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                         মখুবন্ধ 
  

  
নিরাপদে সু্কল পুনরায় খখালার ববষদয় বেকবনদেেশনা তৈবর করার এই গুরুত্বপূর্ে োবয়ত্ব পালন করার জনয 
আবম পপকনে ফাবনেচারদক অবিনন্দন জানাদৈ চাই। COVID-19 মহামারী ববশ্বজদু়ে সু্কলগুবলদক আংবশক 
বা সমূ্পর্ে বন্ধ রাখদৈ বাধ্য কদরদে। ববেযালয় পুনরায় চালু করা বৈে মাদন ববৈদকে র ববষয় হদয় উদেদে 
এবং এটি সু্কল কৈতে পক্ষ, প্রশাসন এবং সরকারদের জনয ববশাল চযাদলঞ্জ হদয় উদেদে। এটা প্রকট হদয় 
উেদে খে আমাদের সকলদক এই পবরদবদশ বাাঁচদৈ খশখা েরকার। েবে সু্কলগুবল আবার চালু করা হয়, 
ৈদব এটি বনবিৈ করা েরকার খে ববেযালদয়র মদধ্য সংক্রমর্ খরাধ্ করদৈ বশক্ষার্থী, সু্কল কমী এবং 
অবিিাবকদের পেোপ্ত সুরক্ষা সরবরাহ করা হদয়দে। সু্কলগুবল পুনরায় চালু করার জনয সমস্ত 
খেকদহাল্ডারদের মদধ্য বযাপক পবরকল্পনা, পবরকাোদমাগৈ বযবস্থা এবং প্রস্তুবৈ প্রদয়াজন। পপকনে ফাবনেচার 
দ্বারা ববকাশ করা এই বনদেে বশকাটি অবশযই সু্কলগুবলর স্থানীয় খপ্রক্ষাপট ববদবচনা কদর এবং ৈাদের খেদশর 
সুবনবেেষ্ট স্বাস্থয ও বশক্ষা ববিাদগর বেকবনদেেশনা ববদবচনা কদর সু্কলগুবল পুনরায় চালু করার রীবৈ- নীবৈ 
ববকাদশ সু্কলগুবলদক সহায়ৈা করদব। 
 
শুদিচ্ছাদে, 

 

 

ডঃ মবনকা অদরারা  

বপএইচবড, এমএসবস (জনস্বাস্থয), এমএসবস (বশশু উন্নয়ন) 

পবরচালক ও অধ্যাপক: স্বাস্থয প্রচার ববিাগ 

িারদৈর জনস্বাস্থয ফাউদেশন 
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বনরাপদে ববেযালয় পুনরায় খখালা 
ববেযালয় পুনরায় খখালার সময় গুরুত্বপূর্ে ববষয়গুবলর ববদবচনার জনয একটি বনদেে বশকা 

  

 

  

  

সূচনা 
  

COVID-19 মহামারী চলাকালীন সু্কলগুবলর প্রবৈবেদনর পবরচাবলৈ বক্রয়াকলাপগুবলদৈ বশক্ষক, সহায়ৈা কমী 
এবং বশক্ষার্থীদের সবার বনজস্ব িূবমকা আদে। বৈে মাদন খবশ কদয়কটি খেশ পুদরাপুবর বা আংবশকিাদব সু্কলগুবল 
পুনরায় চালু কদরদে বা এটি করার প্রবক্রয়াধ্ীন রদয়দে। স্থানীয় পবরবস্থবৈ ো-ই খহাক না খকন, প্রবৈটি 
ববেযালদয়র জাৈীয়, রাজয এবং খপৌর পেোদয়র বনদেে বশকা এবং পরামদশের সাদর্থ সম্মবৈ বনবিৈ করা প্রদয়াজন। 
এটি অজে দনর জনয, তববচত্র্যপূর্ে পদ্ধবৈর প্রদয়াজন। আশা করা োয় খে এই পরামশেগুবল এবং বনদেে বশকাগুবল 
বশক্ষকদের, কমীদের এবং োত্র্োত্র্ীদের ৈাদের বনজস্ব িূবমকা এবং োবয়ত্ব সম্পদকে  েরকারী ৈর্থয সহ সহায়ৈা 
করদব। 
 

কবিড -১৯ কী? 

  

৩১ বডদসম্বর ২০১৯, ববশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (ডাব্লুএইচও) চীন খেশীয় অবফস চীদনর হুবাই প্রদেদশর উহান 
বসটিদৈ একগুচ্ছ বনউদমাবনয়া খরাদগর একটি খবর বেদয়বেদলা। একটি নদিল কদরানিাইরাস সদে েুক্ত গুরুৈর 
ৈীব্র শ্বাস প্রশ্বাদসর লক্ষর্ বনবিৈ করা হদয়বেল। 

COVID-19 অৈযে সংক্রামক এবং COVID-19 িাইরাস বহনকারী ৈরল ববনু্দ এক বযবক্ত খর্থদক অনয  

বযাবক্তর কাদে বাবহৈ হওয়ার মাধ্যদম েব়েদয় পদ়ে। 

েখন খকানও বযবক্ত কাদশ, হাাঁদচ বা বচৎকার কদর, ৈখন িাইরাদসর কর্া েুক্ত খফাাঁটাগুবল বাৈাদস চবরদয় পদ়ে 
এবং িূপতদের উপদর পদ়ে োয়। েবে খকানও বযবক্ত অনয খলাদকর হাৈ বা বস্তু বা িাইরাসেুক্ত খফাাঁটাপদ়ে 
র্থাকা িূপতেগুবলদৈ স্পশে করার পর ৈাদের খচাখ, নাক বা মুখ স্পশে কদর, ৈারা ৈখন িাইরাসটির দ্বারা 
সংক্রাবমৈ হদৈ পাদর। 
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িাইরাসটি স্বল্প সমদয়র জনয বাৈাদস খবাঁদচ র্থাকদৈ পাদর, ৈাই এটি সরাসবর বাৈাদস িাসমান খফাাঁটাগুবল খর্থদক 
প্রশ্বাদসর মাধ্যদম শরীদর মদধ্য চদল খেদৈ পাদর। প্লাবেক বা বেদলর মদৈা কদোর পতেৈলগুবলদৈ িাইরাসটি 
৭২ ঘন্টা পেেে খবাঁদচ র্থাকদৈ পাদর, েবে বনয়বমৈ পবরষ্কাদরর মাধ্যদম ৈা অপসারর্ না করা হয় এবং খসইজনয 
সমস্ত পতেৈল, নগে, খক্রবডট কাডে , বই, খেশনাবর, েরজার হাৈল এবং সুপার মাদকে ট কাউন্টার এবং পর্য, 
সম্ভাবয ঝুাঁ বকপূর্ে। 

