
DPS STS School, Dhaka 
Credits Chart 2022-23 

 

 
a. Consistency in homework submission/self and peer assessment  

 
1 homework pass: for submitting 8 homework consistently or assessing 8 assignments/CWs 

consistently following rubrics in a row  

 

1 homework pass: leads to adding 1% of attendance or 1% marks in any subject for qualifying for 

promotion or registering for exams 

 

Each homework pass can be used either to claim exemption for a day’s homework [when the 

student is sick or out of station] or for claiming attendance percentage.  

 

b. Consistency in disciplined behaviour (following teachers’ instructions, wearing 

complete uniform regularly, being consistent in attendance) helping peers and 

teacher  
 

For a term, Silver Card: 2% extra attendance percentage with preference in securing spots in 

interschool competitions. Privileged to request teachers to assign extra Sports/AMAD periods for 

a term.  

For an academic year, Golden Card: 5% attendance/ preference in securing lead roles in school 

representations, interschool competitions, MUNs, TEDx, school conferences, etc. Privileged to 

request teachers to assign extra 2 Sports/AMAD periods in an academic year. Lunch/Dinner with 

the teachers and senior leaders/principal of the school.  

 

 

c. Helping, supporting friends and teachers 
Stopping bullying incidents, helping to learn concepts/topics missed out due to absence or not able 

to understand, helping teachers to maintain class discipline, protecting school property, counseling 

a friend in need, and so on.  

 

For a term, Silver Card 

For a year, Golden Card 

 

d. Excellent performance in academics, entrepreneurship, sports, event 

organization and co-curricular activities 
 

1-2 occasions/ subjects/ disciplines/event: Silver Card 

More than 3: Golden Card 

 

e. Wall of Fame: Students who have achieved multiple credits and exceptional contributions 

will be recognized by displaying their name with photo on “Wall of Fame” in the 

corridors.  



Consequence Chart- 2022-23 
 

(includes teacher’s, student’s and parent’s actions)
 

1. Not completing an assigned work (frequency/count is calculated for six months 

combined of all subject homework) 
 
First time- the concerned teacher finds out the reason for non-submission and offer necessary 
support; make the student understand the importance of completing assignments and gives an 
additional day to submit the same the next day. Assigns a buddy student/ student coach / teacher to 
support 
Second time- issue a warning email to the student with CC to the heads and intimate the same to 
the parent; the student will be asked to submit the HW next day with additional work  
Third time- Sports period will be cancelled for a week and student should complete additional 
assignments in the sports period. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned student 
assuring he/she would not do it again in future. 
Fourth time- Bring parents to school to meet the subject teacher and the segment head  
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
 

2. Impolite behaviour (frequency/count is calculated for six months) 
 
First time- the concerned teacher finds out the reason for impolite behaviour and convey it to the 
parent; assigns a buddy student/ student coach / teacher to counsel. Assigns additional physical 
activities and calming down activities for two weeks.  
 
Second time- inform parents and make a note in the diary; assign self-management/ emotional 
management sessions on any learning platform. Student should submit the completion certificate 
within the assigned time. Assigns additional physical activities and calming down activities for a 
month. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned student assuring he/she would not 
do it again in future. 
 
Third time- summon parents, issue red card and take an apology letter from the student with 
parent’s signature. Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University Recommendation Letters will 
not be issued. interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
Assign additional physical activities for two months. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
 

3. Getting absent from school without informing/ unauthorized absence (frequency/count 

is calculated for a school year) 
 
First time- the concerned teacher writes an email to parents and find out the reason for uninformed 
absence/bunking of a class and assigns a buddy to support the student. The student should submit 



additional assigned work by the respective teacher to cover up the missed topics. Also, teach a topic 
to the class as assigned by the teacher.  
 
Second time- the student should bring a letter from the parents stating reason for getting absent 
and submit additional assigned work by the respective teacher to cover up the missed topics. Also, 
teach two topics to the class as assigned by the teacher. Issue a Red Card. Collect a guarantee letter 
from a friend of the concerned student assuring he/she would not do it again in future. 
 
 
Third time- Parent has to submit an undertaking that the student shall never be absent without 
taking proper permission, failing which the student will be disqualified from taking up exams and 
thereby will not be eligible for promotion. In case of a secondary school, the student will not be 
allowed to register for the board exams. Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University 
Recommendation Letters will not be issued. interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, 
sports tournaments, etc. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 

3A. Deliberately bunking classes after entering the school premises (frequency/count is 

calculated for a school year) 
 
First time- the concerned teacher enquires with the student and informs the same to the parents 
and assigns a buddy to support the student. The student should submit an additional assigned work 
by the respective teacher to cover up the missed topics. Also, teach a topic to the class as assigned 
by the teacher. The student shall submit an apology letter and gets a Red Card. Collect a guarantee 
letter from a friend of the concerned student assuring he/she would not do it again in future. 
 
 
Second time- The student should submit an undertaking that he shall never bunk any class and 
parents shall be summoned to discuss measures to stop bunking. The student will not be allowed to 
participate in any interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
 
Third time- Student will not be promoted to the next class. In case of a secondary school, the 
student will not be allowed to register for the board exams. Studentship Certificate/ 
NOC/Transcript/University Recommendation Letters will not be issued.  
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
 
4. Running in the corridors/cafeteria/classroom/ causing deliberate harm to other 

students and staff (other than bullying, aggression and fights) (frequency/count is 

calculated for a school year) 
 
First time- the concerned teacher informs the student why it is not acceptable and assigns a buddy 
student/ student coach to counsel. Assigns additional physical activities and calming down activities 
for a week. 
 
Second time- ask the student to water the plants for 10 minutes, run 500 meters in the ground and 
cancel PE classes for a week and assign an additional homework. Assigns additional physical activities 



and calming down activities for two weeks. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned 
student assuring he/she would not do it again in future. 
 
 
Third time- the student should write an apology letter with the parent’s signature. Assign additional 
physical activities for a month and issue a Red card.  
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 

5. Littering and graffiti (frequency/count is calculated for a school year) 
 
First time- the student should clean up the mess/surface and counsel the student through a buddy 
student/ student coach. Assigns additional physical activities and calming down activities for a week. 
 
Second time- the student should clean up the mess/surface and submit an apology letter. Assign 
emotional management course on any learning platform and the student should submit the 
completion certificate within the assigned time. Assign additional physical activities and calming down 
activities for two weeks. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned student assuring 
he/she would not do it again in future. 
 
 
Third time- parent should be summoned and issue a red card and parent should bear the cost of 
cleaning up or fixing the damages. Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University 
Recommendation Letters will not be issued. The student will not be allowed to participate in any 
interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
 

6. Disturbing a class (frequency/count is calculated for a school year) 
 
First time- the concerned teacher counsels the student and make him/her understand how it affects 
the class and assign a buddy student/ student coach to counsel. Assigns additional physical activities 
and calming down activities for a week. 
 
Second time- The concerned teacher warns the child about the consequences of getting a red card 
if he/she continues to disturb the class and collect an apology letter with parent’s signature. Assign 
self-management course on any learning platform and the student should submit the completion 
certificate within the allotted time. Assigns additional physical activities and calming down exercises 
for two weeks. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned student assuring he/she 
would not disturb the class in future. 
 
