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সাময়িক বরখাস্ত
য়িতামাতা/যত্নদানকারীর জন্য তথ্যিাতা
সাময়িক বরখাস্ত য়ক
সষামশিক িরখষাস্ত হল যখন স্কু ল ককষানও শিক্ষার্থীকক একটি শনশ দ্ি ষ্ট 
সমকির জন্য স্কু কল কযকে শনকেধ ককর। শকন্ষারগষাক্দিন কর্কক ইিষার ২ 
এর শিক্ষার্থীক্র ৫ স্কু ল শ্িকসর জন্য সষামশিক িরখষাস্ত করষা হকে পষাকর 
এিং ইিষার ৩ কর্কক ইিষার ১২ এর শিক্ষার্থীক্র ১০ স্কু ল শ্িকসর জন্য 
সষামশিক িরখষাস্ত করষা হকে পষাকর।

অধ্যক্ একজন শিক্ষার্থীকক সষামশিক িরখষাস্ত করকে পষাকরন যখন 
শিক্ষার্থীর আচরণ অন্যকক ক্শেগ্রস্থ ককর িষা শিপক্ কেকল ক্ি 
এিং অন্য ককষাকনষা ি্যশতির শনরষাপত্ষা ঝঁুশককে র্ষাকক। এছষাড়ষাও অধ্যক্ 
সষামশিক িরখষাস্ত করকে পষাকরন যখন েষারষা ইশেমকধ্য অন্যষান্য উপষাকি 
শিক্ষার্থীর উকবেগজনক আচরণকক শনিন্ত্রণ করষার কচষ্টষা ককর শিেল 
হকিকছন এিং শিক্ষার্থীর আচরকণর জন্য সহষািেষা পশরকল্পনষা এিং 
শনরষাপত্ষা ি্যিস্থষা স্থষাপকনর জন্য স্কু কলর সমি প্রকিষাজন।। সষামশিক 
িরখষাস্ত করষার শসদ্ষান্ত কনওিষার সমি অধ্যক্ক্র অিি্যই শিক্ষার্থীর 
আচরণ এিং প্রকিষাজনীিেষাগুকলষা শিকিচনষা করকে হকি।

সষামশিক িরখষাস্ত করষার আকগ, অধ্যক্কক উকবেগজনক আচরকণর জন্য 
একটি আনুষ্ষাশনক সেকদি েষা প্র্ষান করষা উশচে। যশ্ আচরণটি গুরুের 
িষা ককষানও শনরষাপত্ষা জশনে হি েকি আপনষার শিশুকক আনুষ্ষাশনক 
সেকদি েষা ছষাড়ষাই সষামশিক িরখষাস্ত করষা হকে পষাকর। 

আমার সন্ানকক সাময়িক বরখাস্ত করা হকে য়ক হকব?
একজন শিক্ষার্থীকক সষামশিক িরখষাস্ত করষার শসদ্ষান্ত কনওিষার ২৪ 
ঘন্ষার মকধ্য, অধ্যক্কক অিি্যই শিক্ষার্থীকক কমৌশখকভষাকি জষানষাকে হকি 
কযখষাকন উপযুতি এিং েষাক্র শপেষামষােষা িষা যত্ন্ষানকষারীক্রকক সম্ভি 
হকল শলশখেভষাকি জষানষাকে হকি। সষামশিক িরখষাস্ত শিেকি কর্ষা িলষার 
জন্য আপনষাকক এিং আপনষার সন্তষানকক অিি্যই স্কু কলর সষাকর্ ক্খষা 
করষার সুকযষাগ শ্কে হকি। আপনষার সন্তষানকক সষাহষায্য করষার জন্য স্কু ল 
আপনষার সষাকর্ ককৌিল এিং সহষািেষা শনকি কষাজ করকি।

সষামশিক িরখষাস্ত চলষাকষালীন আপনষার সন্তষানকক স্কু কল কযকে ক্ওিষা 
হকি নষা। সষামশিক িরখষাকস্তর সমি স্কু ল আপনষার সন্তষানকক কিখষার জন্য 
সহষািেষা প্র্ষান করকি এিং আপনষার এিং আপনষার সন্তষাকনর সষাকর্ 
স্কু কলর কষাজগুকলষা কচক করকি। সষামশিক িরখষাস্ত কষালীন সমি কল্যষাণ 
শিেিক পরষামিদি পষােষা আপনষার সন্তষাকনর কল্যষাকণর সমর্দিন করকে 
সষাহষায্য করকে পষাকর।

সাময়িক বরখাকস্তর সমি বাড়াকনা
যশ্ সষামশিক িরখষাস্ত সহষািেষার পশরকল্পনষা করষার জন্য পযদিষাপ্ত 
সমি নষা র্ষাকক িষা চলমষান শনরষাপত্ষা ঝঁুশক র্ষাকক যষা এখনও সমষাধষান 
হিশন েষাহকল অধ্যক্ পশরচষালক, শিক্ষাগে কনেৃকবের সষাকর্ কর্ষা 
িলষার পর সষামশিক িরখষাকস্তর সমি িষাড়ষাকে পষাকরন। সমি িষাড়ষাকনষা 
অনুকমষাশ্ে হকল সষামশিক িরখষাস্ত কিে হওিষার আকগ শপেষামষােষা/ 
যত্ন্ষানকষারীক্রকক জষানষাকনষা হকি।

