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এই িনেদ�িশকােত কী অ�ভ� �� আেছ? 
 

 

এখােন আপিন ইংিলশ িশ�া বয্ব�া স�েকর্  বুঝেত ও আপনার স�ােনর জনয্ �ুেল একিট জায়গা খঁুেজ 
েপেত সহায়তার জনয্ বয্বহােরাপেযাগী তথয্ েপেত পােরন। 

ইংলয্াে� িবিভ� �কােরর �ুল রেয়েছ, যার মেধয্ িকছু িকছু �ুেলর ে�ে� িপতামাতােক অথর্ �দান করেত 
হয় (অথর্াৎ িফ-�দানেযাগয্/�ত�/েবসরকাির �ুল)। 

এই িনেদর্ িশকািট আপনােক েসসব ইংিলশ �ুেলর িবষেয় জানােব েযখােন আপনােক অথর্ �দান করেত 
হেব না (অথর্াৎ,  রা�ীয় �ুল)।  রা� পিরচািলত িবিভ� ধরেণর �ুেলর মেধয্ রেয়েছ: 

• েলাকাল অথিরিট (এলএ) �ুল—�ানীয় সরকােরর অথর্ায়েন পিরচািলত 

• একােডিম ও ি� �ুল—েক�ীয় সরকােরর অথর্ায়েন পিরচািলত, �ায়শই েকান �াে�র অংশ হেয় থােক 

• েফইথ �ুল—েকান িনিদর্� ধেমর্র সােথ স�িকর্ত 
 
ঘের েরেখও আপনার স�ােনর িশ�ার বয্ব�া করােক েবেছ িনেত পােরন, খ�কালীন বা পূণর্কালীন। এটােক 
বলা হয় গৃেহ িশ�াদান (বা ঐি�ক গৃহিশ�া বা েহাম �ুিলং)।  এখােন আরও েজেন িনন: 
https://www.gov.uk/home-education 

http://www.gov.uk/home-education
http://www.gov.uk/home-education
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1. আমার স�ােনর জন� কীভােব �ুেল �ান খঁুেজ িনেত পাির? 

স�ােনর জন� েকানও �ুেল �ান খঁুজেত আপনার �ানীয় কাউ��েল ( �ানীয় কতৃ�প� বা এলএ  বলা হয়)  েযাগােযাগ ক�ন 
কারণ: 

• আপনার স�ােনর বয়স 5 েথেক 16 বছর হেল �ানীয় কাউ��লেক অবশ�ই তার জন� �ানীয় এক�ট �ুেল 
�ান খঁুেজ েপেত হেব 

• �ুেল ভিত� স�েক�  আরও তথ� আপিন এখােন েপেত পােরন: 
https://www.gov.uk/schools-admissions 

 
আপনার পছে�র �ুল�ট েবেছ িনেত সহায়তার জন� এখােন িকছ�  ধারণা েদওয়া হেলা: 

• ওেপন ইিভিনং চলাকােল �ুল�ট েদেখ আসুন 

• তােদর �ুেলর ওেয়বসাইট েদখুন 

• তােদর সা�িতক অফে�ড (Ofsted) পিরদশ �ন �িতেবদন�ট পড়ুন: https://reports.ofsted.gov.uk/ 

• �ুল�টর সামি�ক ৈনপুণ� পরী�া কের েদখুন: 
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/ 

• অন�ান� িপতামাতার কােছ েজেন িনন �ুল স�েক� তােদর ধারণা কী 
 

আপিন েকান েকান �ুল পছ� করেছন তা জানার পর, আপনােক যা করেত হেব: 

• আপনার পছে�র কেয়ক�ট �ুেলর নাম উে�খ কের অনলাইেন আেবদন ফম � পূরণ ক�ন 

• �াইমাির �ুেলর জন� আেবদেন আপনার এলাকােক (িশ�াথ� সং�েহর এলাকা) অ�ভ� �� ক�ন 

• �ুেল আেবদেনর ���য়া�ট জ�টল হেত পাের, তাই আপনার �ানীয় কাউ��েলর �ুল অ�াডিমশন �টম 
[CB2] এর কােছ সহায়তা চান 

