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বাফ াফ া পাবল ক সু্ক স্ 

 আফেলিকান রিসলকউ প্ল্যান  ান্ডগুল ি জনয জলিপ  

 

 জলিপটি লনম্নল লিত রেত্রগুল ফত আ াদাভাফব র াকাস কিফবেঃ 
 

  মূলধন উন্নতি, এবং তবল্ডং এবং গ্রাউন্ডস উদ্যাগ  

  তিক্ষার্থীদ্র প্রযুল্ি অ্যাদেদস সহায়িা করা 

 তিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা 

 পডাদিানা ক্ষতি হ্রাস করার উদ্যাগ 

  তনদ ে্িমূলক উদ্যাগ 

 তিক্ষার্থী সামাল্িক / সংদব্নিীল সমর্থ েন 

  আমাদ্র অ্তি প্রদয়ািনীয় তিক্ষার্থীদ্র সহায়িা করা 

  অ্তিবাসী তিক্ষার্থী এবং ইংদরল্ি িাষা তিক্ষাতব্দ্র সহায়িা করা 

 তপিা-মািার এবং পতরবারগুতলদক সহায়িা করা 

  পপিা্ারদ্র তবকাদি উদ্যাগ 
 

 

1.  পকান গরুপ (গুতল) আপনাদক পসরা বর্ েনা (গুতল) কদর? (প্রদযািয সবগুতল তনব োচন কুন) 

o  বাদেদলা তসটির বাতসন্দা 

o তপিামািা / অ্তিিাবক / পকয়ারতগিার 

o তিক্ষার্থী  

o একটি বাদেদলা পাবতলক সু্কদলর স্নািক 

o  সম্প্র্ায় তিতিক সংস্থ্ার স্সয / প্রতিতনতধ (উ্াাঃ হযা াঁ বলুন, ইউনাইদিড ওদয় ইিযাত্ বলুন)  

o ডািার, নাস ে বা তচতকিরসা তবদিষজ্ঞ 

o এমন বাতডর স্সয যা ইংদরল্ি বযিীি অ্নয পকানও িাষায় কর্থা বলদি পাদর 

o পনটিি আদমতরকান উপিাতির স্সয 

o অ্নযানয (্য়া কদর বর্ েনা কুন) _________________ 

2.  মূলধন উন্নয়ন, এবং তবল্ডং এবং গ্রাউন্ডস উদ্যাগ: (আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o  বায়ুর মান উন্নি করদি বায়ু চলাচদলর তসদেমগুতল আপদগ্রড / মাতনদয় পনওয়া।  

o  পানীয় িদলর ঝর্ ো িদলর পবািল তরতেল পেিনগুতলদি উন্নীি কুন। 

o তব্যালদয়র পতরচ্ছন্নিা / সযাতনদিিন স্তর বাডাদনা। 

o উন্নি সুরক্ষা এবং সযাতনদিিদনর িনয সু্কল কযাদেদিতরয়া সরঞ্জামগুতল আপদগ্রড কুন। 

o  তব্যালদয়র িবদনর কাঠাদমাগি এবং সুরক্ষার উন্নতি (উ্া: নিুন উইদন্ডাি, ্রিা, সুরক্ষা বযবস্থ্া, ছা্, ন্ীর 

গিীরিা তনর্ েয়, রািতমতি, বব্ুযতিক, পপইতটং, পমদঝ, সীসা পপইট প্রতিকার) ইিযাত্। নীদচর "অ্নযানয" তবিাদগ 

তনত ে্ষ্ট তবল্ডংদয়র উন্নতি সম্পদকে পরামি ে ত্ন।  

o বিেমান ক্রীডা সুতবধা, পেলার মাঠ এবং ল্িমদনতসয়ামগুতল আধুতনকীকরর্ / উন্নি করা যাদি উন্নি সুরক্ষা, সামাল্িক 

্রূত্ব বৃল্ি এবং তিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী পতরবারগুতলর অ্ন্তিুেল্ি বৃল্ি করা যায় (উ্া: তিচারসর, িতগং িযাকস, িােে 

