডরন, 

মেমন U of Rএ পূর্ ণকােীন মশক্ষার্ী মিসাডব অধ্যয়ন শুরু করডে এবং োর মবশ্বমবদযােডয়র প্ক্রমেি প্কাডস ণর জনয 

প্ক্রমেি গ্রির্ করডে পাডরন।  

• একজন মশক্ষার্ী ম মন অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)এ প্ফে কডরডছন েডব মবশ্বমবদযােয় প্ক্রমেি প্কাস ণ পাশ 

কডরডছন মেমন অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০)এ পাশ করার পর শুধু্িাত্র মবশ্বমবদযােয় প্ক্রমেি প্কাস ণটির 

স্থানান্তমরে প্ক্রমেি পাডবন। 

• একজন মশক্ষার্ী ম মন অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) প্কাস ণটি প্র্ডক মবরে রডয়ডছন বা রেযািার কডরডছন, মেমন 

স্বয়ংক্তক্রয়র্াডব মবশ্বমবদযােডয়র প্ক্রমেি প্কাস ণ প্র্ডক মবরে িডয়  াডবন। 

 

ESL + ১ প্রোগ্রোমে আমিদন করো 
 

আডবদন করডে মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা / পরািশ ণদাোর সাডর্ (এেআই ১২২, ৩০৬-৫৮৫-৫২২২) প্ াগ্াড াগ্ 

করুন। 

 

E. পূণ েকোলীন অধ্যয়ন 

আন্তজণামেক মশক্ষার্ীডদর  াডদর স্টামে পারমিি আডছ োডদর জনয একটি রমেষ্ঠাডন পরূ্ ণকােীন মশক্ষার্ী মিসাডব 

প্ াগ্দান করা আবশযক। মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয়র ESL প্রাগ্রািটি একজন পূর্ ণকােীন মশক্ষার্ী মিসাডব এিন 

মশক্ষার্ীডদর িডনানীে কডর  ারা রমে মশক্ষাবডষ ণ ৩টি প্সমিস্টাডর মনবন্ধন কডর (প্সডেম্বর-আগ্স্ট) এবং  ারা প্সসব 

প্সমিস্টাডর রমে সিাডি ১৫ ঘন্টা অর্বা োর প্বমশ সিয় ক্লাডস উপমস্থে র্াডক। মবডশষ পমরমস্থমেডে, ESL 

পমরচােডকর পূব ণ-মেমখে অনুডিাদন সাডপডক্ষ, মশক্ষার্ীরা সিাডি ৯ ঘণ্টা রমে প্সমিস্টার মনবন্ধন কডর পূর্ ণকােীন 

মবডবমচে িডে পাডরন। 

 

ESL প্রাগ্রাি বসন্ত / গ্রীষ্ম সি সব প্সমিস্টাডর সিস্ত প্কাস ণগুডো অফার কডর। রমেটি প্সমিস্টাডরর িডধ্য রায় এক 

িাডসর একটি মনধ্ ণামরে মবরমে আডছ। রডেযক প্সমিস্টাডর ক্লাস গ্রির্ মশক্ষার্ীডক প্রাগ্রাডির  র্াসিডয় অগ্রগ্মেডে 

সিায়ো করডব এবং স্টামে পারমিডির রডয়াজনীয় শেণসিূি পূরর্ করডব। মবডশষ পমরমস্থমে রিামর্ে িডে, ESL 

পমরচােক ১ প্সমিস্টাডরর জনয প্রাগ্রাি প্র্ডক অনুপমস্থমের (LOA) অনুডিাদন মদডে পাডরন। প্রাগ্রাডি মনয়মিে 

মশক্ষার্ী মিসাডব র্াকার জনয মশক্ষার্ীডক অমবেডম্ব LOA এর পরবেী প্সমিস্টাডরর জনয মনবন্ধন করডে িডব।  

 

প্ ডকান ESL প্কাডস ণ মনবন্ধন মশক্ষার্ীডদর পরূ্ ণকােীন অধ্যয়ন পডদর জনয ঘণ্টা বরাে কডর,  ার িডধ্য রডয়ডছ 

সাফডেযর জনয প্িৌমেক মবষডয়র ক্লাস এবং কাস্টিাইজে প্রাগ্রাি। উদািরর্স্বরূপ,  মদ একজন মশক্ষার্ী শুধু্িাত্র 

একটি মস্কে ক্লাডস (৩-৬ ঘণ্টা / সিাি) মনবন্ধন কডর র্াডকন, োিডে প্সই মশক্ষার্ী মরক্তজনা মবশ্বমবদযােয় কেত ণক 

পূর্ ণকােীন মশক্ষার্ীর প্েমর্ডে অধ্যয়ডনর নূযনেি সংখযক মশক্ষা ঘণ্টা পুরন করডে পারডবন না। এটি মশক্ষার্ীডদর 

স্টামে পারমিডির প্ াগ্যো বা মর্সার আবশযকোর বযাপাডর প্নমেবাচকর্াডব রর্ামবে করডে পাডর। অেএব েখন 

মশক্ষার্ীডদরডক অমেমরি ESL ক্লাডসর জনয মনবন্ধন করডে িডব  াডে পূর্ ণকােীন মশক্ষার্ীর প্েমর্ডে মবডবমচে 

িওয়ার জনয নযূনেি সংখযক মশক্ষা ঘণ্টা পূরর্ করডে পাডর। 
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আডবদন না করডে ESL প্রাগ্রাি স্বয়ংক্তক্রয়র্াডব অমেমরি ক্লাডসর জনয মশক্ষার্ীডদর মনবন্ধন করডব না। এটি সম্পরূ্ ণ 

মশক্ষার্ীডদর দাময়ত্ব প্  োরা পূর্ ণকােীন অধ্যয়ডনর আবশযকো পূরডর্র জনয মনবন্ধডনর আডবদন করডব।  

 

তিমশষ দ্রষ্টিযঃ 

১) সাফডেযর জনয প্িৌমেক ক্লাস এবং কাস্টিাইজে প্রাগ্রাডি অধ্যয়ডনর িাধ্যডি মশক্ষার্ীরা োডদর দক্ষো 

বতক্তদ্ধ এবং ESL স্থান মনধ্ ণারডর্ প্বমশ নাম্বার বা চযাডেি প্িডস্ট র্াডো করডে পাডর, েডব সুধু্িাত্র অযাের্ান্সে  EAP 

(প্েডর্ে ০৫০) প্ে উিীর্ ণ প্গ্রেই মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় র্মেণর জনয ইংডরক্তজ র্াষায় দক্ষোর আবশযকো পরূর্ কডর। 

অযাের্ান্সে  EAP (প্েডর্ে ০৫০) এ উিীর্ ণ িওয়ার জনয আবমশযক ক্লাডস ৬০% বা োর প্বমশ এবং  খন আবমশযক 

ক্লাস ও মস্কে ক্লাডসর গ্ড মিসাব করা িডব েখন গ্ডড ৬০% বা োর প্চডয় প্বমশ িডে িডব। 

২) বেণিাডন, মশক্ষার্ীরা  ারা স্টামে পারমিডির িাধ্যডি নন-প্ক্রমেি প্রাগ্রাি-এ মনবমন্ধে, প্ িন ESL প্রাগ্রাি, 

প্সসব মশক্ষার্ীডদর মবশ্বমবদযােয় চত্বডরর বাইডর প্কান সিয় কাজ করার অনুিমে প্নই, োরা মনধ্ ণামরে মবরমেডে 

র্াকুক বা না র্াকুক প্কান সিয়ই না। প্ সকে মশক্ষার্ী কানােীয় স্টামে পারমিডির িাধ্যডি আডছন োডদন অবশযই 

ইমিডগ্রশন, শরর্ার্ী, এবং নাগ্মরক অমধ্কার কানাো (IRCC) এর সাডর্ পরািশ ণ করডে িডব এবং ওডয়বসাইডি প্দয়া 

সব ণডশষ মনয়িকানুন প্দখডে িডব  াডে এই নীমেগুডো পােন করডে পাডর। প্দখুন: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html 

 

 

F. U OF R ইমেইল তিতনেয় 

ESL প্রাগ্রাি আপনার সাডর্ দাফেমরক প্ াগ্াড াডগ্র িাধ্যি মিসাডব মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় পািাডনা ইডিইে 

অযাকাউন্ট বযবিার কডর। অডনক উডেডশয, ESL অমফস পরবেীডে  অনয প্কান প্ াগ্াড াডগ্র িাধ্যি তেমর করডব 

না।  

 

অনুগ্রহ কমর তনক্তিি করুন প্  আপতন আপনোর U of Rএর ইমেইল অযোকোউন্টটট তনয়তেিিোমি প েমিিণ 

কমরন। 

 

আপমন আপনার ইডিইে আপনার পছডন্দর ইডিইে টিকানাডেও প্পডে পাডরন। এই সম্পডকণ আরও েডর্যর জনয U 

of Rএর মনজস্ব - প্সবা প্দখুন।  

  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
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III. ESL অধ্যয়ন খরি ও তনয়েনীতি 
 
 

খরমির 

ধ্রন 

 

 খরি সম্পমকে তিস্তোতরি 

 

সেয়সীেো 

 

পতরেোণ 

 
 

অপ্ফরিম ো

গয আমিদন 

তফ 

•   রর্িবাডরর জনয প্দশীয় ও আন্তজণামেক মশক্ষার্ীরা (এবং 

ESL প্রাগ্রাডি নেভন) এককােীন অডফরেড াগ্য আডবদন মফ 

রদান।  

•   ESLএ মফডর আসা মশক্ষার্ীরা এবং মশক্ষার্ী  ারা ESLএ 

আসডছ U of R এর প্ক্রমেি স্টামে প্র্ডক এবং ইমেিডধ্য U of 

R’র আডবদন মফ পমরডশাধ্ কডরডছ োরা পুনরায় আর এই মফ 

পমরডশাধ্ করডবন না। 

 কখনই প্ফরেড াগ্য না। 

 

