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পি়ে িািা-র্া,
আর্রা িম্ভািয ির্স্ত জা়েগাগুপল িযিহার কস্তর পিরািস্তে স্কু স্তল ট রার িপরকল্পিা পিস্ত়ে
কাজ করপি এিং , আর্রা িপতচ্ছপি িুপিধা গ্রহস্তণর জিয হালকা পির্িাস্তণর পিষস্ত়ে
িপহরঙ্গি টেি িা পর্টং রুস্তর্র িুপিধা পিস্তত িশািস্তির পিদ্ধাস্তের জিয অস্তিক্ষা
করপি।
আর্রা টে িকস্তল্প কাজ করপি তাস্তত িাাঁচ পেি উিপিপত (স্তিার্িার টেস্তক শুক্রিার)
এিং িপত ঘন্টা র্পডউল িহ একট িংিার িাস্তে কর্ী পিেুক্ত করা হস্তি এিং আর্রা
আিস্তল টে জা়েগাগুপল িযিহার করস্তত িাপর টিগুপল পিস্তিচিা়ে পিস্ত়ে িিিাপধক িম্ভািয
উিপিপত পিপিত করা হস্তি।
ির্াস্তিশগুপল ততপর িা করার জিয, আর্রা পি়েপর্ত পিরপতস্তত এিং একট পিধিাপরত
রুে পেস্ত়ে ক্লাি াাঁক কস্তর পিপিন্ন িস্তিশিেগুপলস্তত িস্তিশ এিং িিািগুপল িাগ করি।
আর্রা পি়েপর্ত পিরপতস্তত এিং একট িংজ্ঞাপ়েত িস্তের িাহাস্তেয িাস্তের
একাপধক ইিিুেগুপলস্তত ইিিুে এিং আউেিুেগুপলস্তক িাগ করি।

াাঁক পেস্ত়ে

িতু ি রুটিগুপলস্তত অিযস্ত হও়োর জিয হ্রাস্তির িাস্তে ইিপিটউস্তের ির্স্ত পিেযালস্ত়ের
14 ই টিস্তেম্বর িিতি িী়ে পক্র়োকলাি শুরু হস্তি, েখি আর্রা িের্ টেপণস্তত (িম্ভিত
টিস্তেম্বর টেস্তক) একট পিপেি ষ্ট র্ুহূতিট শুর করি।
আর্রা আিিাস্তক ক্রর্াগত িাইেট োচাই করস্তত িপল ো আর্রা ধীস্তর ধীস্তর িরিরাহ
করস্তত িক্ষর্ হি এর্ি ির্স্ত তস্তেযর িাস্তে আিস্তডে করা হস্তি কারণ এখিও
তাপরস্তখর টকািও পিধিাপরত পি়ের্ টিই, তস্তি টকিল ধ্রুিক পিিতি স্তির গাইডলাইি
রস্ত়েস্তি।

ইিপিটউে ইপতর্স্তধয িেিাপ্ত হাইপজি িরঞ্জার্গুপলস্তত পিস্তজস্তক আরও িপিত কস্তরস্তি
আরও েষ্টকরস্তণর জিয র্ুলতু পি রস্ত়েস্তি। িি পকিু িালিাস্তি চলার জিয িহািিাস্তির
পি়ের্স্তক িম্মাি করা এিং িস্ত়োগ করা পশখস্তত হস্তি: িপরিাস্তরর িাস্তে পশক্ষাগত
টজাস্তের জিয এট অতযে গুরুত্বিূণি:
1. পিধিাপরত িস্তিশদ্বার এিং িিািগুপলর জিয িম্মাি
2. ির়্ে, িাি এিং ির্স্ত়ের জিয িম্মাি
3. হাস্ততর িযাপিোইস্তজশি
4. স্বাস্তিযর অিিার জিয ো়ে গ্রহণ
5. শারীপরক েূরস্তত্বর জিয িম্মাি
6. িযপক্তগত িুরক্ষার্ূলক িরঞ্জাস্তর্র টক্ষস্তে এস্তত আর্াস্তের েূরিতী পশক্ষার িাস্তিা়েি
করস্তত হস্ত়েপিল (িুপিপেি ষ্ট র্ন্ত্রীর পিধাি িহ এিং একট িতু ি লকডাউস্তির
উিপিপতস্তত) আর্রা পশক্ষার অযাপিস্তকশিগুপলর জিয পজএিইউইট িযিহার করি
কারণ এট আর্াস্তের টডো িুরক্ষা়ে িৃহত্তর িুরক্ষার পিি়েতা টে়ে। িুরক্ষা
হস্তস্তক্ষিগুপল িুিিিিীকরস্তণর জিয, িপচিাল়ে অপ িগুপল পি। ো কাস্তস্তস্তলা, 9 এর র্াধযস্তর্
"িুস্ত়েচার" এ িািােপরত হস্ত়েস্তি এিং আর্রা টেপলস্ত াস্তির লাইি িুিরুদ্ধাস্তরর অস্তিক্ষা়ে
রস্ত়েপি।
িতি র্াি এই টেপলস্ত াি িম্বর :
02 88444914 - 0288444911

িকাল 9.00 টেস্তক
পর্লাি, 07/14/2020

11.00 িেিে

পিিরণ জািস্তত িযিহার করুি ।
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