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ববেযালয়
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ববেযালয় 

Rif. SEZIONE B- Vita civile in Italia. Scuola
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… শশখা জান্া এবং জ্ঞাদন্র মাধ্যম 

এটা 
…



ববেযালয় বা সু্কল একটি অবধ্কার ও সবার জন্য গুরুত্বপূরণূ 
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শেখা
সৃজনেীলতা 

েহর ও নাগররক জীবনন
অংেগ্রহন

বাাঁচার জনয
প্রন াজন সঙ্গী ও 

বনু্ধ
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ইতাবলয়ান্ সংববধ্াদন্র ৩৪ ন্ং অন্দুেে 
অন্ুযায়ী ববেযালয় সবার জন্য শখালা 

মাধ্যরমক রবদ্যাল  ও রবেরবদ্যালন  পড়াশুনার জনয সাহায্য চাও ার সুনয্াগ 
রন নে (অর্থ সাহায্য, রেক্ষা বৃরি ইতযারদ্…)

ইতাবলদত 
রেক্ষাজীবননর প্রর্ম ১০ বের বাধ্যতামূলক ও রবনামূনলয, ৬ 

শর্নক ১৬ বের ব স পয্থন্ত অবেযই সু্কনল শয্নত হনব



ববেযালদয় বশশুদের িবত  করদত 
হদল শযসব ডকুদমন্টস এর প্রদয়াজন্ 

 বযরিগত সতযা ন পত্র বা আউনতানচররতরিকাতরসওনন

 রনজ শদ্নের রবদ্যালন  অধ্যা ননর সার্টথ রিনকট বা সনদ্ পত্র ইতারল ান 

ভাষা  অনুরদ্ত 

 র্টকা দ্াননর সার্টথ রিনকট বা সনদ্ পত্র ইতারল ান ভাষা  অনুরদ্ত   
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ববেযালয় গ্রহন্ করদব বা িবত  হওয়া যাদব …

বছদরর শয শকান্ সময়

ইতারলনত আসার পরপরই ১৬ বের ব নসর সব রেশু 
রকনোরনক অবেযই রবদ্যালন  রনবরন্ধত হনত হনব

আপূরন্ার ববধ্ ডকুদমন্টস ন্া থাকদলও সমসযা শন্ই আপূরন্ার সন্তান্দক 
অবশযই সু্কদল পূরাঠাদত হদব 
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ইতাবলদত ৬ শথদক ১৬ বছর বয়স পূরয ন্ত ববেযালয় 
বাধ্যতা মূলক 

• বশশু পূরবরেয া বা বকন্ডার গাদট ন্               ৩ মাস শর্নক ৩ বের

• বশশু ববেযালয় বা সু্কওলা মাদতরন্া ৩ বের শর্নক ৬ বের

• প্রাথবমক ববেযালয়                           ৬ বের শর্নক ১১ বের

• বন্ম্ন মাধ্যবমক ববেযালয় ১১ বের শর্নক ১৬ বের
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বন্ম্ন মাধ্যবমক ববেযালদয়র পূররবতী ধ্াপূর

উচ্চ মাধ্যরমক রবদ্যাল শপোদ্ারী রবদ্যাল 
মাধ্যরমক ২  শগ্রড ১৪ - ১৭ বছর
১৪ – ১৯ বছর

ববশ্ব ববেযালয় অথবা কাজ বশক্ষান্ববশ 
অথবা কাজ
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ATTENZIONE!
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প্রনতযক বাবা – মা’র দ্ার ত্ব তার 
সন্তাননক রবদ্যালন  পাঠাননা অনযর্া  
অননক গুরুতর সমসযার সমু্মখীন হনত 
পানরন ( শপরনমসনসা রদ্ সজজরননা’র ববধ্তা 
হারানত পানরন )

ইতাবলদত ববেযালয় বা প্রাথবমক বশক্ষা সম্পণূ  ববন্ামূদলয, বকছু বকছু
শসবার জন্য মূলয বেদত হয় শযমন্:

কযারিন বা শমন্সা,  সু্কল বাস, সু্কল শুরুর আনগ পনর বাচ্চা রাখার 
জনয আলাো টাকা বেদত হয়



বয়স্ক বশক্ষা শকন্দ্র 
শকাথায় ?

বস টি বপূর / বস বপূর আই এ CTP / 

CPIA

মাধ্যরমক বনে রবদ্যাল 

প্ররেক্ষন দ্াতা এনজন্সী সমূহ

(শপোদ্ারী শকাসথ এর জনয)
বস টি বপূর / বস বপূর আই এ CTP / CPIA শত  পূরাদবন্
 ইতারল ান ভাষা রেক্ষা শকাসথ
 রিম্ন মাধ্যরমক সু্কল সার্টথ রিনকট শকাসথ  
 করিউটার প্ররেক্ষণ শকাসথ, রবরভন্ন ভাষা রেক্ষা শকাসথ  …
দ্রুত ও সংরক্ষপ্ত উচ্চ রেক্ষা শকাসথ 

( প্রকল্প পরলস... PROGETTO POLIS…)
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