
 

 

 

 

ব্লু ক োট এ োডেমীডে 

আপনোড  স্বোগেম 
 

 
 

 

 

ব্লু ক োট চোচচ অফ ইংলযোন্ড এ োডেমী 



 

আমোডের মলূযডবোধ 
 

প্রজ্ঞো, সহিষু্ণেো, কসবো, েযো এবং আশো 
 

"ঈশ্বডরর কসবো  ডর আপনোর স্বোধীনেো অনুশীলন  রুন, হনযম 

ভঙ্গ  ডর নয। আপহন যোডের সোডে কেখো  ডরন েোডের সোডে 

সম্মোডনর সোডে আচরণ  রুন। আপনোর আধযোত্মি  পহরবোরড  

ভোডলোবোসুন। ঈশ্বরড  শ্রদ্ধো  রুন। সর োরড  সম্মোন  রুন'। 

1 হপের 2: 16-17 

 

ইংলযোন্ড এ োডেহমর ব্লু ক োট চোচচ এ টট অন্তভভ চত্মিমূল  হিস্টোন 

হশক্ষোর পহরডবশ কযখোডন প্রহেটট বযত্মির স্বেন্ত্রেো উেযোপন  রো 

িয, লোলন  রো িয এবং উপলহি  রো িয। সু্কল সম্প্রেোডযর 

সমস্ত সেসযড  সডব চোচ্চ মোন অর্চন  রডে  এবং আিহবশ্বোসী এবং 

যত্নশীল বযত্মি হিসোডব সমোডর্ পূণ চ অবেোন োরী িওযোর র্নয  
উত্সোহিত  রো িয়। 

 
 

 
 

আমরো সু্কলড  সম্মোন  রোর অহি োর এবং ইংলযোন্ড এ োডেহমর ব্লু ক োট চোডচচর হিক্ষোর্থীরো 

এ টট িক্তিিোলী, অন্তর্ভ চক্তিমূল  সম্প্রদোডয়র অংি, কেখোডন প্রহতটট হিশুর অন্তহন চহিত মে চোদো 

মূলযবোন। হিক্ষোর্থীডদর এ টট িক্তিিোলী  ণ্ঠস্বর রডয়ডে এবং আমোডদর হবদযোলডয়র উন্নয়ন 

সম্পড চ হনয়হমত পরোমি চ  রো িয়।  হিক্ষোর্থীরো আমোডদর সু্কডলর মডিয িক্তিিোলী সম্প চ এবং 

আমোডদর ব্লু ক োট পহরবোডর প্রদহি চত সম্মোন সম্পড চ ইহতবোচ র্োডব  র্থো বডল। 

 



সু্কল হেবডসর সময 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

হনবন্ধী রণ  8.35 

পোঠ 1 9.00 

পোঠ 2 9.50 

হবরহে 10.40 

পোঠ 3 11.00 

পোঠ 4 11.50 

Lunch 12.40 

পোঠ 5 1.20 

পোঠ 6 2.10 

সু্কডলর সমোহি 3.00 

আিো  রো িডে, প্রহতহদন সময়মডতো 

সু্কডল আসডব হিক্ষোর্থীরো। 

েহদ আপনোর হিশু সু্কডল কদরী  ডর 

তডব তোরো এল মো চ পোডব এবং সু্কডলর 

পডর 30 হমহনডটর জনয আট   রডত 

িডব। 

হিক্ষোর্থীরো অসুস্থ নো িডল প্রহতহদন 

সু্কডল েোডব বডল আিো  রো িডে। 

সু্কল সোইডট হিক্ষোর্থীডদর হনরোপত্তো 

িীত োলীন মোসগুহলডত েখন 

হদনগুহল কেোট িয় এবং এটট 

তোডোতোহড গোঢ় িডয় েোয়  , তখন 

হিক্ষোর্থীডদর অহতহরি  পোঠ্যক্রম 

ক্লোবগুহলডত উপহস্থত নো িওয়ো পে চন্ত 

হবড ল 3.30 টোর মডিয সোইটটট কেডড 

চডল কেডত িডব। 

গ্রীডের মোসগুহলডত এটট বোডোডনো 

িয়। 
সমস্ত কিোমওয়ো চ সু্কডলর কিোমওয়ো চ সোইডট আপডলোে 

 রো িয়: সযোডচল ওয়োন। সমস্ত বোচ্চোডদর সোইডটর জনয 

এ টট লগইন কদওয়ো িয়। 

েহদ আপনোর সন্তোডনর কিোমওয়োড চ সিোয়তোর প্রডয়োজন 

িয় তডব আমরো এলআরহসডত প্রহতহদন হবড ল ৩ টো 

কর্থড  হবড ল ৪ টো পে চন্ত এ টট কিোমওয়ো চ ক্লোব 

পহরচোলনো  হর। 

এলআরহস স োল ৮ টো কর্থড  স োল সোডড ৮ টো পে চন্ত 

সু্কডলর আডগ এবং সু্কডলর পডর হবড ল ৪ টো পে চন্ত পোওয়ো 

েোয়। হিক্ষোর্থীরো  ম্পম্পউটোর এবং হপ্রন্টোর বযবিোর  রডত 

পোডর এবং  মীডদর এ জন সদসযও সোিোেয  রোর জনয 

উপলব্ধ। 

এ োডেহমর হদন শুরু িয় স োল ৮টোয়। স োল ৩৫টোয় এবং হবড ল ৩.০০ টোয় কিষ 

িয়। হিক্ষোর্থীরো 8 কর্থড  ফম চ ক র সময় উপহস্থত র্থোড । 35 কর্থড  9.00 পে চন্ত। সু্কডলর 

