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স্বাগত	 	 	 	 																																																																												
কেন	বিশ্ববিদ্বালয়ে	যবাযিন?	 	
কেন	অক্সয�বায ড্ে 	আসযিন?	
অক্সয�বা ড্ে 	বে	ভবিষ্যতর	কেবর়েবাযর	সহবা়েতবা	েযর?																								
সি	বেছুর	মূল্	েীভবাযি	কদও়েবা	হ়ে?	
অক্সয�বা ড্ে 	বে	খরযে	সবাহবায্	েযর?	
তবারবা	এেটি	কেবাসডে	েীভবাযি	কিযছ	কন়ে?	
এখবাযন	কেবান	কেবান	বিষয়ে	পডবাযনবা	হ়ে?
অন্বান্	আর	বে	অধ়্েযনর	সহবা়েতবা	উপলব্ধ?
তবারবা	কেবাথবা়ে	থবাযেন?		
তবাযদর	কদখবায�বানবা	কে	েযরন?	
এখবাযন	বে	িনু্যদর	এিং	আনন্দ-�ুরততির	জন্	সম়ে	পবাও়েবা	
যবা়ে?	
কে	এখবাযন	পডবায�বানবা	েযরন?
তবারবা	েীভবাযি	আযিদন	েরযিন?	
আমরবা	েীভবাযি	আরও	জবানযত	পবাবর?	
আমরবা	তবাযদর	েীভবাযি	আগ্রহী	েযর	রবাখযত	পবাবর?
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আিও প্রশ্ন আরে?  
যবদ	আপবন	িবা	আপনবার	সন্বান	

বিশ্ববিদ্বালয়ে	পডবায�বানবা	সম্পযেডে 	আরও
	বেছু	জবানযত	েবান	তযি	অনুগ্রহ	েযর	

ox.ac.uk/ask এ ইযমল	েযর	কযবাগবাযযবাগ	
েরুন।	

@studyatoxford
@OxOutreach

http://www.ox.ac.uk/ask
http://www.ox.ac.uk/ask
https://www.instagram.com/studyatoxford/
https://twitter.com/OxOutreach


আন্ডারগ্র্ডাজর্্য়েট অর্ডাডমিশনস অর্ডান্ আউটমরচ-এর 
মডযরক্টর হও়েডার পডাশডাপডামশ, আমি দ'্টি দডারুণ স্ন্দর ছেযেরও 
িডা। স্্যের পযর কী করডা উমচত ছসই মসদ্ডান্ত ছনও়েডার ছষেযরে 
আিডার িযন হ়ে তরুণ প্রজযমের সডািযন আযের ছচয়ে অযনক 
ছেমশ মেকল্প আযে। এর অর্থ এই ন়ে ছে মসদ্ডান্ত গ্হণ ছনও়েডা 
করডা আযের ত্েনডা়ে সহজ হয়ে ছেযে। সহডা়েতডা করডার ছসরডা 
উপডা়ে কী হযত পডাযর পমরেডারগুমের পযষে তডা মনর্থডারণ করডা 
জটিে হযত পডাযর, মেযশষত েমদ তডারডা মনযজরডা কখনও 
মেশ্বমেদর্ডােয়ে নডা মেয়ে রডাযক রডাযকন।

আমি সে্থদডা মনমচিত করডার ছচষ্ডা কমর েডাযত আমি েতটডা সম্ভে 
অেমহত রডাকযত পডামর – এর ফযে মকে্ িডান্ষ অন্তত আিডার 
করডা ছশডানডার মকে্ সম্ভডােনডা ততমর হ়ে। অক্সযফডাযড্থ  অরর়্েন 
সম্পযক্থ  আপনডাযক তরর্ ছদও়েডার জনর্ আিরডা এই েডাইডটি 
মেযখমে। শুর্ তডাই ন়ে, মেশ্বমেদর্ডােয়ে পড়যত ছেযে ছকন 
আপনডার জীেন েদযে ছেযত পডাযর এেং ছিরডােী মশষেডারীথী যদর 
ভমেষর্ৎ জীেযন কীভডাযে অসডারডারণ এেং স্খী হয়ে উঠযত 
অন্প্রডামণত করযত পডাযর ছসই হমদসও এযত আযে। আপমন 
ছে মশশুটিযক সহডা়েতডা করযেন ছস কীভডাযে তডার পেযন্দর 
পড়ডাযশডানডার মেষ়ে চ়েন করযত পডাযর তডার টিপস্এর পডাশডাপডামশ 
এযত রয়েযে কীভডাযে সম্ভডাের্ সেযচয়ে শমতিশডােী আযেদনপরে 
জিডা করডা েডা়ে ছস সম্পযক্থ  মদক-মনযদ্থ শ।

আিরডা আপনডাযক জডানডাযত চডাই ছে অক্সযফডাযড্থ  মশষেডারীথী রডা 
মনরডাপযদ রয়েযে, তডাই আিরডা এখডাযন আিডাযদর ছদও়েডা সিস্ত 
সহডা়েতডার মেেরণ মদয়েমে েডা তডারডা এখডাযন মশষেডােডাযভর সি়ে 
এেং স্ডাতযকডাত্তর হও়েডার পযরও েডাভ করযে। এেডাড়ডা আিরডা 
ে্মি ছে খরচ কীভডাযে পূরণ করডা হযে ছস সম্পযক্থ  আপনডার স্বচ্ছ 
জ্ডান রডাকডা প্রয়েডাজন। আমি আপনডাযদর আশ্বস্ত করযত পডামর 
ছে ইউযক-এর মশষেডারীথী যদর জনর্ আিডাযদর প্রদত্ত আররথিক 
সহডা়েতডা ছে ছকডানও মেশ্বমেদর্ডাে়ে কত্্থ ক প্রদত্ত অন্দডাযনর 
িযরর্ সেযচয়ে উদডারতি। আপনডার জনর্ও সডাহডাের্ রয়েযে: 
আপনডার ছকডানও প্রশ্ন রডাকযে অন্গ্হ কযর ছেডােডাযেডাে করুন 
– আপনডাযক সডাহডাের্ করযত পডারযে আিরডা আনমন্দত হে। 
মেকল্পভডাযে, আপমন সে্থদডা ox.ac.uk/study এ আিডাযদর 
ওয়েেসডাইট ছদখযত পডাযরন।

আিরডা সকযেই আিডাযদর সন্তডানযদর জনর্ ছসরডাটডা চডাই তযে 
কীভডাযে সডাহডাের্ করডা েডা়ে ছসটডা জডানডাটডা কঠিন হযত পডাযর, তডাই 
আমি আশডা কমর এই মনযদ্থ মশকডাটি আপনডার কডাজটিযক সহজ 
কযর ত্েযে। 

ডাঃ িারিিা খাি
রডরিক্টি অফ আন্ািগ্র্াজর্্র়েট অর্াডরিিন্স অর্ান্ 
আউটিীচ

1ox.ac.uk/forfamilies

পৃবথিীযত	বিপুল	পবরমবাণ	তথ্	
ছবডয়ে	রয়েযছ,	আর	কসই	সমস্ত	

তযথ্র	মযধ্	কথযে	আপনবার	সন্বাযনর	
জন্	প্রয়েবাজনী়ে	তথ্	কিযছ	কনও়েবার	জন্	
আপনবার	অবভভবািেযবের	যবাদেুবাঠির	কছো বা়েবার	
প্রয়েবাজন।	তবারবা	যবাযত	প্রেৃত	সত্টি	খুোযজ	কপযত	

পবাযর	তবা	বনবচিত	েরুন।অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী রবা	হ’ল	
মবাঝবাবরর-কেয়ে-উজ্জ্বল	এেদল	সবাধবারণ	ব�ক্বাথীথী ,	যবারবা	
প্রেুর	ঘুমবা়ে,	টিবভর	সবামযন	িযস	সম়ে	নষ্ট	েযর,	ক�ষ	
মুহূযতডে র	জন্	বনযজযদর	েবাজ	ক�যল	রবাযখ,	এিং	
তবাযদর	সি	ধরযণর,	সবামবাবজে	পবরমণ্ডযলর	
এিং	অঞ্চল	কথযে	আসবা	সু্যলর	িনু্িবান্ি	
রয়েযছ-	পৃবথিী	আর	পোবােটবা	কয	কেবানও	

ব�ক্বাথীথী র	মযতবাই!
অর্ারিসি

“”“”

স্াগত

অক্সয�বা ড্ে 	কেিলমবাত্র	
বিয�ষবাবধেবারপ্রবাপ্ত	

অল্পসংখ্ে	বজবন়েবাসযদর	
দরূিতীথী 	বিযদ�ী	স্প্ন	িযল	আবম	

আর	মযন	েবর	নবা,	িরং	আবম	এখবাযন	
বে	েরযত	পবাবর	কসই	আসল।	ইটবা	

আমবার	বনযজর	জবা়েগবা।
রফরিক্স

“”“”
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ককি রবশ্বরব্র্াির়ে যারবি?
জীবি-পরিবতদে িকািী অরিজ্ঞতা এবং 
স্রযাগসিূহ
আমরবা	আ�বা	েবর	আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী রবা	অক্সয�বায ড্ে 	তবাযদর	পডবায�বানবা	ক�ষ	হও়েবার	পর	ভবিষ্ৎ	জীিযনর	
জন্	কয	েবাজ	কিযছ	কনযি	তবা	সম্পবাদন	েরবার	জন্	তবাযদর	প্রয়েবাজনী়ে	দক্তবার	বিেবা�	ঘটযি।	আমরবা	
েবাই	তবারবা	তবাযদর	ভবিষ্ত	সম্পযেডে 	আত্মবিশ্ববাসী	এিং	উচ্ছ্ববসত	কিবাধ	েরুে	এিং	বিশ্ববাস	েবর	কয	তবারবা	
বিশ্ববিদ্বালয়ে	কয	সুযযবাগগুবল	পবাযি	কসগুবল	তবাযদর	সবা�ল্	এিং	আনযন্দর	কক্যত্র	উযলেখযযবাগ্	ভূবমেবা	
পবালন	েরযি।

আমরবা	িুবঝ	কয	বিশ্ববিদ্বালয়ে	কযবাগ	কদও়েবার	বসদ্বান্	এেটি	িড	বসদ্বান্,	এিং	এটি	আমবাযদর	সিযেয়ে	
েবাযছর	মবানুষযদর	সবাযথ	ভবাগ	েযর	বনযত	সহবা়েতবা	েযর।	আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী রবা	প্রবা়ে�ই	আমবাযদর	জবানবা়ে	কয	
পবরিবার	এিং	িনু্যদর	সবাযথ	এই	বিষ়েগুবল	বনয়ে	েথবা	িলযত	সক্ম	হও়েবাটবা	তবাযদর	েবাযছ	েতটবা	জরুরী।	
সুতরবাং,	আপবন	বনযজ	যবদ	েখনও	কেবানও	বিশ্ববিদ্বালয়ে	নবা	বগয়ে	থবােযলও,	অনুগ্রহ	েযর	আমবাযদর	
বিশ্ববাস	েরুন	আপবন	সত্ই	সহবা়েতবা	েরযত	পবাযরন!

প্রথযমই	কজযন	কনও়েবা	যবাে,	আপনবার	সন্বাযনর	বিশ্ববিদ্বালয়ে	যবাও়েবার	বসদ্বান্টি	েী	েী	েবারযণ	এেটি	দদুডে বান্	
বসদ্বান্	বহসবাযি	গণ্	হযত	পবাযর:

িরবষর্রতি পরিকল্পিা কিা  
ব�ক্বাথীথী রবা	বনযজযদর	সম্পযেডে 	এিং	জীিন	কথযে	তবারবা	
েী	েবা়ে	কস	সম্পযেডে 	আরও	জবানযত	পবাযর।	বনযজযদর	
ভবিষ্যতর	জন্	তবাযদর	পবরেল্পনবা	েরবার	সুযযবাগ	রয়েযছ।	

একটি িাি চাকিী পাও়ো  
বিশ্ববিদ্বাল়ে	এমন	দক্তবা	বিেবায�র	সুযযবাগ	কদ়ে	যবা	
পরিতীথী 	সময়ে	এেটি	ভবাল	কিতযনর	েবােবর	সন্বাযন	
সহবা়েতবা	েরযত	পবাযর।	স্বাতেরবা	প্রবা়ে�ই	কেবর়েবাযরর	
কক্যত্র	ব্বগ্রবিহীন	ি্বতিযদর	কেয়ে	কিব�	উপবাজডে ন	েযরন।

কিাকজরিি সারে সাক্াৎ  
ব�ক্বাথীথী রবা	সবারবা	বিযশ্বর	মবানুযষর	সবাযথ	আলবাপ	পবরে়ে	
েরবার	সুযযবাগ	পবা়ে।	বিশ্ববিদ্বালয়ে	ততবর	িনু্বে	এিং	
সংযযবাগগুবল	প্রবা়ে�ই	আজীিন	স্বা়েী	হ়ে।

রিক্াি প্ররত িািবাসা  
যবদ	কেউ	ক�খবার	বিষয়ে	আগ্রহী	হ়ে	এিং	বিবভন্ন	বিষয়ে	
তবাযদর	মযন	প্রশ্ন	থবাযে	তবাহযল	তবারবা	বিশ্ববিদ্বালয়ে	
পডবায�বানবা	েরবা	উপযভবাগ	েরযত	পবাযর।	এটি	তবাযদর	
আগ্রযহর	বিষ়েযে	অনুসন্বান	েরযত	এিং	তবাযদর	কিবাযধর	
বিেবা�	ঘটবাযত	সবাহবায্	েরযি।

ox.ac.uk/forfamilies

আবম	কয	আমবার	
বপ্র়ে	বিষ়েটি	কসই	

বিষয়ে	পৃবথিীর	কসরবা	
বিয�ষজ্ঞযদর	েবাযছ	পডযত	
পবারি	এটবা	কভযিই	উচ্ছ্ববসত	

হয়ে	উযেবছলবাম।	
	রিরি

“”“”

http://www.ox.ac.uk/forfamilies


ককি অক্সরফারডদে  আসরবি?
রবরশ্বি অির্তি কসিা রবশ্বরব্র্াি়ে

খিচ িাগ করি কিও়ো
অক্সয�বা ড্ে 	যবাযদর	সিযেয়ে	কিব�	প্রয়েবাজন	তবাযদর	জন্	
উদবার	আরথতিে	সহবা়েতবা	প্রদবান	েযর।	প্রবত	েবারজন	ইউযে	
ব�ক্বাথীথী র	মযধ্	এেজন	িতডে মবাযন	জীিনযবাত্রবার	ি্য়ের	
জন্	এেটি	ছবাত্রিৃবতি	লবাভ	েযরন	(যবার	অথডে	ক�রত	কদও়েবার	
প্রয়েবাজন	কনই),	যবার	�যল	তবাযদর	অযথডের	বিষয়ে	বেন্বা	েরবার	
প্রয়েবাজন	হ়ে	নবা।
ox.ac.uk/funding