• কাউ��লেক �জ�াসা ক�ন, আপনােক সাহায� করেত পাের এমন েকান ব���, কিমউিন�ট েগা�� বা 
েদাভাষী আেছ িকনা 

 
 
 

 
 
 

 

ইংলয্াে� �ুেলর িশ�াবষর্ ও ছুিটর তািরখ �ানেভেদ িভ� হেয় থােক। 
 
েসসব তািরখ জানেত �ুেলর সােথ কথা বলুন বা এই ওেয়বসাইট েদখুন: 
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. আিম �ুেলর িশ�াবষর্ ও ছুিটর তািরখগিল কীভােব খুজঁেবা? 

ইংলয্াে�র সকল িশশেক তােদর প�ম জ�িদেনর পেরর িশ�াবেষর্ অবশয্ই পূণর্কালীন িশ�া শর 
করেত হেব। তেব, েবিশরভাগ িশশই চার বছর বয়স হওয়ার পেরর েসে��ের িরেসপশন �ােস েযাগ 
েদয়। 

আপনার স�ােনর কখন �ুল শর করা উিচত েস স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ আপনার �ানীয় কতৃর্ প� বা 
�ুেলর সােথ েযাগােযাগ করন। 

2. আমার স�ান েকান বয়েস �ুল শর করেব? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. আিম �ুল েথেক কী আশা করেত পাির? 

�ুল �সেপ�াস   বা নত�ন অিভভাবকেদর জন� �াগত পু��কা�ট পড়ুন এবং তােদর ওেয়বসাইট েদখুন; �েয়াজন হেল 
তথ�িদ অনুবাদ করেত সহায়তার জন� �ুলেক বলুন।  

 
আপনার স�ােনর জন�, এখােন থাকেব: 

• আপনার স�ান�ট যােত �ুেল িথত�  হেত পাের েসজন� পিরিচিতমূলক কায ��ম 

• সমবয়সী �ায় 30 জন িশ�াথ�র সােথ এক ে�িণেত জায়গা কের েনওয়া 

• একই িশ�ক কতৃ�ক পাঠদােনর এক�ট িনয়িমত সময়সূিচ 

• িকছ�  পাঠ (েযমন,  শারীিরক িশ�া [িপই] এবং স�ীত) হয়েতা িবেশষ� িশ�ক কতৃ�ক েশখােনা হেব 

• এক�ট স�ূণ � পাঠ��েম �াি�—আরও তেথ�র জন� নীেচ েদখুন 

• ে�িণকে� েশখার সােথ বািড়র কােজর সংেযাগ  

• সবাইেক অ�ভ� �� কের এমন দৃ��েকাণ েযখােন সকল িশ� ন�ায� আচরণ পায় 
 

আমার স�ান �ুেল আর কী কী করেব? 

আপনার স�ান পাঠ��েমর অিতির� কম �কা�সমূেহ, �ুল আেয়া�জত �মেণ ও অন�ান� 
অনু�ান অংশ িনেত পারেব, যার মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের: 

• ধম�য় সমােবশ ও স��িলত উপাসনার সুিবধা 

• পাঠ��ম বিহভূ�ত কম �কা� ও �াব, েযমন, েখলাধুলা, স�ীত ও নাটক 

• আকষ �নীয় �ান/ িথেয়টার/ েখলাধুলার অনু�ােন�ুল েথেক যাওয়া  

• িশ�েদর ৈনপুণ� েদখার জন� �াস অ�ােস�িল ও ে�াডাকশন আেয়াজন  

• িবিভ� সামা�জক ও তহিবল সং�েহর অনু�ান েযমন �ীড়া িদবস, �ী�কালীন ও ��সমাস েমলা, িডে�া ও 
কুইজ 

 
�ুেল কী হে� তা আিম কীভােব জানব? 