হদডন 6 টট পোঠ্ রডয়ডে - প্রহতটট 50 হমহনডটর সময় োল, এ টট 20 হমহনডটর স োডলর 

হবরহত এবং 40 হমহনডটর মিযোহ্নডর্োডজর হবরহতর জনয স্থোয়ী। দয়ো  ডর মডন রোখডবন 

কে হিক্ষোর্থীডদর হদডনর কবলো এ োডেহমর সোইট কর্থড  কবর িওয়োর অনুমহত কদওয়ো িয় 

নো। হিক্ষোর্থীডদর  যোহন্টন কর্থড  খোবোর হ নডত িডব বো এ টট পযো ে লোঞ্চ আনডত 

িডব েো তোরো সু্কল  যোহন্টডন কখডত পোডর। 

ব্লু ক োট এ োডেমী প্রহতহদন স োডল 

 যোহন্টডন হিক্ষোর্থীডদর জনয হবনোমূডলয 

প্রোতঃরোি সরবরোি  ডর। 

কে ফোস্ট ক্লোবটট সমস্ত হিক্ষোর্থীডদর 

জনয হবনোমূডলয এবং স োল সোডড ৭টো 

কর্থড  স োল সোডড ৮টো পে চন্ত চডল। 

আমরো 3pm এ হবনোমূডলয bagels 

অফোর। 



সু্কল কেড  অনুপহিহে হরডপোটচ  রো 
 
েহদ আপনোর হিশু অসুস্থ িয় এবং সু্কডল আসডত নো পোডর তডব 

আপনোড  স োল ৮.৪০ টোর আডগ আমোডদর ক  কফোন  রডত 

িডব। 
 

আপহন আমোডদর উত্তর কফোডন বো আমোডদর হরডসপিহনস্টডদর সোডর্থ 

এ টট বোতচো করডখ কেডত পোডরন।  সু্কল কটহলডফোন নম্বর: 01922 
720 558  

আপনোড  আপনোর সন্তোডনর নোম এবং ক ন তোরো সু্কল কর্থড  দডূর রডয়ডে তো আমোডদর জোনোডত িডব। 

অনুপহিহের অনুডরোডধর ছভ টট 
আইন অনুেোয়ী, এ োডেহম বযহতক্রমী পহরহস্থহত বযতীত কময়োদ োলীন সমডয় অনুপহস্থহতর অনুমহত কদডব নো। 

সমস্ত অনুডরোি হলহখতর্োডব অিযডক্ষর  োডে  রো আবিয , অনুপহস্থহতর আডগ এবং অনুডরোডির পহরহস্থহত 

সম্পড চ েতটো সম্ভব তর্থয সরবরোি  রো উহচত। 

 

টোম চ তোহরখগুহল সু্কডলর ওডয়বসোইডট উপলব্ধ। বোবো-মো / েত্নিীলরো প্র োহিত িওয়োর আডগ তোহরখগুহল 

জোনডত ইেভ  আরও তডর্থযর জনয এ োডেহমর সোডর্থ কেোগোডেোগ  রো উহচত। 

 

ওয়োলসোল  োউক্তিডলর কময়োডদর সময় কনওয়ো েভ টটর জনয বোবো-মো / েত্নিীলডদর জহরমোনো  রোর  তত চত্ব 

রডয়ডে। 

আপহন েহদ অনুপহস্থহতর জনয অনুডরোি  রডত চোন তডব অনুগ্রি  ডর সু্কডলর ওডয়বসোইডট বো সু্কল অর্যর্থ চনো 

কর্থড  উপলব্ধ ফম চটট পূরণ  রুন এবং েত তোডোতোহড সম্ভব এ োডেহমডত িোত হদন েোডত এটট ের্থোের্থ েত্ন 

এবং মডনোডেোডগর সোডর্থ হবডবচনো  রো েোয়। 

সু্কল ওডযবসোইট 
আপহন আমোডদর সু্কল ওডয়বসোইডট সমস্ত দর োরী তর্থয পোডবন। হপতো-মোতো / েত্নিীলডদর জনয হবডিষর্োডব 

এ টট হবর্োগ রডয়ডে। 

 

হ েভ  হবডদিী র্োষোয়ও এই তর্থয পোওয়ো েোয়। 



পশুপোল  যত্ন 
হিক্ষোর্থীডদর ক  বেডরর গ্রুডপ র্োগ  রো িয়। 

প্রহত বের গ্রুপটটর কিে অফ ইয়োর র্থোড । 

প্রহত বের ক  হবহর্ন্ন গ্রুডপ র্োগ  রো িয়। 

আপনোর হিশু প্রহতহদন স োল ৮ টো ৩৫ হমহনট কর্থড  

স োল ৯ টো পে চন্ত তোডদর ফম চ টটউটডরর সোডর্থ কদখো  রডব। 

আপনোর কেডল বো কমডয় সম্পড চ আপনোর েহদ ক োনও উডেগ 

র্থোড  তডব তোডদর বেডরর কসরোগুহল আপনোর কেোগোডেোডগর প্রর্থম হবন্দ ুিওয়ো উহচত। 
 

 
 

