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খিক্ষাপট
আিাশ্রদর বর্ক্ষাথ্ী, কিী এিং সম্প্রদাশ্রয়র সুরক্ষা সিাবধক
য
গুরুত্বপূণ।য বসএসআই বসওবভআইবি-১৯
পুনরায় খ ালার পবরকল্পনা বনম্নবলব ি সরকারী সংস্থ্াদ্বারা িবণিয সুপাবরর্ এিং বনশ্রদয র্না পূরশ্রণর িনয
প্রশ্রয়ািনীয় পদ্ধবি, অ্নুর্ীলন এিং সুরক্ষা িযিস্থ্া স্থ্াপন কশ্রর এিং িযা যা কশ্রর:
1.
2.

খরাগ বনয়ন্ত্রণ ও প্রবিশ্ররাধ খকন্দ্র (বসবিবস) খক-১২ বিদযালশ্রয়র িনয বসবিবস গাইশ্রিস
খ িাশ্ররল অ্কুশ্রপর্নাল খস টট অ্যান্ড খহলথ্ অ্যািবিবনশ্রের্ন (ওএসএইিএ)www.osha.gov
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বনউ ইয়কয খস্টট বিপাটয শ্রিন্ট অ্ খহলথ্ (এনওয়াইএসবিওএইি)
https://coronavirus.health.ny.gov/home
বনউ ইয়কয খস্টট এিুশ্রকর্ন বিপাটয শ্রিন্ট (এনওয়াইএসইবি)http://www.nysed.gov/coronavirus
বনউ ইয়কয খস্টশ্রটর "বনউ ইয়কয শ্ররায়ািয" বনশ্রদয বর্কাhttps://forward.ny.gov/

3.
4.
5.

উপশ্ররাি বনশ্রদয র্নারউপর বভবত্তকশ্রর, িাটয ার স্কুল অ্ ইনশ্রকায়াবর (বসএসআই) বিনটট দৃশ্রর্যর িনয
অ্পাশ্ররর্ন এিং বনশ্রদয র্না সম্পবকযি পদ্ধবি গুবল তিবর কশ্ররশ্রছ: খ স-টু-খ স (ইন-স্কুল), হাইবিি
(িুশ্র ািুব এিং দূরিিী বর্ক্ষার সংবিেণ), এিং সম্পূণ দূ
য রিিী বর্ক্ষা। এই িহািারীর সিদা
য পবরিবিযি
প্রকৃবি িুঝশ্রিশ্রপশ্রর, আিরা একটট পবরকল্পনা তিবর কশ্ররবছ র্াশ্রি আিরা প্রশ্রয়ািশ্রন খর্ ার
পদ্ধবিপবরিিযন করশ্রি পারিাি। স্কুল পুনরায় খ ালার িূ ়িান্ত বসদ্ধান্ত গভনশ্ররর
য
উপর বনভযর কশ্রর, এিং
বসএসআই এর পুনরায় খ ালার পবরকল্পনা িাস্তিায়ন িাশ্র শ্রলা পািবলক স্কুল বিবেক্ট (বিবপএস) এিং এর
পুনরায় খ ালার পবরকল্পনার উপর িযাপকভাশ্রি বনভযরর্ীল। বসএসআই দ্বারা িিযিাশ্রন বিশ্রিবিি পুনরায়
খ ালার দৃর্যগুবল বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর পবরিহশ্রনর িনয বিবপএস সিয়সূিীর উপর বনভযরর্ীল।
রনরাপত্তা পুনরায় খ ালা এবং বজায় রা ার রতনটট পর্ায়
য
1. খসশ্রেম্বর 2020 এর পবরকল্পনা
2. 2020-2021 স্কুল িছর িালু করা
3. 2020-2021 স্কুল িছশ্রর িলিান পর্শ্রিক্ষণ
য
এিং িূলযায়ন
উপরন্তু, পবরকল্পনার প্রবিটট বিষশ্রয় গাইশ্রিস, পদ্ধবি, খপ্রাশ্রটাকল এিং/অ্থ্িা অ্নযানয িযিস্থ্া রশ্রয়শ্রছ র্া
বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীশ্রদর স্বাস্থ্য এিং সুরক্ষা সিাবধক
য
করার িনয বিশ্রিিনা করা প্রশ্রয়ািন এিন
অ্নুর্ীলনগুবল িযা যা কশ্রর। এই পবরকল্পনাটট িরল এিং নিু ন িথ্য এিং/অ্থ্িা বনশ্রদয বর্কা প্রাপ্ত হওয়ার
সাশ্রথ্ সাশ্রথ্ িূলযায়ন এিং সািঞ্জসয করা হশ্রি। এই পবরকল্পনাটট বপিািািা এিং বর্ক্ষকশ্রদর ইনপুট সহ
প্রশ্রয়ািনীয় বহসাশ্রি িূলযায়ন এিং সংশ্রর্াধন করা হশ্রি।
পররকল্পনা উন্নয়ন
এই পবরকল্পনাটট সিস্ত উপাদান খগাষ্ঠীর িূল খস্টকশ্রহাডারশ্রদর সহশ্রর্াবগিায় তিবর করা হশ্রয়বছল, র্ার
িশ্রধয রশ্রয়শ্রছ:
•
•
•
•
•
•
টাস্ক খ

প্রর্াসক
বর্ক্ষক
পযারাপ্রশ্র র্নাল
সিািকিীরা
বসওবভআইবি-19 িশ্রের প্রথ্ি পর্াশ্রয়
য দূরিিী বনশ্রদয র্নার একটট িবরপ এিং িূলযায়শ্রনর িাধযশ্রি
বপিািািারা
ট্র্াবস্ট খিািয
াে পু
য নরায় খ ালা

বসএসআই একটট টাস্ক খ াস প্রবিষ্ঠা
য
কশ্ররশ্রছ র্া খসশ্রেম্বশ্রর স্কুলটট পুনরায় খ ালার প্রস্তুবির িনয
গ্রীষ্মিুশ্র়ি কাি করশ্রছ। পুনরায় খ ালার টাস্ক খ াস পাুঁ
য িটট উপকবিটট বনশ্রয় গটঠি র্া স্কুল প্রধাশ্রনর কাশ্রছ
বরশ্রপাটয কশ্রর। প্রবিটট উপকবিটট একটট খিয়ার িা খকা-খিয়ার এিং বিনটট অ্বিবরি খস্টকশ্রহাডার বনশ্রয়
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গটঠি। উপকবিটটগুবল পবরকল্পনাটট প্রশ্রয়ািনীয় বহসাশ্রি সািঞ্জসয িা সংশ্রর্াধন করার িনয স্কুল প্রধাশ্রনর
কাশ্রছ িূলযায়ন এিং সুপাবরর্ করা িাবলশ্রয় র্াশ্রি।
রেএেআই পুনরায় চালু টাস্ক খ

াে োবকরেটট
য

কার্িি
য

বর্ক্ষাবিদ

সংস্কৃবি

(বলন িবরন, খিয়ার)

(িাবর ক্তিয়ানকাশ্রলায
এিং খিবভি খহথ্ারবল,
খকা-খিয়ার)

(রাশ্রসল খিল এিং
িাবিকা িনসন, খকাখিয়ার)

স্বাস্থ্য

পাঠযিি

আগিন

বনরাপত্তা

বনশ্রদযর্

প্রবিক্তিয়ার্ীল
খেণীকক্ষ
বিক্তডং কবিউবনটট

সুবিধা

িূলযায়ন

পবরিহন

িানি সম্পদ

খগ্রবিং

বরশ্রপাটটয ং এিং
সম্মবি
আবথ্ক
য

সিয়সূিী
খপর্াগি উন্নয়ন

সািাক্তিক িানবসক
বর্ক্ষা
পবরিার এিং ছাে
িযস্তিা
ছাে/পবরিার
সহায়িা
ভাগীদারী

খটকশ্রনালক্তি

কী বিিাইন
উপাদান

কাউশ্রসবলং এিং
খর াশ্ররল পবরশ্রষিা

পুটি এিং াদয
পবরশ্রষিা

স্কুলওয়াইি রুটটন
এিং পদ্ধবি
(খকাটয বন ইটন, খিয়ার)

বিশ্রর্ষ পবরশ্রষিা
(লুই িাটটউশ্রজা,
খিয়ার)

িধযাহ্নশ্রভািন

বিশ্রর্ষ পবরশ্রষিা
সরিরাহ
সম্পবকযি পবরশ্রষিা
সরিরাহ
একাশ্রিবিক
হস্তশ্রক্ষপ
এসএসটট

বরশ্রসস

বসএসই

অ্িস্থ্ান্তর
খেণীকশ্রক্ষর পদ্ধবি

িূলযায়ন ও অ্গ্রগবি
পর্শ্রিক্ষণ
য
বর্শু সোন করুন

বিোিাগার পদ্ধবি

ইএনএল

ির াস্ত

স্কুল-পরিিী
পবরকল্পনা

গুরুত্বপূর্ খর্াগাপ্টর্াগ
য
তথ্য

বসএসআই প্রধান খ ান নম্বর
(716) 833-3250
িন খর্ব ড, স্কুল প্রধান
jsheffield@csicharter.org
খিাশ্রস বপক, সহশ্রর্াগী অ্ধযক্ষ
jpeek@csicharter.org
খকাটয বন ইটন, পবরিহন, পাবরিাবরক আউটবরি এিং বনশ্রয়াগ সিন্বয়কারী
ceaton@csicharter.org
বলন িবরন, অ্পাশ্ররর্ন পবরিালক
lmonin@csicharter.org
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িাবিকা িনসন, স্টুশ্রিন্ট সাশ্রপাটয খকা-অ্বিযশ্রনটর
tjohnson@csicharter.org
খপইি ওয়াডবিলার, কাউশ্রসলর
pwaldmiller@csicharter.org
খকবর কনওশ্রয়, সিািকিী
kconway@csicharter.org
িাবর ক্তিয়ানকাশ্রলা,য পাঠযিি ও বনশ্রদয র্না পবরিালক
mgiancarlo@csicharter.org

লুই িাটটউশ্রজা, বিশ্রর্ষ বর্ক্ষা পবরিালক
lmattiuzzo@csicharter.org
ভযাশ্রলবর ক্রুস, স্কুল বরশ্রসপর্বনস্ট এিং উপবস্থ্বি ক্লাকয
Vcrewsjohnson@csicharter.org
স্কুল নাস য
nurse@csicharter.org

খর্াগাপ্টর্াগ/পররবার ও করেউরনটট এনপ্টগজপ্টেন্ট
•
•
•

•

•

স্কুল প্রধান পবরিারগুবলশ্রক বনয়বিি খর্াগাশ্রর্াগ প্রদান করশ্রি, সাম্প্রবিক পবরিিযন/উন্নয়শ্রন
প্রবিক্তিয়ার্ীল।
স্কুল খিশ্রসঞ্জার, ইশ্রিল, স্কুশ্রলর খ সিুক পৃষ্ঠা এিং ওশ্রয়িসাইশ্রটর িাধযশ্রি খর্াগাশ্রর্াগ সরিরাহ
করাহশ্রি।
একাশ্রিবিক বনশ্রদয র্নািূলক রূপশ্রর া, বিনািূশ্রলয প্রািঃরার্/ িধযাহ্নশ্রভািশ্রনর িনয সহায়িা,
প্রর্ুক্তিগি সহায়িা এিং িানবসক স্বাস্থ্য সহায়িা সম্পবকযি খর্াগাশ্রর্াগগুবল এই খর্াগাশ্রর্াগগুবলর
বভবত্ত।
বর্ক্ষকরা ইশ্রিল এিং খটবলশ্র ান খর্াগাশ্রর্াশ্রগর িাধযশ্রি পবরিারগুবলর সাশ্রথ্ খর্াগাশ্রর্াগ করশ্রিন।
উপরন্তু, বকছু বর্ক্ষকবসসাউ, বরিাইন্ড, খিাশ্রিা এিং অ্নযানয খর্াগাশ্রর্াগ সরঞ্জাি গুবল িযিহার
কশ্ররন। অ্যাসাইনশ্রিশ্রন্টর সাশ্রথ্ বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িযস্তিার অ্ন্তদৃযটি সরিরাহ করশ্রি গুগল ক্লাসরুিও
িযিহার করা হশ্রি।
অ্বভভািক-বর্ক্ষক সশ্রম্মলনবভবিও কন াশ্ররশ্রসর িাধযশ্রি িা অ্যাপশ্রয়ন্টশ্রিশ্রন্টর িাধযশ্রি
অ্নুটষ্ঠি হশ্রি

স্বাস্থ্য ও রনরাপত্তা – বযক্তিগত েুরক্ষােূলক েরঞ্জাে (রপরপই)

