
রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন 
(RSE)

ওলয়েে্-এ রশক্যা পরিবর্্তন হলছে। ওলয়েে্ জসুল়ে রশক্ে এবং রশক্যা রবলশষজ্ঞিযা ওলয়েলেি েযারিেসু েযাম  তর্রি েিলর্ 
এেেলগে েযাজ েিলেন

আমযালেি সেযাি সেযাি েব সেলেলমলয়লেিলে জীবলনি েব সক্লরে পযািেশ্তী হলর্ েযাহযায্্য েিলর্ হলব, য্যালর্ র্যািযা েসুস্থ, 
আত্মরবশ্যােী ব্যক্তি রহেযালব ব়ে হলয় ওলে। রশক্যাি উটির্ সেযাি সেযাি সেলেলমলয়লেিলে টনলজলেি এবং অ্ন্যলেি েম্যান েিলর্, 
তবটিলরে্যি মূে্য রেলর্ এবং র্যালেি েসুস্থ, েম্যানজনে েম্পে্ত  গল়ে সর্যােযাি ক্মর্যা প্রেযালন উৎেযারহর্ েিযা এবং েমর্্তন েিযা। 

2022 েযালেি সেলটেম্বলি শুরু হওয়যা নর্সুন পযাে্যক্রলম উন্নয়নমূেেভযালব উপয্সুতি রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন 
(RSE) অ্ন্তভসু্ত তি েিযা হলব।

স্সু ে, সেটিংে, বযাবযামযা এবং পরিিয্্তযােযািীলেি জন্য র্র্্য

RSE রে?
ছো�োট ছো�োট ছো�লেলেলেলের ছোেই েব তথ্্যগুলে জোনবোর অধিকোর থ্োকো উচিত যো 
তোলের ক্ষতত হওেো ছোথ্লক চনরোপে রোলে। এর েলি্য রলেল� েসু্থ েম্পলককে র ধবষলে 
ছোেেো, চনরোপে থ্োকো, অনেোইন এবং অফেোইন এবং েোচেত্বেীে প্োপ্তবেস্কলের 
েোেলন েেে্যোগুলেলক আত্মধবশ্োলের েোলথ্ তুলে িরলত েক্ষে হওেো। 

RSE আেোলের েেস্ত ধেশু এবং ছো�োট ছো�োট ছো�লেলেলেলের েরুক্ষোর জন্য 
চিজোইন করো হলেল�, যো তোলের জ্োন, েক্ষতো এবং আিরণ ধবকোলে েহোেতো 
কলর তোলের েোরো জীবন রক্ষো করলত েহোেতো করলব।  

এেন একচট েেোজ গঠন করো গুরুত্বপূণকে ছোযেোলন অন্যলের জোতীেতো, 
আথ্কেেোেোলজক পটভূধে, অক্ষেতো, লেঙ্গ,  লেঙ্গত্ব বো ছোযৌনতো চনলবকেলেলষ, 
তোলের েোলথ্ ধবিোরধবলবিনো এবং েহোনভূুততর েোলথ্ আিরণ করো হলব।
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RSE সেযালডি মল্য্য রে অ্ন্তভসু্ত তি িলয়লে?
রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন(RSE) সেযাড েখন রে রে প়েযালনযা উটির্ সেরবষলয় 
স্সু ে এবং সেটিংলেি জন্য রবস্যারির্ রববিণ সেয় । আমিযা বযাবযামযালয়লেি পযাবলেশ হওয়যা RSE 
সেযাড প়েলর্ উৎেযারহর্ েরি সয্খযালন র্যালেি েন্তযানিযা েখন রে রশখলব সে েম্পলে্ত  স্পষ্ট ্যযািণযা  
সেওয়যা আলে। আপনযাি পযাে্যক্রম টডজযাইন েিযাি জন্য ক্রে-েযাটিং রর্ম 
- Hwb (gov.wales)

RSE -র েলি্য েেস্ত ধেক্ষো ছোয উন্নেনেূেকভোলব উপযুক্ত হলব তো চনশ্চিত করোর জন্য অত্যন্ত েতককে তো অবেম্বন করো হলেল� এবং এর উন্নেলনর েোলথ্ জচ়িত 
ধেক্ষক, ছোটেকলহোল্োর এবং ছোপেোেোররো চনশ্চিত কলরল�ন ছোয এচট ছোকোলির েলি্য পধরেলক্ষত হে। 