 

উদেশয 
 
এই বনদেে বশকাটি খচকবলে, ববদবচনার জনয প্রদয়াজনীয় প্রশ্ন এবং খসরা অনুশীলদনর উোহরর্ সরবরাহ কদর। 
এই বনদেে বশকাটি "কীিাদব" বনরাপদে পুনরায় খখালা োয় ৈার উপায় প্রোন কদর। স্থানীয় অবস্থার পবরবৈে দনর 
সাদর্থ সাদর্থ সু্কলগুবল বাস্তবাবয়ৈ খপ্রাদটাকলগুবলও পবরববৈে ৈ হদব বদল আশা করা েুবক্তসেৈ। 

এই বনদেে বশকাটির উদেশয হদচ্ছ সু্কল এবং বশক্ষানববশদের পােোন এবং খশখার জনয সু্কলগুবল বনরাপেিাদব 
পুনরায় খখালার জনয প্রস্তুৈ করা। এটি বশক্ষকদের সহায়ৈা করা, কমী এবং বশক্ষার্থীদের সু্কদল প্রদয়াগদোগয 
ববদশষ বযবস্থাগুবলর সাদর্থ সামঞ্জসয হদৈ এবং পবরবচৈ হদৈ সহায়ৈা করার জনয তৈবর। 

 

  
  
  

এই বনদেে বশকাগুবলর উদেশযগুবল হ'ল: 
 

• COVID-19 এ সঠিক ৈর্থয সরবরাহ করা 
• ববেযালদয়র ববদশষ বযবস্থা সম্পদকে  ৈর্থয সরবরাহ করা 
• কীিাদব বশক্ষার্থী, সহায়ৈা কমী এবং বশক্ষকদের সাদর্থ বনেুক্ত র্থাকদৈ হয় খস সম্পদকে  ৈর্থয সরবরাহ করা 
• প্রবশক্ষক, সহায়ৈা কমী, বশক্ষানববশ, বপৈামাৈা এবং সু্কল সম্প্রোদয়র মদধ্য পারস্পবরক সংদোগ সম্পদকে  

ৈর্থয সরবরাহ করা 
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• খকাবিড -19 ক্লাসরুদমর এবং খশষ পেেে সু্কদল ববস্তার প্রবৈদরাদধ্ ৈর্থয সরবরাহ করা 
• সু্কদল সদন্দহজনক COVID-19 ঘটনা শনাক্ত করা হদল েযাোডে  অপাদরটিং পদ্ধবৈ সম্পবকে ৈ ৈর্থয সরবরাহ 

করা 
• Teachers বশক্ষক এবং বশক্ষানববশদের জনয একটি মানবসক সহায়ৈা পযাদকজ সম্পবকে ৈ ৈর্থয সরবরাহ 

করা 
 

 সু্কল পবরচালনা েল এবং অধ্যদক্ষর িূবমকা 
 

• বশক্ষক এবং বশক্ষার্থীদের বফদর আসার পূদবে স্বাস্থযবববধ্ বনয়ন্ত্রর্ এবং সামাবজক েূরদত্বর জনয বযবস্থা গ্রহর্ 
করুন।  

• সু্কদল সমস্ত কমেচারীবতন্দ, সু্কল পবরচালনা কবমটির সেসয এবং খােয হযােলারদের অবিমুখীকরদর্ বনেুক্ত 
করুন। 

• বাস্তবাবয়ৈ হদৈ োওয়া পবরকল্পনাগুবলর পাশাপাবশ এই পবরকল্পনাগুবলর খকানও পবরবৈে ন সম্পদকে  
বপৈামাৈাদক অববহৈ করুন। 

• বশক্ষার্থী, বশক্ষক এবং সহায়ৈা কমীদের স্বাস্থয, সুরক্ষা এবং সুস্বাদস্থযর রক্ষা করুন। 
•  সামাবজক েূরদত্বর খপ্রাদটাকলগুবল পেেদবক্ষর্ করুন। 
• প্রদয়াজনীয় বযবক্তগৈ সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম উপকরর্(উোঃ খফসমাস্ক) রদয়দে বকনা বনবিৈ করুন।  
• বাবা-মা এবং বশক্ষার্থীদের িাচুে য়াল / অনলাইন বশক্ষর্, টিবি, খরবডও এবং অনযানয অনুরূপ সুদোগগুবল 

সম্পদকে  অবগৈ রাখুন ো বশক্ষার্থীদের জনয উপলিয, ববদশষৈ োরা এখনও সু্কদল বফদর আদস বন। 
• অরবক্ষৈ বশক্ষার্থীদের সুরক্ষা, অনুদপ্ররর্া এবং সমর্থেন সম্পদকে  প্রচার করুন। 
• বশক্ষার্থী এবং কমীদের অনুপবস্থবৈর সমস্ত ববষদয় ৈেে করুন। 
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 সু্কল বযবস্থাপনার দ্বারা প্রবৈদরাধ্ পবরকল্পনা করা 
 

CO COVID-19 সম্পবকে ৈ সমসযাগুবল এবং িাইরাদসর ববস্তার খরাদধ্ খে পেদক্ষপগুবল গ্রহর্ করার খক্ষদত্র্ 
উৎপন্ন সমসযাগুবলর সমাধ্ান করার জনয একটি প্রবৈদরাধ্ পবরকল্পনা তৈবর করুন: 

 

ক। এদৈ বশক্ষার্থী, কমী এবং অবিিাবকদের প্রবশক্ষদর্র পবরকল্পনা রদয়দে খেমন: 

 
❖ ঘন ঘন হাৈ খধ্ায়া 
❖ কাবশ এবং হাাঁবচ বশষ্টাচার 
❖ মুখ খর্থদক হাৈ েদূর রাখা 
❖ মুদখর ওপদর আচ্ছােদনর বযবহার {কাপদ়ের আচ্ছােন, মদুখাশ বা মুদখর বশল্ড) 
❖ শারীবরক েূরত্ব বনদেে বশকা 
❖ লক্ষর্গুবলর জনয পরীক্ষর্ 

  

খ। সু্কল স্থানীয় স্বাস্থয ববিাগদক COVID খকস সম্পদকে  সদচৈন করদৈ এবং স্থানীয় স্বাস্থয ববিাদগর 
সহদোবগৈায় খোগাদোদগর খক্ষদত্র্ িূবমকা পালন করদব। 

 
❖ পবরকল্পনাটি বপৈামাৈাদের এবং কমীদের কাদে সহজলিয কদর ৈুলুন। িাইরাস েব়েদয় প়ো খরাদধ্ নৈুন 

পদ্ধবৈ সহ আধ্ুবনক পবরকল্পনার ববকাদশ কমেচারী, বপৈামাৈা এবং সম্প্রোয়দক অেিুে বক্তকরন, পবরকল্পনা 
এবং নৈুন পদ্ধবৈর খবাঝাপ়ো এবং সমর্থেনদক সহায়ৈা করদৈ পাদর। 

.  

