
টাউন হল ননয়ে প্রােশই নিজ্ঞাস্য প্রশ্ন 

সাধারণ  

1. অভিিাবকরা ভক তাাঁদের সন্তাদের জেয সরাসভর/বযভিগতিাদব বা েরূাগত ভিক্ষা ববদে ভেদত পারদবে?  

যনি স্ন্তান তৃতীে গ্রেয়ের মাধ্যয়ম নপ্রসু্কয়ল থায়ে তাহয়ল অনিিাবেরা স্ন্তানয়ির িনয স্রাস্নর / 

ব্যক্তিগতভাবে বা দূরাগত শিক্ষা বেছে নিতে পারেন। যদি সন্তান চতুর্থ থেকে দ্বাদশ গ্রেডে থাকে এবং যদি 

যথেষ্ঠ পৃথক ক্লাসরুম না থাক, তাহলে পড ুয়াকে দূরাগত শিক্ষার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।  

2. অভিিাবক/আয়াদের বেদক বকােও তেয ো ভেদয়ই সময়সূভি ততভর কদর তা অভিিাবক/আয়াদের 

দেওয়া হবে এই বিষয়ে আমি খবু উদব্িগন্। আপনি কি আমাদের বলতে পারবেন কীভাবে 4-12 বেদের 
পড়ুয়াদের েরূাগত পভরদেবা প্রোে করার ভবেদয় কীিাদব অভিিাবক/আয়াদের ভজজ্ঞাসা করা হদব? 
আইইভপ টিদমর পদক্ষ ভক সম্ভব পভরবাদরর সদে আরও আদগ ব াগাদ াগ করা?  

গ্রস্য়েম্বর 14-18 তারিখের মধ্যে শিক্ষকরা প্রতিটা অভিভাবক / আয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন। অভিভাবকদের 

থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য, শিশুদের দূরাগত শিক্ষার ক্ষমতা, এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ যেমন তাদের 

আবেগ ও সামাজিক কল্যাণ এগুলি জরুরি অবস্থার পর স্কুল পুনরায় খুললে কীভাবে পূরণ করা যায় তা শোনা 

হবে। 

স্কুলের নতুন বছরে কীভাবে স্কুল বা জেলা বিশেষ শিক্ষা প্রদান করবে তা পরিবারের লোকদের বুঝতে হবে 

ও তাাঁদের মত প্রদান করতে হবে, হোক বা হোক এটা কোনও ব্যক্তি বা কোনও রিমোট সেটিং। 

বৈঠকের পরে অভিভাবকরা লিখিত কাগজপত্র পাবেন যেখানে বর্ণনা করা থাকবে কীভাবে বিশেষ শিক্ষা 

পরিষেবা প্রদান করা হবে এবং এতে থাকবে কীভাবে, কোথায় এবং কখন বিশেষ পরিষেবা প্রদান করা হবে, 

এবং পরিষেবাগুলো আলাদা আলাদাভাবে কখন শুরু হবে তার তারিখ জানানো হবে।  

3. বকে ভপ্রস্ক়ু দের তৃতীয় বেদের পড়ুয়ারাই বযভিগতিাদব ভেদেেি পাদে? 

 আমায়ির স্য়ববাচ্চ প্রয়োিয়নর নশক্ষাথীয়ির (নিআরইয়ে – 3, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যারা বাকিদের থেকে 

আলাদা এবং ইংলিশ ভাষার শিক্ষার্থীরা) ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। 

4. মােভসক প্রভতবন্ধকতার জেয আইইভপসহ 4-12 বেদের পড়ুয়ারা ভক স্ক়ুে ভিক্ষার জেয ভেদেেি পাদব? 



সিপিএস-এর বর্তমান মডেল অনুযায়ী যেসব পড ুয়ার মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে ও যারা স্ট্রাকচার্জ 

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম (একটা আলাদা ক্লাস)-এ অন্তর্ভক্ুত আছে তাদের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে 

ইন্সট্রাকশন দেব।   

5. বযভি বোম েরূাগত ভিক্ষার সদে সম্পভকে ত উদেগগুদো বমটাদোর জেয সংস্থা কী করদব? তারা কীিাদব 
ভেভিত করদব ব  সবাই তাদের প্রদয়াজেীয় ভজভেস পাদব? 

স্ব িডুো গ্রযন তায়ির প্রয়োিনীে নিননস্ িাে তা গ্রযিায়ব নননিত েরয়ব স্ংস্থা: ● অনিিাবেয়ির ববঠে 
(9/14-9/18): প্রাথনমে প্রয়োিয়নর বযািায়র অনিিাবেয়ির গ্রথয়ে তথয স্ংেহ, নশশুয়ির িূরাগত নশক্ষার 
ক্ষমতা, এবং অনযানয িযবয়বক্ষণ গ্রযমন তায়ির আয়বগ ও স্ামানিে েলযাণ এগুনল িরুনর অবস্থার ির সু্কল 
িুনরাে খুলয়ল েীিায়ব িূরণ েরা যাে তা গ্রশানা হয়ব 

● ওয়েল-বিঙ্গ স্ক্রিনার ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন থেকে স্কুলের বছর শুরুতে প্রাপ্ত তথ্য 

নেওয়া হয়। 

6. বকােও পড়ুয়া ব  েরূাগত ভিক্ষা (4-12) ভেদে বস  ভে ভেদজদক সং ়ুি করদত ো পাদর তাহদে স্ক়ুে কত 
তাডাতাভড বসই সমসযা বমটাদত পারদব, আপোর কী মদে হয়?  

আমাদের আশা স্কুলের আসন্ন বছরে প্রতি পড ুয়ার সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে আমাদের কর্মীরা বসবেন তাদের 

কথা শুনবেন। এতে আমরা বুঝতে পারব পড ুয়ারা দূরাগত শিক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, তাহলে আমরা 

পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও সমর্থন করব।   

7. পঞ্চম ভেদে কী আিা করব?  

িডুোরা স্োয়ল এেটা লাইি/ভিডিও বৈঠক করবে বা পঞ্চম দিনে শিক্ষার্থীর বাড িতে স্বতন্ত্র শিক্ষার 

সময সূচীটি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেবে। পড ুয়ারা দিনের বাকি সময় তাদের ক্লাসরুম শিক্ষক, পরিষেবা 

প্রদানকারী বা তাদের বাড ির সদস্যদের প্রদান করা বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট স্বতন্ত্রভাবে করবে। 

8. বযভির সদে সরাসভর সাক্ষাদত ভক বকােও “আউটদোদরর স়ুভবধা” োকদব?  

