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Bengali  
বাাংলা  

2021 VCE লিলিত পরীক্ষা সম্পর্কে লিক্ষার্থীর্ের 

জন্য লন্র্েেিন্া 
 

2021 VCE Exams Navigator থাকা VCE রিরিত পিীক্ষা সংক্রান্ত পিামর্শেি সার্থ আপনাি রনম্নরিরিত তথযগুরি পডা উরিত। অনুগ্রহ কর্ি VCE 

বরহিাগত মূিযায়ন অনুর্মারদত উপকিণ এবং যন্ত্রপারত, VCAA রনয়ম, 2021 VCE পিীক্ষাি সময়সূিী এবং রবর্শষ রবধার্নি জনয সম্পরকে ত রবভার্গ মর্নার্যাগ 

রদন। 
 

যরদও এই তথয রশক্ষাথীর্দি জনয রনর্দে রশত হয়, এটি রনরিত কিাি জনযও প্রদান কিা হয় যয পরিবাি/পরিিযোকািিা যকারভড -রনিাপদ (COVIDSafe ) পরির্বর্শ 

মূিযায়ন কিা রনরিত কিাি জনয যয পদ্ধরতগুরি থাকর্ব যস সম্পর্কে  সর্িতন। 
 

যরদও VCE রিরিত পিীক্ষাগুরি VCE- এি িূডান্ত ফিাফি রনধোির্ণ গুরুত্বপূণে ভূরমকা পািন কর্ি, যরদ আপরন COVID-19- এি কাির্ণ আপনাি VCE 

রিরিত যকার্না পিীক্ষা যশষ কির্ত না পার্িন, তাহর্ি আপরন একটি প্রাপ্ত পিীক্ষাি যকাি - Derived Examination Score (DES) এি জনয আর্বদন 

কির্ত পাির্বন। 
 

আপনাি রনয়রন্ত্রত কুি-রভরিক মূিযায়ন, গর্বষণায় অনয যয যকান বারহযক মূিযায়ন, আপনাি সাধািণ অজে ন পিীক্ষা (রজএটি) - General Achievement 

Test (GAT) ফিাফি এবং আপনাি রবদযািয় কতৃে ক প্রদি অরতরিক্ত যডটাি পরিসি বযবহাি কর্ি একটি DES গণনা কিা হয়। 
 

আপরন নযাযয এবং রনভে ির্যাগয ফিাফি পার্বন তা রনরিত কিাি জনয VCAA প্ররক্রয়া স্থাপন কর্ির্ে। 

 

আপনার্ক রনরিত কির্ত হর্ব যয আপনাি কুি আপনার্ক রনম্নরিরিতগুরি প্রদান কর্ির্ে: 

 

• আপনাি বযরক্তগতকৃত ছাত্র পরীক্ষা/মূল্যায়ন সময়সূচীর একটি অনুরিরপ আপনাি প্ররতটি পিীক্ষাি জনয তারিি, সময় এবং অবস্থার্নি তারিকা, যসইসার্থ 

প্ররতটি পিীক্ষাি জনয একটি DES আর্বদন জমা যদওয়াি িূডান্ত তারিি; এবং যযিার্ন প্রাসরিক। 

• VCAA রবর্শষ পিীক্ষাি বযবস্থা অনুর্মাদন কর্ির্ে এমন যযর্কার্না পিীক্ষাি জনয আপনাি বিশেষ পরীক্ষার িযিস্থা পরামেশ বিশপর একটি অনুবল্বপ। 

VCE বল্বিত পরীক্ষা COVIDSafe করার জনয বক িযিস্থা ননওয়া হশি? 

 

আপনাি রশক্ষা প্রদানকািীি পিামশে অনুযায়ী VCE রিরিত পিীক্ষাগুরি আপনাি কুর্ি বা অনয যকান স্থার্ন অনুরষ্ঠত হর্ব। সমস্ত রভর্টারিয়ান কুি এবং অনযানয 

রসরনয়ি যসর্কন্ডারি প্রদানকািীর্দি একটি COVIDSafe প্ল্যান থাকা প্রর্য়াজন। 

 

সকি রশক্ষাথী, সুপািভাইজাি এবং কুর্িি কমীর্দি সুস্বার্স্থযি জনয পিীক্ষাি পরির্বশ COVIDSafe রকনা তা রনরিত কির্ত স্বাস্থয অরধদপ্তি কতৃে ক 

(Department of Health) অনুর্মারদত রবরভন্ন রনিাপিা বযবস্থা স্থাপন কিা হর্ব। এই রনিাপিা বযবস্থাগুরিি মর্ধয ির্য়র্ে: 

https://www.vcaa.vic.edu.au/studentguides/ExamsNavigator/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/Pages/ExaminationRules.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/Pages/ExaminationRules.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://vcaa.vic.edu.au/administration/Key-dates/Pages/VCE-exam-timetable.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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• আগমর্ন একটি রনবন্ধন প্ররক্রয়া; 

• যভনুয এমনভার্ব স্থাপন কিা যা শািীরিক দূির্ত্বি প্রর্য়াজনীয়তা সমথেন কর্ি, প্ররত 4 বগে রমটার্ি একজন রশক্ষাথীি ঘনর্ত্বি প্রর্য়াজনীয়তা 

বজায় িার্ি; এবং  

• প্ররতটি পিীক্ষাি আর্গ এবং পর্ি যডক এবং যিয়ািগুরি জীবাণুমুক্ত কিা, যসইসার্থ অনযানয হাই-টাি সাির্ফস সািারদন রনয়রমত। 

 

COVIDSafe হওয়ার জনয আমাশক বক করশত হশি? 

আপনশক: 

• রভর্টারিয়ান কুর্িি বতে মান রনর্দে শনাি সার্থ সামঞ্জসয যির্ি আপনাি মুি এবং মুি coversয র্ক িািা একটি মুর্িাশ পরিধান করুন, যরদ না আপনাি 

যকান অক্ষমতা বা রিরকৎসা অবস্থাি কাির্ণ োড থার্ক। আপরন যিন আসর্বন, পিীক্ষা িিাকািীন এবং আপনাি ির্ি যাওয়াি সময় সহ আপনাি মুর্িি 

মুর্িাশ সবেদা িাির্ত হর্ব। 
• ঘটনাস্থর্ি প্রর্বশ এবং প্রস্থান সহ রনয়রমত হার্তি স্বাস্থযরবরধ সম্পাদন করুন; এবং 

• শািীরিক দূিত্ব বজায় িািুন, সবেদা অনযর্দি যথর্ক কমপর্ক্ষ 1.5 রমটাি দূর্ি িািুন। 

আমার যবি নকান অক্ষমতা, অসুস্থতা িা অনযানয পবরবস্থবত থাশক যা আমাশক COVID-19 এর জনয ঝুুঁ বকপূর্শ কশর নতাশল্ তাহশল্ আমার 
কী করা উবচত? 

যরদ আপনাি যকান অক্ষমতা, অসুস্থতা বা অনযানয পরিরস্থরত থার্ক যা আপনার্ক COVID-19 এি সার্থ িুব যবরশ অসুস্থ হওয়াি সম্ভাবনা ততরি কর্ি, তাহর্ি 

আপনাি কুর্িি সার্থ রবর্শষ পিীক্ষাি বযবস্থা রনর্য় আর্িািনা কিা উরিত। এটি আপনার্ক যথাযথ স্বাস্থয ও রনিাপিা রনয়ন্ত্রর্ণি সার্থ কুি প্রাির্ন আপনাি রিরিত 

পিীক্ষায় (গুরি) রবরিন্নভার্ব বসাি অনুমরত রদর্ত পার্ি। 

যবি আবম সপ্তাশহ িা পরীক্ষার বিন অসুস্থ থাবক তশি আমার কী করা উবচত? 

