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বাডেডলা পাবভল  সু্কলগুভল আমাডের কমভেড ল ট ম, এএভপ, ভসভেভস এবং ইভসভেওএইচ -এর সুপাভরশ 

অনুসাডর আমাডের  মী এবং ভশক্ষার্থীডের ভনরাপত্তা এবং সুরক্ষার জনয বহুমুখী পদ্ধভর্ গ্রহণ  রডব  
মাস্কস্  

 টিকা দেওযার অবস্থা নিনব িশেশে সু্কল ভবশির নভতশর সকল বযক্তির 

জিয মাস্ক আবেযক। বাইশর থাকশল, দবনেরভাগ সময নেক্ষাথীশের 

সামাক্তজক েরূত্ব বজায রাখার জিয ক্তিযাকলাপগুনল ততনর করা হশল 

মাস্কগুনল সরাশিা দেশত পাশর। দরড দজাি নপনরযশডর সময ছাড় সু্কল-

নেক্ষার জিয নবশবনিত হশব িা। অশরঞ্জ দজাি সমযকাশল ছাড়গুনল 

দজলা দমনডশকল অযাডভাইজনর টিম দ্বারা িনথভুি নিনকৎসা 

প্রশযাজশির টিকা প্রাপ্ত বযক্তিশের জিয নবশবিিা করা হশব।  

সামাজজ  েরূত্ব স্থাপন 

 সু্কলগুনল নভতশর থাকা অবস্থায বযক্তিশের মশযয িূযিতম ৩ ফুি নসনডনস 

েরূশত্বর প্রশযাজিীযতা দমশি িলশব। েনে এই প্রশযাজশির অযীশি 

একটি নবশেে কাে িকলাশপর িকোয নপ্রক্তিপাশলর সাহাশেযর প্রশযাজি 

হয, তাহশল তাশের অযাশসানসশযি সুপানরিশিিশডশের সাশথ 

কাে িকলাশপর সমসযা সমাযাি করশত হশব। (নিশি কযাশফশিনরযা 

বযবহার দেখুি।)  

 পভরষ্কার এবং সযাভন াইজজং  

আমাশের কশ ার ২০২০-২০২১ পুিরায দখালার পনরকল্পিা দথশক 

পনরষ্কাশরর দপ্রাশিাকলগুনল অপনরবনতিত রশযশছ। আমাশের েশথষ্ট 

নপনপই, সযানিিাইজার, মাস্ক, দফস নেল্ড, গাউি, গ্লাভস, সারশফস 

নিনিিং সাপ্লাই, দিম্প স্কযািার ইতযানে আশছ।  

বযজিগর্ স্বাস্থযভবভি 

 নেক্ষাথীশের এবিং কমীশের সু্কশলর নেি জশুড় সট কভাশব হাত দযাযার 

প্রনতটি সুশোগ দেওযা হশব। কানে এবিং হা াঁনি নেষ্টািার নিক্তিত করার 

জিয এবিং তাশের মুখ দথশক হাত েশূর রাখশত নেশুশের প্রনেক্ষণ 

অবযাহত থাকশব। 

 অবাডি বায ু- চলাচডলর বযবস্থা 

েথােথভাশব োনিক এবিং প্রাকৃনতক বাযুিলািল সহ সু্কলগুনল সমস্ত 

বতিমাি বাযুিলািল দপ্রাশিাকল অিুসরণ করশব। নিষ্কােি ফযাি 

দমরামত এবিং/অথবা প্রনতস্থাপি প্রক্তিযাযীি।  

 মীডের জনয দেভন  স্বাস্থয পরীক্ষা 

 কমীশের জিয বতিমাি প্রশিাকলগুনল বহাল থাকশব। কমীশের জিয 

পূশব ি স্থানপত সমস্ত দিম্প দিক প্রশিাকল অবযাহত থাকশব, োর মশযয 

প্রনতনেি ভবশি প্রশবশের সাশথ সুস্থতার প্রশ্নও থাকশব। 

 যাডেড ভরযা বযবহার  

 কযাশফশিনরযাগুনল বযবহার করা দেশত পাশর েতক্ষণ িা নেক্ষাথীরা 

খাওযার জিয মুশখাে সনরশয দিওযার সময কমপশক্ষ ৩ ফুি েরূত্ব 

বজায রাখশত সক্ষম হয। এই সমযসূিী করার জিয, অযযক্ষশের 

দেণীকশক্ষ েুপুশরর খাবাশরর সময এবিং ছাত্রশের জিয কযাশফশিনরযা 

সমশযর সমন্বয ততনর করশত হশত পাশর। ২০২০-২০২১ পুিরায দখালার 

পনরকল্পিা দথশক পনরষ্কাশরর দপ্রাশিাকল অপনরবনতিত রশযশছ।  

ক াভিে -১৯ আইডসাডলশন রুম 

পূশব ি দে সকল আইশসাশলেি রুম প্রশিাকল নছল তা অবযাহত থাকশব।  

 ক াভিে -১৯ পরীক্ষা 

 সু্কলগুনল দকানভড -১৯ এর জিয আরও নিভুিল এবিং কম ইিশভনসব ২৪ 

ঘণ্টার পালা বাযযতামূলক পনলমাশরজ দিইি নরঅযাকেি (নপনসআর) 