 

 

• কখনই প্ফরেড াগ্য না 

১ো মেডসম্বর, ১ো 

এমরে, অর্বা ১ো 

আগ্স্ট, 
 

প্সমিস্টাডরর পডূব ণ 

 
 
 
 

$১০০.০০ 

 
 

 

অপ্ফরিম ো

গয তনিন্ধপ্নর 

আেোনি 

•   রডেযক মশক্ষার্ীপ্ক রমে প্সমিস্টাডর ক্লাডস স্থান এবং 

অন্তর্ভ ণক্তির পরীক্ষা মনক্তিে করার জনয। 

•    মদ প্দরীডে অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষার আডগ্ ESL অমফসডক 

মেমখের্াডব জানাডনা  ায় োিডে আিানেগুডো এক 

একাডেমিক বছডরর িডধ্য একবার স্থানান্তর করা প্ ডে পাডর।  

• একজন মশক্ষার্ীর ESL প্রাগ্রাডির জনয জিাকত ে রর্ি 

আিানে কখনই প্ফরেড াগ্য না; েডব, র্মবষযৎ প্সমিস্টাডরর 

জনয জিাকত ে আিানে প্ফরেড াগ্য  মদ ESL অমফসডক 

আিানডের সেয়সীেো প্শষ হওয়োর আমগ জানাডনা  ায়। 

 
 
 

১ো মেডসম্বর, ১ো 

এমরে, অর্বা ১ো 

আগ্স্ট, 
 

প্সমিস্টাডরর পডূব ণ 

 
 
 
 
 
 

$৪০০.০০ 

অন্তরিভ ক্তি

করন 

পরীিো 

• প্সসকে মশক্ষার্ীডদর জনয  ারা শুধু্িাত্র অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষায় 

অংশগ্রির্ করডে চায় মকন্তু ESL প্রাগ্রাডি মনবমন্ধে নয়। 

• প্ সকে মশক্ষার্ীরা শুধু্িাত্র অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষায় অংশগ্রির্ 

করডব োডদর জনয ESL প্রাগ্রাডি স্থাডনর প্কান মনিয়ো 

প্নই। 

 

রাপযোর জনয 

ESL অমফডস 

প্ াগ্াড াগ্ করুন 

 
 

$১৫০.০০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

টটউশন 

তরফোন্ড 

এিং প্লট 

তফ 

ক্লোমসর রথে তদন প্র্ডকই তশিোদোন করো হয়। 

 

১০০% তরফোন্ড - প্ সকে মশক্ষার্ীরা রর্ি সিাডির ক্লাস প্শষ 

িওয়ার আডগ্ই রেযািার কডর োরা সম্পূর্ ণ টিউশন প্ফরে 

পাডবন (মনবন্ধন আিানে প্র্ডক বাদ মদডয়)। 

৫০%তরফোন্ড - প্ সকে মশক্ষার্ীরা মিেীয় সিাডির ক্লাস প্শষ 

িওয়ার আডগ্ই রেযািার কডর োরা ৫০% টিউশন প্ফরে পাডবন 

(মনবন্ধন আিানে প্র্ডক বাদ মদডয়)। 

প্কান তরফোন্ড  প্নই- প্ সকে মশক্ষার্ীরা মিেীয় সিাডির পর 

প্র্ডক িধ্যবেী পরীক্ষা শুরু িওয়ার আগ্ প ণন্ত রেযািার কডর 

োরা প্কান মরফান্ড পাডবন না। মবডশষ পমরমস্থমেপ্ে িধ্যবেী 

পরীক্ষা শুরু িওয়ার পডর রেযািাপ্রর অনুিমে প্পডে পাডর।  

মবেডম্বর েতরেোনো - প্  পমরিার্ মশক্ষা মফ বামক র্াকডব োর 

উপর ১.৫% জমরিানা করা িয়। মবেডম্বর েতরেোনো প্সমিস্টার 

চোকােীন সিডয় রডেযক িাডস মিসাব করা িয়। প্সমিস্টাপ্রর 

প্শডষ সব জমরিানা পমরডশাধ্ করপ্ে িয়। 

রেযািার ফি ণ 

অবশযই প্শষ 

ক্লাডসর মদন মবকাে 

৪.১৫ মিমনডির 

িডধ্য  র্া র্র্াডব 

সংমিষ্ট মরফান্ড 

সিয়সীিায় 

প্পৌছাডে িডব। 

 

রমেটি মরফান্ড 

সিডয়র জনয 

মনমদণষ্ট োমরখ 

অনোইডন 

www.uregina.ca 

/esl অর্বা 

রশাসমনক অমফডস 

(এসআর ১১৪) 

পাওয়া  াডব। 

 

রেযািার ফি ণটি 

কে োমরডখ 

একোমিতেক 

উপমদষ্টো িো 

ESL অতফস 

কিত েক গতহীি 

হল িোর উপর 

মনর্ণর কডর। 
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IV. টোমে ের কোমের তিফোমরল এিং / অথিো  িূডোন্ত পরীিো 
 

মশক্ষার্ীডদর মনয়ন্ত্রডর্র বাইডর প্কান অসসু্থো বা দুঘ ণিনা বা অনয চরি ও তবধ্ পমরমস্থমেি্র মর্মিডে প্কাডস ণর কাজ 

এবং/অর্বা পরীক্ষার জনয সিয় বতক্তদ্ধ করা িডে পাডর। এই ধ্রডনর সিয় বতক্তদ্ধর অনডুরাধ্ এবং অনুডিাদনডক 

মেফাডরে বো িয়। মেফারােসিূি শুধু্িাত্র প্সই মশক্ষার্ীডদর জনয িঞি্ জমুর করা িডে পাডর,  ারা ক্লাডস র্াে 

অগ্রগ্মে অজণন কডরডছ এবং মেফাডরোে প্দওয়া িডে োর প্কাস ণটি পাস করার একটি সম্ভাবয সুড াগ্ র্াকডব।  

 

 মদ মশক্ষার্ী খবু প্বমশ অসুস্থ িডয়  ায় অর্বা গুরুের সিসযার সম্মুখীন িয় েখন  মদ প্সমিস্টাডরর রর্ি মদডক িয় 

এবং প্কাডস ণর সািানয কাজ সম্পন্ন িয় েডব প্কাস ণটি রেযািার করা একটি র্াে মবকল্প িডে পাডর। মশক্ষার্ীর উমচে 

মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা / পরািশ ণদাোর সাডর্ পরািশ ণ করা। 

 

তিফোমরল অনুমেোদনকোরী কিত েপি 
 

প্সমিস্টাডরর িডধ্য কাডজর মেফারাে (অযাসাইনডিন্ট, কুযইজ, িধ্যবেী পরীক্ষা) অনডুিাদন করার অমধ্কার প্কাডস ণর 

রমশক্ষডকর। সকে মবেমম্বে কাজ অবশযই চূডান্ত পরীক্ষার সিাি শুরুর আডগ্ই জিা মদডে িডব (সাধ্ারর্ে 

প্সমিস্টাডর জনয প্রাগ্রাডির প্শষ সিাি)  াডে রমশক্ষক অমবেডম্ব চূডান্ত প্কাডস ণর নম্বর জিা মদডে পাডরন।রমশক্ষক 

োর কাডছ আসা সিস্ত মেফারাডের অনুডরাডধ্র বযাপাডর ESL পমরচােকডক অবমিে করডব।  

 

চূডান্ত পরীক্ষার এবং/অর্বা চূডান্ত পরীক্ষার পডর িাডি ণর কাডজর মেফাডরে অনুডিাদডনর জনয CCE’র পমরচােক 

ESL পমরচােডকর সাডর্ পরািশ ণ কডর মেফাডরে অনডুিাদন করার অমধ্কার রাডখ। 

সির্ ণনকারী নমর্পত্র  

মশক্ষার্ীডদর মেফাডরে অনডুিামদে িওয়ার আডগ্ সির্ ণনকারী নমর্পত্র জিা মদডে িডব। অসুস্থোর জনয, 

সির্ ণনকারী নমর্ মিডসডব োিাডরর কাছ প্র্ডক একটি সাটিণমফডকি বা মচটি আকাডর গ্রির্ করডব  া স্পষ্টর্াডব 

অসুস্থোর শুরু এবং প্শষ োমরখগুমে মনডদণশ কডর এবং অসুস্থোর সাডর্ মেফাডরডের অনুডরাডধ্র রাসমঙ্গকোর কর্া 

উডেখ র্াডক। অনযানয পমরমস্থমেডে, উপ ুি সির্ ণনকারী নমর্র বযাপাডর জানডে মশক্ষার্ীমবষয়ক 

উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ আডোচনা করুন।  

 

মেফাডরডের জনয আডবদন 

 মশক্ষার্ীরা অবশযই মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো এবং/অর্বা োডদর রমশক্ষকডক(গ্র্)  ে োডাোমড সম্ভব 

প্কাডস ণর কাজ বা পরীক্ষা সম্পন্ন করডে অক্ষি িডে ো জানাডে িডব। মেফারােগুমের জনয অনুডরাধ্গুমে শব্দটির 

িাি ণ প্রাগ্রাি সিাি িওয়ার দইু সিাডির প্বমশ সিয় পর মেফাডরডের জনয অনডুরাধ্ করডে ো রেযাখযান করা  িডব।  

 

 

 

V. ESL  একোমিতেক প্রোগ্রোে রিযোহোর এিং িযোগ করো 
 

কখডনা কখডনা একজন মশক্ষার্ীডক রর্ি মদডক ESL প্রাগ্রাি েযাগ্ করডে িয়।  প্  মশক্ষার্ীরা চূডান্ত পরীক্ষার আডগ্ 