�ুল আপনার সােথ িনয়িমতভােব েযাগােযাগ করেব যােত আপিন জানেত পােরন আপনার স�ােনর �ােস কী কী ঘটেছ। 
�ুল�িল িবিভ� ধরেণর েযাগােযাগ মাধ�ম ব�বহার করেব, যার মেধ� রেয়েছ: 

• �ুেলর ওেয়বসাইট: ���পূণ � তািরখ, তথ� ও েঘাষণাবলী 

• িব�ি�: েট�ট ম�ােসজ, েসাশ�াল িমিডয়া (েযমন  ট�ইটার) ও অ�াপ 

• অনলাইন িসে�ম: �ুেলর খাবার ও প�াের� ’স ইিভিনং-এ অ�াপেয়�েম� 

• ইেমইল ও িচ�ঠ: �ুল, ে�িণক� ও ছ� �টর তথ�  

• প�াের� ’স ইিভিনং ও িরেপাট�: সামনাসামিন ৈবঠক ও িরেপাট� 

• সভা ও ইনফরেমশন ইিভিনং: �ুল জীবন ও িবষয়�িল স�েক� 

• সরাসির েযাগােযাগ: েফান বা ইেমইেলর মাধ�েম সরাসির কেথাপকথন।  

েখলার মােঠ অন�ান� িপতামাতার সােথ কথা বেল আরও তথ� েজেন িনন। 
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5. �ুল আমার কাছ েথেক কী আশা করেব? 
 

িপতা বা মাতা িহসােব, আপনার কােছ আশা করা হেব: 

• আপনার স�ানেক �িতিদন ও সময়মেতা �ুেল পাঠােবন, যিদ না েস অসু� থােক, বা 
েকান অ�াপেয়�েম� থােক বা েকান ধম�য় ছ� �টর িদন হয়।  আপনার �ানীয় 
কাউ��ল েথেক িবনাখরেচ �ুেল যাতায়ােতর িবষেয় িব�ািরত এখােন পােবন:  
িবনাখরেচ �ুেল যাতায়ােতর িবষেয় িব�ািরত এখােন পােবন:  
https://www.gov.uk/free-school-transport 

• আপনার স�ান অনুপি�ত থাকেল তার কারণ জানােত �ুেল 
েযাগােযাগ ক�ন। পারেল �ুলেক অি�ম জািনেয় রাখেবন। 

• �ধুমা� �ুল ছ� �টকালীন সমেয় আপনার স�ানেক িনেয় ছ� �ট কাটােত যােবন।  �ুল চলাকালীন সমেয় আপনার 
স�ানেক ছ� �ট কাটােত িনেয় যাওয়ার িস�া� িনেল আপনােক  জিরমানা িদেত হেত পাের। আরও জানেত �ুেল 
কথা বলুন  বা এই ওেয়বসাইট েদখুন: https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

• আপনার স�ান বা পিরবােরর েকানও ���পূণ � ঘটনা বা পিরি�িত স�েক� �ুলেক জানােবন।  তারা 
আপনােক সহায়তা করার জন� যথাসাধ� েচ�া করেব। 

•  িচিকৎসার ও েযাগােযােগর তথ�ািদ সরবরাহ করেবন 

• আপনার স�ান �ুল আেয়া�জত �মেণ েযেত পারেব, তার ছিব েতালা 
যােব ইত�ািদ িবষেয় স�িত জািনেয় ফম � পূরণ ক�ন। 

 
 
 

 

6. �ুেল িবিশ� বয্ি�বগর্ েক েক? 

