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ভেনেতো শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি



ইতালীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত শিক্ষাগত পর্যায়ে গঠিত: 3 থেকে 6 বছর বয়সের শিশুদের 
জন্য প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়;  5 বছর মেয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় যা এলিমেন্টারি স্কুল নামেও 
পরিচিত, তার পরে 3 বছর মেয়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (“মিদেয়া” নামেও পরিচিত), যার শেষে  
5 বছর মেয়াদি হাই স্কুলে ঢোকা সম্ভব, যেটি হাই স্কুল অথবা প্রযুক্তিগত / বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের পরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে, 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বা  শিক্ষানবিশির জন্য  3/4-বছরের অধ্যয়ন কোর্স বেছে 
নেওয়া যায়। উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কোর্সের শেষে রাজ্য স্তরের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা  উচ্চতর বা ভিন্ন শাখার শিক্ষা কোর্সে যোগ দিতে পারে (বিশ্ববিদ্যালয়, 
শিল্প শিক্ষা মহাবিদ্যালয় এবং প্রযুক্তিশিক্ষা মহাবিদ্যালয়)। 

শিক্ষা ব্যবস্থার গঠন
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ইতালিতে অন্তত  মোট  দশ বছর সময়কালের জন্য স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক, 6 থেকে 16 বছর 
বয়স পর্যন্ত। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষায় প্রথম পর্যায়ের আট বছর (পাঁচ বছর প্রাইমারি স্কুল এবং 
তিন বছর ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দুই বছর অন্তর্ভুক্ত1। 
প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার পরে, বাধ্যতামূলক শিক্ষার শেষ দুই বছর (14 থেকে 16 বছর), রাজ্য 
স্তরের  সেকেন্ড ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল,  (হাই স্কুল, প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং 
পেশাদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), অথবা আঞ্চলিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে  সমাপ্ত 
করা যায়। এই বাধ্যবাধকতাটি নিয়মিত ও অনিয়মিত, রেসিডেন্স পারমিটসহ বা হীন, সব 
রকমের বিদেশি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
এই বাধ্যতামূলক শিক্ষায় থাকে  কমপক্ষে 12 বছরের জন্য শিক্ষা / প্রশিক্ষণের লাভের 
অধিকার / দায়িত্ব বা, তিন বছরের পেশাদার যোগ্যতা অর্জন 18 বছর  বয়সের মধ্যে2। 
স্কুল-সিস্টেমের  এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিকল্প  হিসাবে  15-বছর-বয়সীরা “শিক্ষানবিশ 
চুক্তির আইন / অধিকারের “ মাধ্যমে কাজের জায়গায় প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করে বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
অন্তিম বছরের শিক্ষা শেষ করতে পারে। 
সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত রাজ্য বিদ্যালয়ে এবং বেসরকারি স্বীকৃত স্কুলে (2000 সালের 
আইন নং 62) বাধ্যতামূলক শিক্ষা  দেওয়া যায়, তবে- বিশেষ শর্তাবলীর সম্মানসাপেক্ষে - অস্বীকৃত 
স্কুলে ( এর 2006 সালের আইন নং 27 ) বা পারিবারিক শিক্ষা মাধ্যমেও তা দেওয়া যায়। 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (সেকেন্ড ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুলের দ্বিতীয় বছরের 
শেষে), যে সব শিক্ষার্থী আর পড়া চালিয়ে যেতে চায় না,  তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করা ও  
অর্জিত দক্ষতা সংক্রান্ত একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়। 
সবগুলি কোর্সে সমান প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে, বাধ্যতামুলক শিক্ষার শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রধান জ্ঞান ও দক্ষতাকে “ সংজ্ঞায়িত ও সংগঠিত করা হয়েছে চারটি 
সাংস্কৃতিক বিভাগে: ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সামাজিক ইতিহাস।
কেন্দ্রীয় স্তরে এই ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য দায়ী রোমে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা (MIUR),  যা  স্থানীয় স্তরে  আঞ্চলিক স্কুল অফিস 
(ইউএসআর)-এর মাধ্যমে কাজ করে, যা আবার প্রাদেশিক স্তরে বিভক্ত। তারা নজর রাখে  
শিক্ষার নিয়মাবলী পালন এবং কার্যকারিতার স্তর, স্কুল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণের 
কার্যকারিতা এবং পরিকল্পিত মান অনুসরণের উপর।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