প্রাগ্রাি েযাগ্ করডে চায় োডদর এই পদডক্ষপসিূি অনুসরর্ করা উমচে: 

 

১. মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা / পরািশ ণদাোর সাডর্ প্দখা কডর প্রাগ্রািটি  রেযািার করার কারর্গুমে বযাখযা করুন।  

২. মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা / পরািশ ণদাোর কাডছ একটি সাক্ষাৎকার মদন এবং একটি ড্রপ ফি ণ পূরর্ করুন। 

৩. ড্রপ ফি ণটি ESL অমফস জিা প্দওয়া িডব, রক্তক্রয়াকরর্ িডব এবং আপনার মশক্ষার্ী ফাইডের িডধ্য সং ুি করা 

িডব। 

 

তিঃদ্রঃ  মদ মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা / পরািশ ণদাোর সাডর্ প্ াগ্াড াগ্ করা না  ায়, োিডে ESL অমফডস (এসআর 

১১৪) ড্রপ ফি ণ পাওয়া  াডব।   

প্রোগ্রোে রিযোহোর এিং প্হোেমস্ট অথিো িসিোস 

প্ সকে মশক্ষার্ীরা ESL প্রাগ্রািটি রেযািার কডর োরা আর প্িািডস্ট’র জনয প্ াগ্য র্াডক না এবং কযাম্পাডসর 

বাসর্বডন র্াকার জনযও প্ াগ্য র্াডক না ।  মদ আপমন প্কান ESL প্িািডস্ট ঘডর বা বাসস্থাডন র্াডকন, োিডে ESL 

অমফস আপনার পমরবমেণে অবস্থা সম্পডকণ প্িািডস্ট সিন্বয়কারী এবং বাসস্থাডন সামর্ণসডক জানাডব। 

 

প্রোগ্রোে রিযোহোর এিং আপনোর অতিিোসমনর অিিো 

কানাোর নাগ্মরকত্ব এবং অমর্বাসন নীমে অনু ায়ী, আপমন  মদ স্টামে পারমিডির িাধ্যডি র্াডকন েডব আপনাডক 

অবশযই একটি স্বীকত ে মশক্ষা রমেষ্ঠাডন পূর্ ণকােীন মশক্ষার্ী মিডসডব র্াকডে িডব। আপমন  মদ প্রাগ্রািটি প্ছডড প্দন, 
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আপমন িয়ডো আপনার স্টামে পারমিি বা মর্সা নবায়ন করডে পারডবন না। আপনাডক অমবেডম্ব কানাো েযাগ্ 

করডে িডে পাডর। 

 

প্রোগ্রোে রিযোহোর এিং আপনোর সোি স্বোিয কোিে 

আপমন শুধু্িাত্র েেক্ষর্ একটি সাস্ক স্বাস্থয কােণ রাখার অমধ্কার পাডবন  েক্ষর্ প ণন্ত আপমন পরূ্ ণকােীন মশক্ষার্ী 

মিডসডব প্রাগ্রাডি প্ াগ্দান করডছন। আপমন প্রাগ্রািটি প্ছডড মদডে, আপনার স্বাস্থয কােণ আর তবধ্ র্াকডব না। 

 

প্রোগ্রোে রিযোহোর এিং আপনোর েোকে   

• প্ সকে মশক্ষার্ীরা িধ্যবেী পরীক্ষার পডূব ণ আনুষ্ঠামনকর্াডব প্রাগ্রািটি রেযািার কডর (মশক্ষার্ীমবষয়ক 

উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো বা ESL অমফস কেত ণক ড্রপ ফি ণ বযবিার কডর) োরা রেযািাডরর জনয (W) পাডব। রেযািার 

করা প্কান প্ফডের প্গ্রে নয়। 

• প্ সকে মশক্ষার্ীরা রেযািার মবডশষ অনিুমে ছাডাই িধ্যডিয়ামদ পরীক্ষার পর প্রাগ্রাডি প্ াগ্দান বন্ধ কডর প্দয়, 

োরা ‘প্না-প্পপার’ (NP) পাডব প্ টি একটি প্ফডের প্গ্রে। 

• প্ সকে মশক্ষার্ীরা আনুষ্ঠামনকর্াডব রেযািার করা ছাডা অর্বা রস্থান সাক্ষাৎকার ছাডাই ক্লাডস আসা বন্ধ কডর 

প্দয় োরা ‘প্না-প্পপার’ (NP) প্গ্রে পাডব। 

• তিঃদ্রঃ NP প্গ্রে প্ফে মিসাডব গ্র্য করা িয় এবং মশক্ষার্ীডক বন্ধ করার রডয়াজন (RTD)’র জনয উপ ুি গ্র্য করা 

িডব।   

মফডর আসা মশক্ষার্ী  ারা ক্লাডসর শুরুর মদন প্র্ডক মিেীয় সিাডির প্শষ মদন প ণন্ত প্কান ক্লাডস অংশগ্রির্ কডরমন, 

োডদরডক প্সই প্কাডস ণ প্কান প্গ্রে প্দওয়া িডব না। 

 

সহোনুিূতিেূলক রিযোহোর 

কখডনা কখডনা,  মদ প্কান মশক্ষার্ীর প্রাগ্রাি প্ছডড  াওয়ার অেযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ প্কান কারর্ র্াডক (প্ িন পমরবাডরর 

কাডরা িতেভ যর ঘিনা বা গুরুের অসুস্থো বা দুঘ ণিনা), েডব িধ্যবেী পরীক্ষার সিডয়র পডর সিানুরূ্মেিূেক রেযািার 

িঞি্ জরু করা প্ ডে পাডর। অনুগ্রি কডর ESL পমরচােডকর মনকি সির্ ণনকারী নমর্সি একটি মেমখে অনুডরাধ্ জিা 

মদন। োরপর ESL পমরচােক অনডুরাধ্টি টিউশন মফর একটি অংশ প্ফরে প্দওয়া িডব মক িডব না প্সই মসদ্ধাডন্তর 

জনয CCE পমরচােডকর মনকি পািাডবন। মশক্ষার্ী মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ অনুডরাডধ্র 

রক্তক্রয়াকরডর্র বযাপাডর পরািশ ণ করডে পাডর।  

 

VI. ESL উপতিতির নীতি  
 

University of Regina General Calendar িডে: "ক্লাডস মনয়মিে ও সিয়িে উপমস্থমে একাডেমিক সাফডেযর মর্মি 

রদান কডর, এবং সকে মশক্ষার্ীডদর কাছ প্র্ডক আশা করা িয়।  খন প্কান মশক্ষার্ীর মনয়মিে প্দরীডে আসা বা 

অনুপমস্থমে মশক্ষার বা প্কাডস ণ অনযানয মশক্ষার্ীডদর কাডজর িূেযায়নডক মবপদজনক কডর প্োডে, েখন মশক্ষার্ীডক 

শাক্তস্ত প্পডে িডে পাডর, প্ িন প্কাস ণ প্র্ডক বাদ প্দওয়া িডে পাডর বা চূডান্ত মেমখে পরীক্ষায় অংশগ্রির্ বামেে করা 

িডে পাডর। এ ধ্রডনর পদডক্ষপ গ্রিডর্র আডগ্ মশক্ষার্ীডক একটি মেমখে সেকীকরর্ রদান করা িডব। " 

 

এই নীমেটি আিাডদর প্রাগ্রাডি অেযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ কারর্ আপনার রমশক্ষকডদর কাছ প্র্ডক অনুশীেন এবং 

মনডদণমশকা আপনাডক ইংডরক্তজ মশখডে সািা য করডব। অনুপমস্থমে বা প্দরীডে আসা আপনার দক্ষোর উন্নয়ডন এবং 

পরবেী প্েডর্ডে পাশ করা প্র্ডক মবরে করডব। উপরন্তু, অনুপমস্থমে বা প্দরীডে আসা মশক্ষক ও ক্লাসডক বাধ্াগ্রস্থ 

কডর,  ার ফডে মশক্ষার্ীরা গুরুত্বপূর্ ণ ের্য িারায় এবং এটি সিপািীডদর জনয অনযা য, মবডশষ কডর ESL ক্লাডসর 

দেগ্ে কাডজর সিয় এটি প্বমশ রচমেে। 

 

CIC (তসটটমেনতশপ এিং ইতেমগ্রশন কোনোিো) রতি টোমে ে তিশ্বতিদযোলময়র তশিোথীমদর একোমিতেক 

অিিোর রতিমিদন দোতি কমর। CIC তনয়ে অনু োয়ী আপনোর তশিোথী তিসো রোখোর েনয আপনোমক িোল 

অিিোয় থোকমি এিং আপনোর প্কোস েগুতলর রধ্োন উপোদোনগুমলো নো থোকমল আপতন NP-প্গ্রি প্পমি 

পোমরন,  ো আপনোর তশিোথী তিসোর অিিোমক প্নতিিোিক রিোতিি করমি পোমর। আমরো তিস্তোতরি 

েোনোর েনয পতষ্ঠো ১৮ প্দখনু। 

 

অনুগ্রি কডর মনম্নমেমখে মবষয়গুডো প্খয়াে করুন: 

• রমশক্ষক আপনার উপমস্থমে গ্র্না করডব, প্দরীডে উপমস্থমে সি। 

• আপমন  মদ অসুস্থ িন বা আগ্াি জানডে পাডরন প্  আপমন অনুপমস্থে  িডবন বা প্দরী িডব, োিডে ক্লাডসর 

আডগ্ই প্ফান বা ইডিইে কডর আপনার রমশক্ষকডক অবশযই জানাডে িডব।  মদ এটি জরুমর রডয়াজন িয় েডব 

আপমন ESL অমফডস (৩০৬-৫৮৫-৪৫৮৪) বা মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোডক (৩০৬-৫৮৫-৫২৫২) কে 

