
  
 

 D.P.R n. 249 del 24/6 /1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 এর আইন অনুসারর  “  শিক্ষার্থীরের 

সংশিধান সম্বশিত  প্রশিধান ” 

  D. M. n. 16 del 5 febbraio 2007  এর আইন অনুসারর  “ িুশিং অর্থিা অনযায় হেনস্তা প্রশতররারধর জনয 

জাতীয় পর্ যারয় সাধারন শনরেযশিকা এিং হসই অনুর্ায়ী িযিস্থা  ” 

 D. M n. 30 del 15.03.2007 এর আইন অনুসারর   “ শিক্ষামুিক কার্ যক্রম চিাকািীন হমািাইি হ ান 

অর্থিা অনযানয ইরিক্ট্রশনকস শিভাইস িযিোর সংক্রান্ত শনরেযশিকা , িাস্তস্তমূিক শনরেধাজ্ঞা , 

তত্ত্বািধায়রনর োশয়ত্ব এিং অশভভািক এিং শিক্ষকরের সে- োশয়ত্ব  ” 

ইন্সটিটিউরির শনয়ম অনুর্ায়ী , প্রশিক্ষরের শতন িছরর এখারনর সমস্ত অশভভািরকর অশধকার এিং 

কতযিয, শিক্ষার্থীর অশধকার এিং কতযিয , এিং সু্করির সি অপাররিররের অশধকার এিং কতযিয 

সুস্পষ্টভারি প্রস্তাশিত আরছ  ; 

সাইিার িুশিং এিং িযস্তিগত হগাপনীয়তার সুরক্ষায় িতযমান আইন অনুর্ায়ী ;  92/2019 এর শিধান অনুর্ায়ী  

“  নাগশরক সু্কি শিক্ষার প্রিতযন ” 

র্র্থার্র্থ মন্ত্রোিরয়র আইন অনুর্ায়ী , হকাশভি -১৯ এর কাররন জরুরী স্বাস্থয িযিস্থাপনার জনয  CTS  এিং 

স্বাস্থয কতৃপরক্ষর  পক্ষ হর্থরক পূি যাভাস ।  
 

মনে রাখনে হনে যে  

প্রশিক্ষে এিং শিক্ষা  মানুরের জীিনরক পশরপূে য এিং মূিযিান করর ।  আিানুরূপ  ি হপরত শিক্ষাখারতর 

সিাইরক  ( শিক্ষার্থী , শিক্ষকগে , পশরিারগে ,  ATA এর কশম যিনৃ্দ এিং আরিপারির সিাই )  একরজাি েরয় 

শিক্ষা এিং প্রশিক্ষরের হক্ষরে শনজ শনজ  োশয়ত্ব এিং কতযিয সটিকভারি পািন কররত েরি ।   
 

 
 

সু্কল পররোর এেং রিক্ষার্থী   ………………………….………       যেণী   ……..   এর সানর্থ যে সমস্ত চুক্তিনে আেদ্ধ  

 
 
 

 

 

 

                                  “ERMANNO OLMI” ইরেরিটিউি  যে  প্ররেশ্রুরে যেয় : 

 

• সমস্ত শিক্ষক এিং কমী , ছাে / ছােী এিং অশভভািকরের কারছ অে সু্করির শিক্ষাগত মরিি এিং 

এখানকার আইন- কানুন সম্পররক অিশেত করা ; 
 

• সমস্ত ছাে / ছােীরক সমান ভারি সুরর্াগ হেয়া ; 
 

 
• িযস্তির মানশসক িৃস্তি  এিং পূে য শিকািরক উৎসাশেত করা ।  

 
 
 

শনরনাশিশখত চুক্তিসমুহ  সু্কি এিং অশভভািরকর 

োশয়ত্ব সম্পশকযত   



অরিিােকনের োরয়ত্ব ও কেতেয … সু্কনলর োরয়ত্ব ও কেতেয  … রিক্ষার্থীনের োরয়ত্ব ও কেতেয  … 

