
 

তৃতীয় শ্রেণির ণিক্ষার্থীদের অণিিাবকদের  

কাদে ণিম্ন মাধ্যণমক ণবদ্যালদয়র 

 

বিষয় : সেকেন্ড সেড সেকেন্ডাবি সু্কল 2020/22 িছকিি জন্য তাবলো। 

 

মাধ্যণমক ণবদ্যালদয় িণতি র জিয আদবেি গুণল 04/01/2021 এ 08,00 টায় খুলদব  এবং 25/01/2021 এ   20.00 এ বন্ধ হদব। 

ণিবন্ধি গুণল শ্রকবল অিলাইদি প্রকাি কদর। পণরবার গুণল 19/12/2020 সকাল 9.00 টা শ্রর্থদক শুরু কদর 
www.formazione.it/iscrizionionline/ এ ণিবন্ধি করি সাইদট ণিবন্ধি করদত পারদবি ( যারা ইণতমদধ্য ণবগত বের গুণলদত একটি 

আদবেি পূরি কদরদেি তারা ইণতমদধ্য ণিবন্ধিিুক্ত ; যাদের ণিজস্ব মাণলকািা রদয়দে এসণপআইণি ণিণজটাল পণরচয় )। 

এই ণিবন্ধি অবিযই করদত হদব যাদের এখদিা 15 বের পূিি হয় িাই।শুধু্ ব্যাণতক্রম আইণি ণিণক্র DL 62/2017 art 23 র্থাকদল 

অিলাইদি ণিবন্ধি করদত ণপতামাতার অবিযই একটি  ব্যণক্তগত ই--শ্রমইল ঠিকািা  

র্থাকদত হদব। 

আপিার এই িকুদমন্টগুণলর প্রদয়াজি : 

--ণিবদন্ধর অিুদরাধ্ করা ণপতামাতার পণরচয় পএ এবং উিয় ণপতামাতার কর শ্রকাি; 

- ণিক্ষার্থীর কর শ্রকাি; 

- আপণি শ্রয ণবদ্যালদয় িাম শ্রলখাদত চাি শ্রসই ণবদ্যালদয়র যাণিক শ্রকাি। 

 

গুরুত্বপূিি আদবেিটি শ্রকবল একটি সু্কদল উপস্থাপি করা হয়, তদব ণপতামাতারা অিয দুটি সু্কল ণিদেি ি করদত পাদরি কারি প্রর্থম সু্কদল স্হাি িাও 
র্থাকদত পাদর। 

বিদ্যালকয়ি যাবিে সোডটি "সু্ককলি" ওকয়িোইকে পাওয়া যাি  
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) 

এখি শ্রয ণিবন্ধি গুণল করা হয় তা পূবি - ণিবন্ধ িয়,তদব সুণিণেি ষ্ট ণিবন্ধসমূহ।আমরা সাবধ্ািতার সাদর্থ প্রণতণবদের প্রস্তাব শ্রেই, কারি সু্কল পাল্টাদিা 
কঠিি ;রাজয্ পরীক্ষায় উত্তীিি হওয়ার পদর জুদির শ্রিদের ণেদক সরাসণর ণিবিাণচত মাধ্যণমক ণবদ্যালদয় ণিবন্ধি শ্রিে করদত হদব। 

"অিলাইি শ্ররণজদেেি" ণসদেমটি পণরবারদক  ই- শ্রমইলর মাধ্যদম জািাদব শ্রয আদবেিটি ণিবণন্ধত হদয়দে এবং আদবেদির শ্রকািও পণরবতি ি আদে 
ণকিা তা জািদত হদব। তেণতণরক্ত, পণরবার একটি ওদয়ব ফাংিদির মাধ্যদম অয্াণিদকিি প্রণক্রয়াটি অিুসরি করদত পাদর। 

 

অিলাইি তাণলকািুণক্ত পদ্ধণত অিুসরি িা কদর এমি ণপয়ার সু্কলগুণলদত তাণলকািুণক্তগুণল কাগজ আকাদর উপস্থাপি করা হয়। 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 

 

শ্রয সব ণপতা মাতারা আদবেি জমা শ্রেওয়ার জিয সাহাদযযর প্রদয়াজি তারা তণলকািুণক্তর  

 

সু্কল েম্পকেে  তথ্য 

পণরবার গুণল ণিতীয় ণিণির ণবণিন্ন ধ্রদির মাধ্যণমক ণিক্ষাপ্রণতষ্ঠাদির একটি শ্রত িাম তাণলকািুক্ত করদত শ্রবদে ণিদত পাদর :উচ্চ ণবদ্যালয়গুণল ( dPR 
89/2010 e dPR 52/2013) 

প্রযুণক্তগত প্রণতষ্ঠাি(dPR 88/2010),এবং শ্রপিাোর প্রণতষ্ঠাি (d.lgs.61/2017). 