ছিব ও নাম েদখেত �ুল �সেপকটাস  বা �ুল ওেয়বসাইট েদখুন 

কখনও কখনও এগিল �ুেলর �েবশ�ােরও �দিশর্ত হয়। 
 
�ুলেক িজ�াসা করন েকান েকান �াফ আপনার স�ােনর সােথ কাজ করেবন। 
এেদর মেধয্ অ�ভুর্� থাকেত পােরন: 

• উ�র্তন েনতৃবৃ�—েযমন েহড িটচার, েডপুিট েহড িটচার 

• অিফস �াফ—েযমন �ুেলর িরেসপশিন� 

• িটিচং �াফ—েযমন �াস িটচার ও িটিচং অয্ািসে�� 

• েপে�ারাল �াফ—েযমন েহাম-�ুল অিফসার বা লািনর্ং 
েম�র 

• িবেশষ� �াফ – েযমন EAL িশ�ক (অিতির� ভাষা িহসােব 
ইংেরিজ), SENDCo (িশ�া-সং�া� িবেশষ �েয়াজনীয়তা 
এবং �িতব�ীেদর সম�য়কারী), দািয়��া� েসফগািডর্ ং িলড িটচার (DSL) 

http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/free-school-transport
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
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�ুেল কী েশখােনা হয় এবং কী মূলয্ায়ন করা হয়? 

আপনার স�ান েকান ধাপ, পযর্ায় ও বছর �েপ থাকেব—এবং েকান 
েকান মূলয্ায়ন/ যাচাই/ পরী�া তােদর থাকেব তা জানেত দয়া কের 
িনেচর েটিবলিট েদখুন: 

িব�ািরত জানেত েদখুন: https://www.gov.uk/national-curriculum 

 
 
 
 
 
 
 
 

পয �ায় ধাপ বছর 
গ্�প 

বয়স 
সীমা 

মূল�ায়ন/ যাচাই 
/পরী�া 

প�ঠত িবষয়সমূহ 

 
�

াই
ম

াির
 

আিল � ইয়ারস 
ফাউে�শন 
ে�জ (EYFS)  

িরেসপশন 
ইয়ার 

4-5 িরেসপশন ইয়ার 
েশেষ: আিল � ইয়ারস 
ফাউে�শন ে�জ 
(EYFS) স��  

েযাগােযাগ ও ভাষা, শারীিরক 
িবকাশ, ব���গত, সামা�জক ও 
আেবগজিনত িবকাশ, 
অ�র�ান, গিণত, পৃিথবী স�ে� 
জানা, ভাবপূণ � কলা ও নকশা 

���পূণ � ধাপ 1 ইয়ার 1 5-6 ইয়ার 1 েশেষ:  ইংিলশ, গিণত, িব�ান,  
নকশা ও �যু��  
(িড�ট), ইিতহাস, ভূেগাল 
কলা ও নকশা, স�ীত,  
শারীিরক িশ�া (PE, সাতঁার সহ),  
ক��উ�টং,  

  েফািনকস ��িনং  
  েচক 
   

ইয়ার 2 6-7 ইয়ার 2 েশেষ:  
���পূণ � ধাপ 1 
SATs পরী�া 

 
���পূণ � ধাপ 2  

 
ইয়ার 3 

 
7-8 

 
ইয়ার 3-5: 

 
ইংিলশ, গিণত, িব�ান,  
নকশা ও �যু�� (িড�ট),  
ইিতহাস, ভূেগাল 
কলা ও নকশা, স�ীত, 
শারীিরক িশ�া (PE, সাতঁার সহ), 
ক��উ�টং, �াচীন ও  
আধুিনক িবেদিশ ভাষাসমূহ 

ইয়ার 4 8-9 চলমান অভ��রীন  
ইয়ার 5 9-10 মূল�ায়ন 
ইয়ার 6 10-11  

ইয়ার 6 েশেষ: 
���পূণ � ধাপ 2 
SATs পরী�া 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. আমার স�ােনর কী কী �েয়াজন হেব? 
 

