
             

                                

 
 

         
আরই: নার্সারর, ররসর্পশন, এক বছর এবং ছয় বছসরর রর্সে র্ম্ভাবয ‘পুনরায় খ ালার’ জুসনর বযবস্থা 

 

রিয় বাবা-মা এবং যত্নশীল, 

এমএটি-র রিঠির পসর, আরম ররববার 10 ই খম িধানমন্ত্রীর ভাষসের পসর, নার্সারর, ররসর্পশন, এক বছর এবং বষস রর্সে রশক্ষার্থীসের সু্কল পুনরায় খ ালার 

িস্তারবত স্ট্যানসল খরাড িার্থরমক রবেযালসয়র পররকল্পনা র্ম্পসকস  আপনাসক আপসডট করার জনয রল রছ writing 

 
ির্থমত, আরম আপনাসক খয অরবশ্বার্য র্হায়তার জনয ধনযবাে জানাসত িাই খযসহতু আমাসের ২৩ খশ মািস  বাচ্চাসের একটি অগ্রারধকার খ াষ্ঠী বযতীত 

র্কসলর জনয আমাসের সু্কল বন্ধ করসত বলা হসয়রছল। আমরা অভূতপূবস র্মসয় বাাঁ িসত র্থাকাকালীন, আমরা র্ম্প্রোসয়র একটি র্তয উপলরি ততরর 

কসররছ যা আমাসের এসক অপরসক র্মর্থসন করসত র্হায়তা কসরসছ। 

 
নীসির পরামশসটি কসরানাভাইরার্ িাদুভস াসবর র্ময় স্বাভারবক সু্কল জীবসন পররবতস নগুরল বযা যা করার জনয ততরর করা হসয়সছ। আমরা আশা করর ভাইরাসর্র 

রবস্তারসক র্ীমাবদ্ধ করার জনয  ৃহীত পেসক্ষপগুরল র্ম্পসকস  অরভভাবকসের এবং যত্নশীলসের আশ্বস্ত করার জনয। আ ামী র্প্তাহ এবং মার্গুরলসত, 

র্রকাসরর পরামশস খর্থসক নতুন পরামশস অনুর্রে কসর এই পরামশসটি পররবরতস ত হসত পাসর। 

 
 
আমার শিশু শি সু্কলে শিলর আসার য াগ্য? 

 

 
 
১ লা জুন খর্থসক আমরা বতস মাসন পযসায়ক্রসম Year, বষস ১, ররসর্পশন এবং নার্সারর-এ র্থাকা রশশুসের স্বা ত জানাসত শুরু করব। আমরা মূল কমী 

বাচ্চাসের এবং দুবসল রশশুসের যত্ন খনওয়ার জনয উনু্মক্ত র্থাকব, তসব খকবল ত নই এবং য ন তারা বার়িসত র্থাকসত র্ক্ষম না হয়। 

আমরা লক্ষয 6 ই বছর এবং 1 ম 1 লা 1 জুন রিসর আর্ার লক্ষয। যরে আমরা স্থাসন র্থাকা রর্সস্ট্সম  ুরশ র্থারক তসব আমরা 8 ই জুন ররসর্পশনসক 

স্বা ত জানাব এবং তারপসর নার্সারর যরে এটি করা রনরাপে হয় তসব। 

 
 

 
খবান, ভাই এবং অনযানয বাচ্চাসের কী হসব? 



             

                                

 
 

খকবলমাত্র উপসরর খযা য, র্বুজ বসেসর বয়সর্র বাচ্চাসের সু্কসল রিসর খযসত খেওয়া হসব। খযা য ছাত্রসের খবান এবং ভাইরা, যারা বতস মাসন বছর 2-5-

এ রসয়সছ, অবরহত না হওয়া পযসন্ত অবশযই বার়িসত র্থাকসত হসব। যরে আপনার রশশুটিসক সু্কসল রিসর আর্সত খেওয়া না হয়, তসব তারা অনলাইন 

র্মর্থসন রেসয় বার়ি খর্থসক রশ সত হসব বসল আশা করা হসে। 

 
শি পশরবর্ত ন আিা িরা  ায়? 