1. সংবিধানের ধারা34-এ, বলা হয়েছে  যে শিক্ষা বাধ্যতামূলক “কমপক্ষে আট বছর”, অর্থাৎ 14 বছর বয়স পর্যন্ত।  এর পরিবর্তে 
26 ডিসেম্বর 2006-এর 296 নং আইন , তথা “2007 আর্থিক আইন” অনুসারে 16 বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করা 
হয়েছে।।
2.  2003-এর 28শে মার্চের আইন নং 53, তথা “মোরাত্তি আইন”, সামগ্রিক চিত্রকে  বিশেষভাবে 

0-3 বছর বয়সের মধ্যে, শিক্ষা মূলত দেওয া় হয় ডে-কেয়ারে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার (শিক্ষা মন্ত্রক 
স্বীকৃত) অংশ নয়: এই পরিষেবা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে  
সরাসরি পৌরসভাগুলি দ্বারা  পরিচালিত হয়। ভেনেটো অঞ্চল, তার সামাজিক গুরুত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে, 
শৈশবশিক্ষার জন্য আর্থিক পরিষেবার দায ি়ত্ব বহন করে ( 1990-এর আঞ্চলিক আইন নং 32  )।
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 শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের, মোট সময়কাল 8 বছর, এটি বাধ্যতামূলক এবং দুই ভাগে বিভক্ত :
 ρ প্রাইমারি স্কুল (বয়স: 6 থেকে 11 বছর), সময়কাল 5 বছর ;
 ρ ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল (বয়স: 11 থেকে 14 বছর), সময়কাল 3 বছর।

শিক্ষার প্রথম পর্যায়

প্রাইমারি স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক,  সময়কাল 5 বছর  (6 থেকে 11 বছর বয়স থেকে) এবং আইনত 
স্বীকৃত রাজ্য এবং অ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হয়।
প্রাসঙ্গিক স্কুল বর্ষের 31 ডিসেম্বর তারিখে যে সব বাচ্চার 6 বছর বয়স হবে (অগ্রিমভাবে, 
যাদের আগামী বছরের 30 এপ্রিলের মধ্যে 6 বছর বয়স হবে)  তারা প্রাইমারি স্কুলের জন্য 
নাম  রেজিস্টার করাতে পারে।
রেজিস্ট্রেশন বসবাসের অঞ্চলে বা  অন্য স্কুলেও করা যেতে পারে। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে,  সময়ের 
বিভাজন নিম্নলিখিতভাবে সংগঠিত হয়:

 ρ সময় 24 ঘন্টা; 
 ρ সময় 27 ঘন্টা;
 ρ সময় 30 ঘন্টা পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ২7 ঘণ্টার তুলনায়  ঐচ্ছিক অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ 
সহ(প্রতি সপ্তাহে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়তি সময়);

 ρ সময় 40 ঘন্টা বোর্ড সহ, “পূর্ণ সময়” মডেলের অনুরূপ।
সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন পাঠ দেওয়া হয়, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, কিন্তু শনিবারও এর 
সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
The উপকরণ পাঁচ বছরের মধ্যে শেখানো হয়: ইতালীয়, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তি, সঙ্গীত, শিল্প ও চিত্র, শারীরিক শিক্ষা, প্রযুক্তি, “নাগরিকত্ব এবং 
সংবিধান”এবং ক্যাথলিক ধর্ম , শেষেরটি বাধ্যতামূলক নয়। 
প্রাইমারে স্কুলের শিক্ষকরা সব বিষয়ই পড়াতে পারেন, এবং ইংরেজি এবং ক্যাথলিক ধর্ম 
শিক্ষার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের সাহায্য নিতে পারেন। ২4, ২7 বা 30 ঘন্টা সাপ্তাহিক ঘন্টা 
সহ ক্লাসে সাধারণত একজন শিক্ষকই থাকেন; সপ্তাহে 40 ঘন্টা ক্লাসের জন্য, দুজন শিক্ষক 
থাকতে পারেন, তবে একসঙ্গে নয়।
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও আচরণের মূল্যায়ন  সারা বছর ধরে ও বছরের শেষে দশ নম্বরের (0 থেকে 
10) হিসাবে করা হয় এবং 6/10 কে যথেষ্ট মনে করা হয়।

