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িশ�েকর সহািয়কা 
 

েহিরেটজ ভাষার ছা�/ছা�ীর �-মলূযায়য় 
 

ভিূমকা 
 

সব ছা�-ছা�ী েশখার বযাাাের এবং েস সং�া� িয়জ� ল� মা�া িয়ধরারেের বযাাাের উৎসাহী হেত চায়। েয সব ছা�/ছা�ী 
েশখার বযাাাের উে�� �েোিদত এবং তারা যিদ অনভব কের েয েসই েশখার �ি�য়ার বযাাাের তােদর িকছুটা িয়য়�ে আেছ 
তাহেল তারা অিধকতর াির�ম কের এবং তারা অিধকতরভােব সাথরক হয়। 

 

েস কারেে সাসকাচয়ুায় অগরায়াইেজশয় ফর েহিরেটজ লযংংেয়জ (SOHL) সাসকাচয়ুায় িশ�া ম�োলেয়র সহেযািগতায় এই 
�েদেশর েহিরেটজ ভাষার �লুংেলােত বযবহােরর জ� একংু ছা�/ছা�ী �-মূলযায়েয়র ফমর ৈতরী কেরেছ।  

 

এই সকল �-মূলযায়েয়র ফমর বযবহােরর মাধযেম ছা�/ছা�ীরা, িশ�েকরা এবং ািরবােরর সদ�রা ছা�/ছা�ীেদর ভাষার অ�গিত 
যা আেগই সািধত হেয়েছ এবং েহিরেটজ ভাষার বযাাাের তারা েয দ�তা সমূহ আয়� কেরেছ তা েদখেত াারেব। এই মূলযায়য় 
সমূহ ছা�/ছা�ীরা “িক াােরয়া” তার বেরয়া য়া কের “িক াাের” তার বেরয়া কের। 

 
�-মলূযায়য় 

 

�-মূলযায়েয়র অেয়ক উাকািরতা আেছ। �-মূলযায়য় ছা�-ছা�ীেদরেক সাহাযয কের িয়ে�া� ভােব: 
 

• িয়েজেদর েশখার বযাাারিট ভাবেত েশখায় 
• িয়েজেদরেক েশখার বযাাাের দািয়�শীল কের েতােল 
• েশখার বযাাাের িয়েজর ল�য মা�া িসহর করেত াাের 
• েশখার বযাাাের িয়েজেক অিধকতর উৎসাহী কের েতােল 
• ভাষার েয দ�তা সমূহ েস আয়� কেরেছ তা অনধাবয় করেত াাের 
• তােদর ভাষা িশ�ার বযাাাের েয দবরলতাংেলা আেছ তা তারা সয়া� করেত াাের 

 

েহিরেটজ ভাষা মূলযায়েয়র এই ফমরংেলা েহিরেটজ ভাষার বযবহািরক িদেকর উার ল�য েক�ীভূত কের �-মূলযায়েয়র কাজিট 
অেয়ক সহজ কের িদেয়েছ। “আিম াাির” িববৃিতংেলা আসেল েয ভােব িয়তযিদেয়র কােজ ভাষােক বযবহার করা হয় েসই 
ভােবই বেরয়া করা হেয়েছ। 

 

ছা�-ছা�ীরা তােদর �-মূলযায়েয়র কাজিট সবেচেয় ভালভােব করেত াারেব যখয় তােদর িশ�ক এ বযাাাের িকছু বযাখযা ও 
িয়েদরশাবলী �দায় করেবয়। িশ�েকর ভূিমকা ছা�-ছা�ীর বয়েসর উার িয়ভরর করেব। অ� বয়েসর েছেল-েমেয়েদর অেয়ক 
সাহােযযর দরকার হেব। েতেরাতর বয়েসর েছেল-েমেয়েদর অেয়ক কম সাহােযযর দরকার হেব। এই িশ�েকর সহািয়কািটেত 
েহিরেটজ ভাষার িশ�ক িবিভ� বয়েসর ছা�-ছা�ীেক তােদর �-মূলযায়েয় কীভােব সাহাযয করেবয় তার তথযািদ বেরয়া করা 
হেয়েছ। 

 
ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা – CFR 

 

ছা�-ছা�ীেদর �-মূলযায়েয়র  িভিত হেু ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা [Common Framework of Reference for 
Languages (CFR) ], যা ভাষার একিট আ�জরািতক মায়দ�। ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমার উাের আরও তেথযর জ� 
এই সহািয়কার েশেষ ািরিশ� েদখয়ু। ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা সাম��ােূর মায় এবং াািরভািষক শ� �দায় কের 
যার সাহােযয সকল িশ�াথরীেক একই িয়েরায়কবলীর �ারা মূলযায়য় করা যায়। ইউেরািায়ায় ভাষাংেলার িশ�াদায়, েশখা এবং 
মূলযায়েয়র মেধয সাম�� আয়ার জ� �থম এই ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা ৈতরী করা হয়। এখয় এই 
অবকাঠােমািটেক ৩০িটরও েবশী ভাষায় অনবাদ করা হেয়েছ, যার মেধয অেয়ক অ-ইউেরািায়ায় ভাষাও আেছ। ভাষার সাধারে 
সচূেকর অবকাঠােমািট এখয় সারা িবে� বযাাকভােব বযবহার করা  