ঘরিষ্ঠ সম্প্র্া়েসিহূ
অক্সয�বা ড্ে 	বিশ্ববিদ্বাল়ে	30-টিরও	অবধে	েযলযজর	
সমন্বয়ে	গঠিত,	যবার	অথডে	ব�ক্বাথীথী রবা	এেই	সবাযথ	এেটি	
িৃহৎ,	বিশ্বমবাযনর	বিশ্ববিদ্বাল়ে	এিং	এেটি	কছবাট,	িনু্বেপূণডে	
সম্প্রদবা়ে	–	উভ়ে	পবরসযরই	অন্ভুডেতি	কথযে	উপেৃত	হও়েবার	
সুযযবাগ	লবাভ	েযরন।
ox.ac.uk/ugcolls

তার্ি প্রর়োজি অিস্ারি সহা়েতা
আমবাযদর	সেযলরই	েখনও	েখনও	সবাহবাযয্র	প্রয়েবাজন	হ়ে,	
এিং	প্রয়েবাজযনর	সম়ে	সহবা়েতবা	কদও়েবার	জন্	অক্সয�বায ড্ে 	
প্রেুর	ি্বতি	রয়েযছন।
ox.ac.uk/students/shw

প্রচ্ি সর্যাগ
এখবাযন	ব�ক্বাথীথী রবা	েযেবার	পবরশ্রম	েযরন,	তযি	অন্বান্	
েবাজ	েরবারও	সম়ে	পবাও়েবা	যবা়ে।	আনন্দ	েরবা,	সবামবাবজে	
কমলবাযম�বা	এিং	প্রয়েবাজনী়ে	দক্তবা	বিেবায�র	জন্	
অসংখ্	সুযযবাগ	এখবাযন	রয়েযছ।	
ox.ac.uk/opportunities

একটি িজা্াি এবং োত্র-ককর্রিক িহি
অক্সয�বা ড্ে 	কেিল	সুন্দরই	ন়ে,	এটি	এেটি	তবারুযণ্র	
উদ্ীপনবা়ে	পূণডে	এেটি	�হর,	যবা	ব�ক্বাথীথী যদর	দ্বারবা	পবরপূণডে।	
এটি	থবােবার	জন্	সুন্দর	দডে বান্	এেটি	স্বান।
ox.ac.uk/livingin

তবাযদর	অক্সয�বা ড্ে 	সম্পযেডে 	ভবািবা	উবেত	কেন?	কি�,	আপবন	
যবদ	বিশ্ববিদ্বালয়ে	যবান,	তযি	কেন	কসরবাটিযত	যবাযিন	নবা?	
গত	েবার	িছর	ধযর	আমবারবা	কেন	বিযশ্বর	কসরবা	বিশ্ববিদ্বাল়ে*	
বহসবাযি	বনিডেবাবেত	হয়েবছ	তবার	যযথষ্ট	েবারণ	রয়েযছ।	

*টি	ও়েবার্ডে 	যডেবাংবেংস		2019-20

রবরশ্বি পরিবতদেি কিা
অক্সয�বায ড্ে 	আপবন	দবুন়েবা	িদযল	কদও়েবা	গযিষণবার	কেয্রে	
থবােবা	ি্বতিযদর	েবাছ	কথযে	ব�ক্বালবাভ	পবাযরন	যবারবা	বিযশ্বর	
ভবিষ্তযে	পবরিতডে ন	েযর	েযলযছন।	
ox.ac.uk/research

প্রেি করেরিি রিক্া্াি
অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী রবা	বিয�ষজ্ঞযদর	েবাছ	কথযে	এেটি	
স্তযরর	ি্বতিগত	পযডেবায়ের	পবরেযডেবার	সুযযবাগ	লবাভ	েযরন	যবা	
অবধেবাং�	বিশ্ববিদ্বালয়েই	উপলব্ধ	ন়ে।		
ox.ac.uk/tutorials

কিখাি জির্ একটি উপযক্্ত জা়েগা
আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী যদর	হবাযতর	মুযেবা়ে	বিযশ্বর	কসরবা	বেছু	
ব�ক্বালবাযভর	উপেরণ	ি্িহবাযরর	সুযযবাগ	রয়েযছ,	যবার	
মযধ্	আযছ	100-টিরও	কিব�	লবাইযরেবর,	েবারটি	বিশ্ব-মবাযনর	
সংগ্রহ�বালবা	এিং	প্রবা়ে	1,500-টি	গযিষণবাগবার।	
ox.ac.uk/learningresources

রবরিষজ্ঞ ককরি়োি পিািিদে
আমবাযদর	কেবর়েবার	সবারভতিস	পবরযষিবাটি	আমবাযদর	সেল	
ব�ক্বাথীথী যদর	েমডে	সংস্বান	এিং	আরও	উচ্চব�ক্বার	জন্	
বিনবা	খরেবা়ে,	আজীিন	বিয�ষযজ্ঞর	পরবাম�ডে	প্রদবান	েযর	
থবাযে।	
ox.ac.uk/careers
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অক্সরফাডদে  রক িরবষর্রতি ককরি়োরি সহা়েতা 
করি?
সফিতা এবং একটি িাি চাকিীি র্রক
স�ল	ভবিষ্ৎ	জীিন	শুরু	েরবার	জন্	এেটি	অক্সয�বা ড্ে 	ব্বগ্রর	জবুর	কমলবা	ভবার।	আপনবার	সন্বান	কয	
বিষ়ে	বনয়েই	পডবায�বানবা	েরুে	নবা	কেন,	তবাযদর	জন্	রয়েযছ	বিপুল	পবরমবাণ	সুযযবাগ।	আমবাযদর	কেবর়েবার	
সবারভতিস	পবরযষিবাটি	বিসৃ্তত	সহবা়েতবা	সরিরবাহ	েযর	–	বিনবামূযল্	এিং	সবারবা	জীিযনর	জন্	–	যবাযত	আপনবার	
সন্বান	তবার	ভবিষ্যতর	কক্যত্র	আত্মবিশ্ববাসী	কিবাধ	েরযত	পবাযর।
তার্ি রডরগ্ রক তার্ি একটি িাি চাকরি খ্রঁজ কপরত সহা়েতা কিরব?
অক্সয�বায ড্ে 	ব�ক্বা	প্রবাবপ্ত	েরবােবালীন,	ব�ক্বাথীথী রবা	েমডে	সংস্বান	ও	েবাযজ	সবা�ল্	লবাভ	েরবার	জন্	প্রয়েবাজনী়ে	দক্তবা	
বিেবায�র	প্রেুর	সুযযবাগ	পবাযি।	এেই	সবাযথ	পডবাশুনবা	ও	অন্বান্	দবাব়েবে	পবালযনর	মযধ্	সবামঞ্জস্	রক্বা	েযর	েলযত	পবারবাটবা	
ভবাযলবা	সম়ে	পবরেবালনবা	ও	দক্তবার	�বতি�বালী	প্রমবাণ।	সু্য্ন্ট	ক্বাি	এিং	বিবিধ	বরি়েবােলবাপ	কথযে	ছবাত্রযদর	মযধ্	
কযবাগবাযযবাগ,	িবাযজটিং	এিং	টিম	ও়েবাযেডে র	মযতবা	বিবভন্ন	দক্তবাও	গযড	ওযে।

কারজি অরিজ্ঞতা সম্পরককিত রক বর্বস্া আরে? 
অক্সয�বায ড্ে র	�টডে 	টবামডেগুবলর	অথডে	হল	ব�ক্বাথীথী যদর	হবাযত	
ছুটির	বদযন	ইন্টবানডেব�প	িবা	েমডে	অবভজ্ঞতবা	লবাভ	েরবার	জন্	
প্রেুর	সম়ে	থবাযে,	এিং	এই	সুযযবাগগুবল	খুোযজ	কনও়েবার	
অযনেগুবল	উপবা়ে	রয়েযছ।	আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	
অসংখ্	ইন্টবানডেব�যপর	ি্িস্বা	রয়েযছ,	যবার	মযধ্	আযছ	ইউযে	
এিং	বিযদয�	�তবাবধে	গ্রীষ্মেবালীন	ইন্টবানডেব�প,	এিং	কসই	
সযগে	ইউযে-কত	সপ্তবাহি্বাপী	ইন্টবানডেব�প।	এই	ইন্টবানডেব�পগুবল	
এেটি	বনরদতিষ্ট	েবাযজর	কক্ত্রযে	িুযঝ	কনও়েবার	জন্	দদুডে বান্	
সুযযবাগ	প্রদবান	েযর।

অির্াির্ ককরি়োরিি রক রক সহা়েতা উপিব্ধ? 
আপনবার	সন্বাযনর	কেবর়েবাযরর	আেবাঙ্বা	কিবাঝবা	এিং	তবাযদর	
অভীষ্ট	লক্্	অজডে যন	সহবা়েতবা	েরবার	জন্	আমবাযদর	
কেবর়েবার	সবারভতিস	পবরযষিবাটি	বদেবনযদডে �নবা	সরিরবাহ	েরযত	
পবাযর।	তবারবা	প্রদবান	েযর:
•	 স্তন্ত্র	ি্বতিগত	পরবাম�ডে	
•	 েবােুরীর	বনয়েবাগেতডে বারবা	কয	দক্তবার	সন্বান	েযরন	তবা	

িৃবদ্র	প্রব�ক্ণ	
•	 �বতি�বালী	েবাযজর	অ্বাবলিযে�ন	ততরীর	উপর	প্রব�ক্ণ	
•	 সম্বাি্	বনয়েবাগেতডে বাযদর	সবাযথ	কদখবা	েরবার	জন্	কেবর়েবার	

কমলবা	
•	 প্রবা়ে	12,000	েবােবরর	�ূন্পযদর	জন্	প্রদতি	বিজ্ঞবাপন	
•	 আরও	অধ়্েযনর	পরবাম�ডে।

তািা একবাি অক্সরফাডদে  কেরক চরি কগরি রক হরব? 
অক্সয�বায ড্ে র	সমস্ত	প্রবাতিনীরবা	সবারবা	জীিন	অক্সয�বা ড্ে 	
কেবর়েবার	পবরযষিবা	লবাযভর	সুযযবাগ	লবাভ	েযরন,	যবা	অবধেবাং�	
অন্বান্	বিশ্ববিদ্বালয়ের	কক্যত্র	বিরল	এেটি	সুযযবাগ।	এর	
মযধ্	রয়েযছ	পরবাম�ডে	কস�ন	এিং	হবাজবার	হবাজবার	েবােুরীর	
বিজ্ঞবাপন	কদখিবার	সুযযবাগ।	প্রবা়ে	৩০০,০০০-এরও	অবধে	
সংখ্ে	অক্সয�বা ড্ে 	গ্র্বাজযু়েট	সবারবা	পৃবথিীযত	ছবডয়ে	কথযে	
েবাজ	েরযছন,	তবাই	আপনবার	সন্বান	কয	েবাজই	েরযত	ইচু্ে	
কহবাে,	কস	অন্	অক্সয�বা ড্ে 	গ্র্বাজযু়েটযদর	সহবা়েতবা	লবাভ	েযর	
উপেৃত	হযত	পবাযর।ox.ac.uk/careers

আবম	এখন	এেটি	সু্য্ন্ট	
ম্বাগবাবজযনর	ি্িস্বাপনবা	

সম্পবাদে,	গৃহহীনতবার	জন্	অথডে	
সংগ্রহ	েরবছ,	এেটি	মবানিবাবধেবার	
ক�বারবাযমর	কনতৃবেদবান	েরবছ	এিং	

আবরিেবান	এিং	ে্বাবরবি়েবান	সমবাযজর	জন্	
এেটি	ইযভযন্টর	পবরেল্পনবা	েরবছ	–	
আবম	কেবাযনবাবদন	েল্পনবাও	েবরবন	কয	
এেসবাযথ	এত	রেম	েবাজ	আবম	
বিশ্ববিদ্বালয়ে	এযস	েরযিবা।	

কািীিা 

“”“”

http://www.ox.ac.uk/build-your-future
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এরত কত খিচ হরব?
ব�ক্বাথীথী যদর	দটুি	খরে	বদযত	হ়ে।

ইউরিাপী়ে ইউরি়েরিি 
রিক্ােীথী িা: 2021-22	

ব�ক্বািযষডে	কেবাসডে	শুরু	েরযত	
যবাও়েবা	ইইউ	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	ব�	
এিং	সহবা়েতবার	ি্িস্বাগুবল	িতডে মবাযন	
অজবানবা।	সিডেয�ষ	তযথ্র	জন্	
আমবাযদর	ওয়েিসবাইট	কদখুন:		

ox.ac.uk/students/
oxford-and-the-eu.

ককাসদে রফ:
পবাে্রিযমর	পবােদবান	ও	সুবিধবাগুবলর	জন্	এইটুেু	মূল্	
কেবােবাযত	হ়ে।	
•	 এেটি	অক্সয�বা ড্ে 	ব্বগ্র	লবাযভর	খরে	ইউযের	

অবধেবাং�	বিশ্ববিদ্বালয়ের	খরযের	সমতুল্।	
•	 সঠিে	কেবাসডে	ব�	বনভডে র	েযর	আপনবার	সন্বান	ইউযের	

ছবাত্র	নবাবে	আন্জডে বাবতে	ব�ক্বাথীথী 	তবার	উপর।	
•	 এই	মুহুযতডে ,	এেজন	ইউযের	ব�ক্বাথীথী র	কেবাসডে	ব�	িছযর	

£9,250	পবাউন্ড,	তযি	2021-22	ব�ক্বািযষডের	খরে	
�রৎেবাযলর	আযগ	জবানবা	যবাযি	নবা।	বিস্তবাবরত	তযথ্র	
জন্,	ox.ac.uk/ugfees ওয়েিসবাইটটি	কদখুন।

বসবারসি খিচ:
এর	মযধ্	রয়েযছ	খবাদ্,	ভবাডবা	এিং	সবামবাবজে	
বরি়েবােলবাপসমূযহর	খরে।	
•	 এই	ি়্েগুবল	এেজন	ব�ক্বাথীথী র	জীিনযবাত্রবার	মবাযনর	

উপর	বনভডে র	েযর	পবরিরততিত	হযত	পবাযর,	তযি	2020	
সবাযল,	অক্সয�বায ড্ে 	এে	ব�ক্বাথীথী র	জন্	ভবাডবা	ও	খবািবার	
সহ	কমবাট	জীিনযবাত্রবার	ি়্ে	এে	মবাযস	£1,135	কথযে	
£1,650	পবাউযন্ডর	এর	মযধ্	হ়ে।	বিস্তবাবরত	তযথ্র	জন্, 
ox.ac.uk/uglivingcosts ওয়েিসবাইটটি	কদখুন।

কীিারব সব রকে্ি িূির্ 
ক্প্র্াি কিা হ়ে?
খ্ব সািাির্ িূির্ অরগ্ি পরিরিাধ কিা হ়ে

অক্সয�বা ড্ে 	দঢৃ়সংেল্পিদ্	কয,	কয	সমস্ত	ব�ক্বাথীথী রবা	এখবাযন	পডবায�বানবার	সুযযবাগ	পবান	তবারবা	যবাযত	এখবাযন	
আসযত	সমথডে	হ়ে।	শুরুযত	খুি	সবামবান্	মূল্	প্রদবান	েরযত	হ়ে,	এিং	ইউযের	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	সরেবার,	
বিশ্ববিদ্বাল়ে	এিং	ব�ক্বাথীথী র	েযলজ	কথযে	প্রেুর	পবরমবাণ	আরথতিে	সহবা়েতবা	পবাও়েবা	যবা়ে।

এটিি জির্ কীিারব অেদে প্র্াি কিা হ়ে?
সমস্ত	ইউযের	ব�ক্বাথীথী রবা	দটুি	পৃথে	সরেবারী	কলবাযনর	
জন্	আযিদন	েরযত	পবাযরন	এিং	গ্রহণ	েরযত	পবাযরন:

টিউিি রফ ঋি:
•	 এটি	আপনবার	সন্বাযনর	সম্পূণডে	কেবাযসডের	ব�-কে	েভবার	

েযর	এিং	বিশ্ববিদ্বাল়ে	কথযে	টবামডে	অনুসবাযর	সরবাসবর	
প্রদবান	েরবা	হ়ে।

িক্িারবক্িগত ঋি:
•	 এটি	জীিনযবাত্রবার	ি্য়ের	জন্	খরে	হ়ে	এিং	প্রবত	

টবাযমডের	শুরুযত	আপনবার	সন্বানযে	এই	অথডে	প্রদবান	েরবা	
হ়ে।

•	 আপনবার	ব�শু	েতটবা	পবাযি	তবা	তবাযদর	পবরিবাযরর	
আয়ের	উপর	বনভডে র	েরযি।	বিস্তবাবরত	তযথ্র	জন্,		
ox.ac.uk/funding	ওয়েিসবাইটটি	কদখুন।

রকিারব ঋি পরিরিাধ কিা হ়ে?
•	 ব�ক্বাথীথী রবা	েবােবর	পবাও়েবার	পর	এিং	িছযর	£25,725	

পবাউন্ড	উপবাজডে ন	েরযত	পবারবার	পরই	এই	ঋণগুবল	
পবরয�বাধ	েরযত	শুরু	েযর	(2019/20	ের	িযষডের	
বহসবাযি)।

•	 উদবাহরণস্রূপ,	2019/20	সবাযল	কয	গ্র্বাজযু়েট	
£30,000	পবাউন্ড	উপবাজডে ন	েরযছ	তবার	েবাছ	কথযে	কলবান	
পবরয�বাযধর	জন্	প্রবত	মবাযস	£32	পবাউন্ড	প্রত্বা�বা	েরবা	
হ়ে।	

•	 কয	কেবানও	অনবাদবা়েী	ঋণ	30	িছর	পযর	িবাবতল	েরবা	হ়ে।

ওয়েলস,	
স্টল্বান্ড	এিং	উতির	

আ়েবারল্বাযন্ডর	বনম্ন-আয়ের	
পবরিবাযরর	ব�ক্বাথীথী গণ	িতডে মবাযন	
অপবরয�বাধযযবাগ্	সরেবারী	
রক্ণবাযিক্ণ	অনুদবাযনর	
জন্	আযিদন	েরযত	

সক্ম।

http://www.ox.ac.uk/funding
http://www.ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu
http://www.ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu


আমরবা	সবত্ই	েবাইনবা	কয	আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী যদর	বিল	পবরয�বাযধর	বিষয়ে	উবদ্গ্ন	হযত	কহবাে,	তবাই	অক্সয�বা ড্ে 	
ইউযে-এর	কয	কেবানও	বিশ্ববিদ্বাল়েগুবলর	মযধ্	সিযেয়ে	উদবার	আরথতিে	সহবা়েতবা	প্বাযেজ	প্রদবান	েযর	
থবাযে।	অক্সয�বায ড্ে 	প্রবত	েবারজন	ইউযে	ব�ক্বাথীথী র	মযধ্	অন্ত	এেজন	িতডে মবাযন	অ-পবরয�বাধযযবাগ্	
ছবাত্রিৃবতি	লবাভ	েযরন।
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অক্সরফাডদে  রক খিরচ সাহাযর্ করি?
উ্াি তহরবি সহা়েতা উপিব্ধ

ক্র্াঙ্কস্াটদে  বরৃতি
রি্বাঙ্কস্বাটডে 	স্লবারব�প	ছবাত্রযদর	ব�ক্বা	ও	জীিনধবারযণর	
ি্য়ের	জন্	প্রবত	িছর	£5000	পবাউন্ড	পযডেন্	
অপবরয�বাধযযবাগ্	ছবাত্রিৃবতি	প্রদবান	েযর	থবাযে।	এছবাডবা	
এটি	েমডেসংস্বাযনর	দক্তবা	বিেবা�	এিং	কস্চ্বাযসিবার	
সুযযবাযগর	জন্	বিবভন্ন	�বাযন্ড্	ইন্টবানডেব�যপর	সুযযবাগ	
প্রদবান	েযর।	অক্সয�বায ড্ে র	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	স্লবারব�প	কসই	
সমস্ত	ব�ক্বাত্রীথী যদর	জন্	উপলব্ধ,	কয	সেল	ইউযের	
ছবাত্ররবা	তবাযদর	প্রথম	ব্বগ্রর	জন্	পডবায�বানবা	েরযছ	এিং	
যবাযদর	পবাবরিবাবরে	আ়ে	£27,500	পবাউন্ড	িবা	তবার	েম।

অক্সরফাডদে  বাসদোরি
কয	সেল	ইউযে-র	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	প্রথম	ব্বগ্রর	জন্	
অধ়্েন	েরযছ	এিং	যবাযদর	পবাবরিবাবরে	আ়ে	িছযর	
£42,875	পবাউযন্ডর	েম	(যবারবা	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	স্লবারব�প	পবানবন)	
তবারবা	আরথতিে	সহবা়েতবার	জন্	িবারষতিে	অপবরয�বাধযযবাগ্	
ছবাত্রিৃবতির	জন্	উপযতুি।	এই	ছবাত্রিবৃতির	পবরমবাণ	পবরিবাযরর	
আয়ের	উপর	বনভডের	েযর,	তযি	এটি	িছর	£3,200	পযডেন্	হযত	
পবাযর।

অেদো়েরিি রক রক বর্বস্া আরে?
স্ল্প	পবাবরিবাবরে	আয়ের	ইউযে	ব�ক্বাথীথী যদর	খরে	িহযন	সবাহবায্	েরবার	জন্	অপবরয�বাধযযবাগ্	�বাবন্ডং	পবাও়েবা	যবা়ে

অক্সরফাডদে -আিদেি হর্ারিল্টি অর্ান্ আিদোইি বাটিাি  
রসিস স্কিািরিপ
কয	সেল	েৃষ্বাগে	আবরিেবান	িবা	েৃষ্বাগে	ে্বাবরবি়েবান	
ঐবতযহ্র	ইউযে	িবাবসন্দবাগণ	সুবিধবািবঞ্চত	অিস্বা	কথযে	
এযসযছন	তবারবা	এই	অপবরয�বাধযযবাগ্	স্লবারব�যপর	জন্	
আযিদন	েরযত	পবারযিন,	কয	িবৃতিযত	প্রবত	িছর	এেজন	
স্বাতে	ব�ক্বাথীথী র	ব�	এিং	জীিনযবাত্রবার	ি়্ে	অন্ভুডেতি	
থবাযে,	বতন	িছযরর	জন্।

কয সিস্ত রিক্ােীথী  যত্ন রির়েরেি বা তার্ি পরিবাি কেরক 
রবরছিন্ন হর়েরেি
আপনবার	সন্বান	যবদ	েখনও	বতন	মবাযসর	কিব�	সম়ে	কে়েবাযর	
কথযে	থবাযে	অথিবা	তবার	পবরিবার	কথযে	বিবচ্ন্ন	হয়ে	থবাযে,	
তবাহযল	আমরবা	তবাযদরযে	£3,000	পবাউন্ড	পযডেন্	এেটি	
অপবরয�বাধযযবাগ্	িবারষতিে	ছবাত্রিবৃতির	সুযযবাগ	বদযত	পবাবর।	তবারবা	
যবদ	এেই	সযগে	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	স্লবারব�পও	লবাভ	েযর	থবাযে,	
কসযক্যত্র	তবারবা	প্রবত	িছর	সিডেবাবধে	কমবাট	£7,200	পবাউন্ড	
ছবাত্রিবৃতি	লবাযভর	উপযুতি	হযত	পবাযর।

অক্সরফাডদে  ভ্রিি পরিপূিক 
যবদ	আপনবার	সন্বাযনর	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	স্লবারব�প	িবা	অক্সয�বা ড্ে 	
িবাসডেবাবর	থবাযে	এিং	যবদ	কস	অক্সয�বা ড্ে 	কথযে	80	কথযে	150	
মবাইযলর	মযধ্	িসিবাস	েযরন,	কসযক্যত্র	তবাযদরযে	£200	
পবাউন্ড	অপবরয�বাধযযবাগ্	িবারষতিে	অক্সয�বা ড্ে 	ট্্বাযভল	
সবাবলিযমন্ট	কদও়েবা	হযি।	যবদ	তবারবা	অক্সয�বা ড্ে 	কথযে	150	
মবাইযলর	অবধে	দযূর	থবাযে,	তবাহযল	তবারবা	£500	পবাউন্ড	পবাযি।

রিক্ােীথী  সহা়েতা তহরবি 
এই	তহবিল	কসই	সমস্ত	ইউযে	ব�ক্বাথীথী যদর	সহবা়েতবা	েযর	
যবাযদর	বিবভন্ন	পবরবস্বতযত	আরথতিে	সহবা়েতবার	প্রয়েবাজন।	যবদ	
আপনবার	সন্বাযনর	আরথতিে	প্রয়েবাজনী়েতবা	থবাযে	িবা	তবাযদর	
কেবাসডেটি	শুরু	েরবার	পযর	অবতবরতি	ি্বতরিমী	ি়্েগুবল	
পরূণ	েরবার	প্রয়েবাজন	হ়ে,	তবাহযল	তবারবা	অপবরয�বাধযযবাগ্	
সবাবলিযমন্টবাবর	�বাযন্ডর	জন্	আযিদন	েরযত	পবারযিন।
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করিজগুরি কীিারব খিচ কি িারখ?
অযনে	েযলজই	গযিষণবা,	সরঞ্জবাম	এিং	ব�ক্বা	সম্পরেতিত	ভ্রমযণর	মযতবা	বিষয়ের	জন্	অবতবরতি	তহবিযলর	পবা�বাপবাব�	
তবাৎপযডেপণূডে	িবা	অপ্রত্বাব�ত	আরথতিে	েবাবহদবা	সম্পন্ন	ব�ক্বাথীথী যদর	অস্চ্লতবা	তহবিল	সরিরবাহ	েযর	থবাযে।

অক্সরফাডদে  কীিারব তার্ি অেদেরক আিও প্রসারিত করি?
•	 অক্সয�বায ড্ে র	100-টিরও	কি�ী	লবাইযরেরী	ভিযন	প্রবা়ে	

13	বমবল়েযনরও	কিব�	মুবরিত	আইযটযমর	মযধ্	কথযে	
ব�ক্বাথীথী রবা	সবাধবারণত	তবাযদর	প্রয়েবাজনী়ে	িই	এিং	
স্বাব্	বরযসবাসডেগুবল	নবা	বেযন	বিনবামূযল্	খুোযজ	বনযত	
পবাযরন।

•	 অক্সয�বা ড্ে 	েযলজগুবলযত	ভতুডেবেযুতি	খবািবার	এিং	
বিযনবাদন	সরিরবাহ	েরবা	হ়ে,	তবাই	খবাও়েবাদবাও়েবা	এিং	
সবরি়ে	সবামবাবজে	জীিনযবাপযনর	জন্	খুি	কিব�	খরে	
েরবার	প্রয়েবাজন	হ়ে	নবা।

•	 বিশ্ববিদ্বাল়ে	এিং	েযলজগুবলর	বনজস্	কখলবাধুযলবার	
ি্িস্বাপনবা	রয়েযছ	যবা	সবাধবারণত	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	
বিনবামূল্	িবা	ভতুডেবেযুতি।

•	 আপনবার	সন্বানযে	েমপযক্	দইু	িছযরর	কেবাযসডের	জন্	
এেটি	েযলজ	েক্	কদও়েবা	হযি।	এর	অথডে	তবাযদরযে	
কেিলমবাত্র	টবাযমডের	সম়ে	ভবাডবা	বদযত	হ়ে	যবা	সবাধবারণত	
কেিলমবাত্র	আট	সপ্তবাহ	দীঘডে।

ছবাত্রিৃবতির	সহবা়েতবা	
অত্ন্	গুরুবেপূণডে	েবারণ	
এটি	অবধেবাং�	পবরমবাণ	

থবােবার	খরেযে	পূরণ	েযর।	আরথতিে	
পবরবস্বত	বনয়ে	আমবার	মবাথবা	ঘবামবাযনবার	

দরেবার	কনই,	এিং	আবম	আমবার	
পডবাশুনবা়ে	মযনবাবনযি�	েরযত	

পবাবর।
ি্কাস

“”“”

েযলযজর	
খবািবারদবািবার	সবত্ই	
অত্ন্	সস্তবা,	আর	

আপনবাযে	খুি	েম	িই	বেনযত	
হযি	েবারণ	অক্সয�বায ড্ে র	

সিবেছুই	আযছ।
কিরি

“”“”
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আবম	এেটি	এেে	
বপতবামবাতবার	পবরিবার	কথযে	
এযসবছ	এিং	আমবার	মবায়ের	

এেটি	দীঘডেস্বা়েী	অসুস্তবা	রয়েযছ,	
যবার	�লস্রূপ	আবম	প্রবা়ে	পোবাে	িছর	ধযর	
বিবভন্ন	সময়ে	তবার	কে়েবারবার	বহসবাযি	আবছ।	

এত	বেছুর	মযধ্	অক্সয�বায ড্ে 	ভরততির	প্রস্তুবতর	সম়ে	
আিবার	অযথডের	েবাপ	কনও়েবা	আমবার	পযক্	অসম্ি	

বছল...	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	অ�বারটি	আমবার	মবাথবার	
উপর	কথযে	এেটি	বি�বাল	ভবার	লবাঘি	
েযরবছল।	বনঃসযন্দযহ,	রি্বাঙ্কস্বাটডে 	িৃবতি	
আমবা়ে	কদও়েবা	সিযেয়ে	মূল্িবান	
সুযযবাগগুবলর	মযধ্	অন্তম।	

	এরি

“”“”

http://www.ox.ac.uk/funding


8 ox.ac.uk/whichcourse

তািা একটি ককাসদে কীিারব কবরে কি়ে?
তািা িািবারস এিি রকে্ কিুি
বেছু	ব�ক্বাথীথী 	সু্যল	তবাযদর	পছযন্দর	বিষ়েটি	বনয়ে	বিশ্ববিদ্বালয়ে	পডযত	েবা়ে,	আিবার	কেউ	কেউ	নতুন	
বেছু	ব�খযত	েবা়ে।	ব�ক্বাথীথী যদর	বিশ্ববিদ্বালয়ে	আযিদন	েরবার	সম়ে	সিযেয়ে	গুরুবেপূণডে	বসদ্বান্টি	হল	
কেবাসডে	বনিডেবােন।	আমরবা	জবাবন	বসদ্বান্	কনও়েবা	েঠিন,	তযি	সিযেয়ে	গুরুবেপূণডে	বিষ়েটি	হ’ল	আপনবার	সন্বান	
কযন	এমন	এেটি	কেবাসডে	কিযছ	কনন	যবা	বনয়ে	তবারবা	সবত্ই	আরও	কিব�	জবানযত	েবান	এিং	পডবায�বানবা	উপযভবাগ	
েরযিন।	তবাযদর	ব্বগ্র	কেবাসডে	যবাই	কহবাে	নবা	কেন,	আমবাযদর	ব�ক্বাথীথী রবা	এখবাযন	পবাে	ক�ষ	েরবার	পযর	তবাযদর	
জন্	আেষডেণী়ে	ে্বাবর়েবার	কিযছ	কনও়েবার	বিেল্প	রয়েযছ।

তািা কীিারব সঠিক ককাসদেটি কবরে রিরত পারি?
অধ়্েযনর	জন্	সঠিে	কেবাসডেটি	কিযছ	কনও়েবার	বিবভন্ন	উপবা়ে	
রয়েযছ।

একটি রপ্র়ে রবষ়ে 
বেছু	ি্বতির	সু্ল	কথযে	এেটি	বপ্র়ে	বিষ়ে	রয়েযছ	যবা	তবারবা	
বিশ্ববিদ্বালয়ে	পডযত	েবা়ে।	কেবাযসডে	েী	েী	বজবনস	রয়েযছ	
কসগুবল	বি�যদ	কদখবা	জরুরী,	েবারণ	বেছু	বেছু	বিষ়ে	
সু্যলর	তুলনবা়ে	বিশ্ববিদ্বালয়ে	অযনেটবাই	আলবাদবা	হযত	
পবাযর।

কবি কর়েকটি রবষ়ে সরমিরিত 
অক্সয�বা ড্ে 	কি�	বেছু	‘জয়েন্ট’	কেবাসডে	প্রদবান	েযর,	কযখবাযন	
বিবভন্ন	আলবাদবা	আলবাদবা	বিষ়ে	এেসযগে	এেই	সময়ে	
অধ়্েন	েরবা	যবা়ে।	এর	অথডে	হল	কয	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	
আগ্রযহর	বিবভন্ন	বিষ়েগুবল	অযন্বষণ	েরযত	পবাযর	এিং	
কসগুবলযে	েীভবাযি	এেসবাযথ	েবাযজ	লবাগবাযনবা	যবা়ে	তবা	
কভযি	কদখযত	পবাযর।

িত্ি রকে্  
এখবাযন	প্রেুর	কেবাসডে	রয়েযছ	যবা	সবাধবারণত	সু্যল	উপলব্ধ	
ন়ে,	কযমন	প্রত্নতত্ত্ব	এিং	নৃতত্ত্ব,	তজি	রসবা়েন	এিং	মবানি	
বিজ্ঞবান।	এই	কেবাসডেগুবল	কসই	সেল	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	
উপযুতি	যবারবা	তবাযদর	বিয�ষ	পছযন্দর	বিষ়েগুবলর	সম্পযেডে 	
নতুন	বেছু	ব�খযত	আগ্রহী।

বিশ্ববিদ্বালয়ে	
অধ়্েন	েরবা	বিষ়েটি	

অবধেবাং�	েবােুরীর	কক্যত্র	
বনরদতিষ্টভবাযি	জবানবাযনবা	থবাযেনবা;	
সমস্ত	ব্বগ্র	কেবাসডে	আপনবাযে	

মূল্িবান	েমডেসংস্বাযনর	দক্তবা়ে	
বিসৃ্ততরূযপ	সবজিত	েযর।

কজািােি ব্র্াক, 
ককরি়োি সারিকিস

“”“”
আমবাদযর	েোর্সযর	ে়েন	সম্পর্েবত	ভব্বও	

দযখুন:	ox.ac.uk/whichcourse
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সকি রবশ্বরব্র্াির়েি ককাসদেগুরি রক একই িকি?
বিবভন্ন	বিশ্ববিদ্বালয়ে	কেবাসডেগুবল	সম্পণূডে	আলবাদবা	রেযমর	
হযত	পবাযর,	যবদও	তবাযদর	নবাম	এেই	হ়ে।	আপনবার	সন্বান	কয	
বিষয়ে	আগ্রহী	তবা	তবার	পছন্দ	েরবা	কেবাযসডের	মযধ্	রয়েযছ	
বেনবা	তবা	বনবচিত	েরবার	জন্	কেবাসডেটিযত	েী	েী	যতুি	রয়েযছ	
তবার	বি�দটি	কদযখ	কনও়েবা	উবেৎ।

অক্সরফারডদে  ককাসদেগুরি ককিি?
অক্সয�বায ড্ে 	প্রেুর	ধরযণর	অসংখ্	কেবাসডে	রয়েযছ,	তযি	
তবাযদর	মযধ্	বেছু	বেছু	েমন	বজবনস	রয়েযছ।
•	 আমবাযদর	সমস্ত	কেবাসডে	েমপযক্	বতন	িছর	স্বা়েী	হ়ে,	

তযি	বেছু	বেছু	কেবাসডে	েবার	িবা	পোবাে	িছর	সম়ে	বনযত	
পবাযর।	এটি	সবাধবারণত	হ়ে	যবদ	তবার	মযধ্	এে	িছর	
বিযদয�	থবােবা	িবা	এেটি	িরধতিত	প্রযজক্ট	অন্ভুডেতি	
থবাযে।

•	 আমবাযদর	সমস্ত	কেবাযসডে	অপবরহবাযডে	বিষ়েগুবল	
অন্ভুডেতি	রয়েযছ,	পবা�বাপবাব�	রয়েযছ	বিবভন্ন	বিেল্প	যবা	
ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	পছন্দ	অনুযবা়েী	কিযছ	বনযত	পবাযর।

িরতকি হও়োি জির্ ককাি কগ্রডি প্রর়োজি?
এেজন	ব�ক্বাথীথী 	এ-কলযভযল	(িবা	সমমবাযনর)	কয	কগ্র্	
লবাভ	েযর	কসটি	ভবিষ্যত	বিশ্ববিদ্বালয়ের	পরিতীথী 	
কেবান	কেবান	কেবাসডেগুবল	তবার	জন্	উন্ুতি	হযি	তবার	
উপর	অযনেটবা	প্রভবাি	ক�যল।	বেছু	কেবাযসডে	আযিদযনর	
জন্	ব�ক্বাথীথী যদর	বেছু	বনরদতিষ্ট	বিষ়েও	অধ়্েন	েরবা	
প্রয়েবাজন	হ়ে।	

অক্সয�বায ড্ে 	কযবাগদবাযনর	জন্	এেটি	�বতি�বালী	
আযিদন	েরবার	জন্,	এেজন	ব�ক্বাথীথী র	েবাছ	কথযে	
বতনটি	এ-কলযভল	(িবা	সমমবাযনর)	আ�বা	েরবা	হ়ে।	তবারবা	
কয	কেবাযসডের	জন্	আযিদন	েরযত	েবা়ে	কসগুবলর	জন্	
প্রয়েবাজনী়ে	কগ্র্	বিবভন্ন	হযত	পবাযর,	এিং	িহু	স�ল	প্রবাথীথী 	
প্রেৃতপযক্	এগুবলর	কেয়ে	উচ্চ	কগ্র্	কপয়ে	থবাযেন,	তযি	
এগুবল	সবাধবারণত	এরেম:
•	 A-কলযভলসমূহ:	A*A*A-AAA.
•	 আপনবার	সন্বান	যবদ	কেবানও	বিজ্ঞবাযনর	এ-কলযভল	

বনযত	েবা়ে,	তযি	আ�বা	েরবা	হ়ে	কয	তবারবা	প্র্বােটিেবাল	
উপবাদবানগুবল	গ্রহণ	ও	পবাস	েরযি।

http://www.ox.ac.uk/courses
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কসখারি রক পডারিা হ়ে?
রবরিষজ্ঞ এবং বর্রক্তগতকৃত

অক্সয�বায ড্ে র	পবােদবান	অন্বান্	কিব�রভবাগ	বিশ্ববিদ্বালয়ের	কেয়ে	আলবাদবা।	প্রযত্ে	ব�ক্বাথীথী 	তবাযদর	
ব�ক্ে/ব�বক্েবার	েবাছ	কথযে	অযনেটবা	ি্বতিগতেৃত	মযনবাযযবাগ	লবাভ	েযর,	সবাযথ	সবাযথ	তবাযদরযে	
স্বাধীনভবাযি	ক�খবার	জন্ও	উৎসবাবহত	েরবা	হ়ে।

অক্সরফারডদে  রিক্ােীথী র্ি কীিারব পডারিা হ়ে?
অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী রবা	সবাধবারণত	তবাযদর	ব�ক্বার	
কম়েবাযদর	সম়ে	বন়েবমত	টিউযটবাবর়েবাল	ব�ক্বা	লবাভ	
েযর।	টিউযটবাবর়েবাল	হল	এেটি	কেবাযসডের	বিষয়ে	
েযথবাপেথন,	যবা	সবাধবারণত	এেজন	ব�ক্ে	এিং	দইু	িবা	
বতন	ব�ক্বাথীথী র	মযধ্	হ়ে,	এিং	প্রবা়ে	এে	ঘন্টবা	স্বা়েী	হ়ে।	
এই	সম়েেবাযল,	কসই	সপ্তবাযহ	ব�ক্বাথীথী রবা	েী	েী	ব�খযছন	
তবা	বনয়ে	েথবা	িলযিন	এিং	তবাযদর	প্রস্তুত	েরবা	েবাযজর	
বিষয়ে	প্রবতবরি়েবা	জবানবাযনবা	হযি।	তবারবা	কয	কেবাসডে	েরযছ	
কসই	অনুসবাযর	কেবানও	প্রিন্	িবা	প্রিযলম	ব�ট	থবােযত	
পবাযর।

কসখারি অির্ ধিরিি রিক্াি রক বর্বস্া আরে?
টিউযটবাবর়েবাযলর	পবা�বাপবাব�,	ব�ক্বাথীথী রবা	বিবভন্ন	
কলেেবাযর	উপবস্ত	থবাযে,	কযখবাযন	এেজন	ব�ক্ে	
এেটি	িড	গ্রুযপর	সবাযথ	এেটি	বিষ়ে	বনয়ে	েথবা	িযলন।	
কসই	সবাযথ	তবারবা	এেদল	ব�ক্বাথীথী র	সবাযথ	সবাপ্তবাবহে	
ক্বাসও	েরযত	পবাযরন।	বেছু	কেবাসডে,	বিয�ষত	বিজ্ঞবাযনর	
কেবাসডেগুবলযত	ল্বািযরটবরযত	িবা	িবাইযর	ব�র্ও়েবাযেডে র	
প্র্বােটিেবাল	কস�ন	থবাযে।

তািাতািা রক রিরজিাও পডারিািা করি? 
অক্সয�বায ড্ে 	ব�ক্বাথীথী যদর	েবাছ	কথযে	আ�বা	েরবা	হ়ে	কয	
তবারবা	বনযজরবাই	প্রেুর	েবাজ	েরযিন।	এর	মযধ্	প্রবা়ে�ই	থবাযে	
িইয়ের	পেন	তবাবলেবার	মবাধ্যম	েবাজ	েরবা,	প্রিন্	রেনবা	িবা	
কেবানও	প্রিযলম	ব�যটর	প্রশ্নবািলী	পরূণ	েরবা।	ব�ক্বাথীথী রবা	
এই	েবাজ	স্বাধীনভবাযি	েযর	থবাযেন,	তযি	তবাযদর	প্রযশ্নর	
উতির	কদও়েবা	এিং	সবাহবাযয্র	জন্	তবাযদর	টিউটররবা	থবাযেন।	
এই	স্বাইযল	েবাযজর	অথডে	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	সম়েযে	খুি	
ভবালভবাযি	পবরেবালনবা	েরযত	ব�খযত	পবাযর।	কয	সেল	ছবাত্ররবা	
প্র্বােটিেবাল	েবাজসহ	বিজ্ঞবাযনর	কেবাসডে	েরযছন	তবাযদরযে	
ইবতহবাস	িবা	ইংরবাবজর	মত	প্রিন্-বভবতিে	বিষ়েগুবলর	তুলনবা়ে	
বনযজযদর	অযপক্বােৃত	েম	েবাজ	েরযত	হ়ে।

কসখারি রক ককারিা পিীক্া কিও়ো হ়ে?
অক্সয�বায ড্ে র	কেবাসডেগুবলযত	মূলত	পরীক্বার	মবাধ্যম	
মূল্বা়েন	েরবা	হ়ে,	তযি	বিষয়ের	বিবভন্নতবা়ে	বেছু	কক্যত্র	
কেবানও	কপ্রবাযজক্ট	িবা	দীঘডে	প্রিন্ও	এর	বনণডেবা়েে	হযত	
পবাযর।	অবধেবাং�	কেবাযসডে	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	প্রথম	িযষডে	
পরীক্বা	কদ়ে।	তবাযদরযে	এই	পরীক্বাগুবল	অি�্ই	পবাস	
েরযত	হ়ে,	তযি	এই	পরীক্বাগুবল	তবাযদর	েূডবান্	ব্বগ্রর	
ক্বাযসর	কক্যত্র	গণনবা	েরবা	হ়েনবা।	পরিতীথী 	িছরগুবলযত,	
ব�ক্বাথীথী রবা	‘�বাইনবাল’	পরীক্বার	লযক্্	েবাজ	েযর,	যবা	
সবাধবারণত	তবাযদর	ক�ষ	টবাযমডে	অনুষ্ঠিত	হ়ে।	এই	পরীক্বার	
�লবা�ল	তবাযদর	ব্বগ্রর	ক্বাস	বনধডেবারণ	েযর।

ox.ac.uk/oxforddegree

িরবষর্রতি জির্ 
্ক্তা রিক্ি 

অক্সয�বায ড্ে 	ব�ক্বাথীথী যদর	
কযভবাযি	ব�ক্বাদবান	েরবা	হ়ে	

তবা	তবাযদরযে	েঠিন	দক্তবা	কদ়ে	-	
কযমন	বনযজর	জন্	বেন্বা	েরবা	এিং	
স্পষ্টভবাযি	কযবাগবাযযবাগ	েরবা	-	যবা	
তবাযদর	পরিতীথী 	জীিযন	এিং	
কেবর়েবাযর	ি্িহবার	েরবা	

কযযত	পবাযর।

টিউযটবাবর়েবাল	
বসযস্মটি	কয	কেবানও	
ধরযণর	ব�ক্বা	প্রদবান	
পদ্বতর	কথে	তুলনবা়ে	
অসবাধবারণ	এিং	
অতুলনী়ে।

অদিদি

“”“”

http://www.ox.ac.uk/oxforddegree


12

অক্সয�বায ড্ে 	ব�ক্বাথীথী রবা	েযেবার	পবরশ্রম	েযরন,	তযি	প্রেুর	সহবা়েতবাও	
পবাও়েবা	যবা়ে,	এিং	প্রেুর	গ্রন্বাগবার	এিং	অন্বান্	সুযযবাগ-সুবিধবাগুবল	
ব�ক্বালবাযভর	এই	অবভজ্ঞতবাটিযে	যথবাসম্ি	মসৃণ	েযর	কতবাযল।	
ব�ক্বাথীথী যদর	পবরবস্বত	যবাই	কহবাে	নবা	কেন,	তবারবা	যবাযত	তবাযদর	কেবাসডে	
এিং	সম়ে	কথযে	সিডেবাবধে	সুবিধবা	লবাযভ	সক্ম	হ়ে	তবা	বনবচিত	েরবার	
জন্	অক্সয�বায ড্ে 	আমরবা	যথবাসবাধ্	কেষ্টবা	েবর।

তািা সহা়েতাি জির্ কাি কারে কযরত পারিি?
অক্সয�বায ড্ে র	প্রযত্ে	ব�ক্বাথীথী যে	এেজন	ি্বতিগত	
ব�ক্ে	কদও়েবা	হ়ে,	যবারবা	তবাযদর	পডবাশুনবার	কদখবায�বানবা	
েযরন।	তবারবা	কয	সিডেদবা	এই	ি্বতির	েবাযছ	পডবায�বানবা	েরযিন	
এমন	নবাও	হযত	পবাযর,	তযি	এর	অথডে	হ’ল	সিডেদবা	এমন	কেউ	
আযছন	যোবার	েবাযছ	তবাযদর	প্রশ্ন	িবা	উযদ্গ	বনয়ে	যবাও়েবা	কযযত	
পবাযর।	এই	টিউটর	প্রবতটি	ব�ক্বাথীথী র	বিষয়ে	ভবাল	ভবাযি	
জবাযনন,	এিং	�লত	তবাযদরযে	অযনে	কিব�	ি্বতিগত	
মযনবাযযবাগ	এিং	সহবা়েতবা	প্রদবান	েরযত	পবাযরন।

যর্ তার্ি ককারিা রির ক্িষ্ট চারহ্া োরক?
যবদ	আপনবার	সন্বাযনর	কেবানও	বিয�ষ	েবাবহদবা	থবাযে	-	
কযমন,	যবদ	তবারবা	তবাযদর	পরীক্বা়ে	অবতবরতি	সম়ে	পবাও়েবার	
কযবাগ্	হ়ে	িবা	তবাযদর	বনরদতিষ্ট	IT	সরঞ্জবাযমর	প্রয়েবাজন	হ়ে	–	
তবাযদর	প্রয়েবাজনী়ে	সহবা়েতবা	দবান	েরবার	জন্	ব্সএবিবলটি	
অ্বা্ভবাইসবর	সবারভতিস	রয়েযছ।	কেবানও	অবতবরতি	ি়্ে	
পূরযণ	সহবা়েতবা	কপযত,	আপনবার	সন্বান	ব্সএিল	সু্য্ন্ট’স	
অ্বালবাওয়েন্স	পবাও়েবার	উপযুতি	হযত	পবাযরন।	
ox.ac.uk/das

অক্সরফাডদে  গ্ন্াগািগুরি
ব�ক্বাথীথী যদর	কয	সমস্ত	িইয়ের	প্রয়েবাজন	হযি	তবার	
অবধেবাং�ই,	এমনবে	সিগুবলই	তবারবা	বিনবামূযল্	পডযত	
পবাযরন,	আর	পডবার	জন্	বনবরবিবল	স্বাযনরও	েমবত	কনই।	
তবাযদরযে	গ্রন্বাগবারগুবল	ি্িহবার	েরবার	প্রব�ক্ণ	কদও়েবা	
হযি,	এিং	আমবাযদর	বিয�ষজ্ঞ	েমীথী রবা	আপনবার	সন্বাযনর	
জন্	প্রেুর	সংখ্ে	মুবরিত	এিং	অনলবাইন	পুস্তে	এিং	তথ্	
উপলব্ধ	েরযত	সহবা়েতবা	েযরন।
www.bodleian.ox.ac.uk 

রিউরজ়োি এবং গর্ািারিগুরি 
অক্সয�বায ড্ে র	সবাতটি	বমউবজ়েবাম	এিং	সংগ্রহ�বালবা	রয়েযছ।	
এগুবল	অবতবরতি	সময়ে	পডবার	জন্ও	দদুডে বান্,	আিবার	
ব�ক্বাথীথী রবা	এগুবল	বিবভন্ন	কেবাযসডের	জন্ও	ি্িহবার	েরযত	
পবাযরন।
www.glam.ox.ac.uk

11ox.ac.uk/resources

অধর়্েরি আি রক রক সহা়েতা পাও়ো যা়ে?
বর্রক্তগত সহা়েতা, প্রচ্ি বই এবং কিখাি 
জির্ িান্ত জা়েগা

িাষা কক্রি 
অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী যদর	এখবাযন	থবােবােবাযল	ভবাষবা	
ক�খবার	জন্	এেটি	ভবাষবার	ব্বগ্র	অধ়্েন	েরযত	হযি	
নবা।	আমবাযদর	এেটি	কে্রে	রয়েযছ	যবা	ব�ক্বানবি�	কথযে	
বিয�ষজ্ঞ	পযডেন্	প্রযত্যের	জন্	ক্বাস	পবরেবালনবা	েযর	
থবাযে।	এখবাযন	এেটি	ভবাষবা	ব�ক্বা	আপনবার	সন্বাযনর	
পডবাশুনবা,	কেবর়েবার	িবা	ভ্রমযণর	কক্যত্র	ভবিষ্যত	উপযযবাগী	
হযত	পবাযর।
www.lang.ox.ac.uk

গ্ন্াগাি এবং কিখাি জা়েগাগুরি ককিি?
ব�ক্বাথীথী যদর	অধ়্েনযত	সহবা়েতবা	েরবার	জন্	অসবাধবারণ	সুবিধবাগুবল	গ্রহযণরও	সুযযবাগ	রয়েযছ।

বপট	বরভবাসডে	
বমউবজ়েবাযমর	পবায�ই	

রয়েযছ	যডেবা্বক্�	সবায়েন্স	
লবাইযরেবর	কযটি	এেটু	বিরবত	

বনয়ে	কনও়েবার	জন্	আদ�ডে	স্বান।	
বনেটিতীথী 	প্রবাথডেনবা	গৃহটি	এেটি	

অধ়্েন	স্বান	বহসবাযি	
সুবিধবাজনে	হযত	পবাযর।			

আরিিা

“”“”

http://www.ox.ac.uk/das
https://www.bodleian.ox.ac.uk
http://www.glam.ox.ac.uk
http://www.ox.ac.uk/resources
http://www.lang.ox.ac.uk
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রিক্ােীথী িা ককাো়ে োরকি?
রিিাপ্ এবং স্াগত জ্ঞাপিকািী করিজ করিউরিটি

ব�ক্বালবাভ	েলবােবাযল	ব�ক্বাথীথী রবা	আমবাযদর	এেটি	েযলযজর	অন্ভুডেতি	হন।	অক্সয�বায ড্ে র	�হর	কেয্রের	
আয�পবায�	30-টিরও	কিব�	েযলজ	রয়েযছ।	এগুবল	প্রবতটি	বনরবাপদ	এিং	আন্বরেতবাপূণডে	েবমউবনটি	
কযখবাযন	আপনবার	সন্বান	তবাযদর	কিব�রভবাগ	সম়ে	ি়্ে	েরযিন,	বিয�ষত	যখন	তবারবা	এখবাযন	প্রথম	আসযিন।	
অন্বান্	বিশ্ববিদ্বালয়ের	মযতবা	অক্সয�বায ড্ে র	কেবানও	কে্রেী়ে	ে্বাম্পবাস	কনই।

করিজ রক?  
েযলজগুবলই	অক্সয�বা ড্ে 	জীিযনর	কে্রেবিন্দ,ু	এিং	অবধেবাং�	
ব�ক্বাথীথী রবা	মযন	েযরন	কয	এটিই	তবাযদর	ঘরিবাবড।	েযলজ	
হল	এমন	এে	জবা়েগবা	কযখবাযন	ব�ক্বাথীথী রবা	খবাও়েবাদবাও়েবা	
েরবা,	িসিবাস	েরবা,	িনু্যদর	সবাযথ	সম়ে	েবাটবাযনবা	এিং	তবাযদর	
কধবা়েবাপবরসরযণর	েবাজ	েরযত	পবাযরন।	েযলজ	টিউটররবা	
ব�ক্বাথীথী যদর	পডবায�বানবা়ে	সহবা়েতবা	েযরন,	এিং	সবাধবারণত	
তবাযদর	েযলজগুবলযত	ছবাত্রযদর	পডবান।	েযলজগুবলযত	
এনযট্ন্স	লজ	থবাযে	যবা	সবাধবারণত	24/7	েমীথী রবা	থবাযেন।	
এছবাডবা	আপনবার	সন্বাযনর	সযগে	অন্	েযলযজ	পবােরত	
অন্বান্	ি্বতিযদর	সবাযথ	তবার	বিষ়ে	বিভবাযগ	কদখবা	হযি	এিং	
বিশ্ববিদ্বাল়েি্বাপী	ইযভন্টগুবলযতও	কদখবা	হযি।	েযলজগুবলযত	
প্রেুর	অনুষ্বাযনর	আয়েবাজন	েরবা	হ়ে	এিং	ব�ক্বাথীথী যদর	প্রবা়ে�ই	
প্রেুর	িনু্িবান্ি	থবাযে।

পােদেকর্গুরি রক রক? 
প্রবতটি	েযলযজর	বনজস্	স্তন্ত্র	েবরত্র	রয়েযছ,	তযি	কসখবাযন	
জীিন	প্রবা়ে	এেই	রেম।	েয়েেটি	খুি	পুরবাযনবা,	অন্গুবল	
কি�	নতুন।	েয়েেটবা	কি�	িডসড	এিং	িবাবেগুবল	কি�	
কছবাটখবাট।	তবারবা	কয	েযলযজরই	কহবাে	নবা	কেন,	আপনবার	
সন্বাযনর	ব্বগ্র	কেবাসডে	এেইভবাযি	ক�খবাযনবা	হযি।

আপরি রক একটি করিজ রিবদোচি করিি? 	
যখন	তবারবা	আযিদন	েযর,	আপনবার	সন্বান	হ়ে	এেটি	
বনরদতিষ্ট	েযলজ	ে়েন	েরযত	পবাযরন	িবা	এেটি	‘উন্ুতি	
আযিদন’	জমবা	বদযত	পবাযরন,	যবার	অথডে	“আমবার	আপবতি	
কনই”।	আমরবা	আ�বা	েবর	মবানুষ	েযলজ	বনিডেবােন	েরবার	
বিষয়ে	খুি	কিব�	বেন্বা	েরযিন	নবা	-	কিব�রভবাগ	ব�ক্বাথীথী রবা	
তবাযদর	েযলজযে	কসরবা	িযল	মযন	েযরন	-	পডবায�বানবার	
জন্	সঠিে	কেবাসডেটি	কিযছ	কনও়েবা	আরও	কিব�	গুরুবেপূণডে।

এই	জবাতী়ে	এেটি	
ঘবনষ্	জনযগবাষ্ঠীর	

কথযে	আপবন	এমন	এে	
ধরযণর	িনু্বেপূণডে	পবাবরিবাবরে	

পবরযি�	কপয়ে	থবাযেন	যবা	প্রবা়ে	বদ্তী়ে	
পবরিবাযরর	মযতবা	এিং	আপনবার	

বনযজর	িবাবডর	অনুভূবত	
আযস।	
জ্যাক

“”“”

2019	সবালয,	স�ল	
আিযদনেবারীদযর	

35%	ছবাত্র	এমন	েলযজ	
থযেয	অ�বার	পযয়যছবলযন	

যবা	তবারবা	তবাদযর	
অ্যবাপ্লবেয�নয	িযছয	

নযননব।	

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
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আপরি রক করিরজ োরকি?
আমবাযদর	সমস্ত	ছবাত্রযদর	তবাযদর	প্রথম	িছযরর	জন্	
এেটি	েযলজ	েক্	কদও়েবা	হ়ে।	এটি	েযলজ	দ্বারবা	কিযছ	
কনও়েবা	হ়ে,	তবাই	আপনবার	সন্বানযে	এটি	বনযজ	িবাছবাই	
েরযত	হ়েনবা।	সমস্ত	েযলজ	েমপযক্	আযরেটি	িছযরর	
জন্	েক্	অ�বার	েযর,	এিং	কেউ	কেউ	পুযরবা	কেবাযসডের	
জন্	অ�বার	েযর।	ি্বতিগত	আিবাসনগুবলযত	িসিবাস	
েরবা	অবধে	ি়্েিহুল	হযত	পবাযর	েবারণ	কসগুবলযত	
সবাধবারণত	ছুটির	বদনগুবল	সহ	এেটি	কগবাটবা	িছযরর	
েুবতি	হ়ে।	কয	সেল	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	েযলযজ	িসিবাস	
েযরন	নবা	তবারবাও	েযলযজর	সমস্ত	সুযযবাগ-সুবিধবাগুবল	
ি্িহবার	েরযত	পবাযরন,	এিং	অযনযেই	প্রেৃতই		িনু্যদর	
সবাযথ	িসিবাস	েরযত	পছন্দ	েযরন	এিং	প্রথমিবাযরর	জন্	
স্বাধীনভবাযি	কিোযে	থবােবার	অবভজ্ঞতবা	উপযভবাগ	েযরন।

করিরজি কক্গুরি ককিি?
এই	ঘরগুবল	মূল	েযলজ	ভিযন	িবা	আয�পবায�র	কেবাথবাও	
থবােযত	পবাযর।	ঘরগুবল	আেবাযর	বিবভন্ন	রেম	হযত	
পবাযর,	তযি	এগুবল	ভবাল	মবাযনর	এিং	সবজিত	হ়ে-	এিং	
আপনবার	সন্বানযে	েখনই	এেটি	কি্রুম	অন্	েবারুর	
সযগে	ভবাগ	েরযত	হ়ে	নবা।	বেছু	েযলজ	েযক্র	বনজস্	
�বাও়েবার	িবা	িবাথরুম	রয়েযছ।	অযনে	ব�ক্বাথীথী 	মবাযঝ	
মবাযঝ	তবাযদর	ঘযর	অধ়্েন	েরযত	পছন্দ	েযরন	এিং	
তবাযদরযে	ক্স্	সরিরবাহ	েরবা	হ়ে।	নতুন	ব�ক্বাথীথী যদর	
সবাধবারণত	এযে	অপযরর	েবাছবােবাবছ	ঘর	কদও়েবা	হ়ে	যবার	
�যল	যবারবা	সদ্	আগত	তবাযদর	পযক্	এযে	অপযরর	সযগে	
পবরবেত	হও়েবা	সহজ	হ়ে।

