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ডিডিএস এসটিএস, ঢাকা 

ক্রেডিট চাট ট - ২০২২-২৩ 

 

েডিক 

নং 

ক্রেডিট তাডিকা ডিবিচয ডিষয় অর্টন 

১ 

িাডির কার্ র্িা ক্রেওয়ার ধারািাডিকতা/ ডনর্স্ব ক্র ৌথ 

মূল্যায়ন (সিস্ত ডিষয় ক্রিািওয়াক ট একডিতভাবি) : 

৮টি িাডির কার্ ধারািাডিকভাবি র্িা ক্রেওয়া/ ৮টি মূল্যায়নিি অথিা 

ক্রেডির কাবর্ ক্রেডিিদ্ধ ডিডধ ক্রিাতাবিক অংশগ্রিি করার র্ন্য িাওয়া  াবি। 

১টি িাডির কাবর্র ছািিি 

উিডিডতবত ১ %, উিবরর ক্রেডিবত উত্তীি ট িওয়ার র্ন্য িা িরীক্ষার 

ক্ররডর্বেশবনর র্ন্য ক্র  ক্রকাবনা ডিষবয় ১% নম্বর ক্র াগ িবি। 

১টি িাডির কাবর্র ছািিি 

ক্রকাবনা ডশক্ষাথী অসুি অিিায় িা অন্য শিবর অিিান করাকািীন িাডির কার্ ক্রথবক অব্যিডত িাওয়ার র্ন্য িাডির কাবর্র 

ছািিি ব্যিিার করবত িারবি। উিডিডতর িার িািাবনার র্ন্যও এটি ব্যিহৃত িবত িাবর। 

২ 

সুশৃঙ্খি আচরি, সিিাঠি এিং ডশক্ষকবের সািায্য 

করা (ডশক্ষকবের ডনবে টশািিী অনুসরি করা, ডনয়ডিত 

সম্পূি ট ইউডনফি ট িরা, উিডিডতবত ধারািাডিক িওয়া) 

: 

২% অডতডরক্ত উিডিডতসি স্কুবির অভযন্তরীন েীিা প্রডতব াডগতায় ক্রকার 

করার সুব াগ িাওয়া  াবি। এবত ডশক্ষকবের অডতডরক্ত েীিা ডিষয়ক ক্লাস 

ক্রনওয়ার অনুবরাধ করা  াবি। 

সািডয়ক ডসিভার কাি ট 

৫% উিডিডতসি স্কুবির প্রডতডনডধত্বমূিক আবয়ার্ন, আন্তঃডিদ্যািয় 

প্রডতব াডগতা, এিইউঅযানএস ,টিইডিয়াক্স, স্কুি কনফাবরন্স ইতযাডেবত 

গুরুত্বপূি ট ভূডিকা িািবনর সুব াগ িাওয়া  াবি। 

িাৎসডরক ক্রগাবেন কাি ট 

৩ ডশক্ষক এিং িন্ধুবের সািায্য সিব াডগতা করা : 

বুডিং সংোন্ত ঘটনা না ঘটার র্ন্য কার্ করা, অনুিডিত থাকা িা বুঝবত না 

িারা সিিাঠীবক িিা বুঝবত সিায়তা করা, ডশক্ষকবক ক্রেডিকবক্ষর শৃঙ্খিা 

ির্াবয় রাখার কাবর্ সিায়তা করা, স্কুবির সম্পে রক্ষা করা, প্রবয়ার্ন 

অনু ায়ী িাবশর িন্ধুবক িানডসকভাবি সিথ টন, সািস ও সঠিক ডেক ডনবে টশনা 

প্রোন করা। 

সািডয়ক ডসিভার কাি ট 

 

 

 িাৎসডরক ক্রগাবেন কাি ট 

৪ 

িিাবশানা, ক্রখিাধুিা, অনুষ্ঠান আবয়ার্ন, ডশক্ষা 

কা টেবির সাবথ স্বিন্বয়কারী কা টেি, উবদ্যাক্তা 

ইতযাডে র্ায়গায় অসাধারি কি টেক্ষতা : 

একটি িা দুইটি অনুষ্ঠান/ডিষয়/ ডিভাগ/ আবয়ার্ন ডসিভার কাি ট 

৩ এিং ৩ এর ক্রিডশ অনুষ্ঠান/ডিষয়/ ডিভাগ/ আবয়ার্ন ক্রগাবেন কাি ট 

৫ ওয়াি অফ ক্রফি ডির্য়ী : 

ডশক্ষাথীবের িবে  ারা ডিডভন্ন ডেবক কৃডতবত্বর িডরচয় ডেবয় ক্রেডিট অর্টন 

করবি তাবের অসািান্য অিোবনর স্বীকৃডত ডিবসবি তাবের নাি ও ছডি 

স্কুবির ক্রেয়াবি ওয়াি অি ক্রফইি এ প্রেশ টন করা িবি। 

কডরবিাবর ওয়াি অফ ক্রফি -এ ছডি সি ডশক্ষাডথ টর 

নাি প্রেশ টন করা িবি 
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কি টকাবের ধারািাডিক ফিাফবির ডিিরিী 

(ডশক্ষক, ডশক্ষাথী এিং অডভভািক বৃবের কি টকাে সম্পডক টত) 

 

