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The xxxx School District has taken a
proactive position in protecting our students
and staff as a part of our Safe School Plan.
Monthly-scheduled school evacuation drills
are practiced at every school level as
required by state law. Evacuation drills may
include a walk to a location close by so that
all children are aware that an alternate
location is available during an emergency
situation. The xxxx Fire and Police
Departments are working in collaboration
with our schools in order to plan effectively
for any possible emergency. In addition to
these drills, the children are also practicing
sheltering in-place in their classrooms. The
safety and security of our students is of vital
importance to all staff of the xxxx School
District. We will continue to work on all
emergency contingency plans throughout the
school year.

েস

ুল

ান এর অ িহসােব xxxx ু ল িডি

িশ ক / িশি কােদর সরি
ু ত রাখেত ভিবষ

ছা ছা ী এবং

সমস া িলর কথা

আ াজ কের একিট সি য় ভিমকা
িনেয়েছ৷ ে েটর আইেনর শত
ূ

অনসাের
িতিট ু ল পযােয় মািসক সময়সিচ
ূ অনসাের
ু
ু
ু ল খািল করার

অনশীলন
অভ াস করােনা হে ৷ ু ল খািল করার অনশীলেনর
মেধ
ু
ু

আেছ কােছই েকানও একিট ােন েহঁেট যাওয়া যােত সব িশ ই এই

িবষেয় ওয়ািকবহাল থাকেত পাের েয জ ির অব ায় যাওয়ার জন
একিট িবক

ান আেছ৷ স াব েকানও জ ির পিরি িতর জন যােত

কাযকরীভােব পিরক না ৈতির করা যায় তার জন xxxx দমকল এবং

পিলশ
িবভাগ আমােদর ু ল িলর সে েযৗথভােব কাজ করেছ৷ এই
ু

অনশীলন
িল ছাড়াও িশ েদর ােসই তােদর িনেজর জায়গায় কীভােব
ু

আ য় েনওয়া যায় তা অভ াস করােনা হে ৷ xxxx ু ল িডি ে র

সকল িশ ক-িশি কা এবং কমীেদর কােছ আমােদর ছা ছা ীেদর

িনরাপ া এবং সর
ু া অত

পণ৷
ূ সারা ু লবষ ধের জ ির সব

স াব ঘটনার জন ৈতির থাকার পিরক না িনেয় আমরা কাজ কের

চলব৷
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এখােন এেস আিম এত এিলেম

অফ পিলিটক এবং ে ম

অফ িদ ফু চার পড়িছ েন েবাধহয় খব
ু আ য েঠকেত পাের৷

আসল কথা, িঠক এখানকার উপযু

ঁু
েকােনা কাব নেভল খেজ

পাই িন৷ েযটা খেল
ু েদিখ েসই ইংেরিজ নাম, ইংেরিজ সমাজ,

ল েনর রা া এবং িয়ং ম, এবং যতরকম িহিজিবিজ সব

হা াম৷ েবশ সাদািসেদ সহজ, সু র, উ ু

মেতা উ

এবং অ

িব ুর

ঁ ু পাই েন৷
ল, েকামল, সেগাল
, ক ণ িকছই
ু
ু খেজ

েকবল পঁ ােচর উপর পঁ াচ, অ ানািলিসেসর উপর অ ানািলিসস;

েকবল মানবচির েক মচেড়
িনংেড় কচেক
-মচেক
, তােক সেজাের
ঁু
ু
ু
পাক িদেয় িদেয়, তার েথেক নতন
ু নতন
ু িথেয়াির এবং নীিত ান

েবর করবার েচ া৷ েস েলা পড়েত েগেল আমার এখানকার এই
ী শীণ েছােটা নদীর শা ে াত, উদাস বাতােসর বাহ,

আকােশর অখ

িদেকর িন

সার, দই
অিবরল শাি এবং চাির
ূ
ু কেলর

তােক এেকবাের ঘিলেয়
েদেব৷ এখােন পড়বার
ু

ঁ ু পাই েন, এক ৈব ব কিবেদর েছােটা
উপেযাগী রচনা ায় খেজ

েছােটা পদ ছাড়া৷

*Bengali text is in Unicode font

“It may surprise you that since reaching here I
am reading so much of the Elements of Politics
and the Problems of the Future. The fact is I
can't find a poem or a novel which suits my life
here. When I open a book, I find English names,
English society, the roads of London and the
drawing rooms and a lot of nuisance and trouble.
I can't find anything straightforward, anything
simple and beautiful, anything as clean and pure
as the drops of tears, something soft and round
and sorrowful! I see only a tangled web of
complexities, analysis following analysis. Only an
attempt to wring and bend and crumple the
human soul, to make it move round and round
until some new theories or morals come out of it.
If I make an attempt to read them, they would
bring such a confusion to the peaceful current of
my narrow stream in summer, to the flow of an
indifferent wind and the uncurbed expanse of the
sky, to the profuse silence on both banks of the
river and to the impenetrable seclusion of all
about me. It is almost impossible to find a piece
of writing which I can read here except the small
verse lines composed by the Vaishnava poets.”

