প্রাথরি

চার্ট ার স্কুল অফ ইনক াযারর
ও িাধ্যরি রিদ্যালয জরুরী ত্রাণ তহরিল
(ইএসইআর)

ভূ রি া
ইএসইআর প্রাথমিক ও িাধ্যমিক মিদ্যালয় জরুরী ত্রাণ তহমিললর একটি সংমিপ্ত রূপ। এটি স্কুল এিং
মিিাথীলদ্র উপর মসওমিআইমি-19 এর প্রিাি মিাকালিলায় মেিালরল তহমিল মিলয় গটিত।
ইএসইআর তহরিকলর অিুলিামদ্ত িযিহার
•
•
•
•
•
•

কিীলদ্র জিয মপিাদ্ারী উন্নয়ি, িযাপক একালিমিক উন্নমত মকৌিল, িািমসক স্বাস্থ্য এিং
আচরণগত সহায়তা, ক্রিিধ্িাি
ধ
মিলদ্ধ িক কিী, মিিক পরািিদ্াতা
ধ
এিং মকাচ।
উপকরণ, প্রযুক্তি, এিং প্রমিিণ: মসওমিআইমি মিখার িমতর কারলণ প্রলয়াজলির মিত্রগুমল
মিাকালিলাকরলত সহায়তা করার জিয মিলদ্ধ িিূলক উপকরণ।
িমধ্তধ মিলদ্ধ িিািূলক সিয়: স্কুল-পরিতী মপ্রাগ্রাি, গ্রীষ্মকালীি মপ্রাগ্রাি।
িািমসক স্বাস্থ্য এিং আচরণগত সিথি:
ধ সিাজকিী, পরািিদ্াতা,
ধ
ঝু ুঁ মকপূণ সিন্বয়কারী,
ধ
মিাডালিা-চারপালি সম্প্রদ্ায় অংিীদ্ামরত্ব।
উন্নত িায়ুচলাচল, িমধ্তধ পমরষ্কার এিং জীিাণুিুিকরণ, এইচমিএমস আপলগ্রি, মিলিষ
মিলদ্ধ িিূলক এিং অমেস মেস।
কম্পিউিার এিং অিযািয প্রযুক্তি, লামিংধ িযালিজলিন্ট মসলেি, সফ্টওয়যার এিং অিযািয লামিংধ
মপ্রাগ্রাি, মিক্তজিাল সরঞ্জাি, অিকািালিা িহািারীর প্রমতক্তক্রয়ায় উন্নত হয়।

রসএসআইকত ইএসএসইআর তহরিকলর িযিহার রনধ্ারণ
ট
মসএসআই মসওমিআইমি-১৯ এর চযাললঞ্জগুমলর মিাকামিলা করলত এিং আিালদ্র প্রমতক্তক্রয়ার
কাযকামরতা
ধ
পযলিিলণর
ধ
জিয একটি িাস্ক মোস প্রমতষ্ঠা
ধ
কলর।
িাস্ক মোসটি
ধ পাুঁচটি উপকমিটি মিলয় গটিত হলয়মিল। প্রমতটি উপকমিটিলত মপতািাতা, মিিক,
পযারাপ্রলেিিাল এিং সম্প্রদ্ালয়র সদ্সযরা অন্তিভি
ধ মিললি।
পাুঁচটি উপকমিটি মিল: অপাকরশন,যার িলধ্য মিল স্বাস্থ্য ও সুরিা পদ্ধমত, মরলপাটিধ ং এিং আইমি সম্মমত,
প্রযুক্তি, পুটি এিং খাদ্য পমরলষিা এিং প্রযুক্তি; রশক্ষারিদ্,ময পািযক্রি অন্তিভি
ধ , মিলদ্ধ ি, িূলযায়ি, মগ্রমিং,
এিং মপিাগত উন্নয়ি; সংস্কৃরত,যার িলধ্য মিল সািাক্তজক-আলিগপূণ মিিা,
ধ
পমরিার এিং মিিাথীলদ্র
িযস্ততা, পমরিার এিং মিিাথীলদ্র সহায়তা, সম্প্রদ্ালয়র অংিীদ্ামরত্ব, এিং পরািি এিং
ধ
মরোলরল
পমরলষিা; স্কুলিযাপী রুটর্ন এিং পদ্ধরত,যার িলধ্য মিল আগিি এিং িরখাস্ত, পমরিহি,
িধ্যাহ্নলিাজলির পদ্ধমত, মেণীকলির পদ্ধমত এিং রূপান্তর; রিকশষ পররকষিা,যার িলধ্য মিল মিলিষ
মিিা পমরলষিা সরিরাহ, একালিমিক হস্তলিপ, ইংলরক্তজ িাষার মিিাথীলদ্র সহায়তা, ম্পেচ মথরামপ এিং
িারীমরক মথরামপ।
প্রমতটি উপকমিটি সিূণ িাস্ক
ধ
মোসলক
ধ মরলপািধ কলর যা স্কুল প্রধ্ালির কালি দ্ায়িদ্ধ মিল, মযমি পরিতীলত
ট্রামে মিািধলক মরলপািধ কলরমিললি।
1

