
1 েহিরেটজ ভাষা �ায় িজ�ািসত ��সমূহ – �-মূলযায়য় ২০১৫ 

 
 

�ািজ� -  �ায়ই িজ�ািসত ��সমহূ 
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ র �-মলূযায়য় 

 

েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ র �-মলূযায়য় িক? 
 

   এই �-মূলযায়য় হে� �মানসাের সাজােয়া একগ� ফমর যা একজয় িশ�াথর্  তার েহিরেটজ ভাষার উপের তার 
দ�তা মূলযায়েয়র জ� বযবহার করেত পারেব। এই ফমরগেলােত ভাষার দ�তার িববরণ েদয়া আেছ। িশ�াথর্  
িয়েজ িঠক করেব �-মূলযায়েয়র ফমরগেলােত উে�িখত তািলকার দ�তাগেলা েস অজরয় কেরেছ ক্ য়া। 

 

িশ�াথর্ রা িয়েজরাই েকয় তােদর অ�গিতর মলূযায়য় করেছ? এটা িক িশ�েকর কাজ য়য়? 
 

   �-মূলযায়য় িশ�াথর্ েদর অনুাবয় করেত সাহাযয কের ক) তারা িক িশেখেছ খ) ক্ভােব েশেখ এবং গ) 
েকাথায় উ�িত করা েযেত পাের। িশ�ক ভাষা িশ�ার বযাপাের িয়েদরশাবল্, উপেদশ এবং অনুল পিরেবশ 
�দায় কেরয়।  

 
  এই �-মূলযায়য় সং�া� ফমরগেলার েক�্ভূত ল�য হে� িশ�াথর্  ক্ পাের তা, ক্ পাের য়া তা য়য়। সব িশ�াথর্ ই তার 

অ�গিত বুঝেত পারেব, যিদও েস সামেয় সামা� একুাপ এেগায়।  
 

 

�-মলূযায়েয়র ফমরগেলার িবকাশ ক্ভােব হেয়েছ? 
 

   �-মূলযায়েয়র এই ফমরগেলার িভিত হে� ভাষার সাুারণ সচূেকর অবকাঠােমা, ভাষার একিট আ�জরািতক মায়দ� 
[Common Framework of Reference for Languages (CFR) ] যা অিতির� ভাষার জ� িশ�া ম�ণালয় 
সপািরশ কেরেছ।   

 
   ভাষার সাুারণ সচূেকর অবকাঠােমা সাম��পণূর মায় এবং পািরভািষক শ� �দায় কের যার সাহােযয সকল 

িশ�াথর্ েক একই িয়ণরায়কবল্র �ারা মূলযায়য় করা যায়। এ বযাপাের আরও জায়েত হেল 
www.coe.int/lang-CEFR ওেয়ব সাইটিট পিরদশরয় করয়।  

 

�-মলূযায়য় ফেমরর সংখযা কয়িট? 
 

   �-মূলযায়েয়র জ� েমাট দশিট ফমর আেছ যা চার ভােগ িবভ�: 

o ১িট ফমর, �ারি�ক বছরগেলার জ� – �াক-�লু, �াক-িকন্ারগােটরয়, িকন্ারগােটরয় এর ছা�-ছা�্েদর জ�; 
o ৩িট ফমর, �াথিমক বছরগেলার জ� – ে�্ ১-৫ এর ছা�-ছা�্েদর জ�; 
o ৩িট ফমর, মুয্হ বছরগেলার জ� – ে�্ ৬-৯ এর ছা�-ছা�্েদর জ�; এবং 
o ৩িট ফমর, মাুযিমক/�া�বয়�েদর জ� - ে�্ ১০-১২ এবং তার উেুর ছা�-ছা�্েদর জ�। 

আিম ক্ভােব জায়ব আমার �ােশর একজয় ছা�/ছা�্েক �-মলূযায়েয়র েকায় ফমরিট িদেত হেব? 
 

 �থেম ছা�/ছা�্র �লু ে�্ েদেখ িঠক করয় উি�িখত চারিট ভােগর েকায় ভােগর ফমর েস পােব। উদাহরণ �রপ 
যিদ েস ে�্ ৩ এ পেড় তাহেল েস �াথিমক বছরগেলার জ� িয়ুরািরত ফমর পােব। 

  
 এরপর আপয়ার পযরেব�ণ, েকায় ুরেণর �মাণ বা ভাষার উপর েকায় অয়ানুািয়ক পর্�া �ারা তার ভাষা িবষয়ক 

দ�তা এবং কাছাকািছ �র িয়ুরারণ করয়। যিদ ছা�/ছা�্ েহিরেটজ ভাষা েকবল েশখা শর করেছ, তাহেল ফমর 
ক১.১/ক১.২ িদেয় শর করয়। ছা�/ছা�্ েহিরেটজ ভাষায় সাবল্ল হেল পরবতর্  �েরর ফমর, ফমর ক২.১/ক২.২ 
িদেয় শর করয়। 

  

http://education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal
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আিম েকায় ছা�/ছা�্র িশ�া ম�ণালয় �দত ছা�/ছা�্ য়া�ারিট েকাথায় েথেক পাব? 