আয়ম য়ক সাময়িক বরখাকস্তর য়বরুকধে আয়িে করকত 
িায়র?
হঁ্যষা, আপশন যশ্ শিশ্ষাস ককরন কয অধ্যক্ এিং পশরচষালক, শিক্ষাগে 
কনেৃবে একটি অন্যষায্য শসদ্ষান্ত শনকিকছন িষা সঠিক পদ্শে অনুসরণ 
ককরনশন। আশপল শনকি কয সকল নশর্ রকিকছ কসগুকলষা ক্খুন।

আপনষার সন্তষাকনর পকক্ সমর্দিন মূলক আরও ের্্য পষাওিষা যষাি, 
কসইসষাকর্ আমষাক্র স্কু ল কশমউশনটি চষা্দিষাকর স্কু কলর সষাকর্ কযষাগষাকযষাগ 
করষার উপষািগুকলষা ক্িষা আকছ৷

স্কু কে য়িকর আসার িয়রকল্পনা সভা য়ক?
সষামশিক িরখষাস্ত কিে হওিষার শ্ন িষা েষার আকগ আপনষার শিশু 
স্কু কল শেকর আসকি। আপনষার সন্তষাকনর আচরণ শনিন্ত্রণ করকে এিং 
একসষাকর্ সমষাধষান তেশর করকে, স্কু কলর সষাকর্ আপনষার সম্ৃতিেষা 
অে্যন্ত গুরুবেপূণদি। আপনষার শিশু শেকর আসষার আকগ স্কু ল আপনষার 
সন্তষাকনর সষাকর্ ঘশনষ্ভষাকি কষাজ ককর এমন স্কু ল কমথীক্র সষাকর্ একটি 
পশরকল্পনষা সভষার ি্যিস্থষা করষার জন্য আপনষার সষাকর্ কেষাকন কযষাগষাকযষাগ 
করকি। 

কয েমদি্যষাক্ ইশেিষাচক আকলষাচনষার সকিদিষাত্ম সুকযষাগ ক্কি েষার উপর 
শিকিচনষা ককর সভষাটি মুকখষামুশখ, কেষাকন িষা অনলষাইকন হকে পষাকর। 
আপনষার সন্তষান যখন স্কু কল শেকর আসকি েখন েষাক্র সহষািেষা করষার 
জন্য আপশন কীভষাকি স্কু কলর সষাকর্ একসষাকর্ কষাজ করকে পষাকরন 
কস সম্ককদি  সভষা হকি। সভষাি আপনষার সষাকর্ একজন সহষািেষাকষারী 
ি্যশতিকক আনকে পষাকরন। েষারষা আপনষাকক িষা আপনষার সন্তষানকক 
ি্যিহষাশরক িষা মষানশসক সহষািেষা প্র্ষান করকে পষাকর।

কয উকবেগজনক আচরকণর জন্য আরও ককৌিল এিং সহষািেষার 
প্রকিষাজন, কসখষাকন স্কু ল আপনষার এিং আপনষার সন্তষাকনর সষাকর্ েষাক্র 
সমর্দিন করষার জন্য এিং ঝঁুশক কমষাকনষার জন্য একটি পশরকল্পনষা 
তেশর করকে কষাজ করকি। আপনষার সন্তষাকনর ইশেমকধ্যই এমন একটি 
পশরকল্পনষা র্ষাককে পষাকর। যশ্ একটি পশরকল্পনষা আকগ কর্ককই র্ষাকক, 
েষাহকল আপনষার সন্তষানকক সহষািেষা করষার জন্য এটি সষামঞ্জস্য করষা 
হকি। এই পশরকল্পনষাটি আপনষার সষাকর্ এিং স্কু কলর অন্যষান্য কমথীক্র 
সষাকর্ কিিষার করষা হকি যষারষা আপনষার সন্তষানকক সহষািেষা করকছ।

একই আচরণ আবার ঘটকে য়ক হকব?
উকবেগজনক আচরণ আিষার ঘ্কল, অধ্যক্ এিং স্কু ল শিক্ষা সহষািেষা 
্লকক অিি্যই আপনষার সন্তষাকনর শিক্ষাি সহষািেষা করষার অন্যষান্য উপষাি 
শচশনিে করকে হকি। এর মকধ্য রকিকছ শিভষাকগর মকধ্য কর্কক শিকিেজ্ঞক্র 
সহষািেষা প্র্ষাকন সষাহষায্য করষার জন্য িলষা হকে পষাকর।

আরও তথ্য
আপনষার শিশুকক সষামশিক িরখষাস্ত করষা হকল কী করকে হকি কস 
সম্ককদি ও ের্্য পষাওিষা যষাি।

টটয়েকিান টদাভাষী িয়রকষবা
আপশন যশ্ স্কু কলর সষাকর্ কযষাগষাকযষাগ করকে চষান এিং ইংকরশজকে 
সহষািেষার প্রকিষাজন হি েষাহকল অনুগ্রহ ককর 131 450 নম্বকর 
ক্শলকেষান ক্ষাভষােী পশরকেিষাকে কল করুন, আপনষার ককষান ভষােষা 
প্রকিষাজন েষাক্র িলুন এিং অপষাকর্রকক স্কু কল কেষান করকে িলুন। 
আপনষার ককর্ষাপকর্কন আপনষাকক সহষািেষা করষার জন্য অপষাকর্র 
লষাইকন একজন ক্ষাভষােীর ি্যিস্থষা করকিন। এই পশরকেিষার জন্য 
আপনষাকক ককষান মূল্য শ্কে হকি নষা।
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