িাস্ক মোলসরধ কালজর একটি অংি মিল মিম্নমলমখতিূলযায়লির জিয মপতািাতালদ্র মতিটি জমরপ
পমরচালিা করা: মসওমিআইমি-১৯ এর সিয় একালিমিক মিলদ্ধ িিার কাযকামরতা;
ধ
মপতািাতার পিন্দ এিং
সুপামরিগুমল এমগলয় চলললি; এিং পমরিারগুমলর প্রযুক্তি, ইন্টারলিি, মিিািূলক সফ্টওয়যার এিং প্রযুক্তি
সহায়তার অযালেস; এিং স্কুলল স্বাস্থ্য এিং সুরিা মপ্রালিাকল। প্রায় 90% মপতািাতা জমরলপ সাডা
মদ্লয়লিি, এিং েলােলগুমল সিস্ত মিিাথী, মিিক এিং পমরিালরর চামহদ্া গুমল সলিাত্তিিালি
ধ
পূরণ
করার জিয পুিরায় মখালার পমরকল্পিা এিং এআরমপ-ইএসএসইআর পমরকল্পিার মিকাি মক অিমহত
করলত িযিহার করা হলয়মিল।
২০২১ সাললর আগে িালস িাস্ক মোস ইএসএসইআর
ধ
তহমিললর প্রস্তামিত িযিহার মিলয় আললাচিার জিয
মপতািাতা, কিী এিং সম্প্রদ্ালয়র সদ্সযলদ্র (িযক্তিগতিালি এিং জুলির িাধ্যলি) জিয একটি জিসিা
পমরচালিা কলর।
স্কুকল রসওরভআইরির রিস্তার

িাকত সহাযতা

রার জনয ইএসইআর তহরিল িযিহার

রা

মিিক, মপতািাতা এিং সম্প্রদ্ালয়র সদ্সযলদ্র ইিপুি, স্থ্ািীয় এিং রাজয স্বাস্থ্য মিিালগর মিলদ্ধ িিা এিং
মসমিমসর সুপামরি মিলি, মসএসআই মিম্নমলমখত উপালয় মসওমিআইমি-19 িমডলয় মদ্ওয়ার ঝু ুঁ মক হ্রাস
করার জিয ইএসএসইআর তহমিল িলিািীতকলরলি:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