করডে পাডরন। 
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ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 
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• অনুপমস্থে ক্লাস,  জরুরী অযাসাইনডিন্ট এবং িধ্যবেী পরীক্ষার জনয আপনাডক অবশযই একজন নমর্র্ভি 

োিাডরর প্নাি (বা অনয রাসমঙ্গক নমর্) রদান করডে িডব। োরপর আপনার রমশক্ষডকর সাডর্ সিড াো করডে 

িডব  াডে িধ্যবেী পরীক্ষা বা অযাসাইনডিন্ট িস্তান্তর করা  ায়। 

• আপমন মকর্াডব অনুপমস্থমের কারডর্ আপনার অযাসাইনডিন্ট বা কাডজর ক্ষমেপরূর্ করডবন প্সইজনয রমশক্ষডকর 

সাডর্ পরািশ ণ করা আপনার দাময়ত্ব।  

• আপমন  মদ ভ্রির্ করডে চান, োিডে আপনাডক ESL পমরচােডকর সাডর্ কর্া বেডে িডব এবং ESL প্রাগ্রাি প্র্ডক 

বমধ্ ণে সিডয়র জনয অনুিমে মনডে িডব। 

• আপনার মনয়ন্ত্রডর্র বাইডরর অবস্থার কারডর্ আপমন  মদ চূডান্ত পরীক্ষায় অনুপমস্থে র্াডকন, অর্বা অনুপমস্থে 

র্াকার পমরকল্পনা কডরন, োিডে আপনাডক অবশযই ESL পমরচােডকর কাডছ সির্ ণনকারী নমর্সি একটি ইডিইে 

করডে িডব। এরপর ESL পমরচােক অনডুরাধ্টি CCE পমরচােডকর কাডছ পািাডবন। CCE পমরচােক মেফাডরে 

প্দওয়া িডব মকনা ো মনধ্ ণারর্ করডব। 

• মশক্ষার্ীর পূডব ণর অনডুিাদডনর সাডর্, অংশীদার মবশ্বমবদযােয় বা আমর্ ণক পতষ্ঠডপাষকডদর উপমস্থমের রিার্ 

রমেডবদন আকাডর মদডে িডে পাডর। 

 

কে উপতিতির ফলোফল 

প্ সকে মশক্ষার্ী ক্লাডস প্ াগ্দান কডর না োডদর মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ একটি তবিক করডে 

বো িডে পাডর।  মদ োডদর উপমস্থমের উন্নমে না িয়, োডদর অনুপমস্থমের ফোফডের রূপডরখা স্বরূপ একটি মেমখে 

সেকীকরর্ প্দওয়া িডব। ফোফেগুডোডে মনম্নমেমখে পদডক্ষপসিূি অন্তর্ভ ণি করডে পাডর: 

• ক্লাডস রডবডশর উপর মনডষধ্াজ্ঞা  

• স্থায়ী অনুপমস্থমে বা প্দরীডে আসার জনয প্গ্রে িারাডনা  

• অনুপমস্থমে অযাসাইনডিন্ট এবং কুযইডজর জনয ০% রামি 

• ক্লাস প্র্ডক বাদ প্দওয়া  

• একটি NP প্গ্রে রামি কারর্ প্কাডস ণর রডয়াজনীয় উপাদানগুমে সম্পন্ন িয়মন। 

 

মেমখে সেকণো রামির পর  মদ সিসযাগুমে অবযািে র্াডক, োিডে রমশক্ষক িারা ফোফেগুমে রডয়াগ্ করা িডব। 

উপরন্তু, ESL পমরচােডকর সডঙ্গ একটি তবিক আিব্বান করা িডে পাডর  া আডরা কডিার ফোফে মদডে পাডর। 

 

উপতিতির তসদ্ধোমন্তর িযোপোমর আমিদন 

 আপমন  মদ আপনার উপমস্থমের কারডর্ প্  মসদ্ধান্ত প্নয়া িডয়ডছ োর উপর সন্তুষ্ট না িন, োিডে মসদ্ধান্ত পমরবেণন 

করার জনয আপমন CCE মশক্ষার্ী আপীে কমিটির কাডছ আডবদন করডে পাডরন। মকর্াডব CCE মশক্ষার্ী আপীে 

কমিটির কাডছ আডবদন করডবন ো জানডে, পতষ্ঠা ১৪ মশক্ষার্ী একাডেমিক আডবদনপত্র প্দখুন। এই রক্তক্রয়া এবং 

অনযানয আপীে রক্তক্রয়ায় সািা যর জনয, মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ এেআই ১২২ এ প্ াগ্াড াগ্ 

করুন অর্বা মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোডক একটি ই-প্িইে পািান।  

 

 

VII. নোম্বোর পুনঃেূলযোয়ন  
 

কখডনা কখডনা মশক্ষার্ী িডন কডরন মেমন প্  নাম্বার প্পডয়ডছন ো র্ভে।  মদ মশক্ষার্ী োর নাম্বাডর সন্তুষ্ট না িয়, 

োিডে মশক্ষার্ী োর নাম্বার পনুঃিূেযায়ডনর আডবদন করডে পাডর। ESL প্রাগ্রাডি নাম্বার পুনঃিূেযায়ডনর দুটি স্তর 

রডয়ডছ: আনুষ্ঠামনক এবং অনানুষ্ঠামনক। 

 

অনোনুষ্ঠোতনক নোম্বোর পুনঃেূলযোয়ন 

 মদ মশক্ষার্ী িডন কডর োর চূডান্ত নাম্বার গ্র্নায় র্ভে করা িডয়ডছ েডব একটি অনানুষ্ঠামনক পুনঃিূেযায়ডনর 

অনুডরাধ্ করডে পাডরন। এর িাডন িে প্  োর ক্লাডসর কাজ এবং পরীক্ষার জনয নাম্বার সটিক মনক্তিে আডছ করার 

জনয পনুরায় গ্র্না করা িডব। এটি সংমিষ্ট রমশক্ষক িারা সম্পন্ন করা িডব, এবং  মদ মেমন না র্াডকন েডব, ESL 

পমরচােক বা একাডেমিক সিন্বয়কারী পুনঃিূেযায়ন করডব। একটি অনানুষ্ঠামনক নাম্বার পুনঃিূেযায়ডনর অনুডরাধ্ 

জানাডনার জনয, মশক্ষার্ীডদর অবশযই একটি ফি ণ পূরর্ করডে িডব  া োরা মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো বা 

ESL অমফডস পাডবন। 

 

দ্রষ্টিয: এটি সুপামরশ করা িয় প্  মশক্ষার্ীরা োডদর চূডান্ত নাম্বার জানার দুই সিাডির িডধ্য প্ ন এই অনুডরাধ্টি 

কডর। 

 

আনুষ্ঠোতনক নোম্বোর পুনঃেূলযোয়ন 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
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 মদ অনানুষ্ঠামনক রক্তক্রয়ার ফোফে অসডন্তাষজনক িয়, োিডে মশক্ষার্ী পুনঃিূেযায়ডনর জনয আনষু্ঠামনকর্াডব 

মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয়র প্রক্তজস্ট্রাডরর অমফডস আডবদন করডে পাডর: 

 

• অনুডরাধ্কারী একটি মচটিসি চূডান্ত নাম্বার পুনঃিূেযায়ডনর ফি ণ র্াকডে পাডর; 

• পুনঃিূেযায়ডনর জনয মফ ( মদ পুনঃিূেযায়ডনর ফডে নাম্বার কিপডক্ষ ৫% বতক্তদ্ধ পায় েডব মফ প্ফরে প্দওয়া িডব); 

এবং 

• িাডি ণর সিস্ত কাডজর িূে (প্গ্রডেে) সংস্করর্। 

 

মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয়র প্রক্তজস্ট্রার অমফস সংমিষ্ট প্কাস ণ অফারকারী মবর্াডগ্র রধ্ানডক উপকরর্ সরবরাি কডর 

(অর্বা, অ-মবর্াগ্ীয় অনুষদগুমেডে, মেন বা িডনানীেডক)।  মদ সংমিষ্ট রমশক্ষক র্াডকন েডব োর িারা রর্ডি 

পুনঃিূেযায়ন সম্পন্ন করা িডব।  মদ এটি নাম্বার না বাডায়, েডব পুনঃিূেযায়ন একজডনর িারা, সম্ভব িডে একই 

মবর্াডগ্র অনয দুইজন রমশক্ষক িারা পুনঃিূেযায়ন করা িডব। সংমিষ্ট মবর্াডগ্র রধ্ান, মেন, বা িডনানীে বযক্তি 

পুনঃিূেযায়ডনর ফোফডের প্রক্তজস্ট্রার অমফডস জানায়, এবং প্রক্তজস্ট্রাডরর অমফস মশক্ষার্ীডক জানায়। 

পুনঃিূেযায়ডনর ফে িূে নাম্বাডরর কি িডব না। 

 

 

 

মশক্ষার্ীডক পুনঃিূেযায়ডনর জনয আনুষ্ঠামনক আডবদন অবশযই ওডয়ডব জানাডনার োমরখ প্র্ডক ছয় সিাডির িডধ্য 

করডে িডব। 

 

ফলোফল পুনঃ েূলযোয়ন তসদ্ধোন্ত  তনময় অতিম োগ  

প্কান মশক্ষার্ী  মদ আনুষ্ঠামনক ফোফে পনুঃ িূেযায়ডনর বযাপাডর অসন্তুষ্ট িয় েডব প্স এই মবষডয় সিড াগ্ী সি-

সর্াপমে (ছাত্র মবষয়ক)ে. উইমেয়াি মরেে প্সন্টার রুি ২৫১, প্িমেডফান ৩০৬-৫৮৫-৪৭৪৩ এর সাডর্ প্ াগ্াড াগ্ 

করডে পাডর। মেমন প্সই মশক্ষার্ীডক উি মবষডয় অনয প্কার্াও আডবদন করা  ায় মকনা প্স বযাপাডর পরািশ ণ মদডবন। 