 খচকবলে পুনরায় খখালার আদগ 
 
• সমস্ত বববল্ডং, সুদোগ-সুববধ্া, সরঞ্জামগুবল পরীক্ষা করুন এবং পুনরায় শুরু করা এবং পবরচালনার জনয 

পবরবস্থবৈ এবং প্রদয়াজনীয়ৈা বনধ্োরর্ করুন। 
• কযাম্পাদসর বববিন্ন স্থাদন(দেমনঃ খখলার মাে এবং সাধ্ারর্ খক্ষত্র্সমূহ)ববৈরদর্র জনয হযাে ওয়াবশং 

খেশনগুবল অজে ন করার ববষদয় ববদবচনা করুন োদৈ োত্র্োত্র্ী এবং কমীদের হাৈ খধ্ায়ার জনয েীঘে 
লাইদন অদপক্ষা করদৈ না হয় এবং / অর্থবা হাৈ খধ্ায়ার জনয সাবান কম স্পশে করদৈ হয় কারর্ 
সকল বসঙ্কগুবল হাৈ খধ্ায়ার কাদজ বযাবহৃৈ হদব; আবজে না পাত্র্ গুবলদৈ ের্থাসম্ভব কম স্পশে করা উবচৈ 
েবে না ইবৈমদধ্য খসগুবল বযাবহৃৈ হদয় র্থাদক।   

• ববনা স্পদশের র্থাদমোবমটার। 
• প্রদয়াজনীয় পবরষ্কার সামগ্রী প্রাপ্ত করুন, কমপদক্ষ ৬০% অযালদকাহলেুক্ত হযাে সযাবনটাইজার এবং মুদখর 

আচ্ছােন প্রাপ্ত করুন। পবরদবশগৈ সুরক্ষা সংস্থা {EPA)-অনুদমাবেৈ ৈাবলকাদৈ COVID-19 এর ববরুদদ্ধ 
বযবহাদরর জনয অনুদমাবেৈ পবরষ্কাদরর পর্য বযবহার করুন। 

• শীৈাৈপবনয়ন্ত্রর্ / বহটার বফল্টারগুবল পবরবৈে ন করুন। প্রবৈোনটি পুঙ্খানুপুঙ্খিাদব বায়ু চলাচদলর মদধ্য 
রাখুন।  
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• খেবর্কক্ষ এবং সাধ্ারর্ অঞ্চদল ববজ্ঞবপ্তগুবল (হাৈ খধ্ায়া, হাাঁচা / কাবশর সময় মুদখ ঢাকা খেওয়া) 
খেওয়ার বযাপাদর ববদবচনা করুন । 

• হাই ট্র্যাবফক অঞ্চলগুবলদৈ, ববদশষৈ অবফস, কযাদফদটবরয়া এবং নাদসের অবফদস হাাঁবচ আটকাদনার 
বযাবস্থাপদনর ববষয়টি ববদবচনা করুন। 

• খকানও বশক্ষার্থী বা সেসয সু্কদল র্থাকাকালীন অসুস্থ হদয় প়েদল ববেযালদয়র িবদনর অিযেদর একটি বববচ্ছন্ন 
অঞ্চল প্রস্তুৈ করুন। 

• বাসগুবল পরিদর্ শন এবং পরিষ্কাি করুন। 

• পবরকল্পনার উদেদশয েবে প্রদয়াজন হয় ৈদব বপৈামাৈার পেেদবক্ষর্ পবরচালনা করুন। 

 

খচকবলে পুনরায় খখালার পদর 
 

• রক্ষর্াদবক্ষর্ কমীদের পবরষ্কাদরর রুটিনগুবলদৈ পবরবৈে ন করুন এবং প্রবৈবেন কদয়কবার কদর 
খববশরিাগ খলাদকর দ্বারা স্পশে করা জায়গাগুবলদক(কাদজর জায়গা, কাউন্টার,ববোমাগার, েরজার 
হাৈল, খডস্কগুবল, বসাঁব়ের খরবলং এবং অনযানয বহুলিাদব স্পশে হওয়া জায়গাগুবল)  পবরষ্কার করান।  

• খের্ীকক্ষগুবল, সমস্ত হদলর রাস্তাগুবল, সাধ্ারর্ অঞ্চলগুবল এবং লকাদরর বাইদরর অঞ্চলগুবল প্রবৈবেন 
পবরষ্কার করুন। 

• ববোদমর ঘরগুবল কােেক্ষম আদে বকনা এবং সাবান এবং টয়দলট খপপার সহ েক আদে বকনা 
বনবিৈ করুন। 

• এটি করা বনরাপে হদল, েরজা সমূ্পর্েরূদপ খুদল বেন োদৈ বশক্ষার্থী এবং কমীদের েরজার হাৈলগুবল 
স্পশে করদৈ না হয়। 

• বনয়বমৈ ববরবৈদৈ হাৈ খধ্াওয়ার / হাৈ সযাবনটাইজার বযবহাদরর জনয রুটিনগুবল প্রদয়াগ করুন। 
• প্রবৈটি খেবর্কদক্ষ হাদৈ সযাবনটাইজার সরবরাহ করুন। 
• কমেচারীদের ববরবৈ কদক্ষ খাবার এবং পানীয় িাগ কদর খনওয়া সরঞ্জাদমর বযবহার বন্ধ করুন। 
• টিসুয এবং খনা-টাচ ট্র্যাশ কযান সহজলিয করুন। 
• প্রবৈটি রুদটর পদর বাসগুবল পবরষ্কার করুন। 
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এক এবং সমস্ত দ্বারা অনুসরর্দোগয স্বাস্থযকর অিযাস 
 