আউটডোরের সুবিধার ব্যাপারে আমরা সকলেই ওয়কিবহাল। এই সময়ে, জেলাকে ক্যাম্পাসের আকার, অন-

সাইটে (উদাহরণ: গ্রখলার মাঠ) িযবাপ্ত িােগা, িযবাপ্ত অফ-স্াইট িােগা (উিাহরণ: কমিউনিটি পার্ক) ও 

আবহাওয়ার সঙ্গে আপোষ করতে হবে। 

9. আইইভপদত ব সব পড়ুয়ারা েরূাগত ভিক্ষার মাধযদম ভিখদে, তারা ভক তাদের ভেয়ভমত 
সরবরাহকারীর সদেইকাজ করদব? 



পড ুয়াাদের নিয়মিত শিক্ষক বা সরবরাহকারীর সঙ্গে রাখতে আমরা যা প্রয়োজনীয় তাই করব, কিন্তু আমরা 

নিশ্চিত হতে পারছি না যে এক্ষেত্রে এটাই হবে। আমাদের কিছু কর্মী নিজে গিয়ে সরাসরি পরিষেবা ও নির্দেশ 

দেবে। যেই পড ুয়ারা দূরাগত শিক্ষা নিচ্ছে তাদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক/সরবরাহকারী থাকবে। আমরা 

সেপ্টেম্বর মাসে আপনার সন্তানের শিক্ষকের ও সরবরাহকারীর নাম আপনাদের দিয়ে দেব।  

10. আমার ছেলে আমাকে জিজঞ্াসা করছিল তার কাউনস্িলর কে হবে। ও দশম শর্েণীতে পর্বেশ করবে। এই 

সিদধ্ানত্টা কখন নেওয়া হবে?  

প্রতি পড ুয়াই তাদের শিক্ষক ও সরবরাহকারীর ব্যাপারে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে স্কুলের প্রথম দিনের আগেই।  

11. পৃেক বেণীকদক্ষর পড়ুয়ারা ভক বজে এে বেণীকদক্ষর পড়ুয়াদের সদে আোপিাভরতা বা অেয কাজ 
করদত সক্ষম হদব, অেয কোয় কীিাদব তাদের অন্তি়ুে ভি ও ভবপরীত অন্তি়ুে ভি করা হদব?  

হ্যাাঁ, আমরা বর্তমানে আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞর সঙ্গে আলোচনা করছি কীভাবে কম ঝুাঁকিতে এই 

অন্তর্ভুক্তির কাজটা করা যায়।  

12. আইইভপ রদয়দে এমে বকােও পড়ুয়া (সাব-বসপ েয়)  ভে সরাসভর বরেে, উপভস্থভত, অক্ষমতার ধরে, 
বকস মযাদেজার বা পাভরবাভরক স়ুপাভরি অে়ু ায়ী উপভস্থত হদত িায় তাহদে তার জেয কী মােেন্ড 
আদে? “উচ্চ িাভহো” বো বা “এদকবাদরই েয়” বলা অতিরিকত্ বহৃৎ। 

শিক্ষা দপ্তর কিছু বিশেষ মাণদন্ড নির্ধারণ করেছে। কিছু মাণদন্ডে আছে: যদি কোনও পড ুয়া একটি আলাদা 

শ্রেণীকক্ষে থাকে, যদি সেই পড ুয়াটি কোনওভাবেই দূরাগত শিক্ষা বা রিমোট সার্ভিস ব্যবহার করছে না, 

যদি সেই পড ুয়া ফস্টার কেয়ারেরে মধ্যে আছে, যদি সেই পড য়ুা ইএলএল (ইংলিশ ভাষা শিক্ষা) পরিষেবা গ্রহণ 

করে, এবং প্রাক স্কুল পড ুয়া হয় তবে সে এই সুবিধা পাবে। জটিলতা ও অন্য চাহিদা আছে এরকম পড ুয়াদের 

টিমের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। টিম সেই পড ুয়ার অক্ষমতা ও মানদন্ড অনুযায়ী সে কী 

পরিষেবা নিচ্ছে তা খতিয়ে দেখবে। এর ফলে পড ুয়াদের উপর বিস্তৃতভাবে নজর দেওয়া হবে এবং তাদের সঙ্গে 

আমরা সেভাবে সমন্বয় রক্ষা করব যাতে তারা ডিইএসই ক্যাটাগরিতে না পড ে।  

13. আপোরা কীিাদব অন্তবেতী কমীদের মযাদেজ করদেে  ারা েরূাগত ভিক্ষা ভেদত পারদে ো/স্বতন্ত্রিাদব 
কাজও করদত পারদে ো? আভম ব টা এসই-পযাক-এর বেদক শুেভে তা আমি ওএসএস টিমের থেকে শনুছি 

না।  

কী করে সুরক্ষার সঙ্গে এটা করা যায় সেই বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করছি। আমরা 

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সীমাবদ্ধ করতে এবং আমাদের পড ুয়া, কর্মী এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত 

করতে চাই। এখন আমরা অন্তিুব নির িনয আয়রেটি গ্রেণীেক্ষ বতনর েয়র িডুোয়ির িনয এেটা পে তৈরি 

করছি। 



14.  ভে েরূাগত ভিক্ষা আমাদের ভবদিে িাভহোসম্পন্ন সন্তােদের ভিভক্ষত করার একমাত্র ভবকল্প হদয় ওদে, 
তাহদে আপভে ভক আমাদের সন্তােদক বোট বসটিং ভেদয় অেয ভবভডংদয় আোো করার কো বিদবদেে,  ার 
ফদে তারা বযভিগতিাদব স়ুদ াগ পায়? 

হযাাঁ আমায়ির অিায়রশনস্/গ্রফনস্নলটি টিম স্ব সু্কল নবনডং গ্রিখয়ে এবং গ্রেষ্টা েরয়ে েীিায়ব িডুোয়ির 
ইন-িাস্বন গ্রযাগায়যাগ েরায়না যাে, যনি আমরা 13 ই অক্টোবরের মধ্যে পুরোপুরি শুর ুকরতে না 

পারি। 

15. প্রােভমক, মাধযভমক ও উচ্চ স্ক়ু দের পড়ুয়া  ারা েরূাগত ভিক্ষায় ভিভক্ষত হদে তাদের কীিাদব 
আইইভপ প়ুি-ইে পভরদেবা প্রোে করা হদব? 