5

•

িু আোদন সম্পবকযি এনওয়াইএসবিওএইি বনশ্রদয বর্কা অ্নুসাশ্রর, আিরা বনম্নরূপ িু
আোদন পরার িনয খর্াগাশ্রর্াগ এিং প্রিযার্া প্রশ্রয়াগ করি:
o গ্রহণশ্রর্াগয িু আোদনশ্রর্ খকানও সিয় িা স্থ্ান খ র প্রশ্রয়ািন হশ্রি র্া িযক্তিরা উপর্ুি
সািাক্তিক দূরত্ব িিায় রা শ্রি পাশ্রর না।
o র্বদ অ্নয িযক্তি অ্প্রিযাবর্িভাশ্রি সািাক্তিকভাশ্রি দূরত্ব করশ্রি না পাশ্রর িশ্রি আিাশ্রদর
স্কুশ্রলর সুবিধা এিং স্কুশ্রলর িাশ্রঠ সিস্ত িযক্তি িু ঢাকা খপার্াক পরশ্রিন িশ্রল আর্া করা
হশ্রি; এিং এই কারশ্রণ, বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সহ িযক্তিশ্রদর - প্রশ্রির্পথ্/প্রস্থ্ান, লবির িশ্রিা সাধারণ
এলাকায় এিং স্কুশ্রলর িারপাশ্রর্র হলওশ্রয়শ্রি ভ্রিশ্রণর সিয় িুশ্র র আোদন পরশ্রি হশ্রি।
o প্রবিটট স্কুশ্রলর প্রশ্রির্পশ্রথ্ এিং বর্ক্ষাথ্ী, কিী এিং দর্নাথ্ীশ্রদর
য
িনয স্কুল িাশ্রস
বিসশ্রপাশ্রিিল খ স কভাবরং পাওয়া র্াশ্রি র্বদ খকানও িযক্তির িু ঢাকা না থ্াশ্রক।
o
ািার ছা়িা সি সিয় িু ঢাকা প্রশ্রয়ািন হশ্রি।
o িু আোদন বিরবি গুবল সারা বদন ধশ্রর বনধাবরি
য
এিং উপলব্ধ থ্াকশ্রি।
o খর্ বর্ক্ষাথ্ীরা বিবকৎসাগিভাশ্রি িু খঢশ্রক রা শ্রি অ্ক্ষি, িাশ্রদর িশ্রধয বর্ক্ষাথ্ীরা ও
রশ্রয়শ্রছ খর্ াশ্রন এই ধরশ্রনর আোদন িাশ্রদর র্ারীবরক স্বাস্থ্য িা িানবসক স্বাস্থ্যশ্রক
ক্ষবিগ্রস্থ্ করশ্রি, িারা িু খঢশ্রক রা ার প্রশ্রয়ািনীয় িযিহাশ্ররর সাশ্রপশ্রক্ষ নয়।
o স্কুল কিীরা এিন বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সহায়িা করশ্রি র্াশ্রদর িু ঢাকা খপার্াক পরশ্রি িাবনশ্রয়
বনশ্রি অ্সুবিধা হয়।
o স্কুল কিীরা বর্ক্ষাথ্ী, অ্নুষদ, কিী এিং পবরিারগুবলশ্রক প্রবর্ক্ষণ প্রদান করশ্রি কীভাশ্রি
পর্াপ্তভাশ্রি
য
পরশ্রি হয়, িে করশ্রি হয়, পবরষ্কার করশ্রি হয় (প্রশ্রর্ািয বহসাশ্রি), এিং
বপবপই িাবিল করশ্রি হশ্রি, র্ার িশ্রধয উপর্ুি িু আোদন অ্ন্তভুি
য বকন্তু সীিািদ্ধ নয়।
o খথ্রাবপ খসর্নগুবলশ্রি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িনয িুশ্র র ঢাল সরিরাহ করা হশ্রি খর্ াশ্রন একটট
িুশ্র ার্ খথ্রাবপশ্রস্টর কাশ্রি িাধা সৃটি করশ্রি পাশ্রর।
o খর্ পবরবস্থ্বিশ্রি একটট বর্শু শুধুিাে একটট িুশ্র র ঢাল পশ্ররআশ্রছ, খথ্রাবপস্ট িা সন্তাশ্রনর
সাশ্রথ্ কাি করা স্টা সদসযশ্রক অ্ির্যই একটট িুশ্র র ঢাল এিং একটট িুশ্র ার্ উভয়ই
পরশ্রি হশ্রি।

রেওরিআইরি-১৯ এর েম্ভাবয খকে ট্র্যারকং এবং ররপ্টপাটটয ং
•
•
•

নাসরা
য একটট লগ র্ীট িযিহার কশ্রর বসওবভআইবি-19 সম্পবকযি অ্নুপবস্থ্বির িনয উপবস্থ্বি
পর্শ্রিক্ষণ
য
করশ্রিন। লগ র্ীশ্রট িযক্তিগিভাশ্রি র্নািশ্রর্াগয খকানও িথ্য থ্াকশ্রি না।
কিীশ্রদর উপবস্থ্বি আলকট এইিআর দ্বারা খরকিয করা হশ্রি এিং বসওবভআইবি-19 সম্পবকযি
অ্নুপবস্থ্বির িনয পর্শ্রিক্ষণ
য
করা হশ্রি।
স্কুল নাসরা
য বসওবভআইবি-১৯ এর িািলাগুবল স্বাস্থ্য বিভাগশ্রক বরশ্রপাটয করশ্রি

োোক্তজক দূরত্ব
•
•

সািাক্তিক দূরত্ব (অ্যাশ্ররাবিক ক্তিয়াকলাপ এিং গাশ্রনর সিয় 6 ু ট িা 12 ু ট) বনশ্রদয র্নার সিয়
এিং র্ নই কার্কর
য হশ্রি।
র্ ন পবলকাশ্রিাশ্রনট
য
ঢাল সরিরাহ করা হয় না এিং সািাক্তিক দূরত্ব র্টশ্রি পাশ্রর না, ি ন সিস্ত
বর্ক্ষাথ্ী/কিীরা কাপশ্র়ির িুশ্র র আোদন (ক্লাস খথ্শ্রক রূপান্তর, হলগুবলশ্রি হাুঁটা, িাশ্রস স্কুশ্রল
র্াওয়া এিং আসা ইিযাবদ) িন করশ্রি।
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•
•

ক্লাস্টারগুবল হ্রাস করার িনয বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িাশ্রদর খেণীকশ্রক্ষর অ্িস্থ্াশ্রনর সাশ্রথ্ সম্পবকযি প্রশ্রির্
পথ্ এিং প্রস্থ্াশ্রনর দরিায় বনশ্রয়াগ করা হশ্রি।
িধযাহ্নশ্রভািন এিং প্রািঃরার্ খেণীকশ্রক্ষ পবরশ্রির্ন করা হশ্রি।

রবক্তডংঅ্যাপ্টেে
• বিক্তডংটটশ্রি প্রশ্রির্াবধকার খকিল িাে অ্পবরহার্ কিীশ্রদর
য
িশ্রধয সীিািদ্ধ থ্াকশ্রি।
• খস্বোশ্রসিক এিং অ্বিবথ্ িিারা র্ নই সম্ভি খটবলকন াশ্ররক্তসংশ্রয়র িাধযশ্রি অ্িদান রা শ্রিন।
• িািা-িাশ্রক িাশ্রদর িাচ্চাশ্রদর দরিায় নাবিশ্রয় বদশ্রি হশ্রি।
• অ্বভভািকশ্রদর বর্ক্ষকশ্রদর প্রশ্রির্াবধকার শুধুিাে বনশ্রয়াশ্রগর িশ্রধযই সীিািদ্ধ থ্াকশ্রি; র্ নই
সম্ভি, অ্বভভািকশ্রদর বর্ক্ষকশ্রদর সাশ্রথ্ খটবলকন াশ্ররশ্রস উৎসাবহি করা হশ্রি।
• ভিশ্রন খকানও ছাে বর্ক্ষক িা প্রাক-পবরশ্রষিা বর্ক্ষকশ্রদর অ্নুিবি খদওয়া হশ্রি না।
• বিক্তডংশ্রয়র প্রশ্রয়ািনীয় দর্নাথ্ীশ্রদর
য
একটট িাপিাো ক্তিবনং করা হশ্রি এিং অ্ির্যই একটট স্বিূলযায়ন প্রশ্নািলী প়িশ্রি এিং উত্তর বদশ্রি হশ্রি।
স্বাস্থ্য ক্তিরনং
•

•
•
•

•
•

•

স্কুল িা খিলা দ্বারা প্রদত্ত একটট খিকবলস্ট িযিহার কশ্রর িাশ্রস ওঠার আশ্রগ/ স্কুশ্রল আসার আশ্রগ
সিস্ত বর্ক্ষাথ্ীশ্রক িাব়িশ্রি অ্বভভািক/অ্বভভািক দ্বারা পরীক্ষা করা হশ্রি। র্বদ বর্শুটট
বসওবভআইবি-19 উপসগগুবল
য
উপস্থ্াপন কশ্রর িশ্রি বপিািািা/অ্বভভািকশ্রক বিক্তডং নাশ্রসরয সাশ্রথ্
খর্াগাশ্রর্াগ করার িনয অ্নুশ্ররাধ করা হয়। অ্নযানয সিস্ত "নন-খকাবভি-19" অ্নুপবস্থ্বি উপবস্থ্বি
ক্লাকযশ্রক িানাশ্রনা উবিি।
বিক্তডংশ্রয় প্রশ্রিশ্রর্র আশ্রগ কিীশ্রদর অ্ির্যই স্ব-িূলযায়ন করশ্রি হশ্রি।
দর্নাথ্ী/বিশ্রিিা/টঠকাদারশ্রদর
য
একটট প্রশ্নািলী সম্পূণ করশ্রি
য
হশ্রি এিং বিক্তডংশ্রয় অ্যাশ্রেস
খদওয়ার আশ্রগ িাপিাো ক্তিবনং করা হশ্রি।
িয়স উপর্ুি খপাস্টার গুবল র্থ্ার্থ্ হাি খধায়া, িুশ্র র িুশ্র ার্ সটঠকভাশ্রি দান করা, কীভাশ্রি
বসওবভআইবি র বিস্তার িে করা র্ায় এিং কীভাশ্রি বনশ্রিশ্রক এিং অ্নযশ্রদর রক্ষা করা র্ায় িার
স্মারক বহসাশ্রি ভিন িুশ্র়ি প্রদবর্িয হশ্রি।
িাশ্রস ওঠার আশ্রগ/স্কুশ্রল আসার আশ্রগ পবরিারগুবলশ্রক িাব়িশ্রি তদবনক ক্তিবনং করার কথ্া িশ্রন
কবরশ্রয় খদওয়া হশ্রি। এই স্মারকগুবল স্কুল খিশ্রসঞ্জার-এর িাধযশ্রি সিস্ত পবরিাশ্রর পাঠাশ্রনা হশ্রি।
র্বদ খকানও পবরিার কশ্রির সম্মু ীন হয় এিং থ্াশ্রিাবিটার
য
িহন করশ্রি না পাশ্রর িশ্রি খসই
পবরিাশ্ররর স্কুশ্রলর নাশ্রসরয সাশ্রথ্ খর্াগাশ্রর্াগ করা উবিি এিং প্রবিবদশ্রনর ক্তিবনংশ্রয়র িনয
পবরিারশ্রক সরিরাহ করা হশ্রি।
সিস্ত বর্ক্ষাথ্ী, কিী এিং দর্নাথ্ীশ্রদর
য
িনয স্কুশ্রল একটট তদবনক িাপিাো ক্তিবনং পবরিাবলি
হশ্রি।

রেওরিআইরি-19 এর লক্ষর্ গুরল িদ নকারী
য
বযক্তিপ্টদর রবক্তিন্নতা
•

•

বসএসআই একটট অ্িস্থ্ান (স্বাস্থ্য অ্ব স খথ্শ্রক পৃথ্ক) বিবহ্নি করশ্রি বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীশ্রদর
রা ার িনয র্া বসওবভআইবি-19 উপসগগুবল
য
প্রদর্নয কশ্রর র্িক্ষণ না িারা ভিন খথ্শ্রক খিবরশ্রয়
আসশ্রি পাশ্রর।
একিন কিী সদসযশ্রক বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িদারবককরার িনয বনর্ুি করা হশ্রি র্িক্ষণ না খকানও
অ্বভভািক/অ্বভভািক িাশ্রদর বনশ্রি আশ্রসন। স্টা সদসয সািাক্তিক দূরত্ব িিায় রা শ্রি এিং
একটট িু ঢাল, িু আোদন, গ্লাভস, এিং একটট 2-ওশ্রয় খরবিও সহ উপর্ুি বপবপই সরঞ্জাি
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•

সরিরাহ করা হশ্রি র্াশ্রি স্কুল নাস, য ফ্রন্ট খিস্ক িবনটর এিং স্টা সদসয বর্ক্ষাথ্ী সম্পশ্রকয
খর্াগাশ্রর্াগ করশ্রি পাশ্রর এিং র্ ন বপিািািা/অ্বভভািক বপক আশ্রপর িনয আশ্রস।
র্বদ খকানও বর্ক্ষাথ্ী বসওবভআইবি-19 সম্পবকযি উপসগগুবল
য
উপস্থ্াপন কশ্রর িশ্রি বর্ক্ষশ্রকর
স্কুশ্রলর নাশ্রসরয সাশ্রথ্ খর্াগাশ্রর্াগ করার িনয ক্লাসরুশ্রির খ ান িযিহার করা উবিি খর্ িারা
িূলযায়শ্রনর িনয খকানও বর্ক্ষাথ্ীশ্রক অ্ব শ্রস পাঠাশ্রে। স্কুল টট সিস্ত বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীশ্রদর
িনয এই খপ্রাশ্রটাকল অ্নুসরণ করশ্রি র্া বসওবভআইবি-19 উপসগগুবল
য
প্রদর্নয কশ্রর।

রেওরিআইরি-19 েম্পরকযত উপেগেহ
য একটট র ক্ষাথ্ীপ্টক বার়িপ্টত পাঠাপ্টনা
•

•
•

র্বদ খকানও বর্শুশ্রক বসওবভআইবি-19 উপসগ সহ
য
িাব়িশ্রি পাঠাশ্রনা হয় িশ্রি নাস য
বপিািািা/অ্বভভািকশ্রক এিন একটট ি খদশ্রিন
য
র্া খপ্রাশ্রটাকলবনশ্রদয র্ কশ্রর র্া খকানও
স্বাস্থ্যশ্রসিা সরিরাহকারী দ্বারা সঞ্চাবলি বসওবভআইবি পরীক্ষা না থ্াকশ্রল স্কুশ্রল ব শ্রর র্াওয়ার িনয
অ্ির্যই অ্নুসরণ করা উবিি।
স্কুল নাস িথ্য
য
সম্পূণ করশ্রি
য
এিং বর্ক্ষাথ্ী স্কুল খথ্শ্রক িুক্তি খপশ্রল এটট বপিািািা/অ্বভভািশ্রকর
হাশ্রি িু শ্রল খদশ্রি
বপিািািা সিযাবয়ি করার িনয দায়িদ্ধ থ্াকশ্রিন খর্ খপ্রাশ্রটাকলটট িটটশ্রি
য
স্বাক্ষর কশ্রর এিং
খকায়াশ্ররন্টাইন বপবরয়শ্রির পশ্রর বর্শুটটর সাশ্রথ্ স্কুশ্রল ব বরশ্রয় খদওয়ার পশ্রর অ্নুসরণ করা হয়।

