
সেকেন্ডারি স্কু কে রিকি যডাওয়ডা: 
বডাবডা-মডাকয়কেি েী জডানডাি 
প্রকয়ডাজন িকয়কে



শিৎ েডাকেি টডাম্ম সেকে ইংে্ডাকন্ েেে বডাচ্ডািডা 
িুে-টডাইম স্কু কে সিিত যডাকব। 

আপনডাি বডাচ্ডািডা যডাকত স্কু কে েিুরষিত এবং খুরশ 
েডাকে তডা রনরচিত েিডাি জন্ আমিডা েেে 
েম্ভব সেষ্ডা েিরে। 

আমডাি েন্ডানকে সেন স্কু কে 
রিকি সযকত হকব?
শিক্ষা অর্জন করষার রন্য এবং তষাদের 
সষামশরিক কল্যষাদের রন্য স্কু ল হদছে বষাচ্ষাদের 
রন্য সসরষা স্ষান। এটষা তষাদেরদক একশট রুশটন 
সেয় এবং তষাদের সষামষাশরক েক্তষা গদে 
তুলদত তষাদের সষাহষায্য কদর। তষারষা তষাদের 
বন্ধু দের এবং শিক্কদের সদগেও সেখষা করদত 
পষাদর। এটষা অত্যন্ত গুরুত্বপূে্জ সয বষাচ্ষারষা সযন 
িরৎকষাদল স্কু দল শিদর যষায়। নতুন টষাদম্জর 
শুরু সেদক উপশস্শত আবষার বষাধ্যতষামূলক 
হদব। মষার্জ  মষাদস যখন সেদক স্কু ল এবং কদলর 
সবশিরভষাগ ছষাত্রদের রন্য বন্ হদয় শগদয়শছল 
তখন সেদক কদরষানষাভষাইরষাদসর (সকষাশভড-১৯) 
প্ষােধুভ্জ ষাদবর হষার হ্ষাস হদয়দছ।

আমডাি েন্ডাকনি জন্ স্কু কে সিিত যডাওয়ডা 
রে েুিরষিত?
পষাবশলক সহলে ইংল্যষান্ড (শপএইরই) 
স্পষ্টভষাদব বদলদছ সয ভষাইরষাসশট 
ছেষাদনষার ঝধু ঁশক হ্ষাসকদপে যশে স্কু ল কেষা 
শনয়ন্ত্রদের ব্যবস্ষা বষাস্তবষাশয়ত কদর তষাহদল 
কদরষানষাভষাইরষাদস (সকষাশভড-১৯) আক্ষান্ত 
হওয়ষার ঝধু ঁশক কদম যষায়। এদত শনয়শমতভষাদব 
হষাত সধষায়ষা এবং পশরষ্ষার-পশরছেন্নতষার 
পেদক্প অন্তভু্জ ক্ত রদয়দছ। 

আমরষা স্কু ল এবং বষাবষা-মষাদেরদক পরষামি্জ 
শেশছে সয উপসগ্জ আদছ এমন সকষানও ব্যশক্ত 
সযন নষা আদস। ভষাইরষাদস সংক্ষাশমত হওয়ষার 
িদল বষাচ্ষাদের মষারষাত্মকভষাদব অসধুস্ হদয় 
পেষার সম্ষাবনষা খধুবই কম। 

প্রডাপ্তবয়স্কেি তুেনডায় বডাচ্ডািডা রে 
েকিডানডাভডাইিডাে (সেডারভড-১৯) েংক্রমণ 
সবরশ েড়ডায়?
নষা। প্ষাপ্ত বয়স্দের তুলনষায় তরুে-তরুেীদের 
সক্দত্র ভষাইরষাসশটদক ছেষাদনষার বশধ্জত 
ঝধু ঁশক সনই।

আমডাি েন্ডান সেকে রে েডামডারজে েিূত্ব 
বজডায় িডাখডাি প্রত্ডাশডা েিডা হকব?
সযখষাদন সম্ব সসখষাদন আমরষা সরকষাদরর 
শনদে্জিনষা অনধুসষাদর বে বয়সী ছষাত্রদেরদক 
সষামষাশরক েরূত্ব বরষায় রষাখষার রন্য 
সপ্ষাৎসষাশহত করশছ। আরও ঝধু ঁশক হ্ষাসকদপে 
আমরষা সসদকন্ডষাশর স্কু লদেরদক বলশছ সয 
তষারষা সযন ছষাত্রদেরদক উপযধুক্ত শনশে্জষ্ট গ্রুদপ 
রষাদখ এবং শবশভন্ন গ্রুপদের মদধ্য সমলষাদমিষা 
যতটষা সম্ব হ্ষাস কদর। প্ষাইমষাশর স্কু দলর 
তুলনষায় এই গ্রুপগুদলষা হয়দতষা সবশি বে হদত 
পষাদর যষাদত স্কু ল ছষাত্রদেরদক পষাঠ্যক্ম এবং 
শনব্জষাশরত শবষয়গুদলষা উপযধুক্তভষাদব প্েষান 
করদত পষাদর। 



