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ককি এই আচরণলবলি আফছ? 

(Bengali)



আচরণলবলির উফেশ্য হি এিি আচরফণর জিয সুস্পষ্ট প্রতযাশ্া লিিথারণ করা যা সু্কফির 
সম্পলির লিরাপিা ও শ্ঙৃ্খিাফক উন্নীত করফব। এটি প্রফযাজিীয যাফত লশ্োর্ীরা কশ্খার সফবথািি 
পলরফবশ্ কপফত পাফর।  
 

কসৌজিয, ভাি আচরণ এবং অিযফদর প্রলত যত্ন সহ, স্ব-শ্ঙৃ্খিা এবং কতৃথপফের প্রলত যর্াযর্ 
সম্মাি সু্কিগলুিফক যত্নশ্ীি লশ্োিূিক সম্প্রদায লহসাফব গফ়ে কতািার জিয প্রফযাজি। 
 

 

আচরণলবলি কাযথকর করফত লশ্োর্ীফদর সাহাযয করার কেফত্র কী ভূলিকা রফযফছ? 
সু্কফি লিরাপিা ও শ্ঙৃ্খিা বজায রাখফত এবং আচরণলবলি কাযথকর করার কেফত্র লশ্োর্ীরা 
অতযন্ত গরুতু্বপূণথ ভূলিকা পািি কফর। সু্কি হি আপিার কশ্খার জাযগা, এবং এটিফক একটি 
লিরাপদ এবং উৎপাদিশ্ীি জাযগা রাখফত আপিার সাহাফযযর প্রফযাজি। 

 

ছাত্ররা অলবিফে একজি লশ্েক, অিযে বা অিয সু্কি স্টা  সদফসযর কাফছ আচরণলবলি িঙ্ঘফির 
লবষফয লরফপার্থ  করফব বফি আশ্া করা হয। এর িফিয এিি ছাত্রফদর অন্তভুথক্ত যারা সু্কফির 
সম্পলিফত (সু্কি বাস সহ) বা সু্কফির অিষু্ঠাফি অিযফদর অস্ত্র, অযািফকাহি বা কবআইলি পদার্থ 
রাখফত কদফখ। 
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 লশ্োর্ীফদর কাফছ প্রতযাশ্া কী?  
 অিযফদর লিরাপিা ও কিযাফণর প্রলত যর্াযর্ লবফবচিা কফর সকি লশ্োর্ীফক যর্াযর্ এবং 
িাগলরক পদ্ধলতফত লিফজফদর আচরণ করার আশ্া করা হয। 
 আচরণলবলি অিসুাফর, একজি ছাত্র লহসাফব আপিার কাফছ প্রতযালশ্ত:  

• আপিার সাির্থয অিুযাযী কাজ করুি এবং সফবথাচ্চ স্তফরর অজথ ফির জিয কচষ্টা করুি। 

• প্রলতলদি সু্কফি যাি, সিযিফতা ক্লাফস উপলিত হি এবং কশ্খার জিয প্রস্তুত হি।  

•  ছাত্রফদর কেস ককাড এবং ইফিকট্রলিক্স বযবহাফরর ককাড সহ উপযুক্ত ছাত্র আচরফণর লিযিগুলি 
অিুসরণ করুি৷ 

•  শ্ালস্তিূিক বযবিা কিওযা হফত পাফর এিি সিসযার সিািাফি সু্কফির কিীফদর সাহাযয লিি 

(সু্কি কাউফেির, সিাজকিী, হযাাঁ স্টা  বিুি)। 



•  লশ্েক, প্রশ্াসক, সু্কফির অিযািয কিীফদর এবং আপিার সহপাঠীফদর সাফর্ সম্মািজিক, 
ইলতবাচক আচরণ করুি। 

•  আপিার কফিথর জিয দায স্বীকার করুি। 

•  অিযফদর লবপদ বা আঘাত প্রলতফরাফি সাহাযয করফত পাফর এিি ককাফিা তর্য সু্কফির 
কিথকতথ াফদর জািাি। 

• একটি লিরাপদ এবং সুশ্ঙৃ্খি সু্কি পলরফবফশ্ অবদাি রাখুি এবং অিযফদর প্রলত সম্মাি প্রদশ্থি 
করুি। 

• লিিথালরত সিস্ত ক্লাসওযাকথ  সম্পূণথ করুি। 

•  সু্কি অযাডলিলিফের্র, স্টা  এবং  যাকালির অিুফরাি শু্িুি। 

•  লবদযািফযর সম্পলিফক সম্মাি করুি। 

•  উপযুক্ত ভাষা বযবহার করুি। 
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আচরণলবলি িঙ্ঘি হওযার আফগ কী করফত হফব: 
• আপিার লশ্েফকর সাফর্ কর্া বিিু 

•  সু্টফডে সাফপার্থ  টিফির (SST) অল ফস কযফত বিিু 

• ১০ পযথন্ত গণিা করিু 

• একর্া গভীর শ্বাস িাও 

• সাহাফযযর জিয সু্কফির একজি স্টা  সদসযফক লজজ্ঞাসা করিু 

• আপিার লশ্েফকর সাফর্ একটি পলরকল্পিা ততলর করিু যা আপিাফক সিসযার সিফয 
সাহাযয করফব 

• ক্লাফসর জিয প্রস্তুত র্াকুি 

• সিযিফতা র্াকুি এবং ক্লাফস কাজ করার জিয প্রস্তুত র্াকুি 

•  সব সিয আপিার লিিথালরত এিাকায র্াকুি 

• আপিার বাবা-িা, দাদা-দালদ বা পলরবাফরর অিযািয সদসযফদর সাফর্ কর্া বিিু 

 একজি ছাত্র লহসাফব আিার অলিকার এবং দালযত্ব লক? 

