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শিক্ষা ব্যব্স্থা শব্ষয়ক তথ্যাব্    

                সম   পূর্ বর্র্তী সু্কল র্ছরেে জানুয়ারে মাস থেরে থের্রুয়ারে মাস পর্ বন্ত। সঠিে র্তারেখ 

প্ররর্ত র্ছে পরের্র্তবন হয়।  অনুরোধক্ররম এখারন থেখুনঃ  https://bit.ly/2TC1O35  

               সম   সু্কল র্ছেরে েুঠি চাে মাস থময়ােী রেিংর্া রর্তনঠি রর্তন মাস থময়ােী অিংরে ভাগ েো 

র্ায়। সাধােণর্ত েুঠি চাে মাস থময়ােী োরলে প্রেম অিংে থসরেম্বে থেরে জানুয়ারে পর্ বন্ত এর্িং রির্তীয় অিংে 

থের্রুয়ারে থেরে জনু পর্ বন্ত ধো হয়। 

রর্তন মাস থময়ােী োলরে ভাগ েো হয় এই রূরপঃ প্রেম অিংে থসরেম্বে থেরে রিরসম্বরেে শুু পর্ বন্ত,  

রির্তীয় অিংে রিরসম্বে থেরে মাচব পর্ বন্ত, রৃ্তর্তীয় অিংে এরপ্রল থেরে জনু পর্ বন্ত।   

প্ররর্ত চাে মাস থময়ােী োল অের্া রর্তন মাস থময়ােী োরলে থেরে, ছাত্ররেেরে থসইসর্ মারসে ললরখে ও 

থমৌরখে পেীক্ষাে রভরিরর্ত এেঠি মধযর্র্তী েলােল প্রোন েো হয়। 

জনু মারস, প্রােরমে রর্েযালরয়ে ও উচ্চ মাধযরমে রর্েযালরয়ে থেে র্ছরেে রেক্ষােীরেে জার্তীয় পেীক্ষা রেরর্ত 

হয় থসই স্তরেে সনন্দ অজবন েোে জনয 

 উপশস্থশত নীশত 

o অনপুশস্থশতর সংখযাাঃ রিরপআে নিং ১২/২০০৯ থমার্তারর্ে, উচ্চ মাধযরমে রেক্ষায়, চূড়ান্ত 

েলােরলে র্যর্স্থা গ্রহণ েেরর্ত হরল র্ারে বে সমরয়ে অন্তর্ত রর্তন চরু্তে বািংে সময় প্ররর্তযে ছারত্রে 

উপরস্থর্ত োো প্ররয়াজন। রর্রেে থক্ষরত্র রেক্ষা প্ররর্তষ্ঠানগুরলা, প্রেম পরর্ বে নযায়, উপরোক্ত সীমায় 

লেরেওর্তমূলে ও র্যরর্তক্রমী র্যর্তযয় স্থাপন েেরর্ত পােরর্। থসই র্যর্তযয় নরেভুক্ত এর্িং অরর্োম 

অনুপরস্থরর্তে জনয রনধ বারের্ত। র্ারর্ত থসইসর্ অনুপরস্থরর্ত থেণী র্গ ব পরেেরেে রর্চারে  সিংরিষ্ট ছাত্ররেে 

রর্রর্চনায় পূর্ বধােনা সৃঠষ্ট েেরর্ত না পারে। স্বীেৃর্ত র্যরর্তক্রম সহ সর্ বরনম্ন উপরস্থরর্তে সীমা অরর্তক্তম 

েেরল চূড়ান্ত েলােরলে র্যর্স্থা গ্রহণ থেরে র্জবন েো হরর্ এর্িং পের্র্তী থেণীরর্ত ভরর্তব হওয়া  

অের্া থসই ধারপে চূড়ান্ত পেীক্ষায় প্ররর্োরধোে থেরে রর্ের্ত োেরর্। 

o অনপুশস্থশত সমপ পণ করার পদ্ধশতাঃ প্ররর্তঠি অনুপরস্থরর্ত রপর্তামার্তাে িাো নযার্য র্রল প্ররর্তপন্ন 

