হাই �ু ল
েহামওয়াকর্ নীিতমালা
1. েকােনা অনলাইন �াটফেমর্র মাধয্েম েহামওয়াকর্ মূলয্ায়ন:
a. যিদ েহামওয়াকর্ অয্াসাইনেম� অনলাইেন েপা� করা হয় তাহেল েসে�ে� এইসব অয্াসাইনেম�
েয িদন অনলাইেন েপা� করেবন েসিদন অবশয্ই �ােশ েশয়ার/আেলাচনা করেত হেব।
অনলাইন �াটফমর্সমূহেক অবশয্ই এমনভােব বয্বহার করেত হেব যা েহামওয়াকর্ মূলয্ায়ন ও
সং�হেক সহজতর করেব, এমনভােব করা যােব না েযন েসিট িশ�েকর সােথ িশ�াথ�র
বয্ি�গত েযাগােযােগর �লািভিষ� হয়। উদাহরণ�রপ, যিদ একজন িশ�কেক িদেনর েকােনা
সময় েসিট িবেবচনা করা বয্তীত িশ�াথ�েদরেক অবিহত করা ছাড়াই েকােনা অয্াসাইনেম�
অনলাইেন েপা� করেত হয় তাহেল তারা েসিট স�� হেব এমন �তয্াশা করেত পােরন না।
b. অনলাইেন ব�নকৃ ত সকল অয্াসাইনেম� অবশয্ই �ু ল িদবস েশষ হওয়া ও �ােশ েঘািষত
হওয়ার পূেবর্ই েপা� করেত হেব অনয্থায় িশ�াথ�েদর কাছ েথেক েসিট পেরর িদন েফরত
পাওয়ার �তয্াশা করা যােব না। উদাহরণ�রপ, যিদ একজন িশ�ক ম�লবার রােতর স�য্া
5:00 টায় েহামওয়াকর্ অয্াসাইনেম� েপা� কেরন তাহেল েসই েহামওয়াকর্ বৃহ�িতবার �ােসর
আগ পযর্� কাযর্তািলকায় যু� করা যােব না।
c. েকােনা অয্াসাইনেম� েপা� করার িবষয়িট এমনভােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ েযন েসই
অয্াসাইনেমে�র জনয্ �েয়াজনীয় সকল উপকরেণর পিরচয় কিরেয় েদওয়া। উদাহরণ�রপ,
যিদ একজন িশ�ক �ােস একিট সমসয্া েসট েঘাষণা কেরন এবং বেলন েয তারা সমসয্াগেলার
তািলকািট পের অনলাইেন েপা� করেবন তাহেল েসই সমসয্ার তািলকা অনলাইেন েপা� না
করা পযর্� কাযর্ তািলকায় যু� িহেসেব িবেবিচত হেব না।
2. েয সকল িশ�ক �ু েলর ছু িটর সমেয় েহামওয়াকর্ �দান করেছন তারা অবশয্ই েহামওয়াকর্ স�� করার
জনয্ ছু িটর আেগ বা পের পযর্া� সময় িদেবন। এিট িনেচর ছু িটসমূেহর ে�ে� �েযাজয্ হেব: থয্া�সিগিভং
ছু িট, শীতকালীন ছু িট, েফ�য়ািরর ছু িট এবং এি�েলর ছু িট।
a. েকােনা ছু িট েশষ হওয়ার �থম দুই িদেনর মেধয্ জমা িদেত হেব এমন অয্াসাইনেম� অবশয্ই
ছু িট শর হওয়ার িতন �ু ল িদবস পূেবর্ �দান করেত হেব। উদাহরণ�রপ, যিদ েকােনা ছু িট
শ�বার েথেক েসামবার পযর্� �ায়ী হয়, তাহেল ছু িট েশষ হওয়ার পেরর েসামবাের জমা িদেত
হেব এমন অয্াসাইনেম� অবশয্ই ছু িটর আেগর বুধবার �দান করেত হেব। এছাড়াও, ছু িটর
পেরর ম�লবার জমা িদেত হেব এমন অয্াসাইনেম� অবশয্ই ছু িটর আেগর বৃহ�িতবােরর
মেধয্ই �দান করেত হেব।
b. একজন িশ�ক েকােনা ছু িটর আেগর বৃহ�িতবার েকােনা অয্াসাইনেম� িদেত পারেবন যিদ
েসিট ছু িটর আেগর শ�বােরর জনয্ �দান করা হয় এবং একজন িশ�ক ছু িটর পেরর েসামবার
িনধর্ািরত তািরখ িবেবচনা ছাড়াই কাজ িদেত পারেবন।
c. ছু িট েশষ হওয়ার দুই িদেনর মেধয্ িশ�কগণ েকােনা পরী�া িদেত পারেবন না।
d. ওয়ান েসিম�ার AP �াসসমূহ এই �িবধােনর মেধয্ পেড় না।
3. িশ�কগণ ে�ােজ�, অয্ােসসেম� ও েহামওয়াকর্ এর ে�ে� পযর্া� সময় েরেখ সমতা িবধান করেবন
যােত সকল িশ�াথ� এই সকল অয্াসাইনেম� স�� করেত পাের এবং েসে�ে� �ু ল েসশন চলমান
থাকার িবষয়িট িবেবচনা বয্িতেরেকই িশ�াথ�গণ কতৃর্ ক আেয়ািজত ও উদযািপত ধম�য় ছু িটসমূেহর
িবষয়িটও িবেবচনায় রাখেত হেব।

