
 

 

  

ু ল িতেবদন 
  

    
  
  

বন একােডমী পিরদশন 

হারবারার রাড, হন , ইলেফাড, এেস  IG6 3TN 
 

  
  
  
পিরদশেনর তািরখ: 
  
  

12 এবং 13 জানুয়ারী 2023 

সামি ক কাযকািরতা ভাল 

 

িশ ার মান ভাল 

আচরণ এবং মেনাভাব ভাল 

ব গত উ য়ন ভাল 

নতৃ  এবং ব ব াপনা ভাল 

পূববত  পিরদশন ড ভাল 
     



  
   

পিরদশন িতেবদন: বন একােডিম 

12 এবং 13 জানুয়ারী 2023
  2   

  

  
  

  
  
    

এই ু েল পড়া কমন লােগ? 
  
ফের  একােডিম সব সং ৃ িত এবং িব ােসর ছা েদর জন  এক ট াগত ান। ছা রা 
তােদর ব ু েদর িবিভ  ব াক াউ  খুেঁজ বর করেত এবং উদযাপন করেত উপেভাগ কের। 
িবদ ালেয়র চারপােশ এক ট ব ু পূণ পিরেবশ রেয়েছ। 

িবেশষ িশ াগত চািহদা এবং/অথবা িতব ী (SEND) সহ সকল ছা -ছা ীেদর জন  নতা 
এবং গভনরেদর উ  ত াশা রেয়েছ। তারা এক ট উ ািভলাষী পাঠ ম িডজাইন কেরেছ 
যার ল  িশ াথ েদর উ  মােনর িশ া দান করা। িশ াথ রা সামি কভােব এবং িবিভ  
িবষেয় ভােলাভােব অজন কের। 

িশ াথ রা িনরাপদ বাধ কের এবং খুিশ হয়। িশ াথ েদর সােথ াফেদর এক ট ইিতবাচক 
কােজর স ক রেয়েছ, যা ু েলর স ােনর সং ৃ িতেক িতফিলত কের। ছা রা ন  এবং 
অন েদর িত য শীল হয়। তারা এক ট সুশৃ ল এবং শা  পিরেবেশ শেখ। পােঠ, িন -
েরর ব াঘাত সহ  করা হয় না। ছা রা িরেপাট কেরেছ য ািম করা সাধারণ নয়। যখন 

এ ট ঘেট, নতারা তা ত মাকােবলা কেরন। 

ছা রা ভাল আচরণ কের এবং একসােথ আনে র সােথ সামা জকীকরণ কের। তারা 
সমিথত বাধ কের এবং জােন য তােদর উে গ থাকেল কার সােথ কথা বলেত হেব। 
কম রা ছা েদর ভাল জােনন। তারা ছা েদর ম ল এবং মানিসক াে র উ িতর জন  
িবিভ  সহায়ক কমসূিচ পালন কেরেছ। 

নতারা ব গত, সামা জক ও া  িশ া (PSHE) া াম এবং কিরয়ার িশ ােক 
ছা েদর ব গত িবকােশর ধান  িহসােব ব বহার কের। ছা রা তােদর আ েহর 
িবকােশর জন  িবিভ  পাঠ ম বিহভূত ােব অংশ হণ কের। এ িল িবতক এবং রা া 
থেক বাে টবল এবং ব াডিম ন পয । 

  

ু ল ট কী ভাল কের এবং আরও ভাল করার কী দরকার? 
  
নতারা সম  ছা েদর জন  এক ট উ াকা ী এবং সুশৃ ল পাঠ ম িডজাইন 
কেরেছন। পাঠ ম ট জাতীয় পাঠ েমর ল িলর সােথ মেল, এবং ছা েদর য ান 
শখার েয়াজন তা য  সহকাের িবেবচনা করা হেয়েছ। ধানত, এই ান ট ছা েদর 
পরবত  িশ ােক সমথন করার জন  এক ট যৗ ক েম শখােনা হয়। নতারা তােদর 
পাঠ েমর িচ াধারােক শািণত কের চেলেছন। তারা আরও উ িত করেত চায় িকভােব 
ান িত ট িবষেয় মানুসাের হয়। ইিতহাস, গিণত এবং ভাষার মেতা কেয়ক ট ে  
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নতােদর কাজ িনরাপেদ এে ড করা হয় না। এ ট ভািবত কের য কীভােব িশ াদান 
ছা েদর ান ধের রাখেত এবং মশ তােদর বাঝাপড়া বৃ  করেত স ম কের। 
   