েডিক 

নং 

কি টকাবের তাডিকা ধাি সমূি িেবক্ষি সমূি 

১ 

কর্তটিক্ষ দ্বারা প্রোনকৃত কার্টি না করা 

(ডনধ টাডরত সিয় ৬ িাস) : 

প্রথিত 

োডয়ত্ব প্রাপ্ত ডশক্ষক কার্টি না র্িা ক্রেওয়ার ক্রিছবন োডয় কারিটি অনুসন্ধান করবিন ও প্রবয়ার্নীয় সিায়তা প্রোন করবিন এিং 

কার্টি করার গুরুত্ব অনুধািন করাবনার ক্রচষ্টা করবিন ও কার্টি কবর র্িা ক্রেওয়ার িািডত সিয় প্রোন করবিন। একর্ন িন্ধুত্বপূি ট 

ডশক্ষাথীবক সািায্য কারী ডিবসবি ডনবয়াগ করবিন। 

ডদ্বতীয়ত 

ডশক্ষক তার ডিভাগীয় প্রধানবক অিগত ক্ররবখ ডশক্ষাথীবক একটি ডিডখত িি ক্রপ্ররি করবিন ক্র খাবন অডতডরক্ত কার্সি পূবি টর কার্টি 

ির ডেন র্িা ক্রেওয়ার কথা িিা িবি। ডশক্ষক এই ডিষয়টি ব্যডক্তগতভাবি সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর অডভভািকবক অিগত করবিন।  

র্ততীয়ত 

সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর েীিা ডিষয়ক ক্লাসটি িাডতি করা িবি এিং ওই সিবয়ই ডশক্ষাথীবক ডেবয় অযাসাইনবিন্টটি কডরবয় ক্রনওয়া িবি। 

তার ক্রকাবনা িন্ধুর কাছ ক্রথবক ডনশ্চয়তা িি ক্রনওয়া িবি ক্র  এর িবর একই কার্ ক্রসই পুনরায় করবি না। 

চতুথ টত ক্রসকশন ক্রিি ও ডিষয় ডশক্ষবকর সবে আবিাচনা করার র্ন্য অডভভািক ক্রক িাকা িবি। 

২ 

অভদ্র আচার ব্যিিার (ডনধ টাডরত সিয় ৬ 

িাস) : 

প্রথিত 

োডয়ত্ব প্রাপ্ত ডশক্ষক অভদ্র ব্যিিার করার ক্রিছবন োডয় কারিটি অনুসন্ধান করবিন ও িািা-িা’ক্রক ডিষয়টি র্ানাবিন, একর্ন িন্ধুত্বপূি ট 

ডশক্ষাথীবক ক্রিাঝাবনার র্ন্য ডনবে টশ ক্রেবিন। িরিতী দুই সপ্তাবির র্ন্য শারীডরক কা টেি সম্বডিত কার্ ও শান্ত করার উবেবে ডকছু কার্ 

প্রোন করবিন। 

ডদ্বতীয়ত 

িািা-িা’ক্রক র্ানাবিন ও িাইডরবত ডিষয়টি ডিবখ ক্রেবিন এিং আত্ম ডনয়ন্ত্রি ও আবিগ ডনয়ন্ত্রবির র্ন্য উিব াগী ক্রকাবনা ডশক্ষামূিক ক্রসশন 

করাবিন। ডশক্ষাথীবক ক্রসটি ডনধ টাডরত সিবয়র িবে করবত িবি। িরিতী এক িাবসর র্ন্য  শারীডরক কা টেি সম্বডিত কার্ ও শান্ত করার 

উবেবে ডকছু কার্ প্রোন করবিন। তার ক্রকাবনা িন্ধুর কাছ ক্রথবক ডনশ্চয়তা িি ক্রনওয়া িবি ক্র  এর িবর একই কার্ ক্রসই পুনরায় করবি 

না। 

র্ততীয়ত 

িািা-িা’ক্রক িাকা িবি। একটি িাি কাি ট ইসুয করা িবি এিং ডশক্ষাথীর কাছ ক্রথবক অডভভািবকর স্বাক্ষর সম্বডিত একটি অিরাধ স্বীকারপূি টক 

ক্ষিা প্রাথ টনামূিক িি ক্রনওয়া িবি। ছািবত্বর সনে, অযানওডস, নম্বরফে ট/ ডিশ্বডিদ্যািবয়র প্রতযয়ন িি িাশ করা িবি না। আন্তঃস্কুি 

প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, এিইউঅযান, টিইডিএক্স, েীিা প্রডতব াডগতা ইতযাডেও ক্রত অংশগ্রিিও করা  াবি না।  

অডতডরক্ত কাডয়ক েি যুক্ত কার্ ক্রেওয়া িবি দুই িাবসর র্ন্য। 

৩ 

স্কুি ক্রথবক ছুটি না ডনবয় অনুিডিত 

থাকবি (প্রায়/িাৎসডরক ডিবসি) : 

প্রথিত 

সংডিষ্ট ডশক্ষক একটি ই-ক্রিইি ডিখবি এিং না র্াডনবয় অনুডিত থাকার িা ক্লাস না করার কারি র্ানার ক্রচষ্টা করবি এিং একর্ন 

িন্ধুত্বপূি ট ডশক্ষাথীবক সািায্য কারী ডিবসবি ডনবয়াগ করবিন। ডশক্ষাথীবক না করা ক্রেডির কার্ করার র্ন্য অডতডরক্ত কার্ র্িা ডেবত 