 

ঊচ্চ বিদ্যালকয়ি মকযয িকয়কছ: 

 ণলদচও আটিি ণেদকা ( রুপক কলা, স্হাপতয্ ও পণরদবি,িকিা,মাণল্টণমণিয়া অণিও ণিজুয়াল,িাণফকস এবং ণসদিাদসািাণফদত ঠিকািা সহ),ণলদচও 
ক্লাণসদকা,ণলদচও ল্যাদগাণেদকা,ণলদচও ণমউণজকযাল ই শ্রকাণরউটিদকা,ণলদচও শ্রেদল সাদয়দেজ উমাদি( সম্ভাব্য সামাণজক অর্থিনিণতক ণবকল্প 
সহ),ণলদচও সাদয়ণন্টণফদকা ( ফণলত ণবজ্ঞাি এবং ক্রীড়া  ণিদেি দির সম্ভাব্য ণবকল্প সহ); 

 

োবিগবি ইন্বিটিউে গুবলকত দুটি সেত (অর্থিনিণতক এবং প্রযুণক্তগত ) রদয়দে এবং ণিম্নণলণখত ঠিকািা গুণলদত ণবিক্ত: 

অর্থিনিণতক শ্রক্ষত্র :১ প্রিাসি, অর্থি ও ণবপিি, ২ পযিটি। 

প্রযুণক্ত খাত:১ শ্রমকাণিকস, শ্রমকাট্রণিক্স এবং এিাণজি ,২ পণরবহি  এবং লণজণেকস,৩  টি ইদলকট্রণিক্স এবং তবদুয্ণতক প্রদকৌিল,৪ তথ্য প্রযুণক্ত ও 
শ্রটণলদযাগাদযাগ,৫ িাণফকস এবং শ্রযাগাদযাগ,  ৬ রসায়ি, পোর্থি ও তজব প্রযুণক্ত,  ৭ ফয্ািি ণসদেম,-৮ কৃণে.কৃণে খােয এবং কৃণেণিল্প,৯ ণিমিাি,পণরদবি 
ও অঞ্চল। 

 

সপশাদাি প্রবতষ্ঠান্ গুবলি মকযয বন্ম্ন বলবিত ঠিোন্া গুবল অন্তভুক্ত িকয়কছ; 

১ কৃণে,পল্লী উন্নয়ি, স্থািীয় পিয বৃণদ্ধ এবং বি ও পবিত সম্পে পণরচালিা,২ বাণিণজয্ক মাে ধ্রা ও মাে উত্পােি,৩ ইটাণল শ্রমি ইি  ইটাণল ইন্ডাণে 
এবং কারুণিল্প,৪ রক্ষিাদবক্ষি এবং প্রযুণক্তগত সহায়তা,৫ পাণি ব্যবস্তাপিা এবং  পণরদবিগত প্রণতকার ৬ বাণিণজয্ক পণরদেবা,৭ খােয ও মে এবং  
আণতদর্থয়তা,৮ সাংসৃ্কণতক ও ণবদিােি শ্রসবা,9 স্বাস্থয ও সামাণজক সহায়তা র জিয পণরদেবা,স্বাস্হয্ শ্রপিার ১০ সহায়ক ণিল্প ; শ্রিন্টাল 
শ্রটকণিণিয়াি,স্বাস্হয্ শ্রপিার,১১ সহায়ক ণিল্প ; শ্রচাদখর িাক্তার। 

 

 

জিয শ্রয মাধ্যণমক ণবদ্যালয়টি 

 



 

 

 

• শ্রপিাোর প্রণতষ্টাদির প্রর্থম শ্রেণিদত িণতি র ণবেদয় ণিক্ষার্থী ও পণরবারদক আইণি ণিিী d.lgs.61/2017 এর অিুদেে 3,,অিুদেে 3 
ও 4 অিুসাদর সণক্রয় হওয়া িতুি অধ্যয়ি শ্রক্ষত্রগুণল উদল্লখ করদত হদব।আন্ত:মিিালদয়র ণিণক্র 92/2018 এর সদগ,িতুি শ্রপিাোর 
ণিক্ষা গুণলর প্রস্তাি প্রফাইলগুণল সংজ্ঞাণয়ত করা হদয়ণেল,সম্পণকি ত ণিক্ষার ফলাফলগুণল প্রণতদযাণগতা,েক্ষতা এবং জ্ঞাদির শ্রক্ষদত্র এবং 
ATECO 

 

শ্রকািগুণলদত শ্ররফাদরেযুক্ত অর্থিনিণতক ণক্রয়াকলাপগুণলর শ্রক্ষদত্র হ্রাস শ্রপদয়দে। 

 

বৃণত্তমূলক ণিক্ষা ও প্রণিক্ষি শ্রকাদসি তাণলকািুণক্তটিও শ্ররফাদরে সু্কদলর সদগ শ্রযাগাদযাগ কদর অিলাইদি করা হদব 

েয়া কদর শ্রিাট করুি শ্রয অিলাইদি ততণর প্রণতবন্ধী ণিক্ষার্থীদের তাণলকািুণক্তগুণল অবয্ই ণিবিাণচত সু্কদল আপদিট হওয়া িংসাপদত্রর উপস্হাপদির 
সাদর্থ শ্রিে করদত হদব। 

 

আমিা সু্কল ডাকয়বিকত তাবলোভুক্তেিকেি জন্য বপতা মাতাকে আমিে জান্াই। 
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