10 এবং 11 সােল, এক ট আধুিনক িবেদশী ভাষা অধ য়ন করেত পছ কারী িশ াথ েদর 
সংখ া উে খেযাগ ভােব বৃ  পেয়েছ। ফল প, ইংের জ াতক যাগ তা অনুসরণকারী 
ছা েদর অনুপাত এখন জাতীয় গেড়র উপের। নতারা িন ত কেরন য িশ াথ েদর জন  
তােদর GCSE িবক িলর জন  িনবাচন করার জন  িবস্তৃত িবষয় রেয়েছ। 
   
  

িশ কেদর শ শালী িবষয় ান আেছ এবং তারা তােদর িবষেয় িবেশষ । তারা 
সু ভােব কােজর মেডল তির কের এবং পাঠ ম জেুড় িবষয়-িনিদ  শ ভা ােরর 
ব বহারেক চার কের। 
  
িশ করা এমন কাজ িল সট কের যা ছা েদর পূববত  িশ া িল পুনরায় দখার অনুমিত 
দয়। উদাহরণ প, িব ােন, ফুসফুেসর কাযকািরতা স েক শখার আেগ, ছা রা 
মানবেদেহর অ - ত  স েক তােদর যা শখােনা হেয়িছল তা পুন ার কের। এই 
প িতর সাহােয  িশ কেদর ােনর ফাকঁ- ফাকর েলা ত শনা  করা যায় এবং য 
কােনা ভল ধারণা দরূ করা যায়। যাইেহাক, িবষয় জেুড়, িশ করা কতটা ভালভােব 
ছা েদর বাঝাপড়া পরী া কেরন এবং যখােন েয়াজন হয়, ছা েদর তােদর ান গেড় 
তলেত সাহায  করার জন  শখার য়াকলাপ িল সাম স  কেরন তােত িকছ অস িত 
রেয়েছ। এই অস িত িল ছা রা দীঘেময়ােদ শখার কথা কতটা ভালভােব মেন রাখেত 
পাের এবং নতােদর দািবকৃত পাঠ েমর ল িল অজেনর িদেক কাজ কের তা াস 
কের। 
   
SEND সহ িশ াথ েদর তােদর সমবয়সীেদর মেতা একই পাঠ েমর অ াে স রেয়েছ। 
নতারা িন ত কেরন য SEND সহ িশ াথ েদর ত এবং স ঠকভােব িচি ত করা 
হেয়েছ। তারা ছা েদর ভালভােব জােন এবং েয়াজেন পশাদার িবেশষ  সহায়তা 
দােনর জন  বিহরাগত সং া িলর সােথ ঘিন ভােব কাজ কের। নতারা কম েদর 
িশ ণ দান কের যােত তারা কাযকরভােব SEND িদেয় িশ াথ েদর চািহদা মটােত 

স ম হয়। 
   
নতারা পাঠ ম জেুড় পড়ােক অ ািধকার দন। তারা িন ত কের য তারা ু েল 
যাগদান করার সময় দুবল পাঠকেদর িচি ত করা হয়। এই ছা রা সাবলীল পাঠক হওয়ার 
লে  সমথন পায়। নতারা ু েলর পঠন সং ৃ িতর আরও িবকােশর জন  পদে প 
িনে ন। উদাহরণ প, তারা এক ট নতন পঠন া াম চাল ুকেরেছ এবং িনয়িমতভােব 
িশ াথ েদর উ -মােনর পাঠ  পড়েত উত্সািহত কেরেছ। 
   
িশ াথ রা শা  পিরেবেশ িশেখ এবং তােদর উপি িত বিশ। িশ াথ রা পােঠ এবং ু েলর 
চারপােশ ভাল আচরণ কের। 
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নতারা ছা েদর ব গত িবকােশর উপর জার দন। িশ াথ রা PSHE া ামেক মূল  
দয়। তারা সু  স ক, সুরি ত বিশ , অনলাইন িনরাপ া এবং ি টশ মূল েবাধ 
স েক িশেখ। নতারা িন ত কেরন য ছা রা উ  মােনর ক ািরয়ার িশ া পায়। এর 
মেধ  রেয়েছ িবিভ  কােরর কমশালা এবং ানীয় ব বসার সােথ কাজ করা।  
   
কম রা ু েল কাজ কের গিবত। তারা বেলেছন য নতা, গভনর এবং াি রা তােদর 
কােজর চাপ এবং ম ল স েক সেচতন। কম রা তােদর দ তা উ ত করার জন  া  
থেক িনয়িমত িশ ণ পান । 

