�ািজ� - �ায়ই িজ�ািসত ��সমূহ
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ী �-মূলয্ায়
েহিরেটজ ভাষা িশ�াথর্ী �-মূলয্ায় িক?
 এই �-মূলয্ায় হে� �মানুসাে সাজােনা একগু ফমর যা একজন িশ�াথর্ তার েহিরেটজ ভাষার উপের তার

দ�তা মূলয্ায়েন জ� বয্বহা করেত পারেব। এই ফমর্গুেলা ভাষার দ�তার িববরণ েদয়া আেছ। িশ�াথর্
িনেজ িঠক করেব �-মূলয্ায়েন ফমর্গুেলা উে�িখত তািলকার দ�তাগুেল েস অজর্ কেরেছ কী না।

িশ�াথর্ীর িনেজরাই েকন তােদর অ�গিতর মূলয্ায় করেছ? এটা িক িশ�েকর কাজ নয়?
 �-মূলয্ায় িশ�াথর্ীেদ অনুধাব করেত সাহাযয কের ক) তারা িক িশেখেছ খ) কীভােব েশেখ এবং গ)

েকাথায় উ�িত করা েযেত পাের। িশ�ক ভাষা িশ�ার বয্াপাে িনেদর্শাবল, উপেদশ এবং অনুক পিরেবশ
�দান কেরন।
 এই �-মূলয্ায় সং�া� ফমর্গুেল েক�ীভূত ল�য হে� িশ�াথর্ কী পাের তা, কী পাের না তা নয়। সব িশ�াথর্ী তার

অ�গিত বুঝেত পারেব, যিদও েস সামেন সামা� একধাপ এেগায়।

�-মূলয্ায়েন ফমর্গুের িবকাশ কীভােব হেয়েছ?
 �-মূলয্ায়েন এই ফমর্গুেল িভিত হে� ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা, ভাষার একিট আ�জর্ািত মানদ�
[Common Framework of Reference for Languages (CFR) ] যা অিতির� ভাষার জ� িশ�া ম�ণালয়

সুপাির কেরেছ।

 ভাষার সাধারণ সূচেকর অবকাঠােমা সাম��পূণর মান এবং পািরভািষক শ� �দান কের যার সাহােযয সকল

িশ�াথর্ীে একই িনণর্ায়কবলী �ারা মূলয্ায় করা যায়। এ বয্াপাে আরও জানেত হেল
www.coe.int/lang-CEFR ওেয়ব সাইটিট পিরদশর্ করু।

�-মূলয্ায় ফেমর্ সংখয্ কয়িট?
 �-মূলয্ায়েন জ� েমাট দশিট ফমর আেছ যা চার ভােগ িবভ�:

o
o
o
o

১িট ফমর, �ারি�ক বছরগুেলা জ� – �াক-�ুল, �াক-িকন্ডারগােটর, িকন্ডারগােটর এর ছা�-ছা�ীেদর জ�;
৩িট ফমর, �াথিমক বছরগুেলা জ� – ে�ড ১-৫ এর ছা�-ছা�ীেদর জ�;
৩িট ফমর, মধয্স বছরগুেলা জ� – ে�ড ৬-৯ এর ছা�-ছা�ীেদর জ�; এবং
৩িট ফমর, মাধয্িম/�া�বয়�েদর জ� - ে�ড ১০-১২ এবং তার উেধর ছা�-ছা�ীেদর জ�।

আিম কীভােব জানব আমার �ােশর একজন ছা�/ছা�ীেক �-মূলয্ায়েন েকান ফমর্ি িদেত হেব?
 �থেম ছা�/ছা�ীর �ুল ে�ড েদেখ িঠক করু উি�িখত চারিট ভােগর েকান ভােগর ফমর েস পােব। উদাহরণ �রূ

যিদ েস ে�ড ৩ এ পেড় তাহেল েস �াথিমক বছরগুেলা জ� িনধর্াির ফমর পােব।

 এরপর আপনার পযর্েব�, েকান ধরেণর �মাণ বা ভাষার উপর েকান অনানু�ািন পরী�া �ারা তার ভাষা িবষয়ক

