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নিে অন  াব্ক ও নশক্ষািীরা, 
 
আনম অনত গ্ডব্ডর সাডি েডরানি ব্ানিড িনুিের একাডেমীডত আপিাডদর স্বাগ্ত িািাই। ৪২৮ িি নশক্ষািী নিডে 
আমরা একটি িিনিে িনুিের সু্কি। 
 
আমাডদর সু্কি একটি যত্নশীি ও আশাব্াদী িনতষ্ঠাি। আমরা নব্শ্বাস কনর কয সু্কডির িনতটি িাপ্তব্েস্ক ও নশশু 
মূিযব্াি- িানত, নিঙ্গ, ধমড নব্শ্বাস, ধমড, সামানিক পে ূনম, শানররীক অিব্া ব্ুদ্ধীগ্ত কৃনতত্ব নিনব্ডডশডে সকডি 
সম াডব্ মুিযানেত। 
 
 
আমরা নব্শ্বাস কনর আমাডদর সু্কিটি অসাধারণ- একটি সুনি ও নিরাপদ পনরডব্শ কযিাডি আমাডদর ব্াচ্চারা 
আত্মনব্শ্বাসী ও সিি তরুি তরুিী  ডে কব্ডে ঊঠডত পাডর। 
 
 আমাডদর সু্কি এমি একটি সু্কি কযিাডিেঃ 'নশশুরা একটি যত্নশীি পনরডব্ডশ স্বতন্ত্র  ব্যনি ন ডসডব্ মূিযানেত  ে 
এব্ং সকি ছাত্রছাত্রীডদর সংসৃ্কনত এ াডব্ উদযাপি করা  ে কয সকডিই তা উপিনি করডত পাডর...আই নকউ 
এম কসিার অি এক্সনসডিিস'এর  কিব্রুোরী ২০১৭ এর নরডপােড   
 
আমরা আপিাডক আমাডদর পনরব্াডরর  অংশ ন সাডব্ পাওোর িিয আগ্র ী। 
 
আপিার যনদ কিডিা ককাডিা ব্যাপাডর উডদ্বগ্ কিডক িাডক তা ডি আমাডদর সাডি কযাগ্াডযাগ্ করডত নদ্বধা করডব্ি 
িা। 
 
নমস কিইডসস্টার 
 
িধাি নশক্ষক
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েডরানি ব্ানিড িনুিের ষ্টাি ২০১৭ /২০১৮ 
 
নসনিের নিোরনশপ টিম 
 
িধাি নশক্ষক -  নমস নস কিইডসস্টার 
 
কেপুন টি িধাি নশক্ষক - নমস এি ও' কন্নর  
 
স কারী িধাি নশক্ষক - নমস্টার কক অযাডরানিি  
 
স কারী িধাি নশক্ষক/ইিকু্লশি নিে - নমস এি িইুস  
 
স কারী িধাি নশক্ষক - নমস এর আডেউস  
 
সু্কি নব্িডিস মযািািার - নমস এি করনরস  
 
ইোর ৬ এর িধাি - নমস এস রব্ােড সি  
 
ইোর ৫ এর িধাি - নমডসস এম ক ৌধুরী  
 
ইোর ৪ এর িধাি - নমস নপ করাি 
 
ইোর ৩ এর িধাি - নমস এস নিস্টি  
 
রক্ষা নব্েেক/অন্ত ুড নি ব্া ইন্ক্কু্লশি টীমেঃ 
 
কসিডকা / এআরনপ নশক্ষক - নমি কি গ্রীি 
 
ছাত্র কিযাি / মডিািীত রক্ষা নব্েেক িীে - নমডসস নে নিকডিস 
 
 ছাত্র কিযাি স কারী /  নতড  ব্া এযােনমশি - নমডসস এম োোস  
 
আ ার ব্যব্ ার সম্পনকড ত পরামশডদাতা - নমস এ স্টািব্ারা  
 
সু্কি কাউনিির - নমস এম নিগুডেইরা  
 
িধাি ফ্রি অনিস  
 
নমডসস এি ককম্প - নসনিের এেনমি ও  নতড  ব্া এযােনমশি 
 
নমস এস নমো - এেনমি ওিাইিাি 
 
নমস এি ঊনেং - স কারী এেনমি 
 
 
সু্কি ককোরডেকার 
নমস্টার এস পাইি 



ডি ডি ডি এ'তে  আমাতের সু্কতের এক ডেন  
 
 
সকাি  ০৮:৩৫ - সু্কি কগ্ে ব্াচ্চাডদর িিয কিাডি যাডত তারা কিিার মাডঠ আডস ও িাইি নদডে দাাঁোে। 
 