শিক্ষা সম্পশকযত সমস্ত আইন এিং 

শনয়মািিী শনরজ জানা এিং শনজ 

সন্তানরকও  হস সম্পরকয অিশেত 

করা ।   
 

 সন্তানরক সটিক শিক্ষাগত 

প্রশিক্ষরনর মাধযরম সাংসৃ্কশতক  

উন্নশতরত অংিগ্রেরনর  শনশ্চয়তা 

হেয়া  ।  

 

সু্করির এিং ক্লারসর শিশভন্ন প্রশিক্ষে 

প্রকল্পগুশি সম্পরকয জানা এিং তা 

হমরন চিা ।  
 

অশভভািকরের সারর্থ শিক্ষকরের  

শনধ যাশরত শমটিং  এিং অনযানয ক্লাস / 

ইন্টারক্লারসর শমটিংরয়  শনয়শমত 

অংিগ্রেে করা ।  
 

সন্তারনর হরগুিার পাি এিং শনি যাশচত 

হকাস যগুরিার শনধ যাশরত সময় হিে না 

েওয়া পর্ যন্ত শনয়শমতভারি উপশস্থশতর 

শনশ্চয়তার িযিস্থা করা ।  
 

সু্করি অনুপশস্থত র্থাকার র্র্থার্র্থ কারন 

েি যারনা  এিং পশরিার – সু্করির মরধয 

হনাটিসগুশি ( িাইশর , ইরিকট্রশনক 

হরস্তজস্টার ইতযাশের মাধযরম প্রাপ্ত  ) 

শনয়শমতভারি হচক করা । 
 

সন্তারনর সু্করির জনয প্ররয়াজনীয় 

সমস্ত উপকররনর িযিস্থা করা ।  

 

সন্তানরক তার সু্করির কাজ শনরজ 

শনরজ করার িযপারর উৎসাশেত করা।  

অশভভািকরের শিক্ষা 

সম্পশকযত সমস্ত অ ার 

এিং সু্করির শিশভন্ন নশর্থপে 

সম্পরকয জানারনা ।  
 

প্রেত্ত হর্াগারর্ারগর 

সরঞ্জাম ( িাইশর, 

ইরিক্ট্রশনক হরস্তজস্টার , 

সাক্ষাৎকার )  এিং পিশতর 

মাধযরম সু্করির কার্ যক্রম    

সম্পরকয     

অশভভািকরেররক 

অিশেত করা ।  

 