পরররচরত খট্র্রেং
িুক্তি খট্র্বসং এর গুরুত্বপূণ কািটট
য
আিাশ্রদর খরকশ্রিযর বনভুল
য িার উপর বনভযরর্ীল। িুক্তি খট্র্বসং র্টশ্রল
বনম্নবলব ি খরকিযগুবল িযিহার করা হশ্রি এিং বিশ্রিষণ করা হশ্রি:
•
•
•
•

খক উপবস্থ্ি এিং অ্নসাইশ্রট বছল িা বনধারণ
য করশ্রি উপবস্থ্বির খরকিয (বর্ক্ষাথ্ী এিং
বর্ক্ষক/কিী উভয়উপবস্থ্বির খরকিয)
িাস রুট খরাস্টার
কিী অ্নুপবস্থ্বি িযিস্থ্াপনা িযিস্থ্ার িাধযশ্রি বিকল্প কিিারী
য
খরকিয (বিকল্প বর্ক্ষক, সহায়ক
ইিযাবদ)
বভক্তিটর লগ, র্া সিস্ত দর্নাথ্ীশ্রদর
য
িাবর এিং প্রশ্রির্/প্রস্থ্াশ্রনর সিয় সরিরাহ কশ্রর।

স্কুল রনরাপত্তা ক্তিল
•

•

সিস্ত প্রশ্রয়ািনীয় এনওয়াইএস স্কুল সুরক্ষা অ্নুর্ীলনগুবল সািাক্তিক দূরত্ব এিং িু আোদশ্রনর
প্রশ্রয়ািনীয়িার কথ্া বিশ্রিিনা কশ্রর পবরিাবলি হশ্রি। এটট খিাঝা র্ায় খর্ সািাক্তিক দূরত্ব ছা়িাই
াবল করার িহ়িাগুবল সম্ভিি িাশ্রদর খিশ্রয় খিবর্ সিয় খনশ্রি।
ক্তিশ্রলর অ্ংর্ বহসাশ্রি, বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর বনশ্রদয র্ খদওয়া উবিি খর্ সািাক্তিক দূরত্ব ক্তিশ্রলর অ্ংর্;
র্াইশ্রহাক, একটট িাস্তি পবরবস্থ্বিশ্রি (অ্থ্াৎআগুন),
য
সািাক্তিক দূরত্ব িাৎক্ষবণক াবল করার
প্রশ্রয়ািন খ র িনয খগৌণ। খসশ্রক্ষশ্রে বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীরা সম্ভি হশ্রল িু ঢাকা খপার্াক পরশ্রিন।

রচরকৎোগতিাপ্টব দুবল/উচ্চ
য
ঝুঁু রকগ্রুপ (িাপ্তবয়স্ক)
বনম্নবলব ি গ্রুপগুবল বসওবভআইবি-19 খথ্শ্রক িটটলিার ঝু ুঁ বক িা়িায় এিং সািাক্তিক দূরশ্রত্বর িনয
অ্বিবরি িা বিকল্প বিধাশ্রনর প্রশ্রয়ািন হশ্রি পাশ্রর। এই গ্রুপগুবলর িযক্তিশ্রদর প্রবিশ্ররাধ সম্পবকযি িাশ্রদর
স্বাস্থ্যশ্রসিা সরিরাহকারীর সাশ্রথ্ পরাির্ করা
য
উবিি:
•

65 িছর িা িার খিবর্ িয়সী িযক্তিশ্রদর
8

•
•

গভযিিী িযক্তি
অ্ন্তবনবহি
য
স্বাস্থ্য অ্িস্থ্ার িযক্তিশ্রদর সহ, িশ্রি সীিািদ্ধ নয়:
○ দীর্স্থ্ায়ী
য
ু স ু শ্রসর খরাগ িা িাঝাবর খথ্শ্রক গুরুির হাুঁপাবন
○ গুরুির হৃদর্শ্রন্ত্রর অ্িস্থ্া
○ ইবিউশ্রনাকশ্রম্প্রািাইিি
○ গুরুির স্থ্ূলিা
○ িায়াশ্রিটটস
○ দীর্স্থ্ায়ী
য
বকিবন খরাশ্রগর িায়াবলবসস িলশ্রছ
○ র্কৃশ্রির খরাগ
○ বসকল খসল রিাল্পিা

েুরবিা িস্তুরত
•

বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীশ্রদর আগিশ্রনর িনয প্রস্তুি হওয়ার িনয, বনম্নবলব ি সুরক্ষা িবধিকরণগুবল
য
বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর উপবস্থ্বির প্রথ্ি বদশ্রনর আশ্রগ সম্পন্ন হশ্রয়শ্রছ িা সম্পন্ন হশ্রি:
o সিস্ত বিক্তডংশ্রয় হশ্রলর িাধযশ্রি একিু ী ট্র্যাব ক পযাটাশ্রনরয িনয বিহ্ন
o খর্ াশ্রন প্রশ্রর্ািয খস াশ্রন 6'এর সািাক্তিক দূরত্ব বনশ্রদয র্ করার িনয বিহ্নগুবল
o প্রশ্রির্পশ্রথ্ এিং ভিন িুশ্র়ি ইনস্টল করা সাইশ্রনি দ লকারীশ্রদর র্থ্ার্থ্
স্বাস্থ্যবিবধসুপাবরর্গুবল অ্িবহি এিং িশ্রন কবরশ্রয় খদওয়ার িনয
o সিস্ত িিাশ্রয়ি গািছা অ্পসারণ
o বর্ক্ষাথ্ী এিং কিীশ্রদর সািাক্তিক দূরশ্রত্বর িনয অ্বিবরি িায়গা তিবর করশ্রি অ্বিবরি
আসিািপে অ্পসারণ
o খটবিল অ্পসারণ এিং ছাে খিস্ক সশ্রঙ্গ প্রবিস্থ্াবপি
o সিস্ত খেণীকক্ষ এিং বিক্তডংশ্রয়র প্রশ্রির্পশ্রথ্র িাইশ্রর হযান্ড সযাবনটাইিার বিসশ্রপনসার
(60% অ্যালশ্রকাহল িা িৃহত্তর)
o সিস্ত খেণীকশ্রক্ষর িনয হাশ্রি ধরা থ্াশ্রিাবিটার
য
খকনা হশ্রয়শ্রছ
o সিস্ত এইিবভএবস ইউবনশ্রট উচ্চ দক্ষিা ব ল্টার ইনস্টল করা হশ্রয়শ্রছ
o ভিনটট িীিাণুিুি করার একিাে দাবয়ত্ব সহ একটট অ্বিবরি িত্ত্বািধায়ক বনশ্রয়াগ

ক্ষেতা এবং োোক্তজক দূরত্ব
•

সিাবধক
য
সং যক িানুশ্রষর িনয ক্ষিিা (রুি খস্কায়ার ু শ্রটি, বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িাবলকাভুক্তি এিং
সািাক্তিক দূরত্ববিশ্রিিনার উপর বভবত্ত কশ্রর) বনম্নবলব ি খক্ষেগুবলর িনয বনধারণ
য করা হশ্রয়শ্রছ:
o খেণীকক্ষ
o কযাশ্র শ্রটবরয়া
o ক্তিিনযাবসয়াি/অ্বিশ্রটাবরয়াি
o লাইশ্রিরী
o বিউক্তিক রুি
o আটয রুি
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•

সাম্প্রদাবয়ক স্থ্ানগুবল িৃহত্তর সািাক্তিক দূরত্ব সরিরাহ করার িনয বনশ্রদয র্িূলক স্থ্ান বহসাশ্রি
পুনরায় তিবর করা হশ্রি।

স্কুল-পরবতী খিাগ্রাে
•
•

•

বসএসআই বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িনয একটট িবধিয বদশ্রনর খপ্রাগ্রাি সরিরাহ করার িনয একটট
লাইশ্রসসপ্রাপ্ত খিশ্রকয়ার এশ্রিক্তসর সাশ্রথ্ িুক্তি করশ্রি।
বসএসআই এশ্রিক্তসর সাশ্রথ্ সহশ্রর্াবগিািূলকভাশ্রি কাি করশ্রি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর দলিদ্ধ খগাষ্ঠীগুবলশ্রি
বনশ্রয়াগ করার িনয, িযিহাশ্ররর আশ্রগ এিং পশ্রর সটঠক এিং পবরষ্কার বনক্তিি করার িনয
সািাক্তিক দূরত্ব িিায় রা শ্রি।
খপ্রাগ্রাশ্রি িাবলকাভুক্তি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সং যার িশ্রধয সীিািদ্ধ থ্াকশ্রি র্া র্থ্ার্থ্ সািাক্তিক দূরত্ব
িিায় রা ার অ্নুিবি খদশ্রি।

জপ্টলর খ
•
•

ায়ারা

িশ্রলর খ ায়ারাগুবল অ্ক্ষি করা হশ্রি এিং র্ক্তির্ালীআল ভাগএ়িাশ্রি কযাপ করাহশ্রি।
অ্বভভািকশ্রদর িাশ্রদর িাচ্চাশ্রদর িযক্তিগি িশ্রলর খিািল বদশ্রয় স্কুশ্রল পাঠাশ্রি উৎসাবহি করা হয়।

খরস্টরুে
•
•
•

খরস্টরুশ্রি সীবিি ক্ষিিা
িু আোদন অ্ির্যই বিোিাগাশ্রর পরা উবিি
খরস্টরুিগুবল সারা বদন এিং স্কুশ্রলর পশ্রর িীিাণুিুি করা হশ্রি

পররষ্কার/জীবার্ুেুি করর্ পদ্ধরত
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

পবরষ্কার এিং িীিাণুিুি করণ িযানুয়াবল ট্র্যাক করা হশ্রি এিং তদবনক পবরষ্কাশ্ররর লগগুবলর
িাধযশ্রি খরকিয করা হশ্রি।
গ্রুপদ্বারা িযিহৃি অ্ঞ্চলগুবল বিদযালশ্রয়র বদন শুরুর আশ্রগ পবরষ্কার এিং িীিাণুিুি করা হশ্রি।
উচ্চ স্পর্ এলাকা
য
খর্িন দরিা হযাশ্রন্ডল, বসুঁব়ি খরবলং, বল ট খিািাি ইিযাবদ ছাে আগিশ্রনর
পশ্রর িীিাণুিুি করা হশ্রি।
স্কুশ্রলর বদশ্রন িাথ্রুিগুবল র্ন র্ন পবরষ্কার এিং িীিাণুিুি করা হশ্রি।
সিস্ত কিীরা ক্লাসরুশ্রির বর্ক্ষক এিং বর্ক্ষক সহায়কসহ পবরষ্কাশ্ররর প্রশ্রিিাশ্রক সিথ্নয করশ্রি।
িীিাণুিুি করা ক নই িাচ্চাশ্রদর দ্বারা করা উবিি নয় (অ্থ্াৎ
য ওয়াইপস, খিশ্রস্কর িনয খিািল
খে করা)।
রুটটন পবরষ্কার খর্ষ হওয়ার পশ্রর িীিাণুিুি করণ র্টশ্রি।
স্থ্ানটট র্ ন িাচ্চাশ্রদর দ শ্রল থ্াশ্রক ি ন খে িীিাণুিুি করণ করা হশ্রি না। র্বদ র্শ্রর
প্রাপ্তিয়স্করা থ্াশ্রক িশ্রি িাশ্রদর পরাির্ খদওয়া
য
হশ্রি খর্ িীিাণুনার্ক র্টশ্রি িশ্রলশ্রছ এিং র্বদ িারা
িায় িশ্রি িশ্রল র্াওয়ার সুশ্রর্াগ খদওয়া হশ্রি।
পশ্ররর বদশ্রনর প্রস্তুবির িনয সিস্ত বর্ক্ষাথ্ী এিং কিী এলাকায় পবরষ্কার এিং িীিাণুিুি করার
িনয তদবনক পদ্ধবি সম্পন্ন করা হশ্রি।
র্বদ কযাশ্র শ্রটবরয়াটট িধযাহ্নশ্রভািন এিং/অ্থ্িা প্রািঃরাশ্রর্র িনয িযিহৃি হয় িশ্রি িযিহাশ্ররর
পরপরই খটবিলগুবল িুশ্রছ খ লা হশ্রি এিং িীিাণুিুি করা হশ্রি।
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•
•

র্বদ ক্লাসরুশ্রি াওয়া হয়, খটবিল এিং খিয়ার পবরষ্কার করা হশ্রি াদয এলাক্তি য সশ্রঙ্গ বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর
রক্ষা করশ্রি।
ভাগ করা িায়গাগুবল বিদযালশ্রয়র বদনিুশ্র়ি পবরষ্কার করা হশ্রি।