Third time- summon parents, issue a red card. The student will not be allowed to participate in any 
interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 



7. Not wearing appropriate uniform, having inappropriate haircut/hairstyle, wearing 

haircolour/nailpolish/jewellery, etc., and/or carrying fancy items (frequency/count is 

calculated for a school year) 
 
 
First time- the concerned teacher counsels the student and make him/her understand importance of 
wearing appropriate uniform to cultivate the sense of equality (removing inferiority or superiority 
complex arising due to appearance) and assign a buddy student/ student coach to counsel that there 
are better ways to receive attention. Assigns additional physical activities.  
 
Second time- The concerned teacher warns the child about the consequences of getting a red card 
if he/she continues to wear inappropriate uniform or having inappropriate appearance and collect an 
apology letter with parent’s signature. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned 
student assuring he/she would follow school’s code of conduct w.r.t. appearance.  
 
Third time- summon parents, issue a red card. The student will not be allowed to participate in any 
interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
7A. Late arrival to school or classes (frequency is calculated for six months) 
 
First time- the concerned teacher finds out the reasons for coming late and support him/her to 
resolve it (going to bed early to have enough sleep and wake up early, resolve transport issues with 
the help of parents, carpooling, find traffic free roads, etc.); counsels the student and make him/her 
understand importance of reaching the school/classes on time. Assigns a buddy student/ student 
coach to support the student if he/she is getting late to the next class (in between school periods). 
Inform parents to help their child to reach the school on time.  
 
Second time- evaluate why the support given is not helping and help the student to revisit the daily 
routine to reach the school/classes on time. If necessary, assign a time management course to be 
completed from a relevant learning platform and submit a completion certificate within the assigned 
time. 
 
Third time - The concerned teacher warns the student about the consequences being marked 
absent (for being late) and getting low attendance percentage if he/she continues to be late to 
school and the classes and collect an apology letter with parent’s signature. Collect a guarantee letter 
from a friend of the concerned student assuring he/she would be on time from the next day. 
 
Fourth Time- summon parents, issue a red card. The student will not be allowed to participate in 
any interschool competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
If the student still does not improve, the HOD/Coordinator/Segment Head/VP/Principal 
will take necessary reformative action. 
 
 
8. Stealing/Damaging another student’s belongings or school property- Zero Tolerance  
 
First time- the concerned teacher/pastoral counsellor counsels the child, assigns a buddy student/ 
student coach to mend the behaviour. Assigns self-management course on any learning platform and 



the student should submit the completion certificate within the allotted time. Summon the parents, 
impose penalty to cover the damages and issue a red card to the student. Assigns additional physical 
activities. Collect a guarantee letter from a friend of the concerned student assuring he/she would 
not do it again in future. Assign additional physical activities for a month. 
 
 
Second time- in addition to repeating the 1st time consequence, collect the double the cost of 
damages and cancel sports and AMAD for a month. Issues a red card. Assigns additional physical 
activities. The student will not be allowed to participate in any interschool competitions, school trips, 
MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. 
 
Third time- Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University Recommendation Letters will not be 
issued.  
 
 

9. Indecent Behaviour/Aggressive Behaviour/Bullying/harming another student/staff in 
school premises/bus-  Zero Tolerance  
 
First time- the concerned teacher/pastoral counsellor counsels the child, assigns a buddy student/ 
student coach to mend the behaviour. Assigns self-management course/ meditation course on any 
learning platform and the student should submit the completion certificate within the allotted time. 
Summon the parents and issue a red card to the student. Assigns additional physical activities. Cancel 
sports and AMAD for a month. The student will not be allowed to participate in any interschool 
competitions, school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. Collect a guarantee letter from 
a friend of the concerned student assuring he/she would not do it again in future. Assign additional 
physical activities for a month. 
 
 
Second time- Issue the TC. Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University Recommendation 
Letters will not be issued.  
 
 
10. Substance Abuse/smoking/carrying objectionable or obscene material to the school 
premises/bus- Zero Tolerance 
 
First time- the concerned teacher/pastoral counsellor counsels the child, assigns a buddy student/ 
student coach to mend the behaviour. Assigns self-management/meditation course on any learning 
platform and the student should submit the completion certificate within the allotted time. Summon 
the parents and issue a red card to the student. Assigns additional physical activities. Cancel sports 
and AMAD for a month. The student will not be allowed to participate in any interschool competitions, 
school trips, MUN, TEDx, ASP, sports tournaments, etc. Collect a guarantee letter from a friend of the 
concerned student assuring he/she would not do it again in future. Assign additional physical 
activities for a month. 
 
 
Second time- Issue the TC. Studentship Certificate/ NOC/Transcript/University Recommendation 
Letters will not be issued.  
 
 



List of suggested physical activities to be done in the school as consequences: 
 

a. Running 500-1000 meters (increase physical agility and utilize calories) 
b. Shuttle run of 50m 10-20 laps (increase physical agility and utilize calories) 
c. 50 sit-ups/20 push-ups/10 pull-ups/ 30 wall push ups/ 30 squats (increase physical agility, 

strength and utilize calories) 
d. Climbing the staircase up and down (4-5 floors) once/twice (increase physical agility and utilize 

calories) 
e. Stretching exercises 20-30 repetitions (increase physical agility and flexibility) 
f. Twin Ball Dribbling activities: 10-20 minutes (to enhance focus and enhance agility) 
g. Other exercises as suggested by the PE/Sports coaches 

 
These physical activities will be administered by the sports coaches as intimated by the 
teachers/segment heads during the homeroom time/break times. 
 
List of calming down activities/exercises to be done in the school: 
 

a. Mindfulness or Heartfulness meditation for 10 minutes (guided by videos or teachers) 
b. Gardening activities (planting, watering, making soil, etc.) for 30 minutes 
c. Helping juniors, parents and the school staff with assigned tasks 
d. Playing musical instruments (if the student is trained) for 30 minutes 
e. Relaxed breathing exercises- 10 minutes) 
f. Do painting or drawing (30 minutes) 
g. Gratitude journaling 
h. Visualizing, forgiving, appreciating and blessing others (guided by vides or teachers) for 10 

minutes 

 
STS Statement  
 
STS Capital Ltd. has the unilateral right, including without limitation to amend, supplement, modify, 
alter or review CAC based on suggestions received from the students, teachers and the parents; and 
make any changes to any other rules, structure, curriculum, board certification, Policy or name of the 
DPS STS School at its sole discretion at any time, including during, before/after an academic year. 
Any revision, variation, amendment of this Policy shall form a part of this Policy and bind the 
candidates, Pupils and Parents/legal guardians who will be informed about the revision, variation or 
amendment if any. All revisions, variations, amendments of this Policy will be notified to the pupils 
and the Parent/legal guardian, in addition to putting it on the School Website as a general or Special 
Notice.  
 
Review  
 
The Principal shall be responsible for organizing the annual review of this policy and its associated 
procedures. Any changes made must be approved by the CEO. 