3-6 বছর বয়সের মধ্যে, শিক্ষা সঞ্চালিত হয় নার্সারি স্কুলে, যা তিন বছর মেয়াদি  এবং 
শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্গত, যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়। ভেনেটো অঞ্চলে, অ 
রাষ্ট্রীয় নার্সারি স্কুলগুলিকে 1980 এর 23 নং আঞ্চলিক আইনের অধীনে অর্থায়ন করা হয়।
নার্সারি স্কুলের নির্ধারিত কাজের সময়  প্রতি সপ্তাহে 40 ঘন্টা করে মোট 35 সপ্তাহ, 
যা  বাড়িয়ে  50 ঘন্টা পর্যন্তকরা যেতে পারে। তবে, শিশুর পরিবার সময় কম করতেঅনুরোধ 
করতে পারে,, শুধুমাত্র সকালের ক্লাসের ক্ষেত্রে ,   প্রতি সপ্তাহে মোট 25 ঘন্টা পর্যন্ত। 
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ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল

ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুলের  মোট সময়কাল তিন বছর (11 থেকে 14 বছর বয়স)
সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য পাঠ দেওয়া হয়, সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত, কিন্তু 
প্রায়ই সময়সূচিতে শনিবারও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সর্বনিম্ন বার্ষিক সময়সূচী 990 ঘন্টা, প্রতি 
সপ্তাহে 30 ঘন্টা করে, এবং নিম্নলিখিত ভাবে সময়ের বিভাজন করা যায়:

 ρ “সাধারণ সময়” প্রতি সপ্তাহে 30 ঘন্টা (29 ঘন্টা এবং সাহিত্য বিষয়ক বিশদ বিশ্লেষণের 
জন্য  প্রতি সপ্তাহে গড় 1 ঘণ্টা)  অর্থাৎ বছরে 990 ঘন্টা ;

 ρ “দীর্ঘ সময়”, যাতে গড় 36 ঘন্টা প্রতি সপ্তাহে বা, ব্যতিক্রমীভাবে, 40 ঘন্টা, যার 
মধ্যে বোর্ড বরাদ্দ সময় অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার বিষয়গুলি হল: ইতালীয় ভাষা, ইংরেজি এবং দ্বিতীয় সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, 
গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প ও চিত্রকলা, শারীরিক শিক্ষা, প্রযুক্তি। এছাড়াও  “নাগরিকত্ব এবং 
সংবিধান শিক্ষা”। ক্যাথলিক ধর্ম শিক্ষাদানও শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্গত তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। 
ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ডারি স্কুলে, ছাত্ররা প্রতিটি বিষয় এবং আচরণে কমপক্ষে 6/10 পেলে 
পরবর্তী বছরে পাশ করে ওঠে।
শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের  (অর্থাৎ সেকেন্ডারির ফার্স্ট ডিগ্রির তৃতীয় বছর) শেষে, ছাত্ররা একটি 
রাষ্ট্রস্তরের পরীক্ষা  দেয়, যাতে  6/10 -এর উপরে মূল্যায়ন পেলে, তারা সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমাটি 
পায়, যার সাহায্যে আপার সেকেন্ডারি পর্যায়ে প্রবেশ করা যায়।
যে সব বিদেশী শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে  16  বছর বয়স পূর্ণ করেছে:

 ρ তাদের যদি ইতালীয় ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল ডিপ্লোমা বা সমমানের শংসাপত্র থাকে, 
তাহলে তারা শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে;

 ρ তাদের যদি কোনও ডিপ্লোমা না থাকে  কিন্তু তারা তাদের জন্মের দেশে বা অন্য কোন 
দেশে  কমপক্ষে 8 বছর স্কুলে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদিত  নিজেদের 
স্কুলের নথিপত্র নিয়ে  স্কুলে ভর্তি হতে পারে;

 ρ তাদের যদি কোনও ডিপ্লোমা না থাকে এবং কমপক্ষে 8 বছরের জন্য তাদের নিজের দেশে 
বা অন্য কোন দেশে স্কুলে না গিয়ে থাকে, তাহলেও তারা প্রবীণদের জন্য প্রাদেশিক 
শিক্ষা কেন্দ্র (সিপিআইএ, নীচে দেখুন)-তে নাম রেজিস্টার করতে পারে এবং স্নাতক হওয়ার 
পরে শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তি হতে পারে।