নবয়শষ নশক্ষার নশক্ষেরা িনরয়ষবা প্রিান েরয়বন, গ্রযমন প্রাে-নশক্ষা, গ্রোয়টা গ্রুয়ির স্য়ে গুগল নমট 
গ্রেেআউট রুম, স্হ-নশক্ষা, এবং 1 অন 1 পরিষেবাগুলি। যা সফল হবে তা সাধারণ শিক্ষার শিক্ষকদের 

সঙ্গে সংযুক্ত করে করা হবে। 

16. ভপয়ার গ্রুপ ব খাদে এএসভে সহ পড়ুয়ারা আদে তাদের স়ুদ াগ স়ুভবধাগুভের কী হদব? 

উত্তর: আমরা আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছি গ্রুপের জন্য পডস তৈরি করার জন্য। 

দূরাগত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, একটা কমিউনিটি তৈরি করা, সামাজিক 

আবেগ তৈরি করা, সংযোগ স্থাপন করা, এবং সম্পর্ক তৈরি করা। এইসবগুলি সুযোগগুলি পিয়ার গ্রুপের 

পড ুয়া যাদের এএসডি আছে তাদের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আউটডোর সেটিং কার্যকর করতে কাজ করছি যেমন 

ড্যানিহি ফিল্ড যেখানে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যোগাযোগ রাখতে পারব। মাধ্যমিক ও উচ্চ 

স্কুলের স্তরের কমিউনিটি ও পরামর্শমূলক বৈঠকগুলি পিয়ার যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হবে। এটা 

এখনও উন্নতি করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আছে, কিন্তু এটা কিছু উদাহরণ যেখানে আমরা কীভাবে পিয়ার 

যোগাযোগ তৈরি করব তা বলা আছে। 

অেেপূণে ভেম়ুখী সংদ াগ 

17. আমি দঢৃ ভাবে মনে করি উচ্চমানের দরূাগত শিকষ্ায় পিয়ার যোগাযোগ তৈরি ও শকত্িশালী করার 

সুযোগ থাকা উচিত। এটা কি সক্ুলের দেওয়া সপুারিশে অনত্রভ্কুত্ করা যায়? 

প্রতিটি পড ুয়া প্রতি সপ্তাহে একের পর এক কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে এবং তা হবে 

জেলাব্যপী নির্দেশিকা অনুযায়ী সামঞ্জস্য রেখে।  

ভবদিে শুরু 

18. আমরা কীিাদব কমীদের স়ুরভক্ষত রাখব  ভে তারা োয়পার পভরবতে ে, টয়দেট করাদো, হাত 



বধায়াদো ইতযাভে কদর?  

আমাদের অপারেশন ও ফেসিলিটি দপ্তর হাজারেরও বেশি দসত্ানা, গাউন, মাস্ক, ফেস শিল্ড অর্ডার দিয়েছে যা 

একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না। আমাদের অফিস অপারেশন দলের সঙ্গে কাজ করছে আমাদের বিশেষ শুর ু

এবং আলাদা শ্রেণীকক্ষে সব প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পর্যাপ্ত থাকে। এরসঙ্গে, জেলার তরফে স্কুলে 

পড ুয়ার আসার আগে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাবে পড ুয়া ও কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা 

বজায় থাকে।  

19. ঝ়ুাঁ ভক কমাদোর জেয, ভসভপএদসর ভেরাপে, েত়ু ে বেণীকক্ষ ব খাদে হাওয়ার আোেপ্রোে, সূদ ের 
আদো, হাওয়া িোিে কদর বসখাদে ভবদিে িাদব শুরু করা  ায় ো?   

অপারেশন এবং ফেসিলিটি দপ্তর বর্তমানে প্রতিটা স্কুলের প্রতিটা ক্লাসের পর্যবেক্ষণ করে দেখছে যে 

পড ুয়া ও কর্মীদের জন্য স্থান পর্যাপ্ত আছে কি না। যদি পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তাহলে শ্রেণীকক্ষগুলি 

নতুন করে তৈরি করা হবে ও একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। 

20. ভবদিে শুরুর ভিশুরা অদেক বোদটা এবং একটা ভিদে বিখা তাদের জেয খ়ুব কষ্টকর, তাই ওএসএস 
ভক বকােও দ্রবয প্রোে করদত পারদব, ব মে একটা বাক্স মদেদে একটা স্ক়ুে ব খাদে ভবদিে শুরু ভিশুরা 
তাদের ভিক্ষক, বেরাভপস্টদের সদে তা বযবহার করদত পারদব (উোহরণ স্বরূপ, মদন্তশ্বরীর মত পভরদবি 

ততভর)? 

 

হ্যাাঁ, এটা যাতে হয় আমরা তা চেষ্টা করব। আমরা বসন্তকালে এই দ্রব্যগুলো প্রদান করেছিলাম। যারা 

স্পেশাল স্টার্টে এবার যোগ দিয়েছে তাদের জন্য আমরা কিছু দ্রব্য অর্ডার দিয়েছিলাম। আমরা এই 

দ্রব্যগুলো বিলিয়ে দিতে কোনও পন্থা অবলম্বন করব।  

21. আপভে ভক ভেভিত করদত পাদরে ব  ভরদমাট বেিাে স্টাদটে র জেয, এসএেভপ, ওটি, ভপটি-র মত 
পভরদেবা আোো কদর প্রোে করা হদব এবং সমূ্পণে আইইভপ বেওয়া হদব? উোহরণস্বরূপ, বসদন্ত, একটি 
15-20 ভমভেদট সকাদের িাি়ুে য়াে তবেক বিৃতা এবং ওটি বসবা সহ গণো করা হয়  খে তারা আসদে 
মাত্র 5-10 মিনিট সময  দখল করে। পরিষক্ারভাবে, এটি পরিষেবার আইইপি সপুারিশ পরূণের জনয্ যথেষট্ ছিল 

না। 

আমরা বসন্তে যা ছিলাম তার থেকে অনেক আলাদা জায গায  আছি। কেস ম্যানেজাররা বৈঠকে আপনার সন্তানের 

আইইপি সেবা নিয ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। অভিভাবকরা সেবা পরিকল্পনার একটি অংশ হবে এবং 

আমরা আইইপির সঙ্গে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য রাখতে চাই। 

22. আপভে ভক আমাদক একটা সাধারণ ধারণা ভেদত পাদরে ব  বেিাে স্টাদটে র ক্লাস ভরদমাটভে কীিাদব 
হদব? 