 

List of self-management courses: 
 

Anger Management:  https://www.rolemodels.me/news/anger-management-courses-for-children 

 

https://www.rolemodels.me/news/anger-management-courses-for-children


https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_ca

mpaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279

640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype= 

 

Emotional Intelligence and Self Awareness: https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-

practitioner-

certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&ut

m_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_

dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype= 

 

 

Self-management: https://www.coursera.org/lecture/e-learning/self-management-introduction-NwIDu 

 

Self-Awareness Courses: 

 

https://www.udemy.com/course/travel-

journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=u

demyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-

awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._ 

 

 

 

 

*বাাংলা অনুবাদ পরবর্তী পৃষ্ঠায়* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype
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https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.coursera.org/lecture/e-learning/self-management-introduction-NwIDu
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._


ডিডপএস এসটিএস   াা া 

ক্রেডিি চািট ২০২২-২৩ 
 

a. বাডির  াজ জমা ক্রদওয়ার ধারাবাডি র্তা/ ডনজস্ব ক্র ৌথ মূলযায়ন (সমস্ত ডবষয় ক্রিামওয়া ট 

এ ত্রির্তভাবব) 

 

১টি বাড়ির কাজের ছািপত্র:  ৮টি বাড়ির কাে ধারাবাড়িকভাজব েমা দেওয়া/ ৮টি মূল্যায়নপত্র অথবা দেড়ির 

কাজে দেড়িবদ্ধ ড়বড়ধ দমাতাজবক অংশগ্রিি করার েনয পাওয়া যাজব। 

 

১টি বাড়ির কাজের ছািপত্র: উপড়িড়িজি ১ %, উপজরর শ্রেড়িজি উত্তীি ণ হওয়ার েন্য বা পরীক্ষার 

শ্ররজেজেশজন্র েন্য শ্রে শ্রকাজন্া ড়বষজয় ১% ন্ম্বর শ্রোগ হজব।  

  

শ্রকাজন্া ড়শক্ষার্থী অসুি অবিায় বা অন্য শহজর অবিান্ করাকালীন্ বাড়ির কাে শ্রর্থজক অবযহড়ি পাওয়ার েন্য 

বাড়ির কাজের ছািপত্র বযবহার করজি পারজব। উপড়িড়ির হার বািাজন্ার েন্যও এটি বযবহৃি হজি পাজর।   

 

b. মাত্রজটর্ত আচার বযবিার ও (ডিক্ষ বদর  রা আবদি ডনষেধ ষেনে চলা, সু্কনলর ইউনেফে ম পরা, 

ধারাবানিকভানব ষেনিনে উপনিে থাকা) নিক্ষক ও সিপাঠীনের সািায্য করা- 

       

সামড়য়ক ড়সলভার কার্ণ: ২% অড়তড়রক্ত উপড়িড়তসহ সু্কজল্র অভযন্তরীন ক্রীিা প্রড়তজযাড়িতায় দস্কার করার 

সুজযাি পাওয়া যাজব। এজত ড়শক্ষকজের অড়তড়রক্ত ক্রীিা ড়বষয়ক ক্লাস দনওয়ার অনুজরাধ করা যাজব।   

 

বাৎসড়রক শ্রগাজেন্ কার্ণ: ৫% উপড়িড়তসহ সু্কজলর প্রড়িড়ন্ড়িত্বমূলক আজয়ােন্, আন্তঃড়বদ্যালয় প্রড়িজোড়গিা, 

এমইউঅযান্এস ,টিইড়র্য়াক্স, সু্কল কন্ফাজরন্স ইিযাড়দ্জি গুরুত্বপূি ণ ভূড়মকা পালজন্র সুজোগ পাওয়া োজব।  

 

c. ডিক্ষ  এবাং বনু্ধবদর সািা য সিব াডির্তা  রা- 

  

বুড়ল্ং সংক্রান্ত ঘিনা না ঘিার েনয কাে করা, অনুপড়িত থাকা বা বুঝজত না পারা সিপাঠীজক পিা বুঝজত 

সিায়তা করা , ড়শক্ষকজক দেড়িকজক্ষর শঙৃ্খল্া বোজয় রাখার কাজে সিায়তা করা, সু্কজল্র সম্পে রক্ষা করা, 

প্রজয়ােন অনুযায়ী পাজশর বনু্ধজক মানড়সকভাজব সমথ থন, সািস  ও সটঠক ড়েক ড়নজেথশনা প্রোন করা।  

 

 সামড়য়ক ড়সলভার কার্ণ 

 বাৎসড়রক শ্রগাজেন্ কার্ণ 

 

d. পিাবিানা  ক্রেলাধুলা  অনুষ্ঠান আবয়াজন  ডিক্ষা  া টেবমর সাবথ স্বমন্বয় ারী  া টেম  

উবদযাক্তা ইর্তযাডদ জায়িায় অসাধারণ  ম টদক্ষর্তা 

 

একটি বা দু্ইটি অন্ুষ্ঠান্/ড়বষয়/ ড়বভাগ/ আজয়ােন্: ড়সলভার কার্ণ 

৩ টির শ্রবড়শঃ শ্রগাজেন্ কার্ণ 

 



e. ওয়াল অব শ্রফইম- ড়শক্ষার্থীজদ্র মজিয োরা ড়বড়ভন্ন ড়দ্জক কৃড়িজত্বর পড়রচয় ড়দ্জয় শ্রেড়র্ি অেণন্ 

করজব িাজদ্র অসামান্য অবদ্াজন্র স্বীকৃড়ি ড়হজসজব িাজদ্র ন্াম ও ছড়ব সু্কজলর শ্রদ্য়াজল শ্রদ্য়াজল ওয়াল 

অব শ্রফইম এ প্রদ্শ ণন্ করা হজব। 

 

 ম ট াবের ধারাবাডি  ফলাফবলর ডববরণী 

 শ ডিক্ষ   ডিক্ষাথী এবাং অডভভাব  বৃবরর  ম ট াে সর্ড টর্ত) 

 

1.  রৃ্তটপক্ষ দ্বারা প্রদান ৃর্ত  াজটি না  রা শ ডনধ টাডরর্ত সময় ৬ মাস) 

 

প্রথমর্ত , োড়য়ব প্রাপ্ত ড়শক্ষক কােটি না েমা দেওয়ার দপছজন োড়য় কারিটি অনুসন্ধান করজবন ও প্রজয়ােনীয় 

সিায়তা প্রোন করজবন এবং কােটি করার গুরুব অনুধাবন করাজনার দেষ্টা করজবন ও কােটি কজর েমা 

দেওয়ার বািড়ত সময় প্রোন করজবন। একেন বনু্ধবপূি থ ড়শক্ষাথীজক সািাযয কারী ড়িজসজব ড়নজয়াি করজবন।  

 

ডদ্বর্তীয়র্ত , ড়শক্ষক তার ড়বভািীয় প্রধানজক অবিত দরজখ ড়শক্ষাথীজক একটি ড়ল্ড়খত পত্র দপ্ররি করজবন দযখাজন 

অড়তড়রক্ত কােসি পূজব থর কােটি পর ড়েন েমা দেওয়ার কথা বল্া িজব। ড়শক্ষক এই ড়বষয়টি বযক্তক্তিতভাজব 

সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর অড়ভভাবকজক অবিত করজবন।  

 

রৃ্তর্তীয়র্ত , সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর ক্রীিা ড়বষয়ক ক্লাসটি বাড়তল্ করা িজব এবং ওই সমজয়ই ড়শক্ষাথীজক ড়েজয় 

