শরওনপশেিং
শেউ ইয়কক
উচ্চ শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের পুেরায়
খ ালার পশরকল্পোর খেকশলস্ট

উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠানগুল ালে অবিযই COVID-19 জনস্বালযযর জরুরী অবযার জনয পুনরায় খ া া এবং পশরচা নার জনয এেটি
পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব। পশরেল্পনায় েযাম্পালের খেেলহাল্ডারলির োলে েম্পৃক্তিা প্রশিফশ ি হওয়া
উশচি, যার মলযয রলয়লে, শেন্তু িালিই েীশমি নয়, প্রিােে, অনুষি, েমমচারী, োত্র, এবং খয ালন যোযে, অনুলমাশিি
েংযােমূহ (খযমন ইউশনয়ন, প্রাক্তন োত্রোত্রীলির েংযা, এবং/অেবা েম্প্রিায় শিশিে গ্রুপেমূহ)। প্রশিটি প্রশিষ্ঠানলে অবিযই
এেটি পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব যা নূযনিমিালব এই নশেলি অন্তিুম ক্ত শবষয়গুশ আওিািু ক্ত েলর।
শেিালব পশরেল্পনা জমা শিলি হয় খে েম্পলেম আরও িেয এবং শনলিম িনার জনয “উচ্চ-শিক্ষা েংক্রাান্ত অন্তবমিীো ীন
COVID-19 শনলিম শিো” (Interim COVID-19 Guidance for Higher Education) খি ুন।
COVID-19 জনস্বাযয জরুরী অবযার েময়, উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠালনর েে পশরচা ে উচ্চশিক্ষা এবং েহায়ে োযমক্রাম েম্পশেম ি
যানীয়, রাজয এবং খফডারা প্রলয়াজনীয়িার খয খোন আপলডলের েলে হা নাগাি োোর জনয িায়ী। খোলনা শবিযমান
প্রলযাজয যানীয়, রাজয, এবং খফডারা আইন, শনয়মোনুন এবং মান প্রশিযাপন েরা এই শনলিম শিোর উল্িয নয়।

পুেরায় খ ালার পশরকল্পোর খেকশলস্ট (েযূেিম প্রনয়াজেীয়িা)
শরওনপশেিং
শিক্ষােী, শিক্ষে এবং
েমমচারীলির পুনবমহা
েহ েযাম্পাে পশরচা না
পুনরায় শুরু েরার
পশরেল্পনা।