ওলয়ল্স সরেমওয়যালে্ত ি রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন রবভযালগি েযারিেসু েযালম(RSE) িলয়লে:

• RSE ছোকোি-ছোকোন পযকেোলে ধক প়িোলনো হলব;
• েংধবধিবদ্ধ চনলেকে ধেকো-এচট সু্কেলক RSE কোধরকুেোে ততধরলত েহোেতো কলর।

উন্নয়নমূেেভযালব উপয্সুতি রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন 
(RSE)
RSE বোস্তবোেলন সু্কেগুলে ছোয েংস্থোনগুলে ব্যবহোর কলর ছোেগুলে েহ RSE-র উন্নেনেূেকভোলব উপযুক্ত হওেোর জন্য আইনী 
প্লেোজনীেতো রলেল�।

অনেোইন চনরোপত্ো, েম্মতত এবং ছোযৌন স্োলস্থ্যর েলতো ধবষেগুলে েবই ছোকোলি অন্তভুকে ক্ত করো হলেল�, তলব ছোেগুলে উন্নেনেূেকভোলব উপযুক্ত পযকেোলে আল�, যোলত 
ধেক্ষোথ্কেীরো ছোেই েব লজচনেগুলের ধবষলে জোনলত নো পোলর যো তোলের বেে এবং ধবকোলের জন্য উপযুক্ত নে। অল্প বেলেই, উেোহরণস্রূপ, তোলের এলক অপলরর 

েোলথ্ েেো এবং েহোনভূুততর েোলথ্ আিরণ করোর ধবষলে ছোেেোলনো হলব। বোচ্োরো 
ব়ি হওেোর েোলথ্ েোলথ্, তোরো অনেোইন চনরোপত্ো, েম্মততেোন এবং ছোযৌন স্োলস্থ্যর 
েলতো ধবষেগুলে েম্পলককে  একচট বুঝলত এবং জোনলত পোরলব- ছোযগুলের েবটোই 
একচট েংলবেনেীে উপোলে পধরিোেনো করো হলব। 

RSE-ছোত ছোেেোর েলি্য েব িরলনর তবষে্য, ধহংেো, অবেোননো এবং অবলহেো 
েম্পলককে  জোনো ছোবোঝো এবং কথ্ো বেো এবং ধবশ্স্ত ছোেোেকে ছোথ্লক ধবতভন্ন ধবষলে 
েেথ্কেন ও পরোেেকে ছোনওেো অন্তভুকে ক্ত থ্োকলব। 

RSE-এরও আইনগতভোলব বোস্তব, েেোলেোিনোেূেক এবং বহুত্ববোেী হওেো 
প্লেোজন: েোলন সু্কে এবং ছোেচটংে অবে্যই বোস্তব তথ্্য ছোেলব এবং েূে্যলবোলির প্লনে, 
েোিোরণত েেোলজর েলি্য অনচুঠিত হওেো, একচট প্েত্ ধবষলের উপর েতৃটিভচঙ্গর 
ধবসৃ্তত পধরের প্েোন করলব ।
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েংধবধিবদ্ধ চনলেকে ধেকো েুবই স্পটি ছোয আেরো আেো কধর ছোয 
েন্তোনরো ধক ধেেল� ছোেধবষলে বোবোেোলেরো বুঝলত ছোপলরল� 
ধকনো তো চনশ্চিত করোর জন্য, সু্কেগুলে তোলের েোলথ্ 
ঘচনঠিভোলব কোজ করলব।

সু্কে এবং ছোেচটংলে RSE-েম্পলককে  ছোযোগোলযোলগর েসু্পটি ছোরেো থ্োকো উচিত এবং 
RSE-ছোত ছোেেোলনো ও প়িোলনোর েোলথ্ েোলথ্ ধেক্ষোথ্কেী, বোবোেো, পধরিযকেোকোরী 
এবং বৃহত্র েম্প্রেোলের েোলথ্ জচ়িত থ্োকো উচিত।

