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মা-বাবা/অভিিাবক, 

সেপ্টেম্বর ২০২১ সেপ্টক ওপ্টেলশ েরকার সু্কলগুপ্টলাপ্টে পড়াশুনা চালাপ্টনার জনয নেুন কাঠাপ্টমা শুরু 

কপ্টরপ্টে । এই ভনপ্টদেশ রপ্টেপ্টে সে ভকিাপ্টব সু্কল পভরচালকরা কভিড -১৯ এর েংক্রমণ কমান োে সেই 

ব্যব্স্থা করপ্টবন।  

সোমবার ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২১, ডঃ ভকে ভরড, সিাযানসি সব্ অঞ্চলের জনস্বালস্থযর সনব্ বাহী পসরচােক 

(ভনে সপার্ে র্ালবর্ এবং সিাযানসি স্থানীে কর্ত বপক্ষ) ইসির্ ভদপ্টেপ্টেন সে আঞ্চসেক মযাপ্টনজপ্টমন্ট দে 

ভবপ্টবচনা করপ্টে সে সিাযানসি সব্ সে সু্কল  কাঠাপ্টমাপ্টে েংক্রমপ্টণর হার সবভশ। আমালদর সু্কেগুসেলক এ 

বযাপাপ্টর জানালনা হলযলে এবং আমালদর িমস্ত সু্কে জলু়ে এখন অসর্সরক্ত ব্যব্স্থা সনওযা হলে। 

কভিড আমাপ্টদর ওপ্টেলে সেপ্টক োেভন আর েংক্রমপ্টণর হার এখন ভডপ্টেম্বর ২০২০ এর মপ্টো। েভদও 

সু্কল্ গুপ্টলা সবভশ ঝুভকর জােগা নে ভকন্তু আমরা চাই সে োরা সেন িাইরাে প্রভেপ্টরাপ্টে পদলেপ সনন। 

োপ্টে কভমউভনটর্ সে েভড়প্টে না পপ্টর।  

আপনার বাচ্চার েভদ কভিড-১৯ এর লক্ষন সদখা সদে (নেুন কাভশ, জর বা সবভশ জর, মুপ্টখর স্বাদ চপ্টল 

োে অেবা গন্ধ পাে না) োহপ্টল আপনার বাচ্চা সক সু্কপ্টল ভদপ্টবন না। আইেপ্টলশন রাখুন ১০ ভদন এবং 

কভিড পরীক্ষার (PCR Test) ব্যব্স্থা করুন। েভদ কভিড পরীক্ষা করা েম্ভব না হে বা েভদ পজজটর্ি ফল 

আপ্টে েপ্টব ১০ ভদন আইেপ্টলশপ্টন রাখুন লক্ষণ সদখা োওোর প্রেম ভদন সেপ্টক।   

সু্কেগুসে সে সনযন্ত্রণ ব্যব্স্থাগুসে সব্লব্চনা করলব্ র্ার মলযয রলযলে: 

 ব়্ে যরলনর সকান িমালব্শ ব্া কনিার্ব না করা 

 ওযান ওলয সিলেলমর ব্যব্হার োকপ্টব সু্কল গুপ্টলাপ্টে  

  িম্ভব্ হপ্টল ব্াইলরর জাযগা/মাঠ ব্যব্হার করা  

 সলাপ্টর োইন ব্যব্হার করা  
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 শারীভরক দরূত্ব বজাে রাখা এবং েম্ভব হপ্টল বোর জােগা ভনভদেষ্ট রাখা ক্লাে গুপ্টলাপ্টে । োমপ্টনর 

ভদপ্টক মুখ কপ্টর বোর ব্যব্স্থা করা েম্ভব হপ্টল ।  সোর্ বাচ্চাপ্টদর অেবা োপ্টদর ওোন রু্ ওোন 

োপ্টপার্ে লাপ্টগ োপ্টদর সক্ষপ্টে এর্া েম্ভব না হপ্টে পাপ্টর । 

 েপ্তাপ্টহ ২ ভদন লাপ্টর্রাল ল সর্স্ট- এর ব্যব্স্থা আপ্টে সু্কপ্টলর স্টাফপ্টদর জনয এবং সেপ্টকন্ডাভর 

োেপ্টদর জনয ো িাইরাে েনাক্ত করপ্টে োহােয করপ্টব এবং আইেপ্টলশপ্টন সেপ্টে পারপ্টব 

োড়াোভড় েভদ লক্ষণ োপ্টক।  

 মাস্ক পড়া উভচে সেপ্টকন্ডাভর োেপ্টদর েখন োরা ক্লাপ্টের বাইপ্টর সেমন কভরডর বা হপ্টল োপ্টক। 

সু্কল বাে -এ মাস্ক পড়প্টে হপ্টব । 

  সু্কপ্টলর স্টাফ এবং ভিভের্র সদর মাস্ক পড়া উভচে ক্লাে রুপ্টমর বাইপ্টর সেখাপ্টন দরূত্ব বজাে রাখা 

েম্ভব নে; সেমন কভরডর ।  

সকান সু্কল োপ্টদর ভরস্ক এপ্টেপ্টেপ্টন্টর উপর টঠক করপ্টে পারপ্টব আর সকান ভনেম োরা রাখপ্টে চান  ভকনা 

িাইরাে সেপ্টক মুক্ত োকার জনয ।  আমরা আশা করব আপনারা এ বযাপাপ্টর আমাপ্টদর সহড টর্চার এবং 

স্টাফপ্টদর োহােয করপ্টবন ।    

আমরা চাই েবাই ভনেভমে োবান ভদপ্টে হাে েপু্টবন, ঘন বেভে এলাকা এভড়প্টে চলপ্টবন এবং মপ্টন 

রাখপ্টবন সখালা বাোে জরুভর । েভদ আপভন কার োপ্টে ভমশপ্টে চান েপ্টব বাইপ্টর সদখা করুন ।  

েনযবাদ, আপনার েহপ্টোভগোর জনয । 

 আন্দ্র ুঠমাস  

ডাইরেক্টে অফ এডুরেশন , লেইজাে অযান্ড োইফ্লং োেননং 