তেডস, লকার ুম ইিযাত্)।   

o পতরবার, বনু্ধবান্ধব এবং যত্নিীলদ্র িনয তিক্ষার্থীদ্র ক্রীডা ইদিটগুতল প্োর িনয তডল্িিাল / িাচুেয়াল 

পিতিগুতল সরবরাহ কুন যেন একটি তবিাল তিদডর িনয উপযুি সামাল্িক ্রূত্ব উপলব্ধ না হয়। 

o  ওপদরর পকানওটি নয় 
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o অ্নযানয ___________________ 

 

3. প্রযুল্িদি তিক্ষার্থীদ্র অ্যাদেস: (্য়া কদর আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

 

o  তিক্ষাবযবস্থ্া তনয়তমি এবং তবদিষাতয়ি পিতিদি তনদ ে্ি প্র্াদনর পক্ষদে সহায়িা প্র্ানকারী তিক্ষার্থীদ্র িনয 

তিক্ষামূলক প্রযুল্ি (হাডেওয়যার, সেিওয়যার, সংদযাগ, সহায়ক প্রযুল্ি এবং অ্তিদযািক সরঞ্জাম সহ) তকনুন। 

o  উন্নি কযাদমরা সরঞ্জাম তকনুন (উ্া: কযাদমরা যা স্বয়ংল্ক্রয়িাদব তিক্ষক, ট্রাইপড ইিযাত্র সাদর্থ চদল) 

o সু্কলবযাপী এবং আদিপাদির ওয়াইোই সরবরাহ কুন, যাদি তিক্ষার্থী এবং পতরবারগুতল তবনামূদলয ইটারদনি 

অ্যাদেস পপদি পাদর। 

o  িাচুেয়াল পেতর্কক্ষ প্রযুল্ি এবং ্রূবিী তিক্ষায় নিুন তিক্ষকদ্র প্রতিক্ষর্ ত্ন। 

o  আরও সুরতক্ষি, পেতর্দি সদব োিম, পনিওয়াকে অ্বকাঠাদমা পুনরায় নকিা এবং পুনাঃতনম োদর্র পকৌিল এবং 

সমাধানগুতল সরবরাহ কুন। 

o  সু্কল বাসগুতল কেন আসদব িা তিক্ষার্থীদ্র এবং পতরবারগুতলদক িানদি প্ওয়ার িনয ওদয়ব অ্যাতিদকিন সহ 

উন্নি সু্কল বাদসর রাউটিং সফ্টওয়যার। 

o  প্রাপ্ত বয়স্ক তিক্ষা পপ্রাগ্রাদমর িনয আপদডি / আপদগ্রড প্রযুল্ি হাডেওয়যার এবং সফ্টওয়যার। 

o  ওপদরর পকানওটি নয় 

o  অ্নযানয _____________________ 

 

4.  তিক্ষার্থী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা: (্য়া কদর আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

 

o  পকাতিড-১৯ প্রিমন সংস্থ্ান সরবরাহ করা চাতলদয় যান (উ্াাঃ পিল্েগ্লাস বাধা, মুদোি, হযান্ড সযাতনিাইিার, 

পতরষ্কাদরর পর্যাত্ ইিযাত্)। 

o  সাইি বন্ধ কম েরি তিক্ষামূলক কমীদ্র িনয অ্তিতরি প্রিমন সংস্থ্ান এবং পতরষ্কাদরর পর্য সরবরাহ কুন 

(উ্াহরর্স্বরূপ, সম্প্র্াদয়র পকন্দ্রগুতলদি কম েরি প্রাপ্ত বয়স্ক তিক্ষা কমীরা)। 

o  পৃর্থক যাতিক এবং বায়ুচলাচল বযবস্থ্া রােদি সংলগ্ন বা তিতনক িায়গাগুতলর মদধয তবল্চ্ছন্ন কক্ষগুতল তডিাইন 