সকাি ০৮:৪০ - ব্াচ্চারা তাডদর িাইডি দাাঁোে ও নশক্ষকরা ব্াইডর এডস তাডদর সাডি সাক্ষাৎ কডর এব্ং ক ডে 
সু্কডি ক াডক। 
 
সকাি ০৮:৪৫ - কিিার মাডঠর সব্ দরিা ব্ন্ধ  ডে যাে-ডকাি ব্াচ্চা এর পডর সু্কডি এডি কমইি ফ্রি অনিস 
নদডে কযডত  ডব্। 
 
সকাি ০৮:৫০ - সু্কি শুরু  ে- এই সমডের পর ককাি ব্াচ্চা সু্কডি এডি তাডদর কিইে মাকড  করা  ে এব্ং 
কমইি ফ্রি অনিস কিডক স্বাক্ষর কডর আসডত  ে। 
 
সকাি ১০:৩০ - সমস্ত সু্কডির এডসম্বনির সমে। 
 
সকাি ১০:৪৫ - ১৫ নমনিডের নব্রনত  
 
দপুুর ১২:০০ - ১২:৪৫ - ইোর ৩ ও ৪ এর মধযাহ্ন নব্রনত  
 
দপুুর ১২:৩০ -১:১৫ - ইোর ৫ ও ৬ এর মধযাহ্ন নব্রনত  
 
দপুুর ৩:০৫ - সু্কডির নদি কশে - ব্াচ্চাডদর তাডদর ক্লাডসর সাডি িধাি কিিার মাডঠ আিা  ে, তাডদর 
অন ব্াব্কডদর কাডছ কদোর িিয। ১৪ ব্ছডরর কব্নশ ব্েসী কছডিডমডেরা তাডদর কছাে  াইডব্ািডদর নিডে কযডত 
পারডব্। 
 
নব্নশষ্ট দ্রষ্টব্যেঃ  শুধুমাত্র ইোর ৬ এর ছাত্রছাত্রীডদর একা ক ডে ঘডর কিরার িিয ছাো  ে, িধাি ফ্রি অনিডস 
অন  াব্ক এর িিয পারনমশি কদোর পর। 
 
কসামব্ার কিডক ব্ৃ ষ্পনতব্ার আিোর সু্কি ক্লাব্ ৩:১৫ - ৪:৩০ পযডযন্ত  
 
ব্াচ্চাডদর িধাি কিিার মাঠ কিডক সংগ্র  করা  ে। 
 
কুি অনিস কসামব্ার কিডক ব্ৃ ষ্পনতব্ার ৫ো পযডন্ত ও শুত্রব্ার নব্কাি ৪ো পযডন্ত কিািা িাডক।  
  



আমাদের সু্কদের প াশাক 

 
 
নেনব্নিএ 'ডত আশা করা  ে কয ব্াচ্চারা সমূ্পণড সু্কডির কপাশাক পরডব্। মিূযব্াি পনরডধে ব্স্ত্র যাডত িা  ারাে 
সু্কডির কপাশাক  ও িতুা িাম ব্া অদযক্ষর নদডে কিডব্ি কডর নদডত  ডব্। 
 