ধম চযোর্  েল: 
হমডসস  োড ইন 

হমিঃ কিত্মন্ড 

হমিঃ হপটওডয 

হমিঃ রোইটন 

হমস ভোন চন 

 

 

 

 
 

 

সুরক্ষো েল 

এটট সু্কডলর সুরক্ষো দল। েহদ আপনোর সন্তোডনর ক োনও উডেগ র্থোড  তডব তোরো সুরক্ষো দডলর ক োনও 

সদডসযর সোডর্থ আত্মহবশ্বোডসর সোডর্থ  র্থো বলডত পোডর। 

 

 

 

 Mrs Billingham-Hill Mrs Garratt Mrs Bird 

Mrs Cockayne, Mr Hendy, Mr 
Pittaway(7,8,9) 

Mr Wrighton – head 
of year 10 and 11 

Miss Vernon – 
head of year 12 
and 13 

এই সপ্তোডির িোইলোইটটট িল কসন্ট 

মযোহর্থউস চোডচচ আমোডদর সোপ্তোহি  

শুক্রবোডরর সমোডবি কেখোডন 

আমরো আমোডদর সু্কডলর 

মূলযডবোিগুহল শুহন এবং হিহখ, 

উদেোপন  হর এবং এ সোডর্থ 

গুরুত্বপূণ চ ঘটনো এবং উপোসনোড  

স্মরণ  হর। 



সু্কল ইউহনফম চ 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

সু্কল সরঞ্জোম 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

সব হিক্ষোর্থীড  অবিযই সোদো িোটচ পরডত িডব। 

ক্ষোর্থীডদরও এ োডেহমর টোই পরডত িডব। এটট এ োডেহম কর্থড  ক নো েোয়।  

 

হিক্ষোর্থীডদর নীল রডের কেজোর পরডত িডব। এ োডেহমর বযোজটট 

সোমডনর পড ডট কসলোই  রডত িডব।  
 

কেডলডদর  োডলো ট্রোউজোর পরডত িডব। 

 
কমডয়রো  োডলো ট্রোউজোর বো  োডলো স্কোটচ পরডত পোডর। 

 
সব হিক্ষোর্থীড   োডলো জতুো পরডত িডব।  
 

সব হিক্ষোর্থীড   োডলো কমোজো পরডত িডব। 
 

সব হিক্ষোর্থীড  অবিযই গোঢ় নীল বো  োডলো ক োট পরডত িডব।  

ক োটগুহল ক োনও অক্ষর বো সজ্জো েোডোই কলোডগো-মুি িওয়ো উহচত। 

েেুি টপস, 'কবোম্বোর জযোড ট' এবং চোমডো, প্লোহস্ট  বো কেহনম 

উপ রণ অনুডমোহদত নয়। 
 

চভল পহরষ্কোর রোখো িয় এবং চভ ডলর স্টোইডলর চরম সীমো (কেমন 

র্োস্কে চ, চভল রহিন উজ্জ্বল রে) অনুডমোহদত নয়।  
 

কম -আপ বো কপডর  বোহন চি পরো উহচত নয়। 

হেদ্রেুি  োডনর হিক্ষোর্থীডদর প্রহতটট  োডন এ টট  ডর কেোট স্টোে 

পরোর অনুমহত কদওয়ো িয়।  
 

নোড র স্টোে এবং অনযোনয মুডখর হেদ্রগুহল পরো উহচত নয়।  
 

হিক্ষোর্থীরো  হি ঘহড পরডত পোডর তডব অনযোনয গিনো পরো উহচত 

নয়, কেখোডন এটট হপ্রক্তিপোল েোরো অনুডমোহদত িডয়ডে তো বযতীত।  
 

স্মোটচ ওয়োচ সু্কডল অনুডমোহদত নয়। 

PE হ ট: 

এ োডেহমর নীল টট-িোটচ 

এ োডেমী এর জহগং bottoms / leggings 

 

ঠ্োন্ডো হদডনর জনয - এ োডেমী এর লুণ্ঠন 

সব হিক্ষোর্থীড  সু্কডল এ টট 

 লম, এ টট কপক্তিল এবং 

এ টট িোস  আনডত িডব। 

সব হিক্ষোর্থীড  সু্কডল এ টট 

বযোগ হনডয় আসডত িডব। 

 



পোঠযক্রম 
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বছর 7 এবং 8 প্রহেটট ছোত্র অধযযন: 

হিল্প, ন িো প্রেুক্তি, নোট , ইংডরক্তজ, ফরোহস, রূ্ডগোল, ইহতিোস, আইহসটট, গহণত, সিীত, িোরীহর  হিক্ষো, 

িমীয় অিযয়ন এবং হবজ্ঞোন। 

প্রহত সপ্তোডি ইংডরক্তজর এ টট পোঠ্ লোহন চং হরডসোস চ কসন্টোডরর অযোক্তিলোডরডটে হরেোরড  উৎসগ চ  রো িয়। 