িবি। এিং ডশক্ষক কর্তটক প্রোনকৃত ক্রসই িিাটি ডশখবত িবি। 

ডদ্বতীয়িার 

ডশক্ষাথীবক অনুিডিত থাকার কারি উবেখ কবর অডভভািকবের কাছ ক্রথবক একটি ডচঠি আনবত িবি এিং ডিস করা ডিষয়গুডি সম্পন্ন 

করার র্ন্য সংডিষ্ট ডশক্ষবকর দ্বারা অডতডরক্ত ডনধ টাডরত কার্ র্িা ডেবত িবি। এছাডাও, ডশক্ষক দ্বারা ডনধ টাডরত, ক্লাবস দুটি ডিষয় ক্রশখাবত 

িবি। একটি িাি কাি ট ইসুয করা িবি। সংডিষ্ট ছাি/ছািীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি “গ্যারাডন্ট ক্রিটার” সংগ্রি করবত িবি  া দ্বারা 

ডতডন ডনডশ্চত করবিন ক্র  ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। 

র্ততীয় 

িার 

অডভভািকবক একটি অেীকার নািা র্িা ডেবত িবি ক্র  উিযুক্ত অনুিডত ছাডা ডশক্ষাথী কখনই ডিদ্যািক্রয় অনুিডিত থাকবি না, এবত 

ব্যথ ট িবি ডশক্ষাথী িরীক্ষায় অংশগ্রিবির র্ন্য অব াগ্য িবি ডিবিডচত িবিন এিং এর ফবি ডতডন িরিতী ক্রেিীবত উত্তীি ট িওয়ার ক্র াগ্য 
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িবি ডিবিডচত িবিন না। িােডিক ডিদ্যািবয়র ক্রক্ষবি, ডশক্ষাথীবক ক্রিাি ট িরীক্ষার র্ন্য ডনিন্ধন করবত ক্রেওয়া িবি না। স্টুবিন্টডশি 

সাটি টডফবকট/এনওডস/িান্সডেপ্ট/ডিশ্বডিদ্যািয় সুিাডরশ িি ইসুয করা িবি না।  আন্তঃস্কুি প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP 

এিং ক্রপাট টস টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত অংশগ্রিন করবত িারবিনা। 

৩.১ 

স্কুি িা ক্লাবস ক্রেরীবত আগিন (ছয় 

িাবসর ডভডত্তবত) : 

প্রথিিার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক ক্রেডরবত আসার কারি খ ুঁবর্ ক্রির করবিন এিং তাবক সিাধান করবত সিায়তা করবিন (ি টাপ্ত ঘুি ও তাডাতাডড ঘুি 

ক্রথবক উঠবত তাডাতাডড ঘুিাবত  াওয়া, অডভভািকবের সিায়তায় িডরিিন সিস্যা সিাধান করা, কারপুডিং করা,  ানর্টমুক্ত রাস্তা 

ক্রখাুঁর্া , ইতযাডে); ডশক্ষাথীবক িরািশ ট ডেবিন এিং তাবক স্কুি/ক্লাবস সিয়িবতা ক্রিৌুঁছাবনার গুরুত্ব ক্রিাঝাবিন। িরিতী ক্লাবস (স্কুবির 

সিয়কাবির িবে) ছাি/ছািী ক্রেরী করবি তাবক সিথ টন করার র্ন্য একর্ন িন্ধু ছাি/ছািী প্রডশক্ষকবক িবনানীত করবিন। ডিতািাতাবক 

তাবের সন্তানবক সিয়িবতা স্কুবি ক্রিৌুঁছাবত সািায্য করার র্ন্য আিিান র্ানাবিন। 

ডদ্বতীয়িার 

প্রেত্ত সিায়তা ক্রকন সািায্য করবছ না তা মূল্যায়ন করবি এিং সিয়িবতা স্কুি/ক্লাবস ক্রিৌুঁছাবনার র্ন্য ডশক্ষাথীবক দেডনক রুটিনটি 

পুনরায় ক্রেখবত সািায্য করবি। প্রবয়ার্বন, একটি প্রাসডেক ডশক্ষার প্ল্যাটফি ট দতডর করার র্ন্য একটি সিয় ব্যিিািনা ক্রকাস ট িরাে 

করবি এিং ডনধ টাডরত সিবয়র িবে একটি সিাডপ্তর প্রশংসািি র্িা ক্রেবি। 

র্ততীয় 

িার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীবক অনুিডিত ডিসাবি ডচডিত করবি (ক্রেরী িওয়ার র্ন্য) এিং স্কুবি এিং ক্লাবস ক্রেরী করবত থাকবি উিডিডত 

শতাংশ কি িওয়ার ফিাফি সম্পবক ট ছািবক সতক ট করবি এিং ডিতািাতার স্বাক্ষর সি একটি ক্ষিা িি সংগ্রি করবি। সংডিষ্ট 

ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি ডচঠি সংগ্রি করবি  াবত ডতডন ডনডশ্চত িন ক্র  ডতডন িবরর ডেন ক্রথবক সিয়িবতা উিডিত িবিন। 

চতুথ টিার 

অডভভািকবের িাকা িবি, িাি কাি ট ইসুয করা িবি। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃস্কুি প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP, 