  
গভনররা ানী এবং অিভ । ছা েদর শখার িবষেয় তােদর উ  ত াশা রেয়েছ এবং 
তারা ু েলর নতােদর িহসাব রােখ। 
  

র া করা 
  
সুর ার ব ব া কাযকর। 
  
নতারা িনরাপ ােক অ ািধকার দন। তারা ু ল জেুড় সুর ার এক ট শ শালী সং ৃ িত 
িত া কেরেছ। কম রা সজাগ এবং উে গ িরেপাট করেত জােন। 

  

সুর া দল ট ানীয় কতৃপ  সহ বিহরাগত সং া িলর সােথ ভালভােব কাজ কের, যােত 
দুবল ছা  এবং তােদর পিরবারেক সহায়তা দান করা যায়। 
  
নতারা িন ত কেরন য াফ এবং গভনরেদর যথাযথভােব িশি ত করা হেয়েছ এবং 
তােদর িনয়িমত িরে শার িশ ণ দওয়া হয়। নতারা সতকতার সােথ রকড রােখন এবং 
উে েগর সােথ সােথ সাড়া দন। 
  
PSHE পাঠ ম ট িশ াথ েদর অিভ তা এবং পিরি িতেত িত য়া জানােত িডজাইন 
করা হেয়েছ। উদাহরণ প, এ ট িশ াথ েদর ানীয় ঝঁুিক এবং কীভােব অনলাইেন 
িনেজেদর িনরাপদ রাখেত হয় তা শখােত ব ব ত হয়। 
  

ু েলর উ িতর জন  কী করা দরকার? 
  
( ু ল এবং যথাযথ কতৃপে র জন  তথ ) 
  
 িকছ িবষেয়, ছা েদর বাঝার িবষেয় িশ কেদর পরী া পিরবতনশীল। যখন এ ট ঘেট, 
ভল ধারণা িল িনয়িমতভােব সমাধান করা হয় না এবং ছা রা মূল ধারণা িলর গভীর 
উপলি  িবকাশ কের না। নতােদর উিচত কম েদর িশ ণ এবং িদকিনেদশনা দান 
করা যােত তারা ভল ধারণা িচি ত করেত এবং সমাধােন তােদর দ তা জারদার করেত 
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পাের, এবং ফল প, ছা রা যােত আরও বিশ জােন এবং তােদর শখার কথা মেন 
রােখ তা িন ত করা। 

 যিদও নতারা পাঠ েমর ম শ শালীকরেণ অেনক কাযকরী কাজ কেরেছন, িকছ 
িবষয় বা বায়েনর াথিমক পযােয় রেয়েছ এবং স ূণ েপ এে ড করা হয়িন। 
ফল প, কখনও কখনও িশ াদান িশ াথ েদরেক তারা ইিতমেধ  যা জােন এবং 
করেত পাের তার উপর িনরাপেদ গেড় তলেত সাহায  কের না। পিরকি ত পাঠ েমর 
িচ াভাবনা অনুসরণ করেত নতােদর িশ কেদর সমথন করা উিচত। এর মেধ  রেয়েছ 
এক ট যৗ ক, সু-অনু িমক প িতেত িবষয়ব  পাঠদান এবং পুনরােলাচনার মাধ েম 
িশ াথ েদর ােনর িবকােশ মবধমানভােব সহায়তা করার জন  দ তা িবকাশ করা। 

  

আিম িকভােব আমার মতামত ফরত িদেত পাির? 
  
আপিন অফে ড প াের  িভউ ব বহার করেত পােরন আপনার স ােনর ু ল স েক 
অফে ডেক আপনার মতামত জানােত, বা অন ান  অিভভাবক এবং য শীলরা কী 
ভাবেছন তা খুেঁজ বর করেত। কান ু ল িল পিরদশন করেত হেব, কখন তােদর 
পিরদশন করেত হেব এবং তােদর পিরদশেনর অংশ িহসােব আমরা অফে ড প াের  
িভউ থেক তথ  ব বহার কির। 
  
এক ট ু ল স েক কীভােব অিভেযাগ করেত হেব স িবষেয় িশ া িবভােগর আরও 
িনেদিশকা রেয়েছ৷ 
  