খাবারিি বর্বস্া ককিি? 
সমস্ত	ব�ক্বাথীথী গণ	তবাযদর	েযলযজর	্বাইবনংয়ে	ভতুডেবেযুতি	
টবাটেবা	ও	গরম	খবািবার	কখযত	পবাযরন।	এছবাডবা	তবারবা	েবাইযল	
বনযজযদর	জন্	রবান্নবাঘযরর	সুবিধবাও	বনযত	পবাযরন	কযখবাযন	
তবারবা	বনযজযদর	রবান্নবা	বনযজরবা	েযর	বনযত	পবাযরন।

আিাি সন্তাি রক বারডরত োকরত পারি? 
আন্ডবারগ্র্বাজযু়েট	ছবাত্রযদর	অি�্ই	অক্সয�বায ড্ে র	ছ়ে	
মবাইযলর	মযধ্	থবােযত	হযি,	অথিবা	যবদ	তবারবা	বনজস্	
পবরিবাযরর	সযগে	িসিবাস	েযরন	কসযক্যত্র	25	মবাইযলর	
মযধ্	থবােযত	হযি।	এর	বেছু	ি্বতরিম	রয়েযছ,	তযি	
আমরবা	মযন	েবর	এটি	ব�ক্বাথীথী যদরযে	তবাযদর	সিযেয়ে	
কিব�	সম়ে	অক্স�য ড্ে 	ি়্ে	েরযত	সহবা়েতবা	েযর।

যবদ	আপনবার	সন্বাযনর	
কেবানও	বিয�ষ	আিবাসযনর	
প্রয়েবাজনী়েতবা	থবাযে	তযি	

আমবাযদর	তবা	যত	তবাডবাতবাবড	
সম্ি	জবানবাযনবা	জরুরী।	আমরবা	তবাযদর	
পরবাময�ডের	জন্	আমবাযদর	অক্মতবা	
পরবাম�ডেদবান	পবরযষিবা(Disability	
Advisory	Service)কত	কযবাগবাযযবাগ	

েরযত	উৎসবাবহত	েরি।		
ox.ac.uk/das

যযত্ন	অবভজ্ঞ	এিং	
বিবচ্ন্ন	ব�ক্বাথীথী যদর	

ছুটিযত	ি়্ে	েরযত	সহবা়েতবা	
েরযত	£3,000	পবাউন্ড	পযডেন্	

অপবরয�বাধযযবাগ্	ছবাত্রিৃবতি	প্রদবাযনর	
ি্িস্বা	রয়েযছ।	এছবাডবাও	তবাযদরযে	
365	বদযনর	িসিবাযসর	ি্িস্বা	
সুরবক্ত	েরযত	সহবা়েতবা	

কদও়েবা	হ়ে।

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
http://www.ox.ac.uk/das
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কক তার্ি ক্খারিািা 
করিি?
সাহাযর্ এবং পিািিদে হারতি িাগারি
অবধেবাং�	ব�ক্বাথীথী 	যখন	বিশ্ববিদ্বালয়ে	আযসন	তখন	তবাযদর	ি়েস	18	িছযরর	কিব�	হ়ে,	�যল	তবারবা	
সেযলই	প্রবাপ্তি়েস্।	তযি	অযনযেই	এমন	থবাযেন	যবারবা	সদ্	সু্ল	কথযে	এযসযছন	এিং	এই	প্রথম	তবারবা	িবাবড	
কথযে	দযূর	থবােযিন।	আমরবা	েবাই	কয	এখবাযন	সেযল	বনযজর	িবাবডর	মত	অনুভূবত	লবাভ	েরুন	এিং	দ্রুত	বথতু	
হয়ে	যবান,	এিং	এখবাযন	সবাহবাযয্র	জন্	প্রেুর	কলবাে	পবাও়েবা	যবা়ে।	

সহা়েতাি রক রক বর্বস্া আরে?
অক্সয�বা ড্ে 	তবার	সমস্ত	ব�ক্বাথীথী র	মগেলযে	অত্ন্	
গুরুযবের	সবাযথ	বিযিেনবা	েযর।	েঠিন	সময়ে	সহবা়েতবা	
লবাযভর	জন্	এখবাযন	আপনবার	সন্বাযনর	অসংখ্	
উপবা়ে	রয়েযছ।	েযলযজর	টিউটররবা	আপনবার	সন্বাযনর	
পডবায�বানবাযে	সমথডেন	েযরন,	তযি	তবারবা	অন্বান্	বিষয়েও	
পরবাম�ডে	বদযত	পবাযরন।	ওয়েলয�়েবার	স্বা�সহ	েযলযজর	
প্রেুর	েমীথী িৃন্দ	রয়েযছন	যবারবা	ব�ক্বাথীথী যদর	বথতু	হযত	
সবাহবায্	েযরন	এিং	তবাযদর	ি্িহবাবরে	িবা	স্বাস্্	সম্পরেতিত	
বিষয়ে	পরবাম�ডে	বদযত	আয�পবায�	অিস্বান	েযরন।

ককাি স্াস্র্ রবষ়েক সহা়েতা পাও়ো যা়ে?
কিব�রভবাগ	ব�ক্বাথীথী র	েযলযজর	নবাযসডের	পবা�বাপবাব�	
স্বানী়ে	বজবপ	সবাজডে বাবর	গ্রহযণরও	ি্িস্বা	রয়েযছ।	জন	
যডেবা্বক্�	হবাসপবাতবাযল	এেটি	A&E	বিভবাগ	রয়েযছ	এিং	
এটির	দরূবে	গবাবডযত	মবাত্র	15	বমবনট।

তািা প্ররতবন্ী হরি কী হরব?
আমবাযদর	ব্সএবিবলটি	অ্বা্ভবাইসবর	সবারভতিস	বনবচিত	েযর	
যবাযত	আমবাযদর	সেল	দ�ৃ্মবান	িবা	অদ�ৃ্মবান	প্রবতিন্েতবা-
যতুি	ব�ক্বাথীথী গণ	অক্সয�বায ড্ে 	তবাযদর	অবধেবাং�	সম়ে	ি়্ে	
েরযত	পবাযরন।
ox.ac.uk/das

আিাি সন্তািরক পিািিদে রিরত ককাো়ে কযরত হরব?
•	 বিশ্ববিদ্বালয়ের	এেটি	বরি	েবাউযন্সবলং	পবরযষিবা	রয়েযছ	

যবা	প্রব�বক্ত	পরবাম�ডেদবাতবাযদর	সবাযথ	এেে	তিেে	এিং	
গ্রুপ	কস�যনর	পবা�বাপবাব�	ও়েবােডে �প	এিং	স্বািলম্বযনর	
উপেরণ	সরিরবাহ	েযর	থবাযে।	
ox.ac.uk/students/shw

•	 কস্চ্বাযসিে	বপ়েবার	সবাযপবাটডে বাররবা	েবাউযন্সবলং	পবরযষিবা	
দ্বারবা	প্রব�বক্ত	হন,	তবাই	ব�ক্বাথীথী রবা	েবাইযল	অন্বান্	
ছবাত্রযদর	সবাযথ	েথবা	িলযত	পবাযরন।	LGBTQ+	ও	েৃষ্বাগে	
ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	কি�	বেছু	বনরদতিষ্ট	কপ্রবাগ্রবাম	রয়েযছ।

•	 অক্সয�বায ড্ে র	ছবাত্র	ইউবন়েন	এেটি	সবাধবারণ	পরবাম�ডে	
পবরযষিবা	পবরেবালনবা	েযর	কযখবাযন	ব�ক্বাথীথী রবা	তবাযদর	
উযদ্গগুবলর	বিষয়ে	আত্মবিশ্ববাযসর	সবাযথ	েথবা	িলযত	
পবাযরন,	উদবাহরণস্রূপ,	অথডে	পবরেবালনবা	িবা	সম্পেডে 	
িবাছবাইয়ের	বিষ়ে।	
oxfordsu.org/wellbeing

•	 অক্সয�বা ড্ে 	নবাইটলবাইন	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	এিং	
তবাযদর	দ্বারবা	পবরেবাবলত	এেটি	পবরযষিবা,	কযখবাযন	
অধ়্েনেবালীন	সময়ে	প্রবত	রবাত	8টবা	কথযে	সেবাল	
8টবার	মযধ্	কয	কেবানও	বিষয়ে	কয	েবারুর	সযগে	ে্বাট	েরবার	
ি্িস্বা	আযছ।	
oxfordnightline.org

ox.ac.uk/students/shw

এখারি রক বন্্র্ি এবং আিন্দ-
ফ্রতকিি জির্ সি়ে পাও়ো যা়ে?
অরবেষি এবং উপরিাগ কিাি প্রচ্ি স্রযাগ

অক্সয�বায ড্ে র	
বিবভন্ন	ধরযণর	
বিশ্ববাসী	কগবাষ্ঠীর	
উপবাসনবাল়ে	ও	
সবমবত	রয়েযছ।

মবানবসে	অসুস্তবা	
থবােবার	েবারযণ	আমবার	

বিশ্ববিদ্বালয়ে	অ্বােবায্বমে	
িবা	অন্	কযযেবানও	সবা�যল্র	

সম্বািনবা	সম্পযেডে 	আমবার	মযন	সিডেদবা	
এেটি	সযন্দহ	েবাজ	েযর।	তযি	আমবার	
কসৌভবাগ্	কয	আমবার	টিউটর	এিং	সহপবাঠী	
ব�ক্বাথীথী রবা	আমবাযে	বিয�ষ	মযডেবাদবা	ও	
শ্রদ্বার	অনুভূবত	প্রদবান	েযরন,	যবা	
আমবাযে	উন্নবতর	পযথ	এবগয়ে	

বনয়ে	যবা়ে।		
অর্ািা

“”“”

http://www.ox.ac.uk/das
http://www.ox.ac.uk/students/shw
http://www.oxfordsu.org/wellbeing
http://www.oxfordnightline.org
http://www.ox.ac.uk/students/shw
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বিশ্ববিদ্বালয়ে	যবাও়েবা	অন্তম	কসরবা	ি্বাপবার	হ’ল	এখবানেবার	
সবামবাবজে	জীিন।	অক্সয�বা ড্ে 	এর	কেয়ে	আলবাদবা	ন়ে।	এখবাযন	
আলবাপ	েরবার	মযতবা	প্রেুর	মবানুষ	আযছন,	অযনে	বেছু	েরবার	
আযছ,	এিং	নতুন	আগ্রহ	ও	প্রবতভবা	আবিষ্বাযরর	সম্বািনবা	আযছ।	
অক্সয�বা ড্ে 	ব�ক্বাথীথী রবা	েযেবার	পবরশ্রম	েরবার	পযরও	তবাযদর	
হবাবসেবাট্বা,	আরবাম	ও	উপযভবাগ	েরবার	জন্	পযডেবাপ্ত	সম়ে	রয়েযছ।

আিাি সন্তাি ককাি ককাি রক়্োকিারপ য্ক্ত হরত পারি?
অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	�ো বােবা	সময়ে	যুতি	হও়েবার	জন্	
অসংখ্	বরি়েবােলবাপ	রয়েযছ।	এগুবল	কেিল	প্রেুর	মজবা	এিং	
নতুন	িনু্লবাযভর	দদুডে বান্	উপবা়েই	ন়ে,	কসই	সযগে	এগুবলর	মবাধ্যম	
ভবিষ্যতর	জন্	দরেবারী	দক্তবা	ততবরর	সুযযবাগও	আযছ।

ক্াব এবং কসাসাইটিগুরি 
সংগীত,	কখলবাধুলবা,	রবাজনীবত	িবা	নবাটে	কথযে	শুরু	
েযর	ধমীথী ়ে	বিশ্ববাস,	জবাতী়ে	এিং	সবাংসৃ্বতে	কগবাষ্ঠী,	
প্রযত্যের	জন্ই	এখবাযন	বেছু	নবা	বেছু	আযছ।

ক্ীডা  
অক্সয�বায ড্ে র	80টি	কখলবাধুলবার	ক্বাি	রয়েযছ	এিং	এযত	
অং�	কনও়েবার	বিবভন্ন	উপবা়ে	রয়েযছ।	আপবন	এেজন	
ব�ক্বানবি�	হযত	পবাযরন,	আিবার	এেজন	আন্জডে বাবতে	
অ্বাথবলট	হয়ে	ওেবার	ব�ক্বাথীথী ও	হযত	পবাযরন।

সংগীত এবং িাটক
অবভযনত্রী,	পবরেবালে	এিং	কলখেযদর	জন্	মযঞ্চ	এিং	
ব্রিযন	বেছু	বিস্ম়েের	সুযযবাযগর	পবা�বাপবাব�	এখবাযন	
রয়েযছ	অসংখ্	ি্বান্ড,	ে়েবার	এিং	অযেডে স্টবার	এে	বিপুল	
ভবাণ্ডবার।

কসখারি রক তার্ি িরতা িািষ্ োকরবি?
আমবাযদর	েমীথী 	এিং	ব�ক্বাথীথী রবা	সমস্ত	প্রেবাযরর	পটভূবম	
কথযে	আযসন।	এখবাযন	আপনবার	সন্বাযনর	সম্িত	তবার	মযতবা	
মবানষুযদর	এিং	তবার	মত	ন়ে	এমন	মবানষুযদর	সযগে	কদখবা	
হযি।	আমরবা	মযন	েবর	এটি	এখবাযন	ছবাত্রজীিন	সিযেয়ে	
উপযভবাগযযবাগ্	এিং	আেষডেণী়ে	বিষ়েগুবলর	মযধ্	অন্তম।	
আপনবার	সন্বান	সহযজ	নতুন	িনু্	কখোবাজবা	ও	তবার	মত	
মবানষুযদর	খুোযজ	পবাও়েবার	জন্	অক্সয�বায ড্ে 	�ত	�ত	গ্রুপ,	
ক্বাি,	কসবাসবাইটি	িবা	প্রেবারণবার	এে	িবা	এেবাবধযে	কযবাগ	বদযত	
পবাযরন।

15ox.ac.uk/opportunities

এখারি রক বন্্র্ি এবং আিন্দ-
ফ্রতকিি জির্ সি়ে পাও়ো যা়ে?
অরবেষি এবং উপরিাগ কিাি প্রচ্ি স্রযাগ

প্রথম	কথযেই	েযলজ	
সবামবাবজে	জীিযন	

বনযজযে	বনযক্প		েরবার		
মবাধ্যম	এিং	বিশ্ববিদ্বাল়ে-

ি্বাপী	আবরিেবান	এিং	ে্বাবরবি়েবান	
কসবাসবাইটিযত	কযবাগদবাযনর	মবাধ্যম	
অক্সয�বা ড্ে 	আমবাযে	ব�বখয়েযছ	কয	
এখবাযন	কয	কেউ	কয	কেবানও	পটভূবম	

কথযে	এযস	বনযজর	জবা়েগবা	
েযর	বনযত	পবাযর।	

অর্ারন্

“”“”