মসওমিআইমি-19 এর মিস্তার কীিালি হ্রাস করা যায় মস সিলকধ সিস্ত কিীলদ্র জিয িৃটি
সরিরাহ করা হলয়লি
মসওমিআইমি-১৯ এর মিস্তার হ্রাস করার পদ্লিলপ সিস্ত মিিাথীলদ্র জিয িৃটি সরিরাহ করা
হলয়লি
কিীলদ্র স্কুল চলাকালীি মসওমিআইমি-19 িযাকমসি গ্রহলণর অিুিমত মদ্ওয়ার জিয মিকল্প
মিিক মিলয়াগ করা হলয়লি
মসওমিআইমি-১৯ (িুলখাি পরা, হাত মধ্ায়া, মসওমিআইমি-১৯ এর উপসগ, ধ অসুস্থ্ মিশুলদ্র
িামডলত রাখার গুরুত্ব ইতযামদ্) হ্রাস করার পদ্লিলপ পমরিারগুমলর সালথ িাগ কলর মিওয়া
আইেলিিি।
ধ
মসািযাল মিমিয়ায় পরীিা এিং টিকাকরণ সাইিগুমললত পমরিার এিং কিীলদ্র তথয প্রচার করুি
স্কুলল িামসংধ পমরলষিা গুমলকরা হলে
সকালল স্বাস্থ্য ক্তিমিং পমরচালিা করলত এিং একটি আইলসাললিি রুি পযলিিণ
ধ
করলত
অমতমরি কিীলদ্র মহমরং
ক্তিমিং মপ্রালিাকললর অংি মহসালি সিস্ত কিীলদ্র মিক্তজিাল থালিামিিার
ধ
গুমলপ্রমিি করা
সারা মদ্ি পমরষ্কার এিং জীিাণুিুি করার জিয অমতমরি তত্ত্বািধ্ায়ক মিলয়াগ করুি
সারা মদ্ি ধ্লর িাত্র দ্লগুমললক আলাদ্া রাখলত অমতমরি িমিির গুমল মহমরং
জীিাণুিুি মে ক্রয় এিং েগারসযামিিাইজ করা
প্রলয়াজি অিুযায়ী মিিাথী, কিী এিং দ্িিাথীলদ্র
ধ
মপমপইপ্রমিি করা (িুলখাি, ঢাল, গাউি,
গ্লািস)
উপযুি সািাক্তজক দ্ূরত্ব িলিািীত করার জিয হলওলয় এিং মেণীকলির জিয িাকধার ক্রয় করা
সটিক দ্ূরত্ব মিক্তিত করলত মেণীকলির সিস্ত মিমিললক মিস্ক মদ্লয় প্রমতস্থ্াপি করা
মিক্তডং জুলড হযান্ড সযামিিাইক্তজং মেিি গুমল ইিেল করুি
সিস্ত এইচমিএমস মেল্টার আপলগ্রি করা হলে
এইচমিএমস মেল্টারগুমল আরও ঘি ঘি প্রমতস্থ্াপিকরা হলে
মিদ্যিাি জললর মোয়ারাগুমল মিাতল িমতধ মেিিগুমল মদ্লয় প্রমতস্থ্াপি করুি
সিস্ত মসলে েিহীি
ধ
কল ইিেল করুি
2

•

সিস্ত মরেরুলি েিহীি
ধ
কাগলজর মতায়ালল মিসলপিসার ইিেল করুি

মিলদ্ধ িক মিলিষজ্ঞ, পমরিার এিং মিিকলদ্র ইিপুি সহ, মসএসআই মিম্নমলমখত উপালয় ইএসএসইআর
তহমিল িযিহার করলি:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রমতটি মেণীকলি দ্ুজি প্রতযময়ত মিিলকর সালথ একটি সহ-মিিকিলিলল রূপান্তর।
অমতমরি একালিমিক সহায়তা প্রদ্াি এিং স্বাস্থ্য ও সুরিা মপ্রালিাকল প্রচালরর জিয
পযারাপ্রলেিিালিৃক্তদ্ধ করুি।
অংিগ্রহণকারীলদ্র অগ্রগমত পযলিিণ
ধ
অন্তিভি
ধ স্কুল িির িাডালিার জিয গ্রীষ্মকালীি মপ্রাগ্রাি
অোর করুি
মিিালক সিথিধ করার জিয প্রমিমিত মিিক এিং পযারাপ্রলেিিাললদ্র সালথ মিদ্যাললয়র মদ্ি
িাডালিার জিয একটি স্কুল-পরিতী মপ্রাগ্রািতহমিল করুি
গলিষণা-প্রিামণত পডা এিং গমণত মপ্রাগ্রািগুমল গ্রহণ করুি যা প্রলয়াজলি দ্ূরিতীিালি িযিহার
করা মযলত পালর
গলিষণা-প্রিামণত িূলযায়ি মপ্রাগ্রািগুমল গ্রহণ করুি যা প্রলয়াজলি দ্ূরিতীিালি িযিহার করা
মযলত পালর যা মিিকলদ্র মিিাথীলদ্র কৃমতলত্বর উপর মিিধরলযাগয তথয সরিরাহ করলি
িামডলত মিখার মজারদ্ার করলত গ্রীষ্মকালল সিস্ত পমরিারলক গলিষণা-প্রিামণত টিউলিামরয়াল
মপ্রাগ্রািগুমললত অযালেস সরিরাহ করুি
সিস্ত পমরিালরর জিয পযাপ্ত
ধ প্রযুক্তি মিক্তিত করুি যালত স্কুললক দ্ূরিতী মিিার মদ্লক মেলর
মযলত হয় তলি স্কুললর িাইলর মিখালক সিথিধ করলত হলি।
সিস্ত মিিকলদ্র িহািারীর প্রিাি এিং মিখার িযিধ্াি িন্ধ করার মকৌিলগুমলর উপর মপিাদ্ার
মিকাি সরিরাহ করুি
গলিষণা-প্রিামণত িূলযায়ি মপ্রাগ্রািগুমলর সালথ সারা িির ধ্লর একালিমিক অগ্রগমত পযলিিণ
ধ
িৃক্তদ্ধ করুি
মিদ্যাললয়র সিস্ত মিিাথীলদ্র অিলাইি মিিা এিং িূলযায়ি সংস্থ্াি সরিরাহ করার জিয পযাপ্ত
ধ
প্রযুক্তি মিক্তিত করুি