কুন। 

o  তিক্ষার্থী ও কম েচারীদ্র সু্কদল পকাতিড-১৯ সু্কল-পয োদয় পিদের তিদকাদয়ল্ি বৃল্ি কুন।  

o  ল্িমদনতসয়াম, অ্তডদিাতরয়াম এবং কযাদেদিতরয়া পেসগুতলর িনয বায়ুচলাচল বায়ু পতরপূরক করদি অ্তিতরি 

যাতিক সরঞ্জাম সরবরাহ কুন। 

o  অ্তিতরি সু্কল নাস ে, তবকল্প নাস ে এবং তেড টট্রপ নাস ে সরবরাহ কুন। 

o  সুরক্ষা তনম োদর্র িনয তিতডও কযাদমরা এবং স্বয়ংল্ক্রয় সুরক্ষা বযবস্থ্া উন্নি কুন। 

o  তবল্ডংগুতলদি নিুন সুরতক্ষি প্রধান প্রদবি পদয়টগুতল তডিাইন কুন। 

o  বুদলিপরুে কাচ ত্দয় ঐতিহযবাহী কাদচর উইদন্ডািগুতল প্রতিস্থ্াপন কুন। 

o উন্নি তিক্ষার্থীর সুরক্ষার িনয তিক্ষার্থীদ্র রাইড ট্রযাি এবং তিক্ষার্থীদ্র অ্বস্থ্ানদক আরও িালিাদব সনাি করার 

িনয একটি ছাে ট্রযাতকং তসদেম তকনুন (উ্াহরর্: তিক্ষার্থীরা তনরাপদ্ সু্কল / বাতডদি পপৌৌঁদছদছ িা তনল্িি করার 

িনয)  
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o  ওপদরর পকানওটি নয় 

o  অ্নযানয _____________________ 

 

5.  পডাশুনার ক্ষতির সমাধাদনর উদ্যাগ: (আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o গ্রীদের সময় অ্তিতরি, বযল্িগি তিক্ষার সময় সরবরাহ কুন। 

o  সু্কদলর আদগ এবং / বা পদর অ্তিতরি, বযল্িগি তিক্ষার সময় সরবরাহ কুন। 

o  িতনবাদর অ্তিতরি, বযল্িগি তিক্ষার সময় সরবরাহ কুন। 

o  িাচুেয়াল / অ্নলাইন েরদমি বযবহার কদর অ্তিতরি পিোর সময় সরবরাহ কুন। 

o  সংগ্রামী তিক্ষার্থীদ্র সমর্থ েন করার িনয অ্তিতরি একাদডতমক হস্তদক্ষপ সংস্থ্ানগুতল তকনুন  

o  ওপদরর পকানওটি নয়  

o  অ্নযানয _______________________ 

 

6.  তিক্ষামূলক উদ্যাগ: (আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o  তডল্িিাল / অ্নলাইন েরদমি বযবহার কদর তিক্ষামূলক তবকল্পগুতল সরবরাহ কুন (উ্া: পুদরাপুতর িাচুেয়াল হাই 

সু্কল) 

o  বিিবকালীন সাক্ষরিার সমর্থ েদন সংস্থ্ান সরবরাহ কুন। 

o  পের্ীকক্ষ এবং সু্কল গ্রন্থাগারগুতলর িনয তবতবধ পাঠয সরবরাহ কুন।  

o িাসুদমর িনয নিুন পাঠযপুস্তক, তনদ ে্িমূলক পপ্রাগ্রাম, তনদ ে্িমূলক সরবরাহ, তেম তরদসাস ে এবং লযাব সরঞ্জামাত্ 

ইিযাত্ তকনুন। 

o  ত্বরর্ এবং সমিৃ করার সুদযাগগুতলদক সমর্থ েন করার িনয সংস্থ্ানগুতল ক্রয় কর ুন। 

o তবদিষ তিক্ষা পপ্রাগ্রাতমংদয়র িনয সামগ্রীগুতল ক্রয় / সমর্থ েন কুন। 

o  পয সকল তিক্ষার্থীর িনয ইংদরল্ি একটি নিুন িাষা (ইএনএল) পসগুতলর িনয সামগ্রী ক্রয় / সহায়িা ক্রয় কুন। 

o সাংসৃ্কতিক ও িাষািাল্িক প্রতিল্ক্রয়ািীল উদ্যাগ প্রসাতরি কুন। 

o তবতিন্ন তিক্ষার্থী িনসংেযার উন্নি স্থ্ান তনধ োরদর্র পকাদস ের অ্োর এবং তনদয়াদগর পতরমার্ প্রসাতরি কুন। 

o তব্যমান তমউল্িকাল তর্থদয়িার পপ্রাগ্রামটি প্রসাতরি কুন।. 

