
 

দয়া করে ন ়াট করু : ইউএ এইচসিআে ম়াল্ট়া এই তরযেে আসিক়াসেক উত্ি  য। ইউএ এইচসিআে ম়াল্ট়া এই তযেটিে অ ুব়াদ করেরে , এটি আপ ়াে ক়ারে 

নে ভ়াষ়া আপস  বুঝরত চ়া  ত়া আপ ়াে ক়ারে উপলভে কেরত এবং এটি ম়াল্ট়ায শেণ়াযী এবং আশ্রয-প্র়াযীরদে মরিে ভ়াগ করে ন ওয়াে জ ে। 

ইউএনএইচসিআর মাল্টা দ্বারা প্রস্তাসিত অনলাইন িংস্থানিমূহ 

 

ইউএ এইচসিআে ম়াল্ট়া করে়া ়াভ়াইে়াি (COVID-19) মহ়াম়ােী চল়াক়ালী  শেণ়াযী, আশ্রযপ্র়াযী এবং অসভব়ািীরদে িহ়াযত়াে জ ে সবসভন্ন 

সবষরয অ ল়াই  িংস্থ়াে একটি ত়াসলক়া ততসে করেরে । 

আপস  ঘরে আেও িময বেয কে়াে িময ইন্ট়াের ট আপ ়ারক প্রচুে তযে এবং সবর ়াদ  িেবে়াহ কেরত প়ারে। তরব সকেুট়া িতকক ত়া 

জরুসে। এই মুহুরতক , নল়ারকে়া অ ল়াইর  নবসশ িময বেয কেরে ত়াে অযক এই নে অ ল়াই  সশক়াসেে়া আরগে নচরয নবসশ হুমসক হরয 

দ়াাঁ সিরযরে। অতএব, আপস  েসদ একজ  সপত়াম়াত়া হ  তরব আমে়া আপ ়ারক দৃঢভ়ারব পে়ামশক সদসি নে আপ ়াে ব়াচ্চ়াে়া নক়া  অ ল়াই  

সিয়াকল়ারপ জসিত ত়া িবকদ়া পেকরবক্ষণ কেরত। 

 
 

অসিওিুকি এিং ই-িুকি 

 
- Audible. সমস্ত বয়সসর জন্য ববন্ামূসযয অবিওবুক। বববিন্ন িাষায় উপযিয।  

এখাসন্ যান্: https://stories.audible.com/discovery 

 

- LibriVox. িমস্ত বযরিে জ ে সব ়ামূরলে অসিওবুক এবং ই-বই। সবসভন্ন ভ়াষ়ায উপলভে।  
এখ়ার  ে়া : https://librivox.org/ 

 
- Malta Libraries. ম়াল্ট়া ল়াইরেসে ই-বুক পসেরষব়া অ ল়াইর  ই-বুক এবং অসিওবুক িেবে়াহ করে।  

এখ়ার  ে়া : https://maltalibraries.overdrive.com/ ব়া সলসব অে়াসিরকশ টি ি়াউ রল়াি করু : 

http://libbyapp.com/  

o একটি ল়াইরেসে ক়ািক  পেতত, এখ়ার  ে়া :: 

https://www.maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?sUrl=UserActivities&t=145
8299738388#GuestRegistration=1 

 
 

সিশু-িান্ধি উেকরণ 

 

- L-Avventura Msaħħra ta’ Melanie u Karl. করে়া ়াভ়াইে়াি (COVID-19) এে ক়ােরণ নে সু্করল নেরত 

প়ারে  ়া ত়ারদে জ ে একটি গল্প। ম়াসল্টজ ভ়াষ়ায প়াওয়া ে়ায। এখ়ার  ে়া : 
http://www.gorgmallia.com/assets/avventura-melanie-karl.pdf 
 

- National Literacy Agency. ব়াচ্চ়ারদে জ ে গল্প বল়াে নিশ গুসল। ইংরেসজ এবং মসল্টয ভ়াষ়ায উপলব্ধ।        
এখ়ার  ে়া : https://www.facebook.com/NationalLiteracyAgency/ 
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কতরানাভাইরাি (COVID-19) িম্পসকি ত তথ্য 

 

- COVID-19 Parenting. COVID-19 চল়াক়ালী  90 টি ভ়াষ়ায উপলভে অ ল়াই  পে়ারেসন্টংরযে িংস্থ়া গুসল।    
এখ়ার  ে়া : https://www.covid19parenting.com/ 

 

- Government of Malta. করে়া ভ়াইে়াি িম্পরকক  িবকরশষ আপরিরটে তযে (COVID-19) এবং ম়াল্ট়ায বেবস্থ়াগুসল। 
নদখু : https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-

page.aspx 
 

- IASC Storybook for children on COVID-19. এক়াসিক ভ়াষ়ায উপলব্ধ।                                    
পসেদশক : https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-

psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you 
 

- UNHCR Malta. ইউএ এইচসিআে ম়াল্ট়া করে়া ়াভ়াইে়াি (COVID-19) িম্পরকক  িঠিক তযে এবং সবসভন্ন ভ়াষ়ায ম়াল্ট়া 

িেক়ারেে িবকরশষ আপরিটগুসল িেবে়াহ কেরে।  
এখ়ার  ে়া : https://www.facebook.com/groups/517724762455122/  AND 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta 
 

- World Health Organization (WHO). করে়া ়াভ়াইে়াি (COVID-19) িম্পসকক ত তযে নপ়াটক ়াল ।  
এখ়ার  ে়া : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
সিক্ষা এিং ভাষা সিক্ষা 

 