 

এই রক্তক্রয়ায় সািা যর জনয এেআই ১২২ এ মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ প্ াগ্াড াগ্ করডে অর্বা 

মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোডক ইডিইে করডে পাডরন। 

 

VIII. সেয়সূতি পতরিিেন  

ক্লাডসর সিয়সূচী সম্পন্ন িওয়ার পর, মশক্ষার্ী  মদ সিয়সূচী পমরবেণন করডে চান েডব, মশক্ষার্ীডক “ESL Schedule 

Change Request”  ফি ণ পূরর্ এবং প ণাডোচনা জনয ESL রশাসমনক কা ণােডয় জিা মদডে িডব। অনুডরাধ্  ে 

োডাোমড সম্ভব জিা মদডে িডব এবং রর্ি এক সিাি ক্লাডসর পডর আর অনুডরাধ্ মবডবচনা করা িডব না। 

 

একাডেমিক প্কাঅমেণডনির আপনার অনুডরাধ্ প ণাডোচনা করডব এবং আপনার সিয়সূমচর পমরবেণন সম্পডকণ 

মসদ্ধান্ত প্নডব। 

 

এই মসদ্ধান্ত ইডিইডের িাধ্যডি আপনাডক জানাডনা িডব।এই মসদ্ধান্ত চূডান্ত এবং পডর আর প্কান অনুডরাধ্ গ্রির্ করা 

িডব না। রমেটি প্সমিস্টাডরর অন্তর্ভ ণক্তির পরীক্ষার পরপরই সিয়সূচী পমরবেণডনর মসদ্ধান্ত গ্রির্ করা িডব। 

 

IX. একোমিতেক িোসিোন 
 

প্কান মশক্ষার্ীর  মদ শারীমরক রমেবন্ধকো, আঘাে বা অসুস্থোর কারডন িডন কডর প্  োর একাডেমিক বাসস্থাডনর 

রডয়াজন োিডে Centre for Student Accessibility, মরডেে প্সন্টাডরর ২৫১, প্িমেডফান ৩০৬-৫৮৫-৪৬৩১, ইডিইে 

accessibility@uregina.ca এ প্ াগ্াড াগ্ করার পর প্স োর প্কাডস ণর রমশক্ষডকর সাডর্ আডোচনা করডব। 

 

X. একোমিতেক কে েিেিো  
 

A. আরটটতি’র পর প েমিিণ -কোল, পতরিযোগ এিং পুনরোয় িতিে 
 

ESL প্রাগ্রাডি, মশক্ষার্ীর কি ণক্ষিো  পমরিাপ করা িয় একটি প্েডর্ে পাশ করার উপর। মবশ্বমবদযােডয় এটি প্গ্রে 

পডয়ন্ট গ্ড (ক্তজমপএ)।  মদ প্কাডনা মশক্ষার্ীর একাডেমিক কি ণক্ষিো খবু কি িয়, োিডে ESL প্রাগ্রাি এবং 

মবশ্বমবদযােয়টি মশক্ষার্ীডক প ণডবক্ষর্ কডর এবং োর কাডজ সফেোর জনয সািা য কডর। ESL প্রাগ্রাডি, 

মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো মশক্ষার্ীডদর মশখার জনয সিায়ো কডর এবং মশক্ষার্ীডদর একাডেমিক ফডে 

সিসযা িডে োডদর অসুমবধ্া দরূ করার জনয প্বমশ কা ণক্রডি জমডে িয়। 

 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

রর্িে, একজন মশক্ষার্ীর  ার কি ণক্ষিো খুবই কি িয় োডক প ণডবক্ষর্ করা িয়,  ার অর্ ণ মশক্ষার্ীমবষয়ক 

উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো এবং রমশক্ষক িারা প ণডবক্ষর্ করা িডব। োরপরও  মদ মশক্ষার্ী সব ণমনম্ন িান পরূর্ করডে না 

পাডর, োিডে বামেে করডে িডব (RTD),  ার অর্ ণ একটি মনমদণষ্ট সিয়কাডের জনয পডা প্ছডড মদডে িডব। মনমদণষ্ট 

সিয়সীিার পডর, মশক্ষার্ী পডা চামেডয়  াওয়ার জনয পুনরায় র্মেণ িডে পাডর। 

 

 

ESL প্রোগ্রোমে প েমিিণ -কোল – এক প্লমিমল ২য় িোর অকত িকো ে হমল 

• একই প্েডর্ডে দুইবার প্ফে (িধ্যবেী পরীক্ষায় NP প্গ্রডের পর অনানুষ্ঠামনক ‘ড্রপ’) মশক্ষার্ীডক 

রমেড ামগ্োিেূক অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষা প্দওয়া িডব,  া ESL প্রাগ্রাি িারা রদান করা িডব, এর উডেশয িডব মশক্ষার্ীর 

ইংডরক্তজ র্াষার দক্ষো  াচাই করা।  মদ রমেড ামগ্োিূেক অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষায় মশক্ষার্ী োর সাম্প্রমেকেি 

প্েডর্ডের েভেনায় কি নাম্বার পায়, েডব োডদর মনডচর প্েডর্ে পুনরায় পরীক্ষা মদডে িডব। মবঃদ্রঃ 

রমেড ামগ্োিেূক অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষার জনয মনবন্ধন করা সম্পূর্ ণ মশক্ষার্ীর দাময়ত্ব। 

•  পরপর িাডি ণ প্ফে র্াকডে পারডব না। 

• রমেড ামগ্োিূেক অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষায় প্েখার পর, মশক্ষার্ীডক েতেীয় এবং চূডান্তবাডরর িে পরীক্ষায় অংশগ্রিডর্র 

অনুিমে পাডব। খন েতেীয়বাডরর জনয একটি প্েডর্ডের পনুরাবতমি করা িডব, েখন মশক্ষার্ীডক ক্লাডসর রর্ি 

সিাডি মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ অবশযই প্দখা করডে িডব, এবং রমে দুই সিাি পরপর োর 

পডাডশানার অর্যাস, েক্ষয, এবং ESL প্রাগ্রাি োর পডাশুনা চামেডয়  াওয়ার আডগ্ র্মবষযডে পমরকল্পনা ইেযামদ 

মনডয় আডোচনা করডে িডব।  

 

পতরিযোগ করো রময়োেন (আরটটতি) – এক প্লমিমল ৩য় িোর অকত িকো ে হমল 
 

•  মদ মশক্ষার্ী েতেীয়বাডরর িে প্েডর্ে প্ফে কডর, েডব োডক ESL প্রাগ্রাি প্র্ডক পডাশুনা এক 

প্সমিস্টাডরর জনয বন্ধ করডে  (RTD) িডব। পরপর িাডি ণ প্ফে র্াকডে পারডব না। 

 

ESL প্রোগ্রোমে পুনরোয় িতিে 
 

• ১ি (RTD)’র পর প্রাগ্রাি প্র্ডক এক প্সমিস্টাডরর অনপুমস্থমের পডর, মশক্ষার্ী আবার অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষার 

জনয আডবদন করডে পারডব এবং পরীক্ষার ফোফডের উপর মর্মি কডর োডক ESL প্রাগ্রাডির প্েডর্ডে র্মেণ করা 

িডব, এিনমক  মদও প্স (RTD)’র পূডব ণ আডরা উচ্চ প্েডর্ডে প্র্ডক র্াডক। 

• মশক্ষার্ীডক ক্লাডসর রর্ি সিাডি মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ অবশযই প্দখা করডে িডব, এবং 

রমে দইু সিাি পরপর োর পডাডশানার অর্যাস, েক্ষয, এবং ESL প্রাগ্রাি োর পডাশুনা চামেডয়  াওয়ার আডগ্ 

র্মবষযডে পমরকল্পনা ইেযামদ মনডয় আডোচনা করডে িডব।  

 

 

অতনতদেষ্ট আরটটতি এিং ESL প্রোগ্রোমে পুনরোয় িতিে – এক প্লমিমল ৪থ ে িোর অকত িকো ে হমল 
 

•  মদ প্কান মশক্ষার্ী পুনরায় র্মেণর পর চেভর্ ণবাডরর িে প্ফে কডর, োিডে মশক্ষার্ীডক ESL প্রাগ্রাি প্র্ডক 

অমনমদণষ্টকাডের জনয রেযািার করা িডব, মকন্তু সব ণমনম্ন একটি প্সমিস্টাডরর জনয িডব। মশক্ষার্ীডক অবশযই ESL 

পমরচােডকর কাডছ পুনরায় র্মেণর জনয আডবদন করডে িডব।  

• আডবদডন মশক্ষার্ীডক পনুরায় র্মেণর সডু াগ্ প্পডে মকর্াডব একাডেমিকর্াডব সফে িডব অবশযই প্সই পমরকল্পনার 

মেমখে জিা মদডে িডব এবং/অর্বা পূব ণবেী প্সমিস্টাডর োর বযর্ ণোর মপছডন মক কারন মছে এবং কী কী 

রমেবন্ধকোর জনয প্ফে কডরডছ প্সইসাডর্ মকর্াডব উি রমেবন্ধকো প্িাকাডবো করডব ো উডেখ করডব। 

পমরচােক মশক্ষার্ীর আডবদডনর প্ ৌক্তিকোর উপর মর্মি কডর পুনরায় র্মেণর বযাপাডর মসদ্ধান্ত মনডবন। 

•  মদ আডবদন িঞি্ জরু করা িয়, োিডে মশক্ষার্ীডক অবশযই আবার অন্তর্ভ ণক্তি পরীক্ষায় অংন্সগ্রিঙ্করডে িডব এবং 

পরীক্ষার ফোফডের উপর মর্মি কডর োডক ESL প্রাগ্রাডির প্েডর্ডে র্মেণ করা িডব, এিনমক  মদও প্স (RTD)’র 