o পট্রড-তিতিক তিক্ষামূলক কম েসূতচ, উপকরর্ এবং সরঞ্জামগুতল আপদগ্রড / আপদডি কুন (উ্া: স্বয়ংচাতলি এবং 

বব্ুযতিক যানবাহন পমরামি, সবুি প্রযুল্ি, এইচতিএতস, িাতবং,কাদপ েটাতর, নাতস েং এবং অ্িযন্তরীর্ যত্ন, ি্ন্তকারী 

সাইবারতসতকউতরটি ইিযাত্) 

o অ্যাডাল্ট এডুদকিন তবিাদগর মাধযদম স্বাস্থ্যদসবা বযবস্থ্া, বযল্িগি অ্র্থ োয়ন, ইিযাত্ পনতিদগি অ্ন্তিুেি করার িনয 

পকাদস ের অ্োরগুতল আপদডি কুন এবং আপদগ্রড কুন 

o  অ্বতহি তনদ ে্িাবলী এবং নযায়সঙ্গি পগ্রতডং অ্নুিীলনগুতলদক সমর্থ েন করার িনয সরঞ্জাম এবং সংস্থ্ানগুতল ক্রয় 

মূলযায়ন  

o ওপদরর পকানওটি নয় 
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o অ্নযানয _______________________ 

 

7.  তিক্ষার্থী সামাল্িক / মানতসক সমর্থ েন: (আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o  তব্যালদয়র ত্দন এবং বতধ েি তিক্ষর্ সময় বা তিক্ষার্থীরা যেন পহাম তনদ ে্িনা পতরদষবা পান িেন অ্তিতরি মানতসক 

স্বাস্থ্য প্রতিদরাদধর সংস্থ্ান এবং সহায়িা তিক্ষার্থীদ্র সরবরাহ কুন। 

o অ্তিতরি সামাল্িক কমী, সু্কল গাইদডি কাউদিলর, মদনাতবজ্ঞানী, কতমউতনটি পহলর্থ ওয়াকোর এবং মানতসক স্বাস্থ্য 

কমীদ্র সাদর্থ িাডা বা চুল্ি কুন। 

o  সু্কল / োেদ্র প্রতিক্ষর্ ত্ন যাদি িারা সামাল্িক / মানতসক সমসযাগুতল অ্নুিব কদর এবং সম্ভবি যারা মানতসক 

স্বাদস্থ্যর সাদর্থ লডাই করদছন িাদ্র আরও িালিাদব তচতিি করার িনয িাদ্র পরামি ে্ ািা / সমািকমীর কাদছ 

উদেে করা পযদি পাদর। 

o  ২০১৯ এবং ২০২১ যুব ঝুাঁ তকপূর্ ে আচরর্ িতরপ, ইউতনিাস োল মানতসক স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য স্ক্রীনার এবং সু্কল স্বাস্থ্য সূচক 

বযবহার কদর তিক্ষার্থীদ্র প্রদয়ািনীয়িার মূলযায়ন কুন। 

o  সামাল্িক সংদব্নিীল এবং সুস্থ্িার ্ক্ষিায় প্রতিক্ষর্ এবং চলমান সহায়িা সরবরাহ কুন। 

o সম্ভাবয তিশু তনয োিদনর লক্ষর্গুতল সনাি করদি তিক্ষক সহায়িাকারী ও সহায়িাকারীদ্র সহ সু্কল কমীদ্র 