উত্তর: গ্রস্ামবার 14 ই সেপ্টেম্বর, আপনি আপনার শিক্ষকের কাছে রিমোটলি পড াশোনার ব্যাপারে বিস্তারিত 

জানতে পারবেন। বসন্তে যেমন ছিল, পড ুয়ারা তেমনই সমকালীন ও অসমকালীন শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ 

করবে। এরসঙ্গে তারা সকালের বৈঠক, ইন্টারঅযানিি োযবেলাি, গ্রোট িয়লর োযবক্রম (স্ংনিষ্ট গ্রস্বা 
প্রিানোরী গ্রথয়ে)-এ অংশেহণ েরয়ব, এবং অভিভাবকরা যে কোনও পরামর্শ প্রদানের জন্য অফিসের সময় 

নির্ধারণ করতে পারবেন। 

পভরদেবা সরবরাহ  

23. েত়ু ে বেদর সহ-ভিভক্ষত বেণীকক্ষদক কীিাদব পভরিােো করা হদব? এই বসনত্ে, শিকষ্করা অনেক 

ছোটো করে দিয়েছিল জেন-এড শর্েণীককষ্ে সহ-শিকষ্কতার মাধয্মে, তাদের সাব-সেপ কল্াসে শেখানো 

হয়েছিল এবং রিমোটলি তা পুল আউট করা হয়েছিল।  

আমরা জানি শিক্ষকরা একাধিক পড ুয়াকে একসঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই বিষয টি মোকাবিলা করার জন্য, 

দপ্তরগুলি পড ুয়াদের কেসলোড পরীক্ষা করছে এবং স্কুল ভিত্তিক প্রশাসকদের সঙ্গে কাজ করছে যাতে 

ভবিষ্যতে এই ঘটনা আর না ঘটে। 

24. আপভে ভক আমাদের বেদত পারদবে ব  ভেভখত আইইভপ পভরদেবার কতট়ুকু পড়ুয়াদের প্রোে করা 
হদব  ারা বযভিগতিাদব ভিক্ষােহণ করদব? ভরদমাট োভেেং করা ভিক্ষােীদের আইইভপ বসবা কতট়ুকু 
সরবরাহ করা হদব? 

(নেএস্ইএস্ “গাইয়েন্স অন ফল 2020 গ্রেশাল এেুয়েশন স্ানিব স্, 2020 থেকে প্রাপ্ত) পড ুয়ারা তাদের 

আইপিতে অবশ্যই পরিষেবার সমস্ত কাগজপত্র পাবে ব্যক্তিগত নির্দেশের মাধ্যমে, রিমোটলি কাজের 

নির্দেশ, বা দুটোই। ক্লাস, হস্তয়ক্ষি, িনরয়ষবানি এবং গ্রথরানির ধ্ারাবানহে নশনেউয়ল অবশযই ননেনমতিায়ব 
নশক্ষে এবং স্ম্পনেব ত িনরয়ষবা প্রিানোরীয়ির স্য়ে স্রাস্নর আলািোনরতার স্মে থােয়ব, িাশািানশ নেেু 
স্বতন্ত্র োয়ির স্ময়ে, উপযুক্ত হিসাবে এবং সহপাঠীদের সাথে আলাপচারিতারও সুযোগ থাকবে। 

 

25. ছেলে পরুোপরুি উচচ্ বিদয্ালয ে ভরত্ি। তার পলু-আউট পরিষেবা (এসএলপি, কাউদেভেং) কখে হদব? 

এগুদো ভক ব়ুধবাদর হদব, ব ভেে ক্লাস হদব ো? এই পভরদেবাগুদো ভক তেেভিে সহায়তা ব্লদকর জেয 
ভেধোভরত হদব? 

আমাদের লক্ষ্য আইইপি মেনে চলা। আমরা বুধবার সমস্ত পরিষেবা শিডিউল করতে চাই না। কিছু পরিষেবা 

অবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হবে। আপনি যখন রিমোট লার্নিং প্ল্যানের চূড ান্ত খসড া পাবেন তখন এটি 

আইইপি-র ঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। আপনার যদি এখনও কোনও প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকে তবে দয া করে 

আপনার সন্তানের কেস ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 



বযভি পভরদেবা 

26. আমার সনত্ানের আইইপি আছে এবং সে সাধারণ শিক্ষার কল্াসে রয়েছে। বসনত্ে দরূাগত শিকষ্া নিয়ে 

সে অপারগ হয়েছে। সে কি সক্লু বা অনয্ কোনও সেটিংয়ে যেতে যোগয্ হবে (যেমন লারন্িং কমিউনিটি) 

হযাাঁ, যনি আিনার স্ন্তান বস্য়ন্ত নরয়মাট লাননবং অযায়েস্ েরয়ত অক্ষম হে এবং আিনার স্ন্তান প্রাে-
নবিযালে, গ্রিয়েয়ে, নেন্ডারগায়টব ন, প্রথম, নিতীে এবং তৃতীে গ্রেণীয়ত না থায়ে, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ 

ব্যক্তিগতভাবে কাজ করব। আপনি প্রথমে আপনার বাচ্চার কেস ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলুন। 

27. আমার বমদয়র একটি 504 রয়েছে, দব্িতীয় শর্েণীতে উঠেছে, বয্কত্িগতভাবে শিকষ্া যাদের দেওয়া হচছ্ে 

তাদের কোনও বিভাগেই আমার মেয়ে পড ছে না, কিনত্ ুএতে খবুই উপকার হবে। আপনি কি আমাকে “বজোর 
মােেন্ড”-র বযাপাদর বেদত পাদরে  ার মাধযদম ভেতীয় ও তৃতীয় বেণীদত ভবদবিো কদর ভিক্ষার জেয 
আসে বরাদ্দ করা হদব? 

জেলা ও স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলার মানদন্ড নির্ধারণ করেন। সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে এই তথ্যটা খুব শীঘ্রই 

ভাগ করে নেওয়া হবে।  

28. আমি সল্াইডে দেখেছি যে পর্তিবনধ্ী কিছ ুপড য়ুার বয্কত্ি অয্াপয েনট্মেনট্ের সমভ্াবনা আছে। এর মানে 

কী এবং আমরা কি জানতে পারি যে সেপট্েমব্রের শরুতুে পারিবারিক আলোচনায  আমরা এর জনয্ যোগয্ কি না 

যা আপনি উলল্েখ করেছেন? 