পূডব ণ আডরা উচ্চ প্েডর্ডে প্র্ডক র্াডক। 

  

 

• এছাডাও একবার পুনঃর্মেণ িডে, মশক্ষার্ীডক ক্লাডসর রর্ি সিাডি মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ 

অবশযই প্দখা করডে িডব, এবং রমে দুই সিাি পরপর োর পডাডশানার অর্যাস, েক্ষয, এবং ESL প্রাগ্রাি োর 

পডাশুনা চামেডয়  াওয়ার আডগ্ র্মবষযডে পমরকল্পনা ইেযামদ মনডয় আডোচনা করডে িডব। 

B. তশিোথীর একোমিতেক আমিদনসেূহ 

প েমিিণ  অথিো পতরিযোমগর তসদ্ধোমন্তর িযোপোমর আমিদন 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

কখডনা কখডনা মশক্ষার্ী ESL প্রাগ্রাি কেত ণক প ণডবক্ষর্, পমরেযাগ্, বা RTD’র পডর পুনরায় র্মেণ সম্পডকণ 

একাডেমিক মসদ্ধাডন্তর বযাপাডর মিিে প্পাষর্ কডর। তেমর কডরমন সাডর্ অসির্ ণ। আপমন  মদ প্রাগ্রাডির প্কান 

একাডেমিক মসদ্ধাডন্তর বযাপাডর অসন্তুষ্ট িডয় র্াডকন, োিডে আপমন মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটির কাডছ 

আডবদন করডে পাডরন োরা উর্য় পডক্ষর  ুক্তি শুনডব। 

 

মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটি প ণডবক্ষর্, পমরেযাগ্, বা RTD’র সম্পডকণ আডবদন প ণাডোচনা কডর, এবং োরা 

মশক্ষার্ীডদর অনুডরাডধ্র উপর মর্মি কডর প্রাগ্রাডির রডয়াজনীয়োয় মকছভ  বযমেক্রি কডর।  

 

মবঃদ্রঃ মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটি  া কডর না: 

• নাম্বার প ণাডোচনা। আপমন  মদ আপনার নাম্বার মনডয় অসন্তুষ্ট িন েডব নাম্বার পুনঃিূেযায়ন মকর্াডব করডবন ো 

জানডে ১২পতষ্ঠা প্দখুন; অর্বা 

• একাডেমিক অসদাচরর্ ও নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র মসদ্ধাডন্তর বযাপাডর প ণাডোচনা।  আপমন  মদ আপনার 

একাডেমিক অসদাচরর্ ও নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র মসদ্ধান্ত মনডয় অসন্তুষ্ট িন েডব মবস্তামরে জানডে ১৬পতষ্ঠা 

প্দখুন। 

 

তশিোথীর একোমিতেক আমিদমনর পূমি ে 

• আপনার পমরমস্থমের সাডর্ রাসমঙ্গক নীমেসিূি এবং পদ্ধমের সাডর্ পমরমচে িন।উপ ুি নমর্র সািাড য 

(প্ িন, University of Regina General Calendar) এর পরািশ ণ মদডয় একাডেমিক আবশযকো, জমরিানা এবং 

আডবদন পদ্ধমেগুডোর সাধ্ারর্ মনয়িগুডো জানুন। মবশ্বমবদযােডয়র আইনজীবী এবং মশক্ষার্ীমবষয়ক 

উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ আডোচনা করডে রাসমঙ্গক আইন, নীমে ও পদ্ধমে সম্পডকণ র্াডো ধ্ারর্া প্পডে 

পাডরন। 

 • িোিডের পার্ ণকয দরূ করার জনয সব ধ্রডর্র অনানুষ্ঠামনক উপায়গুডো প্চষ্টা করুন।এর িডধ্য রমশক্ষক, 

মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর এবং ESL পমরচােডকর সাডর্ আডোচনাও অন্তর্ভ ণি। 

 

তশিোথীর একোমিতেক আমিদমনর তনমদেতশকো এিং পদ্ধতি 

 

রথে ধ্োপ: একাডেমিক মবজ্ঞমি রকাডশর পর দইু সিাডির িডধ্য মেমখের্াডব  মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটির 

কাডছ আডবদন  প্পশ করডে িডব এবং এটিডক সডম্বাধ্ন করডে িডব:  

 

প্চয়ারিযান, মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটি 

প্সন্টার ফর কনটিমনউইং এেভ ডকশন, রুি ১০৪ 

কডেজ মবক্তডং, মরক্তজনা মবশ্বমবদযােয় 

মরক্তজনা, এসডক এস৪এস ০এ২২ 

 

* তিঃদ্রঃ প্দরীডে করা আডবদন গ্রির্ড াগ্য িডব না। ESL পমরচােক মেমখের্াডব এর রামিস্বীকার করডবন। 

 

 মদ আপমন প্কান আডবদন করার মসদ্ধান্ত প্নন, েডব িািোর সকে মদডকর একটি সম্পূর্ ণ উপস্থাপনা রদান করুন, 

আপমন প্  সিস্ত রিার্গুমে মবডবচনা করা প্িাক ো চান, কাম্পিে রায়(প্ িন নাম্বাডরর পুনমব ণনযাস, বামেে করার 

রডয়াজনীয়ো), এবং প্সই রাডয়র মর্মি। 

আপনার িািো আডরা শক্তিশােী িডব  মদ এই ধ্রডনর নমর্র সির্ ণন পাওয়া  ায় প্ িন ধ্রুন আপনার িািোর 

প্কান মচটি, আপমন অর্বা আপমন প্েখা প্কান মচটি, রিার্স্বরূপ এিন প্কান অবস্থার সতটষ্ট িডয়মছে প্  মচমকৎসা বা 

সিানুরূ্মের দামব করা  ায়, এইরকি আডরা অনযানয।আপনার আডবদডনর সাডর্ প্সইসকে ধ্রডনর নমর্র অনুমেমপ 

জিা মদডে িডব।   

 

আপনার জনয সম্ভাবয সবডচডয় িজবেু িািোটি করুন এবং আপনার িািোর জনয েতেীয় পডক্ষর (প্ িন 

রমশক্ষক, ESL পমরচােক, মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো) উপর মনর্ণর করডবন না। আডবদন রক্তক্রয়াটি 

প্কান স্বাধ্ীন গ্ডবষনার বা েদন্তডক অন্তর্ভ ণি কডর না। আডবদডনর ফোফে শুধু্িাত্র মনর্ণর কডর মবডরাডধ্ জমডে 

উর্য় পডক্ষর রদি রিাডর্র উপর।  

 

 

তিিীয় ধ্োপ: মশক্ষার্ী  মদ িডন কডর প্  মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটির সিাধ্ান এখনও অনুপ িু, োিডে মেমন 

মসমসই প্র্ডক মসদ্ধান্ত পডত্রর  পাওয়ার ৩০ মদডনর িডধ্য মবশ্বমবদযােয় সমচডবর কাডছ আডরকটি আনুষ্ঠামনক মেমখে 

অমর্ড াগ্ জিা মদডে পাডরন। 

 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
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প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

আপনোর অনমুরোধ্ পত্র পোঠোন: 

 

মবশ্বমবদযােয় সমচব 

মশক্ষার্ী অমর্ড াগ্ কাউক্তন্সে কমিটি 

রশাসন / িানমবক র্বন, রুি ৫০৫.৪ 

মরক্তজনা মবশ্বমবদযােয় 

মরক্তজনা, এসডক এস৪এস ০এ২২ 

 

মবঃদ্রঃ মসমসই মশক্ষার্ী আপীে কমিটির সিাধ্াডনর সাডর্ অসম্মমে বা অসন্তুটষ্ট মশক্ষার্ী অমর্ড াগ্ কাউক্তন্সে কমিটির 

কাডছ অমর্ড াগ্করার জনয  ডর্ষ্ট নয়; আপনাডক অবশযই প্দখাডে িডব প্  মসদ্ধান্তটি সটিক মছে না বা পক্ষপােদষু্ট 

মছে না বা অনয প্কানও কারডন আপমন মবপরীে সিাধ্ান আশা করডছন। 

 

মশক্ষার্ী অমর্ড াগ্ কাউক্তন্সে কমিটির এবং অনযানয অমর্ড াগ্ রক্তক্রয়ার সিায়োর জনয মশক্ষার্ীমবষয়ক 

উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোর সাডর্ প্ াগ্াড াগ্ করুন এেআই ১২২ অর্বা মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাোডক ই-

প্িইে পািান। 

 

XI. একোমিতেক এিং নন-একোমিতেক অসদোিরণ 
 

A. একোমিতেক অসদোিরণ 
 

 মবশ্বমবদযােয় কমিউমনটির সকে সদসযডদর কাছ প্র্ডক োডদর সডব ণািি কাজ এবং  ারা গ্ডবষর্া বা ধ্ারর্া মেডখডছন 

প্স মবষডয় োডদর সৎ প্দখডে চায়। ESL প্রাগ্রাডির একাডেমিক অসদাচরডর্র বযাপাডর নীমেিাো আডছ  া U of R-র 

নীমে অনুসরর্ কডর, মনম্নমেমখে মেঙ্কটিডে পাওয়া  াডব: 

http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml। অনুগ্রি কডর অসদাচরডর্র মনম্নমেমখে 

সংজ্ঞা পডুন এবং ফোফে সম্পডকণ সডচেন প্িান। 

 

 

প্লোগোতরেে 

প্লাগ্ামরজি অর্ ণ িে অনয বযক্তির কাজ বযবিার করা এবং এিন র্ান করা প্  এটি মনডজর কাজ। উৎসগুডো িে বই, 

িযাগ্াক্তজন, জান ণাে, সংবাদপত্র, কম্পম্পউিার প্রাগ্রাি, ইন্টারডনি বা অনয প্কান রকামশে উৎস। অডনযর কাজ চভ মরর 