বাইপ্টরর েংস্থ্া দ্বারা েুরবিা বযবহার
•

প্রাথ্বিকভাশ্রি এিং পুনরায় খ ালার পশ্রর, বসএসআই ভিনটট সম্প্রদায় িযিহাশ্ররর িনয উন্মুি
হশ্রি না। আিাশ্রদর অ্গ্রাবধকার হশ্রি পবরষ্কার এিং সযাবনশ্রটর্শ্রনর প্রশ্রিিাশ্রক খকন্দ্র কশ্রর
একাশ্রিবিক এিং বনশ্রদয র্িূলক খপ্রাগ্রািশ্রক বনরাপশ্রদ সিথ্নয করা। অ্িএি, আিাশ্রদর স্কুল
সুবিধাগুবলর সাধারণ সম্প্রদায় িযিহাশ্ররর অ্নুিবি খদওয়া হশ্রি না।

র শু পুটি ও াদয খেবা
বিবপএস খিলা বসএসআই-এর বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর াদয পবরশ্রষিা (প্রািঃরার্ এিং িধযাহ্নশ্রভািন) সরিরাহ কশ্রর।
পবরষ্কার/িীিাণুিুিকরণ এিং সািাক্তিক দূরশ্রত্বর িনয খপ্রাশ্রটাকল িিায় রা া বনক্তিি করশ্রি বসএসআই
খিলা কিীশ্রদর সাশ্রথ্ র্বনষ্ঠভাশ্রি কাি করশ্রি।
•
•
•
•
•
•

বর্ক্ষাথ্ীরা িাশ্রদর খেণীকশ্রক্ষ াশ্রি র্বদ না ক্লাসরুশ্রি বর্শুরা প্রাণর্ািী াদয এলাক্তি য বনণয়য কশ্রর।
াদয এলাক্তি য র্ুি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সাশ্রথ্ ক্লাসগুবল কযাশ্র শ্রটবরয়াশ্রি সািাক্তিক দূরশ্রত্বর অ্নুর্ীলশ্রনর
সাশ্রথ্ াশ্রি। বর্ক্ষাথ্ীরা িশ্রস না থ্াকশ্রল িুশ্র ার্ পরশ্রি।
িধযাহ্নশ্রভািন গুবল িধযাহ্নশ্রভািশ্রনর লাইশ্রনর িাধযশ্রি পবরশ্রির্ন করা হশ্রি, একটট িযাগকরা
বপকআশ্রপর িাধযশ্রি, িা বিবপএস গাইশ্রিস িা নীবির উপর বভবত্ত কশ্রর বিকল্প বিিরশ্রণর িাধযশ্রি।
বর্ক্ষাথ্ীরা কযাশ্র শ্রটবরয়ায় এশ্রক অ্পশ্ররর খথ্শ্রক ৬ ু ট দূশ্রর িসশ্রি।
স্কুল কিীরা াদয ও পানীয় ভাগ করা বনবষদ্ধ করশ্রি।
ািার াওয়ার সিয় বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সািাক্তিক দূরত্ব পর্শ্রিক্ষণ
য
করার িনয পর্াপ্ত
য িায়গা সংরবক্ষি
থ্াকশ্রি।

পররবহন
বিবপএস খিলা দ্বারা বসএসআই এর বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িাস পবরিহন সরিরাহ করাহয়। িিযিান সিশ্রয়, খিলা
স্কুল পবরিহশ্রন বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বনক্তিি করার িনয নীবি এিং খপ্রাশ্রটাকল বিকার্ করশ্রছ।
•
•

•
•

বসএসআই ছাে পবরিহন সরিরাহকারী বিবপএশ্রসর সাশ্রথ্ র্বনষ্ঠভাশ্রি কাি করশ্রি, খিলা প্রদত্ত
পবরিহশ্রনর র্নত্ব হ্রাস করশ্রি।
বসএসআই একটট িাস্টার বর্বিউল তিবর করশ্রি (কারশ্রণর িশ্রধয) র্াশ্রি বিবপএস খিলার স্কুল িাশ্রস
র্নত্ব হ্রাস করার পবরকল্পনা খক সািঞ্জসয করা র্ায় এিং পবরষ্কার এিং িীিাণুিুি করার অ্নুিবি
খদওয়া র্ায়।
ক ন এিং খর্ াশ্রন সম্ভি, িািা-িাশ্রক িাশ্রদর িাচ্চাশ্রদর স্কুশ্রল আসা-র্াওয়া করশ্রি উৎসাবহি করা
হয়।
বসএসআই খিলা িাশ্রস বনরাপদ পবরিহশ্রনর িনয বিবপএস দ্বারা প্রদত্ত সিস্ত বনশ্রদযর্ািলী খিশ্রন
িলশ্রি এিং সিথ্নয করশ্রি, র্ার িশ্রধয রশ্রয়শ্রছ িাশ্রস ওঠার সিয় বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িুশ্র ার্ পরা আির্যক
করা। িাশ্রস ওঠার সিয় খর্ সিস্ত বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর বনিস্ব খনই িাশ্রদর বনষ্পবত্তশ্রর্াগয িু আোদন
সরিরাহ করা হশ্রি।
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•

িাশ্রস থ্াকাকালীন বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সিদা
য িুশ্র র আোদন পরশ্রি হশ্রি। িাশ্রস ওঠার সিয় িাশ্রদর
বনিস্ব নয় এিন বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর বিসশ্রপাশ্রিিল খ স কভাবরং সরিরাহ করা হশ্রি।

রপতাোতার িপ অ্

এবং রপক আপ্টপর জনয আগেন/বর াস্ত পররবতযন

র্নত্ব বনয়ন্ত্রণ বনক্তিি করশ্রি িপ-অ্ এিং বপক-আশ্রপর িনয ট্র্যাব ক প্রিাশ্রহর বনদর্নয এিং
পদ্ধবিগুবল তিবর করা হশ্রয়শ্রছ। এই পদ্ধবিগুবলর কার্কাবরিা
য
সারা িছর ধশ্রর িূলযায়ন করা হশ্রি এিং
প্রশ্রয়ািনীয় বহসাশ্রি সংশ্রর্াধন করা হশ্রি। স্কুল িছর শুরুর আশ্রগ বনবদয ি পদ্ধবিগুবল সিস্ত উপাদান খগাষ্ঠীর
সাশ্রথ্ ভাগ করা হশ্রি র্াশ্রি বনম্নবলব িগুবল সশ্রম্বাধন করা র্ায়:
•
•
•
•

বপিািািাশ্রদর খছশ্র়ি খদওয়া এিং িাচ্চাশ্রদর িু শ্রল খনওয়ার িৃক্তদ্ধ
বপিািািাশ্রদর আর ভিশ্রন প্রশ্রিশ্রর্র অ্নুিবি খনই
বপিািািা এশ্রল বর্ক্ষাথ্ীশ্রক িাকশ্রি বদ্বিু ী খরবিওর িযিহার
বভ়ি কিাশ্রি টলিল হওয়ার সম্ভািনা

োোক্তজক-োনরেক েুস্থ্তা োনরেক স্বাস্থ্য
•

•

•

•
•
•

•
•
•

বসএসআই স্টুশ্রিন্ট সাশ্রপাটয টটশ্রির (এসএসটট) সদসযরা, র্ার িশ্রধয সিািকিী এিং
পরাির্দািারা
য
রশ্রয়শ্রছন, বিবহ্নি ঝু ুঁ বকপূণ বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর
য
সাশ্রথ্ খিক ইন করশ্রিন। এসএসটট দশ্রলর
একিন সদসয সাপ্তাবহক বভবত্তশ্রি এই বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর (নূযনিি) সাশ্রথ্ খিক ইন করশ্রিন।
র্ ন একিন বর্ক্ষক ঝু ুঁ বকশ্রি থ্াকা খকানও বর্ক্ষাথ্ীশ্রক সনাি কশ্ররন, িযস্তিার অ্ভাশ্রির িশ্রিা
আিরশ্রণর উপর বভবত্ত কশ্রর, বর্ক্ষক পবরিাশ্ররর সাশ্রথ্ হস্তশ্রক্ষশ্রপর প্রথ্ি স্তর। র্বদ উশ্রদ্বগ এ নও
উপবস্থ্ি থ্াশ্রক িশ্রি বর্ক্ষক এসএসটটর একিন সদশ্রসযর কাশ্রছ খর াশ্ররল করশ্রিন। র্বদ উশ্রদ্বশ্রগর
প্রবিকার না করা হয়, এসএসটট খপর্াদার স্কুল প্রধাশ্রনর সাশ্রথ্ িব়িি থ্াকশ্রি।
এসএসটট বিবভন্ন ধরশ্রণর পবরশ্রষিার িনয খর্াগাশ্রর্াশ্রগর িথ্য প্রিার করশ্রি র্া পবরিারগুবল
কবিউবনটট সংস্থ্া, িানবসক স্বাস্থ্য এিং সংকট পবরশ্রষিা, কাউশ্রসবলং এশ্রিক্তস এিং িাইডশ্রকয়ার
খসন্টারগুবল অ্যাশ্রেস করশ্রি পাশ্রর।
সিািকিী এিং এসএসটটর অ্নযানয সদসযরা িে এিং/অ্থ্িা দূরিিী বনশ্রদয র্নার সিয় তিদুযবিন
অ্ব শ্রসর সিশ্রয়র িনয উপলব্ধ হশ্রিন।
কিীরা ঝু ুঁ বকপূণ বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর
য
সনাি করণ এিং প্রবিক্তিয়া িানাশ্রনার বিষশ্রয় ইবর ওয়ান
বিওবসইএস খথ্শ্রক িলিান প্রবর্ক্ষণ পাশ্রিন।
বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িৃহত্তর স্কুল সম্প্রদায় এিং িাশ্রদর সহপাঠীশ্রদর সাশ্রথ্ সংর্ুি করা অ্িযাহি রা ার
িনয দূরিিী বনশ্রদয র্নায় প্রবিক্তিয়ার্ীল খেণীকক্ষ িশ্রিল িাস্তিায়ন অ্িযাহি রা ার িনয একটট
পবরকল্পনা তিবর করা হশ্রয়শ্রছ।
সহায়িা িা সহায়িার প্রশ্রয়ািন এিন কিীশ্রদর আিাশ্রদর কিিারী
য
সহায়িা খপ্রাগ্রাশ্রি খপ্ররণ করা
হশ্রি।
ইবর ওয়ান বিওবসইএস আগস্ট খথ্শ্রক শুরু কশ্রর কিীশ্রদর িনয ভািুযয়াল "স্ব-র্ত্ন" খসবিনার
পবরিালনা করশ্রি।
িাপ পবরিালনা এিং উশ্রদ্বশ্রগর িশ্রিা প্রাসবঙ্গক বিষয়গুবলশ্রি পবরিার এিং কিীশ্রদর সহায়িা
করার িনয সংস্থ্ান সরিরাহ করা হশ্রি।

রনপ্টদয েূলক এবং/অ্থ্বা োোক্তজক োনরেক েেথ্নয
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বর্ক্ষক, বর্ক্ষক সহায়ক, বর্ক্ষক সহায়ক এিং/অ্থ্িা এসএসটট-র সদসযশ্রদর বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সহায়িা
প্রদাশ্রনর িনয বনম্নরূপ িযিহার করা হশ্রি:
বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সাশ্রথ্ িাশ্রদর আইইবপ সিথ্নয করার িনয তদবনক খিক-ইন। এর িশ্রধয আইইবপ লক্ষয
এিং িাসস্থ্ান অ্নুর্ায়ী একাশ্রিবিক সহায়িা, অ্যাসাইনশ্রিশ্রন্টর সিয় িযিস্থ্াপনা ইিযাবদ অ্ন্তভুি
য
হশ্রি পাশ্রর।
• এসএসটট দ্বারা বিবহ্নি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর বর্ক্ষার প্রবিিেকিা দূর করশ্রি বর্ক্ষাথ্ী এিং িাশ্রদর
পবরিারশ্রক সহায়িা করার িনয সহায়িা প্রদান করা হশ্রি। এর িশ্রধয প্রর্ুক্তি সহায়িা, সিয়
িযিস্থ্াপনা সহায়িা, অ্নুশ্রপ্ররণা/উৎসাহ, সািাক্তিক-িানবসক সুবিধার িনয স্কুল স্টা সদশ্রসযর
সাশ্রথ্ সংশ্রর্াশ্রগর সুশ্রর্াগ এিং একাশ্রিবিক সহায়িা অ্ন্তভুি
য থ্াকশ্রি পাশ্রর।