- BBC Learning English. ইংরেসজ সশখরত সব ়ামূরলে অসিও, সভসিও এবং প়াঠ্ে ি়ামগ্রী। এক়াসিক ভ়াষ়ায উপলব্ধ। 
এখ়ার  ে়া : https://www.bbc.co.uk/learningenglish 

 

- Coursera for Refugees. সবশ্বজুরি সবশ্বসবদে়ালযগুসল শেণ়াযী, িহ়াযক িুেক্ষ়াে িুসবি়ারভ়াগী এবং ম়াল্ট়ায আশ্রযপ্র়াযীরদে 

জ ে সব ়ামূরলে অ ল়াই  নক়ািক িেবে়াহ করে।  ়াম  সযভুক্ত কেরত ব়া আেও জ়া রত: আপ ়াে িমূ্পণক  ়াম এবং 

ইউএ এইচসিআে ফ়াইল  ম্বে িহ borgl@unhcr.org এ একটি ইরমল নপ্রেণ করু । 
 

- FutureLearn. সবশ্ববে়াপী সবশ্বসবদে়ালয এবং ি়াংসৃ্কসতক প্রসতষ্ঠ়া  নযরক সবসভন্ন প়াঠ্েিরমে স বক়াচ । সব ়ামূরলে নক়ািক অ ুিেণ 
কে়াে সবকল্প। এখ়ার  ে়া : https://www.futurelearn.com/ 
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- “I Belong” Integration Programme. স খেচ়ায প্র়াযসমক স্তরেে ম়াসল্টজ, ইংরেসজ এবং ি়াংসৃ্কসতক ওসেরযরন্টশ  

ক্ল়াি। ত়াসলক়াভুসক্ত কেরত, integration@gov.mt এ একটি ইরমল নপ্রেণ করু  ব়া 79400020  ম্বরে কল করু । 
 

- Integra Foundation & Hal Far Outreach. সব ়ামূরলে ইংরেসজ প়াঠ্, সশক্ষ়া সবশ এবং মিেবতী প়াঠ্ 

ত়াসলক়াভুসক্ত কেরত 99978386  ম্বরে একটি নহ়ায়াটিঅে়াপ ব়াতক ়া নপ্রেণ করু । 
-  

- Khan Academy. গসণত, সবজ্ঞ়া , অযক ীসত এবং আেও অর ক সকেুে জ ে সব ়ামূরলে অ ল়াই  সশক্ষ়াে িংস্থ়া ।     
এখ়ার  ে়া : https://www.khanacademy.org/ 

 

- Teleskola.mt. সপত়া-ম়াত়া, অসভভ়াবক, সশক্ষ়াযী এবং প্রসশক্ষকরদে িহরজই দূে সশক্ষ  িংস্থ়া  এবং প়াঠ্গুসল খুাঁরজ নপরত 

িহ়াযত়া কে়াে একটি িে়াটফমক। এখ়ার  ে়া : https://teleskola.mt/ 

 
 
সিল্ম এিং সভসিও 

 

- TED. একটি অল়াভজ ক িে়াটফমক ি়াি়ােণত িংসক্ষপ্ত, শসক্তশ়ালী আরল়াচ ়াে আক়ারে ি়ােণ়াগুসল েসিরয নদওয়াে জ ে 

উত্িগীকৃত। 100 টিেও নবসশ ভ়াষ়ায উপলভে। এখ়ার  ে়া : https://www.ted.com/participate/translate/our-

languages 
 
 

অনযানয উৎি 

 

- #DrawWithRob. সব ়ামূরলে অ ল়াই  আটক  ক্ল়াি।                                                                 
এখ়ার  ে়া : https://www.youtube.com/channel/UCBpgrJijMpk_pyp9uTbxLdg 

 

- Google Arts&Culture. একটি অ ল়াই  িে়াটফমক ে়া ি়াে়া সবশ্ব জুরি 2000 টিেও নবসশ িংগ্রহশ়াল়া, ি়াংসৃ্কসতক 

প্রসতষ্ঠ়া  এবং িংেক্ষণ়াগ়াে নযরক প্র়াপ্ত ি়ামগ্রী েরযরে। এখ়ার  ে়া  https://artsandculture.google.com/ 

 
- Heritage Malta. নহসেরটজ ম়াল্ট়া এে ি়াইট এবং জ়াদুঘেগুসলে ভ়াচুক য়াল অসভজ্ঞত়া িেবে়াহ করে এম  একটি অ ল়াই  

িে়াটফমক। এখ়ার  ে়া : https://heritagemalta.org/virtual-viewing-heritage-malta-sites-go-online/ 

 

- Malta Together. COVID-19 মহ়াম়ােী চল়াক়ালী  বেসক্ত, পসেব়াে এবং বেবি়ারযে জ ে িহ়াযত়া, সিয়াকল়াপ, সবর ়াদ  

এবং দেক়ােী পসেরষব়াগুসলরত অে়ারেি িেবে়ারহে ম়ািেরম ম়াল্ট়াে নল়াকজ রক ত়ারদে জীব রক আেও ভ়ালভ়ারব ব়াাঁ চরত িহ়াযত়া 

কে়াে জ ে একটি িম্প্রদ়ায িে়াটফমক। এখ়ার  ে়া : https://www.maltatogether.com/ 
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- Migrant Learner’s Unit. ল়াইভ সভসিও, সশক্ষ়ামূলক সিয়াকল়াপ এবং ইংরেসজ এবং ম়াসল্টজ ভ়াষ়ায আরল়াচ ়া। 
এখ়ার  ে়া : https://www.facebook.com/migrantlearnersunitmalta/ 

 

- Mindful. একটি ম  শীলত়া এবং িে়া  নপ়াটক ়াল। ইংরেজীরত উপলব্ধ। এখ়ার  ে়া : https://www.mindful.org/ 
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