েোরর্ত হরর্ অনুপরস্থরর্তে োেণ উরেখ েরে (১৮ র্ছে পূণ ব হওয়াে পে রেক্ষােীো রনরজই র্তা েেরর্ত 

পােরর্) 

মরন োখরর্ন থর্ এেজন রেক্ষােী থোন অসসু্থর্তাে োে   অরর্ের্ত ৫ রেরনে থর্রে সময় ঘরে োেরল 

ইর্তারলে রর্রভন্ন অঞ্চরল সু্করল রেেরর্ত এেঠি থমরিরেল সাঠিবরেরেরিে প্ররয়াজন হয় র্া প্রর্তযয়ন 

েেরর্ থর্ ছাত্রঠি থেণীেরক্ষ প্ররর্ে েেরর্ত পােরর্। সাঠিবরেরেিঠি সু্করলে অনুপরস্থরর্ত লেরেয়রর্তে 

সারে জমা রেরর্ত হরর্। 
 শপতামাতার সাথথ্ সাক্ষাতাঃ প্ররর্ত রর্তন মাস / চাে মাস থময়ােী োল থেরে রেক্ষের্রগ বে সারে রপর্তামার্তাে 

সাক্ষারর্তে র্যর্স্থা েো হয়। সু্কল র্ছে চলাোলীন রপর্তামার্তা র্রর্তা র্াে সু্করলে সারে থর্াগারর্াগ েোে 

প্ররয়াজন মরন েরেন র্তরর্তা র্াে রেক্ষের্গ ব এর্িং সু্কল পরেচালরেে সারে সাক্ষার্ত েেরর্ত পােরর্ন। 

 শনব্ন্ধথনর জনয প্রথয়াজনীয় কাগজপত্রাঃ 

o স্ব-েিংসাপত্র থর্ পরত্র র্যক্তক্তগর্ত র্তেয উরেখ েো োেরর্ (থর্মনঃ জন্মস্থান, জন্ম র্তারেখ, ইর্তযারে ) 

o জন্ম সনে 

o ঠিো সাঠিবরেরেি  

o রনজ থেরে থর্ থেে সু্করল পড়ারোনা েরেরছন র্তাে প্রর্তযয়নপত্র। এই প্রর্তযয়নপরত্রে সারে োেরর্ত 

হরর্ ইর্তারলয়ান ভাোয় অনূরের্ত অনুরলরপ এর্িং ইর্তালীয় েূিননরর্তে র্া েনসুযলাে েরৃ্ত বপক্ষ িাো 

থপ্রেণ েো এেঠি সােৃেয সাঠিবরেরেি। 
o ইর্তালীয় েূিননরর্তে র্া েনসুযলাে েরৃ্ত বপক্ষ িাো থপ্রেণ েো এেঠি রর্র্রৃর্ত থর্খারন উরেখ োেরর্ থর্ 

সু্করল পড়ারোনা েো হরয়রছ ( অের্া থর্ সু্করল পেীক্ষা থেওয়া হরয়রছ ) এিা আইনর্ত স্বীেৃর্ত ( ঐ 

েরলরল োেরর্ত হরর্ পড়ারোনাে র্যর্স্থা, থমাি েরর্তািা ক্লাস েো হরয়রছ র্তাে সিংখযা, অের্া পেীক্ষাে 

থক্ষরত্র রর্রেেী থোন থেণীরর্ত প্ররর্োরধোে পারে ) 

 ছুটির শিন 

o েরর্র্াে 

o ১লা নরভম্বে, সমস্ত থসইন্ট 

o ৮ই রিরসম্বে, েুমােী মার্তাে গরভব রর্শু রিরেে জরন্মে পরর্ত্র ধােণা। 

https://bit.ly/2TC1O35
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o র্ড় রেন উপলরক্ষ ২ সপ্তারহে ছুঠি (সাধােণর্ত ২৩থে রিরসম্বে থেরে ৬ই জানুয়ারে পর্ বন্ত ) 
o োরন বভারল উপলরক্ষ ২ রেন, সাধােনর্ত থের্রুয়ারে মারস। 

o ইোে উপলরক্ষ প্রায় ১ সপ্তাহ  

o ২৫থে এরপ্রল, মুক্তক্ত রের্স 

o ১লা থম, েরমে রের্স 

o ২ো জনু, প্রজার্তন্ত্র রের্স 

o মধয জনু থেরে মধয থসরেম্বে পর্ বন্ত গ্রীষ্ম োরলে ছুঠি 

o পষৃ্ঠরপােে থসইরন্টে উর্তরসর্, এরেে েহরে এরেে রেন 

 সু্কথের সময়সূশ াঃ মাধযরমে রেক্ষায় সাধােণর্ত সু্কল আেম্ব হয় সোল ৮িায় এর্িং থেে হয় েুপুে ১.৩০ অের্া 

