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সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় অভিিাবকলের করনীয় 

প্রতিটি সু্কল, বছরেে শুরুরি,  

সু্করলে  তিক্ষা বযবস্থা, তিরলবাি, 

তিয়মতিতি এবং তিক্ষার্থীরেে 

মূলযায়ি মািেণ্ড িম্পরকে 

অতিিাবকরেে অবগি কো।  

   

সু্করলে তিয়মগুরলা জািা এবং 

মমরি চলরি হরব। 

িহ-োতয়ত্ব এবং সু্করলে 

িাগতেকরত্বে চুক্তি অর্থ োৎ Patto 

di corresponsabilità e di 
cittadinanza scolastica 

িম্পরকে জািরি হরব এবং এে 

মরযয উরেতিি সু্কল এে তবতয 

তবযাি বাচ্চারেে মবাঝারি হরব।  

সু্কল এে তিয়মিীতি এবং তিরলবাি 

িম্পরকে জািরি হরব। 

িহ-োতয়ত্ব এবং সু্করলে 

িাগতেকরত্বে চুক্তি অর্থ োৎ Patto 

di corresponsabilità e di 
cittadinanza scolastica 

িম্পরকে জািরি হরব এবং এে 

মরযয উরেতিি সু্কল এে তবতয 

তবযাি বাচ্চারেে মবাঝারি হরব 

এবং িম্মাি কেরি উৎিাহী 

কেরি হরব। 

একটি তিোপে এবং িাতিপরূ্ ে 

তিক্ষামূলক পতেরবি গরে  মিালা। 

সু্করলে িকল ছাত্র-ছাত্রীরেে 

একটি বনু্ধত্বপরূ্ ে পতেরবি িেবোহ 

কো।  

প্ররিযক তিক্ষার্থীে তিজ িময় 

অিিুারে বৃক্তি এবং মিিাে 

বযাপারে মরিার াগ মেয়া। 

ছাত্র-ছাত্রীদের কাজগুলিদে 

অনসুরণ করা এবং সহায়ো করা 

এবং সমবয়সীদের মদযে সহদ াগী 

লিক্ষার লবকাি করা। 

মরিার াগ এবং আগ্ররহে িারর্থ 

সু্কল এবং বাতেে কাজ গুরলা কো। 

ম রকারিা যেরিে অিুতবযা বা 

প্রিযািা টিচােরেে িারর্থ মিয়াে 

কো। 

 

বাচ্চারেে িারর্থ আলারপে মাযযরম 

সু্কল এে বযাপারে এবং 

িহপাঠীরেে বযাপারে ক্তজজ্ঞািা 

কেরব। 

বাচ্চারেে তিরজরেে কারজ 

আত্মতিিেেিীল করে গরে িুলরব। 

এমি মকাি পতেতস্থতি  া বাচ্চাে 

মলিাপো এবং মরিার ারগ 

অিুতবযা িৃটি করে িা সু্কল মক 

জািারব। 

মমিিা, সু্কল বাি এবং অিযািয 

ফী িময়মি  জমা তেরব। 

তিয়তমি উপতস্থতি একারেতমক 

কম েক্ষমিা তিয়ম িৃঙ্খলা সু্কল এে 

প্ররয়াজিীয় ক্তজতিি এই িব 

মবপােগুল তিরয় প্রতিটি তিক্ষার্থীে 

পতেবারেে িারর্থ তিয়তমি 

ম াগার াগ করে তপিামািাে িারর্থ 

একটি গঠিমূলক িংলাপ স্থাপি 

কো।  

 

তিয়তমি এবং িময়মি সু্কল এ 

 ারব। 

সু্কল এে িকল কা েক্রম 

মরিার ারগে িারর্থ কেরব এবং 

সু্কল এে ক্তজতিরিে  ত্ন তিরব। 

 