ইএসইআর তহরিল এিং পপশাদ্ারী উন্নযন িযিহার
মরিুক্তন্ডং িাস্ক মোস ইমর
ধ
1 মিওমসইএস এিং মিলত্রর অিযািয মিলিষজ্ঞলদ্র দ্বারা প্রদ্ত্ত সলিাত্তি
ধ
িূলযায়ি
মপ্রাগ্রািগুমল সিাি এিং গ্রহণ করার জিয যা দ্ূরিতী, হাইমিি এিং পূণ ইি
ধ এিং িিধ ার সহ সিস্ত
পদ্ধমতগুমললত িযিহার করা মযলত পালর। মসএসআই আিালদ্র মিিক এিং পযারাপ্রলেিিাললদ্র উচ্চ
িালির মপিাদ্ারউন্নয়ি প্রদ্ালির জিয মিলদ্ধ িিূলক মিলিষজ্ঞলদ্র পমরলষিাগুমল মিযুি কলরমিল কীিালি
মিখার োুঁকগুমল সলিাত্তিিালি
ধ
সিাধ্াি করা যায় এিং এখিও সিস্ত মিিাথীলদ্র মগ্রি-স্তলরর িাি পূরণ
ম র অিুিমত মদ্য়।
এ াকিরি

অগ্রগরত পর্কিক্ষণ
ট

রকত ইএসইআর তহরিকলর িযিহার

মসএসআইলত, মরলিসাুঁ োর অযালসসলিন্টস এিং েুন্টাস এিং মপলিল মলিালরমস (এে এন্ড মপ) ইএলএ,
গমণত এিং পডার জিয একটি মিসলাইি স্থ্াপলির জিয সিস্ত মগ্রলি িযিহৃত হয়। এই িূলযায়িগুমল
মিিাথীলদ্র অগ্রগমত পযলিিণ
ধ
করলত এিং মসওমিআইমি-19 স্লাইলির প্রিাি গুমল এিং মসওমিআইমি19 মিখার োুঁকগুমল িন্ধ করার জিয স্কুল দ্বারা গৃহীত হস্তলিপগুমলর কাযকামরতা
ধ
িূলযায়ি করলত িিলরর
িলধ্য িযিহার করা হলি। সকল মিিাথীর জিয িিলরর িলধ্য পাুঁচিার একালিমিক অগ্রগমত পযলিিণ
ধ

3

করা হলি, িাঝামর ঝু ুঁ মকলত থাকা মিিাথীলদ্র জিয মদ্ব-সাপ্তামহক এিং উচ্চ ঝু ুঁ মকলত থাকা মিিাথীলদ্র জিয
সাপ্তামহক।
সািাজজ -আকিগপূণ সহাযতাসহাযতার
ট
জনয ইএসইআর তহরিকলর িযিহার
মসএসআই মিিাথীলদ্র সািাক্তজক-িািমসক অিস্থ্া এিং তারা মিদ্যাললয়র পমরলিলি মেলর আসার সালথ
কতিা িালিালি খাপ খাইলয় মিলে তা িূলযায়ি করলত মিিক-মিশু মরটিং মস্কল (টি-মসআরএস) িযিহার
করলি। টি-মসআরএস সি মিিাথীলদ্র িিলর মতিিার পমরচামলত হলি, প্রমত দ্ুই িালস একিার িাঝামর
সিন্বয় সিসযার সম্মুখীি মিিাথীলদ্র, এিং প্রমত িালস মিিাথীলদ্র আরও সহায়তার প্রলয়াজি হলি।
রসএসআইকত ইএসএসইআর অথাযকন
ট
পররচারলত পপ্রাগ্রািগুরল পথক
রনজিত রা