অক্সরফাডদে  বসবারসি জির্ ককিি?
অক্সয�বা ড্ে 	ইউযে-র	�ীষডে	দ�টি	বনরবাপদ	ছবাত্র	�হরগুবলর*	
মযধ্	অন্তম	স্বান	লবাভ	েযরযছ,	�যল	আপনবাযে	বেন্বা	
েরযত	হযি	নবা,	আপনবার	সন্বান	এখবাযন	বনযজ	যযথষ্টই	
উপযভবাগ	েরযি।	�হরটিযত	দটুি	বিশ্ববিদ্বাল়ে	রয়েযছ;	
অক্সয�বা ড্ে 	বিশ্ববিদ্বাল়ে	এিং	অক্সয�বা ড্ে 	রেুেস	
বিশ্ববিদ্বাল়ে	এিং	এটি	ইউযে-র	িহৃতিম	ব�ক্বাথীথী 	
জনসংখ্বার	�হর।	এটি	থবােবার	জন্	এেটি	মজবাদবার	এিং	
প্রবাণিন্	জবা়েগবা।	
ox.ac.uk/livingin

*দ্	েমবলিট	ইউবনভবারসতিটি	গবাই্	ইন	তিগেলী			

অক্সয�বায ড্ে 	
বিবভন্ন	ি্বােগ্রবাউন্ড,	
জবাতী়েতবা	এিং	

ধমডেবিশ্ববাযসর	জন্	গ্রুপ,	
ক্বাি	এিং	সবমবত	

রয়েযছ।

http://www.ox.ac.uk/opportunities
http://www.ox.ac.uk/livingin
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কক অক্সরফারডদে  পডাশুিা করিি? 
সব িকরিি বর্াকগ্াউরন্ি রিন্ন আগ্রহি 
িাি্ষ
অক্সয�বায ড্ে 	প্রবা়ে	12,000	আন্ডবারগ্র্বাজযু়েট	ব�ক্বাথীথী 	রয়েযছন,	যবাযদর	ি্বােগ্রবাউন্ড	এিং	আগ্রযহর	তিবেত্র্	
অতুলনী়ে।	তবারবা	সমস্ত	ধরযণর	সু্ল	এিং	সবারবা	বিশ্ব	কথযে	আযসন।	তবারবা	ক�খবার	প্রবত	ভবালিবাসবা	এিং	
অধ়্েযনর	প্রবতভবা	ভবাগ	েযর	কনন।	

তার্ি রক অক্সরফারডদে  স্াগত জািারিা হরব?  
আমরবা	েবাই	যবাযত	এখবাযন	প্রযত্যে	স্বাগত	হন,	মূল্িবান	
এিং	সম্বাবনত	কিবাধ	েরুন।	আমরবা	জবাবন	এই	মুহুযতডে 	
বেছু	কমধবািী	ব�ক্বাথীথী 	মযন	েযরন	কয	অক্সয�বা ড্ে 	তবাযদর	
জন্	ন়ে	এিং	আমরবা	এটি	পবরিতডেন	েরযত	েবাই।	আমরবা	
তবাযদর	কিবাঝবাযত	েবাই	কয	অক্সয�বা ড্ে 	কয	কেবানও	এেবায্বমে	
প্রবতভবা	এিং	প্রবতশ্রুবতিবান	ি্বতির	জন্	এেটি	িবাস্তি	
লক্্	হযত	পবাযর।	এটি	সবত্ই	গুরুবেপণূডে	কয	সমস্ত	প্রেবাযরর	
পটভূবম	কথযে	আসবা	ি্বতিরবা	আমবাযদর	সবাযথ	অধ়্েন	
েযরন	-	এটিই	অক্সয�বা ড্ে যে	বিযশ্বর	সিযেয়ে	আেষডেণী়ে	
ব�ক্বাযক্ত্রগুবলর	মযধ্	অন্তম	হয়ে	উেযত	সহবা়েতবা	েযর।	

আিাি সন্তাি ককাি স্্করি যা়ে তারত রক রকে্ যা়ে 
আরস? 
আমরবা	সিডেদবা	অধ়্েযনর	জন্	সযিডেবাচ্চ	প্রবতভবাধবারী	
ব�ক্বাথীথী যদর	সন্বান	েবর,	তবাযদর	পটভূবম	যবাই	কহবাে	নবা	কেন।	
আমরবা	িবুঝ	কয	বেছু	ব�ক্বাথীথী র	পবরবস্বতর	েবারযণ	সযিডেবাচ্চ	
কগ্র্	অজডে ন	েরবা	কি�	েঠিন	হ়ে।	এজন্	আমরবা	প্রয়েবাগ	
বিযিেনবা	েরবার	সম়ে	বিবভন্ন	আলবাদবা	আলবাদবা	তযথ্র	
প্রবত	নজর	বদই।	আমরবা	বনবচিত	েরযত	েবাই	যবাযত	আমরবা	
ব�ক্বাথীথী যদর	ি্বতিগত	অবভজ্ঞতবাগুবলর	কপ্রক্বাপযট	তবাযদর	
েৃবতবেগুবলযে	িঝুযত	পবাবর।	আমরবা	এটি	েীভবাযি	েবর	কস	
সম্পযেডে 	আপবন:	ox.ac.uk/context।এ	আরও	পডযত	
পবাযরন

আবম	খু�ী	কয	
আবম	উপযুতি	হযিবা	

বেনবা	এই	সং�য়ের	েবারযণ	
আবম	আযিদন	েরবা	কথযে	

বপবছয়ে	যবাই	বন,	আর	কস	জন্ই	
আমবার	জীিযনর	সিযেয়ে	ভবাল	
িছরগুযলবা	এখবাযন	েবাটবাযত	

কপযরবছ।	
দরিস্টি

“”“”
অক্সয�বায ড্ে 	

কেবানও	এে	ধরযণর	
ব�ক্বাথীথী 	কনই।	এটি	

দবারুণভবাযি	তিবেত্র্পূণডে	এিং	
আপবন	এখবাযন	বনযজর	
জবা়েগবা	খুোযজ	পবাযিন।		

অদিদি

“”“”

http://www.ox.ac.uk/foryou
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অক্সরফাডদে  কীিারব পরিবতদেি হরছি?
এখনও	কি�	বেছু	কগবাষ্ঠীর	সদস্	সংখ্বা	তুলনবা়ে	েম	আযছ,	
তযি	এই	পবরবস্বতর	দ্রুত	পবরিতডেন	হযচ্।	বিশ্ববিদ্বাল়ে	
ইবতমযধ্	আযগর	তুলনবা়ে	অযনে	কি�ী	সংখ্ে	েৃষ্বাগে	ও	
সংখ্বালঘ	ুজনযগবাষ্ঠীর	ব�ক্বাথীথী যদর	আেষডেণ	েরযছ	(যবা	
আমবাযদর	2019	এর	আন্ডবারগ্র্বাজযু়েট	গ্রহযনর	22%	এরও	
কিব�)।

2023	সবাযলর	মযধ্	আমরবা	অক্সয�বা ড্ে 	আন্ডবারগ্রবাজযু়েযটর	
কক্যত্র	25%	স্বান	িরবাদ্	রবাখিবার	লক্্	রবাখবছ	ইউযে-এর	
কসই	সমস্ত	ি্বােগ্রবাউন্ড	কথযে	আসবা	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	
যবাযদর	প্রবতবনবধবে	িতডেমবাযন	েম।	কস	েবারযণই	আমরবা	দটুি	
আেষডেণী়ে	নতুন	অ্বাযক্সস	কপ্রবাগ্রবাম	স্বাপন	েরবছ	যবাযদর	
নবাম	অপরেুবনটি	অক্সয�বা ড্ে 	এিং	�বাউযন্ড�ন	অক্সয�বা ড্ে ।	
ইউযে	কস্ট	সু্ল	ব�ক্বাথীথী রবা	আমবাযদর	এই	ইউবনে	
কপ্রবাগ্রবাযম	অং�	কনও়েবার	মবাধ্যম	ইবতমযধ্	েবারও	পযক্	
এখবাযন	পডবায�বানবার	সযুযবাগ	পবাও়েবার	সম্বািনবা	িবাডযি।	টবাযগডেট	
অক্সবরেযজর	সবাযথ	আমবাযদর	কযৌথ	উযদ্বাযগর	লক্্	হল	
েৃষ্বাগে	আবরিেবান	এিং	ে্বাবরবি়েবান	ব�ক্বাথীথী 	এিং	েৃষ্বাগে	
বমশ্র	িযণডের	আবরিেবার	ও	ে্বাবরবি়েবান	কহবরযটযজর	ছবাত্রযদর	
সহবা়েতবা	েরবা	যবা	অক্সয�বা ড্ে যে	আরও	�বতি�বালী	প্রয়েবাযগ	
সহবা়েতবা	েরযি।

এই	কপ্রবাগ্রবামগুবলর	পবা�বাপবাব�,	আমরবা	প্রবত	িছর	সবারবা	কদয�	
কস্ট	সু্ল	এিং	বিবভন্ন	সম্প্রদবায়ের	সবাযথ	হবাজবার	হবাজবার	প্রেবার	
েবাযডেরিম	পবরেবালনবা	েবর।	আমরবা	বনবচিত	েরযত	েবাই	যবাযত	
কয	কেবানও	স্বাযনর	কয	কেউ	অক্সয�বায ড্ে র	ব�ক্বাথীথী যদর	জীিন	
কেমন	তবা	জবানযত	পবাযর	এিং	েীভবাযি	এখবাযন	আযিদন	
েরযত	হ়ে	তবা	জবানযত	পবাযর।	এই	সমস্ত	ইবতমযধ্	এেটি	িড	
পবাথডেে্	ততবর	েরযছ	এিং	আমবাযদর	ছবাত্ররবা	আরও	বিবভন্ন	
ি্বােগ্রবাউন্ড	কথযে	আসযছন।

অক্সয�বা ড্ে 	
আন্ডবারগ্রবাজযু়েট	

ছবাত্রযদর	19%	েৃষ্বাগে	
অথিবা	সংখ্বালঘু	জবাবতগত	

বহসবাযি	বনযজযদর	
বেবনিত	েযরন।

আবরিেবান	
ে্বাবরবি়েবান	

কসবাসবাইটি	আমবাযে	বিবভন্ন	
ি্বােগ্রবাউন্ড	কথযে	আসবা	িহু	
অনুযপ্ররণবােবারী	ব�ক্বাথীথী যদর	
সবাযথ	কদখবা	েরবার	সুযযবাগ	েযর	
বদয়েযছ	যবা	আমবার	েবাযছ	

আ�ীিডেবাদস্রূপ।	
দিদিক্স

“”“”
অক্সয�বা ড্ে 	

আন্ডবারগ্রবাজযু়েট	
ব�ক্বাথীথী যদর	20%	তবাযদর	
এেটি	অক্মতবার	েথবা	
কঘবাষণবা	েযরযছন।

http://www.ox.ac.uk/access
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তািা কীিারব আরব্ি 
কিরবি?
আিিা কী খ্ঁজরে তা কবাঝা
অক্সয�বায ড্ে 	জবা়েগবা	পবাও়েবা	এেটি	বি�বাল	েৃবতবে।	সবাম্প্রবতেেবাযল,	প্রবা়ে	23,000-এরও	কিব�	ি্বতি	প্রবা়ে	
3,250টি	�ূন্পযদর	জন্	আযিদন	েযরযছন।	এজন্	অন্বান্	বিশ্ববিদ্বালয়ের	তুলনবা়ে	অক্সয�বায ড্ে 	
আযিদযনর	প্রবরি়েবাটি	অযপক্বােৃত	জটিল।	আমরবা	এমন	ব�ক্বাথীথী যদর	সন্বান	েরযত	েবাই	যবারবা	
অক্সয�বায ড্ে র	প্রদবান	েরবা	সুবিধবাগুবলযে	সিডেবাবধে	রূযপ	েবাযজ	লবাগবাযত	সক্ম	হযিন,	যবারবা	খুব�	থবােযিন	
এিং	এখবাযন	উন্নবত	লবাভ	েরযিন।

অক্সরফারডদে  আরব্ি কিাটা কীিারব আিা্া? 
ইউযে-এর	কয	কেবানও	বিশ্ববিদ্বালয়ে	আযিদন	েরবার	জন্	
পবরেল্পনবা	গ্রহণ	েরযত	হ়ে,	বেন্তু	অক্সয�বায ড্ে 	আযিদযনর	
আরও	েয়েেটি	পদযক্প	রয়েযছ:
•	 অক্সয�বায ড্ে 	অ্বাবলিযে�যনর	সম়ে	অযক্টবাির,	অন্বান্	

অযনযের	মযতবা	জবানু়েবারী	ন়ে।
•	 আপনবার	সন্বানযে	UCAS	এর	মবাধ্যম	আযিদন	েরযত	

হযি,	ঠিে	কযমন	ইউযে-এর	অন্বান্	বিশ্ববিদ্বালয়ের	
জন্	েরযত	হ়ে।

•	 অক্সয�বা ড্ে 	অ্বাবলিযে�যনর	কক্যত্র	প্রবা়ে�ই	ভরততির	
পরীক্বা	বদযত	হ়ে।	ব�ক্বাথীথী যদর	পরীক্বা	বদযত	হযি	
বেনবা	তবা	ox.ac.uk/tests	এ	পরখ	েযর	কদখযত	
হযি,	সম়েসীমবার	মযধ্	এটির	জন্	করবজস্বার	েরযত	
হযি	এিং	অনলবাইযন	নমুনবা	পরীক্বাপত্র	ি্িহবার	েযর	
অনু�ীলন	েরযত	হযি।

•	 আমবাযদর	েয়েেটি	কেবাযসডের	কক্যত্র	ব�ক্বাথীথী যদর	
বলবখত	েবাজ	জমবা	কদও়েবার	প্রয়েবাজন	হ়ে।	আপনবার	
সন্বানযেও	এগুবল	েরযত	হযি	বেনবা	তবা	তবারবা	আমবাযদর	
ওয়েিসবাইট	কথযে	জবানযত	পবাযরন।

•	 তবাবলেবাভুতি	িবাছবাই	েরবা	প্রবাথীথী যদর	এেটি	সবাক্বাৎেবাযর	
অং�	বনযত	ব্যসম্বর	মবাযস	অক্সয�বায ড্ে 	আসযত	িলবা	
হযি।	এটি	এেজন	সম্বাি্	টিউটযরর	সবাযথ	এেবায্বমে	
েযথবাপেথন।

এই	সমস্ত	পদযক্প	আমবাযদর	সিডেবাবধে	প্রবতভবািবান	
আযিদনেবারীযদর	খুোযজ	কপযত	সহবা়েতবা	েযর	কয	সেল	
ব�ক্বাথীথী রবা	এখবাযন	পডবায�বানবার	পদ্বতটি	উপযভবাগ	েরযি।

আরি কীিারব আিাি সন্তািরক সরবদোতিি অর্ারলিরকিি ততরি 
কিরত সাহাযর্ কিরত পারি?
•	 �ীষডে	সু্ল	কগ্র্গুবল	গুরুবেপূণডে,	তবাই	আপনবার	সন্বানযে	

সু্যল	কসই	বিষ়েগুবল	পডযত	উৎসবাবহত	েরুন	যবা	তবারবা	
উপযভবাগ	েযর	এিং	যবা	বনয়ে	পডযল	সম্িত	তবারবা	ভবাল	
েরযত	পবাযর।

•	 আপনবার	সন্বাযনর	এমন	এেটি	বিষ়ে	বনিডেবােন	েরবা	
উবেত	যবা	তবারবা	বতন	িবা	তযতবাবধে	িছর	অধ়্েন	
উপযভবাগ	েরযিন।	তবাযদর	সবািধবাযন	বেন্বা	েরযত,	এিং	কয	
বিষ়ে	বনয়ে	তবারবা	আযগ	েখনও	পডবায�বানবা	েযরনবন	কসই	
বিষ়েগুবল	বিযিেনবা	েরযত	উৎসবাবহত	েরুন।

•	 তবাযদরযে	গ্রীষ্মেবাযল	তবাযদর	UCAS	অ্বাবলিযে�ন	শুরু	
েরবার	পরবাম�ডে	বদন	-	ি্বতিগত	বিিৃবত	তবারবা	যবা	ভবািযছন	
তবার	কেয়ে	অযনে	কিব�	সম়ে	বনযত	পবাযর!