• সাবান এবং জল বেদয় কমপদক্ষ ২০ খসদকে ধ্দর প্রায়শই হাৈ ধ্ুদয় খফলুন । 
• বশশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সু্কদল খপৌাঁদে, খাবার, স্ন্যাদের আদগ, বাইদর খর্থদক ঘুদর এদস, বার্থরুদম 

োওয়ার পদর, নাকহারার পদর, বা হাাঁচার পদর এবং বাব়েদৈ োওয়ার আদগ হাৈ খধ্ায়া উবচৈ। 
• খোট বাচ্চারা এটি সঠিকিাদব করদে বকনা ৈা বনবিৈ করদৈ ৈাদের সহায়ৈা করুন। 
• বাচ্চাদের (এবং প্রাপ্তবয়স্কদের) না খধ্ায়া হাৈ বেদয় ৈাদের খচাখ, নাক এবং মুখ স্পশে না করদৈ 

খশখান।   
• েবে সাবান এবং জল সহদজ না পাওয়া োয় ৈদব কমপদক্ষ ৬০শৈাংশ সহ অযালদকাহল বিবিক হযাে 

খজল বযবহার করুন এবং সুগন্ধ মুক্তদপ্রদফরাদে বাঞ্ছনীয়।  
• অল্প বয়স্ক বশশুদের দ্বারা অযালদকাহল বিবিক হযাে খজল এর বযবহাদরর ৈোরবক করুন। 
• খকানও টিসুয বেদয় হাাঁবচ বা কাবশর সময় মুখ খঢদক রাখনু, ৈারপদর টিসুযটি আবজে না পাদত্র্ খফদল 

বেন। সাবান এবং জল বা হাৈ খজল বেদয় হাৈ পবরষ্কার  

 

 

 

মানবসক স্বাস্থয এবং সুস্বাস্থযজনক ৈাবলকা: 
 

• সমগ্র বশক্ষা সম্প্রোয়টি খকাবিড-১৯ মহামারী দ্বারা আক্রাে হদয়দে। প্রবৈবেদনর জীবন বযাহৈ 
হওয়ার কারদর্ এবং বনদজর এবং অদনযর শারীবরক স্বাদস্থযর জনয উদদ্বগ খর্থদক আমাদের 
সম্প্রোয়টি উচ্চ পেোদয়র চাদপর মুদখামুবখ হদয়দে এবং অদনদকই আবর্থেক চাদপ পদ়েদে। অদনদকর 
জনয, ববদশষৈ বাচ্চাদের জনয, পবরবার এবং সম্প্রোদয়র মদধ্য এই মানবসক চাপগুবলর সাদর্থ বাস 
করা, মানবসক চাপ এবং ট্র্মা শরীর এবং মবস্তদষ্ক েীঘেস্থায়ী খনবৈবাচক প্রিাব খফলার আশঙ্কার 
উদেক করদে। 
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• প্রবৈটি বযবক্তর অবৈবরক্ত সমর্থেন এবং বসদেমগুবলর প্রদয়াজন ো ববেযালদয়র সম্প্রোদয়র মদধ্য 
খশখার এবং উৎপােনশীল হওয়ার কাদজ পুনরায় িারসাময ও পুনঃবযবহার করদৈ সহায়ৈা করদব। 

• ববেযালয় পুনরায় খখালার ববষদয় ববদবচনা করার সময়, খকবলমাত্র্ বশক্ষার্থী এবং কমীদের শারীবরক 
স্বাস্থযদকই ববদবচনা করদল হদব না পাশাপাবশ ৈাদের মানবসক স্বাস্থয এবং সুস্বাদস্থযর ববষয়টিও 
ববদবচনা করা উবচৈ এবং ৈাদের পবরকল্পনার মদধ্য এটিদক একটি অগ্রাবধ্কার বহসাদব গদ়ে ৈুলদৈ 
হদব। 

• ববেযালয়গুবলদৈ ৈাদের বশক্ষার্থী, পবরবার এবং কমী সেসযরা সু্কদল বফদর আসার সাদর্থ সাদর্থ েূরদত্বর 
প়োদশানা অবযাহৈ রাখার জনয বা বমবেৈ মদডলটিদৈ অংশ খনওয়ার জনয ৈাদের মানবসক স্বাস্থয 
সংস্থানগুবলর উপলব্ধৈা এবং গ্রহর্দোগযৈা পরীক্ষা কদর খেখা উবচৈ। 

 

সংক্রমর্ বক্রয়াকলাপ হ্রাস করা 
 

• বশক্ষার্থীদের েলবদ্ধকরর্ 
 
প্রার্থবমক ববেযালদয়র বশক্ষার্থীদের বনয়বজৈ কমীদের সাদর্থ েদল রাখুন এবং সম্ভাবয েলগুবলর মদধ্য 
বেদনর পর বেন ধ্ারাবাবহকৈা বজায় রাখুন। একই েদলর বশক্ষার্থীরা েৈক্ষর্ পেেে ৈারা অনযানয 
েদলর সাদর্থ পবরবমৈ খোগাদোগ রাদখ ৈৈক্ষর্ একই সুববধ্া বযবহার করদৈ পাদর। 

.   

• শারীবরক েরূত্ব 
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❖ ৬ ফুট শারীবরক েূরদত্বর লক্ষযগুবল পূরর্ কদর প্রবৈটি খেবর্কদক্ষর বশক্ষার্থীদের সবোবধ্ক সংখযা বনধ্োরর্ করুন। 
❖ সমস্ত কযাম্পাদসর জায়গাগুবলদৈ খলাদকর সংখযাদক সীমাবদ্ধ করার পবরকল্পনা করুন োদৈ বযবক্তদের মদধ্য 

নূযনৈম ৬ বফট েূরত্ব রাখার লক্ষযটি েুবক্তসেৈিাদব সংেুক্ত করা োয়। 
❖  সু্কলগুবল বকেু শারীবরক েূরত্ব সংক্রাে খকৌশলগুবল ববদবচনা করদৈ পাদর খেমনঃ 

   

1. ভ্রমর্, সমাদবশগুবল এবং অনযানয ব়ে সমাদবশগুবল বাবৈল করুন। বযবক্তগৈ খক্ষদত্র্র বক্রয়াকলাপ 
এবং কােেকলাপগুবল খেমন ভ্রমর্, োত্র্ সমাদবশগুবল, ববদশষ পারফরমযান্সগুবল, সমস্ত সু্কদলর 
অববিাবক সিাগুবল বা বস্পবরট নাইটগুবল বাবৈল করুন। 