সমস্ত হিক্ষোর্থীড  তোডদর পডোর বয়স হনি চোরডণর জনয পরীক্ষো  রো িয় এবং কেখোডন প্রডয়োজন কসখোডন 

আমোডদর হবডিষজ্ঞ হলটোডরহস ইন্টোরডর্নিন ক ো-অহেচডনটডরর সোডর্থ তীে পডোর িস্তডক্ষপ পোওয়োর জনয 

হনব চোচন  রো কেডত পোডর। 

হ েভ  হিক্ষোর্থী তোডদর হনহদচষ্ট প্রডয়োজডনর জনয প্রডয়োজনীয় হিসোডব অহতহরি র্োষো এবং  ী দক্ষতো হিসোডব 

ইংডরক্তজ পোঠ্গুহলডত অংি হনডত পোডর। 

৯ম বছডর প্রডেয  হশক্ষোেী পডোডশোনো  ডর: 

 ম্পম্পউটটং, ইংডরক্তজ, রূ্ডগোল, ইহতিোস, গহণত, িমীয় অিযয়ন এবং হবজ্ঞোন। 

হিক্ষোর্থীরো 3D হেজোইন, আটচ, অডটোডমোটটর্ স্টোহেজ, হবজডনস স্টোহেজ, েোি, ড্রোমো, ফুে কট ডনোলক্তজ, 

কেঞ্চ, কিলর্থ অযোন্ড কসোিযোল ক য়োর, হমহেয়ো স্টোহেজ, হমউক্তজ , স্প্যোহনি, কস্প্োটচস এবং কটিটোইলগুহলডত 

হনম্নহলহখত স্বোডদর হব ল্পগুহল কর্থড  এ টট হনব চোচন অিযয়ন  ডর। 

হ েভ  হিক্ষোর্থী তোডদর হনহদচষ্ট প্রডয়োজডনর জনয প্রডয়োজনীয় হিসোডব অহতহরি র্োষো এবং  ী দক্ষতো হিসোডব 

ইংডরক্তজ পোঠ্গুহলডত অংি হনডত পোডর। 

বেডরর মডিয সব হিক্ষোর্থীডদর জনয 7-11 PSHE হতনটট উডত্তজনোপূণ চ বযক্তিগত উন্নয়ন হদডনর মোিযডম 

কিখোডনো িয়, তোডদর বের গ্রুডপর জনয উপেুি। হিক্ষোর্থীরো বযক্তিগত হনরোপত্তো, স্বোস্থয, সম্প চ,  োজ, অর্থ চ, 

নোগহর ত্ব এবং সম্প্রদোডয়র হর্থমগুহলর উপর হর্হত্ত  ডর হবহর্ন্ন কসিন উপডর্োগ  রডব।  হিক্ষোর্থীডদর হবষয় 

হনডয় গডবষণো ও হবত চ  রডত উৎসোহিত  রো িডব। কসিনগুহল এ োডেহমর  মীডদর েোরো পহরচোহলত িয়, 

বোইডরর কপিোদোরডেমন পুহলি, সু্কল নোস চ, প্রোর্থহম  েত্ন ট্রোস্ট এবং হর্থডয়টোর গ্রুপ। সু্কলটট হিট টটমস েোরোও 

সমহর্থ চত, েোরো আমোডদর সডচতনতো বোডোডত এবং অনলোইন সমসযো (ই-হনরোপত্তো) এবং হিশু কেৌন কিোষণ 

কমো োডবলো  রডত সিোয়তো  ডর। 
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বছর 10 এবং 11 প্রহেটট ছোত্র অধযযন: 

ইংডরক্তজ র্োষো, ইংডরক্তজ সোহিতয, বো কদডি নতভন আগমডনর জনয ইংডরক্তজ, গহণত, িোরীহর  হিক্ষো, িমীয় 

অিযয়ন, এবং িয় সক্তম্মহলত হবজ্ঞোন বো টট্রপল সোডয়ি (জীবহবজ্ঞোন, রসোয়ন এবং পদোর্থ চহবজ্ঞোন) এর জনয 

ESOL হব ল্প। 

উপরন্তু, হিক্ষোর্থীরো হনম্নহলহখত কর্থড  হতনটট পে চন্ত পডোডিোনো  রডত পেন্দ  ডর: 



3D হেজোইন, আটচ, অডটোডমোটটর্ স্টোহেজ, হবজডনস স্টোহেজ,  ম্পম্পউটটং, ড্রোমো, কেঞ্চ, রূ্ডগোল, চভল ও 

কসৌন্দে চ, স্বোস্থয ও সোমোক্তজ  েত্ন, ইহতিোস, আহতডর্থয়তো ও  যোটোহরং, আইহসটট, হমহেয়ো স্টোহেজ, সিীত, 

পোরফহম চং আটচস, কস্প্োটচস এবং কটিটোইল। 

হ েভ  হিক্ষোর্থী তোডদর হনহদচষ্ট প্রডয়োজডনর জনয প্রডয়োজনীয় হিসোডব অহতহরি র্োষো,  ী দক্ষতো এবং ASDAN 