ধারণক্ষমিা: েযাম্পালে শফলর আো শিক্ষােী, শিক্ষে এবং েমমচারীলির খফশজং এবং েং যা, খযমন েবমজনীন যান এবং
আবাশেে হ , পরীক্ষা েরার ক্ষমিা, বযশক্তগি প্রশিরক্ষামূ ে েরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) এর
প্রাপযিা, খোয়ারান্টাইন এবং শবশিন্নিার ক্ষমিা, যানীয় শচশেৎোগি ক্ষমিা, এবং শনরাপি পশরবহলনর েহজ িযিা;
PPE: প্রশিষ্ঠালনর েে েমমচারীলির জনয গ্রহণলযাগয মুল র আবরণ েংগ্রহ এবং প্রিান েরার পশরেল্পনা গলে িু ন
ু ।
প্রশিষ্ঠানটি শিক্ষােীলির মুল র আবরণ বা অনযানয বযশক্তগি প্রশিরক্ষামূ ে েরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE)
প্রিান েরলব শেনা িা শনযমারণ েরুন। রাজয এবং যানীয় জনস্বাযয আইন, শবশয এবং নীশি অনুযায়ী েযাম্পালে েমমচারী,
শিক্ষােী এবং অনযানয বযশক্তলির জনয খোোয় এবং ে ন বযশক্তগি প্রশিরক্ষামূ ে েরঞ্জাম (Personal Protective
Equipment, PPE)এর প্রলয়াজন খে েম্পলেম প্রলয়াজনীয়িা গলে িু ন
ু ;
পরীক্ষা করানো: শিক্ষােী এবং শিক্ষেলির পুনবমহাল র পর SARS-CoV-2 এর জনয শিশনং এবং খরাগ শননময়োরী
পরীক্ষলণর পশরেল্পনা েরুন, শবলিষ েলর োম্প্রশিে আন্তজমাশিে বা িূরপাল্লার ভ্রমণোরী খয খোলনা বযশক্ত, শবলিষি
িাইরালের বযাপে োম্প্রিাশয়ে েংক্রামলণর এ াোগুশ খেলে। পশরেল্পনাগুশ র উশচৎ খয এেজন বযশক্তলে পরীক্ষা েরা
হলব শেনা, োলে পরীক্ষা েরা হলব, েি ঘন ঘন পরীক্ষা েরা হলব, পরীক্ষার পদ্ধশি, পরীক্ষার ফ াফ েীিালব
জানালনা হলব এবং যারা েযাম্পালে পরীক্ষা না েলর আেলেন িালির জনয উপযুক্ত প্রশক্রায়া শনলিম ি েরা। শিক্ষােীলির
আগমলনর পর, পরীক্ষা েরা হলব শেনা এবং পরীক্ষার খনশিবাচে ফ াফ না পাওয়া পযমন্ত খোয়ারান্টাইন েরা হলব
শেনা, পশরেল্পনাগুশ িা শনযমারণ েরলি পালর;
আবাশিক জীবেযাপে: আবাশেে জীবনযাত্রার পশরেল্পনার মলযয যারণক্ষমিার েীমা, বশযমি পশরষ্করণ এবং
জীবাণুমক্ত
ু েরণ, যোযে োমাশজে িূরত্ব, েবমজনীন এ াোয় গ্রহণলযাগয মুল র আবরলণর বযবহার, অনাবিযে েমালবি
এবং োযমে ালপর উপর শনলষযাজ্ঞা, অনযানয আবাশেে েুশবযায় শিক্ষােীলির েীশমি প্রলবিাশযোর (খযমন ডশমমেশর),
িিমনােীলির েীমাবদ্ধিা, খয েে শিক্ষােী ইশমউলনােলম্প্রামাইজড বা যালির অন্তশনমশহি স্বাযযজশনি েমেযা রলয়লে িালির
জনয শবলিষ আবােলনর শবলবচনা, এবং খোয়ালরন্টাইন বা শবশিন্ন োো বযশক্তলির জনয পৃেে োোর জায়গাগুশ েম্পলেম
খপ্রালোে োো উশচৎ, এবং শিক্ষােীলির অনুেলণর জনয এেটি পশরবশিম ি শনয়মাব ী;
পশরোলোর শিয়াকলাপ: পুনবমহা এবং পশরচা নার শবশিন্ন পযমালয় খেণী, খিয়ার েরা যান এবং োযমক্রাম শেিালব
অশিলযাশজি হলি পালর িা শনযমারণ েরুন (উিাহরণস্বরূপ, খোন খেণীগুশ শবেল্প পদ্ধশি প্রিান েরলব
িা শচশিি েরুন, খযমন A/B েময়েূচী বা িূরবিী শনলিম িনা প্রিান েরা; শুযুমাত্র অযাপলয়ন্টলমন্ট দ্বারা খিয়ার
েরা যান বযবহার েরা, এেটি শনশিম ষ্ট েমলয় েিরীলর হওয়া োযমক্রালম অংিগ্রহণোরী বযশক্তর েং যা েীশমি েরা);
পশরোলো পুেরায় িযেো করুে: িবনগুশ শনরাপলি পুনরায় খ া ার পশরেল্পনা বাস্তবায়ন েরুন খযমন পশরষ্করণ এবং
জীবাণুমক্ত
ু েরণ, এবং বায়ুচ াচ , জল র বযবযা, এবং ফযাশেশ টির অনযানয মূ উপািানগুশ র পুনেূমচনা, খযমন প্রলযাজয;

