
দদায়য়িত্বশশীলভদাববে য়শকদামমূলক চচুয়ক্তির সদাবথে সম্পয়কর্কিত 

SARS-COV-2 সম্প্রচদাবর প্রয়তবরদাধ,য়নিয়িন্ত্রনি ও চচুয়ক্তির জনিন্য বেন্যবেসদাপনিদা

সস ললের প্রততিশ্রুততি ববা করণণীয়

·  সসংগঠতনিক উদদ্যগগুললেবা সমবাদনি করবা এবসং বতির্তমবানি আইনি  মমলনি,উপযসক্ত কতিরর্তপক্ষ কতির ক জবাতর করবা তনিলদর্ততশিকবা এবসং সস লে  প্রততিষবালনির সসরক্ষবা তবধবানি করবা 

· সলবর্তবাত্তম তশিক্ষবাগতি বদ্যবসবা এবসং সবাসংগঠতনিক সমবাধবানিগুললেবা তিবালদর সসংসবার মলধদ্য প্রলয়বাগ করবা , এমনিতক তশিক্ষবা বদ্যবসবা ও জরুরণী সবাসদ্য বদ্যবসবার উপর সস লে পতরলষবালদর
অঙণীকবারবদ্ধ হওয়বা

· তশিক্ষবারর্থীলদর পড়বালশিবানিবা উন্নয়নি করবার জনিদ্য, সবাসদ্য তবষলয়বাক জরুরণী সময় কবাললে,  তিরদ্য প্রযসতক্ত বদ্যবহবালরর মবাধদ্যলম কবাযর্তকরণী তশিক্ষবা  পদ্ধততিগুললেবা সসসসংহতি করবার জনিদ্য,
তডিতজটবালে  মবাধদ্যম বদ্যবাবহবাহা্লরর দক্ষতিবা অজর্তনি করবা 

· তশিক্ষবারর্থীলদর উন্নয়নি লেলক্ষ,এমনি তক  পতরববালরর ও তডিতজটবালে দক্ষতিবা অজর্তলনির উলদদ্যবাগ তনিলতি হলব

পতরববালরর প্রততিশ্রুততি ববা করণণীয়

· ইনিতস্টিটিউট কতির ক প্রকবাতশিতি SARS-COV-2 এর তবসবার প্রততিলরবাধ ও তনিয়ন্ত্রণমমূলেক বদ্যবসবাসমমূহ সমতকর্ততি নিতরপত্রগুললেবা(documentation) মদখবা এবসং সস ললের কতির ক
এই তবষলয় গরহণীতি উলদদ্যবাগগুতলে সমলকর্ত ক্রমবাগতি অনিসসনবানি করবা

· প্রততিতদনি ববাচবালদর এবসং পতরববালরর অনিদ্যবানিদ্য সদসদ্যলদর সবালসদ্যর উপর নিজরদবাতর করবা এবসং COV-19( তবলশিষতি যতদ জ্বর ৩৭.৫ তডিতগ্রি মসন্টলগ্রিট এর মবতশি এবসং শবাসকষ/
ফস র লেক্ষনিগুললেবার সবালর সমতকর্ততি লেক্ষনি রবালক ) মস মক্ষলত্র ববাচবালদর ববাতড়লতি রবাখলতি হলব ইনিতস্টিউলটর ওলয়বসবাইলডি প্রকবাতশিতি সসরক্ষবা তনিলদর্ততশিতি তনিলদর্তশিবাবলেণী এবসং
তবধবানি অনিসসরনি কলর যতি তিবারবাতিবাতড় সম্ভব পবাতরববাতরক ডিবাক্তবার ববা তশিশু তবলশিষলজ্ঞের সবালর মযবাগবালযবাগ করলতি হলব 

· সস লে চলেবাকবালেণীনি সমলয় যতদ কবালরবা COV-19 এর লেক্ষনিগুললেবা হঠবাৎ মদখবা মদয়,লস মক্ষলত্র পতরববালরর সদসদ্য ববা অনিদ্যলকউ যবার তিরদ্যবাবলেণী তনিতদর্তষভবালব সস লে কতির পক্ষলক

মদয়বা আলছ, মস তিৎক্ষনিবাৎ সস লে মরলক ববাচবালদর তনিলয় আসলব 

· যতদ ববাচবারবা গতি ১৪ তদলনির মলধদ্য COV-19 ইততিববাচক (পতজটিভ) মকবানিও মলেবালকর সসংস্পলসর্ত এলস রবালক,তিবাহললে সস ললে যবাওয়বা তনিতশ্চিতিভবালব বন করলতি হলব

· ময মকবানি পতরতসততিলতি বদ্যতক্তগতি দবাতয়ত্ব মববালধর দবারবা ভবাইরবাস সসংক্রমনি প্রততিলরবাধ ও তনিয়ন্ত্রলনির তবষয়গুললেবার তদলক নিজর মরলখ সঠিক আচরলনির দবারবা ববাচবালদর

সসরক্ষবার তবধবানি করলতি হলব

· ইতনিতষটিউট কতিরর্তক প্রকবাতশিতি জরুরণী সবাসদ্যগতি সকলে তবতধ ও তনিয়মনিণীততির উপর তভতত্ত কলর ,  তশিক্ষবামমূলেক কবাযর্তক্রম উন্নয়লনির লেলক্ষদ্য তডিতজটবালে পবাটফমর্তগুললেবার

সহলযবাতগতিবায় উপতসতি অরববা দূলরর তশিক্ষবারর্থীলদর জনিদ্য, সতক্রয়ভবালব এবসং দবাতয়ত্বশিণীলেতিবার সবালর তশিক্ষক এবসং অনিদ্যবানিদ্য সস লে কমর্থীলদর সহলযবাতগতিবা করলতি হলব

· সসরক্ষবা ও প্রততিরক্ষবার তনিয়মনিণীততিগুললেবা তশিক্ষবারর্থী একই সবালর সহপবাঠী এবসং সকলে সস লেকমর্থী পবাশিবাপবাতশি পতরববালরর সবালর তবতনিময়/লশিয়বার করলতি হব    

                                                                                                                            প্রধবানি তশিক্ষক

                             সম্মততিক্রলম অতভভবাবলকর সবাক্ষর:

                          ___________________________

                          ___________________________  