হিসোডব ইংডরক্তজডত পোঠ্গুহলডত অংি হনডত পোডর। 

PSHE হতনটট উডত্তজনোপূণ চ বযক্তিগত উন্নয়ন হদডনর মোিযডম কিখোডনো িয়, তোডদর বের গ্রুডপর জনয 

উপেুি। হিক্ষোর্থীরো বযক্তিগত হনরোপত্তো, স্বোস্থয, সম্প চ,  োজ, অর্থ চ, নোগহর ত্ব এবং সম্প্রদোডয়র হর্থমগুহলর 

উপর হর্হত্ত  ডর হবহর্ন্ন কসিন উপডর্োগ  রডব।  হিক্ষোর্থীডদর হবষয় হনডয় গডবষণো ও হবত চ  রডত 

উৎসোহিত  রো িডব। কসিনগুহল এ োডেহমর  মীডদর েোরো পহরচোহলত িয়, বোইডরর কপিোদোরডেমন পুহলি, 

সু্কল নোস চ, প্রোর্থহম  েত্ন ট্রোস্ট এবং হর্থডয়টোর গ্রুপ। সু্কলটট হিট টটমস েোরোও সমহর্থ চত, েোরো আমোডদর 

সডচতনতো বোডোডত এবং অনলোইন সমসযো (ই-হনরোপত্তো) এবং হিশু কেৌন কিোষণ কমো োডবলো  রডত সিোয়তো 

 ডর। 
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বছর 12 এবং 13 ছোত্রডের হনম্নহলহখে স্তর 3 ক োস চ কেড  হবষযগুহলর এ টট পহরসীমো অধযযন 

 রোর হব ল্প রডযডছ: 

ফহলত হবজ্ঞোন, জীবহবজ্ঞোন, হবজডনস স্টোহেজ, রসোয়ন, ইংডরক্তজ সোহিতয, স্বোস্থয ও সোমোক্তজ  েত্ন, ইহতিোস, 

আইহসটট, আইন, গহণত, হমহেয়ো স্টোহেজ, িম চ দি চন, পদোর্থ চহবজ্ঞোন, মডনোহবজ্ঞোন, সমোজহবজ্ঞোন, ক্রীডো এবং 

ক্রীডো কনততত্ব। 

আমরো Level 1 এবং Level 2 ক োডস চর এ টট পহরসীমো অফোর  হর: 

Level 2: Application of Science, English, Law, Mathematics, Media Studies and Travel & Tourism (ইংডরক্তজ 

র্োষোয়)। 

স্তর 1: ইংডরক্তজ র্োষোয়  োে চ রী দক্ষতো, নতভন আগমডনর জনয ESOL, আইহসটটডত  োে চ রী দক্ষতো, গহণডত 

 োে চ রী দক্ষতো এবং আহতডর্থয়তো হিডল্পর রূ্হম ো। 

সমস্ত হিক্ষোর্থীডদর ক্তজহসএসই ইংডরক্তজ এবং / অর্থবো ক্তজহসএসই গহণত পুনরোয় চোল ু রোর সুডেোগ রডয়ডে েহদ 

তোরো তোডদর Y11 ফলোফডলর উন্নহত  রডত চোয় / প্রডয়োজন িয়। 

সমস্ত হিক্ষোর্থীড  সপ্তোডি  মপডক্ষ এ বোর এ টট িমীয় হিক্ষোর পোঠ্ বরোদ্দ  রো িয় এবং হ েভ  হিক্ষোর্থী 

তোডদর হনহদচষ্ট প্রডয়োজডনর জনয প্রডয়োজনীয় হিসোডব এ টট অহতহরি র্োষো,  ী দক্ষতো, নোগহর ত্ব,  োডজর 

জনয পদডক্ষপ গ্রিণ,  োডজর অহর্জ্ঞতো হিসোডব ইংডরক্তজডত পোঠ্গুহলডত অংি হনডত পোডর। 

PSHE হতনটট উডত্তজনোপূণ চ বযক্তিগত উন্নয়ন হদডনর মোিযডম কিখোডনো িয়, তোডদর বের গ্রুডপর জনয 

উপেুি। হিক্ষোর্থীরো বযক্তিগত হনরোপত্তো, স্বোস্থয, সম্প চ,  োজ, অর্থ চ, নোগহর ত্ব এবং সম্প্রদোডয়র হর্থমগুহলর 

উপর হর্হত্ত  ডর হবহর্ন্ন কসিন উপডর্োগ  রডব।  হিক্ষোর্থীডদর হবষয় হনডয় গডবষণো ও হবত চ  রডত 

উৎসোহিত  রো িডব। কসিনগুহল এ োডেহমর  মীডদর েোরো পহরচোহলত িয়, বোইডরর কপিোদোরডেমন পুহলি, 

সু্কল নোস চ, প্রোর্থহম  েত্ন ট্রোস্ট এবং হর্থডয়টোর গ্রুপ। সু্কলটট হিট টটমস েোরোও সমহর্থ চত েোরো আমোডদর 

সডচতনতো বোডোডত এবং অনলোইন সমসযোগুহল কমো োডবলো  রডত সিোয়তো  ডর। 

 