WEAR A MASK.
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SAVE LIVES.
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উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠানগুল ালে অবিযই COVID-19 জনস্বালযযর জরুরী অবযার জনয পুনরায় খ া া এবং পশরচা নার জনয এেটি
পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব। পশরেল্পনায় েযাম্পালের খেেলহাল্ডারলির োলে েম্পৃক্তিা প্রশিফশ ি হওয়া
উশচি, যার মলযয রলয়লে, শেন্তু িালিই েীশমি নয়, প্রিােে, অনুষি, েমমচারী, োত্র, এবং খয ালন যোযে, অনুলমাশিি
েংযােমূহ (খযমন ইউশনয়ন, প্রাক্তন োত্রোত্রীলির েংযা, এবং/অেবা েম্প্রিায় শিশিে গ্রুপেমূহ)। প্রশিটি প্রশিষ্ঠানলে অবিযই
এেটি পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব যা নূযনিমিালব এই নশেলি অন্তিুম ক্ত শবষয়গুশ আওিািু ক্ত েলর।
শেিালব পশরেল্পনা জমা শিলি হয় খে েম্পলেম আরও িেয এবং শনলিম িনার জনয “উচ্চ-শিক্ষা েংক্রাান্ত অন্তবমিীো ীন
COVID-19 শনলিম শিো” (Interim COVID-19 Guidance for Higher Education) খি ুন।
COVID-19 জনস্বাযয জরুরী অবযার েময়, উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠালনর েে পশরচা ে উচ্চশিক্ষা এবং েহায়ে োযমক্রাম েম্পশেম ি
যানীয়, রাজয এবং খফডারা প্রলয়াজনীয়িার খয খোন আপলডলের েলে হা নাগাি োোর জনয িায়ী। খোলনা শবিযমান
প্রলযাজয যানীয়, রাজয, এবং খফডারা আইন, শনয়মোনুন এবং মান প্রশিযাপন েরা এই শনলিম শিোর উল্িয নয়।

পুেরায় খ ালার পশরকল্পোর খেকশলস্ট (েযূেিম প্রনয়াজেীয়িা)
শরওনপশেিং (েলমাে)

পাঠিম বশির্যক ি শিয়ািমযি: োমাশজে িূরত্ব এবং COVID-19 েংক্রামলণর ঝুুঁ শে শবলবচনা েলর, খোন শক্রায়াে াপগুশ
অনুলমাশিি হলব এবং পাঠক্রাম বশহিূম ি োযমক্রামগুশ েম্পলেম নীশিমা া তিশর েরুন;
ঝুঁু শকপযণক জেিিং ূা: েযাম্পালের ঝুুঁ শেপূণম জনেং যা এবং খেই েমস্ত বযশক্ত যারা হয়লিা শফলর আেলি স্বিন্দ খবায
েরলবন না, িালির েো শবলবচনা েরুন যালি িারা শনরাপলি শিক্ষামূ ে োযমক্রামগুশ লি অংিগ্রহণ েরলি পালরন
এবং িালির শনশিম ষ্ট পশরশযশির োলে মাশনলয় খনওয়া হয়; এবং
স্বাস্থ্ূশবশধ, পশরষ্করণ এবিং জীবাণুমক্ত
ু করণ খেণীেক্ষ, আবাশেে হ , শবোমাগার, ডাইশনং হ এবং অনযানয েুশবযা
প্রিানোরী যানগুশ র জনয েযাম্পাে-জুলে পশরষ্করণ এবং জীবাণুমক্ত
ু েরলণর খপ্রালোে যাপন েরুন। েযাম্পালে োো
েে বযশক্তর মলযয হাি এবং শ্বাে-প্রশ্বাে েম্পশেম ি পশরিন্নিা প্রচার েরুন।