শিক্ষার্থীরের িযস্তিগত 

চাশেোর প্রশত র্র্থার্র্থ 

মরনারর্াগ ,  নযার্য মূিযায়ন 

এিং র্র্থা সমরয়  পশরিাররর 

সারর্থ হর্াগারর্াগ করা । 
 

সু্করির শিধান অনুর্ায়ী 

শনধ যাশরত পিশতর মাধযরম 

অশভভািকরের সু্করির 

অগ্রগশত সম্পরকয অিশেত 

করা ।  
 

সমসযা সমাধারন 

অশভভািকরক সম্পৃি 

করা এিং তারের ভূশমকার 

প্রশত শ্রিা হররখ তারের 

সারর্থ একমত েরয় 

একসারর্থ কাজ করা ।  
 

শিক্ষার্থীর র্ার র্ার স্বতন্ত্র 

িযস্তিত্ব শিরিচনায় হররখ 

হসই অনুর্ায়ী শিশভন্ন 

শিেরয় অংিগ্রেে 

করারনার শিেয় শনস্তশ্চত 

করা ।  
 

িযস্তির সমারিাচনামূিক 

অনুভুশত , শিকাি এিং বিধ 

গুরুত্বপূে য আচরনগুশিরক 

উৎসাশেত করার িরক্ষ 

প্রশিক্ষেমুিক পেরক্ষপ 

গ্রেন করা , সাইিার িুশিং 

এিং শিশভন্ন বিেরমযর 

শিরুরি প্রেীত আইরনর 

প্রশত শ্রিািীি র্থাকা ।  

সু্করির সুস্পষ্ট আইন অনুর্ায়ী 

শনজ শনজ অশধকার , োশয়ত্ব 

সম্পরকয সরচতন র্থাকা,  

সামশগ্রকভারি সু্করির পশররিি , 

সরঞ্জামাশে এিং সি মানুরের  

প্রশত োশয়ত্বিীি র্থাকা এিং সম্মান 

প্রেি যন করা  ।   
 

শিক্ষা সংশিষ্ট  র্ার র্ার কারজর 

হপ্রক্ষাপরির সারর্থ সামঞ্জসযপূে য , 

োশয়ত্বপূে য  আচররের মাধযরম , 

শনজ শনজ কাজ সম্পূে য করা ।  
 

সু্করির শিক্ষা কার্ যক্ররমর জনয 

প্ররয়াজনীয় সামগ্রী , সটিকভারি 

শনয়শমত সারর্থ আনা ।  

 

সু্করির পাি ,পািযক্রম সম্পশকযত 

শিশভন্ন কার্ যক্রম এিং পািযক্ররমর 

িাইরর সু্করির অনযানয কার্ যক্ররমর 

জনয শনধ যাশরত সময়সূচী র্র্থার্র্থ 

ভারি অনুসরন করা ।   
 

সু্করির সমস্ত শিক্ষক এিং অনযানয 

কমীরের প্রশত শ্রিা , তারের কর্থা 

হিানা এিং সিার প্রশত 

সেরর্াশগতামূিক আচরে করা ।   
 

শনরজর ক্লারসর এিং অনয িাশক 

সি ক্লারসর সেপািীরের প্রশত 

শ্রিা , তারের কর্থা হিানা এিং 

তারের প্রশত সেরর্াশগতামূিক 

আচরে করা ।  
 

সু্কি এিং সু্করির আসিাি ,শিশভন্ন 

স্তজশনসপরের র্র্থার্র্থ র্ত্ন হনয়া 

এিং হসগুরিার হকান রকরমর 

ক্ষশত করা হর্থরক শিরত র্থাকা ।  
 

শনেৃস্ট শিশধ শিধান অনুসরন করর, 

সু্করির শিশভন্ন উপকরন ও 

সরঞ্জামাশের সটিক িযিোর করা ।  



 

সু্করি এিং সু্করির িাইরর 

আপনার  সন্তানরক  সরিরাে 

করা ইরিকট্রশনক শিভাইরসর  

শিক্ষাগত শনয়ন্ত্রে িযিস্থা 

অনুর্ায়ী সটিকভারি িযিোর 

করারক উৎসাশেত করা ।  

 

শিিম্ব এিং অসুশিধার পশরশস্থশত 

পুনরুিাররর জনয উরেযাগ , 

শিক্ষাগত সা রিযর অনুকূরি, 

প্রারশিক সু্কি ছাড়ার শিরুরি 

িড়াই করা , সা িয প্রচার করা 

এিং হশ্রষ্ঠত্ব উৎসাশেত করা ।  

 

সাধারন নাগশরক জীিরনর শনয়ম, 

জরুরী স্বাস্থয অিস্থার মরধয 

িসিাস , এিং শিরিে করর সু্করি 

িসিারসর শনয়ম, এমনশক 

শিস্তজিাি মাধযম (DaD) িযিোর 

করর েরূর িরস শিক্ষা গ্রেরনর 

সময়ও র্র্থার্র্থ আইনরক হমরন 

চিা  ; 
 

র্র্থার্র্থ আইন অনুর্ায়ী 

ইরিকট্রশনক্স শিভাইস িযিোর 

করা , সাধারনভারি সাইিার 

িুশিংরয়র কররন অরনযর 

িযস্তিগত হগাপনীয়তা এিং 

মর্ যাোর জনয ক্ষশতকর কাজ 

এশড়রয় চিা ।  

 