তিয়তমি বাচ্চারক সু্কল এ তেরি 

হরব। পেবিী ক্লাি এ উঠরি তিি 

চিুর্থ োংি ক্লাি এ উপতস্থি র্থাকরি 

হরব। 

অতিতেি মলি করে সু্কল এ প্ররবি 

বা আরগ সু্কল মর্থরক মবে হওয়া 

কমারি হরব। 

সু্কল এে বাচ্চারেে কা েক্রম এবং 

ফলাফরলে বযাপারে আগ্রতহ হরি 

হরব। 

সু্কল এে প্ররয়াজিীয় িকল ক্তজতিি 

তকরি তেরি হরব এবং তিয়তমি 

টিচােরেে িারর্থ মীটিং এ ম াগ 

তেরি হরব। 

বাচ্চারেে অিপুতস্থতি অর্থবা মলরি 

সু্কল এ আিাে কােি ক্তজজ্ঞািা 

কো এবং সু্কল এে িকল মিাটিি 

কাজগুতল এবং মিাটিিগুতল 

মিািবুক / োরয়তেরি িটঠকিারব 

বাচ্চারেে সু্কল োরয়তে, িািা এবং 

মিাটিি তিয়তমি মচক কেরবি।  



বাবা মা কররাল কেরছ তকিা 

মিয়াল কো। 

অকােরি সু্কল এ মলি করে আিা 

বা অিুপতস্থি র্থাকাে তবষরয় বাবা 

মাে িারর্থ মিয়াে কো। 

এবং িম্পরূ্ েরূরপ মলিাে জিয 

কাজ করুি। 

- িবিময় আপিাে োরয়তে এবং 

বযক্তিগি বুকরলিটি িারর্থ োিিু, 

তপিামািাো িমস্ত ম াগার ারগ 

স্বাক্ষে করে। 

বাচ্চাো  তে সু্করল িা  ায় বা মেতে 

করে ঢুরক, টিচােরেে কােি 

জািারি হরব। 

ম িব বাচ্চাো তিয়ম মমরি চরল 

িা িারেে অপোয বা  তে কারো 

মকারিা ক্ষতি করে িা প্রতিকারেে 

আমন্ত্রর্ জািারব এবং  তে এই 

যেরিে ঘিিা বাে বাে ঘরি িরব 

বাবা মারক জািারব।  

সু্কল এে িব মিাটিি আে বাতেে 

কাজ িটঠক িারব োরয়তে বা 

িািায় তলিরব এবং োরয়তে এবং 

অিপুক্তস্ততিে বুকরলি তিয়তমি 

সু্কল এ তিরব এবং বাবা মা ে স্বাক্ষে 

তিরব।  

বাচ্চারেে সু্করলে িহপাঠী, 

আিবাবপত্র এবং আরি পারিে 

পতেরবরিে িম্মাি এবং  ত্ন 

কেরি তিিারি হরব।  তে মকারিা 

ক্ষতি হয়, িরব ক্ষতিপেূর্ মেয়াে 

মি মািুতিকিা োিরি হরব। 

সু্কল এে প্ররয়াজরিে বাতহরে 

মমাবাইল বা ইরলকট্রতিক তেিাইি 

বযবহারেে বযাপারে পতেবাে এবং 

বাচ্চারেে িরচিি কেরি হরব। 

সু্কল এে আিবাবপত্র, তিরজে 

এবং অরিযে ক্তজতিরষে প্রতি 

 ত্নিীল হরব। 

তিরজে এবং অরিযে িম্মাি েক্ষা 

কেরি পতেষ্কাে পতেচ্ছন্নিা বজায় 

োিরব। 

বাচ্চাো ম ি সু্কল এ মমাবাইল বা 

অিয ইরলকট্রতিক তেিাইি 

বযবহাে িা করে, মিই বযপারে 

মিয়াল োিরি হরব এবং সু্করল 

অপ্ররয়াজিীয় ক্তজতিি তিরি বা াঁযা 

তেরব। 

বাচ্চারেে তিক্ষাে তবকাি ঘিারি 

উপ ুি পেরক্ষপ তিরব। 

সু্কল এ মমাবাইল বা অিয 

ইরলকট্রতিক তেিাইি সু্কল এে 

অিমুতি ছাো বযবহাে কেরব িা। 

তিয়তমি বাতেে কাজ কেরব, 

বাতেে পো কেরব এবং 

ইিাতলয়াি িাষা তিিাে ক্লাি এ 

তিয়তমি অংিগ্রহি কেরব। 

বাচ্চাো  ারি তিয়তমি মলিাপো, 

বাতেে কাজগুরলা করে মিই 

তবষরয় লক্ষয োিরি হরব এবং 

িারেে মলিাপোে অগ্রগতিে 

তবষরয় যযাি তেরি হরব। 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



ককালিড ১৯ এর েরুন সু্কি বদের কবপারটি শুযু বাবা মা কের জনে নয়, পািাপালি বাচ্চাদের জনে ও লছি কটিন 

একটি মুহেূ ত। এই গলেিীি পলরলিলেদে লিক্ষা বেবিার সাদে সং ুক্ত প্রদেেক বেক্তক্তর উলিৎ নেুন এই মহামারী 

লবষয়ক  সকি পদ্ধলে গুি কক সনাক্ত কদর কসই অন ুায়ী লকিাদব সু্কি এর পলরদবি লনরাপে রাখা  ায় ঐ 

লবষদয় মদনালনদবি করা। পুদরা লসদেম এর কা তক্রম সটিক িাদব বাস্তবায়ন এর কক্ষদত্র  ারা এই লসদেম এর 

িাংগঠতিক  এবং কা ত পলরিািনার োলয়দে রদয়দছ োদের উলিৎ সকি লসদ্ধান্ত আিাপ আদিািনার মাযেদম 

কনয়া।  

সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় 

 