দ�তা এবং কাছাকািছ �র িনধর্ার করু। যিদ ছা�/ছা�ী েহিরেটজ ভাষা েকবল েশখা শু করেছ, তাহেল ফমর
ক১.১/ক১.২ িদেয় শু করু। ছা�/ছা�ী েহিরেটজ ভাষায় সাবলীল হেল পরবতর্ �েরর ফমর, ফমর ক২.১/ক২.২
িদেয় শু করু।
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আিম েকান ছা�/ছা�ীর িশ�া ম�ণালয় �দত ছা�/ছা�ী না�ারিট েকাথায় েথেক পাব?
 সাসকাচুয়ােন �াক-িকন্ডারগােটর েথেক শু কের ে�ড-১২ পযর্ সকল ছা�/ছা�ীর ছা�/ছা�ী না�ার
আেছ।অিভভাবক বা বয়� ছা�/ছা�ীরা �ুেলর ি�ি�পাল বা েসে�টািরর কাছ েথেক এই না�ারিট েপেত পাের।

কখন একজন ছা�/ছা�ী পরবিতর �ের যাওয়ার জ� ৈতরী হেব?
 একজন ছা�/ছা�ী পেরর �ের অ�সর হেত পারেব যিদ েস তার বতর্মা �েরর “আিম পাির” এই িববৃিতর অেধর্েক

েবশী েকান সাহাযয ছাড়া করেত পাের।

 যখন েকান ছা�/ছা�ী পেরর �ের অ�সর হেব তখন বাকী “আিম পাির” িববৃিতগুেলেক বাদ েদয়া হেবনা।

ছা�/ছা�ী বাকী দ�তাগুেল অজর্েন জ� কাজ কের যােব যত�ণ না েস এই দ�তাগুেল েকান সাহাযয ছাড়া
করেত স�ম হয়। েকান �েরর দ�তাগুেল স�ূণ্ভাে
র
আয়� করার জ� েকান সময় সীমা েনই। যিদও
ছা�/ছা�ীেক সমেয়র সােথ সােথ তার অ�গিত েদখােত হেব।

েকান ছা�/ছা�ী েহিরেটজ ভাষায় খুব ভালভােব কথা বলেত পারেল েস িক এক �র িডি�েয় আেরক �ের েযেত
পারেব?
 না। ছা�/ছা�ীরা পযর্ায়�ে �িতিট �েরর েভতর িদেয় অ�সর হেব। েকান ছা�/ছা�ী হয়ত অ� দ�তার তুলনায়
িকছু দ�তায় উপেরর �ের থাকেত পাের। েযমন েকান ছা�/ছা�ী সাবলীলভােব েহিরেটজ ভাষায় কথা বলেত পাের,
িক� পড়া এবং েলখার েবলায় েস হয়ত শুর �ের।

েকান ছা�/ছা�ী যিদ পড়া বা েলখা শু না কের থােক তাহেল আমার করণীয় িক?
 অেনক ভাষা িশ�ক শুর �েরর ছা�/ছা�ীেক (ক১.১) েশানা, বলা এবং কথেকাপথন িদেয় শু কেরন। যিদ

ছা�/ছা�ীরা তখনও পড়েত এবং িলখেত না পাের তাহেল মূলয্ায় ফেমর্ এই দ�তার অংশগুেল ততিদন পযর্ অপূণর
রাখুন যতিদন না তারা �ােশ েসই দ�তাগুেল আয়� কের।

েকান ছা�/ছা�ী �ুেল ে�ড ১ এ যায় এবং েস সদয েহিরেটজ ভাষা িশ�া শু কেরেছ। আিম িক তার জ�
�াথিমক বছরগুেলা ফমর বয্বহা করব না িক �ারি�ক বছরগুেলা ফমর বয্বহা করব?
 েকান ছাতর/ছা�ীর �ুল ে�ড িনধর্ার করেব তার জ� েকান ফমর বয্বহা করা হেব। যিদ েকান ছা�/ছা�ী ে�ড ১ এ যায়
তাহেল তার জ� �াথিমক বছরগুেলা ফমর সমূহ েথেক একিট ফমর েবেছ েনয়া হেব। েয িশ�াথর্ সেব ভাষা িশ�া শু
করেত যাে� তার েবলা ক১.১ �র েথেক শু করেত হেব।

আমার িকন্ডারগােটর এবং ে�ড ১ েথেক ৩ এর ছা�/ছা�ীেদর �-মূলয্ায়েন ফমর পড়েত অসুিবধ হে�।
এ ে�ে� আমার িক করা উিচৎ?
 িশ�েকরা েছাট ছা�/ছা�ীেদরেক তােদর �-মূলয্ায় ফেমর্ বয্াপাে সাহাযয করেত পােরন। এেকক বাের শুধ একিট বা