যদি জেলা পুরো রিমোর্টে চলে, তাহলে ছাত্র সেবা দপ্তর এখনও উল্লেখযোগ্য এবং জটিল চাহিদাসম্পন্ন 

শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু সীমিত ব্যক্তি সেবা (উদাহরণ, সম্পর্কিত পরিষেবা)  প্রদানের সুযোগ খুাঁজবে। এটা 

তখনই হবে যদি পুরো জেলা পুরোপুরি রিমোট হয়ে যায়। এই সময ে, জেলা উল্লেখযোগ্য এবং জটিল চাহিদা 

সম্পন্ন পড ুয়াদের সম্পূর্ণ ব্যক্তি সেবার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক শ্রেণীকক্ষে ফিরিয ে আনছে। 

উচ্চ ভবেযােয় 

29. ভসআরএেএস-এর সহ-ভিক্ষক বেণীকদক্ষ উচ্চ িাভহোসম্পন্ন ভিক্ষােীদের জেয ভেদেেিো ভক ভরদমাটভে 
হদব োভক এই বেণীকদক্ষ আইইভপর বাচ্চাদের সমেেদের জেয বোট বোট গ্রুদপ বেখা করার স়ুদ াগ বেওয়া 
হদব? 

 

 

সিআরএলএস-এর সহ-শেখানো শ্রেণীকক্ষে আইইপি থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সব দূরবর্তী হবে। 



সিআরএলএস-এর সকল শিক্ষার্থী পৃথক শ্রেণীকক্ষে ভার্চুয়ালি শিক্ষা পাবে। 

30. এই বছর নবম শর্েণীতে উঠছে। ধারণা পরিষক্ারের জনয্, সপুারিনট্েনড্েনট্ গত সপত্াহে মেইলের মাধয্মে 

যা পর্সত্াব দিয়েছে, গত বছরের তলুনায় এই বছর পড য়ুারা কী নতনু আশা করতে পারে? 

পড ুয়াদের প্রতিদিন একটি অর্থপূর্ণ ও উৎপাদনশীল শেখার ব্যাপারে ধারণা থাকতে হবে। জেলাভিত্তিক 

ক্লাসের নিয়ম অনুযায়ী পড ুয়াদের পুরো দলের নির্দেশনা, ছোটো দলের আলাপচারিতা, সামাজিক-মানসিক 

পড াশোনার সুযোগ, এবং স্বতন্ত্র কার্যকলাপ থাকবে। শিক্ষকরা সোমবার সকালের শুরুতে পড ুয়া ও 

আয়াদের সাপ্তাহিক ইমেইলের মাধ্যমে সাপ্তাহিক পরিকল্পনা, সময়সূচি এবং কেন্দ্রীয় অবস্থান জানাবেন। 

31. ভপয়ার গ্রুপগুভের বাচ্চাদের জেয  াদের এএসভে আদে তাদের ভক ভপয়ার ইন্টারঅযাকিে ভেদয় কাজ 
করা েরকার? বাইদর? হাাঁটার জেয  াদে? (আমি বিশেষত একটি উচ্চ সক্ুল সমপ্র্কে কথা বলছি।) 

আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেনে চলা। উচ্চ বিদ্যালয ে আমরা বড  ঘরগুলি রাখার দিকে নজর দিচ্ছি 

যাতে আমরা পিয ারের যোগাযোগকে উত্সাহিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর সামাজিক দূরত্ব বজায  রাখতে 

পারি। আমরা মাঠের মধ্যে ভ্রমণের অনুমতিও পেয েছি। আমরা অবশ্যই পিয ার যোগাযোগকে উৎসাহিত করতে 

চাই এবং নিরাপদ উপায ে এটি করার উপায গুলি খুাঁজতে আমরা আমাদের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ 

করছি। 

32. আমরা শনুলাম যে উচচ্ বিদ্যালয়ে বিশেষ অলিমপ্িক ইউনিভারস্াল বাসক্েটবল হবে। এই পরিসথ্িতিতে 

এটা কীভাবে সমভ্ব? 

এই অনুষ্ঠানটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মরশুমও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা অভিভাবক এবং 

অ্যাথলেটিক ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করছি এই বছর একটা ইউনাইটেড স্পোর্টস প্রোগ্রাম করার জন্য। 

যতটা সম্ভব ঘটনাস্থলগুলির সঙ্গে একটি সংশোধিত সময সূচি থাকবে। এটির এখনও বিশদে পরিকল্পনা 

হচ্ছে তবে আমরা এগিয ে যাওয ার পরিকল্পনা করছি। সাইন আপগুলি হয ে গেলে আমরা আরও তথ্য ভাগ 

করব। 

স্টাভফং  

33. এখাদে অদেক ভসভপএস সাব আদে  ারা অভিজ্ঞ এবং গুরুত্বপূণে জায়গায় সাহা য করদত পাদর, যেমন 

দরূবরত্ী এবং সমভ্াবয্ ব্যকত্ি নিরদ্েশনায । আমরা গত বসনত্ে সাইডলাইনে ছিলাম। আমরা সমাজের অংশ। 

আমাদের মধয্ে কেউ কেউ আমাদের বাচ্চাদের জনয্ গরুতুব্পরূণ্ এবং পরিচিত। শিক্ষকতার জন্য বাইরের 

এজেনস্িতে খুাঁজতে যাওয ার আগে দয া করে আমাদের কথা বিবেচনা করনু। 



সিপিএস ব্যক্তি এবং দূরবর্তী শেখার মডেল সমর্থন করার জন্য ও বিদ্যমান কর্মীদের সুবিধা প্রদানের 

জন্য ইউনিয নের সাথে কাজ করছে। আরও তথ্য আসছে। 

34. ভরদমাট এবং বযভিগত কাজ কীিাদব কমীদের বেওয়া হদব? একই ভেদে বা সপ্তাদহর অেয ভেদে, ভবদিে 
ভিক্ষক এবং বেরাভপস্টরা ভক বযভিগত এবং ভরদমাট আইইভপ পভরদেবা প্রোে করদব? 