েীডা টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। 

৩.২ 

স্কুি প্রােবন প্রবিশ করার ির 

ইচ্ছাকৃতভাবি ক্লাবস অনুিডিত/ক্লাস 
ক্রথবক িিায়ন করা (একটি ডশক্ষা িবষ টর 

র্ন্য) : 

প্রথিিার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীর ক্রখাুঁর্খির ডনবিন এিং অডভভািকবেরবক তা র্ানাবিন এিং ডশক্ষাথীবক সািায্য করার র্ন্য তার একর্ন 

িন্ধুবক িবনানীত করবিন। অসম্পূি ট ডিষয়গুডি সম্পন্ন করার র্ন্য ডশক্ষাথীবক সংডিষ্ট ডশক্ষক প্রেত্ত একটি অডতডরক্ত ডনধ টাডরত কার্ 

র্িা ডেবত িবি। এছাডাও, ডশক্ষক দ্বারা ডনধ টাডরত, ক্লাবস একটি ডিষয় ক্রশখাবত িবি। ডশক্ষাথীবক একটি “এবিািডর্ ক্রিটার”  র্িা 

ডেবত িবি এিং একটি িাি কাি ট িাবিন। সংডিষ্ট ছাি/ছািীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি “গ্যারাডন্ট ক্রিটার” সংগ্রি করবত িবি  াবত 

ডতডন ডনডশ্চত করবিন ক্র  ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। 

ডদ্বতীয়িার 

ডশক্ষাথীবক একটি অেীকার প্ত্র র্িা ডেবত িবি ক্র , ক্রস ভডিষ্যক্রত কখনই ক্রকাবনা ক্লাস িিায়ন করবি না এিং এ ডনবয় আবিাচনা করার 

র্ন্য অডভভািকবের ক্রিবক িাঠাবনা িবি। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃস্কুি প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP, েীডা টুন টাবিন্ট 

ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। 

র্ততীয়িার 

ডশক্ষাথীবক িরিতী ক্রেিীবত উন্নীত করা িবি না। িােডিক ডিদ্যািবয়র ক্রক্ষবি, ডশক্ষাথীবক ক্রিাি ট িরীক্ষার র্ন্য ডনিন্ধন করবত 

ক্রেওয়া িবি না। স্টুবিন্টডশি সাটি টডফবকট/এনওডস/িান্সডেপ্ট/ইউডনভাডস টটি ক্ররকবিবেশন ক্রিটার ইসুয করা িবি না। 

৪ 

কডরবিার/কযাবফবটডরয়া/ক্লাসরুবি 

ক্রেৌডাবনা/ অন্যান্য ছাি এিং কিীবের 

ইচ্ছাকৃত ভাবি ক্ষডত সাধন (বুডিং, 

আগ্রাসন এিং িারািাডর ছাডা - একটি 

ডশক্ষা িবষ টর র্ন্য) : 

প্রথিিার 

ক্রকন এটি গ্রিিব াগ্য নয় তা সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীবক র্ানাবিন এিং একর্ন িন্ধু িা ছাি-প্রডশক্ষবকর োরা িরািশ ট ক্রেওয়া িবি। 

এক সপ্তাবির র্ন্য অডতডরক্ত ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর ব্যিিা করা িবি। 

ডদ্বতীয়িার 

ডশক্ষাথীবক ১০ ডিডনবটর র্ন্য গাবছ িাডন ডেবত িিা িবি, িাবঠ ৫০০ ডিটার ক্রেৌডাবনা এিং এক সপ্তাবির র্ন্য শারীডরক ডশক্ষা ক্লাস 

িাডতি করা িবি এিং একটি অডতডরক্ত ক্রিািওয়াক ট িরাে করা িবি। দুই সপ্তাবির র্ন্য অডতডরক্ত শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর 

ব্যিিা করা িবি। সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি “গ্যারাডন্ট ক্রিটার” সংগ্রি করবত িবি  াবত ডতডন ডনডশ্চত করবিন ক্র  

ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। 

র্ততীয়িার 

ডশক্ষাথীবক অডভভািবকর স্বাক্ষর সি একটি “এবিািডর্ ক্রিটার” ডিখবত িবি। এক িাবসর র্ন্য অডতডরক্ত ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর ব্যিিা 

এিং একটি িাি কাি ট ইসুয করবত িবি। 
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৫ 

ডিটাডরং এিং গ্রাডফডত (একটি ডশক্ষা 

িবষ টর র্ন্য) : 

প্রথিিার 

ডশক্ষাথীবক ক্রিস/সারবফস িডরষ্কার করবত িবি এিং একর্ন িন্ধু িা ছাি-প্রডশক্ষবকর োরা িরািশ ট ক্রেওয়া িবি। এক সপ্তাবির র্ন্য 

অডতডরক্ত অডতডরক্ত শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর ব্যিিা করা িবি। 

ডদ্বতীয়িার 

ছািবক ক্রিস/সারবফস িডরষ্কার করবত িবি এিং “এবিািডর্ ক্রিটার” র্িা ডেবত িবি। ক্র বকাবনা ডশক্ষার প্ল্যাটফবি ট আবিগগত 