 

  সাসকাচয়ুােয় �াক-িকন্ারগােটরয় েথেক শর কের ে�্-১২ পযর� সকল ছা�/ছা�্র ছা�/ছা�্ য়া�ার 
আেছ।অিভভাবক বা বয়� ছা�/ছা�্রা �েুলর ি�ি�পাল বা েসে�টািরর কাছ েথেক এই য়া�ারিট েপেত পাের। 

 

 

কখয় একজয় ছা�/ছা�্ পরবিতর �ের যাওয়ার জ� ৈতর্ হেব? 
 

   একজয় ছা�/ছা�্ পেরর �ের অ�সর হেত পারেব যিদ েস তার বতরমায় �েরর “আিম পাির” এই িববৃিতর অেুরেকর 
েবশ্ েকায় সাহাযয ছাড়া করেত পাের। 

 
   যখয় েকায় ছা�/ছা�্ পেরর �ের অ�সর হেব তখয় বাক্ “আিম পাির” িববৃিতগেলােক বাদ েদয়া হেবয়া। 

ছা�/ছা�্ বাক্ দ�তাগেলা অজরেয়র জ� কাজ কের যােব যত�ণ য়া েস এই দ�তাগেলা েকায় সাহাযয ছাড়া 
করেত স�ম হয়। েকায় �েরর দ�তাগেলা স�ূণরভােব আয়� করার জ� েকায় সময় স্মা েয়ই। যিদও 
ছা�/ছা�্েক সমেয়র সােথ সােথ তার অ�গিত েদখােত হেব।  

 

 
েকায় ছা�/ছা�্ েহিরেটজ ভাষায় খবু ভালভােব কথা বলেত পারেল েস িক এক �র ি্ি�েয় আেরক �ের েযেত 
পারেব? 

 

  য়া। ছা�/ছা�্রা পযরায়�েম �িতিট �েরর েভতর িদেয় অ�সর হেব। েকায় ছা�/ছা�্ হয়ত অ� দ�তার তুলয়ায় 
িকছু দ�তায় উপেরর �ের থাকেত পাের। েযময় েকায় ছা�/ছা�্ সাবল্লভােব েহিরেটজ ভাষায় কথা বলেত পাের, 
িক� পড়া এবং েলখার েবলায় েস হয়ত শরর �ের।  

 

েকায় ছা�/ছা�্ যিদ পড়া বা েলখা শর য়া কের থােক তাহেল আমার করণ্য় িক? 
 

 অেয়ক ভাষা িশ�ক শরর �েরর ছা�/ছা�্েক (ক১.১)  েশায়া, বলা এবং কথেকাপথয় িদেয় শর কেরয়। যিদ 
ছা�/ছা�্রা তখয়ও পড়েত এবং িলখেত য়া পাের তাহেল মূলযায়য় ফেমরর এই দ�তার অংশগেলা ততিদয় পযর� অপণূর 
রাখয়ু যতিদয় য়া তারা �ােশ েসই দ�তাগেলা আয়� কের।  

 

েকায় ছা�/ছা�্ �েুল ে�্ ১ এ যায় এবং েস সদয েহিরেটজ ভাষা িশ�া শর কেরেছ। আিম িক তার জ� 
�াথিমক বছরগেলার ফমর বযবহার করব য়া িক �ারি�ক বছরগেলার ফমর বযবহার করব? 

 

 েকায় ছাতর/ছা�্র �লু ে�্ িয়ুরারণ করেব তার জ� েকায় ফমর বযবহার করা হেব। যিদ েকায় ছা�/ছা�্ ে�্ ১ এ যায় 
তাহেল তার জ� �াথিমক বছরগেলার ফমর সমূহ েথেক একিট ফমর েবেছ েয়য়া হেব। েয িশ�াথর্  সেব ভাষা িশ�া শর 
করেত যাে� তার েবলা ক১.১ �র েথেক শর করেত হেব।  

 
আমার িকন্ারগােটরয় এবং ে�্ ১ েথেক ৩ এর ছা�/ছা�্েদর �-মলূযায়েয়র ফমর পড়েত অসিবুা হে�। 
এ ে�ে� আমার িক করা উিচৎ? 