a. যিদ �ােসর একিট উে�খেযাগয্ সংখয্ক িশ�াথ� ছু িট উদযাপন কের: ছু িটর কমপে� এক �ু ল
িদবস পূেবর্ েহামওয়াকর্ অয্াসাইনেম�সমূহ �দান করেত হেব এবং জমা েদওয়ার সময়সীমা
এবং/বা কাজ েশষ করার সময়সীমা অবশয্ই ছু িট েশষ হওয়ার এক �ু ল িদবস পের হেত হেব।
ে�ােজ� ও পরী�াসমূেহর ে�ে�ও এই একই নীিতমালা �েযাজয্ হেব।
b. যিদ �ােসর �ু � একিট অংশ ছু িট উদযাপন কের: িশ�াথ�গণ িবক� অয্াসাইনেম� বা
বিধর্তকরেণর বয্ব�া করার জনয্ িশ�েকর সােথ কথা বলেব এবং অয্াসাইনেমে�র ে�িডট
হারােব না। িপতাগণও িশ�কেদর সােথ কথা বেল বয্ব�া করেত পারেবন।
4. তু ষারপােতর িদেন েহামওয়াকর্ �দান বা সং�হ করা যােব না। তেব যাইেহাক, এই �িবধানেক �ু েলর
সুপািরে�� কতৃর্ ক বিধর্ত িবরপ আবহাওয়ার ে�ে� “ি�জাডর্ বয্াগ” অনুেমাদন করা করার জনয্
বয্বহার করা যােব না। যিদ েকােনা িশ�ক েকােনা তু ষারপােতর িদেনর পূেবর্ একিট েহামওয়াকর্
অয্াসাইনেম� �দান কেরন তাহেল েসই অয্াসাইনেম� অবশয্ই িশ�াথ�গণ �ু েল েফরত আসার িদেনর
জনয্ ধাযর্য্ করা হেব।
5. সকল অয্াসাইনেম� �ু ল চলার সমেয়র জনয্ ধাযর্য্ করেত হেব। যিদ িশ�কগণ অয্াসাইনেমে�র
সময়সীমা বিধর্ত করেত চান তাহেল নতু ন সময়সীমা অবশয্ই পরবত� েকােনা �ু ল িদবস হেত হেব।
6. অিতির� ে�িডট অয্াসাইনেম�সমূেহর জনয্ �ু েল অিতির� সময় বয্য় করা যােব না।
a. িশ�াথ�গণ অিতির� ে�িডেটর জনয্ েযাগদান করেত পাের এমন িমিটংসমূহ িশ�কগণ �ােসর
বাইের আেয়াজন করেত পারেবন না।
b. তাছাড়া িশ�কগণ িশ�াথ�েদরেক অিতির� ে�িডেটর জনয্ উপহারসাম�ী বা �াশরেমর
উপকরণসমূহ িনেয় আসার জনয্ বলেত পারেবন না।
7. অয্াসাইনেম�সমূেহর ে�ে� আিথর্ক স�ট�� িশ�াথ�েদর জনয্ আিথর্ক সহায়তা থাকা বয্তীত
িশ�াথ�েদরেক েমৗিলক �ু ল উপকরেণর বাইের অিতির� অথর্ বয্য় করেত বাধয্ করা যােব না।
8. �ােশর সমেয়র পের বিধর্ত হওয়া সমেয় েকােনা িফ� ি�েপ েযাগদান না করার কারেণ শাি� েদওয়া
যােব না বা �ােশর বাকী অংশ িফ� ি�েপ থাকা অব�ায় �াশসমূেহ স�� করার জনয্ �তয্ািশত
কাজসমূেহর বাইের অিতির� কাজ েদওয়া যােব না। যিদ েকােনা িফ� ি�েপ েযাগদােনর জনয্ ে�িডট
েদওয়া হয় তাহেল িফ� ি�েপর অিভ�তার সােথ সংি�� একিট তু লনামূলক অয্াসাইনেম� �দান করেত
হেব যা �াশ িপিরয়েডর মেধয্ই স�� করা যােব।
9. যিদ পরী�ার স�ােহ চতু মর্ািসক পরী�া থােক তাহেল িশ�কগণেক েসিট িনধর্ািরত তািরেখই স��
করেত হেব। যিদ পরী�ািট একািদক িদেন পেড় তাহেল িশ�কগণ েসগেলার সূচী এমনভােব িনধর্ারণ
করেবন যােত দুিট �ধান পরী�ার তািরেখর একিট অ�ভুর্ � করা হয়। িশ�কগণ তােদর চতু মর্ািসক
পরী�ার সূচী সা�ািহক পরী�ার তািরেখর পূেবর্ িনধর্ারণ করার জনয্ তােদর িবভােগর সম�য়েকর সােথ
কাজ করেত পারেবন।
10. যখন েকােনা িশ�াথ� �দত্ত েহামওয়াকর্ স�� করার জনয্ সং�ামরত থােক তাহেল তারা সমসয্ািটর
বয্াপাের সবর্�থম তােদর িশ�েকর সােথ কথা বলেবন। যিদ সমসয্ািটর সমাধান না হয় তাহেল িশ�াথ�
ঁ ােজা বা িডেনর সােথ কথা বলেব।
বাড়িত সহায়তার জনয্ তার গাইেড� কাউে�লর, িবেশষ িশ�া িলয়
হাই �ু ল অধয্�গণ এই নীিতমালার সােথ সাম�সয্ েরেখ েহামওয়াকর্ সং�া� িনয়ম জাির করেত পারেবন।