আেরা তথ  
  
ু ল স েক কািশত কম মতা তথ  অনুস ান করেত পােরন । 

  
িতেবদেন, 'অসুিবধা া  ছা ীরা' সই ছা েদর বাঝায় যারা সরকারী ছা েদর ি িময়াম 
তহিবল আকষণ কের: ছা রা গত ছয় বছের য কানও সমেয় িবনামূেল  ু েলর খাবার 
দািব কের এবং যে  থাকা ছা রা বা যারা দ ক নওয়ার মাধ েম বা অন  আনু ািনক 
পেথর মাধ েম য  ছেড়িছল৷ 
     
   

ু েলর িববরণ 
  
অনন  রফাের  ন র 137692 

ানীয় কতৃপ  রডি জ 

পিরদশন ন র 10255381 

ু েলর ধরন মাধ িমক 
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ু ল িবভাগ একােডিম পৃ েপাষক নতৃে  

ছা েদর বয়স পিরসীমা 11 থেক 16 

ছা েদর িল  িম  

ু ল রােল ছা েদর সংখ া 765 

উপযু  কতৃপ  াি  বাড 

আ ার চয়ার  এিলজােবথ িসডওেয়ল  

অধ   উইল ম ািকে াশ 

ওেয়বসাইট http://www.theforestacademy.co.uk 

পূববত  পিরদশেনর তািরখ 6 িডেস র 2017, ধারা 8 এর অধীেন 
িশ া আইন 2005 

  

এই ু ল স েক তথ  
  
 ফের  একােডিম গড় আকােরর মাধ িমক িবদ ালেয়র চেয় ছাট। ু ল ট বীকন মাি  
একােডিম া  (BMAT) এর অংশ। BMAT িতন ট ু ল িনেয় গ ঠত। 

 নতারা দু ট িনবি ত িবক  দানকারী ব বহার কের। 

 ু ল ট দানকারীর অ াে স আইেনর েয়াজনীয়তা পূরণ কের, যার জন  ু ল িলেক 7 
থেক 13 বছেরর িশ াথ েদরেক অনুেমািদত কািরগির িশ ার যাগ তা এবং িশ ানিবশ 
স েক তথ  এবং িনযু  দান করেত হেব। 

 বতমান অধ  2020 সােলর সে ের এই পদ ট হণ কেরন। 

 অ টজম ক াম িডসঅডাের আ া  িশ াথ েদর জন  িবদ ালেয়র সাইেট এক ট 
অিতির  স েদর ব ব া রেয়েছ। 

  

এই পিরদশন স েক তথ  
  
িশ া আইন 2005 এর ধারা 5 এর অধীেন পিরদশকরা এই েডড পিরদশন কেরেছন। 
  
  

 COVID-19 মহামারী  হওয়ার পর থেক এ টই থম িনয়িমত পিরদশন িছল ু ল ট। 
পিরদশকরা নতােদর সােথ মহামারী টর ভাব িনেয় আেলাচনা কেরেছন এবং ু েলর 
তােদর মূল ায়েন এ ট িবেবচনায় িনেয়েছন। 
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 পিরদশকরা অধ , িসিনয়র নতৃ  দেলর অন ান  সদস , িবেশষ িশ াগত চািহদা 
সম য়কারী এবং কম েদর সােথ দখা কেরেছন। পিরদশকরা াি র চয়ার, একজন 
অিতির  াি , ানীয় গভিনং বিডর সদস  এবং াে র ধান িনবাহী কমকতার সােথ 
কেথাপকথন কেরিছেলন। 

 ই েপ ররা এই িবষয় িলেত গভীর ডব িদেয়িছেলন: ইংের জ, গিণত, ইিতহাস, িশ  
এবং ভাষা। িত ট গভীর ডেবর জন , পিরদশকরা িবষয় নতােদর সােথ পাঠ ম িনেয় 
আেলাচনা কেরেছন, পােঠর নমুনা পিরদশন কেরেছন, িশ াথ েদর কােজর নমুনা 
পযােলাচনা কেরেছন এবং পিরদশন করা পােঠর িশ ক ও িশ াথ েদর সােথ কথা 
বেলেছন। 

 পিরদশকরা অন ান  িবষেয়র পাঠ ম স েক নতােদর সােথ কথা বেলেছন। তারা 
পাঠ পিরদশন এবং ছা েদর কাজ পযােলাচনা. 