ব্যিিািনা ক্রকাস ট িরাে করা িবি এিং ডশক্ষাথীবক ডনধ টাডরত সিবয়র িবে সিাডপ্তর প্রশংসািি র্িা ডেবত িবি। এক সপ্তাবির র্ন্য 

অডতডরক্ত অডতডরক্ত শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর ব্যিিা করা িবি। সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি “গ্যারাডন্ট ক্রিটার” 

সংগ্রি করবত িবি  াবত ডতডন ডনডশ্চত করবিন ক্র  ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। 

র্ততীয়িার 

অডভভািকবক ক্রিবক একটি িাি কাি ট ইসুয করবত িবি এিং অডভভািকবক িডরষ্কার করার িা ক্ষডতপূরবির খরচ িিন করবত িবি। 

স্টুবিন্টডশি সাটি টডফবকট/এনওডস/িান্সডেপ্ট/ডিশ্বডিদ্যািয় 

সুিাডরশ িি ইসুয করা িবি না। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃস্কুি প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP, েীডা টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত 

অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। 

৬ 

ক্লাস চিাকাডিন সিবয় ডিরক্ত করা 

(একটি ডশক্ষা িবষ টর র্ন্য) : 

প্রথিিার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীবক িরািশ ট ডেবিন এিং তাবক ক্রিাঝাবিন ক্র  এটি কীভাবি ক্লাবসর ক্ষডতসাধান কবর এিং একর্ন িন্ধু িা ছাি-

প্রডশক্ষবকর োরা িরািশ ট ক্রেওয়া িবি। এক সপ্তাবির র্ন্য অডতডরক্ত অডতডরক্ত শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এর ব্যিিা করা িবি। 

ডদ্বতীয়িার 

 ডে এরিবরও ক্রস ক্লাবস ডিরক্ত করবত থাবক তািবি সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীবক িাি কাি ট িাওয়ার িডরিডত সম্পবক ট সতক ট কবর ডেবিন 

এিং অডভভািবকর স্বাক্ষর সি “এবিািডর্ ক্রিটার” গ্রিন করবিন । ক্র বকাবনা ডশক্ষার প্ল্যাটফবি ট ক্রসিফ ম্যাবনর্বিন্ট ক্রকাস ট িরাে করা 

িবি এিং ডশক্ষাথীবক ডনধ টাডরত সিবয়র িবে ক্রকাস ট সিাডপ্তর প্রশংসািি র্িা ডেবত িবি। অডতডরক্ত ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি এিং দুই সপ্তাবির 

র্ন্য শান্ত করার ডেয়াকিাি িরাে করা। সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি “গ্যারাডন্ট ক্রিটার” সংগ্রি করা িবি  াবত ডতডন 

ডনডশ্চত করবিন ক্র  ভডিষ্যবত ক্লাবস ডিরক্ত করবিন না। 

র্ততীয়িার 

অডভভািকবের ক্রিবক িাি কাি ট ইসুয করা িবি। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃস্কুি প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP, েীডা 

টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। 

৭ 

উিযুক্ত ইউডনফি ট না িরা, অনুিযুক্ত চুি 

কাটা/ক্রিয়ারস্টাইি, চুবির 

রং/ক্রনিিডিশ/ক্রিকাি/গিনা ইতযাডে িরা/ 

অডভনি/ অসিথ টনব াগ্য ডর্ডনসিি িিন 

করা (একটি ডশক্ষা িবষ টর র্ন্য) : 

প্রথিত 

সংডিষ্ট ডশক্ষক ডশক্ষাথীবক িরািশ ট ডেবিন এিং তাবক সিতার ক্রিাধ গবড ক্রতািার র্ন্য উিযুক্ত ইউডনফি ট িরার গুরুত্ব ক্রিাঝাবিন 

(আেবশ টর কারবি উদ্ভূত িীনিন্যতা িা ক্রেষ্ঠবত্বর র্টিিতা দূর করার র্ন্য) আবরা ভাবিাভাবি িবনাব াগ ক্রিবত একর্ন িন্ধু 

ডশক্ষাথী/ছাি প্রডশক্ষক িবনানীত করবিন। ডকছু শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি ও ক্র াগ করা িবি। 

ডদ্বতীয়ত 

ডশক্ষক ছািবক িাি কাি ট িাওয়ার িডরিডত সম্পবক ট সতক ট করবিন  ডে ক্রস অনুিযুক্ত ইউডনফি ট িরবত থাবক িা অনুিযুক্ত অডভব্যডক্ত 

থাবক এিং ডিতািাতার স্বাক্ষরসি একটি ক্ষিািি সংগ্রি কবর ডেবত িবি। িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি গ্যারাডন্ট ক্রিটার সংগ্রি করবত িবি 

ক্র খাবন আশ্বাস থাকবি ক্র , ক্রস স্কুবির ডনয়ি-নীডত অনুসরি করবি। 

র্ততীয়ত 

অডভভািকবক িাকা িবি, একটি িাি কাি ট ক্রেয়া িবি। িাি কাি ট প্রাপ্ত ছাি ক্রকান আন্ত: স্কুি প্রডতব াডগতা, ভ্রিন, মুন, ক্রটি এক্স, এ. 