কিোমওযো চ 
সু্কলটট আপনোর সন্তোডনর কিোমওযোড চর র্নয সযোডচল ওযোন ওডযবসোইট বযবিোর  ডর। এটট 

কযখোডন আপনোর সন্তোডনর হশক্ষ রো কর েচ  ডর এবং কিোমওযো চ কসট  ডর। 

Satchel One অযোডেস  রোর র্নয, আপনোড  ব্লু ক োট এ োডেহমর ওডযবসোইডট 

কযডে িডব এবং স্টোফ / স্টভ ডেন্ট হলঙ্কগুহলডে হি   রডে িডব। Student Quick 

Links হসডলক্ট  রুন। 

 

েোরপর টটম সযোডচল-এ হি   রডে িডব। 

 

লগ ইন  রোর র্নয আপনোড  'সোইন ইন উইে অহফস ৩৬৫' এ হি   রডে িডব। ইউর্োরডনমটট 

হশশুর সু্কল ই-কমইল টঠ োনো, এবং পোসওযোেচটট েোরো সু্কল  ম্পিউটোডর লগ ইন  রোর র্নয এ ই 

বযবিোর  ডর। 

 



স্বোধীন অধযযন  

এমন অডন  ওডযবসোইট রডযডছ যো আপনোর হশশু েোডের অগ্রগহে ত্বরোহিে  রডে বযবিোর 

 রডে পোডর। এখোডন  ডয টট উেোিরণ কেওযো িল। 

গহণত 
 

গহণডতর জনয, েোত্রডদর এই ওডয়বসোইটগুহলর জনয পতর্থ  লগইন রডয়ডে: 
 
https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 
https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 

তোরো স্বোিীন  োডজর জনয হনম্নহলহখতগুহলও বযবিোর  রডত পোডর: 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j (KS3 গহণত) 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb (KS4 গহণত) 
 
 www.mathsgenie.co.uk 

 

হবজ্ঞোন 

হবজ্ঞোন স্বোিীন গডবষণো ওডয়বসোইট: 
 

https://www.kerboodle.com/users/login (তোরো kerboodle লগইন আডে)  
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p (KS3 Science) 
 
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc (KS4 Science)  
 

ইংরোক্তজ 

www.learningvillage.net 

  

আমোডদর সু্কডল লোহন চং হভডলর্ বযবিোর  রোর জনয এ টট  সোবক্তিপিন রডয়ডে।  এটট আ ষ চ , মজোদোর 

এবং immersive িয়।      এরমডিয এ  িোজোডররও কবহি পোঠ্ এবং ক্তক্রয়ো লোপ রডয়ডে েো হিক্ষোর্থীরো িোডপ 

িীডর  হিক্ষোর্থীডদর হনজস্ব লগইন এবং পোসওয়োেচ রডয়ডে, ফলোফলগুহল পুনরোয় কর েচ  রো িডয়ডে এবং 

েোরো এডিল  ডর তোডদর জনয প্রহত দুই সপ্তোডি পুরষ্কোর কদওয়ো িয়।  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


হিক্ষোর্থীরো সু্কডল, বোহডডত লযোপটপ বো  ম্পম্পউটোর বযবিোর  ডর লোহন চং হর্ডলজ ওডয়বসোইট বযবিোর  রডত 

পোডর বো তোরো এ টট অযোহপ্লড িন েোউনডলোে  রডত পোডর। 

পুরষ্কোর এবং হনডষধোজ্ঞো 

হশক্ষোেীডের হবহভন্ন  োরডণর র্নয পুরসৃ্কে পডযন্ট কেওযো িয: অর্চন, অগ্রগহে, উপহিহে, আচরণ, 

প্রডচষ্টো, সু্কডল পহরডষবো এবং  বৃিত্তর সম্প্রেোডযর কসবো। এগুহল সযোডচল ওযোডন কর েচ  রো িডযডছ।  

  

প্রহেটট শব্দ আমোডের সু্কল চমৎ োর উপহিহে এবং আচরণসডঙ্গ যোরো র্নয 

এ টট পুরষ্কোর টিপ সংগটঠে। এছোডোও কমযোেী বছর গ্রুপ পুরষ্কোর 

সমোডবশ, সোটটচহফড ট, কপোস্ট োেচ, ইহেবোচ  কফোন  ল কিোম, এবং প্রহে 

বছডরর কশডষ এ টট বড উেযোপন প্রোইর্ ইহভহনং বলো িয কযখোডন আমরো েোডের প্রহেটট হবষডয 

আমোডের ছোত্রডের  ৃহেত্ব উেযোপন  হর। 

  ইংডরত্মর্ এ টট অহেহরি ভোষো হবভোগ (ইএএল) হিসোডব 

আমোডের সু্কডল আমোডের এ টট ইএএল হবভোগ রডযডছ যো হশশুডের সমে চন  রোর র্নয হনডবহেে, 

যোডের র্নয ইংডরত্মর্ প্রেম ভোষো নয।  হবভোগটট এ টট ইএএল হশক্ষ  এবং ইএএল হশক্ষণ 

সি োরীডের হনডয গটঠে যোরো  ইএএল হশশুডের সোডে  োর্  রোর কক্ষডত্র হবডশষজ্ঞ। আমরো KS4 