•

স্কুপ্টলর েেয়েূচী
গাইশ্রিস সািঞ্জসযপূণ হশ্রয়শ্রছ
য
খর্ র্বদ স্কুলগুবল িুশ্র ািুব বনশ্রদয র্িা একটট হাইবিি (িুশ্র ািুব
এিং দূরিিী বনশ্রদয শ্রর্র সংবিেণ), সািাক্তিক দূরত্ব এিং বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর বিথ্ক্তিয়া এিং িলািলর্িটা
সম্ভি সীবিি করার িনয প্রিযার্া হশ্রি।
• বসএসআই পবরিহশ্রনর িনয বিবপএস খিলা পবরকল্পনা না খদ া পর্ন্ত
য একটট বনবদয ি সিয়সূিী
তিবর করা র্াশ্রি না। সম্ভািয দৃর্যািলীর িশ্রধয রশ্রয়শ্রছ িশ্রি বনম্নবলব িগুবলর িশ্রধয সীিািদ্ধ নয়:
1. একটট হাইবিি িশ্রিল খর্ াশ্রন বর্ক্ষাথ্ীরা দুটট দশ্রল বিভি হয় খর্ াশ্রন প্রবিটট দল
পবরিবিযি বদনগুবলশ্রি স্কুশ্রল খর্াগ খদয় এিং বিপরীি বদনগুবলশ্রি দূরিিী বনশ্রদয র্নায়
অ্ংর্ খনয়।
2. একটট হাইবিি িশ্রিল খর্ াশ্রন বর্ক্ষাথ্ীরা দুটট দশ্রল বিভি এিং প্রবিটট দল পরপর দুই
বদশ্রন স্কুশ্রল খর্াগ খদয় এিং অ্নযানয বদনগুবলশ্রি দূরিিী বনশ্রদয র্নায় অ্ংর্ খনয়।
3. একটট হাইবিি িশ্রিল খর্ াশ্রন বর্ক্ষাথ্ীরা দুটট দশ্রল বিভি খর্ াশ্রন প্রবিটট দল পুশ্ররা এক
সপ্তাশ্রহর িনয স্কুশ্রল খর্াগ খদয় এিং বিপরীি সপ্তাশ্রহ দূরিিী বনশ্রদয র্নায় অ্ংর্ খনয়।
4. একটট হাইবিি িশ্রিল খর্ াশ্রন বর্ক্ষাথ্ীরা অ্শ্রধক
য বদন (সকাল িা বিশ্রকশ্রল) স্কুশ্রল র্ায় এিং
বদশ্রনর িাবক অ্শ্রধক
য সিয় দূরিিী বর্ক্ষায় অ্ংর্ খনয়।
5. একটট সম্পূণ ভাি
য ু যয়াল িশ্রিল খর্ াশ্রন বর্ক্ষাথ্ীরা খকিল অ্নলাইন খর্ ার সাশ্রথ্ িব়িি
হশ্রি।
• একটট হাইবিি িশ্রিশ্রল, বর্ক্ষাথ্ীরা আিাশ্রদর গবণি, প়িা, বিজ্ঞান এিং সািাক্তিক অ্ধযয়ন
খপ্রাগ্রাশ্রির অ্নলাইন উপাদানগুবল িযিহার কশ্রর অ্নলাইন খর্ ার (অ্যাবসশ্ররানাস) সাশ্রথ্ িব়িি
থ্াকশ্রি; বলবপিদ্ধ পাঠ; এিং স্কুল বিক্তডংশ্রয় না থ্াকশ্রল হািযকবপ খর্ ার উপকরণ।
• র্বদ বসএসআইশ্রক সিস্ত দূরিিী বনশ্রদয র্নাবদশ্রয় িছর শুরু করশ্রি হয় িা রূপান্তর করশ্রি হয়, িশ্রি
সিস্ত খগ্রি স্তশ্ররর িনয একটট বনবদয ি সিয়সূিী তিবর করা হশ্রি র্াশ্রি বরশ্রয়ল-টাইি বনশ্রদয র্
(সিকালীন) এিং অ্নলাইন খপ্রাগ্রািগুবলর (অ্যাবসশ্ররানাস) সংবিেশ্রণর অ্নুিবি খদওয়া র্ায়। এই
বনবদয ি সিয়সূিীশ্রি বর্ক্ষক এিং বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সহায়িা খপর্াদারশ্রদর িনয "অ্ব স র্ন্টা" অ্ন্তভুি
য
থ্াকশ্রি।
• সিয়সূিী এিনভাশ্রি তিবর করা হশ্রি র্াশ্রি প্রবিবদন বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর উপবস্থ্বি পর্াপ্তভাশ্রি
য
পর্শ্রিক্ষণ
য
করা র্ায়, বর্ক্ষাথ্ী িুশ্র ািুব িা দূরিিী বনশ্রদয র্নায় িব়িি বকনা। বিদযালশ্রয়র উপবস্থ্বি ট্র্যাবকং
বসশ্রস্টশ্রির িাধযশ্রি সিস্ত খর্ ার ক্তিয়াকলাশ্রপ প্রবিবদশ্রনর অ্ংর্গ্রহণ প্রশ্রয়ািন এিং বনবি়িভাশ্রি
পর্শ্রিক্ষণ
য
করা হশ্রি।
•

ারীররক র ক্ষা এবং েঙ্গীত
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•

•
•

এনওয়াইএসবিওএইি পবরেি িা কণ্ঠস্বর/শ্বাস খ র প্রশ্রিবক্টং (অ্থ্াৎ
য অ্যাশ্ররাবিক িযায়াি, গান,
বকছু উিউইন্ড এিং বপিশ্রলর র্ন্ত্র িািাশ্রনা ইিযাবদ) প্রশ্রয়ািনীয় ক্তিয়াকলাশ্রপর িনয 12 ু ট
সািাক্তিক দূরত্ব বনশ্রদয র্ কশ্রর। এই পরাবিবিগুবল এই র্ারীবরক বর্ক্ষা এিং সঙ্গীি ক্লাসগুবলর
সিয়সূিীশ্রি অ্নুসরণ করা হশ্রি।
আউটশ্রিার ব ক্তিকযাল এিুশ্রকর্নশ্রক র্িটা সম্ভি উৎসাবহি করা হশ্রি।
সিস্ত অ্ভযন্তরীণ র্ারীবরক বর্ক্ষা কার্িশ্রির
য
িনয িাশ্ররা ু ট দূরত্ব প্রশ্রয়ািন হশ্রি।

রনপ্টদয নার েবরনম্ন
য
180 রদন
•

বসএসআই এনওয়াইএস প্রশ্রয়ািনীয়িা অ্নুর্ায়ী সিবনম্ন
য
১৮০ বদশ্রনর বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর উপবস্থ্বি
সরিরাহ করশ্রি। এই 180 বদশ্রনর প্রশ্রয়ািনীয়িা ইন-স্কুল এিং দূরিিী বনশ্রদয র্নার সংবিেশ্রণর
িাধযশ্রি পূরণ করা প্রশ্রয়ািন হশ্রি পাশ্রর।

উপরস্থ্রত এবং দীর্স্থ্ায়ী
য
অ্নুপরস্থ্রত
•
•
•
•

•

•

িুশ্র ািুব , দূরিিী িা হাইবিি র্াই খহাক না খকন, খর্ খকানও প্রশ্রয়ািনীয় বনশ্রদয শ্রর্র িনয তদবনক
উপবস্থ্বি খরকিয করা হশ্রি।
আিাশ্রদর ছাে খিটা িযাশ্রনিশ্রিন্ট বসশ্রস্টশ্রি (দূরিিী এিং বিক্তডংশ্রয়) বর্ক্ষকরা উপবস্থ্বি খরকিয
করশ্রিন।
অ্ংর্গ্রহণ খগ্রি (র্া সিকালীন খর্ ার অ্ংর্গ্রহণ, আশ্রলািনা খ ারাশ্রি অ্ংর্গ্রহণ, অ্ব স সিয়
িযস্তিা ইিযাবদ অ্ন্তভুি
য করশ্রি পাশ্রর) খগ্রবিংশ্রয়র একটট উপাদান হশ্রি পাশ্রর।
বসএসআই উপবস্থ্বি নীবি দূরিিী বনশ্রদয র্নার পার্াপাবর্ বিদযালশ্রয়র িশ্রধয বনশ্রদয র্নায়
অ্ংর্গ্রহশ্রণর খক্ষশ্রে প্রশ্রর্ািয হশ্রি। বসএসআই সনদ অ্নুর্ায়ী, অ্বিবরি অ্নুপবস্থ্ি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর
সম্ভািয ধশ্রর রা ার িনয বিশ্রিিনা করা হশ্রি।
২০২০ সাশ্রলর িসশ্রন্তর স্কুল িশ্রের সিয়, বকছু পবরিার অ্ংর্ না বনশ্রয় বিক্তেন্ন হওয়ার বসদ্ধান্ত খনয়।
পবরিারগুবলশ্রক অ্বিবরি সহায়িা প্রদান এিং অ্ংর্গ্রহণ ও িযস্তিা িা়িাশ্রনার প্রশ্রিিায় আিরা
বনশ্রদয র্িূলক সহায়িা কিীশ্রদর িযিহার করি। এটট বর্ক্ষক সহায়ক, বর্ক্ষক সহায়ক, বর্ক্ষক,
বর্ক্ষক িা এসএসটট-র সদসযরা হশ্রি পাশ্রর র্ারা িযস্তিা এিং অ্ংর্গ্রহণ/উপবস্থ্বি িা়িাশ্রনার িনয
একিন বর্ক্ষাথ্ী এিং িাশ্রদর পবরিারশ্রক সিথ্নয কশ্রর।
বিক্তডং বপ্রক্তসপাল দ্বারা বিবহ্নি বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর (এসএসটট-র সাশ্রথ্ পরাির্ কশ্রর)
য
বর্ক্ষা সহায়ক িা
বর্ক্ষক সহায়কশ্রদর কাছ খথ্শ্রক সহায়িা প্রদান করা হশ্রি র্াশ্রি বর্ক্ষাথ্ী এিং পবরিারগুবলশ্রক
বর্ক্ষার প্রবিিেকিা দূর করশ্রি সহায়িা করা র্ায়। এর িশ্রধয প্রর্ুক্তি সহায়িা, সিয় িযিস্থ্াপনা
সহায়িা, অ্নুশ্রপ্ররণা/উৎসাহ, সািাক্তিক-িানবসক সুবিধার িনয স্কুল স্টা সদশ্রসযর সাশ্রথ্
সংশ্রর্াশ্রগর সুশ্রর্াগ এিং একাশ্রিবিক সহায়িা অ্ন্তভুি
য থ্াকশ্রি পাশ্রর।

রচরকৎোগতিাপ্টব দুবল/উচ্চ
য
ঝুঁু রকর র ক্ষাথ্ীরা
•

দুিলয বর্শুরা বিবকৎসাগিভাশ্রি িটটল, র্াশ্রদর বনউশ্ররালক্তিক, খিশ্রনটটক, বিপাকীয় অ্িস্থ্া
রশ্রয়শ্রছ, অ্থ্িা র্াশ্রদর িন্মগি হৃদশ্ররাগ রশ্রয়শ্রছ িাশ্রদর অ্নযানয বর্শুশ্রদর িু লনায় বসওবভআইবি19 খথ্শ্রক গুরুির অ্সুস্থ্িার ঝু ুঁ বক খিবর্। উপরন্তু, বিশ্রর্ষ িাবহদাসম্পন্ন িা বর্ক্ষাথ্ীরা র্ারা
বিবকৎসাগিভাশ্রি ভঙ্গু র িারা সািাক্তিক দূরত্ব, হাি িা শ্বাসর্শ্রন্ত্রর স্বাস্থ্যবিবধ িিায় রা শ্রি িা িু
ঢাকা িা িুশ্র ার্ পরশ্রি সক্ষি নাও হশ্রি পাশ্রর।
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•

•

•

বপিািািা/অ্বভভািকশ্রদর িনয িাশ্রদর সন্তাশ্রনর স্বাস্থ্যশ্রসিা সরিরাহকারীশ্রদর সাশ্রথ্ কাি করা
গুরুত্বপূণ র্াশ্রি
য
িাশ্রদর স্বাস্থ্য এিং সুরক্ষা রক্ষার সিয় কীভাশ্রি স্কুশ্রল বর্শুর িাবহদা গুবল
সশ্রিাত্তিভাশ্রি
য
পূরণ করা র্ায় খস সম্পশ্রকয একটট অ্িবহি বসদ্ধান্ত খনওয়া র্ায়।
র্বদ বপিািািারা িাশ্রদর সন্তানশ্রদর রূপান্তর করশ্রি িান র্ারা িুশ্র ািুব িা হাইবিি বনশ্রদয র্নার
প্রবি দুিলয িশ্রল বিশ্রিবিি হন, িশ্রি বনবদয ি স্বাস্থ্য এিং বর্ক্ষাগি িাবহদা সম্পবকযি পবরকল্পনা এিং
সিন্বয় বর্ক্ষাথ্ী-িাই-ছাে বভবত্তশ্রি বিকার্ করা হশ্রি।
র্বদ বপিািািা/অ্বভভািকরা িাশ্রদর সন্তাশ্রনর স্বাস্থ্যশ্রসিা সরিরাহকারীর সাশ্রথ্ পরাির্ করার
য
পশ্রর
িাশ্রদর সন্তানশ্রক স্কুশ্রল খ রি না পাঠাশ্রনার বসদ্ধান্ত খনন িশ্রি দুিলয বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর একটট সম্পূণ য
ভািুযয়াল বনশ্রদয র্িূলক িশ্রিল খদওয়া হশ্রি।

ির্ুক্তি ও েংপ্টর্াগ (র ক্ষাথ্ী)
•

•
•
•
•

একিন অ্বভভািক িা অ্বভভািশ্রকর অ্নুশ্ররাশ্রধর পশ্রর, বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর একটট খিািিুক খদওয়া
হশ্রি, র্া বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর দক্ষিা খিারদার করার িনয আিাশ্রদর লাবনংয িযাশ্রনিশ্রিন্ট এসইশ্রস্টি
(গুগল ক্লাসরুি), ইশ্রিল বর্ক্ষক, এিং অ্নলাইন পাঠযপুস্তক, ওশ্রয়িসাইট এিং খপ্রাগ্রাশ্রির িশ্রিা
বনশ্রদয র্িূলক খপ্রাগ্রাি এিং সংস্থ্ানগুবল অ্যাশ্রেস করার অ্নুিবি খদশ্রি।
খর্ পবরিারগুবলর কম্পম্পউটার খনই িাশ্রদর িনয খিািিুক বিিরণশ্রক অ্গ্রাবধকার খদওয়া হশ্রি।
খর্ পবরিারগুবলর ওয়াই- াই খনই এিং ইন্টারশ্রনশ্রটর সাশ্রথ্ সংশ্রর্াগ করার খকানও উপায় খনই
িারা িাশ্রদর িাব়ির িনয একটট িযক্তিগি হটস্পশ্রটর অ্নুশ্ররাধ করশ্রি পাশ্রর।
বপিািািা িা অ্বভভািকশ্রদর অ্ির্যই স্কুল-ইসুয করা প্রর্ুক্তির র্ত্ন এিং প্রিযািিযশ্রনর িনয
সম্পূণ দাবয়ত্ব
য
গ্রহণ করশ্রি হশ্রি।
স্কুল-ইসুয করা প্রর্ুক্তি শুধুিাে বর্ক্ষাগি উশ্রেশ্রর্য িযিহার করা হশ্রি।