এসডি, স্কুি টুন টাবিবন্ট অংশগ্রিি করবত িারবি না। 

৮ 

অন্য ক্রকান ছাবির ডর্ডনসিি অথিা 

স্কুবির সম্পে চুডর/নষ্ট - ডর্বরা টিাবরন্স : 

(উপরেে ঘটনাগুলিে গণনা বা লির ার়েলি 

লিলপএস এসটিএস স্কুরি পুরো ছাত্রত্ব 

সমর়েে জন্য গণনা  ো হ়ে) : 

প্রথিত 

একর্ন সংডিষ্ট ডশক্ষক/প্যাবস্টারাি ক্রকয়ার কাউডন্সির ডশক্ষাথীবক ক্রিাঝাবিন। আবরা ভাবিাভাবি আচরিডিডধ ক্রশখাবত একর্ন িন্ধু 

ডশক্ষাথী/ছাি প্রডশক্ষক িবনানীত করবিন। ক্র  ক্রকান ক্রশখার ক্রক্ষবি স্ব-ব্যিিািনা ক্রকাস ট ক্রেয়া িবি এিং ডশক্ষাথীবক ডনডে টষ্ট সিবয়র িবে 

তা সম্পন্ন করবত িবি। অডভভািকবক িাকা িবি এিং ক্ষডতপূরি আোয় করা িবি ,ক্রসই সাবথ িাি কাি ট প্রোন করা িবি। শারীডরক 

ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি করবত ক্রেয়া িবি। একর্ন িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি গ্যারাডন্ট ডচঠি ডনবি ক্র খাবন আশ্বাস ক্রেয়া থাকবি ক্র , ক্রস ভডিষ্যবত 

এিন করবি না। এক িাবসর র্ন্য তাবক শারীডরক ক্রখিাধুিা/ব্যায়াি করবত ক্রেয়া িবি। 
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ডদ্বতীয়িার 

প্রথিিার ফিাফি পুনরাবৃডত্ত ছাডাও, ক্ষডতর খরবচর ডদ্বগুি সংগ্রি করা িবি এিং এক িাবসর র্ন্য েীডা এিং AMAD িাডতি করা 

িবি। িাি কাি ট ইসুয করা িবি। ৷ ছািবক ক্রকানও আন্তঃডিদ্যািয় প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, TEDx, ASP, ক্রখিাধুিা টুন টাবিন্ট 

ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। 

 

র্ততীয়িার 

সাটি টডফবকট/এনওডস/ িান্সডেপ্ট ডিশ্বডিদ্যািবয়র সুিাডরশিি র্াডর করা িবি। আেিনাত্মক আচরি / বুডিং / স্কুি প্রােবন অন্য ছাি / 

কিীবের ক্ষডত করা / িাস ডর্বরা টিাবরন্স 

৯ 

অবশাভন আচরি / আেিনাত্মক আচরি 

/ বুডিং / স্কুি প্রােবন/ িাবস অন্য ছাি-

ছািী / কিীবের ক্ষডত করা - ডর্বরা 

টিাবরন্স : 

(উপরেে ঘটনাগুলিে গণনা বা লির ার়েলি 

লিলপএস এসটিএস স্কুরি পুরো ছাত্রত্ব 

সমর়েে জন্য গণনা  ো হ়ে) : 

প্রথিিার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক/ ার্কীয় কাউবন্সির ডশশুবক িরািশ ট ক্রেন, আচরি সংবশাধন করার র্ন্য একর্ন িন্ধু ছাি/ছািী প্রডশক্ষকবক ডনবয়াগ 

ক্রেন। ক্র বকাবনা ডশক্ষার প্ল্যাটফবি ট স্ব-ব্যিিািনা ক্রকাস ট/ক্রিডিবটশন ক্রকাস ট িরাে কবর এিং ডশক্ষাথীবক ডনধ টাডরত সিবয়র িবে 

সিাডপ্তর শংসািি র্িা ডেবত িবি। অডভভািকবের ক্রিবক ছািবক িাি কাি ট ইসুয করুন। অডতডরক্ত শারীডরক ডেয়াকিাি িরাে 

কবর। এক িাবসর র্ন্য ক্রখিাধুিা এিং AMAD িাডতি করুন। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃডিদ্যািয় প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, MUN, 
TEDx, ASP, িাছাই টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি 

গ্যারাডন্ট ডচঠি সংযুক্ত করুন  াবত ডতডন ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। এক িাবসর র্ন্য অডতডরক্ত শারীডরক কা টকিাি িরাে করা 

িবি। 

ডদ্বতীয়িার টিডস ইসুয করা িবি। স্টুবিন্টডশি সাটি টডফবকট/এনওডস/িান্সডেপ্ট/ইউডনভাডস টটি ক্ররকবিবেশন ক্রিটার র্াডর করা িবি না। 

১০ 

ক ারনা কনশাজাতী়ে দ্রব্য বা তামা জাত 

দ্ররব্যে কসবন বা লবতেণ বা লবক্র়ে/দ্ররব্যে 

অপব্যবহাে/রে ক ারনা ধেরনে 

কনশাজাতী়ে দ্রব্য ব্যবহাে বা বহন  ো 

/ধূমপান / আপলি ে বা অশ্লীি সামগ্রী 

স্কুি প্রাঙ্গরণ/ বারস বহন  ো - লজরো 

টিারেি  

(উপরেে ঘটনাগুলিে গণনা বা লির ার়েলি 

লিলপএস এসটিএস স্কুরি পুরো ছাত্রত্ব 

সমর়েে জন্য গণনা  ো হ়ে) : 