িডধ্য এটিও পডর প্  অনয প্কউ প্কান অযাসাইনডিন্ট কডরডছ প্সটি আপমন মনডজর নাডি চামেডয় মদডেন। 

 

 মদ আপমন একটি প্কাডস ণর জনয একটি রবন্ধ মেডখন এবং আপমন অনয প্কানও প্কাডস ণর (রমশক্ষডকর অনুিমে 

ছাডাই) কাডজর জনয একই রবন্ধ উপস্থাপন কডরন, েডব এটিও প্লাগ্ামরজডির িডধ্য পডড।অনযানয িানুডষর প্েখা 

এবং ইন্টারডনি প্র্ডক এবং োডদর বকি্ েতোয় বযবিার করা কর্ার োইনগুমেডক স্মরর্ কডর িভ বিভ  বোও প্লাগ্ামরজি। 

 

 মদ আপমন অনয কাডরার িভ বিভ  শব্দ বযবিার কডরন, োিডে আপনাডক অবশযই োর চারপাডশ উদি্ধ্তমে মচহ্ন মদডে 

িডব এবং প্েখকডক উদি্ধ্তে করডে িডব।  মদ আপমন একজন প্েখডকর প্র্ডক একটি ধ্ারর্া প্নন মকন্তু আপনার 

মনডজর শব্দ বযবিার (শব্দান্তমরে এবং সারসংডক্ষপ করা), েখনও আপনাডক এখনও প্েখকডক উদি্ধ্তে করা 

আবশযক। 

 

রিোরণো 
 

রোরর্া িে প্কান ক্লাস পরীক্ষা, িধ্যবেী পরীক্ষা, বা চূডান্ত পরীক্ষার সিয় অমর্ধ্ান, খাো, োয়াগ্রাি, প্সে প্ফান 

এবং / অর্বা অনয মশক্ষার্ীর সািাড য গ্রির্ করা। এরসাডর্ অনযডদর জনয েডর্যর জনয ক্তজজ্ঞাসা করা, পরীক্ষার সিয় 

ক্তজজ্ঞাসা করা িডে অনযডক ের্য প্দয়া, পরীক্ষার সিয় অনযডদর খাো প্র্ডক অনুমেমপ করা, অর্বা অনযডদর 

আপনার খাো প্র্ডক অনুমেমপ করার অনুিমে প্দয়া।  

 

দ্রষ্টবয: পরীক্ষা চোকােীন, প্কান ধ্রডনর কর্া বো বা প্ াগ্াড াগ্ করা উমচে নয়। 

 

 

প্লোগোতরেে এিং/অথিো রিোরণোর ফলোফল 
 

প্েডর্ে ০০৫, ০১০, ০২০ এবং ০৩০ 

 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

রমশক্ষক মশক্ষার্ীডদর মেমখের্াডব োডদর একাডেমিক অসদাচরডর্র পমরর্মে সম্পডকণ সেকণ করডবন। একজন 

মশক্ষার্ী োর আচরর্ পমরবেণন করার সডু াগ্ পাডবন, মকন্তু  মদ মশক্ষার্ী একাডেমিক অসদাচরর্ অবযািে রাডখ, ESL 

পমরচােডক (এবং মকছভ  প্ক্ষডত্র মসমসই’র পমরচােডক) অবমিে করা িডব, এবং মবষয়টি েদন্ত করা িডব এবং শাক্তস্তর 

উপ ুি মকনা ো মনধ্ ণারর্ করডব। 

 

প্েডর্ে ০০৪ এবং অযাের্ান্সে EAP (প্েডর্ে ০৫০) 

আিাডদর ESL প্রাগ্রাি প্েডর্ে ০৪০ এবং অযাের্ান্সে ইএমপ (প্েডর্ে ০৫০) এর মশক্ষার্ীডদরডক মরক্তজনা 

মবশ্বমবদযােডয়র প্লাগ্ামরজি এবং রোরর্ার নীমের বযাপাডর সডচেন িডন কডর। রমশক্ষক সকে প্লাগ্ামরজি এবং 

রোরর্ার ঘিনা ESL পমরচােডক অবমিে করডব। ESL পমরচােক একজন রমশক্ষকডক একটি ফাইে রস্তুে করার 

জনয সিায়ো করডবন  াডে মসমসইর পমরচােক রমশক্ষডকর সাডর্ পরািশ ণ করডে পাডরন এবং এই মবষয়টি েদন্ত 

করডে পাডরন, এবং িািোর প্ক্ষডত্র শাক্তস্তর উপ ুি মকনা ো মনধ্ ণারর্ করডে পাডরন। 

আরও অমর্ড াগ্ রক্তক্রয়ার জনয, একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক অসদাচরর্ মবষডয়র মসদ্ধাডন্তর অমর্ড াডগ্র 

জনয পতষ্ঠা ১৮ প্দখুন 

 

B. নন-একোমিতেক অসদোিরণ: ইউতনিোতস েটট কতেউতনটটর েমধ্য  

 

তিশ্বতিদযোলয় কতেউতনটটর রতি রিযোতশি আিরণ 
 

মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয়র এিন একটি পমরডবশ তেমর এবং বজায় রাখার জনয রমেশ্রুমেবদ্ধ, প্ খাডন মবশ্বমবদযােডয়র 

সদসযরা পারস্পমরক েদ্ধার মর্মিডে কমিউমনটি পমরডবডশ বা াঁচডে, কাজ করডে এবং মশখডে পাডরন, সকে িয়রামন 

এবং তবষিয প্র্ডক িিু। এই নীমের অর্ ণ এই প্ : 

 

• মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় আপনার সবসিয় মনরাপদ এবং সম্মামনে প্বাধ্ করা উমচে। মবশ্বমবদযােডয়র প্কউ  মদ 

আপনার স্বাধ্ীনর্াডব প্বাঁডচ র্াকার, িয়রামন এবং তবষিযিুির্াডব প্শখার ক্ষিো নষ্ট কডর, োিডে আপনাডক সািা য 

করার জনয কাডরা সাডর্ প্ াগ্াড াগ্ করা উমচে: মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো, আপনার রমশক্ষক, ESL 

পমরচােক, অর্বা কযাম্পাস মনরাপিারক্ষী বা মশক্ষার্ী পমরডষবার একজন রমেমনমধ্। 

• মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় অনযডদরডক মনরাপদ ও সম্মামনে করার জনয আপনারও একটি দাময়ত্ব আডছ। 

মবশ্বমবদযােডয়র সকে িানডুষর রমে আপনার সিড ামগ্ো ও েদ্ধার িডনার্াব বজায় রাখডে িডব।  

 

তিশ্বতিদযোলয় কতেউতনটটর েমধ্য নন-একোমিতেক অসদোিরমণর ফলোফল 
 

 খন মবশ্বমবদযােয় কমিউমনটির সদসযরা অনযডদর সম্মান কডর না, সম্পমি চভ মর কডর, িয়রামন বা সিাজডক বযািে 

কডর, োডদর কাজ "নন-একাডেমিক অসদাচরর্" নাডি অমর্মিে িয়। মকছভ  নন-একাডেমিক অসদাচরর্ খুবই 

গুরুের।  মদ মবশ্বমবদযােডয়র প্কউ নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র অমর্ড াগ্ কডরন, েডব প্সখাডন অমবেডম্ব 

কযাম্পাস মসমকউমরটি এবং ESL পমরচােক িারা েদন্ত করা িয়, (এবং মকছভ  প্ক্ষডত্র মস.মস.ই.-এর পমরচােক)  ার িডধ্য 

জমডে বযক্তিডদর সাক্ষাৎকার এবং মেমখে রমেডবদডনর িাধ্যডি প্শষ িয়। রমেডবদনটি সিড াগ্ী সি-সর্াপমের 

কাডছ প্দওয়া িয় এবং মেমন মসদ্ধান্ত প্নন প্  প্কানও শাক্তস্ত িওয়া উমচে মকনা। 

 

আপনার সাডর্ মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/পরািশ ণদাো অর্বা ESL পমরচােডকর নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র 

মবষডয় প্  কডর্াপকর্ন (আপমন অমর্ড াগ্ করুন বা অনয প্কউ আপনার মবরুডদ্ধ অমর্ড াগ্ করুক) িডব প্সটি অনয 

প্কান মশক্ষার্ী বা রমশক্ষডকর সাডর্ রকাশ করা করা িয় না। প্সগুডো প্গ্াপন রাখা িয়। 

 

C. অ-একোমিতেক অসদোিরণ: ক্লোসরুমে 

   ক্লোসরুমে রিযোতশি আিরণ 

 

মশক্ষার্ীরা ESL প্রাগ্রাি এবং মবশ্বমবদযােডয় প্শখার জনয আডস, এবং োডদর প্শখার জনয ক্লাডস একটি উপ ুি 

পমরডবডশর অমধ্কার রডয়ডছ। এই নীমের অর্ ণ এই প্ : 

• আপনার পাওয়ার অমধ্কার আডছ  া প্শখার পমরডবশ তেমর কডর; এবং 

• প্শখার পমরডবশ তেমর কডর এিন ক্লাস তেমরডে সািা য করার জনয আপনারও একটি দাময়ত্ব আডছ।   

 

একটি উপকারী ক্লাসরুডির পমরডবশ গ্ডড প্োোর জনয, ESL ক্লাডসর মশক্ষার্ীডদর প্র্ডক আশা করডছ: 

• ক্লাডস প্ াগ্দান করুন এবং সিয় িে ক্লাডসর জনয আসুন 

• ক্লাডসর কাডজ িডনাড াগ্ মদন এবং মনডজডদর িডধ্য কর্া বেডবন না 

• র্াষা মশখডে সম্ভাবয রমেটি সুড াগ্ বযবিার করুন 



 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

• আপনার সিপািীডদর র্াষা মশখডে রমেটি সুড াগ্ বযবিার করডে মদন, এবং মবভ্রামন্তকর আচরর্ কডর োডদর বা 