যরদ আপরন অসুস্থ যবাধ কর্িন বা COVID-19 এি যকান উপসগে থার্ক তর্ব আপনার্ক অবশযই পরীক্ষায় অংে বনশত হশি না, তর্ব হািকা, সহ: 

• গন্ধ বা স্বাদ অর্থে ক্ষরত বা পরিবতে ন; 

• জ্বি, ঠান্ডা বা ঘাম; 

• কারশ, গিা বযথা বা নাক রদর্য় পারন পডা; 

• রনিঃশ্বার্সি দুবেিতা; এবং 

• রনরদে ষ্ট পরিরস্থরতর্ত মাথাবযথা, যপশী বযথা, বরম বরম ভাব, বরম এবং ডায়রিয়াও উপসগে রহর্সর্ব রবর্বরিত হর্ত পার্ি। 

আপনাি যরদ এই উপসগেগুরিি মর্ধয যকানটি থার্ক তর্ব আিও পিামর্শেি জনয আপনাি কুর্িি সার্থ যযাগার্যাগ করুন। যত তাডাতারড সম্ভব COVID-19  এি 

জনয পিীক্ষা কর্ি রনন এবং ফিাফি মুিতুরব থাকা পযেন্ত বারডর্ত থাকুন। যটরটং সাইট বা কার্িটির্ক জানান যয আপরন একজন VCE োত্র, কািণ VCE 

রশক্ষাথীর্দি অগ্রারধকাি পিীক্ষা প্ররক্রয়াকিণ যদওয়া হর্য়র্ে যার্ত দ্রুততম ফিাফর্িি সময় সম্ভব হয়। 

আপরন যরদ ল্ক্ষর্ীয় COVID-19 পিীক্ষাি ফিাফর্িি জনয অর্পক্ষা কর্িন তর্ব আপনার্ক অবশযই বারডর্ত থাকর্ত হর্ব। 
আপরন যরদ আগমর্নি সময় যকান COVID-19 িক্ষণ যদিান বা যরদ আপরন পিীক্ষাি সময় অসুস্থ হর্য় পর্ডন, তাহর্ি আপনার্ক একটি পৃথক এিাকায় 

অর্পক্ষা কির্ত বিা হর্ব এবং আপনাি রপতামাতা বা যকয়ািাির্ক আপনার্ক ডাকর্ত বিা হর্ব। 

আপবন যবি পরীক্ষার বিন COVID-19 এর উপসর্শ বনশয় অসুস্থ থাশকন, তাহশল্ আপনাশক অিেযই আপনার পরীক্ষায় নযার্ বিশত হশি না। 
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আপনাি ফিাফি না পাওয়া পযেন্ত আপনাি পিীক্ষা কিা উরিত এবং বারডর্ত থাকা উরিত। আপরন যরদ যকান পিীক্ষায় অংশগ্রহণ কির্ত না পার্িন, তাহর্ি আপরন 

DES এি জনয আর্বদন কিাি যযাগয হর্বন। 

VCE রিরিত পিীক্ষায় অংশগ্রহণ কর্ি, আপরন রনরিত কির্েন যয আপনাি COVID-19 যনই এবং COVID-19 যকান িক্ষণ যনই। 

অনয নকান পবরবস্থবতশত আমার একটি পরীক্ষায় অংে ননওয়া উবচত নয়? 

পিীক্ষাি রদর্ন অসুস্থ যবাধ কিা োডাও, যরদ আপরন COVID-19  এি জনয ইরতবািক পিীক্ষা কর্িন বা যরদ আপরন একটি িক্ষণীয় COVID-19 পিীক্ষাি 

ফিাফর্িি জনয অর্পক্ষা কর্িন তর্ব আপনার্ক অবশযই রিরিত পিীক্ষায় অংশ রনর্ত হর্ব না। এই পরিরস্থরতর্ত, আপরন একটি DES এি জনয আর্বদন কিাি 

যযাগয হর্বন। 

যবি আমাশক প্রাথবমক ঘবনষ্ঠ নযার্াশযার্ Primary Close Contact (PCC) বহশসশি বচবিত করা হয়? 