এেবার এইেআর িানয়ত িায়র গ্রোন েমবোরী বযনিগতিায়ব ননয়িবশনা প্রিান েরয়ত অক্ষম, বিভাগ এবং 

স্কুল নির্ধারণ করতে পারবে কোন কর্মচারী দূরবর্তী বা ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান করবে। দ্বিতীয  প্রশ্ন এবং 

স্টাফ টাউন হল মিটিং অনুযায ী, "না"। সুপারিনটেনডেন্ট বলেছেন যে বিশেষ শিক্ষক এবং থেরাপিস্টরা ব্যক্তি 

এবং দূরবর্তী আইইপি উভয  সেবা প্রদান করবে না। 

35. সংভিষ্ট সাভিে স বপ্রািাইোররা সাধারণত একটি স্ক়ু দের সকে ভিক্ষােীদের জেয তাদের বসবা (ওটি, 

ভেি, পিটি) পর্দান করে থাকে। যখন পর্তিটি গর্েড সত্রে কেসলোড থাকতে পারে তখন এই 

সরবরাহকারীদের পকষ্ে মাতর্ 1-2টি বেণীকক্ষ ভেদয় কাজ করা ভকিাদব সম্ভব? 

যখন আমরা িানব গ্রোন েমী বযনিগত ননয়িবশ নিয়ত স্ক্ষম হয়বন, তখন সু্টয়েন্টস্ স্ানিব য়স্র অনফস্ 
Margie Carlman-এর সঙ্গে কাজ করবে, সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার কেসলোড পরীক্ষা করবেন এবং 

প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। 

36. আগে আপনি বলেছিলেন যে বিশেষ শিকষ্করা ব্যকত্িগত এবং রিমোটলি দটুোতেই পড াবেন না। সাব-

সেপারেট শর্েণীককষ্ে যেই শিকষ্করা পড াবেন, যাদের বিশেষ স্কিলসেট আছে এটা কি তাদের জনয্ও সতয্ি? 

হ্যাাঁ, এটা আলাদা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষকদের জন্যও সত্যি। 

37. আইআইভপ-র িাভহো পূরদণর জেয  ভে প োপ্ত কমী ো োদক তদব ববসরকারী সরবরাহকারী বা 
অেযােয সমাধাদের জেয ভক অেযােয সংস্থাে ভবদবিো করা হদে? 

যনি নস্নিএস্-এর নবয়শষ নশক্ষানবি বা গ্রথরানিয়স্টর অিাব থায়ে, তাহলে সিপিএস হয  অতিরিক্ত কর্মী 

নিয োগ করবে অথবা পরিষেবার জন্য বাইরের এজেন্সির থেকে দক্ষ লোক নিয োগ করবে। 

38. আপোর ব সব কমীদের সন্তাে আদে তাদের কীিাদব সমেেে করদবে  াদত তারা কাদজর পািাপাভিও 
ভেদজদের সন্তাদের পাদি োকদত পাদর? যাই হোক না কেন ব্যকত্িগতভাবে বা দরূাগত, যেভাবেই করম্ীরা কাজ 

করুক না কেন তাাঁদের সনত্ানরাও পরয্াপত্ যতন্ ও শিকষ্ার দাবি রাখে। 

আমাদের অনেক কর্মীর সন্তান ও পরিবারে বয়ষ্করাও আছে অফিস এব্যাপারে অনুগত যে তাদেরও যত্নের 

প্রয়োজন। জেলা বর্তমানে ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করছে সেই কর্মীদের জন্য যাদের সমর্থন প্রয়োজন। 



আরও তথ্য আসছে।  

39. অনেক পরিষেবা পর্দানকারী বিভিনন্ সক্লুে ছাতর্দের সঙগ্ে কাজ করছে। আমাদের কষ্েতর্েও কি এটাই 

চলবে? এই পভরভস্থভতদত কীিাদব কমী ও পড়ুয়াদের আমরা স়ুরভক্ষত রাখব? বক-3 বেদের ভবদিে 
ভিক্ষকরা  ারা প়ুে আউট এবং প়ুে ইে প্রোে করদে তাদের কী হদব? 

 (নেইএস্ই “গাইয়েন্স অন ফল 2020 গ্রেশাল এেুয়েশন স্ানিব য়স্স্, 2020 গ্রথয়ে) গ্রিলা প্রনতবন্ধী নশক্ষাথীয়ির 
িনয খুব স্তেব তার স্য়ে গ্রেণীেক্ষগুনল বতনর েরয়ে এবং িডুোয়ির িনরয়ষবা গ্রি াঁয়ে গ্রিওোর িাশািানশ 
িডুোরা যায়ত তায়ির আইইনির স্ায়ে স্ামঞ্জস্যিূণব গ্রস্বা িাে, যা 603 নস্এমআর 28.02(12) এ বলা হয়েয়ে, 

একইসঙ্গে বর্তমান স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল বজায  রাখা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা 

দিনের বেশিরভাগ সময  একটি শ্রেণীকক্ষে অবস্থান করে, গ্রিলাগুয়লা নবয়বেনা েরয়ত িায়র গ্রয স্বাস্থয এবং 
ননরািত্তা ননয়িব নশো অনুযােী িুল-আউট গ্রস্বা প্রিান েরা যায়ব নে না অথবা এর িনরবয়তব , যদি 
শ্রেণীকক্ষে দেওয া হয । উদাহরণস্বরূপ, নবয়শষ নশক্ষে এবং স্ংনিষ্ট গ্রস্বা প্রিানোরী (িাষা িযাথলনিস্ট, 

অকুয়িশনাল গ্রথরানিস্ট, ইতযানি), নিনেও েনফায়রয়ন্সর মাধ্যয়ম সু্কল িবয়নর নিতর গ্রথয়ে িূর গ্রথয়ে নবয়শষ 
নশক্ষা (“নব নেে”) সেবা প্রদান করতে পারে। এই অভ্যাস শ্রেণীকক্ষের মধ্যে এবং বাইরে পায ের ট্রাফিক 

কমাতে সাহায্য করবে এবং একইসঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি সেবা প্রদান করবে। 

40. বজো এবং স্ক়ুে প্রিাসে ভক এই বের বযভিগতিাদব হাভজর বেদক কাজ করব, োভক েরূ বেদক কাজ 
করদব? 

