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জরুরী প্রতিতিযা 

 
বৈধ সু্কলের নাম সতিলৈশ করান 

911 ঠিকানা সতিলৈশ করান 

আশ্রয স্থান স্থতিি অৈস্থায অৈস্থান খাতে করা েকআউট েকডাউন 

শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের শবশডং-এর 
শিতদর আশ্রয় শেদত বযবহার করা হয়।  

 

স্বল্পদর্ময়ােী জরুরী পশরশিশত মর্মাকাদবলা করার 
সর্ময় শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের চলাচল সীর্মাবদ্ধ 
করদত বযবহার করা হয়।  

 

ছাত্র এবং কর্মীদের শবশডং মর্থদক সশরদয় 
শেদত বযবহার করা হয়। 

 

সু্কদলর বাইদর একটি আসন্ন উদেগ ততশর কদর 
এর্মন ঘটনাগুশলর সর্ময় সু্কল শবশডং এবং শিশি 
সুরশক্ষত করদত বযবহৃত 

 

শবেযালয় বা আদিপাদি সশহংসতার তাৎক্ষশিক হুর্মশকর র্মদতা 
ঘটনাগুশলর সর্ময় সু্কদলর িবন এবং শিশি সুরশক্ষত করদত 
বযবহৃত। 

 
     

 পশরশিশত এবং আপনার শিয়াকলাপ 
সম্পদকে  শনদেেিাবলী িনুুন। 

 যশে সম্ভব হয় তদব হলওদয়দত 
শিক্ষার্থীদের শনর্োশরত মশ্রশিকদক্ষ শিদর 
আসা উশচৎ। 

 মশ্রশিকদক্ষর শিক্ষকরা উপশিশত শনন। 

 অনযানয সর্মস্ত কর্মী প্রদয়াজন অনুসাদর 
শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। 

 যশে পশরশিশত িঙ্কাজনক হয় তাহদল 
জানালা মর্থদক েূদর সদর র্থাকুন। 

 যশে শনদেেি মেওয়া হয় তাহদল, 
মশ্রশিকদক্ষর বাইদর র্মদনানীত শনরাপে 
অঞ্চদল চদল যান। সব সর্ময় একসাদর্থ 
র্থাকুন। 

 উপশিশত শনন 

 আপদেটগুশল িুনুন। 

 পশরশিশত এবং আপনার শিয়াকলাপ সম্পদকে  
শনদেেিাবলী িনুুন। 

 যশে সম্ভব হয় তদব হলওদয়দত শিক্ষার্থীদের 
শনর্োশরত মশ্রশিকদক্ষ শিদর আসা উশচৎ। 

 মশ্রশিকদক্ষর শিক্ষকরা উপশিশত শনন। 

 অনযানয সর্মস্ত কর্মী প্রদয়াজন অনুসাদর 
শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন। 

 আপদেটগুশল িুনুন। 

 পশরশিশত এবং আপনার শিয়াকলাপ 
সম্পদকে  শনদেেিাবলী িনুুন। 

 ছাত্রদের র্মদনানীত সর্মাদবি বা মঘাশিত 
সর্মাদবি এলাকাদত মনতৃত্ব শেন। 
প্রদয়াজদন শেতীয় পযোয়িুক্ত রুট 
বযবহার করুন। 

 উপশিশত তাশলকা এবং ক্লাস মরাস্টার 
আনুন। 

 মবরদনার পদর ক্লাসরুদর্মর েরজা বন্ধ 
করুন। 

 শনরাপে হদল উপশিশত শনন। 

 মকানও িাাঁকা িাদন পাঠাবার আদগ 
উপশিশত গিনা করনু এবং মসই িাদন 
মপ াঁদছ আবার গিনা করুন। 

 আপদেটগুশল িুনুন। 

 পশরশিশত এবং আপনার শিয়া সম্পশকে ত 
শনদেেিাবলী িনুুন। 

 সর্মস্ত বাশহযক জানালা বন্ধ করুন। 

 ব্লাইন্ডস/আদলা গুদলা মযর্মন আদছ মতর্মন মছদ়ে 
শেন 

 উপশিশত শনন 

 প্রার্থশর্মক শনদেেিাবলীর পদর আপদেটগুশল 
িুনুন। 

 মশ্রশিকদক্ষর শনদেেিাবলী স্বািাশবক শহসাদব 
চলদত র্থাদক। 

 সর্মস্ত বশহরঙ্গন কাযেির্ম পযেবশসত হয়। 

 আপদেটগুশল িুনুন। 

 আপশন যখন তালাবদদ্ধর মঘািিা িুদনদছন, শনম্নশলশখত 
শিয়াগুশল কাযেকর করদত আপনার দ্রুত পেদক্ষপ মনওয়া 
উশচৎ। 

 শনরাপে র্থাকদল, আপনার ক্লাসরুদর্মর শনকটবতী হলওদয় এবং 
সার্ারি এশরয়াগুদলা মর্থদক শিক্ষার্থীদের জর্মাদয়ত করুন। 

 আপনার েরজা লক করুন। প্রদয়াজদন বযাশরদকে শেন। 

 শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুদর্মর েরজার বাইদর একটি শনরাপে 
জায়গায় সশরদয় শেন। 

 ব্লাইন্ডস/আদলা গুদলা মযর্মন আদছ মতর্মন মছদ়ে শেন 

 সবাইদক িান্ত রাখুন, মসল মিানগুশলদক শনরব করনু। 

 সম্ভব হদল উপশিশত শনন। 

 েরজা শেদয় বা মিাদনর র্মার্যদর্ম উির মেদবন না। 

 মঘািিার জনয বযবহার করা উপকরি বা িায়ার অযালাদর্মের 
উির মেদবন না। 

 আইন প্রদয়াগকারী কর্মীদের োরা িারীশরকিাদব র্মুশক্ত না 
পাওয়া পযেন্ত লুশকদয় র্থাকুন। 

 

 

 

ৈাধযিামূ
েক 

প্রস্তাতৈি 


	Text1: 
	Text2: 