এবং KS5-এ ইংডরত্মর্র র্নয ESOL কসট অফোর  হর, এ  কেড  এ  এবং কছোট গ্রুপ িস্তডক্ষপ 

কসশন, কসইসোডে  পোঠগুহলডে সি োরীর সিোয়তো কশখোডনো।  আমোডের হবভোডগর  মীরো কপোহলশ, 

কলোভো , িোডঙ্গহরযোন এবং উেুচ ভোষোয  েো বডল এবং  হপেোমোেোর হমটটংডযর সময এবং কফোন 

 লগুহলর সোডে  অনুবোডে সিোযেো  রোর র্নয উপলি। 

 

      



 

SATS: Statutory Assessment Tests 

বের 2 এবং বের 6 এ, ইংলযোডন্ডর সমস্ত হিক্ষোর্থী  গ্রীে োলীন কময়োডদ ইংডরক্তজ এবং গহণডত জোতীয় মূলযোয়ন 

গ্রিণ  ডর - এসএটট নোডম পহরহচত। 

ত্মর্হসএসই: 

 এ টট সোিোরণ সোটটচহফড ট অফ কসড ন্ডোহর এেভ ড িন (ত্মর্হসএসই) এ টট কেোগযতো েো সোিোরণত 

মোিযহম  হবদযোলডয়র কিডষ কবহিরর্োগ ইউড  হিক্ষোর্থীডদর েোরো গতিীত িয়। এটট সোিোরণত দুই বের সময় 

কনয়, এবং আপহন বের 11 এর কিডষ চূডোন্ত পরীক্ষো কদন। 

বেডরর পডর 11 জন হিক্ষোর্থী এ কলডর্লস, এনহর্হ উ বো হবটটইহস কেোগযতোর জনয পডোডিোনো  রোর জনয 

এ টট পেন্দরডয়ডে। এ কলডর্লস পডডত সক্ষম িওয়োর জনয, হিক্ষোর্থীডদর তোডদর ক্তজহসএসই পরীক্ষোয় কগ্রে 

5-9 কপডত িডব। 

এ টট স্তর: 

এ-কলডভল িল ১৬ কর্থড  ১৯ বের বয়সী হিক্ষোর্থীডদর জনয সু্কল ও  ডলজ েোরো প্রদত্ত কেোগযতো। এই 

কেোগযতোগুহল হবশ্বহবদযোলয়, আরও অিযয়ন, প্রহিক্ষণ বো  োডজর হদড  পহরচোহলত  রডত পোডর। হিক্ষোর্থীরো 

কে কগ্রেগুহল পোয় তো িল A *-E, A* সডব চোচ্চ। অিডফোেচ বো ক মহেডজর মডতো হবশ্বহবদযোলয়গুহলডত  মপডক্ষ 

হতনটট এ * বো এ কগ্রে প্রডয়োজন। অডন  হবশ্বহবদযোলয় এ, হব, হস কগ্রেসি হিক্ষোর্থীডদর গ্রিণ  রডব। এটো 



প্রহতটট হবশ্বহবদযোলডয়র উপর হনর্চর  ডর। হবশ্বহবদযোলয় সম্পড চ আরও তর্থয আপহন  UCAS ওডয়বসোইডট 

পোডবন। UCAS - হবশ্বহবদযোলয় এবং  ডলজ র্হতচ কসবো। 

www.ucas.com 

NVQ 

এনহর্হ উ জোতীয় বতহত্তমলূ  কেোগযতোর জনয দো াঁহডডয়ডে এনহভহ উ এ টট  োজ-হর্হত্ত  কেোগযতো েো 

ক োনও বযক্তির  োজ  রোর জনয প্রডয়োজনীয় দক্ষতো এবং জ্ঞোনড  স্বী ত হত কদয়। এগুহল প্লোহম্বং কর্থড  শুরু 

 ডর কিয়োরডড্রহসং পে চন্ত 1,000 টটরও কবহি হবষডয় পোওয়ো েোয়। 

হবটটইহস 

BTEC মোডন িডে Business and Technology Education Council। হবটটইহস িল হবডিষজ্ঞ ক র  োজ-

সম্পহ চত কেোগযতো।  তোরো হবষয় এবং তডের হবষয়বস্তুর সোডর্থ বযবিোহর  হিক্ষোড  এ ক্তত্রত  ডর। 16 টট 

কসক্টর জডুড 2,000 এরও কবহি BTEC কেোগযতো রডয়ডে - তোরো এহি স্তর কর্থড  স্তর 7 এ কপিোদোর কেোগযতো 

(স্নোতড োত্তর অিযয়ডনর সমতভলয) এর মোিযডম উপলব্ধ। 

 কগ্রেগুহল ইংডরত্মর্ সু্কলগুহলডে  ী কস্টজ 3 এবং 4 এ হিক্ষোর্থীডদর  োডজর মূলযোয়ন  রডত বযবহৃত িয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এহি কলডর্ল ৩ 

এহি কলডর্ল 2 

এহি কলডর্ল ১ 

 
 

 

 