�ুলেক �জ�াসা ক�ন েকান ইউিনফম � আেছ িকনা এবং েকাথা েথেক িকনেত হেব। 

• ইংল�াে�র অেনক �ুেল িশ�রা �ুল ইউিনফম � পিরধান ক�ক এমনটা �ত�াশা করা 
হয়, তেব িকছ�  �ুল তা কের না 

• আপনার স�ােনর �ুল কী কী িকনেত হেব তার এক�ট তািলকা েদেব এবং 
েকাথায় আপিন এ�েলা িকনেত পারেবন তা জানােব; িপই িকট ও সুইিমং িকট 
স�েক�ও েজেন িনন 

• আপনার যিদ আিথ �ক সমস�া থােক তেব �ুেলর সােথ কথা বলুন, তারা 
সাহায� করেত পাের 

েশখার সর�ামািদ স�েক� �ুলেক �জ�াসা ক�ন। এসেবর মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের: 

• পড়ার বই, বািড়র কাজ, �ুল েথেক েদওয়া িচ�ঠপে�র জন� এক�ট বই-ব�াগ 

• িপই িকট, প�াক করা দুপুেরর খাবার ও অন�ান� সর�ােমর জন� এক�ট ব�াগ 

• কলম, েপ��ল ইত�ািদ ে�শনাির �েব�র জন� এক�ট েপ��ল েকস 

• এক�ট ক�ালকুেলটর ও অন�ান� গিণত সর�াম 
 

আপনার স�ােনর দপুুেরর খাবাের কী কী থাকেব েস স�েক� �ুলেক �জ�াসা ক�ন। 
এসেবর মেধ� থােক: 

• �ুল েথেক েদওয়া খাবার - কখনও কখনও �ুল লা� বা িডনার বলা হয় 

• প�াক করা দুপুেরর খাবার - বািড় েথেক আনা 

• েহাম িডনার - লাে�র জন� বািড়েত িনেয় যাওয়া হয় 
 

�ুেলর েদওয়া খাবােরর েমনু, খাবার খরচ ও কীভােব দাম পিরেশাধ করেবন েস স�েক� �জ�াসা ক�ন, কারণ: 

• �ুল িবেশষ ধরেণর খাবােরর চািহদার ে�ে� সহায়তা করেত পাের, েযমন  হালাল খাবার 

• িরেসপশন, ইয়ার 1 ও ইয়ার 2-এর িশ�রা িবনামূেল� �ুেলর খাবার পায় 

• পিরবার যিদ িনিদ�� কেয়ক ধরেণর েবিনিফট েপেয় থােক তেব অন�ান� িশ�রাও িবনামূেল� �ুেলর খাবার 
(FSM) েপেত পাের। You can find out more here: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

 
 
 

 
 
 

 

10. আিম কীভােব আমার স�ানেক িশখেত সাহায� করেত পাির? 

কীভােব আপনার স�ানেক িশখেত সহায়তা করেবন এখােন েদখুন. 

9. েযসব িশ�াথ�র বাড়িত সহায়তা �েয়াজন তােদর জন� কী ব�ব�া রেয়েছ? 

• যাজকীয় সহায়তা: �ুল বা বািড় স�েক� েয েকানও উে�েগর জন� সহায়তা করা 

• মেনানীত েসফগািড�ং (সুর�া) �ধান: ��তর উে�েগর ে�ে� সহায়তার জন� 

• ইংের�জ ভাষা (EAL) সহায়তা ে�িণকে� ইংের�জ িশখেত 
সহায়তা করার জন� 

• েশখার সহায়তা: যিদ আপনার স�ােনর  
িশ�া-সং�া� িবেশষ চািহদা বা �িতবি�তা থােক 

• বাইেরর সং�া : িশ�েদর সহায়তা �দােনর জন� �ুলেক সাহায� করেব  
িবেশষ�রা 

কীভােব আপনার স�ানেক িশখেত সহায়তা করেবন এখােন েদখুন. 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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