আমডাি েন্ডান বডা আমডাি পরিবডাকি েডাকিডাি 
উপের্ম েডােকে আমডাি েী েিডা উরেত?
এটষা অত্যন্ত গুরুত্বপেূ্জ সয আপনষার সন্তষাদনর 
(অেবষা তষাদের পশরবষাদর কষাদরষার) যশে সকষানও 
কদরষানষাভষাইরষাদসর (সকষাশভড-১৯) উপসগ্জ েষাদক 
তষাহদল তষারষা সযন স্কু দল নষা আদস এবং বষাসষায় 
েষাদক। আপনষাদক তষাদের রন্য পরীক্ষা করষাদনষার 
ব্যবস্ষা করদত হদব এবং স্কু লদক পরীক্ষার 
িলষািল সম্পদক্জ  অবশহত করদত হদব। এদত 
এনএইরএস সটস্ট অ্যষান্ড সরেস প্শক্য়ষার 
সষাহষায্য হদব। যশে আপনষার পরীক্ষার িলষািল 
ইশতবষারক হয় তষাহদল আপনষার পশরবষাদরর 
সলষাকরনদের বষাসষায় েষাকষা উশরত এবং সটস্ট 
অ্যষান্ড সরেস সসলি-আইদসষাদলিন শনদে্জিনষা 
অনধুসরে করষা উশরত।

যরে স্কু কে প্রডােভু্ম ডাব ঘকট তডাহকে েী হকব? 
যশে স্কু দল প্ষােধুভ্জ ষাব ঘদট তষাহদল স্ষানীয় স্ষাস্্য 
সধুরক্ষা শটম এবং স্কু ল সযৌেভষাদব কষার কদর 
পরবততী পেদক্প সম্পদক্জ  সম্মত হদবন। 
সষাধষারেত স্কু দলর বন্ হওয়ষার সকষানও প্দয়ষারন 
হদব নষা তদব যশে সকষানও পশরশস্শতদত শকছু বষা 
সকল বষাচ্ষাদের রন্য স্কু ল বন্ করষার প্দয়ষারন 
হয় তষাহদল স্কু দলর কষাদছ একশট আপেকষালীন 
পশরকপেনষা আদছ যষাদত আপনষার সন্তষাদনর 
শিক্ষা অব্যষাহত েষাদক। যশে আপনষার স্ষানীয় 
অঞ্চদল সংক্মদের হষার সবদে যষায় যষার িদল 
কশমউশনশটদত স্ষানীয়ভষাদব এই সংক্মে ছশেদয় 
পদে তষাহদল সরকষার পরবততী পেদক্প সম্পদক্জ  
শসদ্ষান্ত রিহে করদব।

রেরেৎেডারতভডাকব অত্ন্ েবু্মে বডাচ্ডাকেি 
জন্ রে আেডােডা পিডামশ্ম সেওয়ডা হকছে?
সকল প্ষাপ্ত বয়স্ এবং বষাচ্ষার রন্য সধুরক্ষা 
পেদক্প রিহে করষার পরষামি্জ ১ আগদস্ট 
সষামশয়কভষাদব স্শগত করষা হদয়দছ। এর 
অে্জ হল সয এখনও শিদডেড সপদিন্ট শলদস্ট 
আদছ এমন সকল অপেসংখ্যক ছষাত্র এবং 
যষাদের পশরবষাদরর সেস্যরষা সধুরক্ষা পেদক্প 
রিহে করদছন তষারষাও তষাদের স্কু দল শিদর 
সযদত পষাদর।

সধুরশক্তভষাদব স্কু দল সিরত 
যষাওয়ষার শবষদয় আরও তে্য 
রষানষার রন্য www.gov.uk/
backtoschool শভশরট করুন। 
িরৎকষাদলর টষাদম্জ আপনষার সন্তষাদনর 
স্কু দল শিদর যষাওয়ষার আদগ কী-কী 
পশরবত্জ ন করষা হদয়দছ সসই সম্পদক্জ  
আপনষার সন্তষাদনর স্কু দলর কষাদছ আরও 
তে্য েষাকদব।

রভভ সবকনট,  
পষাবশলক সহলে ইংল্যষাদন্ডর  
শরি নষাস্জ বদলদছন:

"বডাবডা-মডাকয়িডা আশ্বস্ত েডােকত পডাকিন 
সয স্কু কে েব্মডারিে েিুষিডা বজডায় 
িডাখডাি জন্ রপএইেই েত্্মে অত্ন্ 
েড়ডা রনয়ন্ত্রণ রেকটেকমি ব্বস্ডাপনডা 
েিডাি পিডামশ্ম সেওয়ডা হকয়কে এবং 
এটডাকে রডএিই-এি রনকে্মশনডায় 
প্রেডারশত েিডা হকয়কে।

 এখন পয্মন্ েভ্ েডাষি্প্রমডাকণি 
রভরত্তকত ইরগিত েিডা হয় সয 
েরমউরনরটকত েকিডানডাভডাইিডাে 
েংক্রমণ েড়ডাকনডাি সষিকরে 
স্কুেগুকেডাকে প্রিডান উৎে রহকেকব 
রণ্ েিডা হয় নডা।

 রবশ্ব জকুড় পডাওয়ডা সরকে সয 
বডাচ্ডাকেি এবং তরুণ তরুণীকেি 
েকিডানডাভডাইিডাে েডােকেও তডািডা 
সেডানও উপের্ম অনুভব েকি নডা 
অেবডা এি িকে তডাকেি হয়কতডা খুবই 
েডামডান্ভডাকব শিীি খডািডাপ হয়।"
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