আপরন খয র্ময় এবং স্থানটি খছস়ি যান এবং আপনার বাছাই কসরন খর্টি খকান গ্রুসপ রসয়সছ তার উপর রনভস র কসর র্কাল 8.40 - 

9.30 এবং রবসকসল 2.30-3.10 এর মসধয স্তি হসয় যাসব Break িাতঃরাশ এবং সু্কল ক্লাবগুরল খকানও ছাত্রসের জনয উপলি 

হসব না । এই র্প্তাসহর খশসষ য ন আমরা আপনার র্াসর্থ কর্থা বলব ত ন আমরা আপনাসক রনরেস ষ্ট র্ময়টি আপনার র্ন্তাসনর খছস়ি 

খেওয়ার এবং র্ংগ্রহ করার জনয পরামশস খেব।  

 
ঝুাঁ রক হ্রার্ করসত পাঠ্যক্রমটি পররবতস ন করা হসব। আমরা আপনার র্ন্তাসনর বয়র্ এবং মসে উপসযা ী উসেজক এবং আকষসক 

রক্রয়াকলাপ র্রবরাহ করসত র্থাকব। বৃহস্পরতবার এবং শুক্রবাসর, আমরা আপনাসক অনলাইন র্মর্থসন রেসয় বার়ি খর্থসক রশ সত 

উত্র্ারহত করর। 

খবরশরভা  খক্ষসত্র, কারে আমাসের 15 বছসরর কম বয়র্ী খ াষ্ঠী রা া েরকার, আপনার র্ন্তাসনর র্াধারেত তাসের খিসয় আলাো রশক্ষক র্থাকসত হসব 

have তারা র্ম্ভবত তাসের স্বাভারবক ক্লার্রুসম আলাো ঘসর র্থাকসব। তারা র্ম্ভাবয ঝুাঁ রক হ্রার্ করার জনয তাসের রনজস্ব েসলর 

অধস খেেীর ‘বুেবুে’-এর বাইসর অনয বছসরর বাচ্চাসের র্াসর্থ রমশসব না; এই বুেবুেগুরল খেটাইম এবং মধযাহ্নসভাজসন িসয়া  

করা হসব। 

 

রশশুসের িরতরেন পররষ্কার খপাশাক পররধান করা আবশযক, যা বাইসরর এবং শারীররক রক্রয়াকলাসপর জনযও উপযুক্ত। বাচ্চাসের সু্কল 

ইউরনিমস পরার েরকার খনই, তসব আমরা আমাসের ঝুাঁ রক হ্রার্ করসত র্হায়তা করার জনয আপনাসক িরতরেন তাজা খপাশাসক তাসের পাঠ্াসত বরল। 

 

রবররত এবং মধযাহ্নসভাজসনর র্ময়গুরল স্তি হসয় যাসব - এর জনয একটি নাস্তা আনা খযসত পাসর। 

  

অভযর্থসনা এবং বষস 1 এ র্মস্ত রশশুসের ইউরনভার্সাল  াবাসরর অংশ রহর্াসব অযার্সপসের র্রবরারহত একটি পযাকযুক্ত মধযাহ্নসভাজ হসব। 

6 বছসরর রশশুরা যারা খবরনরিট রভরেক রবনামূসলয সু্কল  াবাসরর অরধকারী তাসের রবনামূসলয পযাকযুক্ত মধযাহ্নসভাজন র্রবরাহ করা হসব। 

  
6 বছসরর রশশুসের রবনামূসলয সু্কল  াবাসরর অরধকার খনই, অবশযই একটি পযাকযুক্ত মধযাহ্নসভাজন আনসত হসব। বাচ্চাসের সু্কসল রনসয় আর্া খয 

খকানও পযাসকট খভাজন অবশযই োরস্ট্ক বা কা সজর বযাস  র্থাকসত হসব যা খিসল খেওয়া হসব। েয়া কসর লােবেগুরল খিরে করসবন না। 

 
খপইড-ির পযাক লেগুরল র্কাল 9 টার আস  এসস্পসের মাধযসম অডস ার করা খযসত পাসর - আরও তসর্থযর জনয সু্কল অরিসর্ ইসমল করুন। এই 

র্মসয় খকানও ‘হট’ রডনার পররসবশন করা হসব না।  

 



             

                                

 
 

র্াইটটিসত র্ীরমত অযাসের্ ড্রপ-অি এবং রপক-আপ র্মসয়র জনয স্থাসন র্থাকসব। এটি িরতটি বছসরর গ্রুসপর জনয আলাো 

হসব। েয়া কসর মানরিত্র এবং র্ময়গুরল খে ুন যা আমরা আলাোভাসব খিরে করব। 

 
আপশন িীভালব শনশির্ িরলেন য  সু্কেটি আমার সন্তালনর জনয শনরাপদ? 