•	 যবদ	তবাযদর	কেবাযসডে	এেটি	ভরততি	পরীক্বার	অন্ভুডেতি	
থবাযে,	তবাহযল	বনবচিত	েরুন	কয	তবারবা	কযন	15ই	
অযক্টবাির	সম়েসীমবার	মযধ্	তবার	জন্	করবজস্বার	েযর।	
এই	পরীক্বাগুবলর	জন্	যবারবা	অনু�ীলন	েযর	তবারবা	
আরও	ভবাল	�ল	েযর	থবাযেন,	তবাই	আপনবার	সন্বানযে	
আমবাযদর	পরবাম�ডে	পডযত	উৎসবাবহত	েরুন	এিং	
আমবাযদর	ওয়েিসবাইযট	কটস্	কপপবারগুবল	কদখযত	িলুন।

ox.ac.uk/apply

আরব্রিি 
কিষ র্ি:

	15	অযক্টবাির	6pm
আপনবার	সন্বাযনর	

যবা	যবা	জবানবা	দরেবার	তবা	
আমবাযদর	ওয়েিসবাইযটর	গবাই্	
�র	অবপ্লিযেন্টস	কসে�যন	

পবাও়েবা	যবাযি।	যবদ	তবাযদর	এখনও	
কেবানও	বজজ্ঞবাস্	থবাযে	তযি	তবারবা	

আমবাযদর	সবাযথ	
ox.ac.uk/ask এ	

কযবাগবাযযবাগ	েরযত	পবাযর।

http://www.ox.ac.uk/apply


আিাি ক্ষরত্ির কর করে্ িরি্্রষ্ট কিা আের?  
ইউেয-এর	প্রতবটব	স্েুল	এিং	েলযজযর	সঙ্গয	
িব�্িিবদ্যবালয়য	এেটব	নবর্দবষ্ট	যোগবাযোগ	রয়যছয।	
অে্স�োর্্	েলযজগুলবর	দলগুলব	দয�যর	িবভবন্ন	
অঞ্েলযর	সবাথয	সংযোগ	স্থবাপনযর	জন্য	এেত্রয	েবাজ	
েরয,	এিং	স্থবানী়ে	প্রয়োজনযর	সবাথয	উপযুে্ত	এমন	
সহবা়েতবা	সরিরবাহ	েরয।	এর	অর্থ	হ’ল,	তবারবা	যযখবানযই	থবােুে	
নবা	েযন,	আপনবার	সন্তবান	িব�্িিবদ্যবালয়য	আিযদনযর	
িবষয়য	সহবা়েতবা	এিং	তথ্য	সংগ্রহ	েরতয	পবারযন।	
ox.ac.uk/linkcolls
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আমরবা	িুবঝ	কয	আপনবার	সন্বাযনর	পযক্	কেবান	বিশ্ববিদ্বালয়ে	
আযিদন	েরবা	উবেৎ	এিং	তবারবা	কেবাথবা়ে	সিযেয়ে	সুখী	হযি	
তবা	বনধডেবারণ	েরবা	েঠিন	হযত	পবাযর।	অক্সয�বায ড্ে 	আযিদযনর	
বিষয়ে	তবাযদর	আরও	আত্মবিশ্ববাসী	কিবাধ	েরযত	সহবা়েতবা	
েরবার	জন্,	আমরবা	প্রবতিছর	অক্সয�বা ড্ে 	এিং	ইউযে	জযুড	
হবাজবার	হবাজবার	বিনবামূযল্	ইযভন্ট	পবরেবালনবা	েবর।	আমবাযদর	
ওয়েিসবাইট	ox.ac.uk/study	এ	পবরিবাযরর	জন্	উপলভ্	
ইযভন্ট	এিং	বরযসবাসডে	সম্পযেডে 	আপবন	সমস্ত	বেছু	জবানযত	
পবাযরন।

এিি রক ককাি অি্ষ্ঠাি আরে কযখারি আিিা অংি রিরত 
পারি?
•	 অক্সয�বা ড্ে 	বিশ্ববিদ্বাল়ে	িছযর	বতন	বদন	সেযলর	জন্	

উনু্তি	থবাযে।	এই	বদনগুবল	ছবাত্রজীিন	সম্পযেডে 	আরও	
জবানবার	জন্,	েযলজ	এিং	বিভবাগগুবল	ঘযুর	কদখবার	জন্,	
এিং	িতডেমবান	ব�ক্বাথীথী 	এিং	টিউটরযদর	সবাযথ	কদখবা	
েরবার	এেটি	দদুডে বান্	সযুযবাগ।		
ox.ac.uk/opendays 

•	 আমবাযদর	কি�	েয়েেটি	সবািযজক্ট	বিভবাযগরও	তবাযদর	
বনজস্	উনু্তি	বদন	আযছ।		
ox.ac.uk/access

•	 যবদ	তবারবা	অক্সয�বায ড্ে 	আসযত	নবা	পবাযরন,	কসযক্যত্র	
আপনবার	সন্বান	অক্সয�বা ড্ে 	ও	ে্বামবরেজ	সু্য্ন্ট	
েন�বাযরযন্স	অং�	বনযত	পবাযরন।	এই	‘ট্্বাযভবলং	
ওযপন	ক ’্-গুবল	সবারবা	কদ�	জযুড	সংঘটিত	হ়ে।	
oxfordandcambridgeoutreach.co.uk 

অক্সরফারডদে  োকরত পারি এিি কপ্রাগ্ািগুরি ককিি?
•	 ইউযে	কস্ট	সু্যলর	12	িছযরর	ব�ক্বাথীথী যদর	জন্	

আমবাযদর	বরি	কপ্রবাগ্রবাম	UNIQ-এর	সম্পযেডে 	আরও	জবাননু।	
uniq.ox.ac.uk 

•	 টবাযগডেট	অক্সবরেজ	সম্পযেডে 	আরও	জবানুন	যবদ	
তবারবা	েৃষ্বাগে	িবা	বমশ্র	জবাবত	এিং	আবরিেবান	ও	
ে্বাবরবি়েবান	ঐবতযহ্র	হন।		
targetoxbridge.co.uk

এিি ককািও অিিাইি স্াি রক ির়েরে যা আিিা বর্বহাি 
কিরত পারি? 
• @StudyAtOxford	ইনস্বাগ্রবাযম	অনুসরণ	েরুন
•	 আপনবার	সন্বাযনর	সু্ল	কথযে	ইউবনভবারসতিটিযত	যবাও়েবার	

বিষয়ে	সহবা়েতবা	সম্পযেডে 		
ox.ac.uk/forfamilies.	এ	আরও	পরবাম�ডে	পডুন।

ox.ac.uk/access

কীিারব আিিা আিও জািরত 
পারি? 
আপিারক সহা়েতা কিাি জির্ ইরিন্ট এবং 
অিিাইি তের্

http://www.ox.ac.uk/linkcolls
http://www.ox.ac.uk/opendays
http://www.ox.ac.uk/access
http://www.oxfordandcambridgeoutreach.co.uk
http://www.uniq.ox.ac.uk
http://www.targetoxbridge.co.uk
https://www.instagram.com/studyatoxford/
http://www.ox.ac.uk/access


আমরবা	জবাবন	কয	ব�শুরবা	ত	বিশ্ব	সম্পযেডে 	কেৌতুহল	বনয়ে	জন্গ্রহণ	েযর	এিং	তবারবা	এইভবাযিই	ক�যখ।	
আমবাযদর	কেৌতূহল	এেটি	বি�বাল	প্রবােৃবতে	প্রবতভবা।	আমরবা	বনবচিত	কয	আপবন	এমন	ব�শুযদর	কেযনন	
যবাযদর	মযন	প্রযশ্নর	ক�ষ	কনই।	আমরবা	আরও	জবাবন	কয	ব�ক্েরবা	খুি	ি্স্ত	থবাযেন,	বিবভন্ন	ব�শুযদর	তবাযদর	
বিবিধ	প্রয়েবাজযন	সবাহবায্	েরবার	কেষ্টবা	েযরন,	এিং	মবাযঝ	মযধ্	কমধবািী	ব�ক্বাথীথী রবা	সু্যল	বিরতি	হয়ে	কযযত	
পবাযর।	সুতরবাং,	আপবন	েীভবাযি	আপনবার	পবরিবাযরর	কু্ধবাতডে 	মবস্তষ্যে	খবাও়েবাযত	সহবা়েতবা	েরযত	পবাযরন?

প্রথমত,	আপনবার	েবাযছ	সমস্ত	উতির	নবা	থবােযতই	হযি!	ব�শুযদর	কয	বিষয়ে	আগ্রহ	তবা	বনয়ে	েথবা	িলযল	
সত্ই	উপেবার	হযত	পবাযর,	আর	এযত	তবাযদরও	মযন	হযত	পবাযর	কয	তবারবা	বিয�ষজ্ঞ	যবা	তবাযদর	জন্	ভবাযলবা।	
এর	�যল	তবাযদর	আরও	কি�ী	প্রশ্ন	আসযত	পবাযর,	বেন্তু	এর	অথডে	হ’ল	তবারবা	বেন্বাভবািনবা	েরযি।	তবারবা	আরও	
তথ্	কেবাথবা়ে	কপযত	পবাযর	আপবন	কসই	পরবাম�ডে	বদযত	পবাযরন	–	আর	তবা	কেিলমবাত্র	িই	কথযেই	ন়ে।	তবারবা	যবদ	
কেিল	এেটি	মবাত্র	বিষয়ে	আগ্রহী	িযল	মযন	হ়ে	তযি	বেবন্ত	হযিন	নবা	–	িহু	বিষয়ে	অল্প	অল্প	জবানবার	কেয়ে	
এেটি	বিষয়ে	অযনে	বেছু	জবানবাটবা	এে	প্রেবার	ব�ক্বালবাযভরই	পদ্বত।	কযটবা	গুরুবেপূণডে	তবা	হল	তবারবা	ব�খযত	
ভবালিবাসযছ	বেনবা।
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আিিা তার্ি রকিারব আগ্হী করি িাখরত 
পারি
তার্ি ককৌতূহি পূিি কিা

অিরূ্দে 16
•	 11-18	িছযরর	ব�শুযদর	জন্	আমবাযদর	বিনবামূযল্	

ব�অক্সযলিবাযর	ওয়েিসবাইটটি	ঘুযর	কদখুন	কযখবাযন	এমন	
সি	িড	িড	প্রযশ্নর	সন্বান	রয়েযছ	যবা	আমরবা	জবাবন	কয	
তবাযদর	ভবাযলবা	লবাগযি।	
oxplore.org	

•	 এেসবাযথ	অযন্বষণ	েরুন:	টিবভযত,	িইযত,	ম্বাগবাবজযন	
এিং	অনলবাইযন।	

•	 তবাযদর	বপ্র়ে	বিষ়েগুবলর	উপর	ইউটিউি	বভব্ওগুবলর	
সন্বান	েরুন।	

•	 অক্সয�বায ড্ে র	সবাম্প্রবতে	আবিষ্বাযরর	েয়েেটি	
বভব্ও	ox.ac.uk/reading	কত	কদখুন।

•	 কয	কেবানও	স্বানী়ে	বমউবজ়েবাযমর	ইযভন্টগুবলযত	যবান:	
এগুবলর	প্রবা়ে�ই	কেবানও	প্রযি�মূল্	থবাযেনবা।

•	 আপনবার	অঞ্চযল	ছুটির	কপ্রবাগ্রবামগুবল	সম্পযেডে 	সন্বান	
েরুন;	অযনেগুবলই	বিনবামূযল্	স্বানী়ে	েবাউবন্সল	
দ্বারবা	অথডেবাব়েত	হ়ে।	

•	 তবাযদর	সবাযথ	নতুন	অবভজ্ঞতবা	সম্পযেডে 	েথবা	িলুন।

16 এি উরর্দে
•	 MOOC	(ম্বাবসভ	ওযপন	অ্বান্ড	অনলবাইন	কেবাযসডেস),	

অন্বান্	অনলবাইন	কেবাসডে	এিং	িতৃিতবাগুবল	সন্বান	েরুন।	
www.mooc.org 
www.edx.org

•	 অনলবাইন	পবত্রেবা	কদখবার	জন্	তবাযদর	উৎসবাবহত	েরুন।
•	 তবাযদর	আগ্রযহর	বিষ়েগুবলর	উপর	বেছু	কট্	টে	কদখযত	

পবাযরন।		
www.ted.com/talks

•	 হবা�যপবাস্	েবাগজটি	কদখুন,	কয	অনলবাইন	
বনউজযপপবারটিযত	প্রেুর	তরুণ	কলখেরবা	রয়েযছন।	
www.huffingtonpost.co.uk

ক্্ধাতদে  িরস্তরকেি জির্ এখারি কর়েকটি ধািিা ক্ও়ো হর়েরে:

http://www.mooc.org
http://www.edx.org
http://www.ted.com/talks
http://www.huffingtonpost.co.uk
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আন্ডবারগ্র্বাজযু়েট	অ্বা্বম�ন	ও	আউটবরে	ব্পবাটডে যমন্ট	এিং	বদ	
ইউবনভবারসতিটি	অ�	অক্সয�বা ড্ে 	পবািবলে	অ্বায�়েবাসডে	ব্যরক্টযরট,	
ইউবনভবারসতিটি	অব�যসস,	ওয়েবলংটন	কস্বা়েবার,	অক্সয�বা ড্ে ,	OX1	2JD	
দ্বারবা	উৎপবাবদত	

�যটবাগ্রবা�ঃ	অক্সয�বা ড্ে 	বিশ্ববিদ্বালয়ের	বেত্রসমূহ।	
সংবলিষ্ট	�যটবাগ্রবা�বারগণ:	জন	কে়েবানডেস,	রি	জবাযজস	এিং	ই়েবান	
ও়েবালম্বান।	

অক্সফিযার্ড  দিশ্বদিি্যালয় 2020

সিডেস্বে	সংরবক্ত।	এই	প্রেবা�নবার	কেবানও	অং�ই	পূযিডে	অনুমবত	ছবাডবা	
পুনরুৎপবাদন,	পুনরুদ্বার	পদ্বতযত	সংরক্ণ	েরবা	িবা	কেবানও	�মডে	
িবা	কেবানও	উপবায়ে,	তিদু্ বতন,	যবাবন্ত্রে,	�যটবােবপ,	করের্তিং	িবা	অন্	
কেবানওভবাযি	ট্বান্সবমট	েরবা	যবাযি	নবা।