 ছাত্রফদর অলিকার আফছ:  

• কয কজিায একজফির আইলি তত্ত্বাবিাযক বা আইিী অলভভাবক র্াফকি কসই সু্কফি যাি এবং 
আইি দ্বারা প্রদি ৫ কর্ফক ২১ বছর বযস পযথন্ত লবিািূফিয এবং উপযুক্ত পাবলিক লশ্ো পাি। 



• আশ্া করুি কয সু্কিটি একটি লিরাপদ, সুশ্ঙৃ্খি এবং উফেশ্যপূণথ জাযগা হফব সকি লশ্োর্ীর 
লশ্ো িাফভর জিয এবং িযাযয আচরণ করা হফব। 

•  একজি বযলক্ত লহসাফব সম্মাি করুি এবং অিযািয ছাত্র এবং সু্কি কিীফদর দ্বারা লবিযী, 
িযাযয এবং সম্মাফির সাফর্ আচরণ করুি। 

• লিফজর িতািত কিৌলখক বা লিলখতভাফব প্রকাশ্ করুি। 

• এিিভাফব কপাশ্াক পরুি যাফত একজফির বযলক্তত্ব প্রকাশ্ কফর। 

• সিাি এবং উপযুক্ত লশ্োর সুফযাগ প্রদাি। 

• জালত, বণথ, কগাষ্ঠী, িিথ, িিীয অিুশ্ীিি, লিঙ্গ, কযৌি অলভফযাজি, লিঙ্গ, জাতীয উত্স, 
জালতগত কগাষ্ঠী, রাজনিলতক সংলিষ্টতা, বযস তববালহক অবিা, বা অেিতা লিলবথফশ্ফষ সিাি 
লভলিফত সিস্ত সু্কি কাযথক্রফি অংশ্ লিি। 

•  োগ এবং অযািফকাহি অপবযবহার সম্পলকথ ত প্রাসলঙ্গক এবং উফেশ্যিূিক তফর্যর অযাফক্সস 
আফছ, কসইসাফর্ গুরুতর বযলক্তগত সিসযাগুলির সাফর্ লশ্োর্ীফদর সরাসলর সহাযতা প্রদাি করফত 
সেি বযলক্ত বা সংিাগুলিফত অযাফক্সস রফযফছ৷ 

• কিথচারী বা ছাত্রফদর দ্বারা প্রকৃত বা অিুভূত জালত, বণথ, ওজি, জাতীয উত্স, জালতগত 
কগাষ্ঠী, িিথ, বা িিীয অিুশ্ীিি, লিঙ্গ, লিঙ্গ/লিঙ্গ পলরচয, কযৌি অলভিুখীতা, বা অেিতার 
উপর লভলি কফর ভয কদখাফিা, হযরালি বা তবষিয কর্ফক সুরলেত র্াকুি সু্কি সম্পলি বা সু্কি 

স্পিসর ইফভে,  াংশ্ি, বা কাযথকিাপ।  
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 লশ্োর্ীফদর দালযত্ব রফযফছ: 

1. প্রলতলদি, লিযলিত এবং সিযিফতা সু্কফি উপলিত হওযা, অযাসাইিফিেগুলি সম্পাদি করা, সম্ভাবয 

সফবথাচ্চ িাফির কাজ করার কচষ্টা করা, কশ্খার জিয প্রস্তুত হওযা, এবং একটি ভাি লশ্ো গ্রহফণর 

সুফযাগ কদওযা 

2. লশ্োর্ীর আচরণ লিযন্ত্রণকারী সকি লিযি ও প্রতযাশ্া সম্পফকথ  সফচতি হওযা এবং এই 

লিফদথ লশ্কা অিুযাযী লিফজফদর আচরণ করা 

3. সু্কি সম্প্রদাফযর প্রফতযকফক সম্মাি করা এবং অিযফদর সাফর্ এিি আচরণ করা যা 

একজফির সাফর্ আচরণ করা উলচত 

4.  অফিযর অলিকার এবং সফুযাগ-সলুবিাগলুিফক অপিাি, অপবাদ বা সীিাবদ্ধ িা করার জিয 

সম্মািজিকভাফব িতািত এবং িারণা প্রকাশ্ করা  

5.  কেস ককাড অিুসাফর উপযুক্ত কপাশ্াক পরা, যাফত শ্ারীলরক স্বািয, লিরাপিা, সু্কফির কাযথক্রফি 

অংশ্গ্রহণ সীলিত করা বা অযর্া লবভ্রালন্তকর িা হয 

6. একজফির সাির্থযগুলিফক তাফদর সফবথাচ্চ বযবহার ও লবকাফশ্র জিয উপিব্ধ লশ্োিূিক কপ্রাগ্রািগুলি 

সম্পফকথ  সফচতি হওযা  

 

 

 

 

  



                            

7. সিস্ত একাফডলিক এবং পাঠ্যক্রি বলহভূথ ত লক্রযাকিাফপ লিফজর েিতার সফবথািি কাজ করা, 

কসইসাফর্ িযাযয এবং অিযফদর সির্থিকারী হওযা 

8. তর্য এবং পলরফষবা সম্পফকথ  সফচতি হওযা এবং উপযুক্ত হফি বযলক্তগত সিসযা কিাকাফবিায 

সহাযতা চাওযা 

9.  কজিা আচরণলবলি এবং িযথাদা আইফির লবিাি অিুসাফর এফক অপরফক সম্মাি করা এবং 

অিযফদর সাফর্ িযাযয আচরণ করা। 

10. ভীলত, হযরালি বা তবষিয কর্ফক িুক্ত এিি একটি পলরফবশ্ফক উৎসালহত কফর 

এিিভাফব লিফজফদর আচরণ করা। 

11. অিযফদর লরফপার্থ  করা এবং উত্সালহত করা, ভয কদখাফিা, হযরালি বা তবষফিযর ককাফিা 

ঘর্িা লরফপার্থ  করা।  
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 আিার কেস ককাডটি কী অিসুরণ করা উলচত? 

যখি সু্কফির সম্পলিফত বা সু্কফির ককাফিা অিষু্ঠাফি, কেস ককাড খুবই গরুতু্বপূণথ। সু্কফি যাওযার 
জিয প্রস্তুত হওযার সিয সফচতি কহাি কয আপিার উপযকু্ত কপাশ্াক পরা উলচত যাফত লশ্োগত 
প্রলক্রযা বযাহত িা হয বা হস্তফেপ িা হয এবং কপশ্াদার লশ্োর পলরফবশ্ফক সম্মাি করা যায। 

উদাহরণ স্বরূপ: example: 

• ককাি কপাশ্াক (সিস্ত পযাে, স্কার্থ , হা পযাে এবং র্পস সহ) কযটি কদখা যায, অতযলিক 
র্াইর্ বা অতযলিক কছার্। 

•  ককািফরর স্তফর পযাে পরা সহ উপযকু্ত বাইফরর কপাশ্াক লদফয সিস্ত অন্তবথাস কেফক 
রাখুি। 