প্রথিিার 

সংডিষ্ট ডশক্ষক/ ার্কীয় কাউবন্সির ডশশুটিবক কাউডন্সি কবরন, আচরি সংবশাধন করার র্ন্য একর্ন িন্ধু ছাি িা ছাি প্রডশক্ষকবক 

িরাে কবরন। ক্র বকাবনা ডশক্ষার প্ল্যাটফবি ট ক্রসিস ম্যাবনর্বিন্ট িা ক্রিডিবটশন ক্রকাস ট অযাসাইন কবর এিং ডশক্ষাথীবক ডনধ টাডরত 

সিবয়র িবে সিাডপ্তর শংসািি র্িা ডেবত িবি। অডভভািক এিং ডশক্ষাথীবক একটি িাি কাি ট প্রোন করুন। অডতডরক্ত শারীডরক 

কা টকিাি িরাে কবর। 

এক িাবসর র্ন্য ক্রখিাধুিা এিং AMAD িাডতি করুন। ডশক্ষাথীবক ক্রকাবনা আন্তঃডিদ্যািয় প্রডতব াডগতা, স্কুি ডিি, TEDx, ASP, 

েীডা টুন টাবিন্ট ইতযাডেবত অংশগ্রিি করার অনুিডত ক্রেওয়া িবি না। সংডিষ্ট ডশক্ষাথীর িন্ধুর কাছ ক্রথবক একটি গ্যারাডন্ট ক্রিটার 

সংগ্রি করুন  াবত ডতডন ভডিষ্যবত এটি আর করবিন না। এক িাবসর র্ন্য অডতডরক্ত শারীডরক কা টকিাি িরাে করুন। 

ডদ্বতীয়িার  টিডস ইসুয করুন। স্টুবিন্টডশি সাটি টডফবকট/ NOC/ িান্সডেপ্ট/ ডিশ্বডিদ্যািবয়র সুিাডরশ িি র্াডর করা িবি না। 

১১ 

উিবরাক্ত কি টকাবের র্ন্য উবেডখত সিস্ত িেবক্ষি সমূি ক্রনওয়ার িবরও  ডে ক্রকানও ডশক্ষাথীর উন্নডতসাধন না িয় তবি ডিভাগীয় প্রধান/ সিন্বয়কারী/ ক্রসগবিন্ট প্রধান/ ডভডি/ ডপ্রডন্সিাি 

প্রবয়ার্নীয় সংকারমূিক িেবক্ষি গ্রিি করবিন। 
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সুিাডরশকৃত শারীডরক ডেয়াকিাবির তাডিকা : 

*এই শারীডরক ডেয়াকিািগুডি ক্রিািরুবির সিয়/ডিরডতর সিবয় ডশক্ষক/ডিভাবগর প্রধানবের দ্বারা ঘডনষ্ঠভাবি েীডা প্রডশক্ষকবের দ্বারা িডরচাডিত িবি। 

 

১ 500-1000 ডিটার ক্রেৌডাবনা (শারীডরক তৎিরতা িাডান এিং কযাবিাডর ব্যিিারকরন) 

২ 50m, 10-20 ল্যাবির শাটি রান (শারীডরক তৎিরতা িাডান এিং কযাবিাডর ব্যিিার করুন) 

৩ 50 ডসট-আি/20 পুশ-আি/10 পুি-আি/30 ওয়াি পুশ আি/30 ক্রকায়াট (শারীডরক তৎিরতা, শডক্ত িাডান এিং কযাবিাডর ব্যিিার করুন) 

৪ ডিঁডড ক্রিবয় উিবর ও ডনবচ (4-5 তিা) একিার/দুইিার (শারীডরক তৎিরতা িাডান এিং কযাবিাডর ব্যিিার করুন) 

৫ ক্রেডচং ব্যায়াি 20-30 পুনরাবৃডত্ত (শারীডরক তৎিরতা িাডান এিং নিনীয়তা ব্যিিার করুন) 

৬ টুইন িি ডিিডিং কা টেি: 10-20 ডিডনট (ক্রফাকাস িাডাবত এিং তৎিরতা িাডাবত) 

৭ PE/ক্রপাট টস ক্রকাচবের িরািশ ট অনু ায়ী অন্যান্য ব্যায়াি 

 

স্কুবি শান্ত করিীয় কা টকিাি করার /অনুশীিবনর তাডিকা : 

*এই শান্ত করার কা টেিগুডি ক্রিািরুবির সিয়/ডিরডতর ছাি-প্রডশক্ষক দ্বারা িডরচাডিত িবি এিং তা প্যাবস্টারাি কাউডন্সির তত্ত্বািধান করবি। 
 

১ 10 ডিডনবটর র্ন্য িননশীিতা িা আন্তডরকতা োন (ডভডিও িা ডশক্ষকবের দ্বারা িডরচাডিত) 