2. খেখাদন বশক্ষার্থীরা খুব ঘবনে খোগাদোদগর সম্ভাবনা রদয়দে, খসইসমস্ত ক্লাসগুবল বাবৈল বা 
সংদশাধ্ন করুন।  

3. উচ্চৈর ঝুাঁ বক বহসাদব ববদববচৈ এমন বক্রয়াকলাপগুবলদৈ স্থবগৈ বা উদেখদোগয পবরবৈে ন করুন 
খেমন সমদবৈ প্রার্থেনা বা অনযানয ক্লাস বা এমন বক্রয়াকলাপ ো বশক্ষার্থীদের মুদখর আচ্ছােনগুবল 
অপসারর্ করদৈ পাদর এবং COVID-19 সংক্রমদর্ অবোন রাখদৈ পাদর। েবে এই ক্লাস বা 
বক্রয়াকলাপগুবল অবযাহৈ র্থাদক ৈদব বশক্ষার্থীদের বাইদর বা একটি বতহৎ বায়ুচলাচলেুক্ত স্থাদন রাখুন  

4. এবং বশক্ষার্থীদের মদধ্য আরও খববশ শারীবরক েূরত্ব বজায় রাখার জনয স্বািাববদকর খচদয় কম 
খলাদকর সাদর্থ রাখুন। 

5. খডদস্কর মদধ্য স্থান বা়োন। বশক্ষার্থীদের মদধ্য স্থান সবোবধ্ক করদৈ বশক্ষার্থীদের খডস্কগুবল পুনরায় 
সাজান। 

6. খডস্কগুবল একই বেদক (অপদরর মুদখামুবখ না খরদখ) সম্মখুবৈী কদর রাখুন োদৈ িাইরাসজবনৈ 
খফাাঁটা(দেমন, কর্থা বলা, কাবশ, হাাঁবচ খর্থদক) খর্থদক সতষ্ট সংক্রমর্ হ্রাস হদৈ পাদর। 
 

• কাপদ়ের মুখ আচ্ছােন  

  
❖ কাপদ়ের মুদখর আবরর্গুবল সবোবধ্ক প্রদয়াজনীয় খেখাদন শারীবরক েূরত্ব সহদজ বজায় রাখা োয় না, 

খেমন সু্কল বাস বা অনযানয খক্ষদত্র্ খেখাদন েূরত্ব বজায় রাখার েদর্থষ্ট পবরমাদর্ জায়গা র্থাদক না। 
❖ সমস্ত কমী এবং বশক্ষার্থীদের সু্কল চলাকালীন বা বাদস কাপদ়ের মুখ আচ্ছােন বা মুদখর বশল্ড পবরধ্ান 

করা উবচৈ এবং ববেযালদয়র বক্রয়াকলাদপর সময় ৬  ফুট শারীবরক েূরত্ব বজায় রাখা উবচৈ। 
❖ োদের কাপদ়ের মুখগুবল আচ্ছােন পবরধ্ান করা উবচৈ নয়: 

  

• প্রবৈবন্ধী বযবক্তরা োরা স্বাচ্ছদন্দযর সাদর্থ ৈাদের মুখ আচ্ছােন খুলদৈ বা প়েদৈ পাদরন না।  
• োদের শ্বাসকদষ্টর বকেু বনবেেষ্ট সমসযা আদে বা শ্বাস বনদৈ সমসযা হয়। 
• োরা ববধ্র বা েবর্শবক্তরবহৈ ৈারা খোগাদোদগর অংশ বহসাদব মুখ এবং মুদখর গবৈবববধ্ বযবহার 

কদর। োদের  বচবকৎসা, আইনী বা আচরর্গৈ স্বাস্থয খপশাোরদের পরামশে বেদয়দেন খে মুদখর 
আচ্ছােন পরদল খসই বযবক্তর পদক্ষ ঝুাঁ বক তৈবর হদৈ পাদর। 

• বশক্ষার্থীদের এবং সমস্ত সু্কল কমীদের জনয কাপদ়ের মুদখর আবরর্ প্রদয়াজন (খাওয়া বা পান 
করা বযৈীৈ)। 
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• মুদখর বশল্ড 

 
বশক্ষকরা মুদখর বশল্ড বযবহার করদৈ পাদরন, ো বশক্ষার্থীদের ৈাদের মুখ খেখদৈ এবং খমৌবখক বনদেে দশর খক্ষদত্র্ 
সম্ভাবয বাধ্াগুবল এ়োদৈ সক্ষম কদর। 

  

 

 
 
  

• ৈাপমাত্র্া 
 

বশক্ষার্থী / পবরবার এবং কমীদের বাব়েদৈ বা িবদন প্রদবদশর আদগ বনদজদের পরীক্ষা করা েরকার। েবে স্ব-
বনরীক্ষর্ সম্পন্ন না হয় ৈদব সু্কল কমীদের উবচৈ খসই স্থাদন পরীক্ষর্ এবং ৈাপমাত্র্ার বনর্েয় করা । 
সঠিকিাদব বহদসব রাখার সহায়ৈাদৈ, োরা স্ব-বনরীক্ষর্ সম্পন্ন কদরদেন এবং োদের খসই স্থাদন পরীক্ষর্ করা 
হদব ৈাদের জনয পতর্থক প্রদবশদ্বার রাখা উবচৈ।  

.  
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•  সাইজ 

 
6-ফুট তেবহক েূরদত্বর উদেশয পূরর্ কদর প্রবৈটি খেবর্কদক্ষর বশক্ষার্থীদের সদবোচ্চ সংখযা বনধ্োরর্ করুন। 

সমস্ত জায়গায়  খলাদকর সংখযা এমন সংখযায় সীমাবদ্ধ করার পবরকল্পনা করুন ো বযবক্তদের মদধ্য  

নূযনৈম ৬ বফট েূরত্ব বজায় খরদখ েুবক্তসেৈিাদব উপেুক্ত হদৈ পাদর। 

  

• সমদয়র তেঘেয 
 
প্রবৈটি গ্রুদপর সাদর্থ োত্র্োত্র্ী এবং বশক্ষক বা কমেচারী একই রাখুন, েৈবেন পেেে সম্ভব। 

  
  