সু্কেগুলের উচিত �োত্র�োত্রীলের ধক ধক ছোেেোলনো হলছে এবং ছোকন, ছোে েম্পলককে  
বোবোেো এবং পধরিযকেোকোরীলের েমূ্পণকে েতককে  রোেো এবং ছোে েম্পলককে  তোলের প্নে 
করোর এবং স্পটিটীকরলণর েলুযোগ ছোেওেো। েন্তোনরো কেন এবং ধক ধেেলব ছোে 
েম্পলককে  বোবোেো এবং পধরিযকেোকোরীলের স্পটিটীকরণ করলত এবং স্ছেতো ধেলত 
RSE ছোকোি পোবলেে করো হলেল�।

বযাবযামযা এবং পরিিয্্তযােযািীলেি য্সুতি েিযা

উপলয্যাগী লেঙ্ক:

বযাবযামযা এবং পরিিয্্তযােযািীি পযাে্যক্রম টনলে্ত রশেযা 

RSE সলেলেস্ট 

রিলেশনরশপ অ্্যযান্ড সেক্সুয়যালেটি এডসু লেশন  
েংরবর্যবদ্ধ টনলে্ত রশেযা এবং সেযাড
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Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg. 
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েম্পে্ত  এবং সয্ৌনর্যা রশক্যাি মল্য্য িলয়লে েসুস্থ েম্পে্ত , েহযানসুভূক্র্, টনিযাপে িযাখযা এবং 
েযাটয়ত্বশীে প্রযাপ্তবয়স্লেি েযামলন েমে্যযাগুলে র্সু লে ্যিযাি জন্য জন্য আত্মরবশ্যােী হওয়যা 
েম্পলে্ত  সশখযা। 

সেে স্টযাটড:
সলেটনলমে প্রযাইমযারি স্সু ে, সেযায়যানক্ে

2022 েোলে র জনু েোলে ছোস্পকট্োে প্লজক্ট চনলে ক্োেরুে ছোেেন িেোকোেীন ছোেোেোনতের ছোলেচনলেে 
প্োইেোধর সু্কলের 1 ব�লরর ধেক্ষোথ্কেীরো েসু্থ েম্পককে  েম্পলককে  ধেলেল�। ছোেেলন েম্মততেোন, তবচিত্র্য এবং 
েম্পলককে র েলতো ধবষেগুলের পোেোপোধে উন্নেনেূেকভোলব উপযুক্ত ধেক্ষো অন্তভুকে ক্ত চ�ে। ধেক্ষোথ্কেীরো 
একচট "ছোরেন্ডধেপ ে্ুযপ" ততধরর েলতো অ্যোলক্টতভচটলত অংে ছোনে, উেোহরণস্রূপ, ছোকোন গুণগুলে একজন 
ভোে বনু্ ততধর কলর তো ছোবোঝোর জন্য।

ছোেেন িেোকোেীন, ছোিপচুট ছোহি চটিোর ধেলেে আধেরোত বলেন: 
“এটো েতত্যই েবু গুরুত্বপণূকে ছোয আেরো �োত্র�োত্রীলের েঙ্গলের ধেলক 
নজর রোেচ� এবং তোলের েসু্থ ও আত্মধবশ্োেী ব্যতক্ত হলে উঠলত 
েোেনপোেন করচ�, এবং আধে েলন কধর RSE পোঠ্যক্রে চনলজই 
ছোেই কোজ কলর। তোরো বনু্ত্ব গল়ি তুেল�, তোরো ধেেল� কীভোলব 
অন্যলের প্তত েহোনভূুততেীে হলত হে, এবং তোরো শুি ুএকচট চটলের 
অংে ধহেোলব েলন করল� তলব এলক অপলরর পোথ্কেক্যলক েেূ্য ধেলছে 
এবং বুঝলত পোরল� ছোয একচট উপযকু্ত বেলে এচট ধঠক আল�।"

আপটন এখযালন এই সেে স্টযাটডি এেটি 
ক্ভটডও সেখলর্ পযালিন:

লেঙ্ক
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https://youtu.be/wozJBEBphGs

