িশkক eবং িশkাথ েদর জনয্ িজআরিপ (েজনােরল েরসপn pেটাকল – সাধারণ সাড়াদােনর িনয়মাবিল) সামাির িসট aথর্া• সার সংেkপ
জরুির পিরিsিতেত সকল sু ল েযসব িনেদর্ শনা েমেন চলেব - েসসব তথয্ pদােনর জনয্i “আi লাভ iu গাiজ” ফাuেnশেনর সহেযািগতায় েজনােরল েরসপn
pেটাকল ৈতির করা হেয়েছ। eর মূেল আেছ সাধারণ ভাষার বয্বহার যা pথম সাড়াদানকারী েপৗঁছার আেগ সকলsু ল কমুয্িনিট কী বয্বsা েনেব, েসিট িচিhত
কের। pিতিট ঘটনায়, sু ল pশাসেকরা পিরিsিতগুেলােক পৃথকভােব মূলয্ায়ন করেবন যােত িজআরিপ বাsবায়েন েসিট পিরিsিতর েkেt uপযুk হয়।
pেতয্কিট পিরিsিত-সংি িনয়েমর েবলায় িনিদর্ কম eবং িশkাথ বয্বsা রেয়েছ যা িভn পিরিsিতেত িভn রকম। যিদ েকান িশkাথ বা কম সদসয্
pাথিমক েকান িবপেদর আশংকা বুঝেত পাের, তাহেল তা 911 কল কের eবং pশাসনেক জানােত হেব।
লকডাuন (সফট্/হাডর্ ) – সফট্ লকডাuন বলেত েবাঝায় বয্বsা gহণকারী িটেমর জনয্ আসn েকান
িবপেদর আশংকা েনi। aয্াডিমিনেsিটভ িটম, িবিlং েরসপn িটম, eবং sু ল েসফিট eেজnগণ পরবত
িনেদর্ েশর জনয্ িনধর্ািরত কমাn েপােs aবsান করেব। হাডর্ লকডাuন বলেত েবাঝায় আসn িবপেদর
কথা জানা েগেছ eবং েকান বয্িk িবিlং বয্বsার কমর্কাে সিkয় হেব না। sু ল েসফিট eেজnগণসহ
সবাi, যথাযথ লকডাuন কােজ aংশ েনেব eবং pথম সাড়াদানকারীেদর আসার aেপkায় থাকেব।
“আপনােদর দৃি আকষর্ণ করিছ: আমরা eখন সফট্/হাডর্ লকডাuন pিkয়ায় আিছ। যথাযথ বয্বsা িনন।”
(িপe িসেsেমর মাধয্েম ei বাতর্ া দুবার েঘাষণা করা হেব।)
িশkাথ রা pিশkণ pাp হেব যােত:
1. তারা সের েযেত পাের eবং চু প থােক।
িশkকগণ িনেচর কাজগুেলা করার জনয্ pিশkণ pাp হেb:
1. তারা kাসরুেমর বাiের eেস হলoেয়েত েদখেব েকান িশkাথ আেছ িকনা, তারা kাসরুেমর দরজা লক করেব, eবং লাiট বn
কের েদেব।
2. তারা দৃি র বাiের চেল যােব eবং চু প থাকেব।
3. pথম সাড়াদানকারীেদরেক দরজা খুেল েদয়ার জনয্, aথবা “লকডাuন তু েল েনয়া হেয়েছ” e ধরেনর “aল িkয়ার”
বাতর্ ার জনয্ aেপkা করেব: eবং পরবত িনিদর্ িনেদর্ শর aেপkায় থাকেব।
4. েমiন aিফেস েযাগােযাগ কের েকান িশkাথ িনেখাঁজ িকনা তা জানেত হেব।
aপসারণ – কম eবং িশkাথ েদরেক aয্ালামর্ িসেsেমর মাধয্েম pথম সতকর্ করা িদেয় aপসারণ বয্বsা
শুরু করেত হেব। যিদo েকান েকান সময় eমন হেত পাের েয, aপসারণ শুরু করার জনয্ িপe িসেsম
eবং িনধর্.ািরত িনেদর্ শাবিল কােজ লাগেত পাের।“আপনােদর দৃি আকষর্ণ করিছ” – ei েঘাষণা িদেয় শুরু
কের aনয্ িনেদর্ শ িদেত হেব।(িপe িসেsেমর মাধয্েম ei বাতর্ া দুবার েঘাষণা করা হেব।)
িশkাথ রা pিশkণ pাp হেব যােত:
1. তারা তােদর িজিনসপt েরেখ eকিট লাiেন সািরবdভােব দাঁড়ােত পাের। শীেতর সময় হেল তােদরেক
kাসরুম েথেক েবর হবার আেগ েকাট েনয়ার কথা মেন কিরেয় িদেত হেব। েযসকল িশkাথ
িফিজকয্াল eডু েকশেনর েপাশােক আেছ তারা লকার রুেম িফের যােব না। যােদর বাiের যাবার
জনয্ uপযুk েপাশাক েনi তারা যথসmব েযখােন ঠাnা না লােগ eমন জায়গায় আ য় েনেব।
িশkাকগণ pিশkণ pাp হেব যােত:
1. aপসারণ সmিকর্ ত েফাlার খুেঁ জ েপেত পােরন (uপিsিতর কাগজ eবং aয্ােসমিb কাডর্ সহ)
2. ফায়ার ি ল েপাsাের uিlিখতভােব িশkাথ েদরেক aপসারণ sেল িনেত পােরন। সবসময় বাড়িত
িনেদর্ েশর জনয্ মেনােযাগ রাখেবন।
3. িশkাথ রা েক েকাথায় তার েখয়াল রােখন।
4. েকান আহত, সমসয্াgs, aথবা িনেখাঁজ িশkাথ সmেকর্ sু ল কম eবং pথম সাড়াদানকারীেদরেক
aয্ােসমিb কাডর্ বয্বহার কের জানােবন।
আ য় sল – “আপনােদর দৃি আকষর্ণ করিছ । eকিট আ য় sেলর বয্বsা করা হেয়েছ। সকল বাiের
যাoয়ার দরজা বn রাখুন।।
(িপe িসেsেমর মাধয্েম ei বাতর্ া দুবার েঘাষণা করা হেব।)
িশkাথ রা pিশkণ pাp হেব যােত:
1. িবিlংেয়র িভতের থােক।
2. সব কাজ েযমন করিছল েতমনi কের যায়।
3. িবেশষ কম িনেদর্ শনায় সাড়া িদেত ৈতির থােক।
িশkাকগণ pিশkণ pাp হেব যােত:
1. পিরিsিতর সেচনতা বৃিd করেত পােরন।
2. সব কাজ েযমন করিছল েতমনi কের যান।
3. “aল িkয়ার” বাতর্ া যা “আ য় বয্বsা uিঠেয় েনয়া হেয়েছ” –ei িনিদর্ বাতর্ ার পের আসেব,
েসিট না পাoয়া পযর্n আ য় sেলর িনেদর্ শনা কাযর্করী থাকেব।
িবআরিট সদসয্বn
ৃ , ে ার oয়ােডর্ নs, eবং েসলটার-iন sাফগণ সকল েবর হoয়ার দরজায় থকেবন
eবং িনিদর্ aয্াসাiনেমেn aংশ gহণ করেবন।
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