অ্তিতরি প্রতিক্ষর্ সরবরাহ কুন। 

o  তিক্ষার্থী এবং পতরবারদক আত্মহিযা এবং প্াদর্থ ের অ্পবযবহার প্রতিদরাদধর সংস্থ্ান সরবরাহ কুন। 

o  বুতলং প্রতিদরাধ কম েসূতচ, প্রতিক্ষর্ এবং বুতলং প্রতিদব্ন করার উন্নি পিতিগুতল সরবরাহ কুন (সাইবার বুতলং সহ)।  

o  সামাল্িক সংদব্নিীল এবং সাংসৃ্কতিকিাদব প্রতিল্ক্রয়ািীল পলদির মাধযদম পসই পডিা তবদেষর্ করদি প্রতিতক্ষি 

কমীদ্র পািাপাতি সামাল্িক ও মানতসক চাতহ্া র্থাকদব এমন তিক্ষার্থীদ্র সনাি করদি এবং িতবষযদ্বার্ী করদি 

কমীদ্র সল্ক্রয়িাদব সহায়িা করার িনয সামাল্িক আদবতগক মূলযায়ন। 

o সু্কল তবল্ডংদয়র িনয পকাতচং সমর্থ েন ইতিবাচক আচরর্, সামাল্িক সংদব্নিীল সুস্থ্িার পকৌিল এবং তিক্ষার্থীদ্র 

উপতস্থ্তির িনয সমতর্থ েি িায়াডে তসদেমদক সমর্থ েন কদর।  

o ওপদরর পকানওটি নয় 

o  অ্নযানয  _____________________ 

 

8. আমাদ্র অ্তি প্রদয়ািনীয় তিক্ষার্থীদ্র সহায়িা: (্য়া কদর আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o স্বাস্থ্য ও সুস্বাদস্থ্যর তবষদয় তিক্ষার্থীদ্র এবং তপিামািাদ্র প্রতিক্ষর্ প্র্ান সহ স্বাস্থ্যসম্পদ্ উন্নি অ্যাদেদসর 

প্রদয়ািন এমন তিক্ষার্থী এবং পতরবারগুতলর িনয সংস্থ্ান সরবরাহ কুন। 

o পকাতিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সু্কদল পডা বন্ধ কদর প্ওয়া তিক্ষার্থীদ্র সনাি করদি সহায়িা কমীদ্র তনদয়াগ 

কুন। 

o  গৃহহীন, েোর পকয়ার, সু্কল পর্থদক বরোস্ত এবং / অ্র্থবা যারা গিেবিী এবং / বা িাদ্র সন্তান িন্ম্ানকারী 

তিক্ষার্থীদ্র িনয সহায়িা সরবরাহ কুন। 

o ওপদরর পকানওটি নয় 

o অ্নযানয _____________________ 

 



   Bengali 
 

   
 

9.  অ্তিবাসী তিক্ষার্থী এবং ইংদরল্ি িাষা তিক্ষাতব্দ্র সহায়িা: (্য়া কদর আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন 

কুন)  

o ছােছােী এবং পতরবাদরর অ্নযানয প্রদয়ািনগুতলর সমাধাদনর িনয তবদিষ সংস্থ্ান, পপ্রাগ্রাতমং এবং সহায়িা সরবরাহ 

কুন যার িনয ইংদরল্ি একটি নিুন িাষা। 

o  তদ্বিাতষক তিক্ষার্থী এবং পতরবাদরর অ্ননয প্রদয়ািনগুতল পমাকাদবলায় তবদিষ সংস্থ্ান, পপ্রাগ্রাতমং এবং সহায়িা 

সরবরাহ কুন।  

o  অ্নুবা্ সরঞ্জাম এবং উপকরর্ সরবরাহ কুন (উ্াহরর্স্বরূপ সু্কল কমী এবং পতরবাদরর মদধয িাল পযাগাদযাদগর 

িনয মািৃিাষায় মুতিি উপকরর্, প্রতিটি নিুন আগি তিক্ষার্থীর িনয একটি তর্থসরাস ইিযাত্) 

o  বডদ্র তিক্ষার িনয বিেমান পকাদস ের অ্োরগুতল প্রসাতরি কুন ইংরািী িাষায় নিুন যারা িাদ্র িনয তবিাগ 