যকারিড-১৯ এর জরুরী স্বাস্থ্য 

েযেস্থ্াপো  
 
 

             সু্কল ো রেক্তিে করনে প্ররেশ্রুরেেদ্ধ … পররোনরর কেতেয  … 

সু্করির কার্ যক্ররমর জনয িযিহৃত সমস্ত স্থারন 

শনরাপত্তা এিং স্বাস্থযশিশধর িতযািিী পূরে করা ।  
 

হকাশভি- ১৯ এর সংক্রমে প্রশতররারধর জনয সু্কি 

সংশিষ্ট সিাইরক তর্থয প্রোন এিং প্রশিক্ষে 

কার্ যক্ররমর িযিস্থা করা ।   
 

শনস্তশ্চত শনরাপে প্রশিক্ষরের িযিস্থা , এছাড়াও 

শিক্ষামূিক পিশত  এিং েরূরত্ব হর্থরকও প্ররয়াজনীয় 

হর্াগারর্াগ কররত পারার উপরর্াগী িযিস্থা করর 

হেয়া ।    
 

সু্করির কমী , শিক্ষক , শিক্ষার্থী এিং অশভভািকরের 

মরধয জনস্বাস্থয সরুক্ষার উরেরিয শিশভন্ন োশয়ত্বরক 

ভাগ করর হেয়া ।  
 

প্রিসশনক কারজ স্বচ্ছতা , হর্াগারর্ারগর স্বচ্ছতা এিং 

সমরয়াপরর্াগীতা , আইটি সরঞ্জাম িযিোররর 

হক্ষরে, প্রাইরভশস রক্ষার শনশ্চয়তার িযিস্থা করা ।   
 

কতৃপক্ষ কতৃক গৃেীত পেরক্ষরপর সারর্থ সামঞ্জসয 

হররখ আচরনশিশধ , শিশভন্ন শিধান এিং শনরেধাজ্ঞার 

সটিক প্ররয়ারগর িযিস্থা করা ।  

  হকাশভি-১৯ এর কাররন জরুরী স্বাস্থয িযিস্থাপনার 

জনয সাংগিশনক পশরকল্পনা ভাি করর িক্ষয করা ও 

হিাঝা  এিং শনজ েক্ষতা অনুর্ায়ী তা প্ররয়াগ শনস্তশ্চত 

করা ।   
 

সু্করির সমস্ত শনরেযিনা মানয করা , র্ারত করর একটি 

ইশতিাচক সেরর্াশগতার পশররিরি , সু্করির সকি   

কার্ যক্রম শনরাপে এিং সুন্দর ভারি হিে করা র্ায় ।  
 

হকাশভি- ১৯ সংক্রমরের সমস্ত প্রশতররাধমূিক 

শনরেযিনাগুশি হমরন চিা, শিরিেভারি : িাচ্চারক 

সু্করি হেয়ার আরগ  তার িরীররর তাপমাো পশরমাপ 

করা ,  আইন অনুর্ায়ী স্বাস্থয সুরক্ষার প্ররয়াজনীয় 

শিভাইরসর িযিস্থা রাখা ।    
 

সন্তারনর সু্করি প্ররিি / প্রস্থারনর শনেৃস্ট সময়  এিং 

শনয়শমতভারি ক্লারস উপশস্থশতর শেরক শিরিেভারি 

হখয়াি রাখা  , হসিা হোক সরাসশর সু্করি এরস ক্লাস 

করা অর্থিা অনিাইরন ক্লাস করা ।   
 

শনধ যাশরত সাইরি শগরয় ইরিকট্রশনক হরস্তজস্টার এিং 

ই- হমইি শনয়শমতভারি হচক করা ।  

 

 

তাশরখ     

                                                                 অশভভািরকর সাক্ষর     

                                                            

                                                                 শিক্ষার্থীর সাক্ষর      

 

                                                                 সমন্বয়কারী শিক্ষরকর স্বাক্ষর     