সিস্ত রশক্ষাথীর সুরিধ্া

চািধ ার স্কুল অে ইিলকায়ামরলত (মসএসআই) আিালদ্র ৯২% মিিাথী দ্ামরলযযর িলধ্য িাস কলর, ১৪%
প্রমতিন্ধী এিং ৭% ইংলরক্তজ িাডা অিয িাষায় কথা িলল।
উপলর উমিমখত সিস্ত হস্তলিপ পদ্ধমতগতিালি এিং সিজিীিিালি
ধ
সিস্ত মেণীকলি প্রলয়াগ করা হয়
এিং মিিাথীলদ্র উচ্চ ঝু ুঁ মকপূণ জিসংখযার
ধ
সালথ সেল হওয়ার জিয গলিষণা-প্রিামণত হয়।
ইএলএ, গমণত, পডা এিং সািাক্তজক-িািমসক সিন্বলয়র মিলত্র িি-মরে
ধ
অগ্রগমত পযলিিণ
ধ
িূলযায়ি
গুমল িিলর পাুঁচিার সিস্ত মিিাথীলদ্র জিয পমরচামলত হলি, িাঝামর ঝু ুঁ মকলত থাকা মিিাথীলদ্র জিয মদ্বসাপ্তামহক এিং উচ্চ ঝু ুঁ মকলত থাকা মিিাথীলদ্র জিয সাপ্তামহক। অগ্রগমত পযলিিণ
ধ
তথয মিয়মিতিালি
উপলগাষ্ঠীদ্বারা মিক্তেন্ন করা হয়, যার িলধ্য রলয়লি অথনিমতকিালি
ধ
সুমিধ্ািক্তিত, ইংলরক্তজ িাষার মিিাথী,
প্রমতিন্ধী মিিাথী, মলঙ্গ এিং জামত িা জামত। এই তথয ট্রামে মিালিধর একালিমিক কমিটি দ্বারা পযাললাচিা
ধ
এিং িূলযায়ি করা হয়, যার িলধ্য ট্রামে সদ্সয, মিিক, সম্প্রদ্ালয়র সদ্সয, স্কুল মিতা এিং একজি
অমিিািক প্রমতমিমধ্ র মিািধ অন্তিভি
ধ রলয়লি। এই কমিটি মিিাথীলদ্র সিস্ত উপলগাষ্ঠীর জিয
মিিাথীলদ্র অগ্রগমত ট্রযাক কলর এিং যখি প্রলয়াজি হয় তখি হস্তলিপ মকৌিলগুমললত পমরিতধি
িাস্তিায়ি কলর।
রসএসআই পুনরায প ালার পরর ল্পনায পররিতটন
মসএসআই মকামিি-১৯ িাস্ক মোস এখিও
ধ
চালু রলয়লি এিং মসমিমস, মিউ ইয়কধ মেি মিপািধ লিন্ট অে
মহলথ, ইমর কাউমন্ট মিপািধ লিন্ট অে মহলথ এিং মিউ ইয়কধ মেি এিভলকিি মিপািধ লিলন্টর
মদ্কমিলদ্ধ িিা পযলিিণ
ধ
কলর চলললি। উপরন্তু, িাস্ক মোস পু
ধ িরায় মখালার পমরকল্পিার সােলয পযলিিণ
ধ
কলর এিং প্রলয়াজি অিুযায়ী সিন্বয় িা সংলিাধ্লির সুপামরি কলর। মপতািাতা/অমিিািকলদ্র একটি
অল-কল মিলসঞ্জার মসলেি এিং হািধকমপ মচটিরিাধ্যলি পমরিতধলির মিজ্ঞমপ্ত মদ্ওয়া হলি। মসএসআই
পুিরায় মখালার পমরকল্পিাটি চওল ওলয়িসাইলি পাওয়া যালি। স্কুললর চামহদ্া পমরিতধি হলত পালর িলল
ইএসইআর তহমিল পুিরায় িরাদ্দ করা হলত পালর।
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প াি/

এই রিভাকগ িযকযর িযা যা

িাকজর্ রিভাগ

(পর্কহতু এটর্ এই রশকরানাকির পপ্রাগ্রাি আ যাকনর সাকথ সম্পর ত
ট )

মপিাগত মিতি

প্ররতটর্ পেণী কক্ষ দ্ুজন প্রতযরযত রশক্ষ ক স্থান পদ্ওযার জনয রনকদ্টশিূল
িী িৃজদ্ধ রুন,
গ্রীষ্ম ালীন স্কুল ভাডা রুন এিং স্কুল পপ্রাগ্রাি িীকদ্র পকর, আিাকদ্র ছাত্র সহাযতা দ্কল
এ টর্ অরতররক্ত পরািশদ্াতা
ট
পর্াগ রুন।