শিক্ষার প্রথম পর্যায় শেষ করার পরে এবং প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা পাস করার পরে, শিক্ষার্থীরা  
শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে,  
বাধ্যতামূলক শিক্ষা 16 বছর পর্যন্ত চলে, যার আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের  প্রথম দুই বছরও 
থাকে, এবং যা নিম্নরূপে বিভক্ত:

 ρ মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ (অথবা দ্বিতীয় ডিগ্রি), যাতে আছে:
 ν হাই স্কুল(লিচেই), 
 ν কারিগরি শিক্ষা,
 ν বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

শিক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়
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উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা,  হাই স্কুল   এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উভয় জায়গাতেই  মোট পাঁচ বছর ধরে চলে এবং সাধারণত  14 থেকে 
19 বছরের ছাত্রদের জন্য  হয়। 
হাইস্কুলগুলিকে ভাগ করা হয়  6 ধরনের প্রতিষ্ঠানে: শিল্পসংক্রান্ত, চিরাচরিত , ভাষাবিদ্যাগত, 
সঙ্গীত ও নৃত্য সংক্রান্ত, বিজ্ঞান বিষয়ক এবং মানববিজ্ঞান বিষয়ক।  দুই বছরের পরে, শিল্প 
সংক্রান্ত হাই স্কুলে উচ্চ বিদ্যালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়তে পাওয়া যায়: ফিগারেটিভ আর্ট, 
স্থাপত্য এবং পরিবেশ,  ডিজাইন, অডিওভিজুয়াল এবং মাল্টিমিডিয়া, গ্রাফিক্স, মঞ্চসজ্জা । 
সাধারণ কোর্স ছাড়াও বৈজ্ঞানিক হাই স্কুলে, ফলিত বিজ্ঞানপড়তে পারা যায় এবং যখন মানব 
বিজ্ঞান বিষয়ক হাই স্কুলে  অার্থ-সামাজিকবিষয়ের পাঠক্রম পাওয়া যায়।
প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিতেঅর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিমূলকপাঠক্রম অনুসরণ করা হয়; যা 
নিম্নলিখিত 2 এবং 9 টি ভাগে বিভক্ত:

প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান

অর্থনৈতিক

প্রশাসন, অর্থ ও বিপণন পর্যটন

প্রযুক্তিমূলক

যান্ত্রিক, মেকাট্রনিক্স, 
শক্তি পরিবহন এবং সরবরাহ ইলেকট্রনিক্স এবং 

বৈদ্যুতিক প্রকৌশল

তথ্য প্রযুক্তি এবং 
টেলিযোগাযোগ গ্রাফিক্স এবং যোগাযোগ রসায়ন, উপকরণ এবং 

জৈবপ্রযুক্তি

ফ্যাশন প্রযুক্তি কৃষি, কৃষি-খাদ্য এবং কৃষি-
শিল্প নির্মাণ, পরিবেশ ও এলাকা

 ρ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (IeFP), যাতে আছে:
 ν আঞ্চলিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তিন বছর এবং চার বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স,
 ν শিক্ষানবিশির চুক্তি/অধিকার।

অপরদিকে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিরপাঠক্রমেপরিষেবা ক্ষেত্র্র এবং শিল্প এবং কারিগরিবিষয়ে 
নিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে এবং তা  4 এবং 2 টি বিভাগে সংগঠিত:
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সমস্ত হাই স্কুলে পরবর্তী বছরে ভর্তি হওয়ার জন্য, প্রতিটি বিষয় এবং আচরণে 6/10 এর সমান 
বা বেশি গ্রেডের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়।
যদি এক বা একাধিক বিষয়গুলিতে গ্রেড 6/10 এর কম হয় এবং ব্যর্থতা গুরুতর না হয়, তাহলে 
শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্কুল বছরের শুরুতে ওই অসাফল্যকে মেটাতে হবে। যদি নতুন স্কুল বছর শুরু 
হওয়ার আগে , শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরীক্ষার ফল ইতিবাচক হয় তবে পরবর্তী বছরের জন্য তাকে 
ভর্তি করা হয়, অন্যথায় তাকে আগের স্কুলবর্ষেই আবার পড়তে হবে।
সেকেন্ড ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুল কোর্সের শেষে - হাই স্কুল, এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক 
স্কুল - উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে একটি রাষ্ট্র  পরিচালিত পরীক্ষায়বসতে হবে, যাতে  
লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা থাকে।  পরীক্ষারনম্বর ধরা হয় শতকের হিসেবে এবং পরীক্ষায় 
পাস করতে হলে সর্বনিম্ন নম্বর  60/100 পেতে হয়। যারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় 
তারা একটি ডিপ্লোমা পায় এবং উচ্চতর শিক্ষায় (ইউনিভার্সিটি, হাই আর্টিস্টিক মিউজিক 
ট্রেনিং, সুপার টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট)  প্রবেশ করতে পারে।

বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান

পরিষেবা

কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন পরিষেবা সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবা

খাদ্য এবং ওয়াইন ও আতিথেয়তা পরিষেবা বাণিজ্যিক পরিষেবা

শিল্প ও কারিগরি

শিল্প ও হস্তশিল্প উৎপাদন রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা

আঞ্চলিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (আইইএফপি)

একটি ছোট স্কুলে সরাসরি কোনও পেশা শেখার সুযোগ পেতে চাইলে ভেনেতো অঞ্চল অনুমোদিত 
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে3 । ভেনেতো অঞ্চল অনুমোদিত 
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংস্থা  বা  রাজ্য চালিত সেকেন্ড ডিগ্রি সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতেতিন, চার 
বা পাঁচ বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (IEFP) কোর্স করানো হয়। এই কোর্স  করতে 
হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত করতে হবে এবং, সাধারণত, 15 বছরের কম বয়সহতে হবে। 
এই কোর্সগুলি করলে  চূড়ান্ত পরীক্ষার পরে যা পাওয়া যাবে তা হল  যোগ্যতা (অপারেটর) 
ত্রিবর্ষব্যাপীশিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এবং ডিপ্লোমা (কারিগরি)   চতুর্বষীয়শিক্ষার্থীদের 
ক্ষেত্রে। বর্তমান পরিকল্পিত কোর্সগুলিতে 22 টি বৃত্তিমূলক বিষয় আছে তিন বছরের 
কোর্সের জন্য এবং 21টি বৃত্তিমূলক বিষয় আছে চার বছরের কোর্সের জন্য। 

3. আঞ্চলিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ভেনেতো অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সংস্কারের প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি, 
যা 2017 এর 8 নং আঞ্চলিক আইন দ্বারা বাস্তবায ি়ত হয়েছে। 
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অর্থাৎ তিন বছর এবং চার বছরের আইইএফপি কোর্সের উদ্দেশ্য ,যারা স্কুলের সময়কাল থেকে 
কম সময়ের মধ্যে সরাসরি কাজ করার জগতে প্রবেশ করতে চায় এমন 14-17 বছরের বয়সীদের 
যোগ্যতা অর্জন করানো । 
অবশ্য, যে সব তরুণতরুণীদের কাছে প্রযুক্তিগতডিপ্লোমা আছে তারা একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক কোর্সে 
অংশগ্রহণের পরে আবার উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। তিন বছরের যোগ্যতা এবং চার বছরের 
ডিপ্লোমা তথাকথিত “দ্বিতীয় স্তরের” বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স অথবা যোগ্যতা-পরবর্তী /
ডিপ্লোমা-পরবর্তী কোর্সগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

শিক্ষানবিশির অধিকার / আইনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলকপ্রশিক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

“শিক্ষানবিশির আইন / অধিকার “ চুক্তি ফর্মের মাধ্যমে তিন বছরের বৃত্তিমূলক যোগ্যতা  বা 
বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা  পাওয়া যায়: অর্থাৎ তরুণ ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে সরাসরি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন 
করতে পারেন, স্কুল পদ্ধতির  এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিকল্প হিসেবে।
শিক্ষানবিশির আইন / অধিকার বিশেষভাবে,  15 বছরের বেশি কিশোর ও তরুণদের জন্যে উদ্দিষ্ট , যাদের 
বয়স 15 থেকে 18 বছরের মধ্যে। 2012 সালে, ভেনেটো অঞ্চল সামাজিক অংশীদারদের সাথে 
এক চুক্তি স্বাক্ষর করে যাতে কোম্পানির ভিতরে এবং বাইরে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোফাইল 
এবং ঘন্টার হিসেব (440 ঘন্টা প্রতি বছর) সংজ্ঞায ি়ত করা হয়। আঞ্চলিক চুক্তি অনুসারে, প্রশিক্ষণ 
কার্যক্রমের অধীনস্থ সকল ব্যক্তির বয়স 15 এবং 25 বছরের মধ্যে; চুক্তির মেয া়দ তিন বছর 
(এবং ডিপ্লোমার জন্য একটি অতিরিক্ত বছর) এবং সমস্ত প্রাইভেট সেক্টর এর আওতাধীন। 

ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা মোট  97 টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠিত, যার মধ্যে আছে:
 ρ 67টি  রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়;
 ρ 19টি  অ-রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়,আইনত স্বীকৃত;
 ρ 11টি  টেলিম্যাটিক অ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনত স্বীকৃত।

অন্য দুটি ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য শ্ংসাপত্র প্রদান করে: ভাষাগত 
মধ্যস্থতাকারী (এসএসএমএল)-র জন্য উচ্চ বিদ্যালয়, যা তিন বছরের কোর্স অফার করে 
এবং ভাষাগত মধ্যস্থতা বিজ্ঞান (প্রথম পর্যায়ের শিরোনাম) ডিগ্রির সমতুল্য যোগ্যতা প্রদান করে 
এবং সাইকোথেরাপি বিশেষজ্ঞ সংস্থা, যা  সাইকোথেরাপি  বিষয়ে সাইকোলজি এবং সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলির ডিপ্লোমার সমতুল্য  ডিপ্লোমা প্রদান করে।

ইতালিতে হাই স্কুল পরবর্তী বা উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা  নিম্নলিখিত রূপে সংগঠিত :
 ρ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা;
 ρ প্রস্তাবিত শিক্ষা বিষয়উচ্চ শৈল্পিক এবং সঙ্গীত প্রশিক্ষণ (Afam);
 ρ প্রস্তাবিত উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ উচ্চতর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট 
(আইটিএস);

হাই স্কুল পরবর্তী শিক্ষা
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কোর্সগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজিত: স্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং মানববিজ্ঞান সংক্রান্ত। 
উচ্চতর শিক্ষার জাতীয় কাঠামো, অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী হতে পারে:

 ρ প্রথম পর্যায়ের, যার মেয়াদ তিন বছর, যা সম্পূর্ণ করলে একটি স্নাতক ডিগ্রী (এল) 
পাওয়া যায়; 

 ρ দ্বিতীয় পর্যায়, যা দ্বিবার্ষিক অথবা একক পর্যায়হতে পারে , এবং যা সমাপ্ত করলে  
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (এল.এম)পাওয়া যায়। 

চিকিৎসা এবং অস্ত্রচিকিৎসা, ঔষধবিদ্যা, পশুচিকিৎসা, দাঁতের চিকিৎসা, আইন, প্রাথমিক 
শিক্ষা বিজ্ঞান এবং - শুধুমাত্র কিছু কোর্সের জন্য - গৃহনির্মাণ/স্থাপত্য প্রকৌশল, 
তিন বছরের প্রথম পর্যায়ের  কোর্সের আকারে দেওয়া হয় না, যেহেতু এগুলি একক 
পর্যায়ে  (পাঁচ থেকে ছয় বছর)বিভক্ত  এবং প্রথম পর্যায় ডিগ্রি অর্জন ছাড়াই সরাসরি 
একটি দ্বিতীয় পর্যায়  ডিগ্রি  প্রাপ্ত করায় (একক পর্যায় মাস্টার ডিগ্রী),

উচ্চ শৈল্পিক এবং সঙ্গীত প্রশিক্ষণ (আফাম)

যে সংস্থাগুলিউচ্চ শৈল্পিক এবং সঙ্গীক প্রশিক্ষণ (আফাম)অধীনস্থ তারা হল:
 ρ ফাইন আর্টস একাডেমী, যার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্প চর্চার প্রস্তুতি। অঙ্কন, ভাস্কর্য, 
অলঙ্করণ এবং মঞ্চসজ্জার কোর্স রয়েছে। 

 ρ উচ্চতর শিল্প প্রতিষ্ঠান (ইসিয়া), যা ডিজাইন  (ডিজাইন এবং গ্রাফিক ডিজাইন)-এর 
ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করে। 

 ρ সিলভিও দি’আমিকো জাতীয় নাট্য অ্যাকাডেমি, যা রোমে অবস্থিত এবং 18 থেকে 
25 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের অভিনেতা এবং নাট্য পরিচালনা প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করে।

 ρ সঙ্গীত বিদ্যালয়, যার উদ্দেশ্য সঙ্গীত শিক্ষাদান। 
 ρ জাতীয় নৃত্য অ্যাকাডেমী, রোম ভিত্তিক,  নর্তক এবং নর্তকী, একক শিল্পী এবং নৃত্য 
পরিকল্পকদের প্রশিক্ষণের জন্য।