ির্ুক্তি ও েংপ্টর্াগ (কেী)
•
•
•
•
•
•
•

সিস্ত বর্ক্ষকশ্রক বনশ্রদয র্িূলক উশ্রেশ্রর্য এই িািীয় লযাপটপ কম্পম্পউটার সরিরাহ করা হয়।
বর্ক্ষকশ্রদর িনয বনশ্রদয র্ প্রদাশ্রনর িনয িকুশ্রিন্ট কযাশ্রিরাউপলব্ধ।
স্কযাবনং বিভাইসগুবল স্কুশ্রল উপলব্ধ।
সকল বর্ক্ষকশ্রক একটট িুি অ্যাকাউশ্রন্ট অ্যাশ্রেস খদওয়া হয়।
খর্ বর্ক্ষকশ্রদর ওয়াই- াই খনই এিং ইন্টারশ্রনশ্রটর সাশ্রথ্ সংশ্রর্াগ করার খকানও উপায় খনই িারা
িাশ্রদর িাব়ির িনয একটট িযক্তিগি হটস্পশ্রটর অ্নুশ্ররাধ করশ্রি পাশ্ররন।
স্কুল ইসুয করা প্রর্ুক্তি শুধুিাে বনশ্রদয র্িূলক এিং স্কুল িযিসাশ্রয়র উশ্রেশ্রর্য িযিহার করা হশ্রি।
কিীশ্রদর অ্ির্যই স্কুল-ইসুয করা প্রর্ুক্তির র্ত্ন এিং প্রিযািিযশ্রনর িনয সম্পূণ দাবয়ত্ব
য
গ্রহণ করশ্রি
হশ্রি।

অ্নলাইন ররপ্টোে পরীক্ষর্
য
•

বর্ক্ষা আইন 2বি এিং পাটয 121 অ্নুর্ায়ী, বসএসআই বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সাশ্রথ্ িযিহার করার আশ্রগ
অ্নলাইন সংস্থ্ান, ওশ্রয়িসাইট এিং সফ্টওয়যার পরীক্ষা করশ্রি প্রবিশ্রুবিিদ্ধ। র্বদ খকানও সংস্থ্ান,
ওশ্রয়িসাইট িা সফ্টওয়যার বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িযক্তিগিভাশ্রি র্নািশ্রর্াগয িথ্য (বপআইআই) সংগ্রহ কশ্রর
িশ্রি সংস্থ্াশ্রক বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর খিটা এিং বপআইআই-এর সুরক্ষা এিং সুরক্ষা বনক্তিি কশ্রর একটট
িুক্তিশ্রি স্বাক্ষর করশ্রি হশ্রি।
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•

বর্ক্ষকশ্রদর অ্নুশ্রিাবদি সম্পশ্রদরিাবলকায় থ্াকা অ্নলাইন বনশ্রদয র্িূলক সংস্থ্ানগুবল িযিহার
করশ্রিহশ্রি। র্বদ খকানও বর্ক্ষক অ্নুশ্রিাবদি নয় এিন খকানও ওশ্রয়িসাইট িা সফ্টওয়যার িযিহার
করশ্রি িান িশ্রি সংস্থ্ানটট িযিহার করার আশ্রগ একটট খগাপনীয়িা পর্াশ্রলািনা
য
প্রক্তিয়া রশ্রয়শ্রছ
এিং বর্ক্ষকশ্রক প্রথ্শ্রি স্কুল প্রধাশ্রনর কাছ খথ্শ্রক অ্নুশ্রিাদন খপশ্রি হশ্রি।

পররবারগুরলর জনয ির্ুক্তি েহায়তা
•
•

স্কুল িছশ্ররর শুরুশ্রি, গুগল ক্লাসরুি এিং অ্নযানয অ্নলাইন সংস্থ্ান গুবল িযিহার খ র বিষশ্রয়
পবরিারগুবলশ্রক তিদুযবিন অ্বভিুব িা সরিরাহ করা হশ্রি র্া বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িযিহার করশ্রি হশ্রি।
সারা িছর ধশ্রর, বর্ক্ষকরা স্কুল দ্বারা গৃহীি অ্নলাইন খর্ ার সরঞ্জািিযিহাশ্রর বপিািািা এিং
বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সহায়িা করার িনয উপলব্ধ থ্াকশ্রিন।

র ক্ষক/এেটাপ্ট
•
•
•
•

•
•

র িনয প্রর্ুক্তি সহায়িা

বসএসআই হাইবিি/বরশ্রিাট লাবনংয পবরশ্রিশ্রর্ কার্করভাশ্রি
য
প়িাশ্রনার িনয বর্ক্ষকশ্রদর সহায়িা
করশ্রি প্রবিশ্রুবিিদ্ধ।
আগস্ট খথ্শ্রক, ইবর ওয়ান বিওবসইএস দ্বারা সিকালীন এিং একেৃণ বর্ক্ষার উপর অ্বিবরি
প্রবর্ক্ষণ সরিরাহ করা হশ্রি
আগস্ট খথ্শ্রক, গুগল ক্লাসরুশ্রির কার্কর
য িযিহাশ্ররর বিষশ্রয় ইবর ওয়ান বিওবসইএস দ্বারা অ্বিবরি
প্রবর্ক্ষণ সরিরাহ করা হশ্রি।
আগস্ট খথ্শ্রক, এ ওএসএস বিজ্ঞান, বনউশ্রসলা খসার্যাল স্টাবিি, ওশ্রপন খকাটয বরবিং, গবণি
এেশ্রপ্রর্ন সএিং স্টাবিবসশ্রঙ্কর অ্নলাইন উপাদানগুবলর কার্কর
য িযিহাশ্ররর উপর অ্বিবরি
প্রবর্ক্ষণ সরিরাহ করা হশ্রি।
আগস্ট খথ্শ্রক, বর্ক্ষকরা কান একাশ্রিবি এিং কযাশ্রসল লাবনংশ্রয়র
য
িশ্রিা আনুষবঙ্গক খপ্রাগ্রািগুবলর
িযিহাশ্ররর উপর অ্বিবরি প্রবর্ক্ষণ পাশ্রিন।
ইবর ওয়ান বিওবসইএস কার্কর
য দূরিিী বনশ্রদয র্না পবরকল্পনা এিং সম্পাদশ্রনর উপর সারা িছর
ধশ্রর িলিান প্রবর্ক্ষণ সরিরাহ করশ্রি

োোক্তজক দূরত্ব বজায় রা প্টত রুে কনর
•

গাপ্টর ন

সুবিধা বিভাশ্রগ িবণিয বহসাশ্রি, ছাে এিং প্রবর্ক্ষশ্রকর িশ্রধয দূরত্ব িা়িাশ্রনার বদশ্রক িশ্রনাবনশ্রির্ কশ্রর
খেণীকক্ষগুবল পুনরায় কনব গার করার প্রস্তুবি 2020 সাশ্রলর গ্রীশ্রষ্মর সিয় র্শ্রটবছল। এই
পদশ্রক্ষপগুবলর িশ্রধয রশ্রয়শ্রছর্:
o খেণীকশ্রক্ষ গািছা সংগ্রহ অ্পসারণ
o খেণীকক্ষ সংগ্রশ্রহর স্থ্ান অ্পসারণ
o সািাক্তিক দূরশ্রত্বর িনয উপলব্ধ স্থ্ান িা়িাশ্রি অ্প্রশ্রয়ািনীয় আসিািপে অ্পসারণ
o প্রশ্রয়ািন অ্নুর্ায়ী খেণীকশ্রক্ষর স্থ্ান/কিীশ্রদর পুনঃঅ্িস্থ্ান
o খিস্ক খ র সাশ্রথ্ খটবিল প্রবিস্থ্াপন

রনপ্টদয েূলক েরঞ্জাে এবং েরবরাহ
•
•

সরঞ্জাি (বপই সরঞ্জাি, িাদযর্ন্ত্র, ওটট/ বপটট সরঞ্জাি, কম্পম্পউটার লযাি কীশ্রিািয ইিযাবদ) ভাগ করা
সীবিি করার পদ্ধবি স্থ্াপন করা হশ্রয়শ্রছ।
সরঞ্জাি এিং সরিরাশ্রহর ভাগ াভাবগ সীবিি কশ্রর পাঠগুবল বিকার্ করা হশ্রি।
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•
•

সাম্প্রদাবয়ক সরিরাশ্রহর আর অ্নুিবি খদওয়া হশ্রি না।
খর্ সরঞ্জািগুবল অ্ির্যই ভাগ কশ্রর খনওয়া উবিি িা পবরষ্কার করার পদ্ধবি গুবল তিবর করা
হশ্রয়শ্রছ।

একাপ্টিরেক হস্তপ্টক্ষপ এবং অ্গ্রগরত পর্প্টবক্ষর্
য
•

নিু ন স্কুল িছর শুরু হওয়ার সাশ্রথ্ সাশ্রথ্ খিসলাইন িূলযায়ন পবরিালনা করা হশ্রি, এিং অ্গ্রগবি
পর্শ্রিক্ষণ
য
এিং খিঞ্চিাকয িূলযায়ন সারা িছর ধশ্রর পবরিাবলি হশ্রি। িূলযায়শ্রন বনম্নবলব িগুবল
অ্ন্তভুি
য থ্াকশ্রি:
o িলিান খরকিয (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)
o
ু ন্টাস এিং বপশ্রনল বরবিং অ্যাশ্রসসশ্রিন্ট (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)
o এআইএিএসওশ্রয়ি গবণি এিং পঠন অ্গ্রগবি পর্শ্রিক্ষণ
য
িূলযায়ন (িযক্তিগিভাশ্রি)
o ওশ্রপন খকাটয বরবিং এিং স্টাবিবসঙ্ক খথ্শ্রক খিঞ্চিাকয িূলযায়ন (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)
o গবণি অ্বভিযক্তি খথ্শ্রক খিঞ্চিাকয িূলযায়ন (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)
o অ্ন্তিিীকালীন
য
িূলযায়নগুবল পূিিিী
য
এনওয়াইএস িূলযায়নগুবল খথ্শ্রক প্রকাবর্ি
প্রশ্নগুবল িযিহার কশ্রর (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)
o অ্নযানয খেণীকশ্রক্ষর কিক্ষিিা
য
পবরিাপ (কার্িয িা িযক্তিগিভাশ্রি)

লারনংয েযাপ্টনজপ্টেন্ট রেপ্টস্টে
•

•

•
•
•

বসএসআই গুগল ক্লাসরুিশ্রক িার লাবনংয িযাশ্রনিশ্রিন্ট বসশ্রস্টি (খক খথ্শ্রক খগ্রি 6)
বহসাশ্রিঅ্যাসাইনশ্রিন্ট, বনশ্রদয র্িূলক সংস্থ্ানএিং অ্নলাইন িূলযায়শ্রনরবলঙ্ক খপাস্টকরার িনয
িযিহারকরশ্রি।
উপরন্তু, বর্ক্ষকরা ইশ্রিল, খটবলশ্র ান খর্াগাশ্রর্াগ িা খর্াগাশ্রর্াগ অ্যাবিশ্রকর্নগুবলর িশ্রিা
বপিািািার সাশ্রথ্ খর্াগাশ্রর্াশ্রগর অ্নযানয এি আইন 2-বি অ্নুগি পদ্ধবিগুবল িযিহার
করশ্রিপাশ্ররন।
বর্ক্ষকরা গুগল ক্লাসরুশ্রির কার্কর
য িযিহাশ্ররর বিষশ্রয় ইবর ওয়ান বিওবসইএস খথ্শ্রক অ্বিবরি
প্রবর্ক্ষণ পাশ্রিন।
বর্ক্ষাথ্ীরা িছশ্ররর শুরুশ্রি গুগল ক্লাসরুশ্রি একটট ওবরশ্রয়শ্রন্টর্ন পাশ্রি, হয় িযক্তিগিভাশ্রি অ্থ্িা
কার্ি।
য
বপিািািারা িছশ্ররর শুরুশ্রি গুগল ক্লাসরুশ্রি একটট ওবরশ্রয়শ্রন্টর্ন পাশ্রিন।

রবপ্ট ষ র ক্ষা ও েংরিি খেবা
•

•

আিাশ্রদর পুনরায় খ ালার পবরকল্পনা বিকাশ্রর্, বসএসআই আইবিয়া এিং প্রবিিেী আিাশ্রদর
বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর প্রশ্রয়ািনীয়িা গুবল সম্পূণরূশ্রপ
য
বিশ্রিিনা কশ্ররশ্রছ এিং একটট বিনািূশ্রলয এিং
উপর্ুি িনবর্ক্ষার (এ এবপই) বিধান বনক্তিি কশ্রর।
সিবনম্ন
য
সীিািদ্ধ পবরশ্রির্ (এলআরই) প্রবিটট বর্ক্ষাথ্ীর খগ্রি-স্তশ্ররর িানগুবলশ্রি অ্যাশ্রেস রশ্রয়শ্রছ
এিং বর্ক্ষাগি অ্গ্রগবি বনক্তিি করার িনয স্বিন্ত্র বভবত্তশ্রি বসদ্ধান্ত গ্রহশ্রণর খক্ষশ্রে খকন্দ্রীয় বছল
এিং অ্িযাহি থ্াকশ্রি।
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•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