স্বাস্থয অরধদপ্তি রনরিত কর্ির্ে যয, যযসব রশক্ষাথী প্রাথরমক ঘরনষ্ঠ যযাগার্যাগ রহর্সর্ব রিরিত, তািা তার্দি রিরিত পিীক্ষায় তার্দি কুর্িি একটি রনর্বরদত কর্ক্ষ 

বসর্ত পাির্ব। 

যরদ আপরন একটি প্রাথরমক ঘরনষ্ঠ যযাগার্যাগ রহসার্ব রিরিত হন, তাহর্ি আপনার্ক স্বাস্থয অরধদপ্তর্িি রনর্দে শনা (Department of Health) অনুসিণ কির্ত 

হর্ব এবং আপনাি কুি আপনাি সার্থ যযাগার্যাগ কির্ব যার্ত আপরন যয বযবস্থাগুরি অনুসিণ কির্ত িান তা বুঝর্ত পার্িন, যাি মর্ধয ির্য়র্ে: 

• যকায়ার্িন্টাইন এবং COVID-19 পিীক্ষাি প্রর্য়াজনীয়তা সমূ্পণেরূর্প টিকা যদওয়া যহাক বা সমূ্পণে টিকা না যদওয়া যহাক; এবং 

• ভ্রমণ এবং স্বাস্থয এবং রনিাপিাি প্রর্য়াজনীয়তা প্ররতরদন আপনাি রিরিত পিীক্ষা আর্ে। 

COVID-19 এর কারশর্ DES এর জনয আশিিন করার জনয আমার নকান প্রমার্ প্রশয়াজন? 

আপরন যরদ একটি পিীক্ষা সমূ্পণে কির্ত না পার্িন বা আপনাি কমেক্ষমতা উর্েির্যাগযভার্ব প্রভারবত হয় তর্ব আপরন DES এি জনয আর্বদন কিাি 

যযাগয হর্বন COVID-19 এি কাির্ণ। 
প্রমার্ণি প্রর্য়াজনীয়তাি মর্ধয ির্য়র্ে: 

• রবদযািয় যথর্ক সমথেন পত্র/ঘটনা প্ররতর্বদন; এবং 

• COVID-19 এি জনয পিীক্ষাি প্রমাণ-যযমন একটি স্বাধীন স্বাস্থয যপশাদাি যথর্ক যমরডর্কি সাটিে রফর্কট যা পিীক্ষাি সুপারিশ কর্ি। 

COVID-19 এর কারশর্ সু্কল্ িন্ধ 

যরদ আপনাি কুি COVID-19 এি কাির্ণ সামরয়কভার্ব বন্ধ থার্ক এবং ফিস্বরূপ এক বা একারধক পিীক্ষা যনওয়া না যায়, তাহর্ি আপনাি কুি VCAA এি 

সার্থ কাজ কির্ব যার্ত আপরন ক্ষরতগ্রস্ত না হন। এটি ঘটর্ি আপনার্ক DES এি জনয আর্বদন কির্ত হর্ব না। 

আমার জনয নকান মানবসক স্বাস্থয এিং সুস্থতা সমথশন আশছ? 

VCE বারহযক মূিযায়র্নি সময়কার্ি আপরন এবং আপনাি পরিবাি সাধািণ িাপ এবং উর্ের্গি অনুভূরত অনুভব কির্ত পার্িন। আপনািা যকউ যকউ এই 

অনুভূরতগুর্িা যথর্ক অনুর্প্রিণা আনর্ত পার্িন, রকন্তু অনযর্দি পরিবাি, বনু্ধ, একজন রবশ্বস্ত রশক্ষক বা একজন যমরডর্কি বা মানরসক স্বাস্থয যপশাজীবীি অরতরিক্ত 

সহায়তাি প্রর্য়াজন হর্ত পার্ি। 

আপরন যরদ পূর্বে যকান যমরডর্কি বা মানরসক স্বাস্থয যপশাদার্িি সার্থ কাজ কর্ি থার্কন, তাহর্ি আপনাি, আপনাি পরিবাি, বনু্ধ বা কুর্িি যয যকান উর্েগর্ক 

সরক্রয়ভার্ব পরিিািনা কিাি জনয যকৌশিগুরি রির্েশ কিাি জনয এিন একটি 'যিক-ইন' কিাি উপযুক্ত সময় হর্ত পার্ি। 

আপনাি জনয উপিব্ধ সমথের্নি পরিসীমা ির্য়র্ে, যযমন: 

• মানরসক স্বার্স্থযি টুিরকট (education.vic.gov.au) 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
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দাপ্তরিক 

• https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-

student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf 

আমার মূল্যায়শনর আশর্ আবম আর বকভাশি বনরাপি থাকশত পাবর? 