২ িাগাবনর কা টেি 30 ডিডনবটর র্ন্য ক্ররািি র্ি দতডর িাটি ইতযাডে। 

৩ জুডনয়র, ডিতািাতা এিং স্কুিকিীবের ডনধ টাডরত কার্গুডিবত সিায়তা করা। 

৪ 30 ডিডনবটর র্ন্য িাদ্য ন্ত্র িার্াবনা ( ডে ছাি প্রডশডক্ষত িয়)। 

৫ আরািোয়ক শ্বাস ব্যায়াি 10 ডিডনট 
৬ 30 ডিডনট ক্রিইডন্টং িা অঙ্কনকরন 

৭ কৃতজ্ঞতা র্ান টাডিং 

৮ 10 ডিডনবটর র্ন্য ডভডিও িা ডশক্ষকবের দ্বারা িডরচাডিত ক্ষিার প্রশংসা করা এিং অন্যবের আশীি টাে করা, দৃেিান করা 

 

 

এস টি এস ডিবৃডত : 

এস টি এস কযাডিটাি ডিডিবটি অডধকারিবি ছাি, ডশক্ষক এিং অডভভািকবের কাছ ক্রথবক প্রাপ্ত িরািবশ টর ডভডত্তবত CAC সংবশাধন, িডরপূরক, িডরিত টন, িডরিত টন িা ি টাবিাচনা করার সীিািদ্ধতা সি; 

এিং ডিডিএস এসটিএস স্কুবির ডনর্স্ব ডিবিচনার ডভডত্তবত ক্র  ক্রকাবনা সিবয়, ডশক্ষািবষ টর আবগ/িবর সি অন্য ক্রকাবনা ডনয়ি, কাঠাবিা, িাঠেি, ক্রিাি ট সাটি টডফবকশন, নীডত িা নাি িডরিত টন করবত িাবর। 

এই নীডতর ক্র বকাবনা সংবশাধন, িডরিত টন িা সংবশাধন এই নীডতর একটি অংশ গঠন করবি এিং প্রাথী, ছাি এিং ডিতািাতা/আইন অডভভািকবের আিদ্ধ করবি  ারা সংবশাধন, িডরিত টন িা সংবশাধবনর 

ডিষবয় অিডিত করা িবি  ডে থাবক। এই নীডতর সিস্ত সংবশাধন, িডরিত টন, এিং সংবশাধনগুডি সাধারি িা ডিবশষ ডিজ্ঞডপ্ত ডিসাবি স্কুবির ওবয়িসাইবট রাখার িাশািাডশ ছািবের এিং ডিতািাতা/ 

অডভভািকবক অিডিত করা িবি। 
[[ 

 

 

পুনঃমূল্যায়ন: 

অেক্ষ এই নীডতর িাডষ টক ি টাবিাচনা এিং এর সাবথ সম্পডক টত িদ্ধডতগুডি সংগঠিত করার র্ন্য োয়ী থাকবিন। ক্র বকান িডরিত টন অিেই ডসইও কর্তটক অনুবিাডেত িবত িবি। 
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স্ব-ব্যিিািনা ক্রকাবস টর তাডিকা (ডশক্ষক, ছাি এিং অডভভািকরা এখাবন আবরা ক্রকাবস টর িরািশ ট ডেবত িাবরন) 
 

Anger Management: 

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

https://www.udemy.com/course/howtocontrolanger/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=LongTail_la.EN_cc.ROW&utm_co
ntent=deal4584&utm_term=_._ag_77879423934_._ad_535397279640_._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&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_7787
9423734_._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 

SEL for Students: A Path to Social Emotional Well-Being University of Colorado Boulder via Coursera - https://www.classcentral.com/course/sel-for-
students-10010/course/sel-for-students-10010 

Anger Management (Short Course) by Oxford Home Study Centre - https://www.oxfordhomestudy.com/courses/online-management-courses/free-anger-
management-courses 

Addiction Recovery- Relapse Prevention Strategies that work! - https://coursesity.com/course-detail/addiction-recovery-relapse-prevention-strategies-
that-work 

Beating Anxiety: Learn The Hidden Secrets of Beating Anxiety - https://alison.com/course/beating-anxiety-learn-the-hidden-secrets-of-beating-anxiety 

Beating Depression: Learn the hidden secrets of beating depression - https://alison.com/course/beating-depression-learn-the-hidden-secrets-of-beating-
depression 

Self-harm and Suicide Awareness and Prevention - Level 2 Qualification - https://freecoursesinengland.co.uk/self-harm-and-suicide-awareness-and-
prevention/ 

 

Self-Awareness Courses: 

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.rolemodels.me/news/aner-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.coursera.org/lecture/e-learning/self-management-introduction-NwIDu
https://www.classcentral.com/course/sel-for-students-10010/course/sel-for-students-10010
https://www.classcentral.com/course/sel-for-students-10010/course/sel-for-students-10010
https://www.oxfordhomestudy.com/courses/online-management-courses/free-anger-management-courses
https://www.oxfordhomestudy.com/courses/online-management-courses/free-anger-management-courses
https://coursesity.com/course-detail/addiction-recovery-relapse-prevention-strategies-that-work
https://coursesity.com/course-detail/addiction-recovery-relapse-prevention-strategies-that-work
https://alison.com/course/beating-anxiety-learn-the-hidden-secrets-of-beating-anxiety
https://alison.com/course/beating-depression-learn-the-hidden-secrets-of-beating-depression
https://alison.com/course/beating-depression-learn-the-hidden-secrets-of-beating-depression
https://freecoursesinengland.co.uk/self-harm-and-suicide-awareness-and-prevention/
https://freecoursesinengland.co.uk/self-harm-and-suicide-awareness-and-prevention/
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__._

