
 
 

 িবদয্ালেয়র জরির অব�ার সময় বাবা 
মােয়র দািয়� এবং িবদয্ালেয়র জরির 
অব�ার পের পনুরায় একীকরণ 

 

েকান জরিরকালীন অব�ায় বাবা মােয়র করণীয় 
 

�ুেলর জররী পিরি�িতেত বাবা-মা িহসােব �থম 
সহজাত �বিৃত্ত হল েটিলেফান কের �ুেল কথা বলা 
অথবা �ুেল ছুেট আসা এবং আপনার বা�া/িশশেদর 
িনেয় আসা। সতয্টা হল এিট িনরাপত্তা এবং সুর�ার 
দিৃ�েকাণ েথেক িবষয়গিলেক েকবলমা� জিটল কের 
েতােল। 
 
েকানও ঘটনার স�েুখ থাকা অিভভাবকরা �ায়শই 
ঘটনা�েল পুিলশ এবং দমকলকম�েদর উ�ার �েচ�া 
বাধা�� কেরন।  জররী পিরি�িতেত অিভভাবেকরা 
েয সেবর্াত্তম বয্ব�া িনেত পােরন তা হল তােদর 
েফান এবং ই-েমইেলর কাছাকািছ থাকা এবং 
িনয়িমত আপেডট এবং িনেদর্শাবলীর জনয্ �ানীয় 
েরিডও এবং িটিভ িরেপাটর্ গিল পযর্েব�ণ করা।   

 

  কখন এবং েকন ছা� ও কম�েদর 
তালাব� করেত, েকান জায়গায় আ�য় 
িনেত অথবা খািল করেত বলা হয়? 

 
�ুেলর জররীকালীন �িতি�য়ার ে�ােটাকল 

 
�ুেলর েকােনা গর�পূণর্ অব�া পিরেবশগত ঘটনা েযমন 
রাসায়িনক চলেক পড়া বা গয্াস িলক; আবহাওয়ার 
জররী অব�া েযমন টেনর্েডার সতকর্ তা; অথবা �ুেলর বা 
এর আেশপােশর বিহরাগেতর �েবেশর মেতা ঘটনা 
অ�ভুর্ �।  �ুল স�খুীন হেয়েছ এমন কিঠন পিরি�িতর 
�কৃিতেত তা �ুেলর আিধকািরকরা িশ�াথ� এবং কম�েদর 
িনরাপত্তা এবং সুর�া িনি�ত করেত েকানও লকডাউন, 
েশ�ার-ইন-ে�স, খািল করা বা এইসব ে�ােটাকলগিলর 
েকানও দিুটর িমেশল রাখেব িকনা তা িনেদর্শ কের। 
 
 

 

 

  

 
�ুেলর জররীকালীন 
তেথয্র সহািয়কা  

 

 
 

0িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর জনয্ 
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 আিম আমার স�ােনর সােথ 
কীভােব পনুরায় িমিলত হেত পাির? 
 

আপনার স�ােনর �ুেল েকানও জররীকালীন 
পিরি�িতেত এই শ�গেলা েজেন রাখা দরকার। 

 

 

 

  

 আিম আমার স�ােনর সােথ কীভােব 
পনুরায় িম িলত হেত পাির? 

 
িপতামাতা/অিভভাবকরা �ুল বা জনিনরাপত্তা 
আিধকািরকেদর �ারা িটিভ/েরিডওর সাহােযয্ তােদর 
স�ােনর িনিদর্� �ােন িনেদর্ িশত হেবন।  িশ�াথ�েদর 
েকবলমা� েসই বাবা-মা / অিভভাবকেদর কােছ মিু� 
েদওয়া হেব যারা জরির েযাগােযাগ িহসােব নিথভু� 
এবং যারা চালেকর লাইেস�, সামিরক আইিড বা 
পাসেপােটর্ র মেতা একিট সিচ� পিরচয় প� উপ�াপন 
কের। পুনিমর্লন �ি�য়া সময়সােপ� হেত পাের তাই 
বাবামােক ৈধযর্ ধরার জনয্ অনেুরাধ করা হয়। 
 