অযাসাইনজমন্টটি কড়রজয় দনওয়া িজব। তার দকাজনা বনু্ধর কাছ দথজক ড়নশ্চয়তা পত্র দনওয়া িজব দয এর পজর 

একই কাে দসই পুনরায় করজব না।  

 

চরু্তথ টর্ত  দসকশন দিড ও ড়বষয় ড়শক্ষজকর সজে আজল্ােনা করার েনয অড়ভভাবক দক ডাকা িজব। এরপরও 

ড়শক্ষাথীর অবিার উন্নয়ন না ঘিজল্ ড়বভািীয় প্রধান, দকাঅরড়ডজনির, দসকশন দিড, অধযক্ষ প্রজয়ােনীয় 

সংজশাধনমূল্ক পেজক্ষপ দনজবন। 

 

2. অভদ্র আচার বযবিার  শডনধ টাডরর্ত সময় ৬ মাস) 

 

প্রথমর্ত, োড়য়ব প্রাপ্ত ড়শক্ষক অভদ্র বযবিার করার দপছজন োড়য় কারিটি অনুসন্ধান করজবন ও বাবা-মা’দক 

ড়বষয়টি োন্াজবন্, একেন বনু্ধবপূি থ ড়শক্ষাথীজক দবাঝাজনার েনয ড়নজেথশ দেজবন। পরবতী েুই সপ্তাজির েনয 

শারীড়রক কাে ণেম সম্বড়লি কাে ও শান্ত করার উজেজশয ড়কছু কাে প্রদ্ান্ করজবন্। 

 

নিেীয়ে , বাবা-মা’শ্রক োন্াজবন্ ও র্াইড়রজি ড়বষয়টি ড়লজে শ্রদ্জবন্ এবং আত্ম ড়ন্য়ন্ত্রি ও আজবগ ড়ন্য়ন্ত্রজির 

েন্য উপজোগী শ্রকাজন্া ড়শক্ষামূলক শ্রসশন্ করাজবন্। ড়শক্ষার্থীজক শ্রসটি ড়ন্ি ণাড়রি সমজয়র মজিয করজি হজব। 

পরবতী এক মাজসর েনয  শারীড়রক কাে ণেম সম্বড়লি কাে ও শান্ত করার উজেজশয ড়কছু কাে প্রদ্ান্ করজবন্। 

তার দকাজনা বনু্ধর কাছ দথজক ড়নশ্চয়তা পত্র দনওয়া িজব দয এর পজর একই কাে দসই পুনরায় করজব না।  

 

েৃেীয়ে , বাবা-মা’শ্রক র্াকা হজব। একটি লাল কার্ণ ইসুয করা হজব এবং ড়শক্ষার্থীর কাছ শ্রর্থজক অড়ভভাবজকর 

স্বাক্ষর সম্বড়লি একটি অপরাি স্বীকারপূব ণক ক্ষমা প্রার্থ ণন্ামূলক পত্র শ্রন্ওয়া হজব। ছাত্রজত্বর সন্দ্, অযান্ওড়স, 

ন্ম্বরফদ্ণ/ ড়বশ্বড়বদ্যালজয়র প্রিযয়ন্ পত্র পাশ করা হজব ন্া। আন্তঃসু্কল প্রড়িজোড়গিা, সু্কল টিপ, এমইউঅযান্, 

টিইড়র্এক্স, েীিা প্রড়িজোড়গিা ইিযাড়দ্ও শ্রি অংশগ্রহিও করা োজব ন্া।  



অড়িড়রক্ত কাড়য়ক েম েুক্ত কাে শ্রদ্ওয়া হজব দু্ই মাজসর েন্য। এরপরও ড়শক্ষাথীর অবিার উন্নয়ন না ঘিজল্ 

ড়বভািীয় প্রধান, দকাঅরড়ডজনির, দসকশন দিড, অধযক্ষ প্রজয়ােনীয় সংজশাধনমূল্ক পেজক্ষপ দনজবন। 

 

3. সু্কল ক্রথব  ছুটি না ডনবয় অনুপডির্ত থা বল  শপ্রায়/বাৎসডর  ডিবসব) 

 

প্রথমত, সংড়িষ্ট ড়শক্ষক একটি ই-দমইল্ ড়ল্খজব এবং না োড়নজয় অনুড়িত থাকার বা ক্লাস না করার কারি 

োনার দেষ্টা করজব এবং একেন বনু্ধবপূি থ ড়শক্ষাথীজক সািাযয কারী ড়িজসজব ড়নজয়াি করজবন। ড়শক্ষাথীজক না 

করা দেড়ির কাে করার েনয অড়তড়রক্ত কাে েমা ড়েজত িজব। এবং ড়শক্ষক কতৃ থক প্রোনকৃত দসই পিাটি 

ড়শখজত িজব। 

 

ডদ্বর্তীয়বার- ড়শক্ষাথীজক অনুপড়িত থাকার কারি উজেখ কজর অড়ভভাবকজের কাছ দথজক একটি ড়েটঠ আনজত 

িজব এবং ড়মস করা ড়বষয়গুড়ল্ সম্পন্ন করার েনয সংড়িষ্ট ড়শক্ষজকর দ্বারা অড়তড়রক্ত ড়নধ থাড়রত কাে েমা ড়েজত 

িজব। এছািাও, ড়শক্ষক দ্বারা ড়নধ থাড়রত, ক্লাজস েুটি ড়বষয় দশখাজত িজব। একটি ল্াল্ কাডথ ইসুয করা িজব। সংড়িষ্ট 

ছাত্র/ছাত্রীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি “িযারাড়ন্ট দল্িার” সংগ্রি করজত িজব যা দ্বারা ড়তড়ন ড়নক্তশ্চত করজবন দয 

ভড়বষযজত এটি আর করজবন না। 

 

রৃ্তর্তীয় বার- অড়ভভাবকজক একটি অেীকার নামা েমা ড়েজত িজব দয উপযুক্ত অনুমড়ত ছািা ড়শক্ষাথী কখনই 

ড়বেযাল্শ্রয় অনুপড়িত থাকজব না, এজত বযথ থ িজল্ ড়শক্ষাথী পরীক্ষায় অংশগ্রিজির েনয অজযািয বজল্ ড়বজবড়েত 

িজবন এবং এর ফজল্ ড়তড়ন পরবতী দেিীজত উত্তীি থ হওয়ার দযািয বজল্ ড়বজবড়েত িজবন না। মাধযড়মক ড়বেযাল্জয়র 

দক্ষজত্র, ড়শক্ষাথীজক দবাডথ পরীক্ষার েনয ড়নবন্ধন করজত দেওয়া িজব না। স্িুজডন্টড়শপ 

সাটিথড়ফজকি/এনওড়স/ট্রান্সক্তক্রপ্ট/ড়বশ্বড়বেযাল্য় সুপাড়রশ পত্র ইসুয করা িজব না।  আন্তঃসু্কল্ প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ 

টট্রপ, MUN, TEDx, ASP এবং দপািথস িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিন করজত পারজবনা। 

এরপর ও ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ 

ড়প্রক্তন্সপাল্ সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ ড়নজবন। 

 

3A. সু্কল প্রাঙ্গবন প্রববি  রার পর ইচ্ছা ৃর্তভাবব ক্লাস পলায়ন  রা (এ টি ডিক্ষা ববষ টর জনয) 

 
প্রথমবার- সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীর দখা োঁেখবর ড়নজবন এবং অড়ভভাবকজেরজক তা োনাজবন এবং ড়শক্ষাথীজক 

সািােয করার েনয তার একেন বনু্ধজক মজনানীত করজবন। অসমূ্পি থ ড়বষয়গুড়ল্ সম্পন্ন করার েনয ড়শক্ষাথীজক 

সংড়িষ্ট ড়শক্ষক প্রেত্ত একটি অড়তড়রক্ত ড়নধ থাড়রত কাে েমা ড়েজত িজব। এছািাও, ড়শক্ষক দ্বারা ড়নধ থাড়রত, ক্লাজস 

একটি ড়বষয় দশখাজত িজব। ড়শক্ষাথীজক একটি “এজপাল্ক্তে দল্িার”  েমা ড়েজত িজব এবং একটি ল্াল্ কাডথ 

পাজবন। সংড়িষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি “িযারাড়ন্ট দল্িার” সংগ্রি করজত িজব যাজত ড়তড়ন ড়নক্তশ্চত 

করজবন দয ভড়বষযজত এটি আর করজবন না। 

 

ডদ্বর্তীয়বার- ড়শক্ষাথীজক একটি অেীকার প্ত্র েমা ড়েজত িজব দয, দস ভড়বষযদত কখনই দকাজনা ক্লাস পল্ায়ন 

করজব না এবং এ ড়নজয় আজল্ােনা করার েনয অড়ভভাবকজের দডজক পাঠাজনা িজব। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা 

আন্তঃসু্কল্ প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, ক্রীিা িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত 

দেওয়া িজব না। 

  

রৃ্তর্তীয়বার- ড়শক্ষাথীজক পরবতী দেিীজত উন্নীত করা িজব না। মাধযড়মক ড়বেযাল্জয়র দক্ষজত্র, ড়শক্ষাথীজক দবাডথ 

পরীক্ষার েনয ড়নবন্ধন করজত দেওয়া িজব না। স্িুজডন্টড়শপ সাটিথড়ফজকি/এনওড়স/ট্রান্সক্তক্রপ্ট/ইউড়নভাড়স থটি 

দরকজমজেশন দল্িার ইসুয করা িজব না। এরপর ও ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-

অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ ড়প্রক্তন্সপাল্ সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ ড়নজবন। 
 



4.  ডরবিার/ যাবফবিডরয়া/ক্লাসরুবম ক্রদৌিাবনা/ অনযানয ছাি এবাং  মীবদর ইচ্ছা ৃর্ত ক্ষডর্ত সাধন 

(বুডলাং, আগ্রাসন এবাং মারামাডর ছািা) (এ টি ডিক্ষা ববষ টর জনয) 
 

প্রথমবার- দকন এটি গ্রিিজযািয নয় তা সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীজক োনাজবন এবং একেন বনু্ধ বা ছাত্র-

প্রড়শক্ষজকর োরা পরামশ থ দেওয়া িজব। এক সপ্তাজির েনয অড়তড়রক্ত দখল্াধুল্া/বযায়াম এর বযবিা করা িজব।  
  

ডদ্বর্তীয়বার- ড়শক্ষাথীজক ১০ ড়মড়নজির েনয িাজছ পাড়ন ড়েজত বল্া িজব, মাজঠ ৫০০ ড়মিার দেৌিাজনা এবং এক 

সপ্তাজির েনয শারীড়রক ড়শক্ষা ক্লাস বাড়তল্ করা িজব এবং একটি অড়তড়রক্ত দিামওয়াকথ বরাদ্দ করা িজব। েুই 

সপ্তাজির েনয অড়তড়রক্ত শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম এর বযবিা করা িজব। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর কাছ দথজক 

একটি “িযারাড়ন্ট দল্িার” সংগ্রি করজত িজব যাজত ড়তড়ন ড়নক্তশ্চত করজবন দয ভড়বষযজত এটি আর করজবন না।  

 

রৃ্তর্তীয়বার- ড়শক্ষাথীজক অড়ভভাবজকর স্বাক্ষর সি একটি “এজপাল্ক্তে দল্িার” ড়ল্খজত িজব। এক মাজসর েনয 

অড়তড়রক্ত দখল্াধুল্া/বযায়াম এর বযবিা এবং একটি ল্াল্ কাডথ ইসুয করজত িজব। এরপর ও ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না 

িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ ড়প্রক্তন্সপাল্ সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ 

ড়নজবন। 

 

5. ডলিাডরাং এবাং গ্রাডফডর্ত (এ টি ডিক্ষা ববষ টর জনয) 
  

প্রথমবার- ড়শক্ষাথীজক দমস/সারজফস পড়রষ্কার করজত িজব এবং একেন বনু্ধ বা ছাত্র-প্রড়শক্ষজকর োরা পরামশ থ 

দেওয়া িজব। এক সপ্তাজির েনয অড়তড়রক্ত অড়তড়রক্ত শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম এর বযবিা করা িজব। 

  

ডদ্বর্তীয়বার- ছাত্রজক দমস/সারজফস পড়রষ্কার করজত িজব এবং “এজপাল্ক্তে দল্িার” েমা ড়েজত িজব। দযজকাজনা 

ড়শক্ষার প্ল্যািফজম থ আজবিিত বযবিাপনা দকাস থ বরাদ্দ করা িজব এবং ড়শক্ষাথীজক ড়নধ থাড়রত সমজয়র মজধয 

সমাড়প্তর প্রশংসাপত্র েমা ড়েজত িজব। এক সপ্তাজির েনয অড়তড়রক্ত অড়তড়রক্ত শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম এর 

বযবিা করা িজব। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি “িযারাড়ন্ট দল্িার” সংগ্রি করজত িজব যাজত ড়তড়ন 

ড়নক্তশ্চত করজবন দয ভড়বষযজত এটি আর করজবন না। 

 

রৃ্তর্তীয়বার- অড়ভভাবকজক দডজক একটি ল্াল্ কাডথ ইসুয করজত িজব এবং অড়ভভাবকজক পড়রষ্কার করার বা 

ক্ষড়তপূরজির খরে বিন করজত িজব। স্িুজডন্টড়শপ সাটিথড়ফজকি/এনওড়স/ট্রান্সক্তক্রপ্ট/ড়বশ্বড়বেযাল্য় 

সুপাড়রশ পত্র ইসুয করা িজব না। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা আন্তঃসু্কল্ প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, 

ক্রীিা িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনমুড়ত দেওয়া িজব না।  

 

এরপর ও ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ 

ড়প্রক্তন্সপাল্ সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ ড়নজবন। 

 

6. ক্লাস চলা াডলন সমবয় ডবরক্ত  রা (এ টি ডিক্ষা ববষ টর জনয) 
  

প্রথমবার- সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীজক পরামশ থ ড়েজবন এবং তাজক দবাঝাজবন দয এটি কীভাজব ক্লাজসর ক্ষড়তসাধান 

কজর এবং একেন বনু্ধ বা ছাত্র-প্রড়শক্ষজকর োরা পরামশ থ দেওয়া িজব। এক সপ্তাজির েনয অড়তড়রক্ত অড়তড়রক্ত 

শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম এর বযবিা করা িজব। 
  

ডদ্বর্তীয়বার- যড়ে এরপজরও দস ক্লাজস ড়বরক্ত করজত থাজক তািজল্ সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীজক ল্াল্ কাডথ পাওয়ার 

পড়রিড়ত সম্পজকথ সতকথ কজর ড়েজবন এবং অড়ভভাবজকর স্বাক্ষর সি “এজপাল্ক্তে দল্িার” গ্রিন করজবন । 

দযজকাজনা ড়শক্ষার প্ল্যািফজম থ দসল্ফ মযাজনেজমন্ট দকাস থ বরাদ্দ করা িজব এবং ড়শক্ষাথীজক ড়নধ থাড়রত সমজয়র 

মজধয দকাস থ সমাড়প্তর প্রশংসাপত্র েমা ড়েজত িজব। অড়তড়রক্ত দখল্াধুল্া/বযায়াম এবং েুই সপ্তাজির েনয শান্ত 



করার ক্তক্রয়াকল্াপ বরাদ্দ করা। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি “িযারাড়ন্ট দল্িার” সংগ্রি করা িজব 

যাজত ড়তড়ন ড়নক্তশ্চত করজবন দয ভড়বষযজত ক্লাজস ড়বরক্ত করজবন না।  
  

রৃ্তর্তীয়বার- অড়ভভাবকজের দডজক ল্াল্ কাডথ ইসুয করা িজব। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা আন্তঃসু্কল্ প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ 

টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, ক্রীিা িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত দেওয়া িজব না। 

 

এরপর ও ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ 

ড়প্রক্তন্সপাল্ সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ ড়নজবন। 
 

7. উপ ুক্ত ইউডনফম ট না পরা, অনুপ ুক্ত চুল  ািা/ক্রিয়ারস্টাইল, চুবলর রাং/ক্রনলপডলি/ক্রম াপ/িিনা 

ইর্তযাডদ পরা/ অডভনব অসমথ টনব ািয ত্রজডনসপি বিন  রা (এ টি ডিক্ষা ববষ টর জনয) 
 

প্রথমর্ত - সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীজক পরামশ থ ড়েজবন এবং তাজক সমতার দবাধ িজি দতাল্ার েনয উপযুক্ত 

ইউড়নফম থ পরার গুরুব দবাঝাজবন (আেজশ থর কারজি উে্ভূত িীনমনযতা বা দেষ্ঠজবর েটিল্তা েরূ করার 

েনয)  

  

আজরা ভাজল্াভাজব মজনাজযাি দপজত একেন বনু্ধ ড়শক্ষাথী/ছাত্র প্রড়শক্ষক মজনানীত করজবন। ড়কছু শারীড়রক 

দখল্াধুল্া/বযায়াম ও দযাি করা িজব।  

ডদ্বর্তীয়র্ত- ড়শক্ষক ছাত্রজক ল্াল্ কাডথ পাওয়ার পড়রিড়ত সম্পজকথ সতকথ করজবন যড়ে দস অনুপযুক্ত ইউড়নফম থ 

পরজত থাজক বা অনুপযুক্ত অড়ভবযক্তক্ত থাজক এবং ড়পতামাতার স্বাক্ষরসি একটি ক্ষমাপত্র সংগ্রি কজর ড়েজত 

িজব। বনু্ধর কাছ দথজক একটি িযারাডি ক্রলিার সংগ্রি করজত িজব দযখাজন আশ্বাস থাকজব দয, দস সু্কজল্র 

ড়নয়ম-নীড়ত অনুসরি করজব।  

রৃ্তর্তীয়র্ত- অড়ভভাবকজক ডাকা িজব, একটি ল্াল্ কাডথ দেয়া িজব। ল্াল্ কাডথ প্রাপ্ত ছাত্র দকান আন্ত: সু্কল্ 

প্রড়তজযাড়িতা, ভ্রমন, মুন, দিড এক্স, এ. এসড়প, সু্কল্ িুন থাজমজন্ট অংশগ্রিি করজত পারজব না। এরপর ও 

ড়শক্ষাথীর উন্নড়ত না িজল্ ড়বভািীয় প্রধান দকা-অড়ডথজনির/দসিজমন্ট দিড /ভাইস ড়প্রক্তন্সপাল্/ ড়প্রক্তন্সপাল্ 

সংস্কারমূল্ক পেজক্ষপ ড়নজবন। 

7A. সু্কল বা ক্লাবস ক্রদরীবর্ত আিমন (ছয় মাবসর ডভডিবর্ত) 

 

প্রথমবার- সংড়িষ্ট ড়শক্ষক দেড়রজত আসার কারি খুোঁজে দবর করজবন এবং তাজক সমাধান করজত সিায়তা 

করজবন (পয থাপ্ত ঘুম ও তািাতাড়ি ঘুম দথজক উঠজত তািাতাড়ি ঘুমাজত যাওয়া, অড়ভভাবকজের সিায়তায় 

পড়রবিন সমসযা সমাধান করা, কারপুড়ল্ং করা, যানেিমুক্ত রাস্তা দখা োঁো , ইতযাড়ে); ড়শক্ষাথীজক পরামশ থ ড়েজবন 

এবং তাজক সু্কল্/ক্লাজস সময়মজতা দপৌৌঁছাজনার গুরুব দবাঝাজবন। পরবতী ক্লাজস (সু্কজল্র সময়কাজল্র মজধয) 

ছাত্র/ছাত্রী দেরী করজল্ তাজক সমথ থন করার েনয একেন বনু্ধ ছাত্র/ছাত্রী প্রড়শক্ষকজক মজনানীত করজবন। 

ড়পতামাতাজক তাজের সন্তানজক সময়মজতা সু্কজল্ দপৌৌঁছাজত সািাযয করার েনয আিবান োনাজবন। 

 

ডদ্বর্তীয়বার- প্রেত্ত সিায়তা দকন সািাযয করজছ না তা মূল্যায়ন করজব এবং সময়মজতা সু্কল্/ক্লাজস দপৌৌঁছাজনার 

েনয ড়শক্ষাথীজক দেড়নক রুটিনটি পুনরায় দেখজত সািাযয করজব। প্রজয়ােজন, একটি প্রাসড়েক ড়শক্ষার প্ল্যািফম থ 

দতড়র করার েনয একটি সময় বযবিাপনা দকাস থ বরাদ্দ করজব এবং ড়নধ থাড়রত সমজয়র মজধয একটি সমাড়প্তর 

প্রশংসাপত্র েমা দেজব। 

 

রৃ্তর্তীয় বার - সংড়িষ্ট ড়শক্ষক ড়শক্ষাথীজক অনুপড়িত ড়িসাজব ড়েড়িত করজব (দেরী িওয়ার েনয) এবং সু্কজল্ এবং 

ক্লাজস দেরী করজত থাকজল্ উপড়িড়ত শতাংশ কম িওয়ার ফল্াফল্ সম্পজকথ ছাত্রজক সতকথ করজব এবং 



ড়পতামাতার স্বাক্ষর সি একটি ক্ষমা পত্র সংগ্রি করজব। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি ড়েটঠ সংগ্রি 