রমশক্ষডকর িডনাড াগ্ নষ্ট করডবন না 

• ক্লাডস প্সে প্ফান বযবিার করা এমডডয় চেুন  েক্ষন না রমশক্ষক প্সে প্ফান বযবিার কডর প্কান অধ্যায় পডায় বা 

মশক্ষার্ীডদর বযবিার করার জনয বডেন 

• ক্লাডস মকছভ  প্রকেণ করার আডগ্ সবসিয় রমশক্ষক এবং প্কান সিপািীডদর অনুিমে মনন। এর িডধ্য রডয়ডছ অমেও 

এবং মর্মেও প্রকমেণং এবং প্সইসডঙ্গ ছমব গ্রিডর্র জনয বা প্রকেণ করার জনয প্সে প্ফাডনর বযবিার। 

 

প্েতণকমি অসঙ্গি আদোিরমণর ফলোফল 
 

ক্লাডসর পমরডবশ বযািে করাও নন-একাডেমিক অসদাচরর্, এবং প্ সব মশক্ষার্ীরা ESL প্রাগ্রাডির আচরর্গ্ে নীমে 

অনুসরর্ কডর না োরা ফোফডের িডুখািুমখ িডব। মশক্ষার্ীডদর রর্ডি োডদর অসঙ্গে আচরর্ পমরবেণডনর উডেডশ 

সেকণো অবেম্বন করার জনয োডদর মেমখে সাবধ্ানবার্ী এবং শাক্তস্তর ধ্ারর্া প্দয়া িয়। োডদর আচরর্ পমরবমেণে না 

িডে মনডমাি  শাক্তস্ত িডে পাডর: 

 

• ক্লাসরুি প্র্ডক প্বর কডর প্দয়া 

• ক্লাসরুডি রডবডশর উপর মনডষধ্াজ্ঞা 

• নাম্বার িারাডনা  

• (চরি প্ক্ষডত্র) চূডান্ত মেমখে পরীক্ষা মনডষধ্াজ্ঞা জামর করা 

 

 

 মদ অসঙ্গে আচরর্ চেডে র্াডক, োিডে রমশক্ষক এই মবষডয় মসদ্ধান্ত প্নওয়ার জনয ESL পমরচােডকর সাডর্ 

প্ াগ্াড াগ্ করডব। ESL পমরচােক, মসমসই  পমরচােক এবং / অর্বা সিড াগ্ী সি- 

সর্াপমেডক(ছাত্র মবষয়ক)  জানাডব। অনুগ্রি কডর আপনার ক্লাডস উপমস্থমে, প্দরীডে আসা এবং অনযানয ক্লাডসর 

আচরর্ সম্পডকণ মবস্তামরে জানার জনয দয়া কডর আপনার মসডেবাডসর সািা য মনন।  

 

D. একোমিতেক এিং নন-একোমিতেক অসদোিরমণর তসদ্ধোমন্তর িযোপোমর আমিদন 
 

 মদ আপমন একাডেমিক বা নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র মসদ্ধাডন্তর বযাপাডর অসন্তুষ্ট িন, আপমন একটি আডবদন 

পত্র মেখডে পাডরন এবং প্সটি মবশ্বমবদযােয় সমচডবর কাডছ পািাডে পাডরন (অর্বা োডদর অমফডস কে করডে 

পাডরন ৩০৬-৫৮৫-৫৫৪৫)  ারা আপনার আডবদনটি মবশ্বমবদযােডয়র মশক্ষার্ীডদর কাউক্তন্সে কমিটি) একাডেমিক 

বা নন-একাডেমিক অসদাচরডর্র মসদ্ধাডন্তর মবষডয় আডবদন করার করার জনয আিাডদর মশক্ষার্ীমবষয়ক উপডদষ্টা/ 

পরািশ ণদাোর সাডর্ কর্া বেুন,  ারা আপনাডক রডয়াজনীয় পদডক্ষপগুমে বযাখযা করডব এবং আপনাডক নমর্সিূডির 

িাধ্যডি সািা য করডব। 

 

XII. নোগতরকত্ব এিং অতিিোসন কোনোিো (তসআইতস) তনয়ে 
 

A. কোনোিোয় অধ্যয়নরি অিিোয় 
 

১ জনু ২০১৪ প্র্ডক, কানাোয় অবস্থানকারী সকে স্টামে পারমিিধ্ারীডদরডক সক্তক্রয়র্াডব পডাডশানা করডে িডব। 

এই প্  িাডন: 

 

• আপনার  মদ একটি স্টামে পারমিি র্াডক, োিডে আপনাডক অবশযই প্কান প্রাগ্রাডি র্মেণ র্াকডে িডব এবং 

আপনার প্রাগ্রািটি সিাি করার জনয  ুক্তিসঙ্গে ও সিয়িে অগ্রগ্মে করডে িডব; এবং 

• এিা করডে বযর্ ণ িডে আপনাডক কানাো ছাডডে িডে পাডর। 

 

আপনার মশক্ষা রমেষ্ঠান আপনার র্মেণ এবং চেিান একাডেমিক অবস্থার রমেডবদন নাগ্মরকত্ব এবং অমর্বাসন 

কানাো (মসআইমস)’প্ে রদান করডব। আপনাডকও একজন অমর্বাসন কি ণকেণা আপনার র্মেণ এবং চেিান 

একাডেমিক অবস্থার রিার্ প্দয়ার জনয ক্তজজ্ঞাসা করা িডে পাডর। আরও েডর্যর জনয প্দখুন  

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

 

 

B.  কোে করো 
 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp


 
রিরিনা রিশ্বরিদ্যালয় 
ইংরিরি রিতীয় ভাষা প্রাগ্রাম 

প্রাগ্রারমি নীরত ও রনয়মসমূহ       সম্পারদ্ত ৩১প্ে িলুাই,২০১৮ 

গুরুত্বপূণ ে িথয:  মদ আপমন বেণিাডন মরক্তজনা মবশ্বমবদযােডয় ইংডরক্তজ মিেীয় র্াষা (ইএসএে) মিসাডব অধ্যয়নরে 

র্াডকন, েডব আপমন আপনার অধ্যয়ডনর সিয় কাজ করার প্ াগ্য না,  মদ না আপমন কাডজর পারমিি পাওয়ার জনয 

কি ণসংস্থান এবং সািাক্তজক উন্নয়ন কানাো প্র্ডক েি বাজাডরর িোিে সম্পডকণ ইমেবাচকর্াডব  

প্ াগ্য না িন। 

 

এটি আপনার দাময়ত্ব এবং আপনার মনডয়াগ্কেণার দাময়ত্ব প্  কাজ শুরু করার আডগ্ আপমন কযাম্পাডসর বাইডর 

কাডজর পারমিি ছাডা কাজ করার প্ াগ্যোসম্পন্ন মকনা ো  াচাই করা। আপমন  মদ কাজ করার প্ াগ্যোসম্পন্ন 

িওয়া ছাডাই কযাম্পাডসর বাইডর কাজ করা শুরু কডরন, েডব আপমন অমর্বাসন এবং উিাস্তু সুরক্ষা আইডনর 

আওোয় প্দাষী িডে পাডরন।অনুগ্রি কডর আডরা েডর্যর জনয নাগ্মরকত্ব এবং অমর্বাসন কানাোর ওডয়ব সাইি 

প্দখুনঃ http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

  

 

C. সফলিোমি ESL সম্পন্ন করোর পর 
 

মশক্ষার্ীডদর  ারা একটি মেগ্রী প্রাগ্রাডি ESL / FSL কডম্পাডনন্ট (ESL + ১)সি র্মেণ আডছন োরা শুধু্িাত্র েখনই 

কযাম্পাডসর বাইডর কাডজর জনয প্ াগ্যোসম্পন্ন মবডবমচে িডবন  খন ESL/FSL কডম্পাডনন্ট প্শষ করডবন। 

পাডরন।অনুগ্রি কডর আডরা েডর্যর জনয প্দখুন- http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-

off-campus.asp 

  

 

গুরুত্বপূর্ ণ ের্য:  মদ আপমন মিেীয় র্াষা মিসাডব ইংডরজী বা ফরামস(ইএসএে / এফএসএে)  অধ্যয়ন করডছন বা 

সাধ্ারর্ আগ্রিবশে বা রস্তুমেিূেক প্কাডস ণ অংশগ্রিন করডছন, েডব আপমন আপনার পডার সিয় কাজ করার 

প্ াগ্য নন। আডরা েডর্যর জনয প্দখুন- http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp 

 

D. রতিষ্ঠোন পতরিিেন - আপনোর দোতয়ত্ব 
 

 মদ আপমন জনু ১, ২০১৪ বা এরপডর স্টামে পারমিডির জনয আডবদন কডরন, আপনাডক অবশযই মসআইমসডক 

আপনার িাইমসআইমস অযাকাউডন্টর িাধ্যডি অবমিে করডে িডব  খন আপমন একটি িডনানীে মশক্ষা রমেষ্ঠান 

প্র্ডক অনয একটিডে স্থানান্তমরে িডবন, এিনমক  মদ এটি একই প্েডর্ডের স্টামেডে িয়। আরও েডর্যর জনয প্দখুন 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

 

এই পমরবেণনগুডো পডার জনয মনম্নমেমখে মসআইমস ওডয়বসাইিটি প্দখার জনয আিরা আপনাডক মবডশষর্াডব 

উৎসামিে করমছ: 

 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

 

মসআইমসর ওডয়বসাইডি এই পমরবেণনগুডোর সারাংশ পাওয়ার জনয, নীডচর মেডঙ্ক মক্লক করুন: 

 

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp 

 

অনুগ্রি কডর আডরা েডর্যর জনয ESL রধ্ান অমফডস প্ াগ্াড াগ্ করুন। 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp

