
1 েফ�য়াির, 2021 েথেক শর হওয়া BPS পযর্ায়-�েম পনুরায় েখালা এর 
�ধান িবষয়সমূহ 

 
1. সপুািরে�ে�� এবং েবাডর্  সুরি�ত এবং দািয়ে�র সােথ উপযু� মেন হওয়ার পর যতটা তাড়াতািড় স�ব �ুেল BPS িশ�াথ�েক 

েফরত আনেত চায়। িশ�া�হেণর অভাব পূরণ করার জনয্ আমরা পদে�প েনব। িক� আমরা িবশাল ৈবিচ�য্ময় শহের 
িডি��েক অিত শী� িবশাল ঝঁুিকেত রাখার জীবন এবং সাবর্জিনক �া�য্ পিরণিতেক পূবর্ অব�ায় িফিরেয় আনেত অ�ম। 

• আমােদর বয্ি�গত িনেদর্শ বয্ব�ায় েফরত আসার পযর্ায় 1-এ �ুল-িভিত্তক পিরক�নাগিল সবর্ািধক �েয়াজনীয় িশ�াথ�, 
ি�-K– 2 এবং িসিনয়রেদর গর� েদেব। 
 

2. BPS ে়মিডেকল িডের�র Dr. Dennis Kuo, UBMD েপিডয়াি�ে�র েডেভলপেম�াল েপিডয়াি�ক এবং পুনবর্াসন িবভােগর �ধান,  
এর ধারণা অনযুায়ী ভাইরােসর বতর্ মান কিমউিনিট িব�ার সব সমেয়র সবর্ািধক �ের রেয়েছ এবং অিবলে� আরও খারাপ হেয় 
উঠেব। Dr. Kuo একিট েসেম�ার বয্াপী িশ�েণর ধারাবািহকতার জনয্ অ�তপে� 1লা েফ�য়াির পযর্� দরূবত� �ান েথেক িশ�েণর 
এবং নতুন পরী�ণ ে�ােটাকল স�ূণর্ভােব পিরচালনা করার জনয্ এবং MMRV-এর উে�েশয্ 750 জন বা�ােক িটকাকরেণর পরামশর্ 
িদে�। 
 

3. মাচর্  মােস BPS অিতসি�য় িছল বেল এবং বিু�মােনর মেতা িনউ ইয়কর্  ে�েট �থম িহেসেব দরূবত� �ান েথেক েকবলমা� 
িনেদর্শনায় রপা�িরত হেয়েছ বেল �াথিমক পযর্ােয় ভাইরােসর অিত-িব�ার Buffalo-েত এড়ােনা স�ব হেয়িছল। এখন আমরা একিট 
সমা�রাল িস�া� অব�ায় আিছ। 
 

4. BPS Covid-19 বে�র সামািজক-আেবগগত পিরণিত সমাধান করার জনয্ বয্ব�া িনে�: 
• িশ�াথ�েদর সােথ ৈদিনক সামািজক আেবগগত েচক-ইন স�ূণর্ করার জনয্ এবং েমাকািবলা করার দ�তা িনমর্াণ করার 

মাধয্ম িহেসেব সব BPS িশ�াথ�েদর সামািজক-আেবগগত সােকর্ ল সমেয় অংশ�হণ কের। 
• �েতয্কিট �ুেল সমাজকম�, কাউে�লার এবং মেনািব�ানী আেছ যারা েটিল-কাউে�িলং পিরেষবার মাধয্েম 

সামািজক আেবগগত উে�েগ আ�া� িশ�াথ�েদর সহায়তা কের। 
• �েতয্কিট �ুল তাৎ�িণক বয্ি�গত মানিসক �া�য্ েটিলেথরািপ �দান করার জনয্ মানিসক �া�য্ কিমউিনিট 

অংশীদােরর সােথ সংযু�। 
 

5. ভাচুর্ য়াল িশ�ণ এই বে�র সময় যতটা স�ব কাযর্করীভােব কাজ করেছ:  
• এই িডি��েক িশ�ার কিমশনার �ারা িবিভ� BPS �ুেল ভাচুর্ য়াল িশ�েণর বা�বায়েনর জনয্ মেডল িহেসেব �ীকৃিত 

েদওয়া হেয়েছ এবং ে�ট জেুড় আমােদর েযাজনা িবতরণ কেরেছ। 
• কম�েদর �ািয়� সব সমেয়র সবর্ািধক �ের রেয়েছ মােন আমােদর বয্িত�মী িশ�ণ কপর্ তােদর িশ�াথ�র সােথ সবর্ািধক 

ঘ�া কাজ করেছ।  
 

6. ৈ�মািসক 1-এর জনয্ অনয্ানয্ িশ�ণ/সহায়তা পিরণােমর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ: 
• চারিট �ধান িবষেয়র জনয্ ে�ড (গিণত, িব�ান, সামািজক িশ�া এবং ELA): ে�েডর 76% উত্তীণর্ হেয়েছ; ে�েডর 18% 

অস�ূণর্ িছল; ে�েডর ে�ড 6% উত্তীণর্ হয়িন। 
• উপি�িতর হার বহৃৎ 5িট �ুল িডি�ে�র সমা�রাল রেয়েছ; আমরা বয্ি�গতভােব িশ�া দােনর সময় যত িছল তার েচেয় 

খুব একটা কম নয়। গড়পরতা এিলেম�াির ে�েডর �ায় 83% এবং হাই �ুল িশ�াথ�েদর জনয্ 78%। 
• আমােদর 2021 িসিনয়রেদর পযর্েব�েণ েদখা েগেছ েয আমরা গত বছেরর 76.2%-এর �য্াজেুয়শন হার অিত�া� করেত 

চেলিছ। 
• BPS িশ�াথ�েদর মেধয্ 97% িশ�াথ�রা BPS িরেমাট-লািনর্ং িডভাইস বয্বহার করেছ। (অনয্ানয্ 3% িশ�াথ�রা তােদর 

িনেজর িডভাইস বয্বহার করার িবক� েবেছ িনেয়েছ।) 
• িডি�� িশ�াথ�র পিরবারেক িবনামেূলয্ বািড়েত (হট�ট অথবা �ডবয্া� পিরেষবার মাধয্েম) িশ�ার উে�েশয্ 

ই�ারেনট কােনি�িভিটেক সমথর্ন করার জনয্ একিট উ�াবনামূলক �ানীয় এবং ে�ট অংশীদাির� �াপন 
কেরেছ। 
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