আমাদের শিক্ষকদের মতই প্রশাসকদেরও দূর থেকে কাজ করা দরকার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য (উদাহরণ, 

পুরনো চিকিৎসার শর্ত অনুযায়ী)। প্রশাসকরা যারা উপস্থিত থেকে কাজ করতে পারবে তারা দেখা করবে এবং 

সাহায্য করবে স্কুল, কর্মী এবং পড ুয়াদের। নপ্রনন্সিাল এবং েমবোরীয়ির স্ফয়রর তানরখ, সময কাল এবং কারণ 

জানানোসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটবে।এটা মাথায় রাখা খুব জরুরি যে ব্যক্তির 

কাজের জন্য জায়গাকে সুরক্ষিত করতে, জায়গার ঘনত্ব এবং বিল্ডিংয়ের জনসংখ্যা সীমিত হওয়া উচিত 

(সামাজিক দূরত্ব) এবং নিরাপত্তার নিয়ম মানা উচিত। 

আইইভপস  

41. আমার বেদে (অষ্টম বেণীর োত্র ভহদসদব প্রদবি কদরদে) গত মাদিে  আইইভপ-র জেয প োদোিো 
করার কো ভেে, কিনত্ ুতা হয়নি। এই বয্াপারে পরিকলপ্না কী? 

আমরা বতব মায়ন বস্ন্ত গ্রথয়ে স্থনগত আইইনি সভাগুলির জন্য কর্মীদের সঙ্গে কাজ করছি। আমরা 



সেপ্টেম্বরে আপনার সন্তানের নির্ধারিত আইইপি সভা সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করব। আপনার 

সন্তানের যদি কোনও মূল্যায নের প্রয োজন হয়, তয়ব আইইনি িলগুনলর িুনননবমবাণয়ে ত্বরানিত েরার িনয 
এবং স্মস্ত মূলযােন (আিযক্ষর এবং িুনননবমবাণ) িনরোলনার িনয সু্কল অনফয়স্র ময়নানবজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ 

এবং পরিষেবা সরবরাহকারীদের সমন্বয ে আমাদের অফিস একটি "রিকভারি টিম" তৈরি করছে। এই দলটি 

তৈরির পর আমাদের অফিস সেপ্টেম্বরে আরও তথ্য দেবে। 

42. আইইভপ সিাগুভের কতটা বযাকেগ রদয়দে এবং সময়সূিী অে়ু ায়ী সিা করার পভরকল্পো কী? 

2020-র বসন্ত থেকে আমাদের আইইপি মিটিংয়ের ব্যাকলগ চলছে। আমাদের পরিকল্পনা হল 8 জন 

বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটা রিকভারি টিম তৈরি করা যারা আমাদের স্কুলের বিভিন্ন টিমকে পিছিয়ে যাওয়া 

বার্ষিক এবং পুনর্মূল্যায ন সভায  সমর্থন করবে। এই দলটি মিটিং, মূল্যায়ণ পর্যবেক্ষণ মণিটর করবে 

ছাত্র সেবা দপ্তরের ডিরেক্টর Jean Spera-এর তত্ত্বাবধানে। 

43. আমরা ভকিাদব পড়ুয়াদের পরীক্ষার ভেদক এভগদয় ভেদয়  াব? বিশেষ করে যাদের তিন বছরের 

পনুর্মলূয্ায ন গত শিকষ্াবরষ্ে সমপ্রূণ্ হয নি। যদি তারা দরূবরত্ী হয ? তারা কোনও বৈধ আইইপি ছাড াই 

বছর শরু ুকরছে। 

 আইইপি একটি স্টে-পুট আইইপি এবং এটি বৈধ এবং সেই আইইপি তে কাজ চালিয ে যাবে। 

তিন বছরের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, কিছু অপশন আছে যা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। 

নশক্ষাথীর স্য়ে ইনতহাস্, িযবয়বক্ষণ এবং এোনধ্ে ফমব যা নেনিটালিায়ব িূরণ েরা যাে তা (গ্রযমন, 

আেরয়ণর ফমব, ভাষা বিকাশ ফর্ম ইত্যাদি) ব্যবহার করার কারণে আমাদের কাছে রেকর্ড পর্যালোচনা 

করার বিকল্প রয েছে। আমরা যখন মান পরীক্ষা করব তখন আমাদের এইগুলো বিবেচনা করে নেওয়া 

দরকার। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে যদি আমরা পড ুয়াদের রিমোটলি পরীক্ষা করি তাহলে পড ুয়ারা 

কর্মীদের পেশাদার বিচার চায় কি না। আমাদের সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যে উপর 

ভিত্তি করে নেওয়া হবে।  

অভিিাবকদের সহায়তা 

44. ভরদমাট োভেেং পভরকল্পো ভক আইইভপ টিম স্বতন্ত্রিাদব কদর বপি করদব োভক অভিিাবকদের 
বেদক তেয ভেদয় ব ৌেিাদব এটা করদব? 

যখন আিনন আমার স্ন্তায়নর গ্রেস্ মযায়নিায়রর স্য়ে গ্রিখা েরয়বন আিনায়ে নরয়মাট লাননবং প্ল্যায়নর এেটা 
ড্রাফ্ট দেওয়া হবে। এই সময় আপনি আমার মন্তব্য, প্রশ্ন বা উপদেশ দিতে পারেন দূরাগত শিক্ষা নিয়ে। টিম 



প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সেরা চেষ্টা করবে এবং কেস ম্যানেজাররা চূড ান্ত খসড া তৈরি করতে 

সাহায্য করবে।  

45. অযাভসদরাোস বেদত আপোরা কী ববাদঝে? 

নির্দেশনা যা পূর্বে রেকর্ড করা হয েছে। অভিভাবকরা যে কোনও সময  এই ভিডিওটি অ্যাক্সেস করতে 

পারেন।  

46. আভম জােদত িাই  ভে অভিিাবকদের অদের বযাপাদর খ়ুব কম জ্ঞাে োদক তাহদে তাদক স্ক়ুে 
বপ্রাোদমর মাধযদম ভক প্রভিক্ষণ বেওয়া হদব  াদত তারা তার সন্তােদক সাহা য করদত পাদর? 

িো েয়র আিনার সু্কয়লর িনরবায়রর নলোাঁস্র স্য়ে গ্রযাগায়যাগ েরুন অনিিাবেয়ির প্রনশক্ষণ/ওয়েবিনারের 

ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে। এছাড া আপনি সিপিএস-এর অঙ্ক নবিায়গর ওয়েবস্াইয়ট যেতে পারে অতিরিক্ত তথ্যে 

জন্য যাতে আপনি বাড িতে আপনার সন্তানকে সাহায্য করতে পারবেন। 

47. সহজ ইংরাভজ ও ভবভিন্ন িাোয় পভরকল্পোগুভে জাোদত ও প্রদের উত্তর ভেদত 
আপোদের পভরকল্পো কী? 