আমাডদর কপাশাক 
 
কাডিা পযাি ব্া কাডিা স্কােড  এর সাডি কাডিা োইেস  
 
সাদা কপাডিা শােড  অিব্া শােড   
 
রোি ব্লু ব্া িীি িাম্পার ব্া কসাডেে শােড  
 
কাডিা িতুা ব্া কেইি কাডিা কট্রইিার  
 
গ্রডমর সমডে কমডেরা সাদা ও িীি  
 
নপ ই কীে 
 
কাডিা শেড স ব্া িনগ্ং ব্েম  
 
সাদা টি শােড   
 
কাডিা ব্া িীি িাম্পার ব্া কসাোে শােড   
 
কাডিা কট্রইিাসড ব্া নেমসি  
 
সু্কডির কপাশাক কয ককাডিা কপাশাডকর কদাডকি, কযমি  কেসডকা,  এসো, কসিব্ানর, কেডব্ি াম, নপকক, িাইমাকড  
কিডক ককিা কযডত পাডর। 
 
সু্কডির কিাডগ্াস  কপাশাডকর িিয অিুগ্র  কডর আমাডদর সাোইোর এর ওডেব্সাইে কদিুি  
Uniform7.co.uk 
 
 
 

 
  



সু্কে মীতের িা সু্কতের খািাতরর পেতমন্ট 
 
 
আমরা সু্কডি পযাডরিডপ ব্যব্ ার কনর সব্ সু্কডির িাব্ার, নট্রপ ব্া যাত্রা এব্ং ক্লাব্ কপডমি এর িিয - অিুগ্র  
কডর সাডির ইিিরডমশি নশে ো কদিিু, অিযিা আপিার ব্াচ্চা সু্কডি পযাকে িাঞ্চ ব্া ঘর কিডক িাব্ার নিডে 
আসডত পাডর। 
আপনি যনদ মডি কডরি আপনি নফ্র সু্কি কপডত পাডরি তা ডি অিুগ্র  কডর এপিাই করুি : 
https://www.lbbd.gov.uk/residents/schools-and-leaming/financial/free-school-meals 
 
 
সু্কে ডিে 
 
কয  ককাি   নব্েযত সু্কিনট্রপ এর ব্যাপাডর অপিাডক অব্গ্ত করা  ডব্ এব্ং িডতযকব্ার আপিাডক অিমুনতপত্র 
সাইি করডত  ডব্। 
অিুগ্র  কডর অব্শযই িডতযক সাপ্তাড  আমাডদর ব্ানিড ব্ুডিটিি ক ক করডব্ি সু্কডির সকি নট্রপ ও 
ঘেিাব্িীর  সাম্প্রনতক িব্রািব্র িািার িিয। 
 
 
আফটার সু্কে ক্লাি 
 
আমরা কসামব্ার কিডক ব্ ৃষ্পনতব্ার ৩:১৫ কিডক ৪:৩০ পযডন্ত এক্সট্রা কারনরকুিার ব্া নিেনমত পাঠযক্রম 
ব্ন  ূড ত নব্েডের উপর আিোর সু্কি ক্লাব্  ািাই। 
  
িডতযক োডমড আমরা ন ঠি পাঠাই যাডত ব্াচ্চারা আিোর সু্কি ক্লাডব্ কযাগ্ নদডত পাডর  এব্ং ব্াচ্চারা যনদ ক্লাডব্ 
িাগ্া কপডত সক্ষম  ে তডব্ অন  াব্কডক ন ঠি নদডে অব্গ্ত করা  ে। 
 
 
সু্কতে ওষুধ 
 
 যনদ আপিার ব্াচ্চার সু্কি  িাকািীি সমে ওেুধ কিোর িডোিি  ে তডব্ অিুগ্র   কডর  কমইি অনিডস কিা 
ব্িুি যারা আপিাডক এ ব্যাপাডর সঠিক উপডদশ নদডত পারডব্।  
 
 
ফার্স্ট  এইি  
 
আমাডদর সু্কডির অডিক স্টাি ই িাস্টড  এইে এ িনশনক্ষত।   কিক আর িাঞ্চ এর সমে িাস্টড  এইে িািা 
একিি নেউটিডত িাডক। ক্লাস  িাকািীি টিএ অিব্া অনিস স্টাি িাস্টড  এইে কডরি। ট্রযানকং এপ'এ  িাস্টড  
এইে এর ঘেিা িগ্ অি করা িাডক। 
 
