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সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় অভিিাবকলের করনীয় 

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জদনর 

সঠিক উপায় শিখাদে এেং 

তাদের যেন সে শেষদয় সাধারণ 

জ্ঞান র্থাদক যসই শেদক নর্র 

শেদে। 

সু্কদের শনয়মগুদো র্ানা এেং 

যমদন চেদত হদে এেং 

পশরোদরর সাদর্থ যিয়ার করদত 

হদে। 

সু্কে এর শনয়মনীশত এেং 

শসদেোস সম্পদকজ র্ানদত হদে। 

সহ-োশয়ত্ব এেং সু্কদের 

নাগশরকদত্বর চুক্তি সম্পদকজ 

র্ানদত হদে এেং এর মদধে 

উদেশখত সু্কে এর শেশধ শেধান 

োচ্চাদের যোঝাদত হদে এেং 

সম্মান করদত উৎসাহী করদত 

হদে। 

শিক্ষার্থীদের শনদর্দের উপর 

ভরসা করদত শিখাদে এেং 

আত্ম-উপেশি শিখাদে। 

সহপািীদের মাদঝ যেন 

পরস্পদরর প্রশত সহদোশগতা 

এেং একঠি েনু্ধত্বপূণ জ পশরদেি 

সৃঠি হয় যসশেদক নর্র শেদে। 

ইশতোচক এেং সঠিক আচরণ 

ের্ায় রাখদত হদে, সু্কে 

পশরদেি, েস্তু এেং 

পশরশিশতগুশের শ্রদ্ধা করদত 

হদে।  
 

শিক্ষকদের সাদর্থ সাধারণ 

শিক্ষাগত শনদেজশিকা যিয়ার 

করদত হদে োদত সু্কে এ 

শিক্ষামূেক কাে জক্রদমর 

ধারাোশহকতা ের্াদয় র্থাদক। 

  

সু্কে এর শিক্ষা প্রোন েেেিা 

সম্পদকজ স্িুদেন্ট এেং 

গাশেজয়ানদের র্ানাদে। 

অশভভােকদের মতামত যনয়ার 

েেেিা করদে। 

পড়াদেখা শনয়শমত করদত হদে 

এেং ক্লাস এ মদনাদোগ সহকাদর 

অংিগ্রহন করদত হদে। যকান 

শেতকজ ছাড়া িাশি গ্রহন করদত 

হদে। একঠি সুন্দর পশরদেি 

গিদন অংিগ্রহণ করদত হদে।   

যছদে-যমদয়র সু্কদের অগ্রগশত 

সম্পদকজ েক্ষে রাখদত হদে এেং 

খের শনদত হদে। অনুপশিশত 

সম্পদকজ খের রাখদত হদে। 

পশরোদরর সাদর্থ শনয়শমত 

যোগাদোগ কদর, শিক্ষার্থীদের 

শিক্ষাগত-অনুিাসনীয় অগ্রগশত 

সম্পদকজ তাদের অেশহত করদে।  

শিক্ষার্থীদের সু্কে এর আইন 

যমদন চেদত উৎসাহী করদে। 

সু্কদের যেয়া যনাঠিি োসাদয় 

র্ানাদত হদে। েনু্ধত্বপূণ জ 

পশরদেি গিদন অেোন রাখদত 

হদে। যে যকান ধরদনর হুমশক ো 

েড় োচ্চাদের অনোয়দক প্রশ্রয় 

যেয়া যর্থদক শেরত  র্থাকদত হদে। 

োো মা র সাদর্থ সে শেষদয় 

আোপ করদত হদে। 

সু্কে যর্থদক যেয়া সে যনাঠিি 

পরদত হদে এেং েশে যকান 

সমসো ো অসুশেধা হয় যস 

েোপাদর শনদর্র যছদে ো যমদয়র 

সাদর্থ আদোচনা কদর সমাধাদনর 

যচিা করদত হদে। 

ককারিড ১৯ এি দরুন সু্কল বন্ধেি কবপািটি শুধু বাবা মা কদি জনয নয়, পাশাপারশ বাচ্চান্ধদি জনয ও রিল 

কটিন একটি মহুতূ ত। এই গরতশীল পরিরিরতন্ধত রশক্ষা বযবিাি সান্ধে সংযুি প্রন্ধতযক বযক্তিি উরচৎ নতুন 

এই মহামািী রবষয়ক  সকল পদ্ধরত গুল কক সনাি কন্ধি কসই অনুযায়ী রকিান্ধব সু্কল এি পরিন্ধবশ রনিাপদ 

িাখা যায় ঐ রবষন্ধয় মন্ধনারনন্ধবশ কিা। পুন্ধিা রসন্ধেম এি কায তিম সটিক িান্ধব বাস্তবায়ন এি কক্ষন্ধে যািা 



এই রসন্ধেম এি সাংগিশনক  এবং কায ত পরিচালনাি দারয়ন্ধত্ব িন্ধয়ন্ধি তান্ধদি উরচৎ সকল রসদ্ধান্ত আলাপ 

আন্ধলাচনাি মাধযন্ধম কনয়া।  

সু্কলের করনীয় 

 