•  লিরাপদ এবং উপযকু্ত জুতা  পরিু। অিপুযকু্ত জতুা অন্তভুথক্ত, লকন্তু সীিাবদ্ধ িয, 

বযাকফিস জতুা (ফযিি, লিপ িপ, কবডরফুির চপ্পি)। বযলতক্রি শ্িুিুাত্র িলর্ভুক্ত 

লচলকৎসা শ্তথ প্রফযাজয হফব।  

•  শ্িুিুাত্র কহডওযযার পরিু যা লচলকৎসা বা িিীয কারফণ প্রফযাজি। 

• এিি ককাি কপাশ্াক যা অিীি, অমার্জি ত, অশ্রাব্য, এবং িািহালিকর বা অিযফক কহয 

প্রলতপন্ন কফর বা সু্কফি বযাঘাত সলৃষ্ট কফর যা লশ্ো কাযথক্রিফক বািাগ্রস্ত কফর। 

• এিি ককাফিা কপাশ্াক িয যা অযািফকাহি, তািাক বা অিযািয অনবি ওষফুির 
বযবহারফক প্রচার কফর এবং/অর্বা সির্থি কফর এবং/অর্বা অিযািয কবআইলি বা 
লহংসাত্মক কাযথকিাপফক উৎসালহত কফর।  
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• হুড (বা "হুলড") সহ কসাফযর্শ্ার্থ  পরা কযফত পাফর, তফব হুডগলুি সবথদা লবলডংফযর 

লভতফর নার্ময়ে রাখয়ত হয়ব্।  

 

• এিি গযিা পরফবি িা যা অস্ত্র লহফসফব লবফবলচত হফত পাফর। কবি ব্াকলড   করা 

আবশ্যক।   

 

• এিি কপাশ্াক পরফবি িা যা গযাং সদসযতার প্রতীক লহসাফব যকু্ত বা সিাক্তফযাগয। 

 

 

 ***দ্রষ্টবয-- কয ছাত্র-ছাত্রীরা কেস ককাড িঙ্ঘি কফর তাফদর আপলিকর আইফর্িটি কেফক বা 
অপসারণ কফর এবং প্রফযাজফি এবং/অর্বা বযবহালরক হফি একটি গ্রহণফযাগয আইফর্ি লদফয 
প্রলতিাপি কফর তাফদর কচহারা পলরবতথি করফত হফব। কয ককাফিা ছাত্র কয এটি করফত অস্বীকার 
কফর কস সম্প্রদায-বযাপী আচরণ এবং হস্তফেপ সির্থফির জিয এই িািদণ্ড অিসুাফর শ্ঙৃ্খিার 
অিীি হফত পাফর। কেস ককাড িঙ্ঘি লিঙ্গ দ্বারা লশ্োর সুফযাফগ তবষফিযর লদফক পলরচালিত করা 
উলচত িয। 

 

 

 

  

 

 

  



 ইফিকট্রলিক লডভাইস বযবহার সংক্রান্ত লিযি লক লক? 

যখি একজি লশ্োর্ীর কাছ কর্ফক একটি কসি ক াি বাফজযাপ্ত করা হয, তখি কিীরা অলবিফে 
লশ্োর্ীর লপতািাতা/অলভভাবকফক অবলহত করফবি যাফত তাফদর সন্তাফির সাফর্ অিযািয বযবিা 
(ফযাগাফযাফগর িািযি) করা যায। এই বাফ ফিা পাবলিক সু্কফির আচরণলবলিফত বাফজযাপ্ত করার 
লবিািগলুির জিয কিীফদর অলবিফে লপতািাতা/অলভভাবকফদর সাফর্ কযাগাফযাগ করফত হফব। 

• একটি বযলক্তগত ইফিকট্রলিক কলিউলিফকশ্ি লডভাইস (ফযিি কসিুিার ক াি, আইপড, 
আইপযাড, িযাপর্প, র্যাবফির্, ইতযালদ) বা ইফিকট্রলিক কগি লডভাইস (এক্স-বক্স, কেফস্টশ্ি, 
ইতযালদ) আিার লসদ্ধান্ত ছাত্র এবং/অর্বা একটি লসদ্ধান্ত। লশ্োর্ীর লপতািাতা/অলভভাবক। 

• ছাত্র, লপতািাতা এবং অলভভাবকফদর সফচতি হওযা উলচত কয সু্কফির সম্পলির ককাি েলত, 
ধ্বংস, চুলর বা এই জাতীয লডভাইফসর েলতর জিয কজিা দাযী র্াকফব িা। 

• সু্কফি প্রফবফশ্র পর সিস্ত কসি ক াি অবশ্যই ছাফত্রর িকাফর সংরেণ করফত হফব। কসি ক াি 
অবশ্যই "বন্ধ" বা অ-অপাফরশ্িাি কিাফড সংরেণ করফত হফব। 

• লশ্োর্ীরা সু্কি ভবফি এবং সু্কি বাফস কসি ক াি বহি বা পলরচািিা করফত পারফব িা। 

• কয ককাফিা লশ্োর্ী একটি সু্কি লবলডংফয একটি কসি ক াি বহি কফর বা পলরচািিা কফর, কসই 
আইফর্িটি সু্কি লডলেে অযাডলিলিফেটিভ বা কস টি/লসলকউলরটি স্টা  দ্বারা বাফজযাপ্ত করা 
হফব৷ 

• যখি এই লডভাইসগুলি লবলডং এ বাফজযাপ্ত করা হয, তখি লপতা/িাতা/অলভভাবক অবশ্যই 
লবলডং অযাডলিলিফের্ফরর সাফর্ আইফর্িটি পুিরুদ্ধার করফত হফব৷ 
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• যলদ ককাি ছাত্র বারবার এই িীলত িঙ্ঘি কফর, তাহফি লডভাইসটি বাফজযাপ্ত করা হফব এবং 
কজিা লিরাপিা/লিরাপিা অল ফস কপৌাঁফছ কদওযা হফব। অলভভাবক/অলভভাবকফক অবশ্যই 
লজলিসটি কতািার বযবিা করফত হফব। বাফ াফিা পাবলিক সু্কফির আচরিলবলি  অিুযাযী ছাত্ররা 
শ্ঙৃ্খিার অিীি হফত পাফর। 

• জঘিয, পফিথাগ্রাল ক, অিীি, বা অিযর্ায অনবি ছলব বা  ফর্াগ্রা  গ্রহণ, প্রচার, িািান্তর বা 
ভাগ করা, ইফিকট্রলিক কডর্া ট্রাে ার (ওযযারফিস কলিউলিফকশ্ি লডভাইস) বা অিযর্ায 
(সািারণত কর্ক্সটিং, কসক্সটিং, ইফিি ইতযালদ বিা হয) দ্বারা গঠিত হফত পাফর। কস্টইর্ 
এবং/অর্বা ক ডাফরি আইফির অিীফি একটি অপরাি। কয ককাি বযলক্ত জঘিয ,পফিথাগ্রাল ক, 
অিীি, বা অিযর্ায অনবি ছলব বা  ফর্াগ্রা  গ্রহণ, প্রচার, িািান্তর বা ভাগ কফর লিফি সু্কি 
কজিার শ্ালস্তিূিক পদ্ধলতর অিীি হফব এবং আইি প্রফযাগকারী এবং/অর্বা অিযািয উপযুক্ত 
কস্টইর্ ও ক ডাফরি সংিাফক লরফপার্থ  করা হফব, যা হফত পাফর কগ্রপ্তার, ক ৌজদালর লবচার, এবং 
কযৌি অপরািী করলজলেগুলিফত িাই র্াইি অন্তভুথ লক্তর  ফি। 

• পুলিশ্, সরকারী সংিার আইি/প্রফযাগকারী কিথকতথ া, সু্কি লিরাপিা/লিরাপিা, এবং সু্কি 
প্রশ্াসলিক স্টা ফদর উপযুক্ত বযবসা পলরচািিার জিয কযাগাফযাফগর সরঞ্জাি রাখার এবং 
পলরচািিা করার অিুফিাদি রফযফছ। 

***দ্রষ্টবয--লডলেে ক্লাফস একটি কসি ক াফির উপযকু্ত বযবহাফরর অিুফিাদি লদফত পাফর যখি এটি 
শ্ুিুিাত্র লশ্োগত উফেফশ্য বযবহার করা হয। 

 

ইফিকট্রলিক লডভাইস বযবহাফরর জিয অিুফিাদি শ্ুিুিাত্র সু্কফির অিযে দ্বারা িঞ্জুর করা হফব। 
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 হস্তফেপ এবং প্রলতলক্রযা স্তর 

 যখি ছাত্ররা বাফ াফিা পাবলিক  সু্কফির আচরিলবলি -এ বলণথত আচরফণর প্রতযাশ্া িঙ্ঘি কফর 
তখি সু্কফির কিীরা এবং অিযেরা সংফবদিশ্ীি, যর্াযর্ভাফব এবং িারাবালহকভাফব প্রলতলক্রযা 
জািাি। 

 আচরণলবলি িঙ্ঘফির সম্ভাবয প্রলতলক্রযার 4টি স্তর রফযফছ আচরণলবলিফত অন্তভুথক্ত। প্রলতটি িঙ্ঘি 
হস্তফেপ এবং প্রলতলক্রযার এই স্তরগুলির িফিয একটির জিয লিিথালরত হয। লপ্রলেপাি এবং সু্কফির 
কিীফদর প্রলতটি আচরফণর জিয শ্ুিুিাত্র প্রস্তালবত স্তরগুলি বযবহার করা উলচত।  

যলদ অিুপযুক্ত বা বযাঘাতিূিক আচরণ দইু বা তফতালিক স্তফর বরাে করা হয, তাহফি, কযখাফিই 
সম্ভব, সবথলিম্ন স্তফরর হস্তফেপ এবং শ্ালস্তিূিক প্রলতলক্রযা প্রর্ফি বযবহার করা উলচত। 

 

 উদাহরণ স্বরূপ, যলদ ককাফিা লশ্োর্ী লিফদথশ্িা অিুসরণ করফত অস্বীকার কফর, তাহফি সু্কফির স্টা  
এবং লপ্রলেপািফদর প্রর্ফি কিফভি ২  এ যাওযার আফগ কিফভি ১ -এ হস্তফেপ ককৌশ্ি এবং প্রলতলক্রযা 
বযবহার করা উলচত। 

যখি অিযে এবং সু্কফির কিীরা ছাত্রফদর আচরফণর প্রলত সা়ো কদয, তখি তারা অফিক লবষয 
লবফবচিা করফব বফি আশ্া করা হয। লিম্নলিলখত পৃষ্ঠাগুলি হস্তফেপ এবং প্রলতলক্রযার স্তর সম্পলকথ ত 
অলতলরক্ত তর্য প্রদাি কফর। 
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অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন  

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং 
সু্টফডে সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক 

এবং হস্তফেপ করা িা হয। 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা 

র্াফক এবং হস্তফেপ করা িা হয। 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর পূফবথ 
ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ করা িা 

হয। 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 
অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললভেল  

১ 

 ললভেল  

২  

 

ললভেল  

৩  

ললভেল  

৪  

উভেখ করা লযভত পাভর পুললশ/উপযুক্ত 

সংস্থার কাভে 

 

#1. অনুপলস্থলত  

● সু্কি কর্ফক অিালজথ ত অিুপলিলত ●     

● সু্কি কর্ফক ক্রিাগত বা অতযলিক অিুপলিলত ● ●    

● অভযাসগত ট্রযালে (অর্থাৎ, কযফকাি িালকথ ং লপলরযড, তত্রিালসক 
বা বছফরর ২০ শ্তাংফশ্র কবলশ্ লকছু লদফির জিয সু্কফি 
কবআইলিভাফব অিুপলিত) 

● ● 
   

#2. একাফডলিক অসততা   

● লচটিং বা োজারাইজি  (লপ্র-ফক -৮ ) ● ●    

● লচটিং বা োজারাইজি (৯-১২ ) ● ● ●   

#3. এলয়কাহল  

● প্রভাফব   ● ● ● ● 

● বযবহার করা বা দখি করা   ● ● ● ● 

● লবতরণ বা লবক্রয়     ● ● 

#4.  ছাফত্রর উপর আক্রিণ (সতকথ তা বা উস্কালি ছা়োই অিয ছাত্রফক আঘাত, িালর্ বা ঘুলষ িারা সহ) 
● ককাি আঘাত কিই (ফকাি চােুষ, শ্ারীলরক আঘাত কিই; গাহথ িয 
সলহংসতা বা সম্পফকথ র লবফরাফির ঘর্িা অন্তভুথক্ত) 

 ● ●   

● লপ্র-ফক কর্ফক কগ্রড ৪ পযথন্ত শ্ারীলরক আঘাত  ● ● ●  

● ৫ কর্ফক ১২ কগ্রফডর জিয শ্ারীলরক আঘাত   ● ● ● 

#5. লব্ামা হুমর্ক  

● র্প্র-য়ক লথয়ক লেড ৪   ● ● ● ● 

● কগ্রড ৫ কর্ফক ১২  

 

  
 ● ● 

#6. বলুিং  (সাইবার- বলুিং এবং গযং-সম্পলকথ ত ঘর্িাসহ)  

 
● ইচ্ছাকৃত আচরণ (ফিৌলখক, শ্ারীলরক, বা লিলখত আচরণ সহ) বা 
ইফিকট্রলিক কযাগাফযাগ যা হুিলক বা গুরুতরভাফব ভয কদখায এবং একটি 
সু্কফির সুশৃ্ঙ্খি কাযথক্রিফক উফেখফযাগযভাফব বযাহত কফর 

● ● ●   

• গুরুতর উত্পী়েি (অর্থাৎ, সিফযর সাফর্ সাফর্ বারবার ইচ্ছাকৃত 
কিলতবাচক আচরফণ জল়েত হওযা যা অিয লশ্োর্ীর সু্কফির লশ্ো বা 
পাঠ্যক্রি বলহভূথ ত কপ্রাগ্রািগুলিফত অংশ্গ্রহণ বা উপকৃত হওযার েিতাফক 

লবরূপভাফব প্রভালবত কফর)। 
 ● ● ● 

● 
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#9. কেণীকফে বযাঘাত 
●  ক্লাফস কর্া বিা বা পািা কফর কর্া বিা; বস্তু লিফেপ; উপর 
অবচয; অিয ছাত্রফদর লবরক্ত করা বা উতযক্ত করা; এবং অিযািয 
আচরণ যা লশ্োর্ীফদর লশ্ো কর্ফক লবলেপ্ত কফর ● ● 

   

#10.  কতৃথ ফত্বর অবজ্ঞা এবং/অর্বা অিীিতা 
●  লিফদথশ্াবিী অিুসরণ করফত বযর্থতা 

● ● 
   

● সু্কি কিীফদর প্রশ্ন বা অিুফরাফির উির অিুসরণ করফত 
বযর্থতা 

 
● ● 

   

●  লিফদথশ্াবিী অিুসরণ করফত বযর্থতা যা লিফজর বা অিয 
বযলক্তর জিয সম্ভাবয হুিলক বা েলতর লদফক লিফয যায ● ● ●  

 

• লিফদথশ্াবিী অিুসরণ করফত বযর্থতা যা সরাসলর 
লিফজর বা অিযফদর েলতর লদফক লিফয যায •  •  •   

 

অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন  

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং 
সু্টফডে সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক 

এবং হস্তফেপ করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি িাপি 
করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি লশ্োর্ীফদর 
এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব ক ফিছ 
 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং 
সির্থি করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি 
এবং বৃলদ্ধ পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 
 
 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললভেল  

১ 

 ললভেল  

২  

 

ললভেল  

৩  

ললভেল  

৪  

উভেখ করা লযভত পাভর পুললশ/উপযুক্ত 

সংস্থার কাভে 

 

#7. বাস িঙ্ঘি 
● বাফস সািািয বযাঘাত (খাওযা, পাি করা, খুব কজাফর হওযা, 
দাাঁ়োফিা সহ) 

 
● ●    

●  বাফস গুরুতর বযাঘাত (িারািালর, বস্তু লিফেপ, বাস োইভারফক 
লবভ্রান্ত করা, জরুরী বলহগথিি কখািা সহ)  

 ● ● ● ● 

#8.  ক্লাস কাটিং 
●  বারবার, ইচ্ছাকৃতভাফব একটি লিিথালরত ক্লাফস উপলিত হফত বা 
উপলিত হফত বযর্থ হওযা 
 

 

● ●  
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#11.  অসম্মািজিক আচরণ 

●  অিুপযুক্ত অঙ্গভলঙ্গ, লচহ্ন, বা িন্তবয করা বা অিীি বা আপলিকর 
ভাষা বযবহার করা 

● ●    

● কিৌলখক অপিাি বা পুর্-ডাউি বযবহার করা, বা সু্কি কিীফদর 
লির্যা বিা, লবভ্রান্ত করা বা লির্যা তর্য কদওযা 

● ● ●   

● কিৌলখক অপিাি বা পুর্-ডাউি বযবহার করা, বা সু্কফির কিীফদর 
লির্যা বিা, লবভ্রান্ত করা বা লির্যা তর্য কদওযা যা অিয বযলক্তর 
িািলসক বা শ্ারীলরক েলতর লদফক পলরচালিত কফর 

● ● ● ● ● 

#12. লেস লকাড  

● পৃষ্ঠা ৩৫ -এ কেস ককাফডর িাি কদখুি  ● ●    

#13.  িাদকদ্রবয বা লিযলন্ত্রত পদার্থ(গলুি) (সু্কফি, সু্কি-স্পের করা লক্রযাকিাপ বা সু্কি সম্প্রদাফযর লিরাপিা বা কিযাণফক প্রভালবত কফর এিি ঘর্িার সাফর্ জল়েত) 
● প্রভাফব  ● ● ● ● 

●  বযবহার করা বা দখি করা  ● ● ● ● 

● লবতরণ বা লবক্রয    ● ● 

#14. এভলাপভমন্ট  

●  লবদযািফযর িাঠ্ তযাগ করা বা ঘুফর কব়োফিা 
অিুিলত ছা়ো সু্কি হিওফয, ইতযালদ 

● ●   
 

#15.  লছিতাই/জবরদলস্ত (অর্থাৎ, বিপ্রফযাফগর হুিলক লদফয অফিযর (অর্থ বা সম্পলি) কিওযা বা কিওযার কচষ্টা করা, প্রকাশ্ করা বা উহয) 

● র্প্র-য়ক কর্ফক কগ্রড ৪   ● ●   

● কগ্রড ৫ কর্ফক ১২    ● ● ● 

#16.  একটি  াযার অযািাফিথর লির্যা সলক্রযকরণ 

● র্প্র-য়ক  কর্ফক কগ্রড ৪  ● ● ● ● 

● কগ্রড ৫ কর্ফক ১২  ● ● ● ● 

#17. ফাইটং  

● অিয ছাফত্রর সাফর্ শ্ারীলরক আগ্রাসি (ফযিি, িাক্কা কদওযা 
বা িাক্কা কদওযা) 

● ●  
  

●  কছার্খাফর্া িারািালর (ফছার্ আঘাফতর  ফি ঘর্িা অন্তভুথক্ত 
হফত পাফর) 

● ● ● 
  

অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন  

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং সির্থি 
করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং বৃলদ্ধ 
পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 
 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১  ললয়েল ২  ললয়েল ৩  ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

 

অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

 চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন 



  

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং সির্থি 
করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং বৃলদ্ধ 
পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১  ললয়েল ২  ললয়েল ৩  ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

#18.   াযার কসটিং/অলিসংফযাগ 

● ইচ্ছাকৃতভাফব আগুি শু্রু করা; আগুি িাগার  ফি সম্পলির ধ্বংস 
  ● ● ● 

#19.  জযুা 

●  অর্থ বা লবলিিযফযাগয পণয বযবহাফরর প্রফযাজি 
● ● ●   

#20. হিওফয দবুথযবহারকারী 
●  কদৌ়োফিা, অতযলিক আওযাজ করা, বা কঘারাঘুলর করা 

● ●    

#21.  জালত, জালতগত, লিংগ, কযৌি অলভিখুীতা, অেিতা, বা িফিথর উপর লভলি কফর হযরালি (সু্কি সম্প্রদাফযর সদসযফদর লবরফুদ্ধ সাইবার-হযরালি সহ) 
● সািািয হযরালি 

● ●    

●  গুরুতর হযরালি (ফযিি, ক্রিাগত, বা দীঘথফিযাদী হযরালি)  
● ● ● ● 

#22. কহইর্ ক্রাইি  

● ককাফিা বযলক্ত বা সম্পলির লবরুফদ্ধ একটি ক ৌজদালর অপরাি যা 
সম্পূণথ বা আংলশ্কভাফব ককাফিা জালত, িিথ, অেিতা, জালতগত উত্স, 
বা ঘৃণাত্মক বক্তবয সহ কযৌি অলভফযাজফির লবরুফদ্ধ অপরািীর পেপাত 
দ্বারা অিুপ্রালণত হয  ● ● ● ● 

#23. উসকালি কদওযা বা লবরলক্তফত অংশ্গ্রহণ করা 

●  লবদযািফয শৃ্ঙ্খিা ও শৃ্ঙ্খিার পলরফবফশ্ ব়ে িরফির বযাঘাত ঘর্াফিা 
যা কাযথকর লশ্োর জিয প্রফযাজিীয, সািারণ কেণীকফের বযাঘাফতর 
বাইফর (কযাফ ফর্লরযা, হিওফয, িাইফেলর, বাস স্টপ, ইতযালদ) 

 ● ● ● ● 

●  একটি বযলক্তগত কযাগাফযাগ যন্ত্র বযবহার কফর অিযফদর আকৃষ্ট 
করার জিয একটি ঝাফিিা শু্রু করা  

 
 ● ● ● ● 



 

 

 

 

 

 

 
অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং 
সু্টফডে সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক 

এবং হস্তফেপ করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং সির্থি 
করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং বৃলদ্ধ 
পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১  ললয়েল ২  ললয়েল ৩ ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

#24.  ইিফহিযােস 

●  প্রভাফবর অিীফি – ককাফিা লশ্োর্ীর প্রভাফব বা ইিফহিযাে 
বযবহার করা হফি লচলকৎসা কিীফদর অলবিফে অবলহত করফত 
হফব  ● ● ● ● 

●  বযবহার করা বা দখি করা  ● ● ● ● 

●  লবতরণ বা লবক্রয    ● ● 
 

#25.  সু্কি পাফসথাফিি/িি-লবলপএস প্রাপ্তবযস্কফদর সাফর্ শ্ারীলরক কযাগাফযাগ (সু্কফির দশ্থক, কলিউলিটি পার্থ িার, সু্কি প্রদািকারীফদর আফগ বা পফর) 

●  সু্কি কিীফদর সাফর্ অলিচ্ছাকৃত আিুষলঙ্গক শ্ারীলরক 
কযাগাফযাগ ● ●    

● সু্কি কিীফদর লবরুফদ্ধ আক্রিণ; বাফ ফিা পাবলিক সু্কফির 
একজি কিথচারীফক বা অিযািয প্রাপ্তবযস্কফদর শ্ারীলরকভাফব 
আক্রিণ করা, যার িফিয একজি কিী সদসযফক আঘাত করা 
সহ যারা িারািালর বা অিযািয লবলিত কাযথকিাফপ হস্তফেপ 
করফছ 

  ● ● ● 

 

#26. কপাফর্থ বি ইফিকট্রলিক লডভাইস 

● অিিুফিালদত সিফয কসি ক াি, PDA, iPods, ইফিকট্রলিক কগি 
লডভাইফসর বযবহার। প্রর্ি িঙ্ঘফি, ছাত্রফদর শু্িুিাত্র একটি সতকথ তা 
কদওযা হফব। শু্িুিাত্র প্রর্ি িঙ্ঘফির পফরই লশ্োর্ী কিফভি ১ এর 
প্রলতলক্রযার লবষয হফত পাফর। লদ্বতীয িঙ্ঘফি, একটি অলভভাবক 
লবজ্ঞলপ্ত ঘর্ফত হফব। সু্কি লিডারলশ্প এিি অিুশ্ীিিগুলি বাস্তবাযি 
করফত পাফর যা সু্কফি লিরাপিাফক উৎসালহত কফর: সু্কফি প্রফবশ্ 
করার পফর লশ্োর্ীফদর কাছ কর্ফক কসি ক াি সংগ্রহ করার জিয 
লসফস্টি ততলর করা এবং তারপফর সু্কফির লদি কশ্ফষ লশ্োর্ীফদর 
কাফছ ক রত কদওযা। 

● ●    

●  ইফিকট্রলিক লডভাইফসর বযবহার যার জিয এটি লিিথারণ করা 
হয কয এই িরফির বযবহার অিয বযলক্তর শ্ারীলরক বা িািলসক 
েলতর লদফক পলরচালিত কফর বা সরাসলর ঘর্ায 

 ● ● ● ● 
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অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

 চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং সির্থি 
করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং বৃলদ্ধ 
পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১ ললয়েল ২  ললয়েল ৩  ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

#27.  গ্রাল লত সহ সম্পলির েলত 

● সািািয বা দঘুথর্িাজলিত েলত ($50 এর কি) ● ●    

●  অিয বযলক্তর বা লবদযািফযর সম্পলির েলত  ● ● ● ● 
 

#28.  অিিুলত ছা়ো সু্কি সরঞ্জাি বযবহার 

●  কলম্পউর্ার,  যাক্স কিলশ্ি, ক াি ইতযালদর বযবহার ● ●    
 

#29. গরুতুর শ্ারীলরক আঘাত 
● িতুৃযর যফর্ষ্ট ঝুাঁ লক সলৃষ্ট করা বা িাযী বা গুরুতর লবকৃলত 
ঘর্াফিা, শ্রীফরর ককাফিা অংফশ্র কাযথকালরতা হারাফিা বা 
শ্রীফরর ককাফিা অফঙ্গর কাযথকালরতা বযাহত হওযা 

  ● ● ● 

#30.  কযৌি লিপী়েি বা অপরাি 

● কজারপূবথক কযৌি লক্রযাকিাপ- কযফকাফিা কযৌি লিযথাতফির জিয 
সু্কি কিীফদর অলবিফে বাফ ফিা পুলিফশ্র সাফর্ কযাগাফযাগ করফত 
হফব 

   ● ● 

#31.  কযৌি লভলিক িঙ্ঘি 
●  কযৌি হযরালি (ফযিি, অিাকালিত কযৌি অগ্রগলত, কযৌি 
সুলবিার জিয অিুফরাি; অিযািয অিুপযুক্ত কিৌলখক, লিলখত বা 
কযৌি প্রকৃলতর শ্ারীলরক আচরণ) 