সাপ্তানহক পরীক্ষা পনরিালিা করশব। বতিমাি অিুমনত পদ্ধনত 

অিুসাশর প্রনত সপ্তাশহ ৩০% কমী এবিং নেক্ষাথীশের এশলাশমশলাভাশব 

পরীক্ষা করা হশব। আমরা রাশত দকানভড মামলার নরশপািি অবযাহত 

রাখব এবিং তারপশর দোগাশোশগর সন্ধাশির জিয সমস্ত ইনসনডওএইি 

নিশেিনেকা অিুসরণ করব।  

 ন্টাক্ট কেভসং 

পূশব ি দে সমস্ত কোক্ট দেনসিং প্রশিাকল নছল তা অবযাহত থাকশব। 

ইনসনডওএইি ২০২১-২২ এর জিয আপশডি করা দপ্রাশিাকল প্রনতষ্ঠা 

করশব। সকল দেণীকক্ষ, লাঞ্চরুম, বাস, ইতযানেশত নেশুশের 

ইনসনডওএইি দক দোগাশোশগর সন্ধাি এবিং পথৃকীকরশণর নসদ্ধাশে 

সহাযতা করার জিয আসি বরাদ্দ করা হশব। 

 ক াভিে -১৯ ট  া 

 দজলা তাশের সু্কল ভবিগুশলাশক সম্প্রোশযর জিয টিকা দকন্দ্র নহশসশব 

কাজ করার প্রস্তাব নেশযশছ। দজলাটি নিযনমত সু্কল নেবশস নেশুশের 

ইি-সু্কল টিকা দেওযার জিয একটি পাইলি দজলা নহসাশবও কাজ করার 

প্রস্তাব নেশযশছ। দজলা েৃঢ় ভাশব আহ্বাি জািায এবিং আো কশর দে 

সমস্ত কমীশের সম্পণূ িভাশব টিকা দেওযা হশব। বড়রা োরা তাশের েত্ন 

দিয তাশের টিকা দেওযা হশল নেশুরা নিরাপে থাশক।  

হলুে বাস পভরবহন 

 জাতীয বাস িালশকর ঘািনত দমিাশত, দজলা সমস্ত বাশসর রাি কভার 

করার জিয িূযিতম সমনন্বত সমযসূিী পরীক্ষা করশছ। সব রাইডারশের 

জিয মাস্ক আবেযক।  

এনএেট এ বাস পভরবহন  

 নেক্ষাথীরা এিএফটিএ দ্বারা নিয িানরত নিরাপত্তা নিশেিনেকা 

অিুসরণ করশব।  

 ভস১৯ স্টাে অসুস্থর্ার জনয এইচআর  করাড া ল 

পূশব ি নস১৯ এর জিয সমস্ত এইিআর পদ্ধনত অবযাহত থাকশব। 

স্বাক্ষর 

আমাশের নিরাপত্তা প্রশিাকশলর মূল উপাোিগুনলশক েক্তিোলী কশর 

দজলা সুনবযাসমূশহ নবনেষ্ট সাইিশবাডি স্থাপি করা হশব।   

 
 
 
 
 
 

BENGALI 
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সু্কল করাগ্রাম 

 