সালপািধ োে মিতি

সারা মদ্ি পমরষ্কার এিং জীিাণুিুি করার জিয একটি অমতমরি তত্ত্বািধ্ায়ক মিলয়াগ করুি।

ক্রয়কৃত মসিাসিূহ

স্কুললর মদ্ি, গ্রীষ্মকালীি স্কুল িামসংধ পমরলষিাগুমললত িামসংধ পমরলষিা িৃক্তদ্ধ করুি, মিখার িমত প্রিমিত
করার জিয মপমি সরিরাহ করার জিয একজি মিিা মিলিষলজ্ঞর পমরলষিাগুমল মিযুি করুি, স্কুলপরিতী মপ্রাগ্রাি এিং গ্রীষ্মকালীি স্কুল মপ্রাগ্রালির জিয কিার করার জিয অমতমরি মহোজত পমরলষিা,
300 মিিাথী কম্পিউিালরর জিয মক্রািিুক প্রযুক্তি আপলগ্রি পমরলষিা, পযািললি (অিলাইি লামিংধ
মরলসাস)ধ মতি িিলরর জিয 300 মিিাথীর জিয সািক্তিপিি, ৩০০ জি মিিাথীর জিয োর অিলাইি
িূলযায়ি লাইলসন্স, দ্ুই িিলরর জিয ৩০০ মিিাথীর জিয মিক্তজিাল লাইলিমর পমরলষিা।

সরিরাহ এিং উপকরণ

িুলখাি, ঢাল, গাউি, গ্লািস সহ মপমপই; স্বাস্থ্য ক্তিমিংলয়র জিয মিক্তজিাল থালিামিিার
ধ
; েগার,
জীিাণুিািক মে, হযান্ড সযামিিাইজার এিং মেিিগুমল সযামিিাইক্তজং; মিিাথীলদ্র জিয 300 মক্রািিুক
ক্রয়; মিিাথীলদ্র জিয কিিালা
ধ
অিলাইি উপকরণ মলখা।

কিচারী
ধ
সুমিধ্া

সািাজজ সুরক্ষা এিং অরতররক্ত প্রতযরযত রশক্ষ , পযারাপ্রকফশনাল, স্কুল াউকেলর,
গ্রীষ্ম ালীন স্কুল িী এিং স্কুল-পরিতী পপ্রাগ্রাি িীকদ্র জনয 401হাজার রনকযাগ তটার অিদ্ান
অন্তভুটক্ত।

মিওমসইএস মসিা

িহািারীর ারকণ পশ ার ফাাঁ গুরল ীভাকি সকিাত্তিভাকি
ট
সিাধ্ান রা র্ায, পফা াস দ্ক্ষতা
এিং িানগুরল সনাক্ত রা, নতু ন উপাদ্ান স্কযাকফাজডং, ট্রিা এিং ারাপ অরভকর্াজজত
আচরকণর সনাক্ত রণ এিং প্রমতক্তক্রয়া জািালিা এিং অগ্রগমত পযলিিলণর
ধ
জিয তথয মিলেষণ করার

িাইির মরিলিমলং

মিষলয় মিিকলদ্র মপিাদ্ারী মিকালির িাধ্যলি চলিাি সহায়তা সরিরাহ করুি।
সিস্ত রিদ্যিান রসকে স্পশহীন
ট
ল স্থাপন রা, জকলর পফাযারাগুরলক পিাতল ভরতট
পেশনগুরলর সাকথ প্ররতস্থাপন রা, রিদ্যিান পািরল অঞ্চলগুরলক পছার্
ওযা কট েশনগুরলকত রিভক্ত রা র্াকত রশক্ষ কদ্র সং যা িৃজদ্ধ পায, আরও ওযা কট েশন ততরর
রকত তিদ্ুযরত আপকগ্রি, জনসাধ্ারকণর স্থানক পুল-আউর্ অঞ্চকল রূপান্তর র ত রা র্াকত
উপর্ুক্ত দ্ূরত্ব এিং দ্লিদ্ধপৃথ ী রণ িজায রা ার সিয পছার্-গ্রুপ রনকদ্টশনার অনুিরত পদ্ওযা

র্ায।
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