উচ্চতর শিক্ষার জাতীয় কাঠামো, অনুসারে  আফাম (Afam) ক্ষেত্রে পাঠক্রম যা হতে পারে 
সেগুলি হল:

 ρ ত্রিবার্ষিক প্রথম পর্যায়, যা থেকে পাওয়া যায় প্রথম স্তরের অ্যাকাডেমিক ডিপ্লোমা; 
 ρ দ্বিবার্ষিক দ্বিতীয় পর্যায়, যা থেকে পাওয়া যায় দ্বিতীয় স্তরের অ্যাকাডেমিক ডিপ্লোমা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও আফাম সেক্টর উভয় ক্ষেত্রে, নম্বর দেওয়া হয় প্রতিটি পরীক্ষার 
জন্য ত্রিশের হিসাবে ( 0 থেকে 30-এর স্কেলে, সর্বনিম্ন গ্রাহ্য নম্বর 18 ) এবংচূড়ান্ত 
পরীক্ষার জন্য এক শত ও দশের হিসাবে (0 থেকে 110-এর  স্কেলে, সর্বনিম্ন গ্রাহ্য 
নম্বর 66 )। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে আফাম বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ডিগ্রি 
অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পেশ করতে হবে একটি থিসিস বা বসতে হবে একটি স্বতন্ত্র 
চূড়ান্ত পরীক্ষায়, যার রায় একাধিক অধ্যাপক দ্বারা গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নির্ণীত হয়।

উচ্চতর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইটিএস)

উচ্চতর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইটিএস)দ্বারা তৈরি পাঠক্রমে নিম্নলিখিত ছয়টি 
প্রযুক্তির এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়: শক্তি দক্ষতা, টেকসই গতিশীলতা, জীবনের নতুন 
প্রযুক্তি, নতুন প্রযুক্তি  ইতালিতে তৈরি-র জন্য, সাংস্কৃতিক সম্পদ-পর্যটন কার্যক্রমের জন্য 
উদ্ভাবনী প্রযুক্তি - , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
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পরিবারের দায়িত্ব বহনের উদ্দেশ্যে ভেনেতো অঞ্চল 
দ্বারা হস্তক্ষেপ

ভেনেতো অঞ্চল, পরিবারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার খরচ বহনের উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে 
কিছু ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে4   : 

 ρ “ভালো পরিবহন”, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কাছে পৌঁছানোর জন্য 
ব্যয়ের কিছু অংশ মেটানোর জন্য;

 ρ “ভালো স্কুল”, অর্থাৎ টিউশন ফি এবং উপস্থিতি ফি ও সেই সঙ্গে   পাশাপাশি 
অক্ষম ছাত্রদের জন্য শিক্ষাদানের আংশিক কভারেজের জন্য অবদান http://www.
regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/disabilita;

 ρ “ভালো বই”পাঠ্যপুস্তক এবং বিকল্প শিক্ষণ সরঞ্জাম ক্রয় খরচের মোট বা আংশিক কভারেজ;
 ρ “ঋণের বই”অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ধার দেওয া়র জন্য  রাজ্যের সরকারি 
ও বেসরকারি, সেকেন্ডারি I এবং II ডিগ্রি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে,  এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে পাঠ্যপুস্তক এবং বিকল্প শিক্ষার সরঞ্জামগুলি কেনার খরচের আংশিক কভারেজ;

 ρ “বৃত্তি”, € 200.00 থেকে  € 500.00 এর মধ্যে পরিমাণে, পাঠ্যবই কেনা এবং পরিবহন  খরচ 
এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিষেবার জন্য দেওয া় হয়।

তথ্যের জন্য, যোগাযোগ করতে পারেন শিক্ষাগত সাংগঠনিক 
ইউনিট এবং ভেনেতো অঞ্চলের ইউনিভার্সিটি-তে।

4. এই বিষয়ে,  "স্কুল - শিক্ষার্থীদের সাহায্য"শীর্ষক পেজটি দেখুনভেনেটো অঞ্চল পোর্টাল -এ।
http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/scuola-aiuti-agli-studenti