12 বেি বা তাি যবরশ বয়র্সি সমস্ত রভর্টারিয়ানিা এিন COVID-19 টিকা পাওয়াি যযাগয। টিকা যদওয়া হি আপরন, আপনাি পরিবাি এবং আমার্দি কুি 

সম্প্রদায়র্ক আিও প্রাদুভে াব এবং COVID-19 এি রবস্তাি যথর্ক িক্ষা কিাি সর্বোিম উপায়। 

পিীক্ষাি জনয ভযাকরসর্নশন বাধযতামূিক নয়, তর্ব এটি অতযন্ত উৎসারহত কিা হয় যযিার্ন আপনাি রিরকৎসক আপনার্ক অনযথায় পিামশে যদন। যরদ আপনাি টিকা 

এবং আপনাি রনজস্ব স্বাস্থয পরিরস্থরত সম্পর্কে  আপনাি যকান প্রশ্ন থার্ক তর্ব দয়া কর্ি আপনাি ডাক্তার্িি সার্থ কথা বিুন। 

সমস্ত োত্র তার্দি পিীক্ষাি আর্গ তার্দি প্রথম যডাজ বুরকং কির্ত উৎসারহত কিা হয়। এটি সুপারিশ কিা হয় যয আপরন পিীক্ষাি প্রথম রদন বা পিীক্ষাি আর্গি 

রদন আপনাি প্রথম টিকা না পান - আপনাি পিীক্ষাি সময় ক্লারন্ত, মাথাবযথা, যপশী বযথা, জ্বি এবং ঠাণ্ডা এবং/অথবা জর্য়র্ন্টি বযথা যযমন সাধািণ রকন্তু 

হািকা পাশ্বে প্ররতরক্রয়া অনুভব কিা এডার্না। 
আর্িা তর্থযি জনয, স্বাস্থয অরধদপ্তর্িি ওর্য়বসাইট যদিুন: রশশু এবং রকর্শাির্দি জনয টিকা সংক্রান্ত তথয | কর্িানাভাইিাস রভর্টারিয়া। এি মর্ধয অনুবারদত তথয 

ির্য়র্ে: COVID-19 টিকা সম্পর্কে  অনুবারদত তথয | কর্িানাভাইিাস রভর্টারিয়া। 

COVID-19 এি সংস্পর্শে এডার্ত আপনাি রিরিত পিীক্ষাি আর্গ এবং সপ্তার্হ যতটা সম্ভব COVID-Safe হওয়াি জনয আপনার্ক উৎসারহত কিা হয়। 
এি মর্ধয ির্য়র্ে হাই-ট্রারফক পাবরিক এিাকা, বযস্ত জায়গা বা সম্ভব হর্ি গণপরিবহন এরডর্য় িিা। 

বপতামাতা/তত্ত্বািধায়কশির জনয নকান সম্পি পাওয়া যায়? 

রপতামাতাি পর্ক্ষ তার্দি সন্তানর্দি কীভার্ব সর্বোিমভার্ব সহায়তা কিা যায় তা জানা কিনও কিনও কঠিন হর্ত পার্ি। রপতামাতা এবং যত্নশীির্দি জনয সম্পর্দি 

মর্ধয ির্য়র্ে: 

• লপতামাতার জন্য তার্ের সন্তার্ন্র স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তার জন্য পরামি ে। 

• রিরডং িানোসে পডকাট রসরিজ। 

আবম আরও তথয নকাথায় নপশত পাবর? 

আিও স্বাস্থয পিামর্শেি জনয আপরন 1800 675 398 এ 24-ঘন্টা COVID-19 হটিাইর্ন যযাগার্যাগ কির্ত পার্িন, আপনাি রজরপ অথবা 

স্বাস্থয অরধদপ্তর্িি (Department of Health) ওর্য়বসাইট যদিুন : https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-

coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19. 

 

https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/your-childs-wellbeing.aspx#:~:text=Maintain%20good%20relationships%201%20Share%20family%20memories%20and,your%20child%20stay%20connected%20to%20friends%20is%20important.
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19