কার্কর
য খর্াগাশ্রর্াগ এিং বপশ্ররন্টাল আইএনভলভশ্রিন্ট বনক্তিি করশ্রি বসএসআই বিবপএস
কবিটট অ্ন খস্পর্াল এিুশ্রকর্শ্রনর (বসএসই) সাশ্রথ্ র্বনষ্ঠভাশ্রি কাি িাবলশ্রয় র্াশ্রি।
বসএসআই স্বীকার কশ্রর খর্ আইইবপ প্রক্তিয়ায় বপিািািা/অ্বভভািশ্রকর ভূ বিকা গুরুত্বপূণ।য
প্রবিিেী বর্ক্ষাথ্ীশ্রদরঅ্বভভািকশ্রদর সিদা
য বসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্তিয়ার অ্ংর্ হশ্রি এিং বসএসই সভায়
খর্াগ বদশ্রি উৎসাবহি করাহয়। বসএসআই বিবপএস বসএসই-র সাশ্রথ্ কাি িাবলশ্রয় র্াশ্রি র্াশ্রি
বপিািািাশ্রদর সাশ্রথ্ খর্াগাশ্রর্াগ করা হয় এিং ভািুযয়াল বসএসই সভায় অ্ংর্ খনওয়ার উপায় থ্াশ্রক।
বসএসআই বিবপএস খিলা ভািুযয়াল বসএসই সভায় অ্ংর্ বনশ্রি থ্াকশ্রি র্িক্ষণ না সিস্ত পশ্রক্ষর
স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বনক্তিি করা র্ায়।
বসএসআই বিবপএস বসএসই-র সাশ্রথ্ কাি কশ্রর র্াশ্রি প্রবিিেী বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর শ্রু ুঁ ি খির করা,
িূলযায়ন এিং সনাি করার িাধযিাধকিা িিায় রা ার িনয, র্াশ্রদর স্কুল িশ্রের প্রভাশ্রির িযাশ্রলঞ্জ
সশ্রত্ত্বও বিশ্রর্ষ বর্ক্ষা এিং/অ্থ্িা সম্পবকযি পবরশ্রষিার প্রশ্রয়ািন রশ্রয়শ্রছ।
সকল িযক্তির স্বাস্থ্য ও বনরাপত্তার কথ্া িাথ্ায় খরশ্র বসএসআই বিবপএস খিলা বসএসই-র সাশ্রথ্
কাি কশ্রর র্াশ্রে বনম্নবলব ি লা শ্রলর কথ্া িাথ্ায় খরশ্র িূলযায়ন পবরিালনার পবরকল্পনা
িাস্তিায়শ্রনর িনয:
o দূরশ্রথ্শ্রক সঞ্চাবলি হশ্রি পাশ্রর এিন িূলযায়ন উপাদানগুবল সনাি করা
o বিদযিান উপলব্ধ িথ্য িযিহার করা র্া প্রাথ্বিক িূলযায়শ্রনর প্রশ্রয়ািনীয় উপাদানগুবল
পূরণ করার িনয উপর্ুি হশ্রি পাশ্রর
o প্রাথ্বিক িূলযায়শ্রনর খর্ খকানও উপাদান সনাি করুন র্া িুশ্র ািুব প্রশ্রয়ািন এিং
পারস্পবরক সম্মি সিশ্রয় িূলযায়ন পবরিালনা করার িনয বপিািািার সাশ্রথ্ কাি করুন,
র্ ন স্বাস্থ্য এিং সুরক্ষা িযিস্থ্াগুবল সন্তুি করা খর্শ্রি পাশ্রর
বসএসআই বিবপএস বসএসই-র সাশ্রথ্ কাি করশ্রি পুনরুদ্ধার পবরশ্রষিা বিকাশ্রর্র িনয র্ ন
বর্ক্ষাথ্ীরা আইইবপ লক্ষয এিং সম্ভািয প্রিযািিযশ্রনর বদশ্রক বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর অ্গ্রগবির উপর বভবত্ত
কশ্রর ব শ্রর আসশ্রি। পুনরুদ্ধার পবরশ্রষিাগুবল বসওবভআইবি-১৯ িশ্রের সিয় খকানও বর্ক্ষাথ্ী
র্থ্ার্থ্ অ্গ্রগবি করশ্রি সক্ষি হশ্রয়বছল বকনা িার উপর বভবত্ত কশ্রর হশ্রি।
বসএসআই বনবদয ি খগ্রি স্তশ্ররর ভািুযয়াল সিয়সূিীর িাধযশ্রি স্কুল িে হওয়ার খক্ষশ্রে আইইবপ
সিথ্নয করার িনয পবরশ্রষিাগুবলর ধারািাবহকিা বনক্তিি করশ্রি।
আগস্ট িাশ্রস, বসএসআই কিীরা বিশ্রর্ষ বর্ক্ষা কার্িি
য
সনাি করশ্রিন র্া দূরিিী বর্ক্ষার সিয়
প্রবিিেী বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর অ্ননয িাবহদা পূরশ্রণ স ল হশ্রয়বছল।
অ্ন্তবনবহি
য
স্বাস্থ্য অ্িস্থ্ার কারশ্রণ এিং ঝু ুঁ বকশ্রি থ্াকা বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর িনয বিশ্রিিনা করা হশ্রি র্াশ্রদর
অ্বিরি দূরিিী বনশ্রদয র্নার পূণ সিয়
য
প্রশ্রয়ািন হশ্রি পাশ্রর।
র্ নই প্রশ্রয়ািন হশ্রি, খথ্রাবপস্টরা খটবলশ্রথ্রাবপর িাধযশ্রি সম্পবকযি পবরশ্রষিা সরিরাহ করশ্রিন।
সিস্ত সম্পবকযি পবরশ্রষিা খথ্রাবপস্টশ্রদর িনয উপর্ুি বপবপই খকনা হশ্রি র্াশ্রি িারা িুশ্র ািুব
খসর্নগুবলশ্রি কার্করভাশ্রি
য
এিং বনরাপশ্রদ খথ্রাবপ খসর্নপবরিালনা করশ্রি সক্ষি হয়।

ইএল/এেএলএল
•
•

বপিািািা/অ্বভভািকশ্রদর কাশ্রছ খর্াগাশ্রর্াগ এিং অ্নুিাদ গুবল িাশ্রদর পছন্দসই ভাষা এিং
খর্াগাশ্রর্াশ্রগর িাধযি হশ্রি।
সিস্ত ইংশ্ররক্তি ভাষা বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর (ইএলএল) িাশ্রদর সিশ্রিশ্রয় সম্প্রবি পবরিাপ করা ইংশ্ররক্তি ভাষা
দক্ষিার উপর বভবত্ত কশ্রর অ্ধযয়শ্রনর বনশ্রদয র্িূলক ইউবনটসরিরাহ করা হশ্রি, র্ার িশ্রধয প্রািন
ইএলএলও রশ্রয়শ্রছ।
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•

•

ইএনএল বর্ক্ষকরা ইএলএলগুবলর সাশ্রথ্ কাি িাবলশ্রয় র্াশ্রিন র্াশ্রি িারা ইংশ্ররক্তিশ্রি সািলীলিা
অ্িযনকরশ্রি সহায়িা করশ্রি পাশ্ররন, কথ্য এিং বলব ি উভয় র্শ্রে, হয় িুশ্র ািুব বনশ্রদয শ্রর্র সিয়
অ্থ্িা কার্ি।
য
ইএনএল বর্ক্ষকরা ইএলএল-এর বর্ক্ষকশ্রদর িুশ্র ািুব এিং ভািুযয়াল বনশ্রদয র্নায় অ্ন্তভুি
য করার
িনয সংস্থ্ান সরিরাহ করা িাবলশ্রয় র্াশ্রিন।

টটকাহীন স্টা

েদেয

ইবর কাউবন্ট স্বাস্থ্য বিভাশ্রগর িশ্রি, খর্ সি কিীশ্রদর পুশ্ররাপুবর টটকা খদওয়া হয়বন, িাশ্রদর ভিশ্রন প্রশ্রিশ্রর্র
আশ্রগ প্রবি খসািিার সকাশ্রল একটট অ্নুশ্রিাবদি লযাি খথ্শ্রক বপবসআর পরীক্ষার খনবিিািক পরীক্ষার
লা ল খদ াশ্রি হশ্রি।
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পররর ি 1 - কপ্টরানািাইরাপ্টের জনয স্বাস্থ্য িশ্নাবলী ক্তিরনং

ে (রেওরিআইরি
য
19)

রেওরিআইরি-19 এর লক্ষর্
বসওবভআইবি-১৯ আিান্ত িযক্তিশ্রদর বিবভন্ন ধরশ্রণর উপসগ খদ
য
া বদশ্রয়শ্রছ - হালকা উপসগ খথ্শ্রক
য
শুরু
কশ্রর গুরুির অ্সুস্থ্িা পর্ন্ত।
য ভাইরাশ্রসর সংস্পশ্রর্ আসার
য
2-14 বদন পশ্রর লক্ষণগুবল উপবস্থ্ি হশ্রি পাশ্রর।
এই উপসগর্ুয ি িযক্তিশ্রদর বসওবভআইবি-19 থ্াকশ্রি পাশ্রর এিং িাশ্রদর স্কুল িা কাশ্রি খর্াগ খদওয়া উবিি
নয়।
জ্বর িা ঠান্ডা কাবর্
শ্বাসকি িা শ্বাস বনশ্রি অ্সুবিধা ক্লাবন্ত
খপর্ী িা র্রীশ্ররর িযথ্া িাথ্ািযথ্া
স্বাদ িা গশ্রের নিু ন ক্ষবি গলা িযথ্া
বভ়ি িা নাক বদশ্রয় িল প়িা িবি িবি ভাি িা িবি
িায়বরয়া
বসওবভআইবি ক্তিবনংশ্রয়র িনয প্রশ্ন:
1. আপবন বক খিশ্রনশুশ্রন গি 14 বদশ্রন এিন কারও সাশ্রথ্ র্বনষ্ঠ বনকটিিী খর্াগাশ্রর্াশ্রগ রশ্রয়শ্রছন
বর্বন বসওবভআইবি 19 এর িনয ইবিিািক পরীক্ষা কশ্ররশ্রছন?
2. আপবন বক গি 14 বদশ্রন বসওবভআইবি 19 এর িনয ইবিিািক পরীক্ষা কশ্ররশ্রছন?
3. আপবন বক গি 14 বদশ্রন বসওবভআইবি 19 এর খকানও উপসগ অ্নু
য
ভি কশ্ররশ্রছন?
4. গি 14 বদশ্রন, আপবন বক অ্নয রািয িা খদর্ খথ্শ্রক ভ্রিণ কশ্ররশ্রছন র্ার িনয বনউ ইয়শ্রকযর একটট
িাধযিািূলক স্ব-খকায়াশ্ররন্টাইন সিয়প্রশ্রয়ািন?
5. আপবন র্বদ #4 প্রশ্ন করার িনয হযাুঁ উত্তর খদন, আপবন বক িিযিাশ্রন বনউ ইয়কয খস্টশ্রটর প্রশ্রয়ািন
অ্নুর্ায়ী 14 বদশ্রনর স্ব-খকায়াশ্ররন্টাইন সম্পন্ন কশ্ররশ্রছন?
ক ন তাৎক্ষরর্ক জরুরী রচরকৎো গ্রহর্ করপ্টত হপ্টব
বসওবভআইবি-19 এর িনয িরুরী সিকীকরণ বিহ্নগুবল* ি
ু ুঁ ন
ু । র্বদ খকউ এই লক্ষণগুবলর িশ্রধয
খকানওটট খদ ায় িশ্রি অ্বিলশ্রম্ব িরুরী বিবকৎসা খসিা বনন:
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•
•
•
•
•
•

শ্বাস বনশ্রি সিসযা
িুশ্রক অ্বিরাি িযথ্া িা িাপ
নিু ন বিভ্রাবন্ত
খিশ্রগ থ্াকশ্রি িা খিশ্রগ থ্াকশ্রি অ্ক্ষিিা
নীলশ্রঠাুঁট িা িু

*এই িাবলকাটট সম্ভািয সি লক্ষণ নয়। গুরুির িা আপনার সম্পবকযি অ্নয খকানও উপসশ্রগরয িনয দয়া
কশ্রর আপনার বিবকৎসা সরিরাহকারীশ্রক কল করুন। 911 নম্বশ্রর কল করুন িা আপনার স্থ্ানীয় িরুরী
সুবিধায় কল করুন: অ্পাশ্ররটরশ্রক অ্িবহি করুন খর্ আপবন এিন কারও র্ত্ন বনশ্রেন র্ার বসওবভআইবি19 আশ্রছ িা থ্াকশ্রি পাশ্রর।

িাবর প্রশ্নািলী সম্পন্ন হশ্রয়শ্রছ: ___
পররর ি 2 - স্কুল খনাপ্টট র

প্টর র্ান র্ ন খকানও খকারিি-19 পরীক্ষা েম্পাদন করা হয়রন

ছাে Name____________________________________

খপ্রবরি িাবর Home__________________________________

Home________________________________ পাঠাশ্রনা কারণ

আবি, ___

___

1. খকানও ওষুধ না বদশ্রয় টানা 3 বদন ধশ্রর 100.4 এর উপশ্রর জ্বর হয়বন

এবং
2.