 ● ● ● ● 

●  কযৌি কাযথকিাপ বা কযৌি অসদাচরণ (ফযিি, অিীি 
প্রকাশ্, কযৌি কাযথকিাফপ জল়েত হওযা ইতযালদ) (লপ্র-ফক  
কর্ফক কগ্রড ৪) 

● ● ● ● ● 

● কযৌি কাযথকিাপ বা কযৌি অসদাচরণ (কগ্রড ৫ কর্ফক ১২)   ● ● ● ● 

#32. কদলর  

●  ক্লাস বা সু্কফি ক্রিাগত বা অতযলিক কদলর হওযা ● ●    

#33. প্রযলুক্তর গ্রহণফযাগয বযবহার িীলত িঙ্ঘি 
●  লবস্তালরত জািার জিয এই স্টযান্ডাডথ গুলির পৃষ্ঠা ৯  কদখুি ● ●    

#34.  সু্কফির কিীফদর লবরফুদ্ধ হুিলক (শ্ারীলরক অঙ্গভলঙ্গ, লিলখত হুিলক, বা কিৌলখক হুিলক) 
● লপ্র-ফক  কর্ফক কগ্রড ৪  ● ● ● ● ● 

● কগ্রড ৫  কর্ফক ১২   ● ● ● ● 
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অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

 চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং 
সির্থি করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং 
বৃলদ্ধ পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১ ললয়েল ২  ললয়েল ৩  ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

#35.  চুলর 

● $৫০০ এর কি 
 

 ● ●   

●  $৫০০ -এর কবলশ্ (লপ্রফক বা লকন্ডারগাফর্থ ফির লশ্োর্ীফদর 
জিয পুলিফশ্র সাফর্ কযাগাফযাগ িা করার পরািশ্থ কদওযা হয) 

  ● ● ● 
 

  ● ● ● 
 

#36.  তািাক দখি বা বযবহার 

●  সু্কফির কিীফদর অিুফরাি করা হফচ্ছ ছাত্রফদর উপযুক্ত 
পদাফর্থর অপবযবহাফরর পরািফশ্থ কর ার করার জিয  

● ●    

#37.  অিপু্রফবশ্কারী 

● িলগত বা বলহষ্কার সহ অিুিলত ছা়োই সু্কফির সম্পলিফত 
র্াকা; ভাঙা এবং প্রফবশ্ করা  অন্তভুথক্ত  ● ● ● ● 

#38.  অিিফুিালদত লবক্রয বা লবতরণ (অর্থাৎ, অিিফুিালদত বা অিিফুিালদত লবক্রয বা লবতরণ পণয অিযর্ায এই ককাফড অন্তভুথক্ত িয 

● সািািয আলর্থক িূিয সহ আইফর্ি ($50 এর লিফচ) 
 ● ●    

●  উফেখফযাগয আলর্থক িূিয সহ আইফর্ি  
 

 ● ●   

#39.  লশ্োর্ীর প্রলত কিৌলখক বা শ্ারীলরক হুিলক 

●  হুিলক বা আক্রিিাত্মক ভাষা বা অিয ছাফত্রর লদফক 
লিফদথলশ্ত অঙ্গভলঙ্গ ● ● ●   
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অিপুযকু্ত এবং বযাঘাতিূিক আচরণ এবং প্রলতলক্রযার স্তর 

 চার্ব্ :  সব্ির্নম্ন স্তর র্নয়দি র্িত প্রথম ব্যব্হার করুন 

ললয়েল ১.  ক্লাসরুি সাফপার্থ  এবং সু্টফডে 
সাফপার্থ  টিি: 
উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি লশ্োর্ীর 
পূফবথ ককাফিা ঘর্িা িা র্াফক এবং হস্তফেপ 

করা িা হয। 

ললয়েল ২ .  উপযুক্ত প্রশ্াসি: 
আচরণফক কিাকাফবিা করার জিয যখি কেণীকফে সির্থি 
িাপি করা হয তখি উপযুক্ত হফত পাফর লকন্তু আচরণটি 
লশ্োর্ীফদর এবং অিযফদর কশ্খার উপর কিলতবাচক প্রভাব 
ক ফিছ 

 

ললয়েল ৩ .  
স্বল্পফিযাদী সাসফপিশ্ি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি হস্তফেপ এবং 
সির্থি করা হফযফছ লকন্তু আচরণ পুিরাবৃলি এবং 
বৃলদ্ধ পাফচ্ছ 

ললয়েল ৪.  দীঘথফিযাদী সাসফপিশ্ফির জিয 
অিুফরাি: 
এটি উপযুক্ত হফত পাফর যখি একজি 
লশ্োর্ীর আচরণ সু্কফি অিযফদর লিরাপিাফক 
গুরুতরভাফব প্রভালবত কফর 

অনুপযুক্ত বা বযঘাতমূলক আচরণ   ললয়েল ১ ললয়েল ২  ললয়েল ৩  ললয়েল ৪  উফেখ করা কযফত পাফর 
পুলিশ্/কলিউলিটি এফজলের কাফছ 

#40.  অস্ত্র, আফিযাস্ত্র এবং লবফফারক 

● লবফফারক দ্রবয (আফিযাস্ত্র, কিাাঁযা কবািা সহ কযফকাি 
অলিসংফযাগকারী বা লবফফারক উপাদাি বা লডভাইফসর দখি, 
লবক্রয, লবতরণ, লবফফারণ বা লবফফারফণর হুিলক। অলিলশ্খা 
বা আফিযাস্ত্র বযতীত অিয ককাি দাহয বা লবফফারক পদার্থ বা 

পদাফর্থর সংলিেণ।    ● ● 

 
 

● 
 

 পুলিফশ্ কর ার করফত হফব 

●  আফিযাস্ত্র (ফ ডাফরি ককাফডর ১৮ ইউএসলস ৯২১ -এ সংজ্ঞালযত 
একটি আফিযাফস্ত্রর দখি - কযিি, হযান্ডগাি, রাইফ ি, শ্র্গাি এবং 

কবািা)।     ● 
● 
 

 পুলিফশ্ কর ার করফত হফব  

●  অিযািয বনু্দক (ফযফকাফিা বনু্দফকর দখি, কয ককাফিা 
িরফির, কিাড করা বা আিফিাড করা, চািিাফযাগয বা 
অকাযথকর, আফিযাস্ত্র বযতীত বনু্দফকর িফতা কদখফত-অর্থাৎ, লবলব 

বন্দুক, কপফির্ গাি, ওযার্ার বনু্দক ইতযালদ।) 

 

  ● ● ● 

●  অিযািয অস্ত্র (শ্ারীলরক েলত, অিযািয আফিযাস্ত্র, বা 
অিযািয বন্দুফকর কারণ হফত পাফর এিি ককাফিা সরঞ্জাফির 