আিনন িুনরাে গ্রিলা গ্রখালার িনরেল্পনা এখান থেকে দেখতে পারেন। টাউন হল সংক্রান্ত তথ্য 

বিভিন্ন ভাষায় পেতে আমাদের ওয়েবস্াইয়ট দেখুন। 

বযভিগত প্রভতরক্ষামূেক সরঞ্জাম 

48. একটা বোদটা বাচ্চা (উোহরণ, 5 বছর বয়স) মনে করে মাসক্ বাধ্যতামলূক নয়। কী হবে যদি 

কোনও অভিভাবক সিদধ্ানত্ নেয় তাাঁদের বাচচ্াকে মাস্ক না পরানোর? 

প্রয়তযেটা িডুোর িনয মাস্ক বাধ্যতামূলে এই নবষয়ে গ্রিলা সু্কল েনমটির স্য়ে োি েরয়ে, মাস্ক িরয়ল 
িডুোর শরীর খারাি/স্মস্যা হলে সেটা আলাদা বিষয়। 

49. এখাদে ভক পড়ুয়া ও কমীদের বকােও সাপ্তাভহক বকাভিে19 পরীক্ষা করা হদব?  ভে বকােও 
বাা্চ্চার েক্ষ্মণ ো োদক ভকন্তু বস  ভে আরান্ত হয় তাহদে তার বেদক বাভকদের আপোরা কীিাদব 
স়ুরভক্ষত রাখদবে? 

বিল্ডিংয়ে প্রবেশের সময় প্রত্যেক কর্মীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে ও নজরদারি করা হচ্ছে, এটা বিনামূল্যে এবং 

সুবিধাজনক। যদি কোনও পড ুয়ার উপসর্গ দেখা যায় তার অভিভাবকের অনুমতিতে তার কোভিড 19 -এর 

পরীক্ষা করা হবে। তবে এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং বাধ্যতামূলক করা যাবে না। 



50. কী হদব  ভে বকােও পড়ুয়া মাস্ক পরদত অস্বীকার কদর? 

প্রনতটা পড ুয়ার জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক। যদি এই ধরনে ঘটনা হয় তাহলে জেলার এবং স্কুলের কিছু নির্দিষ্ট 

নিয়ম আছে। 

51.  ভে এক ভবদিে িাভহো সম্পন্ন পড়ুয়া েীর্েসমদয়র জেয  ভে মাস্ক বা বফস ভিড পরদত ো পাদর, 
তাহদে তারাও ভক সরাসভর ব াগ ভেদত পারদব? 

হ্যাাঁ সব পড ুয়াই সরাসরি ব্যক্তি হিসেবে যোগ দিতে পারবে। যারা লম্বা সময়ের জন্যে ফেস মাস্ক বা ফেস 

শিল্ড পরতে পারবে না তাদের জন্য আমাদের টিম বর্তমানে নিয়ম ও নির্দেশিকা তৈরি করছে। 

প্র ়ুভি  

52. 1:1 ভেিাইসটি ভক পড়ুয়াদের জেয? 

হযাাঁ, নপ্রসু্কয়লর প্রতিটা পড ুয়া যারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এএসডি প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত তাদের এই 

ডিভাইসটি দেওয়া হবে। 

 

53. আমার সনত্ান অয্াসিকর্োনাস পরিষেবা নিতে পারছিল না। তাকে তার সরবরাহকারীর কাছ থেকে 

কিউয়ের পর্য়োজন। আমি কীভাবে সব রিমোট পরিষেবা গগুল মিট ফর্ময্াটে পাওয়ার জন্য অনরুোধ 

করব?  

সমস্ত রিমোট পরিষেবা গুগল মিট ফর্ম্যাটেই দেওয়া হবে।  

54. আভম কীিাদব এই বরামব়ুক পাদব? 

আিনার যনি গ্রক্রামবুে লায়গ তাহয়ল িো েয়র আিনার গ্রেস্ মযায়নিারয়ে িানান – যদি আপনার সন্তান 

জেলার বাইরে হয় তাও। আমরা এখন একটা ব্যাকলগে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাই দয়া করে আপনার ডিভাইস 

পেতে আমাদের কিছু দিন সময় দিন।  

55. আভম অবভহত ব  গুগে ভমট “বেকআউট রুম” ঠিক কদর কাজ করদব ো – এটা গগুলের একটা নতনু 

পরিষেবা। আপনার নজরে রাখার জনয্ আমি এটা বলছি। সক্লুের পর্থম 6 সপত্াহ পরে যদি গগুল বর্েকআউট 

রমু ঠিক করে কাজ না করে, তাহলে জেলাকে জমু বয্বহারের জন্য জোর দেবেন। 



আমরা এটা মানায় রাখব। আমাদের আলাদা শিক্ষক আছে যারা গুগল মিটে সুবিধা এবং সহজলভ্যতার দিকে 

নজর রাখছে যাতে আমরা অভিভাবক, শিক্ষক এবং পড ুয়াদের থেকে জানতে পারি এটা কতটা কার্যকর। 

ব াগাদ াগ 

56. ভবদিে ভিক্ষার টিদমর সদে আমরা কীিাদব ব াগাদ াগ করব বসই ভবেদয় েয়া কদর আমাদের 
স্বেিাদব ব়ুভঝদয় বেওয়া হয়? আসন্ন আইইভপ তবেক এবং কী কদর অভতভরি সাদপাটে  বেব বসই সংরান্ত 
ভবেদয় আমি কারও থেকে সোজাসজুি কোনও উতত্র পাচছ্ি না। 

প্রথম ব্যক্তি যারসঙ্গে আপনি এই বিষয়ে যোগাযোগ করবেন সে হল আপনার সন্তানের কেস 

ম্যানেজার। যদি আপনার অতিরিক্ত সহায়তা লাগে, দয়া করে স্কুলের প্রশাসককে মেইল করুন (উদাহরণ, 

ভাইস প্রিন্সিপাল বা প্রিন্সিপাল)। এছাড াও আপনি স্টুডেন্টস সার্ভিসেস কোঅর্ডিনেটরের 

(সুপারভাইজার) অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। 
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