• বশক্ষক / বশক্ষার্থী আবৈে ন 
 
ের্থাসম্ভব বশক্ষার্থী ও বশক্ষক বা কমেচারীদের গবৈবববধ্ কবমদয় আনুন। উোহরর্স্বরূপ, বশক্ষকদের এক 
একটিেদলর বশক্ষার্থীদের সাদর্থ পদুরা বেদনর জনয রাখার উপায়গুবল ববদবচনা করুন। 

অপ্রদয়াজনীয় েশেনার্থী, খস্বচ্ছাদসবক এবং একই সাদর্থ অনযানয েলগুবলর সাদর্থ একসমদয় বক্রয়াকলাপ সীমাবদ্ধ 
করুন। 

 
 

েবে কাদরার COVID-19 এর লক্ষর্ খেখা োয় ৈদব কী করদবন 
 
খে সমস্ত বশক্ষার্থীদের ববেযালদয় প়োর সময় অসুস্থৈার লক্ষর্গুবলর ববকাশ ঘদট ৈাদের ৈৎক্ষর্াৎ অনযদের 
খর্থদক পতর্থক করা উবচৈ, এবং খে অঞ্চদল অননয খকউ প্রদবশ করদৈ পারদব না এমন খকানও জায়গায় পতর্থক 
কদর রাখা বাঞ্ছনীয়। েবে একাবধ্ক বশক্ষার্থী বববচ্ছন্ন অঞ্চদল র্থাদক ৈদব ৈাদের মদধ্য শারীবরক েূরত্ব বনবিৈ 
করুন। 

খে খকানও লক্ষর্েুক্ত বশক্ষার্থী বা কমীদের ৈাৎক্ষবনকিাদব মুখ আবরর্ বেদয় মুখ ঢাকদৈ হদব হদব এবং 
ৈাদের বা়েীদৈ বা স্বাস্থযদসবা সুববধ্ায় খপৌাঁদে না খেওয়া পেেে ৈাদের খকানও বববচ্ছন্ন অঞ্চদল অদপক্ষা করদৈ 
হদব। 
বশক্ষার্থীরা খকানও অনুদমাবেৈ প্রাপ্ত বয়স্ক এদস না বনদয় োওয়া পেেে বববচ্ছন্ন অঞ্চদল সবেক্ষর্ 
পেেদবক্ষর্ ও পবরচেোর মদধ্য র্থাকদব। 
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COVID-19 এর সদন্দহজনক বচহ্ন র্থাকার পর ববেযালদয় বফদর আসা 
 
খকানও কমী সেসয বা োত্র্ োর সদন্দহজবনৈিাদব বা বনবিৈরূদপ COVID-19 এর বচহ্ন বেল ৈাাঁরা ববেযালদয় 
বফদর আসদৈ পাদরন েখন: 

 

• সমূ্পর্ে সুস্থ হদয় ওোর কমপদক্ষ ৩ বেন(৭২ ঘণ্টা)দকদট োওয়ার পদর  - েখন খকানওরকম ঔষধ্ 
প্রদয়াগ ো়ো জ্বর আসা বন্ধ হওয়ার এবং কাবশ ও শ্বাসকদষ্টর উপশম হওয়ার অনুদমােন পাওয়ার  

• পদর লক্ষর্গুবল প্রর্থম প্রকাশ পাওয়ার কমপদক্ষ 10 বেন খকদট োওয়ার পর।  
• অর্থবা সুস্থ হদয় ওোর কমপদক্ষ বৈন বেন (৭২ ঘন্টা) পদর এবং একজন স্বাস্থযদসবাকমী, বশক্ষার্থীটি  

সদন্দহজনক বা বনবিৈরূদপ খকাবিড -১৯ মুক্ত খঘাষর্া করার পদর।  
 

েবে খকানও বযবক্ত ববশ্বাস কদরন খে বৈবন COVID-19 এ সংক্রাবমৈ খকানও বযবক্তর সাদর্থ ঘবনেিাদব 
খোগাদোগ কদরদেন বকন্তু ৈার শরীদর এখনও পেেে সুস্থ, ৈাহদল ৈাাঁদক আক্রাে বযাবক্তর সাদর্থ খশষবার 
খোগাদোগ করার বেন খর্থদক ১৪ বেন পেেে বনদজর শরীদরর  মদধ্য জ্বর, কাবশ, শ্বাসকষ্ট এবং অনযানয  

COVID-19 লক্ষর্গুবলর জনয ৈাাঁর স্বাস্থয পেেদবক্ষর্ করা উবচৈ। 14 বেদনর জনয ৈাদের কাজ, বশশুর েত্ন, 
ববেযালয় বা সবেজনীন জায়গায় োওয়া উবচৈ নয়। 
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ক্লাসরুদম COVID-19 এর ববস্তার খরাধ্ করদৈ কী করা উবচৈ? 
  
অসুস্থ বযবক্তদের সাদর্থ সরাসবর খোগাদোগ খরাধ্ করুন। বশক্ষক এবং বশক্ষানববশদের শুধ্ুমাত্র্ সুস্থ  

র্থাকদলই ববেযালদয় উপবস্থৈ হওয়ার জনয অনুদরাধ্ করা হদচ্ছ। আপনার খেবর্কদক্ষ বশক্ষার্থীদের সাদর্থ সুরক্ষা 
এবং স্বাস্থযকর পদ্ধবৈদৈ সম্মৈ হন এবং এদৈ অেিুে ক্ত করুন: 

• খেবর্কদক্ষর মদধ্য সঠিক বায়ুচলাচল এবং বাৈাদসর নৈুন প্রবাহ িাইরাদসর বায়ুবাবহৈ সংক্রমর্দক সীমাবদ্ধ 
করদব ৈাই োদৈ ক্লাস চলাকালীন জানালা এবং েরজা খখালা র্থাদক ৈা বনবিৈ করুন। 
 

• ঘন ঘন স্পশেকত ৈ বস্তু এবং পতেগুবলদক খেমন উোঃ টয়দলদটর উপবরিাগ, েরজার হাৈলগুবল ইৈযাবে 
পবরষ্কার এবং জীবার্ুনাশ করুন। বযবহাদরর সময় খসগুবল প্রবৈ ঘন্টায় বা পবরবস্থবৈ অনুসাদর কমদববশ 
িাদব বমবেৈ বেচ জীবার্ুনাশক (প্রবৈ বলটার পাবনদৈ 20 বমবল বেচ) বেদয় পবরষ্কার করা উবচৈ।  

 

ববেযালদয় পবরবহদনর মদধ্য COVID প্রবৈদরাদধ্র জনয বাস পবরবহন নীবৈগুবল হ'ল: 
 

• বাইদরর বাৈাসদক সবোবধ্কিাদব প্রদবশ করদৈ বেন  এবং েৈটা সম্ভব জানলা খখালা রাখুন 
• েৈটা সম্ভব হাাঁটা, বাইদক, অর্থবা অববিাবকদের দ্বারা ববেযালদয় আসা োওয়াদৈউৎসাহ প্রোন করুন।  
• আদরাহীগর্ এবং কমেচারী সেসযদের অবশযই একটি কাপদ়ের মুখ আবরদর্ মুখ ঢাকদৈ হদব 
• প্রায়শই স্পশে করা পতেগুবলদক পবরষ্কার এবং জীবার্ুমুক্ত করুন 
• োত্র্ীদের বাদস ের্থাসম্ভব েূদর রাখুন  
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বাব়েদৈ কী করা উবচৈ? 
 