বাচ্চালের করনীয় 

 

 অভিিাবকলের করনীয় 

যকাশভে-১৯ এর শেস্তার 

প্রশতদরাধ সম্পশকজত 

পদ্ধশতগুদো সম্পদকজ পুদরা সু্কে 

সম্প্রোদয়র র্নে তর্থে এেং 

প্রশিক্ষদণর েেেিা করদত হদে।  

স্বািেকর-সোশনিাশর 

পদ্ধশতগুদো শিখদত হদে এেং 

যমদন চেদত হদে। 

 সংক্রমণ ধারণ করার র্নে 

েতজমান পেদক্ষপগুশে সন্ধান 

করদত হদে এেং সম্মান করদত 

হদে 

অসুিতার কারদণ শতন শেদনর 

অনুপশিশতর পদর সু্কে কতৃজপক্ষ 

যক সক্তক্রয় যিশেদ ান নম্বর এেং 

যমশেদকে সাঠিজশ দকি সরেরাহ 

করদত হদে। 

COVID-19 সংক্রমণ যরাধ 

করার র্নে গৃহীত প্রশতঠি 

সাংগিশনক পেদক্ষপ এেং 

সোশনিাশর শেভাইস সম্পশকজত 

তর্থে সময়মত পশরোরদের 

সরেরাহ করদত হদে। 

যেদকাদনা ধরদনর পশরেতজন ো 

সংদোর্ন এর েোপাদরও 

পশরোরদের র্ানাদত হদে। 

যে যকাদনা অসুিতার েক্ষণ 

যেখা শেদে র্ানাদত হদে। 

COVID-19 সংক্রমণ ছশড়দয় 

পড়ার ঝুুঁ শক কমাদত প্রদয়ার্নীয় 

পেদক্ষপ সম্পদকজ  সকে  তর্থে 

কতৃজপক্ষ যর্থদক গ্রহণ করদত 

হদে।  

সন্তাদনর িারীশরক যকান েক্ষণ 

েশে কদরানাভাইরাস এর মত হয় 

তদে যস সম্পদকজ সু্কে এেং শিশু 

শেদিষজ্ঞদক অেশহত করুন 

শিক্ষার্থীদের সু্কে এ যধা ুঁকা এেং 

যের হোর র্নে ের্থাের্থ েেেিা 

শনদত হদে এেং েতজমান সরকারী 

শনয়ম অনুিাদর সকে পেদক্ষপ 

গ্রহন করদে। 

ভাইরাস যর্থদক ো ুঁচার র্নে এেং 

এিা প্রসারণ র্থামাদত সঠিক 

আচরণ অেেম্বন করদত হদে । 

 

সময়মত োচ্চাদের সু্কদে প্রদেি 

করদত হদে এেং সু্কে যর্থদক যের 

কদর আনদত হদে। 

োচ্চাদের আত্মশনভজর এেং 

োশয়ত্বিীে কদর গদড় তুেদত 

হদে।  

প্রিাসশনক েকুদমন্ট এর 

সে জাশধক স্বচ্ছতা শনক্তিত 

করদে,যেদকাদনা র্রুরী তর্থে 

দ্রুত এেং পশরষ্কার ভাদে 

র্ানাদে, েশে তা ইন্টারদনি 

েেেহাদরর মাধেদম হয় তদে 

যগাপনীয়তা রক্ষা করদে। 

শনদর্ ভাদো র্থাকার র্নে এেং 

অপরদক ভাদো রাখার র্নে 

সঠিক ভাদে শনয়ম যমদন চেদত 

হদে। 

 
 

 

প্রশতশেন সু্কদের যনাঠিস যচক 

করদত হদে এেং সু্কদের 

ইন্টারদনি সাইি, ঠিচারদের 

ইদেক্ট্রশনক যরক্তর্স্টার খাতা যচক 

করদত হদে। 

ক্লাদস, একসাদর্থ এেং সুরক্ষায়, 

শনদর্র এেং অদনের সুস্বাদিের 

েত্ন যনওয়ার গুরুদত্বর শেষদয় 

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃঠি করদে। 

 

েশে আোর েক োউন এর 

পশরশিশত হয় যস যক্ষদে সু্কে 

কমীদের অনোইন ক্লাস এর 

পশরশিশত আোর খারাপ হদে, 

শনয়শমত অনোইন ক্লাস করদত 

হদে। 

র্রুরী অেিায় োচ্চাদের 

অনোইন ক্লাস করদত সাহােে 

করদত হদে। 



শেক্তর্িাে েক্ষতার র্নে 

প্রশিক্ষণ োন করদে। 

 

 

Patto di Corresponsabilità Educativa e Cittadinanza Attiva 2020/2021  

 

েকুদমন্ট ঠি যসকসণ এর শিক্ষক যক য রত শেদত হদে। 

আমরা উি েকুদমন্ট ঠি পরোম এেং সমর্থ জন করোম। 

 

Alunna/o__________________________  

 

Scuola________________Classe_______  

 

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ersilia Conte  

Firma dei Genitori 

………………………………. 

Firma dello Studente 

…………………………………… 