 
িরতটি খেরেকসক্ষ স্বাভারবসকর খিসয় কম রশশু র্থাকসব। িরত ক্লাসর্ র্বসারধক 15 জন ছাত্র র্থাকসব। 

 
 
িসতযসক রেসন কসয়কবার হাত ধুসয় খিলসব। এর মসধয সু্কসল িসবশ করা, রবরডং খর্থসক খবররসয় আর্া এবং  াওয়ার আস  এবং 

পসর অন্তভুস ক্ত রসয়সছ। আমরা ভাল অনুশীলসনর মসডল করব, রডএিই এবং জনস্বাস্থয ইংলযাসের রেকরনসেস শনাটি বযবহার করব 

এবং খেরেকসক্ষ আপনার বাচ্চাসের হাত খধায়ার তোররক করব 

 
বাচ্চাসের র্ংস্থান র্হ সু্কল আরও ঘন ঘন পররষ্কার করা হসব এবং ভা  কসর খনওয়ার র্রঞ্জাম যর্থার্ম্ভব হ্রার্ করা হসব। কমসসক্ষসত্রর 

র্ংস্থানগুরলসক নষ্ট কসর খেওয়া যায় তা রনরিত করার জনয র্বসরনম্ন রা া হসব। খয াসনই র্ম্ভব, খয র্কল র্ংস্থান র্হসজ খধায়া 

যায় না বা মুছা যায় না খর্গুরল এই স্থানগুরল খর্থসক র্রাসনা হসব। 

 
রনম্নরলর ত পেসক্ষপগুরলও স্থাসন র্থাকসব: 

• িরতটি খেরেকক্ষ এবং টয়সলসট র্াবান ও  রম জল। 

• রলডযুক্ত রবনগুরল র্মস্ত খেরেকসক্ষ এবং আমাসের সু্কসলর র্াইসটর আসশপাসশর অনযানয মূল স্থাসন উপরস্থত র্থাকসব। 

• িরতটি খেরেকসক্ষ ‘এটি ধরুন, এটি করুন, খমসর খিলুন’ পদ্ধরতর িসয়া  করসত রডর্সপাসজবল টিরু্যগুরলর র্রবরাহ করসত হসব। 

• আমরা িসয়াজনীয় র্মস্ত র্রঞ্জাম র্রবরাহ করব; রশশুসের খকবলমাত্র একটি পারনর খবাতল এবং তাসের মধযাহ্নসভাজ একটি রডর্সপাসজবল 

খমা়িসক আনসত বলা হসব। রর্রনয়র কমীসের দ্বারা র্ম্মত না হসল অনয খকানও আইসটম আনা যাসব না। 

 
ছাত্ররা একটি 'বুদু্বে খ াষ্ঠীসত' র্থাকসব। এর অর্থস হ'ল তারা িরতরেন একই রশক্ষসকর র্াসর্থ একই কসক্ষ 15 বছসরর খবরশ 

খলাসকর েসল র্থাকসব। আমাসের উসেশয খয তারা বাচ্চাসের এবং িাপ্তবয়স্কসের মসধয খযা াসযা  হ্রার্ করার জনয রেসনর 

খবলা র্মস্ত র্ময় তাসের েসলর র্াসর্থ র্থাকসব। 

 
রশশুসের এসক অপসরর খর্থসক 2 রমটার দূসর রা া এই খছাট েসলর মসধয খয াসন রা া র্ম্ভব, আমরা এটি করব। খয াসনই 