বপৈামাৈাদের এবং অবিিাবকদের অবশযই বনবিৈরূদপ বশক্ষার্থীদের COVID-19 সম্পবকে ৈ সঠিক,  

বয়স-উপেুক্ত ৈর্থয সরবরাহ করদৈ হদব। 
 

সুবর্ে বনয়ম: 
1. প্রবৈবার কমপদক্ষ ২০ খসদকদের জনয সাবান এবং জল বেদয় প্রায়শই আপনার হাৈ ধ্দুয় বনন। েবে 

সাবান এবং জল না পাওয়া োয় ৈদব কমপদক্ষ ৬০% অযালদকাহলসহ অযালদকাহল-বিবিক হযাে 
সযাবনটাইজার বযবহার করুন। আপনার হাদৈর সমস্ত অংশ আঙুল, কবি এবং ৈালুর মাঝখাদন 
িালিাদব খধ্ায়া হদয়দে বকনা বা হযাে সানাইটিজার খপৌাঁদেদে বকনা ৈা বনবিৈ করুন। 
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2. আপনার খচাখ, নাক এবং মুখ আপনার হাৈ বা খলািদসর সাহাদেয স্পশে করদবন না। 
3. অসুস্থ বযবক্তদের সাদর্থ ঘবনে খোগাদোগ এব়েদয় চলুন এবং অনযদের খর্থদক কমপদক্ষ এক বমটার েূরত্ব 

বজায় রাখুন। 
4. আপবন অসুস্থ অবস্থায় বাব়েদৈ র্থাকুন এবং খচষ্টা করুন এবং বাব়েদৈ অদনযর খর্থদক েূরত্ব বজায় 

রাখদৈ। আপনার খাওয়ার পাত্র্গুবল পবরবাদরর অনযানয সেসযদের খর্থদক আলাো রাখুন। 
5. আপনার কাবশ হাাঁবচর সময় কনুইদয়র িাাঁজ বা রুমাল বযাবহার করুন, ৈারপদর রুমালটিদক একটি 

ঢাকনােুক্ত আবজে না পাদত্র্র মদধ্য খফদল বেন। 
6. ঘন ঘন স্পশে করা সমস্ত বস্তু এবং পতেগুবলদক বনয়বমৈ পবরষ্কার এবং জীবার্ুমুক্ত করুন। 

 

 

প্রায়শই বজজ্ঞাবসৈ প্রশ্নগুবল 
 
1. মুখ আচ্ছােন 

 
প্র: বা়েীর বাইদরও বক বাচ্চাদের মুদখাশ পরার েরকার আদে? 

উ: হযাাঁ, অদনযর সাদর্থ ৬ ফুদটর মদধ্য র্থাকদল। 

 

প্র: মাস্কগুবল বক কাবেনডাইঅোইদডর উচ্চ মাত্র্ার ঝুাঁ বক উপবস্থৈ কদর, ববদশষৈ, খুব কম বয়সী ২ খর্থদক ৬ 
বেদরর বশশুদের মদধ্য? 

উ: N95 মাস্ক এই শুধ্ুমাত্র্ এর কাবেনডাইঅোইদডর উচ্চ মাত্র্ার ঝুাঁ বক রদয়দে, ো প্রস্তাববৈ নয়। কাপদ়ের 
মাস্কগুবলর খক্ষদত্র্ এটি খকানও সমসযা নয়। 

 

প্র: আমাদের বক বশক্ষার্থীদের জনয মাস্ক সরবরাহ করা উবচৈ, নাবক ৈাদের বনজস্ব মাস্ক আনদৈ ৈাদের উপর 
বনিে র করা উবচৈ? বশক্ষার্থীদের পুনরায় বযবহারদোগয মাস্ক বযবহার করা উবচৈ না বডসদপাদজবল মাস্ক 
বযবহার করা উবচৈ? 

উ: পুনরায় বযবহারদোগয বা বডসদপাদজবল মাস্কগুবল িাল। বশক্ষার্থীদের ৈাদের পুনরায় বযবহারদোগয মাস্ক 
রাখদৈ উৎসাবহৈ করুন। খে সমস্ত বশক্ষার্থীদের সামর্থেয খনই বা োরা খকানও খকানওবেন মাস্ক আনদৈ বা 
প়েদৈ িুদল োদে ৈাদের মাস্ক সরবরাহ করুন।  

 

 

2. হাৈ খধ্ায়া 

 
প্র: ক্লাদস র্থাকাকালীন আমাদের কৈবার বশক্ষার্থীদের হাৈ ধ্ুদৈ বলা উবচৈ? ক্লাসরুদমর জদলর বযাবস্থা না 
র্থাকদল কী প্রস্তাববৈ? 

উ: কমপদক্ষ 20 খসদকদের জনয সাবান এবং জল বেদয় হাৈ খধ্ায়া খশখাদনা এবং বাধ্য করুন এবং বশক্ষার্থী 
ও কমীদের মদধ্য আনুগৈয বনবিৈ করার জনয ৈোরবক বা়োন। ববোমঘরটি বযবহার করার পদর এবং 
আপনার মুখ স্পশে করার পদর, ববদশষৈ খাবাদরর আদগ এবং পদর ঘন ঘন হাৈ খধ্াওয়ার পরামশে খেওয়া 
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হয়। েবে সাবান এবং জল ৈাৎক্ষবনকিাদব না পাওয়া োয় ৈদব অযালদকাহল বিবিক হযাে সযাবনটাইজার 
বযবহার করুন োদৈ কমপদক্ষ ৬০% অযালদকাহল র্থাদক। পদর্যর খলদবলটি খেদখ সযাবনটাইজাদর কমপদক্ষ ৬০% 
অযালদকাহল রদয়দে বকনা ৈা আপবন বলদৈ পাদরন। 

 

প্র: অবকাশকালীন সমদয় আমাদের বক বাইদর হযাে ওয়াবশং খেশন সরবরাহ করার েরকার আদে? 