পযক নবক্ষণ
েযাম্পালে োো
বযশক্তলির স্বালযযর
পশরশযশি ট্র্যাে
েরার নীশিমা া।

পরীক্ষা করার দাশয়ত্ব: পরীক্ষার োমগ্রী ক্রায় ও পশরচা না েরা, এবং পরীক্ষার ফ াফ েম্পলেম অবশহি েরার িাশয়লত্ব
খে আলে িা শচশিি েরুন; পরীক্ষাগুশ লি, প্রলয়াজন হল পরীক্ষা োোই যারাবাশহেিালব উপেগম এবং িাপমাত্রা পরীক্ষা
েরার জনয বযবযা োো উশচি;
পরীক্ষা করার শিনকানয়শি এবিং খপ্রান াকল: পরীক্ষার শিলোলয়শি এবং প্রশক্রায়া শনযমারণ েরুন যার মলযয োেলি
পালর োরলণর জনয পরীক্ষা েরা (খযমন উপেগম েশহি বযশক্ত, ঘশনষ্ঠ বা শনেেয খযাগালযাগ, আন্তজমাশিে ভ্রমণ),
ইনফ্লুলয়ঞ্জার মলিা অেুযিার উপেগমগুশ েশক্রায়িালব পযমলবক্ষণ েরার জনয নজরিাশরর জনয পরীক্ষা েরার পশরেল্পনা
এবং গ্রুপ পরীক্ষা েম্পলেম খপ্রালোে ;
আগাম িিকীকরণ লক্ষণ: এমন শনযমারণ েরুন যা ইশিবাচে েংক্রামণ এেটি গ্রহণলযাগয স্তলরর বাইলর বােলি পারার
েম্ভাবনার আগাম েিেীেরণ েংলেি শহলেলব োজ েরলব; এই যরলনর খমশট্র্লের খক্ষলত্র পযমলবক্ষণ েরার পদ্ধশি(গুশ )
শনযমারণ েরুন;
খেশিিং: শনউ ইয়েম খেে েন্টযাক্ট খট্র্শেং খপ্রাগ্রালমর (New York State Contact Tracing Program) মাযযলম প্রিি খপ্রালোে ,
প্রশিক্ষণ এবং েরঞ্জাম বযবহার েলর রাজয এবং যানীয় স্বাযয শবিালগর োলে ঘশনষ্ঠ েমন্বলয়র োলে েন্টযাক্ট খট্র্শেং
এর জনয পশরেল্পনা শবলবচনা েরুন - স্বাযয শবিাগ (Department of Health), ব্লুমবাগম শফ যানট্র্শপজ (Bloomberg
Philanthropies), জনে হপশেি ব্লুমবাগম স্কু অফ পাবশ ে খহ ে (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)
এবং গুরুত্বপূণম খেৌিল র মলযয এেটি উলিযাগ; এবং
শিশেিং েমী, শিক্ষােী এবং িিমনােীলির জনয শনয়শমি স্বাযয পরীক্ষার পশরেল্পনা তিশর েরুন।

শেয়ন্ত্রনণ রা া
ইশিবাচে বা েলন্দহজনে
েংক্রামলণর খক্ষলত্র েী
প্রশিশক্রায়া হওয়া উশচৎ,
খেই োলে প্রশিলরাযমূ ে
নীশিমা া এবং
অনুিী লনর পশরেল্পনা।

শবশিন্নিা: েীিালব উপেগমযক্ত
ু বযশক্তলির আ ািা েরলি হয় িা শচশিি েরুন, আবাশেে এবং অনাবাশেে উিয়ই (খযমন
প্রলযাজয)। বযশক্তরা িালির শবশিন্নিার েময়ো জুলে খোোয় বেবাে েরলবন (খযমন আবাশেে হ , খহালে , বাশে), এবং
িালির খয েহায়িা বযবযা প্রিান েরা হলব, যার মলযয রলয়লে ািয, ঔষয, মনস্তাশিে, এোলডশমে এবং/অেবা অনযানয
েহায়িার বযবযা, খেই পশরেল্পনাগুশ লে অবিযই শনশিম ষ্টিালব শচশিি েরলি হলব, প্রলয়াজন অনুযায়ী;
খকায়ারান্টাইে: েীিালব েংক্রামলণর েংস্পলিম আো বযশক্তলির (আবাশেে এবং অনাবাশেে) অনযলির খেলে খোয়ালরন্টাইন
েরা হলব, এবং খয েহায়িার বযবযা প্রিান েরা হলব, যার মলযয রলয়লে ািয, ঔষয, মনস্তাশিে, এোলডশমে
এবং/অেবা অনযানয েহায়িার বযবযা, প্রলয়াজন অনুযায়ী, িা শচশিি েরুন;

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

শরওনপশেিং
শেউ ইয়কক
উচ্চ শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের পুেরায়
খ ালার পশরকল্পোর খেকশলস্ট

উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠানগুল ালে অবিযই COVID-19 জনস্বালযযর জরুরী অবযার জনয পুনরায় খ া া এবং পশরচা নার জনয এেটি
পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব। পশরেল্পনায় েযাম্পালের খেেলহাল্ডারলির োলে েম্পৃক্তিা প্রশিফশ ি হওয়া
উশচি, যার মলযয রলয়লে, শেন্তু িালিই েীশমি নয়, প্রিােে, অনুষি, েমমচারী, োত্র, এবং খয ালন যোযে, অনুলমাশিি
েংযােমূহ (খযমন ইউশনয়ন, প্রাক্তন োত্রোত্রীলির েংযা, এবং/অেবা েম্প্রিায় শিশিে গ্রুপেমূহ)। প্রশিটি প্রশিষ্ঠানলে অবিযই
এেটি পশরেল্পনা তিশর েরলি এবং জমা শিলি হলব যা নূযনিমিালব এই নশেলি অন্তিুম ক্ত শবষয়গুশ আওিািু ক্ত েলর।
শেিালব পশরেল্পনা জমা শিলি হয় খে েম্পলেম আরও িেয এবং শনলিম িনার জনয “উচ্চ-শিক্ষা েংক্রাান্ত অন্তবমিীো ীন
COVID-19 শনলিম শিো” (Interim COVID-19 Guidance for Higher Education) খি ুন।
COVID-19 জনস্বাযয জরুরী অবযার েময়, উচ্চশিক্ষা প্রশিষ্ঠালনর েে পশরচা ে উচ্চশিক্ষা এবং েহায়ে োযমক্রাম েম্পশেম ি
যানীয়, রাজয এবং খফডারা প্রলয়াজনীয়িার খয খোন আপলডলের েলে হা নাগাি োোর জনয িায়ী। খোলনা শবিযমান
প্রলযাজয যানীয়, রাজয, এবং খফডারা আইন, শনয়মোনুন এবং মান প্রশিযাপন েরা এই শনলিম শিোর উল্িয নয়।

পুেরায় খ ালার পশরকল্পোর খেকশলস্ট (েযূেিম প্রনয়াজেীয়িা)
শেয়ন্ত্রনণ রা া
(েলনে)

খয শিক্ষার্থীনদর COVID-19 িিংিমণ শেশিি করা খগনে বা িনেি করা িনি: খেই েে শিক্ষােী যালির পরীক্ষা
েলর ইশিবাচে পাওয়া খগলে এবং শবশিন্ন অবযায় আলেন, যালির আলরা উন্নি শচশেৎো পশরলষবার প্রলয়াজন,
অেবা যারা পরীক্ষার ফ াফল র জনয অলপক্ষা েরলেন, আবাশেে প্রশিষ্ঠানগুল ালে িালির শচশেৎো এবং অনযানয
স্বাযযজশনি পশরলষবা প্রিালনর এবং পযমলবক্ষলণর পশরেল্পনা অন্তিুম ক্ত েরলি হলব;
স্বাস্থ্ূশবশধ, পশরষ্করণ এবিং জীবাণুমুক্তকরণ উন্মুক্ত এ াোগুশ র জনয পশরষ্করণ ও জীবাণুমক্ত
ু েরণ খেৌি
এবং এই যরলনর এ াোর বাশেন্দালির জনয যোযে শবজ্ঞশি বাস্তবায়ন েরুন; এবং
খযাগানযাগ প্রশিষ্ঠান েিৃম ে গৃহীি খপ্রালোে

িা ডাউে
েযাম্পালের োযমক্রাম
এবং শক্রায়াে াপ হ্রাে
েরলি এবং/অেবা
েযাম্পাে বন্ধ েরার
অশনশিি পশরেল্পনা।

এবং শনরাপিা বযবযা খিয়ার েরার পশরেল্পনা তিশর েরুন।

পশরোলোর শিয়াকলাপ: এর মলযয অন্তিুম ক্ত, খোন শক্রায়াে াপগুশ হ্রাে েরা হলব, েীমাবদ্ধ েরা হলব, বন্ধ েরা
বা িােডাউন েরা হলব এবং খোন শক্রায়াে াপগুশ িূর খেলে পশরচাশ ি হলব; িৃঙ্খ াবদ্ধিালব েরা িােডাউন
পশরচা নার প্রশক্রায়া অন্তিুম ক্ত েরা হয় যার মলযয োেলি পালর খফশজং, মাই ফ ে এবং প্রযান েমীলির েম্পৃক্তিা;
েনল যাওয়া: আবাশেে শবশ্বশবিযা য়গুশ র জনয, শিক্ষােীরা েীিালব শনরাপলি েযাম্পাে খেলে যালবন িার পশরেল্পনা
তিশর েরলি হলব। খয েে শিক্ষােীরা দ্রুি েযাম্পাে খেলে চল খযলি পারলবন না িালির জনয প্রশিষ্ঠানগুল ার
নীশিমা া শবলবচনা েরা উশচি (উিাহরণস্বরূপ আন্তজমাশিে শিক্ষােীরা); এবং
খযাগানযাগ েম্পূণম প্রশক্রায়া জুলে অিযন্তরীণ এবং বাশহযেিালব খযাগালযালগর বযাপে পশরেল্পনা গলে িু ন
ু ।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