র্ম্ভব, আমাসের কমীরাও রনরাপে দূরসে অবস্থান করসবন। তসব, আমরা  যারারি রেসত পারর না খয কমসিারী এবং রশশুরা র্বসো দুই রমটার দূসর র্থাকসত 

র্ক্ষম হসব, িার্থরমক রিরকত্র্া বা অনযানয ধরসের র্হায়তার মসতা ইসভিগুরলসত িযাক্টররং কসর। 

 
ক্ষরতগ্রস্থ ও মূল কমী রশষযরা (যারা  ত 9 র্প্তাসহ সু্কসল আর্সছ) তাসের রনজস্ব "বুদু্বে গ্রুপ" এ র্থাকসব এবং যরে তাসের পুসরা র্প্তাসহ এই বযবস্থার 

িসয়াজন হয় তসব তাসের বছসরর গ্রুসপর র্াসর্থ র্থাকসব না। 

 
আমরা দুবসল এবং মূল কমী বাচ্চাসের (উপসর বরেসত র্বুজ েলগুরল) তাসের রপতামাতার র্াসর্থ কর্থা বলব তারা খে ার পররবসতস  তারা তাসের বছসরর 

গ্রুসপ রশশুসের র্থাকসত িায় রকনা see 

এর অর্থস তারা খকবল খর্ামবার - বুধবার উপরস্থত র্থাকসত পাসর; যরে অনযানয রেন িসয়াজন হয় তসব তাসের খর্ামবার - শুক্রবার তাসের বতস মান মূল 

কমী েসলর র্াসর্থ র্থাকসত হসব। 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.stocksigns.co.uk/items/traffic-one-way-arrow-right-sign/&psig=AOvVaw3Ow3VXYyN7B3xIV89zYEsw&ust=1589538353557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi1yvuRs-kCFQAAAAAdAAAAABAD


             

                                

 
 

রশক্ষার্থীসের মসধয স্থান র্বসারধক করসত খেরেকসক্ষর রবনযার্টি পররবতস ন করা হসব be আমরা ক্লার্রুমগুরলসক যর্থাযর্থভাসব 

বাযু়িলািসল রা ব খয াসন এটি র্ম্ভব এবং রনরাপে এবং অনুশীলন এবং রবররতর জনয বরহরঙ্গন স্থান বযবহার করব। ড্রয়ার এবং 

খেরেকসক্ষর রকছু অেল রশশুসের অযাসের্সযা য নাও হসত পাসর।  

 
খকানও রশশু বা পররবাসরর র্ের্য অরু্স্থ হসয় প়িসল তারা সু্কসল খযসত পারসব না। আপনাসক অবশযই খটরলসিাসন বা ইসমসলর 

মাধযসম সু্কলটি অবরহত করসত হসব।  

সু্কসলর র্াইসট িসবশকারী খলাসকর র্ং যা খকবল কমী এবং রশশুসের মসধয র্ীমাবদ্ধ র্থাকসব। অরভভাবকসের খিান বা ইসমসলর মাধযসম 

খযা াসযা  করা উরিত কারে তাসের র্ংক্রমে হ্রার্ করসত ভবসন িসবসশর অনুমরত খেওয়া হসব না। 

 
এই  াইসডসে বলা হসয়সছ খয কমীসের মুস াশ, গ্লাভর্ এবং এফ্রন পরা িসয়াজনীয় নয় যতক্ষে না তারা এমন রক্রয়াকলাপ িালাসেন খযগুরল র্াধারেত 

বযরক্ত ত রু্রক্ষামূলক র্রঞ্জাম (রপরপই) বযবহাসরর িসয়াজন হয় বা যরে খকানও রশশু, যুবক বা অনয রশক্ষার্থী লক্ষেগুরলর র্াসর্থ অরু্স্থ না হয় 

কসরানভাইরার্টি তাসের খর্টিং এ র্থাকাকালীন এবং ততক্ষে বা়িী রিসর না আর্া পযসন্ত তোররকর িসয়াজন। 

 

সু্কলে িলরানাভাইরালসর যিানও মামো হলে িী হলব? 