উ: এটি খকানও প্রদয়াজনীয়ৈা নয়, ৈদব ঘন ঘন হাৈ ধ্ুদৈ উৎসাহ খেওয়া হদচ্ছ, এবং খের্ীকদক্ষ খফরার 
আদগ হাৈ সযাবনটাইজার বা সাবান জল বেদয় অবশযই খধ্ায়া উবচৈ। 
 

  

3. পবরষ্কার করা এবং জীবার্ুনাশন 

 
প্র: আমরা কীিাদব খেবর্কদক্ষর িাগ কদর খনওয়া সরঞ্জামগুবল পবরচালনা করব (দেপলার, খের্ীকদক্ষর 
গ্রন্থাগাদরর বই, খটপ ইৈযাবে)? 

উ: সাধ্ারর্ সরঞ্জামগুবল িাগ কদর না খনওয়ারই পরামশে খেওয়া হদচ্ছ। বশক্ষার্থীদের বনজস্ব সরঞ্জাম র্থাকা 
উবচৈ।বযবহাদরর মদধ্য পবরষ্কার করা োয় এমন সরঞ্জামগুবল পবরষ্কার কদর বযবহার করা খেদৈ পাদর। 

 

প্র: বশক্ষার্থীদের খর্থদক কাগজপত্র্ স্পশে করার আদগ বশক্ষকদের কৈক্ষর্ অদপক্ষা করা উবচৈ? আপবন েবে 
বযবহাদরর মদধ্য খসগুবল পবরষ্কার করদৈ এবং জীবার্ুমুক্ত করদৈ সক্ষম না হন ৈদব বযবহাদরর পদর প্লাবেদকর 
খশখার উপকরর্গুবলদক স্পশে করার আদগ আপনার কৈক্ষর্ অদপক্ষা করা উবচৈ? 

উ: কাগজপত্র্ এবং অনযানয অনুরূপ উপকরর্গুবল স্পশে করার আদগ খসগুবল ২৪ ঘন্টা খরদখ খেওয়াই  

েদর্থষ্ট। একটি সমীক্ষায় খেখা খগদে খে িাইরাসটি প্রায় ২৪ ঘন্টা পেেে কাডে দবাদডে  কােেক্ষম আকাদর টিদক 
র্থাকদৈ পাদর। ধ্দর খনওয়া খেদৈ পাদর এটি কাগজ এবং সম্ভবৈ কাদের পুাঁবৈ এবং পাজল এর খক্ষদত্র্ও 
বনরাপে হদব। প্লাবেকগুবল বযবহাদরর মদধ্য পবরষ্কার এবং জীবার্ুমুক্ত কদর খনওয়া উবচৈ। েবে এটি সম্ভব না 
হয় ৈদব আমরা একই সমীক্ষা খর্থদক প্রাপ্ত ৈদর্থযর বিবিদৈ খসগুবলদক ৭২ ঘন্টার জনয খরদখ খেওয়ার পরামশে 
বেই। 

 

প্র: বশক্ষার্থীরা বক ববেযালয় গ্রন্থাগার খর্থদক বইগুবল বযবহার করদৈ সক্ষম হদব? 

উ: বশক্ষার্থীরা বই বযবহার করদৈ সক্ষম হদব। বশক্ষার্থীরা েখন গ্রন্থাগাদর বই খফরৈ খেদব, ৈখন বইগুবল 
পুনরায় ৈাদক ৈুদল রাখার আদগ কমপদক্ষ ২৪ ঘন্টা একটি খফরৈ খেওয়ার বাদে রাদখ বেন।  

 

প্র: বেদনর মদধ্য আমাদের কৈবার ববেযালয় প্রাের্ ধ্ুদয় খফলা উবচৈ? 

উ: আপনাদের পবরষ্কাদরর সময়সূবচ গদ়ে ৈলার পরামশে খেওয়া হদচ্ছ। কমপদক্ষ প্রবৈবেন সমস্ত খববশ স্পশেকত ৈ 
জায়গাগুবল(বার্থরুম, েরজা নক, খডস্ক ইৈযাবে) ঘন ঘন পবরষ্কার করুন; একটি খেবর্র বশক্ষার্থীরা খেদ়ে 
চদল োওয়ার পর এবং অনয খেবর্র বশক্ষার্থীরা খের্ীকদক্ষ প্রদবশ করার আদগ পুদরা ক্লাসরুম িালিাদব 
পবরষ্কার করুন।  

 

প্র: বার্থরুমগুবল বক প্রবৈটি বযবহাদরর পদর মুদে খফলা েরকার? 

উ: এটি প্রদয়াজন হয় না, ৈদব ঘন ঘন পবরষ্কার করার পরামশে খেওয়া হদচ্ছ। প্রবৈবেন কমপদক্ষ  

একবার বার্থরুমগুবল িালিাদব পবরষ্কার হওয়া উবচৈ। 
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4. বশক্ষার্থীদের সাদর্থ কমীদের খোগাদোগ 
 
প্র: একটি বযবক্তগৈ ঘদরর মদধ্য বশক্ষার্থীদের সাদর্থ এককিাদব কাদজর খক্ষদত্র্ (দেমন মদনাববজ্ঞানী, খশখার 
ববদশষজ্ঞ, নাসে ইৈযাবে) খকানও বনদেে বশকা রদয়দে? 

উ: েখন খকানও বশক্ষার্থীর সাদর্থ এককিাদব কাদজর প্রদয়াজনীয়ৈা হদব খেমন খকানও মূলযায়ন বা খকানও 
কাউদন্সবলং অযাপদয়ন্টদমদন্টর প্রদয়াজন হদব ৈখন বশক্ষার্থী এবং বশক্ষক / ববদশষজ্ঞ উিদয়রই মুখ আচ্ছােন 
বেদয় ঢাকদৈ হদব, েৈটা সম্ভব শারীবরক েূরত্ব অনুশীলন করা উবচৈ এবং খসই ঘদর িাল বায়ুচলাচল হওয়া 
উবচৈ (উোঃ খখালা জানলাসহ একটি ঘদর এই বযবক্তগৈকত ৈ পবরদষবাবে সরবরাহ করুন)  
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