দখি) । আফিযাস্ত্র িঙ্ঘফির জিয রাষ্ট্রীয আইি দ্বারা কি এক 
কযাফিন্ডার বছফরর জিয বলহষ্কার বািযতািূিক, তফব বাফ াফিা 
পাবলিক সু্কিগুলি দ্বারা ককস-বাই-ফকস লভলিফত সংফশ্ািি করা 
কযফত পাফর 

 

  ● ● 

 
● 
 

 পুলিফশ্ কর ার করফত হফব   

●  লবফফারক দ্রবয (আফিযাস্ত্র, কিাাঁযা কবািা সহ কযফকাি 
অলিসংফযাগকারী বা লবফফারক উপাদাি বা লডভাইফসর দখি, 
লবক্রয, লবতরণ, লবফফারণ বা লবফফারফণর হুিলক। অলিলশ্খা 
বা আফিযাস্ত্র বযতীত অিয ককাি দাহয বা লবফফারক পদার্থ বা 
পদাফর্থর সংলিেণ) 

 

  ● ● 

 
 

● 
 

 পুলিফশ্ কর ার করফত হফব  
 



যলদ একজি ছাত্র বা পলরচযথাকারীর সু্কফির বাইফর সহাযতা বা পলরফষবার প্রফযাজি হয, তাহফি লিম্নলিলখত অল সগুলি সহাযক হফত পাফর: 

*অিুগ্রহ কফর আপিার সন্তাফির সু্কফি কি করুি লবকল্প লিফদথ ফশ্র বযবিা করার জিয* 
 

 লডলেে আিারফিইর্ ইেট্রাকশ্ি (সািারণ প্রশ্ন)                    ৮১৬-৩১৩৩  

 এফর্ফন্ডে  সাফপার্থ                                             ৮১৬-৩৫৯৩  

 গাইফডে এবং কাউফেলিং                ৮১৬-৩৭০২  

 কিলডকযাি লিভ কহাি ইেট্রাকশ্ি                                 ৮১৬-৩১৩৩ 

 কহাি সু্কলিং অল স                                     ৮১৬-৩১০৬  

 কহািফিস এডুকযাশ্ি কপ্রাগ্রাি                          ৮১৬-৩৭১৭   

 কিফেফেড এবং লডফিঙু্কফয়র্ এর্-লরস্ক ইয়র্ কপ্রাগ্রাি                        ৮১৬-৩১৭২  

 লপউপি পাফসথাফিি/সাফস্পিশ্ি লহয়ালরং                          ৮১৬ -৩৫৪৭  

        সু্টফডে কেসফিে /করলজফেশ্ি                           ৮১৬ -৩৭১৭  

        বাফ াফিা পাবলিক সু্কফির সুইচফবাডথ  অপাফরর্র                         ৮১৬-৩৫০০  

        িালিলিঙ্গয়ুাি এডুফকশ্ি                   ৮১৬-৩৫৭৭  

        অল স অ  পযাফরে এডভুফকলস                          ৮১৬-৪৬৭৮  

        অল স অ  পযাফরে এন্ড  যালিলি এফঙ্গইজফিে                        ৮১৬-৩১৭০  

        লসলকউলরটি                  ৮১৬-৩৭০৭  

        কস্পশ্াি এডুফকশ্ি                ৮১৬-৩০৬০  

        (অন্তভুথক্ত: লপ্র-সু্কি, সু্টফডে কেসফিে & পযাফরে সালভথস)  

       সুপারইফেফন্ডফের অল স                        ৮১৬ -৩৫৭৫  

 

*আপিার সন্তাি যলদ লবকল্প লিফদথশ্িায অংশ্গ্রহণ কফর, তাহফি আপিার অযাসাইিফিফের জিয তাফদর সু্কফি কি করা উলচত* 
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২০২২ -২০২৩ 

লশ্ো কবাফডথ র সদসযরা 
 

লিঃ িুই কপটু্রলচ 
কপ্রলসফডে 

পাকথ  কজিা সদসয 

 
ডঃ অযাি লরফভরা 

লিবথাহী লবষযক ভাইস কপ্রলসফডে 

কবাডথ  সদসয-এর্-িাজথ  

 

 
ডঃ কযালর্ ইভাে-োউি 

ভাইস কপ্রলসফডে ছাত্র কৃলতত্ব 
ইষ্ট কজিা সদসয 

 
লিঃ কর্ফরে হাডথ  

লশ্োগত সহাযতার কচযারিযাি 
কবাডথ  সদসয-এর্-িাজথ  

 
লিফসস কপাফির্ উডস 

অর্থ ও পলরচািিার কচযারপারসি 
ককন্দ্রীয কজিা সদসয 
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 ২০২২ -২০২৩  

লশ্ো কবাফডথ র সদসযরা 
 

 
লিফসস শ্যারি কবিি-কর্িযাি 

ক লর কজিা সদসয  

 
লিফসস কহাপ কজ 

ির্থ কজিা কবাডথ  সদসয 

 

 
লিফসস কজলি ার কিফকালজ 

ওফয়স্ট কজিা কবাডথ  সদসয 

 
লিঃ িফরে স্কর্ 

কবাডথ  সদসয-এর্-িাজথ  

 
লিস কজসলিি কযাফিরি 
ছাত্র কবাডথ  সদসয/ 
ছাত্র প্রলতলিলি 
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বাফ াফিা পাবলিক সু্কি   
 

তিয়া এি  উইলিয়ািস, এড.লড 
 বাফ ফিা পাবলিক সু্কফির সপুালরিফর্িফডে 

 

 শ্যারি ই. োউি, এড.লড. 
সু্টফডে সাফপার্থ  সালভথ ফসর সহকারী সপুালরিফর্িফডে 

 
 অরলিস লহি 

সু্টফডে সাফপার্থ  সালভথ ফসর সহকারী সপুালরিফর্িফডে 

 

www.buffaloschools.org 

 

লশ্ো কবাডথ  তার লশ্ো কাযথক্রি, পলরফষবা এবং কাযথক্রফি বযস, িিথ, অেিতা, তববালহক অবিা, জাতীয উত্স, 

জালত, বণথ, লিঙ্গ বা কযৌি অলভিফুখর লভলিফত তবষিয কফর িা। 

 

এই অ-নবষিয িীলত সম্পলকথ ত অিসুন্ধািগলুি কর্লি হিী -িযাকলগ, লচ  অ  লহউিযাি লরফসাফসথস, ৭২০ লসটি হি, 

বাফ াফিা, এিওয়াই ১৪২০২-এর কাফছ বা ৭১৬-৮১৬-৩৫০০  িেফর কি কফর লিফদথলশ্ত হফত পাফর৷ 

 

 

 

 

 

 

 

www.buffaloschools.org 