অ্ন্তিুেি করদবন।  

o  ওপদরর পকানওটি নয় 

o অ্নযানয  _____________________ 

 

10.  তপিা-মািার এবং পতরবারদক সমর্থ েন করা: (্য়া কদর আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন) 

o  তপিামািাদ্র িাদ্র সন্তাদনর িীবন এবং তিক্ষায় িতডি করার সুদযাগ বৃল্ি কুন।  

o তবতপএস পযাদরট পসটারগুতলর দ্বারা সরবরাহ করা বযল্িগি এবং িাচুেয়াল পযাদরট এবং েযাতমতল পপ্রাগ্রাতমং চাতলদয় 

যান। (আমরা বিেমাদন তবতিন্ন তবষদয়র উপর উপস্থ্াপনা, পিোর পসিন, সহায়িা পগাষ্ঠী এবং তবদিষ ইদিটগুতল 

সরবরাহ কতর)।  

o পতরবাদরর িনয মানতসক স্বাস্থ্য সম্প্। 

o  ওপদরর পকানওটি নয় 

o অ্নযানয_____________________ 

 

11. পপিা্ার তবকাি উদ্যাগ: (আপতন পয উদ্যাগগুতল সমর্থ েন কদরন িা তনব োচন কুন)  

 

o  পনেি পিনাদরিন এবং অ্নযানয এনওয়াইএসইতড পিোর মান্দে (পযমন, গতর্ি, ইংদরল্ি, তবজ্ঞান, সামাল্িক 

গদবষর্া ইিযাত্) প্রতিক্ষর্প্রাপ্ত কমীরা  

o  িাচুেয়াল তিেন পকৌিল এবং অ্নলাইন পিোর পপ্রাগ্রামগুতলদি প্রতিক্ষর্প্রাপ্তদ্র (উ্াাঃ সু্কদলালল্ি) 

o একাদডতমক তবষয় পক্ষদে পপিা্ার তবকাদির সুদযাগ প্র্ান কুন।  

o  একটি নিুন িাষা (ইএনএল) এবং তবদিষ তিক্ষা তিক্ষক তহসাদব ইংদরল্ির িনয পপিা্ার তবকাি সরবরাহ কুন।  

o প্রিাসকদ্র িনয পপিা্ার তবকাি সরবরাহ কুন। 

o তিক্ষক এবং প্রিাসকদক একটি ইতিবাচক সু্কল এবং পেতর্কদক্ষর িলবাযু়র িনয পকৌিলগুতল প্রতিক্ষর্ ত্ন ( 

সাসদপনিন, পুনুিারমূলক অ্নুিীলন, সাংসৃ্কতিক ও িাষািাল্িক প্রতিল্ক্রয়ািীল তিক্ষা, সল্ক্রয় পেতর্কক্ষ 

পতরচালনার পকৌিল, সামাল্িক সংদব্নিীল তিক্ষা, অ্ন্ততন েতহি পক্ষপাি, ট্রমা অ্বতহি যত্ন ইিযাত্র তবকল্প)  

o  তিক্ষকদ্র প্রদয়ািনীয়িার উপর তিতি কদর তনদ ে্িদক পরৃ্থক করার িনয মূলযায়ন পডিা বযবহার করার িনয 

তিক্ষকদ্র প্রতিক্ষর্ এবং সহায়িা সরবরাহ কুন। 
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o উন্নি স্থ্ান তনধ োরর্, ত্বরর্ এবং / বা সমিৃকরদর্র িনয পপিা্ার তবকাি। 

o  পপিা্ার তবকাদির সুদযাগগুতল বাডাদনার িনয সরঞ্জাম পকনা। 

o  ওপদরর পকানওটি নয় 

o অ্নযানয _____________________ 

 

12. আপনার যত্ অ্নযানয উদ্ভাবনী, বাদের বাইদর র্থাদক, এমন  গদবষর্া তিতিক ধারর্াগুতল এোদন িাদ্র বর্ েনা কুন।    

___________ 

 

 