 আপিন িকভােব সাহাযয্ করেত পােরন  
 
�ুল ইমািজর্ র জনয্ ��ত থাকুন 
িনি�ত করন েয আপনার স�ােনর জররী েযাগােযােগর 
তথয্িট সিঠক এবং বতর্ মান। 

িডি�� দেুযর্াগপূণর্ আবহাওয়া এবং জররী পিরি�িতেত 
বাবা-মােক অবিহত করেত  
বয্বহার কের। 

আপনার �ুেলর জররী েযাগােযােগর প�িতগিলর সােথ 
পিরিচত হন। �িতিট �ুল জররী পিরি�িতেত সিঠক 
এবং সমেয়াপেযাগী তথয্ সরবরাহ করেত �িত�িতব�। 

 
  

  �ুেল জররী পিরি�িতর ে�ে� 
 

যিদও আপনার �থম �িতি�য়ািট হেব আপনার 
স�ােনর �ুেল কল করা বা ছুেট আসা, তেব দয়া 
কের নীেচ তািলকাভু� িটপস অনসুরণ করন। 

 

 
    

    
 

অিফিসয়াল �ুল সংবাদ সতকর্ তার জনয্ �ানীয় িটিভ 
/ েরিডও ে�শনগিলেত িটউন করন। 

 েকবলমা� �ুল বা জনিনরাপত্তা কমর্কতর্ ােদর 
অিফিসয়াল েযাগােযােগর উপর িনভর্ র করন । 

আপনার স�ােনর সােথ পনুিমর্লন স�িকর্ ত 
অিফিসয়াল তথয্ শনুন । 

 লকডাউন 

যিদ �ুেল েকানও অভয্�রীণ বা বািহয্ক 
হমিক িচি�ত করা হয় তেব একিট 
লকডাউন হয়।  সম� �ুেল দরজা তালাব� 
করা হয় এবং িশ�াথ�রা ে�িণকে� অবর� 
থােক।  "সম� িকছু িঠক আেছ" েঘাষণা না 
হওয়া অবিধ �ুেল �েবশ বা �ুল েথেক 
��ােনর অনমুিত েনই।  লকডাউেনর সময় 
িশ�াথ�েক ছাড়া হেব না। 

 েশ�ার-ইন-ে�স 

িবপ�নক পদাথর্ বা তী� আবহাওয়া েথেক 
র�া েপেত িশ�াথ�রা মেনানীত অ�েল আ�য় 
েনয়।  "সম� িকছু িঠক আেছ" েঘাষণা না 
হওয়া অবিধ �ুেল �েবশ বা �ুল েথেক 
��ােনর অনমুিত েনই।  িশ�াথ�েক েশ�ার-
ইন-ে�স চলাকালীন ছাড়া হেব না। 

 খািল করা 

িনিদর্� িবি�ং জররী পিরি�িতেত িশ�াথ�েদর 
একিট খািল জমােয়েতর �ােন �ানা�িরত করা 
হেব। িশ�াথ�রা েকবলমা� বাবা-
মা/অিভভাবকেদর কােছ ছিব আইিড এবং 
েকানও েজলা কমর্কতর্ ার অনমুিত িনেয় েযেত 
পারেব।  এই প�িতিট সম� িশ�াথ�র 
অব�ােনর জনয্ অয্াকাউে� �েয়াজনীয়। 

 

 

আপনার স�ােনর �ুেল কল করেবন না বা 

তাড়াতািড় ছুেট যােবন না। আপনার উপি�িত 
জরির উত্তরদাতােদর হ�ে�প করেত পাের। 

 আপনার িশশেক বা �ুেল েফান করেবন না।  
কম�েদর এবং িশ�াথ�েদর সুর�ার কারেণ েসল 
েফান েযাগােযাগ বয্বহার েথেক িনরৎসািহত করা 
হে�। 
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