করজব যাজত ড়তড়ন ড়নক্তশ্চত িন দয ড়তড়ন পজরর ড়েন দথজক সময়মজতা উপড়িত িজবন। 

 

চরু্তথ টবার- অড়ভভাবকজের ডাকা িজব, ল্াল্ কাডথ ইসুয করা িজব। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা আন্তঃসু্কল্ প্রড়তজযাড়িতা, 

সু্কল্ টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, ক্রীিা িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত দেওয়া িজব না। 

যড়ে ছাত্র এখনও উন্নড়ত না কজর, তািজল্ ড়ডপািথজমন্ট প্রধান/সমন্বয়ক/দসিজমন্ট প্রধান/ড়ভড়প/ড়প্রক্তন্সপাল্ 

প্রজয়ােনীয় সংস্কারমূল্ক বযবিা দনজবন। 

৮. অনয ক্র ান ছাবির ত্রজডনসপি অথবা সু্কবলর সর্দ চুডর/নষ্ট: ত্রজবরা িলাবরন্স  

প্রথমর্ত- একেন সংড়িষ্ট ড়শক্ষক/পযাজটারাল্ দকয়ার কাউক্তন্সল্র ড়শক্ষাথীজক দবাঝাজবন। আজরা ভাজল্াভাজব 

আেরিড়বড়ধ দশখাজত একেন বনু্ধ ড়শক্ষাথী/ছাত্র প্রড়শক্ষক মজনানীত করজবন। দয দকান দশখার দক্ষজত্র স্ব-

বযবিাপনা দকাস থ দেয়া িজব এবং ড়শক্ষাথীজক ড়নড়েথষ্ট সমজয়র মজধয তা সম্পন্ন করজত িজব। অড়ভভাবকজক ডাকা 

িজব এবং ক্ষড়তপূরি আোয় করা িজব ,দসই সাজথ ল্াল্ কাডথ প্রোন করা িজব। শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম করজত 

দেয়া িজব। একেন বনু্ধর কাছ দথজক একটি িযারাড়ন্ট ড়েটঠ ড়নজব দযখাজন আশ্বাস দেয়া থাকজব দয, দস ভড়বষযজত 

এমন করজব না। এক মাজসর েনয তাজক শারীড়রক দখল্াধুল্া/বযায়াম করজত দেয়া িজব। 

ডদ্বর্তীয়বার-প্রথমবার ফল্াফল্ পুনরাবড়ৃত্ত ছািাও, ক্ষড়তর খরজের ড়দ্বগুি সংগ্রি করা িজব এবং এক মাজসর েনয 

ক্রীিা এবং AMAD বাড়তল্ করা িজব। ল্াল্ কাডথ ইসুয করা িজব। ৷ ছাত্রজক দকানও আন্তঃড়বেযাল্য় প্রড়তজযাড়িতা, 

সু্কল্ টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, দখল্াধুল্া িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত দেওয়া িজব না৷ 
 

রৃ্তর্তীয়বার- সাটিথড়ফজকি/এনওড়স/ ট্রান্সক্তক্রপ্ট ড়বশ্বড়বেযাল্জয়র সুপাড়রশপত্র োড়র করা িজব। আক্রমনাত্মক 

আেরি / বুড়ল্ং / সু্কল্ প্রােজন অনয ছাত্র / কমীজের ক্ষড়ত করা / বাস ক্তেজরা িল্াজরন্স 

 

9. অবিাভন আচরণ / আেমনাত্ম  আচরণ / বুডলাং / সু্কল প্রাঙ্গবন অনয ছাি /  মীবদর ক্ষডর্ত  রা / 

বাস ত্রজবরা িলাবরন্স 

 

প্রথমবার- সংড়িষ্ট ড়শক্ষক/যােকীয় কাউজন্সল্র ড়শশুজক পরামশ থ দেন, আেরি সংজশাধন করার েনয একেন 

বনু্ধ ছাত্র/ছাত্রী প্রড়শক্ষকজক ড়নজয়াি দেন। দযজকাজনা ড়শক্ষার প্ল্যািফজম থ স্ব-বযবিাপনা দকাস থ/দমড়ডজিশন দকাস থ 

বরাদ্দ কজর এবং ড়শক্ষাথীজক ড়নধ থাড়রত সমজয়র মজধয সমাড়প্তর শংসাপত্র েমা ড়েজত িজব। অড়ভভাবকজের দডজক 

ছাত্রজক ল্াল্ কাডথ ইসুয করুন। অড়তড়রক্ত শারীড়রক ক্তক্রয়াকল্াপ বরাদ্দ কজর। এক মাজসর েনয দখল্াধলু্া এবং 

AMAD বাড়তল্ করুন। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা আন্তঃড়বেযাল্য় প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ টট্রপ, MUN, TEDx, ASP, বাছাই 

িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত দেওয়া িজব না। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর কাছ দথজক একটি 

িযারাড়ন্ট ড়েটঠ সংযুক্ত করুন যাজত ড়তড়ন ভড়বষযজত এটি আর করজবন না। এক মাজসর েনয অড়তড়রক্ত শারীড়রক 

কায থকল্াপ বরাদ্দ করা িজব। 

 

ডদ্বর্তীয়বার-টিড়স ইসুয করা িজব। স্িুজডন্টড়শপ সাটিথড়ফজকি/এনওড়স/ট্রান্সক্তক্রপ্ট/ইউড়নভাড়স থটি দরকজমজেশন 

দল্িার োড়র করা িজব না। 

  

10. পদাবথ টর অপবযবিার/ধূমপান/ সু্কল প্রাঙ্গবন আপডি র বা অশ্লীল সামগ্রী বিন  রা বা বাবস ত্রজবরা 

িলাবরন্স 

 

প্রথমবার- সংড়িষ্ট ড়শক্ষক/যােকীয় কাউজন্সল্র ড়শশুটিজক কাউক্তন্সল্ কজরন, আেরি সংজশাধন করার েনয 

একেন বনু্ধ ছাত্র বা ছাত্র প্রড়শক্ষকজক বরাদ্দ কজরন। দযজকাজনা ড়শক্ষার প্ল্যািফজম থ দসল্স মযাজনেজমন্ট বা 

দমড়ডজিশন দকাস থ অযাসাইন কজর এবং ড়শক্ষাথীজক ড়নধ থাড়রত সমজয়র মজধয সমাড়প্তর শংসাপত্র েমা ড়েজত িজব। 

অড়ভভাবক এবং ড়শক্ষাথীজক একটি ল্াল্ কাডথ প্রোন করুন। অড়তড়রক্ত শারীড়রক কায থকল্াপ বরাদ্দ কজর। 



এক মাজসর েনয দখল্াধুল্া এবং AMAD বাড়তল্ করুন। ড়শক্ষাথীজক দকাজনা আন্তঃড়বেযাল্য় প্রড়তজযাড়িতা, সু্কল্ 

টট্রপ, TEDx, ASP, ক্রীিা িুন থাজমন্ট ইতযাড়েজত অংশগ্রিি করার অনুমড়ত দেওয়া িজব না। সংড়িষ্ট ড়শক্ষাথীর বনু্ধর 