 ই েপ ররা ডকুেমে শন পযােলাচনা করেত এবং পাঠ ম জেুড় SEND-এর মাধ েম 
িশ াথ েদর শখা কীভােব সমিথত হয় তা খুেঁজ বর করেত িবেশষ িশ াগত চািহদা 
সম য়কারীর সােথ দখা কেরেছন। 

 পিরদশকরা িশ াথ েদর আচরণ এবং মেনাভাব স েক মাণ সং েহর জন  পাঠ, 
গৃহিশ েকর সময়, িবরিত, পাঠ পিরবতন এবং ু েলর িদন জেুড় িশ াথ েদর আচরণ 
এবং আচরণ পযেব ণ কেরেছন। 

 পিরদশকরা ছা েদর আচরণ, তােদর সু তা এবং কােজর চাপ স েক তােদর মতামত 
স েক িবিভ  কম েদর সােথ কথা বেলেছন। পিরদশকরা অফে েডর অনলাইন াফ 
সমী ার িত য়া িলও পযােলাচনা কেরেছন। 

 িনরাপ া ব ব ার কাযকািরতা মূল ায়ন করার জন  পিরদশকরা ছা , কমচারী, গভনর 
এবং নতােদর সােথ কেথাপকথন কেরিছেলন। পিরদশকরা াক-কমসং ান চক এবং 
বিহরাগত সং া িলর সােথ কাজ সহ রকড িল সুরি ত করার িবষেয় 
ডকুেমে শন িলও যাচাই কেরেছন। 

 পিরদশকরা ছা েদর উপি িত এবং আচরেণর রকড দেখন। ছা েদর বৃহ র 
উ য়েনর জন  তােদর কমসূিচ িনেয় আেলাচনা করেত তারা নতােদর সােথও দখা 
কেরেছন। 

 পিরদশকরা িবনামূেল -পাঠ  ম ব  সহ অফে ড প াের  িভউ-এর িত য়া িবেবচনা 
কেরেছন। 

  

পিরদশন দল 

  
Jeffery Quaye, ধান পিরদশক অফে ড 

ই েপ র 

িফওনা জা া  
অফে ড 
ই েপ র 
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জান শািদক  
অফে ড 
ই েপ র 

উ র শরীফ 
অফে ড 
ই েপ র 

      
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
অিফস ফর া াডস ইন এডেকশন, িচলে নস সািভেসস অ া  ি লস (অফে ড) 
িশ  এবং যুবক-যুবতীেদর যে  এবং সব বয়েসর িশ াথ েদর জন  িশ া ও দ তার 
ে   অজেনর জন  িনয় ণ কের এবং পিরদশন কের। এ ট িশ  য  এবং 

িশ েদর সামা জক য  িনয় ন ও পিরদশন কের, এবং িশ  এবং পািরবািরক আদালেতর 
উপেদ া এবং সহায়তা পিরেষবা (ক াফকাস), ু ল, কেলজ, াথিমক িশ ক িশ ণ, 
আরও িশ া এবং দ তা, া বয়  এবং স দায় িশ া, এবং কারাগাের িশ া ও 
িশ ণ পিরদশন কের। অন ান  িনরাপদ াপনা। এ ট কাউ েলর িশ েদর 

পিরেষবা িলর মূল ায়ন কের এবং িশ েদর দখােশানা, সুর া এবং িশ  সুর ার 
পিরেষবা িল পিরদশন কের৷ 
  
আপিন যিদ এই নিথর এক ট অনুিলিপ এক ট িভ  িবন ােস চান, যমন বড় ি  বা 
ইল, অনু হ কের 0300 123 1231 এ টিলেফান ক ন বা enquiries@ofsted.gov.uk 

ইেমল ক ন । 
  
আপিন ওেপন গভনেম  লাইেসে র শতাবলীর অধীেন যেকান ফম াট বা মাধ েম 
িবনামূেল  এই তথ  ( লােগা সহ নয়) পুনরায় ব বহার করেত পােরন। এই লাইেস ট 
দখেত, www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ এ যান , তথ  
নীিত দল, The National Archives, Kew, London TW9 4DU- ত িলখুন বা ইেমল ক ন: 
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk । 
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http://reports.ofsted.gov.uk/ এ উপল  । 
  
আমােদর কােজ আ হী? আপিন আরও তথ  এবং আপেডেটর জন  আমােদর মািসক 
িনউজেলটাের সদস তা িনেত পােরন: http://eepurl.com/iTrDn । 
  
িপকািডিল গট ার 
ি ট 
ম ানেচ ার 
M1 2WD 
  
T: 0300 123 1231 
ট টেফান: 0161 618 8524 
ই: enquiries@ofsted.gov.uk  
W: www.gov.uk/ofsted  
  
© াউন কিপরাইট 2023 
  

  

  
  


