েহিরেটজ ভাষা – ছা�/ছা�ীর �-মূলয্ায়
মাধয্িম/�া�বয়� – ক১.১ ও ক১.২ �র (ে�ড ১০-১২ এবং �া�বয়� ছা�-ছা�ীেদর জ�)
আমার নাম

____________________________________

।

২০___ েথেক ২০___ িশ�া বছের আিম ___ ে�েড পিড়।
This is my Ministry of Education Student Number.

যাই

আিম

ভাষা েশখার জ�।

(েহিরেটজ ভাষা �ুেলর নাম)

আিম

যাই যা সাসকাচুয়ােনর

(পাবিলক/পৃথক �ুেলর নাম)

েশানা – ক১.১

অবিস্হ।

িশ�েকর অদয্া�

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ�
সাহাযয
িনেয়

েকান
সাহাযয
ছাড়া

তািরখ

আমার েশখা শ�, নাম এবং সংখয্ আিম েকান অিডও
েরকিডর্ বা ব�ৃতায় শুনে িচনেত পাির
আিম আমার স�েকর সাধারণ �� সমূহ বুঝেত পাির েযমন
"অবসর সমেয় তুিম িক কর?"
আিম সাধারণ িনেদর্শাবল বুঝেত পাির েযমন "েতামার বই
েরেখ দাও," বা "কাজ শু কর"
আিম েকান ব� সং�া� সাধারণ তথয্াি বুঝেত পাির (েযমন,
কাঁেধর েঝালার মাপ ও রং)

েশানা – ক১.২

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ�
সাহাযয
িনেয়

েকান
সাহাযয
ছাড়া

তািরখ

ধীের ধীের এবং �� কের কথা বলেল েলােকরা িক বলেছ তা
আিম বুঝেত পাির
আিম অবস্হা (উপের, নীেচ) এবং সাধারণ িদক (েদাতলায়,
বাম িদেক তৃতীয় দরজা) সং�া� বাকয্াংশগুে বুঝেত পাির
আিম ধীের ধীের এবং �� কের পড়া হেল এবং যিদ সংেগ
ছিব থােক তাহেল েকান গে�র �ায় সবটাই বুঝেত পাির
আিম অংক সং�া� সাধারণ শ�াবলী েযমন "েযাগ", "িবেয়াগ"
এবং সংখয্ এবং আকৃিতর নাম িচনেত পাির
ধীের ধীের এবং �� কের বলা হেল আিম েকান ব�র (েসল
েফান, গাড়ী, টাকার থেল) মাপ, রং এবং মািলকানার িবষেয়
িক বলা হেয়েছ তা বুঝেত পাির

আিম সাধারণ রং সমূেহর নাম শুে তােদর সনা� করেত
পাির

/৫
কথেপাকথন – ক১.১

তািরখ

(শহর)

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ�
সাহাযয
িনেয়

েকান
সাহাযয
ছাড়া

আিম িনেজর পিরচয় িদেত পাির এবং িবণয়ী অিভবয্ি�গুে
েযমন �ােলা, শুভিবদা, অনু� পূবর্, ধ�বাদ বয্বহা
করেত পাির
আিম েকান িজিনসেক েদিখেয় িদেয় তা িক েসটা িজে�স
করেত পাির
আিম পিরিচত িজিনেসর উপের ��, সহজ �ে�র উত্ িদেত
পাির েযমন আমার নাম, বয়স এবং আমার পিরবােরর সদ�
আিম েকান িজিনসেক েদিখেয় িদেয় বা অ�ভ�ী �ারা তােক
চাইেত পাির

/৫
তািরখ

কথেপাকথন – ক১.২

অেনক
সাহাযয
িনেয়

অ�
সাহাযয
িনেয়

েকান
সাহাযয
ছাড়া

তািরখ

আমার েশখা বাকয্াং, �� এবং উত্ বয্বহা কের আিম
সাধারণ কথেপাকথন চালােত পাির
আিম সহজ শ�, বাকয্াং এবং েছাট বাকয বয্বহা কের
সাধারণ �� িজ�াসা করেত পাির
আিম অিভবাদন জানােত পাির, অনুমি িনেত পাির এবং
িনেজেক এবং অ�েদরেক পিরচয় কিরেয় িদেত পাির
পাঠয্পু�েক েকান অনুশীল এবং অজানা শ� বা নাম এবং
বয্াকরেণ িনয়মাবলীর েবাঝার জ� আিম সাহাযয চাইেত পাির