 ভনডেযশনা  
 বুযবার, ৮ই দসশেম্বর দথশক শুরু কশর, সমস্ত নেক্ষাথী প্রনত 

সপ্তাশহ পাাঁি নেি পূণ িকালীি, বযক্তিগতভাশব সু্কশল উপনস্থত হশব। 

সুনিনেিষ্ট নিনকৎসা কারশণ ছাড়গুনল দমনডশকল নলভ 

ইিোকেশির জিয দজলার আপশডি করা প্রশযাজিীযতা 

অিুসরণ করশব। নবনপএস নিশেিেমূলক মশডল কশ ার দেড 

স্তশরর পা যিশমর সাশথ নেক্ষাোশির মাযযশম নেক্ষাথীশের 

দেখার গনত বাড়াশিার প্রশযাজিীযতার উপর দজার দেশব।  

রর্ুজি 

নবনপএস তথয প্রেুক্তি নবভাগ কমীশের এবিং নেক্ষাথীশের জিয 

সবশিশয ইনতবািক বযবহারকারীর অনভজ্ঞতা প্রোশির জিয 

কাজ করশছ। কম্পম্পউিার নডভাইসগুনল বতিমাশি একটি সম্পূণ ি 

সযানিিাইশজেি প্রক্তিযার মযয নেশয োশে এবিং সু্কল শুরুর 

জিয পে িাযিশম পুিব িণ্টশির জিয দেড-উপেুি নিশেিেমূলক 

নরশসাস ি িুলগুনলশত নিরাপে নেক্ষাথীশের প্রশবোনযকার প্রোশির 

জিয প্রস্তুত হশে। িতুি কম্পম্পউিার নডভাইস িয করা হশে 

এবিং দেনরশত দজলায দপ ৌঁছাশিার আো করা হশে। আমাশের 

তথযপ্রেুক্তি টিম দজলার নিশেিেিামূলক এবিং বযবসানযক িানহো 

পূরশণর জিয তথয প্রেুক্তি সম্পশের অবকা াশমা এবিং নিরাপত্তা 

স্থাপি, রক্ষণাশবক্ষণ এবিং কশ ার করার জিয প্রশযাজিীয কাজ 

এনগশয নিশয োশে।  

 শারীভর  ভশক্ষা ক্লাস 

দেখাশিই সম্ভব, েহণশোগয আবহাওযাশত োরীনরক নেক্ষার 

িাস বাইশর করা উনিত। েখি িাসগুনল নভতশর পনরিানলত হয, 

তখি নেক্ষাথীরা মুশখাে পশর থাকশব। নেক্ষকশের অভযেরীণ 

ক্তিযাকলাশপর সময নেক্ষাথীশের জিয (দগাষ্ঠীশত বা দেণীশত) 

সট কভাশব েরূশত্ব মাস্ক নবরনত স্থাপশির জিয নিনেিষ্ট প্রশিষ্টা করা 

উনিত। 

িাভস যট  অযার্থডলট ক্স/অনযানয অযার্থডলট ক্স 

করাগ্রামগুডলা  

দজলা আমাশের নিযনমত নবভাগ-৬ ভানস িটি িীড়া অিংেেহণ 

করশব। দজলায সাযারণত অিযািয সমস্ত অযাথশলটিক্স দপ্রাোম 

৮ই  দসশেম্বর পুিরায িালু করা হশব। সমস্ত নবনপএস িীড়া 

কম িসূনির জিয পূশব ি দে সমস্ত দকানভড -১৯ নিরাপত্তা প্রশিাকল 

নছল তা অবযাহত থাকশব। 

 

 

 

আে ার সু্কলস করাগ্রামগুডলা  

আফিার সু্কল দপ্রাোম পরবতী নিশেিে িা দেওযা পে িে স্থনগত 

রশযশছ। আমরা আমাশের নিযনমত নেশির কম িসূনির জিয এক 

মাশসর পনরবহি পনরশেবার পর সু্কল দপ্রাোনমিং-এর পশর সম্ভাবয 

পতশির পে িায সম্পশকি অনভভাবকশের আপশডি রাখব।   

 শভনবার  ভমউভনট  সু্কল করাগ্রাম 

দস ইশযস বাশফশলার সহশোনগতায েনিবার কনমউনিটি সু্কল 

দপ্রাোমগুনল অশক্টাবশর দজলা জশুড় পে িাযিশম শুরু হওযার 

কথা রশযশছ। সমস্ত দকানভড-১৯ সুরক্ষা এবিং সুরক্ষা দপ্রাশিাকল 

নস্থর থাকশব। 

ভেল্ড টেপস্ 

পরবতী নিশেিে িা দেওযা পে িে, নফল্ড টেশপর সময নিয িারণ 

করা হশব িা। উচ্চ নবেযালশযর নেক্ষাথীশের ইোি িনেপ, কাশজর 

নিশযাগ, বা অিযািয নরনলজ দপ্রাোম ৮ই দসশেম্বর নেনডউশল 

শুরু হশব। 

 অভিিাব  ভপ -আপ 

বতিমাি পযাশরে নপক-আপ পদ্ধনত পরবতী নিশেিে িা দেওযা 

পে িে বহাল থাকশব। নিনেিষ্ট পদ্ধনতগুনল সু্কল অিুসাশর 

পনরবনতিত হশত পাশর এবিং সু্কশলর দিতৃশত্বর জিয সহশোগী 

সুপানরিশিিশডেশের কাছ দথশক নিনবড়ভাশব পে িশবক্ষণ করা 

হশব। 

কস্বচ্ছাডসব ,  ভমউভনট  ভিভত্ত  অংশীোর, হযাাঁ 

স্টাে বলুন 

দজলা একটি শুরুর তানরশখর পনরকল্পিা করশছ ো অ-কম িিারী 

অিংেীোরশের মশযয সীনমত দকস-বাই-দকস নভনত্তশত 

পে িাযিশম হশব।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