কযসব হশক্ষোেী এখনও ত্মর্হসএসই 

পয চোডয কনই েোডের র্নয, এহি 

কলডভল কস্কল বযবিোর  ডর েোডের 

 োর্ মূলযোযন  রো িয। 

সমস্ত মূলযোযন GCSE 1-9 কস্কল 

বযবিোর  ডর পহরচোহলে িয, 9 

সডব চোচ্চ কগ্রে িডে। 

http://www.ucas.com/


ইংডরত্মর্, গহণে ও আইহসটটডে  োয চ রী েক্ষেো, ১২ ও ১৩ বছডর কলডভল ১ ও ২। 

কেসব হিক্ষোর্থী এহি কলডর্ল পরীক্ষোয় (এহি ২ বো ৩) পোস  ডর তোডদর জনয সু্কলটট দুটট স্তডর ফোংিনোল 

হস্কলস ইংহলি, মযোর্থস এবং আইহসটট পরীক্ষো প্রদোন  ডর: কলডর্ল ১ এবং কলডর্ল ২। কলডর্ল ২ এর কেোগযতো 

GCSE কগ্রে 3-4 এর সমতভলয। 
 

হিক্ষোর্থীরো ১২ বের বো ১৩ তম বেডর পরীক্ষো হদডত পোডর। 
 

সম্পড চ আরও তর্থয: 
www.aqa.org.uk 

টিহনটট  ডলর্ লন্ডন ভোষোর কযোগযেো। 

আমোডদর সু্কল ইংডরক্তজডত ইহন্টডগ্রডটে হস্কলস নোডম ইংডরক্তজডত টট্রহনটট কেোগযতো প্রদোন  ডর, েোরো অনযোনয 

কদি কর্থড  সোম্প্রহত  আগমনী এবং ক্তজহসএসই ইংডরক্তজ পরীক্ষোয় বসডত প্রস্তুত নয় এমন হিক্ষোর্থীডদর 

জনয।  

পরীক্ষোটট দুটট অংি হনডয় গটঠ্ত, পডো এবং কলখো, এবং  র্থো বলো এবং কিোনো। হিক্ষোর্থীডদর এ জন হবডিষজ্ঞ 

হিক্ষ  েোরো ১০ এবং ১১ তম বডষ চ পরীক্ষোর জনয প্রস্তুত  রো িডে। 
 

আমরো কে হিক্ষোর্থীডদর 3 টট হবহর্ন্ন স্তডর পরীক্ষোর প্রস্তোব হদই তোডদর র্োষো অহিগ্রিডণর উপর হনর্চর  ডর: 

আইএসই ফোউডন্ডিন (এহি 2), আইএসই আই (এহি 3) এবং আইএসই II (কলডর্ল 1)।  
 

 
 
 
 

কিোম ভোষো ত্মর্হসএসই পরীক্ষো। 

হিক্ষোর্থীরো তোডদর কিোম লযোিুডয়ডজও ক্তজহসএসই পরীক্ষো হদডত পোডর। এটট  রডত সক্ষম িওয়োর জনয, তোডদর 

অবিযই আত্মহবশ্বোডসর সোডর্থ র্োষোটট  র্থো বলডত, পডডত এবং হলখডত িডব।  
 

আমরো কে র্োষোগুহল অফোর  হর কসগুহল ি'ল: 
 

আরহবBengaliChineseFrenchGermanGreekGujarati 

ইেোলীযJapaneseHebrewPanjabiPersianPolishPortuguese      

       

রোহশযোনস্পোহনশেভরহ শ উরে ু    
 

আপহন এখোডন আডরো হবস্তোহরে র্োনডে পোডরন: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


6th form (year 12 and 13)েম ফম চ - বছর 12 এবং বছর 13 

ব্লু ক োট এ োডেমী আমোডদর 6তম ফডম চ কপোস্ট -16 গডবষণো সরবরোি   ডর। েোরো কদডি নতভন বো এখনও 

 ডলডজ প্রডবডির জনয প্রস্তুত নয় তোডদর জনয আমরো কলডর্ল 1 ক োস চগুহল অফোর  রডত পোহর কেখোডন 

হিক্ষোর্থীরো ইংডরক্তজ (ইএসওএল বো ফোংিনোল হস্কল), গহণত, আইহসটট, আহতডর্থয়তো এবং  যোটোহরং এবং লোইফ 

হস্কলস - ক োস চ ক র জনয প্রস্তুত। 
 

কলডর্ল 1 গ্রুডপর লক্ষয িল হিক্ষোর্থীডদর আত্মহবশ্বোস ততহর  রো, তোডদর হবহর্ন্ন বহিমু চখী ক্তক্রয়ো লোডপ হনেুি 

 রো এবং তোডদর আরও পডোডিোনো বো  োজ  রোর জনয প্রস্তুত  রো।  
 

হিক্ষোর্থীরো বযক্তিগত ত ত সময়সূচী অনুসরণ  ডর, তোরো স্বোিীন অিযয়ডনর সময়  ীর্োডব হনডজড  সংগটঠ্ত 

 রডত িয় তো হিখডত পোডর, তোরো হবহর্ন্ন সু্কল এবং সম্প্রদোডয়র ইডর্ন্টগুহলডতও অংি কনয়। 
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WS1 2ND 

Tel: 01922 720558 
Fax: 01922 632326 
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