 
সময়ানুিডেট ো  
  
কদনর কডর আসডি তার কিাাঁি রািা  ে ও তার িগ্ রািা  ে এব্ং কদনর কডর আসা  িডত িাকডি 
অন  াব্ডকর সাডি মীটিংডের ব্যব্স্থা করা  ে। 
 
 
 



উেডিডে   
 
 উপনস্থনত ব্া এডেডন্ডি এর িিয আমাডদর সু্কডির োডগ্ডে  ডে ৯৭ পাডসডি, িডতযক ব্াচ্চার উপনস্থনতর  কিাাঁি 
রািা  ে ও তার িগ্ রািা  ে। কমনেডকি / কেিাি /  াসপাতাি এপডেিডমডির  িিয যনদ আপিার 
ব্াচ্চার সু্কি কিডক সমে নিডত  ে তা ডি আমাডদর কমইি অনিডস িমাি এডি কদিাডত  ডব্।   
 
 
অধযয়ন িা েড়া ও িাডড়র কাি 
 
িডতযক ব্াচ্চাডক একটি পোর িিয োডেনর কদো  ে যিি তারা নেনব্ডিএ শুরু কডর, আমরা আশা কনর কয 
িডতযক ব্াচ্চা নব্কাডি কম পডক্ষ ১০ নমনিে পেডব্ এব্ং তা তাডদর োডেনরডত নিডি রািা  ডব্ ও একিি 
অন  াব্ডকর দ্বারা তা স্বাক্ষনরত করা  ডব্। শুক্রব্াডর ব্ানের কাডির ব্ইডত ব্ানের কাি কদো  ে যা সমূ্পিড 
কডর তার পডরর ব্ধুব্াডরর মডধয ক্লাডস কিরত নদডত  ডব্।  
  



সু্কতের মতধয আচার আচরণ  
  
আমরা আশা কনর কয সব্ ব্াচ্চা সু্কডি  াডিা ব্যব্ ার করডব্ এব্ং সু্কডির স্বণডািী নিেম কমডি  িডব্। সু্কডি 
ব্যব্ ার ও অপ  
নিপীেি(অযানি ব্ুনিইং)-এর ব্যপাডর পনরষ্কার িীনত আডছ যা ব্ছর ব্ছর সু্কডির গ্ নিডং ব্নে পুিনব্ড ার কডর 
কদডিি । 
 
 
স্বিডািী নিেম:- 
 
আমরা  দ্র । 
আমরা অিযডদর কষ্ট কদই িা । 
আমরা সদে ও উপকারী । 
আমরা অডিযর মডি কষ্ট কদই িা । 
আমরা কিা শুনি । 
আমরা ব্যাঘাত সৃনষ্ট কনর িা । 
আমরা সৎ । 
আমরা সতযডক  ানক িা । 
আমরা পনরশ্রম কনর । 
আমরা নিডির ব্া অডিযর সমে িষ্ট কনর িা । 
আমরা নিনিসপত্র ব্া সম্পনির যত্ন কনর । 
আমরা অপ ে ব্া নিনিস িষ্ট কনর িা । 
  
আমাতের নীডে ও কার্ট প্রণােী 
 
আমাডদর সমূ্পণড আপ েু কেে িীনত ও আডরা তডিযর িিয অিুগ্র  কডর আমাডদর সু্কডির ওডেব্ সাইেটি কদিুি  
www.dorothybarleyjunioracademy.co.uk 
 
েুইোর এ @DBJschool 'কত আমাডদর অিুসরণ করডত পাডরি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reach ২ একাডেমী ট্রাস্ট একটি দাতব্য ককাম্পানি  নিনমডেে যা ইংিযান্ড ও ওডেিস ককাম্পানি িং ০৮৪৫২২৮১ দ্বারা গ্যারানি 
করনিস্টােড . করনিস্টােড  অনিস এর ঠিকািা: সাডেনিো একাডেমী কমািা করাে, ব্ােড ি অি কট্রি স্টাডিােড শাোর নেই১৩ ওইউএি 
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