আইটিএস কোর্সগুলির  গড়ে4 টি সেমেস্টার থাকে (মোট 1800/2000 ঘন্টা);  তাত্ত্বিক 
পাঠ, ল্যাবরেটরি কার্যক্রম এবংকোম্পানির (এমনকি বিদেশে) ইন্টার্নশীপ প্রদান করা হয়, 
শেষোক্তটি মোট সময়কালের 30% -এর জন্য। কোর্সগুলি অর্জিত দক্ষতার চূড়ান্ত পরীক্ষা 
গ্রহণ করে সম্পন্ন হয়, যা পরিচালিত হয়  পরীক্ষা কমিশন দ্বারা, যার মধ্যে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, 
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি থাকেন। 
আইটিএস কোর্সগুলির উদ্দেশ্য  উচ্চতর প্রযুক্তিবিদ ডিপ্লোমা প্রাপ্তি, যা সর্বজনীন প্রতিযোগিতা 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সরাসরি প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেয়।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ -এর লক্ষ্য এক দিকে,  যোগ্যতাহীন প্রাপ্তবয়স্কদের 
জন্য, এবং অপর দিকে তাদের জন্য, যারা যোগ্যতা বা ডিপ্লোমা থাকলেও, কাজের জগতে আরও 
বড়ো খেতাব অর্জনের জন্য স্কুল পাঠ্যসূচিতে আবার প্রবেশ করতে ইচ্ছুক।
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কিভাবে নাম রেজিস্টার করতে হবে
নাম রেজিস্টার করার জন্য  করতে,  একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং 
প্রয়োজনীয় নথিগুলি স্কুলে সরাসরি জমা দিতে হবে। যে সব শিশু এবং 
যুবক এইমাত্র ইতালিতে এসেছে, তারা এর মধ্যে ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও 

স্কুলে ভর্তি  হতে পারে।  18 বছরের কম বয়সী হলে, রেসিডেন্স 
পারমিট ছাড়াও স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে। 

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার কোর্সগুলি পরিচালিত হয় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রাদেশিক শিক্ষা 
কেন্দ্র (সিপিআইএ)-তে, যেগুলি গত কয়েক বছর ধরে স্থায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং সান্ধ্য 
কোর্সগুলির জায়গা নিয়েছে। ভেনেটো অঞ্চলে, সিপিআইএগুলি প্রতিটি প্রদেশে সক্রিয় এবং এগুলি 
এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা স্কুলের মতোই স্বায়ত্তশাসিত এবং এদেরস্বাধীনতা আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে বিভাজিত। 
 সিপিআইএ-তে প্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার পথগুলি সংগঠিত হয় এইভাবে:

 ρ প্রথম (I) পর্যায়ের কোর্স শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জন এবং বাধ্যতামূলক 
শিক্ষা সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা লাভের শংসাপত্র প্রাপ্তির জন্য;

 ρ দ্বিতীয়(II) পর্যায়ের কোর্স, প্রযুক্তিগত, পেশাগত বা শিল্পসম্মত শিক্ষার ডিপ্লোমা 
অর্জন করার জন্য;

 ρ ইতালীয় সাক্ষরতা এবংইতালীয় ভাষা শেখার কোর্স, বিদেশী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এবং  
ন্যূনতম A2 স্তরের ইতালীয় ভাষা দক্ষতার শংসাপত্র অর্জনের জন্য , যাসাধারণ ইউরোপীয় 
ফ্রেমওয া়র্ক অব রেফারেন্স ফর ল্যাঙ্গুয়েজ (সিইএফআর), ইউরোপীয় কাউন্সিল দ্বারা 
অনুমোদিত।

সিপিআইএ কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় কোর্সের জন্য ভর্তি হওয়ার বয়স 16 বছর (বিশেষ 
ক্ষেত্রে 15 বছর যথেষ্ট)।
এছাড়াও ভেনেতো-তে,  যে সব 18 বছরের বেশী বয়সের মানুষ যারা  অন্তত 12 বছরের 
কোনও  শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের আইন/অধিকার অনুসরণ করেননি  তাঁরা  1 বছর 
সময়কালের, একটি প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, যার মোট সময়কাল 800 ঘন্টা, যাতে একটি 120-
ঘন্টা প্রশিক্ষণ সময়ও অন্তর্ভুক্ত। এই কোর্সটি ভেনেতো অঞ্চলের দ্বারা প্রচারিত এবং 
অর্থায়িত করা হয় এবং এটি একটি পেশাদারী যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে। 
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