 

 
স্ট্াসির খকানও র্ের্য বা একজন ছাসত্রর কসরান ভাইরাসর্র লক্ষে র্থাকসল, লক্ষেযুক্ত বযরক্তর অবশযই 7 রেসনর জনয রনসজসক রবরেন্ন করসত হসব 

এবং তাসের গ্রুসপর বাকী 14 রেসনর মসধয সু্কসল রিসর আর্সত হসব। তারপসর তাসের একটি কসরানভাইরার্ পরীক্ষা করা উরিত। এগুরল 111 এর 

মাধযসম পাওয়া যাসব। 

 
 
খয বযরক্তটির র্াসর্থ বযরক্তটি র্থাসক, 

তাসের অবশযই 14 রেসনর জনয স্ব-

রবরেন্ন হসত হসব। 

 

 
 
যরে পরীক্ষার িলািল ইরতবািক রিসর আসর্, পুসরা গ্রুপ, যার র্াসর্থ রশশুটি কাজ করসছ তাসের অবশযই 14 রেসনর জনয রনসজসক রবরেন্ন করসত 

হসব 

 
এই তর্থযটি প়িার পসর, আপরন যরে আপনার রশশুটিসক সু্কসল না পাঠ্াসনার রর্দ্ধান্ত খনন তসব র্রকার এটি পররষ্কার কসর রেসয়সছ 

খয আপরন জররমানা পাসবন না। বার়ির বাচ্চাসের বার়ির খশ ার কাজগুরল রনধসারে করা র্থাকসব। 

 
 

• আশম  শদ সু্কেটি পুনরায় য াোর শবষলয় উরদ্বগ্ন হয় র্লব আমার িী িরা উশির্? 



             

                                

 
 

 
এই তর্থয র্ম্পসকস  আপনার যরে খকানও িশ্ন র্থাসক তসব েয়া কসর সু্কল অরিসর্ কল করুন বা ইসমল করুন এবং রর্রনয়র খনতৃে 

েসলর একজন র্ের্য আপনার খয খকানও িসশ্নর উের রেসত খপসর  ুরশ হসবন। খশষ পযসন্ত এটি আপনার রর্দ্ধান্ত। 

 
আপরন যরে উের রেসয় র্থাসকন খয আপরন আপনার রশশুসক ১ লা জুন সু্কসল রিসর আর্সত িান তসব আমরা এই র্প্তাসহ খিাসন 

খযা াসযা  করব লকডাউন িলাকালীন যা ঘসটরছল তা রনসয় আসলািনা করার জনয যা আপনার মসন হয় খয আমাসের র্সিতন হওয়া েরকার (খযমন 

অরু্স্থতা, খশাক, পররবতস ন, পররবতস ন) পাররবাররক পরররস্থরতসত)। রশশুরা এই কসর্থাপকর্থন ছা়িা অংশ রনসত পারসবন না। আমরা আপনার র্ন্তাসনর শুরু 

এবং খশষ র্ময় র্হ রেসনর জনয বযবস্থাগুরলও রনরিত করব। 

 
এটি লক্ষ করা গুরুেপূেস খয মুস ামুর  তবঠ্কগুরল সু্কসল অযাসের্কারী খলাসকর র্ং যা হ্রার্ করার জনয এবং কসরানাভাইরার্ ছর়িসয় 

যাওয়ার ঝুাঁ রক হ্রার্ করার জনয, স্বল্প খময়াসে পাওয়া যাসব না।  

 
আপনার অবযাহর্ সমর্তলনর জনয অলনি ধনযবাদ। ক্লাস, শিক্ষি, ড্রপ-অিস এবং শপি-আপগুশের জনয র্ালদর শবলিষ বযবস্থা সম্পশিত র্ 

পৃর্ি বেলরর গ্রুপগুশের জনয আমরা আরও র্লর্যর সালর্ য াগ্াল াগ্ িরব। 

 
এনশব: এগুশে সবই সম্ভাবয য াোর জনয অস্থায়ী পশরিল্পনা। প্রস্তাশবর্ সু্কে য াোর িাজ এশগ্লয়  ায় শিনা র্া যদ ার জনয আমরা ২৮ যি 

যম প্রধানমন্ত্রীর য াষণার অলপক্ষায় রলয়শে। আমরা এই সময়িালে য াগ্াল াগ্ র্ািলব 

 
 
 
     

 

 

 