অভিিাবকলের করনীয় 

মকাতিে-১৯ এে তবস্তাে প্রতিরোয 

িম্পতকেি পিতিগুরলা িম্পরকে 

পুরো সু্কল িম্প্রোরয়ে জিয ির্থয 

এবং প্রতিক্ষরর্ে বযবস্থা কেরি 

হরব।  

স্বাস্থযকে-িযাতিিাতে পিতিগুরলা 

তিিরি হরব এবং মমরি চলরি 

হরব। 

 িংক্রমর্ যাের্ কোে জিয 

বিেমাি পেরক্ষপগুতল িন্ধাি 

কেরি হরব এবং িম্মাি কেরি 

হরব 

অিসু্থিাে কােরর্ তিি তেরিে 

অিপুতস্থতিে পরে সু্কল কিৃেপক্ষ 

মক িক্তক্রয় মিতলরফাি িম্বে এবং 

মমতেরকল িাটিেতফরকি িেবোহ 

কেরি হরব। 

COVID-19 িংক্রমর্ মোয কোে 

জিয গৃহীি প্রতিটি িাংগঠতিক 

পেরক্ষপ এবং িযাতিিাতে তেিাইি 

িম্পতকেি ির্থয িময়মি 

পতেবােরেে িেবোহ কেরি হরব। 

ম রকারিা যেরিে পতেবিেি বা 

িংর াজি এে বযাপারেও 

পতেবােরেে জািারি হরব। 

ম  মকারিা অিসু্থিাে লক্ষর্ মেিা 

তেরল জািারি হরব। 

COVID-19 িংক্রমর্ ছতেরয় 

পোে ঝুাঁ তক কমারি প্ররয়াজিীয় 

পেরক্ষপ িম্পরকে  িকল  ির্থয 

কিৃেপক্ষ মর্থরক গ্রহর্ কেরি হরব।  

িিারিে িােীতেক মকাি লক্ষর্ 

 তে করোিািাইোি এে মি হয় 

িরব মি িম্পরকে সু্কল এবং তিশু 

তবরিষজ্ঞরক অবতহি করুি 

তিক্ষার্থীরেে সু্কল এ মযা াঁকা এবং 

মবে হবাে জিয  র্থা র্থ বযবস্থা 

তিরি হরব এবং বিেমাি িেকােী 

তিয়ম অিিুারে িকল পেরক্ষপ 

গ্রহি কেরব। 

িাইোি মর্থরক বা াঁচাে জিয এবং 

এিা প্রিাের্ র্থামারি িটঠক 

আচের্ অবলম্বি কেরি হরব । 

 

িময়মি বাচ্চারেে সু্করল প্ররবি 

কেরি হরব এবং সু্কল মর্থরক মবে 

করে আিরি হরব। 

বাচ্চারেে আত্মতিিেে এবং 

োতয়ত্বিীল করে গরে িুলরি 

হরব।  

প্রিািতিক েকুরমন্ট এে িব োতযক 

স্বচ্ছিা তিক্তিি কেরব,ম রকারিা 

জরুেী ির্থয দ্রুি এবং পতেষ্কাে 

িারব জািারব,  তে িা ইন্টােরিি 

বযবহারেে মাযযরম হয় িরব 

মগাপিীয়িা েক্ষা কেরব। 

তিরজ িারলা র্থাকাে জিয এবং 

অপেরক িারলা োিাে জিয 

িটঠক িারব তিয়ম মমরি চলরি 

হরব। 

 

 

প্রতিতেি সু্করলে মিাটিি মচক 

কেরি হরব এবং সু্করলে 

ইন্টােরিি িাইি, টিচােরেে 

ইরলক্ট্রতিক মেক্তজস্টাে িািা মচক 

কেরি হরব। 

ক্লারি, একিারর্থ এবং িুেক্ষায়, 

তিরজে এবং অরিযে িুস্বারস্থযে 

 ত্ন মিওয়াে গুরুরত্বে তবষরয় 

তিক্ষার্থীরেে আগ্রহ িৃটি কেরব। 

 তে আবাে লক োউি এে 

পতেতস্থতি হয় মি মক্ষরত্র সু্কল 

কমীরেে অিলাইি ক্লাি এে 

পতেতস্থতি আবাে িাোপ হরল, 

তিয়তমি অিলাইি ক্লাি কেরি 

হরব। 

জরুেী অবস্থায় বাচ্চারেে 

অিলাইি ক্লাি কেরি িাহা য 

কেরি হরব। 
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েকুরমন্ট টি মিকির্ এে তিক্ষক মক মফেি তেরি হরব। 

আমো উি েকুরমন্ট টি পেলাম এবং িমর্থ েি কেলাম। 

 

 
Alunno/a ____________________________ 

 
Scuola________________Sezione_______  
 

 
Firma del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ersilia Conte  

 
Firma dei Genitori 
 

………………………………. 
 
 

তেক্তজিাল েক্ষিাে জিয প্রতিক্ষর্ 

োি কেরব। 