দুি “আিম পাির” িববৃিতর উপর নজর িদন। েযমন েকান ছা�/ছা�ীেক েকান িকছুর ছিব েদিখেয় তার নাম বলেত বলুন,
একিট গান গাইেত বলুন বা তার নাম িলখেত বলুন। তখন ছা�/ছা�ী তােদর �-মূলয্ায় ফেমর্ যথাযথ ছেক িটক িচ�
েদেব তা েস েসই কাজিট স�� করেত পারল “অেনক সাহাযয িনেয়”, “অ� সাহাযয িনেয়” বা “েকান সাহাযয ছাড়া”
তার উপর।

বয়� ছা�/ছা�ীরা কীভােব তােদর �-মূলয্ায় ফমর বয্বহা করেব?
 বয়� ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফমর এককভােব, েকান স�ী িনেয়, েছাট েছাট দেল িবভ� হেয় অথবা পুেরা �াশ

িমেল পূরণ করেত পারেব।

কীভােব আিম একজন ছা�/ছা�ীর ভাষার সািবর্ অবস্হা িনরূপ করব?
 �-মূলয্ায়েন ফেমর দ�তার যায়গায় (েশানা, কথেকাপথন, বলা, পড়া এবং িলখা) কতগুেল িবেশ� (দ�তার সুিনিদর
বণর্ন)আেছ এবং �েতয্ দ�তার এলাকার নীেচ একিট সবর্েমা ন�র উে�খ করা আেছ।
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 বছেরর েশেষ �েতয্ দ�তার এলাকার নীেচর এই ন�রগুেল েযাগ কের ছা�/ছা�ীর অবস্হা িনধর্ার করা হেব। একজন
ছা�/ছা�ীেক অব�ই “আিম পাির” এই িববৃিতর অেধর্েক েবশী েকান সাহাযয ছাড়া করেত হেব পেরর �ের অ�সর
হওয়ার জ�।
ক১.২ েশানা
৩/৪

ক১.২ কথেকাপথন
৩/৪

ক১.২ বলা
২/৪

ক১.২ পড়া
১/৩

ক১.২ িলখা
১/৩

সািবর্ অবস্হা: ক১.২
১০/১৮

কতিদন পরপর ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফমর পূরণ করেব?
 �ুলবষর চলাকালীন কমপে� একবার এবং �ুলবেষর্ েশেষ আেরকবার ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলয্ায় ফমর পূরণ
করেব। �িতিট �-মূলয্ায় ফেমর পৃথক দুইবাের �-মূলয্ায় িলিপব� করার যায়গা আেছ।

আিম কীভােব �-মূলয্ায় করার সময় পাব? স�ােহ মা� একিদন আমার েহিরেটজ ভাষার �াশ হয়।
 ছা�/ছা�ীরা যখন িশখেছ তখন তারা �-মূলয্ায়ন করেছ।তােদরেক �েতয্কি দ�তার বয্াপাে িচ�া করেত হেব এবং

িনেজর কােছ, অে�র কােছ বা তােদর িশ�েকর কােছ এই দ�তা েয েস আয়� কেরেছ তার দৃ�া� েদখােত হেব। �মূলয্ায় �ােশর পড়াশুনার অংশ হেত পাের। িশ�েকরা �-মূলয্ায়েন বয্াপাে ছা�/ছা�ীেদর সহায়তা দােনর জ�
ভলািন্টয়া, িপতা-মাতা বা অ� ছা�/ছা�ীর সাহাযয চাইেত পােরন। সাহাযয্কািরর ছা�/ছা�ীেদর ভাষার দ�তাসমূহ
পযর্েব� কের েকানিট অ� সাহাযয িনেয় আর েকানিট েকান সাহাযয ছাড়া করেত পাের তা িনি�ত করেব।

আিম িক একিট �-মূলয্ায় ফমর একািধক বছেরর জ� বয্বহা করেত পারব?
 �া। েকান ছা�/ছা�ীর েকান এক �েরর দ�তাগুেল আয়� করেত এক বছেররও েবশী সময় লাগেত পাের। েস

কারেণ �েতয্ িবেশ�র পােশ একািধক তািরেখর যায়গা আেছ।

�-মূলয্ায়েন ফমর্ি পূরণ হবার পর কার কােছ থাকেব?
 একজন ছা�/ছা�ী িনেজই তার পূরণ করা �-মূলয্ায় ফেমর্ মািলক। িশ�ক অব� িশ�াবষর চলাকালীন এই ফমর্গুে
একিট ফাইেল রাখেত পােরন যােত কের যখনই �-মূলয্ায় হেব তখনই এই ফমর্গুে েবর কের আনা যায়।
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