২িায়, এরেে সু্করল এরেে সময়সূরচ োেরর্ত পারে। সু্কল র্ছরেে শুুরর্ত প্ররর্তযে সু্কল ক্লারসে সময়সূরচ 

রনধ বােণ েরে। সঠিে সময়সূরচ জানরর্ত প্রোসরনে অরেরস র্া আপনাে র্াচ্চারেে রেক্ষেরেে ক্তজজ্ঞাসা 

েুন। 

 

শব্িযােয় ব্যব্স্থা শব্ষয়ক তথ্যাঃ  

স্তে রনধ বারের্ত রেক্ষার্ে ব র্য়স োষ্ট্র 

রেশুরর্েযালয়  ৩-৬ ই  রল 

প্রােরমে রেক্ষা ১-৫ ৬-১১ ই  রল 

রনম্ন মাধযরমে রেক্ষা ১-৩ ১১-১৪ ই  রল 

উচ্চ মাধযরমে রেক্ষা ১-৫ ১৪-১৯ ই  রল 

র্রৃিমূলে রেক্ষা ও 

প্ররেক্ষণ 

১-৩ 

অের্া 

১-৫ 

১৪-১৭ 

 

১৪-১৯ 

ই  রল 

উচ্চ রেক্ষা  ১৯+ ই  রল 

 

সহায়তাকারী প্রশতষ্ঠানাঃ 

 প্ররর্তষ্ঠারনে নামঃ রেক্ষা, রর্শ্বরর্েযালয় ও গরর্েণা মন্ত্রী,  (এম আই ইউ আে ) 

 ঠিোনাঃ Viale Trastevere, ( রভয়ারল ত্রারস্তরভরে ) ৭৬/এ - ০০১৫৩ থোমা  

 ওরয়র্সাইিঃ http://www.miur.gov.it/  

 ইরমইলঃ DPIT.segreteria@istruzione.it 

 থোনঃ ০৬ ৫৮৪৯১ 

 প্ররর্তষ্ঠারনে নামঃ  Ufficio Scolastico Regionale – Sicilia ( রর্ভাগীয় রেক্ষা োর্ বালয় - রসরসরল ) 

 ঠিোনাঃ Via G. Fattori, ( রভয়া ক্তজঃ োত্বরে) ৬০ - ৯০১৪৬ পারলেরমা 

 ওরয়র্সাইিঃ https://www.usr.sicilia.it/  

 ইরমইলঃ direzione-sicilia@istruzione.it  

 থোনঃ ০৯১ ৬৯ ০৯১১১ 

 

িরকারী পশরশ শতাঃ 

 সিংগিরনে নামঃ  UNHCR Italia ( ইউ এন এইচ রস আে - ইর্তারল ) 

 ওরয়র্সাইিঃ https://www.unhcr.it/ 

http://www.miur.gov.it/
mailto:DPIT.segreteria@istruzione.it
https://www.usr.sicilia.it/
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
https://www.unhcr.it/
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 থোনঃ +৩৯ ০৬ ৮০২১২১ 

 সিংগিরনে নামঃ Consiglio Italiano dei Rifugiati ( ইর্তালীয় েেণােী পরেেে ) 

 ওরয়র্সাইিঃ  http://www.cir-onlus.org/ 

 থোনঃ +৩৯ ০৬ ৬৯২০০১১৪ 

 পুরলেঃ ১১৩ 

 েযাোরর্রনরয়রেঃ ১১২ 

 অরিরনর্ বাপেঃ ১১৫ 

 অযামু্বরলন্সঃ ১১৮ 

 

http://www.cir-onlus.org/