আিম অ� বয্ি�ে জানােত পাির যখন আিম বুিঝনা

/৫
েহিরেটজ ভাষা মাধয্িম/�া�বয়� ক১.১, ক১.২ - ২০১৫

/৪
1

বলা – ক১.১

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

তািরখ

আমার েকমন লাগেছ তা আিম বলেত পাির (অসুস, সুস,
খুিশ, দুঃিখ)
আিম আমার চারপােশর িকছু সাধারণ িজিনেসর নাম বলেত
পাির (েখলনা, ি�য় খাবার, েপাশাক)
আিম আমার �ােশ েশখােনা শ�গু বয্বহা কের িনেজর
স�েকর েমৗিলক তথয্াি িদেত পাির। েযমন "আমার নাম
_____।" "আমার িঠকানা ______।" "আমার বয়স
_______।"

বলা – ক১.২

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

তািরখ

আিম শরীেরর অ�, �তয্ে� নাম বলেত পাির (েচাখ, কান, হাত,
পা, মাথা)
আিম আমার স�েকর েমৗিলক তথয্াি িদেত পাির (আিম িক েখেত
পছ� কির, আমার বািড়র বণর্ন, আমার পিরবােরর সদ�েদর
নাম)
আিম আমার পছে�র এবং অপছে�র িজিনসগুেলা বণর্ন িদেত
পাির
আিম স�াহাে� এবং ছুিটর িদেন িক করব েসই পিরক�নার উপের
সংি�� ব�বয িদেত পাির

/৩
পড়া – ক১.১

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

/৪
তািরখ

যিদ আেগ কখনও েদেখ থািক তাহেল েসই সম� িলিখত েছাট
ও সহজ িনেদর্শাবল আিম বুঝেত পাির
আিম সহজ েলখা েথেক িকছু শ� এবং সাধারণ বাকয িচনেত
পাির যিদ শ�গুেল আিম আেগই িশেখ থািক
আিম েপা�ার, পুি�কা বা িচ� েথেক তার মূল তথয্াি অনুধাব
করেত পাির (তািরখ, মূলয, সময়)
আিম অিভধান বয্বহা কের সাধারণ েলখা েথেক িকছু বাকয্াং
এবং েমৗিলক বাকয সনা� করেত পাির

পড়া – ক১.২

আিম সুপিরিচ �ীড়া, েখলা এবং েখেলায়াড়েদর নাম পড়েত পাির

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

আিম অিভধান বা পাঠয্পু� বয্বহা কের সাধারণ শ� এবং
বাকয সমূহ ছাপার অ�ের বা হােতর েলখায় িলখেত পাির
আিম পিরিচত ব�র ছিবেত অনুিলি কের অথবা ছািপেয়
েলেবল লাগােত পাির (েছেল, েমেয়, েচয়ার, বািড়)
আিম আমার স�েকর েছাট েছাট বাকয িলখেত পাির বা এই সকল
তথয েকান ��মালায় িলখেত পাির

েহিরেটজ ভাষা মাধয্িম/�া�বয়� ক১.১, ক১.২ - ২০১৫

/৪
তািরখ

িলখা – ক১.২

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

তািরখ

আিম খুব সাধারণ বাতর্ িলখেত পাির (কখন েকাথায় েদখা হেব তা
জািনেয় েট�ট বাতর্ বা টীকা)
আিম ছাপার অ�ের িলেখ বা হােতর েলখায় েছাট বাতর্ েযমন
েপা�কাডর বা জ�িদেনর শুেভ� িলখেত পাির
আিম আমার স�েকর (নাম, বয়স) এবং �াতয্িহ িদেনর ব�র
স�েকর (গািড়, আমার বাড়ী) তথয্াি িলখেত পাির
আিম েকান পিরিচত শে�র তািলকা েথেক শ� িনেয় শূ�স্হা
পূরণ করেত পাির

আিম ছাপার অ�ের বা টাইপ কের আমার নাম িলখেত পাির

মাধয্িম/�া�বয়� – ক১.১ - েমাট

তািরখ

আিম বয্ি�গ তথয্াি েযমন আমার নাম, বয়স এবং িঠকানা
িগে�স করেছ এরকম েকান ফমর বুঝেত পাির
আিম েছাট, সাধারণ েলখা েথেক তার মূল তথয েবর করেত পাির
যিদ আিম এেকর পর এক �িতিট বাকয পিড়
আিম অনুধাব করেত পাির শে�র অংশ, উপসগর এবং �তয্
যােদর আিম আেগই িশেখিছ

/৪
িলখা – ক১.১

অেনক অ�
েকান
সাহাযয সাহাযয সাহাযয
িনেয়
িনেয়
ছাড়া

/৪
/২১

মাধয্িম/�া�বয়� – ক১.২ - েমাট

/৪
/২১
2