 

 িশ�েকরা েছাট ছা�/ছা�্েদরেক তােদর �-মূলযায়য় ফেমরর বযাপাের সাহাযয করেত পােরয়। এেকক বাের শু ুএকিট বা 
দিট “আিম পাির” িববৃিতর উপর য়জর িদয়। েযময় েকায় ছা�/ছা�্েক েকায় িকছুর ছিব েদিখেয় তার য়াম বলেত বলয়ু, 
একিট গায় গাইেত বলুয় বা তার য়াম িলখেত বলয়ু। তখয় ছা�/ছা�্ তােদর �-মূলযায়য় ফেমরর যথাযথ ছেক িটক িচ� 
েদেব তা েস েসই কাজিট স�� করেত পারল “অেয়ক সাহাযয িয়েয়”, “অ� সাহাযয িয়েয়” বা “েকায় সাহাযয ছাড়া” 
তার উপর।   

 

বয়� ছা�/ছা�্রা ক্ভােব তােদর �-মলূযায়য় ফমর বযবহার করেব?  
 

 বয়� ছা�/ছা�্রা তােদর �-মূলযায়য় ফমর এককভােব, েকায় স�্ িয়েয়, েছাট েছাট দেল িবভ� হেয় অথবা পেুরা �াশ 
িমেল পরূণ করেত পারেব।   

 

ক্ভােব  আিম একজয় ছা�/ছা�্র ভাষার সািবরক অব্হায় িয়রপণ করব? 
 

 �-মূলযায়েয়র ফেমর দ�তার যায়গায় (েশায়া, কথেকাপথয়, বলা, পড়া এবং িলখা) কতগেলা িবেশ� (দ�তার সিয়িদরর 
বণরয়া)আেছ এবং �েতযক দ�তার এলাকার য়্েচ একিট সবরেমাট য়�র উে�খ করা আেছ।  
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 বছেরর েশেষ �েতযক দ�তার এলাকার য়্েচর এই য়�রগেলা েযাগ কের ছা�/ছা�্র অব্হায় িয়ুরারণ করা হেব। একজয় 
ছা�/ছা�্েক অব�ই “আিম পাির” এই িববৃিতর অেুরেকর েবশ্ েকায় সাহাযয ছাড়া করেত হেব পেরর �ের অ�সর 

হওয়ার জ�।  
 

ক১.২ েশায়া 
৩/৪ 

ক১.২ কথেকাপথয় 
৩/৪ 

ক১.২ বলা 
২/৪ 

ক১.২ পড়া 
১/৩ 

ক১.২ িলখা 
১/৩ 

সািবরক অব্হায়: ক১.২ 
১০/১৮ 

 

কতিদয় পরপর ছা�/ছা�্রা তােদর �-মলূযায়য় ফমর পরূণ করেব? 
 

 �লুবষর চলাকাল্য় কমপে� একবার এবং �লুবেষরর েশেষ আেরকবার ছা�/ছা�্রা তােদর �-মূলযায়য় ফমর পরূণ 
করেব। �িতিট �-মূলযায়য় ফেমর পথৃক দইবােরর �-মূলযায়য় িলিপব� করার যায়গা আেছ। 

 

আিম ক্ভােব �-মলূযায়য় করার সময় পাব? স�ােহ মা� একিদয় আমার েহিরেটজ ভাষার �াশ হয়।  
 

 ছা�/ছা�্রা যখয় িশখেছ তখয় তারা �-মূলযায়য়ও করেছ।তােদরেক �েতযকিট দ�তার বযাপাের িচ�া করেত হেব এবং 
িয়েজর কােছ, অে�র কােছ বা তােদর িশ�েকর কােছ এই দ�তা েয েস আয়� কেরেছ তার দরৃা� েদখােত হেব। �-
মূলযায়য় �ােশর পড়াশয়ারই অংশ হেত পাের। িশ�েকরা �-মূলযায়েয়র বযাপাের ছা�/ছা�্েদর সহায়তা দােয়র জ� 
ভলািনটয়ার, িপতা-মাতা বা অ� ছা�/ছা�্র সাহাযয চাইেত পােরয়। সাহাযযকািররা ছা�/ছা�্েদর ভাষার দ�তাসমূহ 
পযরেব�ণ কের েকায়িট অ� সাহাযয িয়েয় আর েকায়িট েকায় সাহাযয ছাড়া করেত পাের তা িয়ি�ত করেব।   

 

আিম িক একিট �-মলূযায়য় ফমর একািুক বছেরর জ� বযবহার করেত পারব? 
 

 �া। েকায় ছা�/ছা�্র েকায় এক �েরর দ�তাগেলা আয়� করেত এক বছেররও েবশ্ সময় লাগেত পাের। েস 
কারেণ �েতযক িবেশ�র পােশ একািুক তািরেখর যায়গা আেছ।  

 

�-মলূযায়েয়র ফমরিট পরূণ হবার পর কার কােছ থাকেব? 
 

 একজয় ছা�/ছা�্ িয়েজই তার পরূণ করা �-মূলযায়য় ফেমরর মািলক। িশ�ক অব� িশ�াবষর চলাকাল্য় এই ফমরগেলা 
একিট ফাইেল রাখেত পােরয় যােত কের যখয়ই �-মূলযায়য় হেব তখয়ই এই ফমরগেলা েবর কের আয়া যায়। 