কাছ দথজক একটি িযারাড়ন্ট দল্িার সংগ্রি করুন যাজত ড়তড়ন ভড়বষযজত এটি আর করজবন না। এক মাজসর েনয 

অড়তড়রক্ত শারীড়রক কায থকল্াপ বরাদ্দ করুন। 

 

ডদ্বর্তীয়বার - টিড়স ইসুয করুন। স্িুজডন্টড়শপ সাটিথড়ফজকি/ NOC/ ট্রান্সক্তক্রপ্ট/ ড়বশ্বড়বেযাল্জয়র সুপাড়রশ পত্র 

োড়র করা িজব না। 

 

সুপাডরি ৃর্ত িারীডর   া ট লাবপর র্তাডল া: 
 

ক. 500-1000 ড়মিার দেৌিাজনা (শারীড়রক তৎপরতা বািান এবং কযাজল্াড়র বযবিারকরন) 

খ. 50m 10-20 ল্যাজপর শািল্ রান (শারীড়রক তৎপরতা বািান এবং কযাজল্াড়র বযবিার করুন) 

ি. 50 ড়সি-আপ/20 পুশ-আপ/10 পুল্-আপ/30 ওয়াল্ পুশ আপ/30 দস্কায়াি (শারীড়রক তৎপরতা, শক্তক্ত বািান 

এবং কযাজল্াড়র বযবিার করুন) 

d ড়সোঁড়ি দবজয় উপজর ও ড়নজে (4-5 তল্া) একবার/েুইবার (শারীড়রক তৎপরতা বািান এবং কযাজল্াড়র বযবিার 

করুন) 

e দেড়েং বযায়াম 20-30 পুনরাবড়ৃত্ত (শারীড়রক তৎপরতা বািান এবং নমনীয়তা বযবিার করুন) 

ে িুইন বল্ ক্তিবড়ল্ং কায থক্রম: 10-20 ড়মড়নি (দফাকাস বািাজত এবং তৎপরতা বািাজত) 

g PE/দপািথস দকােজের পরামশ থ অনুযায়ী অনযানয বযায়াম। 

 

এই শারীড়রক ক্তক্রয়াকল্াপগুড়ল্ দিামরুজমর সময়/ড়বরড়তর সমজয় ড়শক্ষক/ড়বভাজির প্রধানজের দ্বারা ঘড়নষ্ঠভাজব 

ক্রীিা প্রড়শক্ষকজের দ্বারা পড়রোড়ল্ত িজব। 

 

সু্কবল  রা ত্রেয়া লাপ/অনুিীলবনর র্তাডল া: 
 

ক 10 ড়মড়নজির েনয মননশীল্তা বা আন্তড়রকতা ধযান (ড়ভড়ডও বা ড়শক্ষকজের দ্বারা পড়রোড়ল্ত) 

খ. বািাজনর কায থক্রম 30 ড়মড়নজির েনয দরাপি েল্ দতড়র মাটি ইতযাড়ে। 

ি. েড়ুনয়র ড়পতামাতা এবং সু্কল্কমীজের ড়নধ থাড়রত কােগুড়ল্জত সিায়তা করা। 

d. 30 ড়মড়নজির েনয বােযযন্ত্র বাোজনা (যড়ে ছাত্র প্রড়শড়ক্ষত িয়)। 

e আরামোয়ক শ্বাস বযায়াম 10 ড়মড়নি 

ে 30 ড়মড়নি দপইড়ন্টং বা অঙ্কনকরন। 

g কৃতজ্ঞতা োন থাড়ল্ং 

ে. 10 ড়মড়নজির েনয ড়ভড়ডও বা ড়শক্ষকজের দ্বারা পড়রোড়ল্ত ক্ষমার প্রশংসা করা এবং অনযজের আশীব থাে করা 

েৃশযমান করা। 

 

 

এস টি এস ডববৃডর্ত 

 

এস টি এস কযাড়পিাল্ ড়ল্ড়মজিড অড়ধকারবজল্ ছাত্র, ড়শক্ষক এবং অড়ভভাবকজের কাছ দথজক প্রাপ্ত পরামজশ থর 

ড়ভড়ত্তজত CAC সংজশাধন, পড়রপূরক, পড়রবতথন, পড়রবতথন বা পয থাজল্ােনা করার সীমাবদ্ধতা সি; এবং ড়ডড়পএস 

এসটিএস সু্কজল্র ড়নেস্ব ড়বজবেনার ড়ভড়ত্তজত দয দকাজনা সমজয়, ড়শক্ষাবজষ থর আজি/পজর সি অনয দকাজনা 

ড়নয়ম, কাঠাজমা, পাঠক্রম, দবাডথ সাটিথড়ফজকশন, নীড়ত বা নাম পড়রবতথন করজত পাজর। এই নীড়তর দযজকাজনা 

সংজশাধন, পড়রবতথন বা সংজশাধন এই নীড়তর একটি অংশ িঠন করজব এবং প্রাথী, ছাত্র এবং ড়পতামাতা/আইন 

অড়ভভাবকজের আবদ্ধ করজব যারা সংজশাধন, পড়রবতথন বা সংজশাধজনর ড়বষজয় অবড়িত করা িজব যড়ে থাজক। 

এই নীড়তর সমস্ত সংজশাধন, পড়রবতথন, এবং সংজশাধনগুড়ল্ সাধারি বা ড়বজশষ ড়বজ্ঞড়প্ত ড়িসাজব সু্কজল্র 

ওজয়বসাইজি রাখার পাশাপাড়শ ছাত্রজের এবং ড়পতামাতা/ অড়ভভাবকজক অবড়িত করা িজব। 



 

পুনঃমূলযায়ন 

 

অধযক্ষ এই নীড়তর বাড়ষ থক পয থাজল্ােনা এবং এর সাজথ সম্পড়কথত পদ্ধড়তগুড়ল্ সংিটঠত করার েনয োয়ী থাকজবন৷ 

দযজকান পড়রবতথন অবশযই ড়সইও কতৃথক অনুজমাড়েত িজত িজব। 

 

 

List of self-management courses: 
 

Anger Management:  https://www.rolemodels.me/news/anger-management-courses-for-children 

 

https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_ca

mpaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279

640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype= 

 

Emotional Intelligence and Self Awareness: https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-

practitioner-

certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&ut

m_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_

dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype= 

 

 

Self-management: https://www.coursera.org/lecture/e-learning/self-management-introduction-NwIDu 

 

Self-Awareness Courses: 

 

https://www.udemy.com/course/travel-

journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=u

demyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-

awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._ 

 

https://www.rolemodels.me/news/anger-management-courses-for-children
https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279640_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171112_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.udemy.com/course/emotional-intelligence-practitioner-certification/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_77879423734_._ad_535397279511_._kw__._de_c_._dm__._pl__._ti_dsa-1007766171072_._li_9074038_._pd__._&matchtype
https://www.coursera.org/lecture/e-learning/self-management-introduction-NwIDu
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._
https://www.udemy.com/course/travel-journaling/?matchtype=e&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_content=deal4584&utm_medium=udemyads&utm_source=adwords&utm_term=_._ag_80687725404_._ad_535255989800_._kw_self-awareness+course_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-823460767119_._li_9074038_._pd__._