___

পবরবিি এেশ্রপািার িাবর অ্ির্যই 14 বদন from__________________________________________

বপিািািা Signature_______________________________________________________________
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পররর ি 3 - রিরিও কন

াপ্টরক্তসংপ্টয়র জনয িতযা া

আেরা আরি: রনরাপদ দারয়ত্ব ীল েম্মানজনক

Ggt িা িুি
বিটটং প্রশ্রির্
করা

•

•

•
•

বর্ক্ষকখনিৃত্বাধীন
পুশ্ররা গ্রুপ
বনশ্রদযর্না

•

•

িসার িনয একটট
র্ান্ত, বিভ্রাবন্তিুি
স্থ্ান িয়ন করুন
অ্বভশ্রপ্রি বহসাশ্রি
সরঞ্জাি িযিহার
করুন
দয়ালু র্ে এিং িু
িযিহার করুন
আপনাশ্রক খর্
সভাগুবলশ্রি আিন্ত্রণ
িানাশ্রনা হশ্রয়শ্রছ
খকিল িাে খসই
সভাগুবলশ্রি খর্াগ
বদন

•

সাহার্য িাইশ্রি
িযাটটট িযিহার
করুন
দয়ালু র্ে এিং িু
িযিহার করুন

•

•

•
•

•

সিয়িশ্রিা থ্াকুন
এিং খর্ ার িনয
প্রস্তুি থ্াকুন
িািয করা িা িাগ
ইন করা ক্লাস
শুরু করুন
উপকরণ প্রস্তুি
রা ুন
বিষয় সম্পবকযি
প্রশ্ন এিং
িন্তশ্রিযর িনয
িযাটটট িযিহার
করুন

•
•
•

আপনার কাশ্রছ
প্রশ্ন (ভশ্রয়স িা
িযাট) থ্াকশ্রল
ক্তিজ্ঞাসা করুন
উপবস্থ্ি থ্াকুন
এিং অ্ংর্গ্রহণ
করুন;
িাবল্টটাবস্কং
এব়িশ্রয় িলুন

•
•
•

•
•
•

•
•
•

বভবিও সি সিয় িালু
অ্বিও িে (অ্থ্াৎ
য নীরি)
প্রথ্ি 5 বিবনশ্রটর িনয
সহপাঠীশ্রদর সাশ্রথ্ িযাট
িযিহার করুন
আপনার র্রীশ্ররর
আত্মবনয়ন্ত্রণ খদ ান
উপর্ুি খপার্াক পরুন
আপনার সহপাঠী এিং
বর্ক্ষশ্রকর খগাপনীয়িাশ্রক
সম্মান করুন: ছবি খিালা,
খরকিয করা এিং খর্য়ার
করশ্রিন না
বভবিও সি সিয় িালু
অ্বিও িে
প্রথ্ি 5 বিবনশ্রটর িনয
সহপাঠীশ্রদর সাশ্রথ্ িযাট
িযিহার করুন
আপনার র্রীশ্ররর
আত্মবনয়ন্ত্রণ খদ ান
উপর্ুি খপার্াক পরুন
আপনার সহপাঠী এিং
বর্ক্ষশ্রকর খগাপনীয়িাশ্রক
সম্মান করুন: ছবি খিালা,
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খরকিয করা এিং খর্য়ার
করশ্রিন না

এশ্রকর পর
এক বনশ্রদযর্

•

দয়ালু র্ে এিং িু
িযিহার করুন

•

•

•

খছাট গ্রুপ
ক্তিয়াকলাপ

•

•

অ্নযশ্রদর
অ্ংর্গ্রহশ্রণ
উৎসাবহি করুন
দয়ালু র্ে এিং িু
িযিহার করুন

•

•
•

•

আপনার কাশ্রছ
থ্াকশ্রল খিাশ্রর
প্রশ্ন ক্তিজ্ঞাসা
করুন
আপনার
সশ্রিাত্তি
য
খিিা
করুন
উপবস্থ্ি থ্াকুন
এিং অ্ংর্গ্রহণ
করুন;
িাবল্টটাবস্কং
এব়িশ্রয় িলুন

•
•
•
•

এশ্রক অ্পরশ্রক
বিষশ্রয় থ্াকশ্রি
উৎসাবহি করুন
একসাশ্রথ্ কাি
খর্ষ করুন
আপনার প্রশ্ন
থ্াকশ্রল "হাি
িা়িান"
খিািািটট
িযিহার করুন
উপবস্থ্ি থ্াকুন
এিং অ্ংর্গ্রহণ
করুন;
িাবল্টটাবস্কং
এব়িশ্রয় িলুন

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

বভবিও সি সিয় িালু
অ্বিও িালু
িশ্রনাশ্রর্াগ বদশ্রয় শুনুন
বকউশ্রি খিাশ্রর প্রশ্রশ্নর উত্তর
দাও
আপনার র্রীশ্ররর
আত্মবনয়ন্ত্রণ খদ ান
উপর্ুি খপার্াক পরুন
আপনার সহপাঠী এিং
বর্ক্ষশ্রকর খগাপনীয়িাশ্রক
সম্মান করুন: ছবি খিালা,
খরকিয করা এিং খর্য়ার
করশ্রিন না
বভবিও সি সিয় িালু
অ্বিও িালু
একিাশ্রর একিন িিা:
অ্নযরা কথ্া িলার সিয়
প্রবিক্তিয়া িানাশ্রি িযাট
িযিহার করার িনয
অ্শ্রপক্ষা করুন
অ্নযশ্রদর সংস্কৃবি,
িিািি এিং দৃটিভবঙ্গশ্রক
সম্মান করুন
আপনার র্রীশ্ররর
আত্মবনয়ন্ত্রণ খদ ান
উপর্ুি খপার্াক পরুন
আপনার সহপাঠী এিং
বর্ক্ষশ্রকর খগাপনীয়িাশ্রক
সম্মান করুন: ছবি খিালা,
খরকিয করা এিং খর্য়ার
করশ্রিন না
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পররর ি 4 – িরতক্তিয়া ীল খের্ীকক্ষ স্কুল অ্নলাইন িথ্ে িয় েপ্তাহ
অ্নলাইন স্কুল: আেরা খরেপক্তসি ক্লােরুপ্টের স্কুপ্টলর িথ্ে িয় েপ্তাহখথ্শ্রক কী বর্ শ্রিপারর?
স্কুপ্টলর িথ্ে েপ্তাপ্টহ আেরা কী িরপ্টর্র ক্তজরনে র র
অ্নুবাদ কপ্টর?
•

•

•

•

এবং এটট কীিাপ্টব অ্নলাইন পররপ্টবপ্ট

আিরা স্বীকার কবর খর্ বর্ক্ষাথ্ীরা িছরটট খকিন হশ্রি এিং িারা কী বর্ শ্রি, আিরা এিন একটট
প্রকল্প কবর খর্ াশ্রন িারা আিাশ্রদর বনশ্রিশ্রদর সম্পশ্রকয িশ্রল, আিরা িাশ্রদর "আর্া এিং স্বপ্ন" ভাগ
কশ্রর বনশ্রি বদই।
o আিরা অ্নলাইশ্রন একটট প্রকল্প করশ্রি পাবর র্া একটট "আিার সম্পশ্রকয"
প্রকল্প। আিরা অ্নলাইন বর্ক্ষার িনয িাশ্রদর "আর্া এিং স্বপ্ন" সম্পশ্রকয িাশ্রদর
ক্তিজ্ঞাসা করশ্রি পাবর।
আিরা বনশ্রিশ্রদর (বর্ক্ষকশ্রদর) পবরিয় কবরশ্রয় বদই এিং বর্ক্ষাথ্ীরা অ্নযানয কিীশ্রদর সাশ্রথ্ও খদ া
কশ্রর র্াশ্রদর সাশ্রথ্ িারা খর্াগাশ্রর্াগ করশ্রি।
o িারা এিক্ষশ্রণ আিাশ্রদর বিনশ্রি পাশ্রর, বকন্তু িারা আপনার পবরিাশ্ররর অ্নযানয
সদসযশ্রদর (িানুষ এিং খপাষা প্রাণী) খিশ্রন না, িাই িাশ্রদর পবরিয় কবরশ্রয় বদন!
আিরা আিরশ্রণর িনয বনয়ি তিবর কবর, হাি িু শ্রল, ক্লাসরুি খছশ্র়ি, এই ধরশ্রণর ক্তিবনস।
o আিরা বর্ক্ষশ্রকর িশ্রনাশ্রর্াগ আকষণ,
য কীভাশ্রি সাহার্য খপশ্রি হয় ইিযাবদ িনয
খপ্রাশ্রটাকল স্থ্াপন করি।
আিরা রুটটন অ্নুর্ীলন কবর।
o আিরা প্রবিবদন কী করি? এটট কীভাশ্রি আপনার িাব়ির সিয়সূিীর সাশ্রথ্ াপ ায়?
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

আিরা গ্রুপ বিসকার্ন খপ্রাশ্রটাকল স্থ্াপন কবর এিং প্রবিটট সদশ্রসযর ভূ বিকা খর্ াই।
o আপবন কীভাশ্রি অ্নলাইশ্রন পালা খনন? সিাই র্ ন অ্নলাইন লাইভ নয় ি ন
আপবন কীভাশ্রি একটট গ্রুপ আশ্রলািনা করশ্রিন?
আিরা িাইশ্রর র্াই এিং বিদযালশ্রয়র প্রবিটট এলাকায় র্াই খর্ াশ্রন আিরা থ্াকি এিং প্রশ্রিযশ্রকর
িনয বনয়িগুবল বর্ ি এিং অ্নুর্ীলন করি।
o আিরা প্রবিটট ওশ্রয়িসাইট এিং ওয়াকযশ্রস্পস পবরদর্নয করিাি এিং িযা যা করিাি
খর্ িারা কীভাশ্রি কাি কশ্রর এিং কী করশ্রি হশ্রি। এটট খরকিয করা খর্শ্রি পাশ্রর িা
িুি-এ লাইভ হশ্রি পাশ্রর।
আিরা িাশ্রদর িসার িায়গা বদই, এিং িাশ্রদর ক্তিবনসরা ার িায়গা বদই।
o আপবন আপনার উপকরণগুবল িাব়িশ্রি খকাথ্ায় সংরক্ষণ কশ্ররন? আপবন িাব়িশ্রি
খকান িায়গায় কাি কশ্ররন?
আিরা একটট সিয়সূিী তিবর কবর, এিং বনক্তিি কবর খর্ বিরবি রশ্রয়শ্রছ।
o আিাশ্রদর অ্নলাইশ্রন এই একটট পবরিবিযি সংস্করণ করা উবিি, বিোশ্রির অ্নুিবি
খদওয়া উবিি, এিং িিাদার িক্তস্তশ্রষ্কর বিরবির িনয।
আিরা িযা যা কবর খকাথ্ায় সিাপ্ত কাি রা শ্রি হশ্রি।
o আিরা িাশ্রদর খদ াই বকভাশ্রি অ্নলাইশ্রন কাি শুরু করশ্রি হয় (বভবিওর িাধযশ্রি,
অ্থ্িা অ্নলাইশ্রন লাইভ করশ্রি হয়)।
আিরা প্রাথ্বিক ব বনর্ারশ্রদর িনয ক্লাশ্রস কী পাওয়া র্ায় িা িযা যা কবর।
o অ্বিবরি উপকরণগুবল কী পাওয়া র্ায়?
আিরা িাশ্রদর ক্তিজ্ঞাসা কবর িারা গ্রীশ্রষ্মর সিয় কী কশ্ররবছল।
o আিরা র্ ন সািাক্তিকভাশ্রি দূরত্ব তিবর করবছ ি ন আপবন কী কশ্ররশ্রছন? আপবন
অ্নয খলাকশ্রদর কী করশ্রি খদশ্র শ্রছন?
আিরা এশ্রক অ্পশ্ররর সাশ্রথ্ সম্পকয স্থ্াপশ্রনর িনয খগি খ বল।
o কাহুি, আপবন বক িরং, বরিল/খিাক অ্ দয খি, সং অ্ দয উইক, নাি দয খি
আিরা প্রবিবদন কিটা সিয় কাশ্রি আবছ?
o আিরা দীর্িি
য কী আর্া কবর খর্ বর্ক্ষাথ্ীরা কাশ্রি থ্াকশ্রি?
আিরা প্রবি 20 – 30 বিবনশ্রট বিরবি বনই, এিং বরশ্রসস এিং িধযাহ্নশ্রভািনও বনই।
o বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সরাসবর িাব়িশ্রি িার র্ন্টা কাি করা উবিি নয়। এটট আসশ্রল খকিন
খদ াশ্রি? আিরা কীভাশ্রি বপিািািা এিং বর্ক্ষাথ্ীশ্রদর সাশ্রথ্ এটট খর্াগাশ্রর্াগ করি?

রপতাোতা, র ক্ষক এবং েম্প্রদাপ্টয়র েদেযপ্টদর জনয দরকারী রলঙ্ক

প্রাথ্বিক বিদযালশ্রয়র িনয হাি খধায়াশ্রপাস্টার
https://drive.google.com/file/d/1xPPQvhL0TcbJDXTefNR13fnasLiWb3qc/view?usp=sharing

কিশ্রক্ষশ্রের
য
িনয হযান্ডওয়াবর্ং খপাস্টার
https://drive.google.com/file/d/14GMF_OgoICOI2xcgs2FP1MFQGHa3LT47/view?usp=sharing

বপিািািার িনয হযান্ডওয়াবর্ং খপাস্টার
https://drive.google.com/file/d/1KNwVBvC7mDgXNJFJ7YY_00Hs81hp5LeJ/view?usp=sharing
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খকাবভি-১৯ প্রবিশ্ররাধ পেক
https://drive.google.com/file/d/1_DL30teBHUEEncRQp2nxEhig__aRJ5fV/view?usp=sharing

খকাবভি-১৯ িথ্য
https://drive.google.com/file/d/1QrGt6ViiHbFCr6dN4MIffbm9F22pJudE/view?usp=sharing

বকভাশ্রি বনরাপশ্রদ একটট কাপ়ি িু িুশ্র ার্ পরশ্রি
https://drive.google.com/file/d/1HwoiAFY8NXjIGONFCoXcyYtOJ6H67AVc/view?usp=sharing

বসওবভআইবি-19 উপসগ খলািাটয
য
https://drive.google.com/file/d/1ZJ4ls6k0qdLym8QLLpUfc6372zEqNAiT/view?usp=sharing
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