http://education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal
http://education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal
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ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমািট েকায় িয়িদর� ভাষার সােথ সংি�� য়য়। “আিম াাির” িববৃিতংেলা কাজ, আচরে এবং 
দ�তার বেরয়া েদয় যা সব ভাষার েবলায়ই �েযাজয। েযময় �েতযক ভাষােতই ছা�-ছা�ীরা “��ভােব বযাখযা করেত াাের 
েকায়িকছু কীভােব ঘেট (কীভােব াািয় ফুটােত হয়) বা েকায়িকছু বযবহার করা হয়”, “�ােশ াড়া বা েশায়া েকায় গ� বলেত 
াারা”, “সাহাযয িয়েয় সাধারে বাকয িলখেত াারা” এবং “তাৎ�িেকভােব �� িজ�াসা করেত াারা”। ভাষার সাধারে সচূেকর 
অবকাঠােমা বেরয়া কের একজয় ছা�/ছা�ী িক াাের। এই অবকাঠােমা ছা�-ছা�ীেদর এবং তােদর ািরবারেক ছা�-ছা�ীরা েয 
অ�গিত কেরেছ এবং েয সকল দ�তা আয়� কেরেছ তা অনধাবয় করেত সাহাযয কের।  

 

বহভাষাবাদ - ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমােত এিট �ীকৃত েয ভাষার িশ�াথরীরা বহভাষী হয়। ি�তীয় বা তৃতীয় ভাষার 
িশ�াথরীরা তােদর �থম ভাষার েযাগযতা হািরেয় েফেল য়া, এবং য়তূয় ভাষােক তারা ারুাতয় ভাষা েথেক স�ূের আলাদা 
কেরও রাখেত াাের য়া। বহভাষাবােদর অথর হেু �েতযক ভাষা অ� ভাষােক উবরর কের এবং তা িবিভ� সং�িৃতর মেধয 
াার�ািরক সেচতয়তা, দ�তা ও �ােয়র েলয়েদয় বৃি�েত সাহাযয কের। 

 
েহিরেটজ ভাষার �-মলূযায়য় ফেমর ভাষার দ�তা এবং ভাষার �র 

 

ভাষার দ�তা সমহূ – ভাষার সচূেকর সাধারে অবকাঠােমা (Common Framework of Reference for Languages) 
ভাষার িশ�াদায়, েশখা এবং মূলযায়য়েক াাঁচিট দ�তায় সংগিঠত কেরেছ: েশায়া, কথেকাাথয়, বলা, াড়া এবং িলখা। �-
মূলযায়েয়র ফমরও এই াাঁচিট দ�তায় সংগিঠত। �িতিট দ�তার ািরচায়ক িচ� চাটর ১ এ েদখােয়া হেয়েছ।  
 

 

চাটর# ১: �-মলূযায়য় ফেমর দ�তা সমহূ 
 

েশায়া কথেকাাথয় বলা াড়া িলখা 
 
 
 
 
 
ভাষার �র – ভাষার সচূেকর সাধারে অবকাঠােমািটেক ভাষার িবিভ� �ের ভাগ কের সাজােয়া হেয়েছ। SOHL এর 
ছা�/ছা�ীেদর �-মূলযায়েয়র ফমরংেলা এই �রংেলার �থম সাতিট �রেক িঘের সাজােয়া হেয়েছ। ভাষার �েরর জ� য়ীেচ চাটর 
২ েদখয়ু।  

 

চাটর# ২:  �-মলূযায়য় ফেমর ভাষার �র সমহূ 

�াক-ক১ ক১ (ক১.১  + ক১.২) ক২ (ক২.১ + ক২.২) খ১ (খ১.১  + খ১.২) 
�াক-বুিয়য়ািদ বুিয়য়ািদ উ�তর বুিয়য়ািদ �াবল�ী 

 

 

েহিরেটজ ভাষা ছা�/ছা�ীর �-মলূযায়েয়র ফমর সমহূ 
 

SOHL েহিরেটজ ভাষার ছা�/ছা�ীেদর িয়েজেদর িশ�ার �-মূলযায়েয়র জ� ১০িট ফমর ৈতরী কেরেছ। এই ফমরংেলা হেু:  
 

�ারি�ক বছরংেলা (�াক-�ুল, �াক-িকন্ারগােটরয়, 
িকন্ারগােটরয়) 

 

• াাতা #১ – �াক ক১.১  এবং ক১.১ 
 
�াথিমক বছরংেলা (ে�্ ১-৫) 

• াাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২  
• াাতা ক২ -  ক২.১ এবং ক২.২ 
• াাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২ 

 

মধযসহ বছরংেলা (ে�্ ৬-৯) 

• াাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২ 
• াাতা ক২ -  ক২.১ এবং ক২.২ 
• াাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২ 
 

মাধযিমক/�া�বয়� (ে�্ ১০-১২ এবং �া�বয়�) 

• াাতা ক১ – ক১.১ এবং ক১.২ 
• াাতা ক২ -  ক২.১ এবং ক২.২  
• াাতা খ১ – খ১.১ এবং খ১.২



3 
 

�েতযক ছা�/ছা�ীর জ� সিঠক ফমরিট েবেছ েয়য়া – �-মূলযায়েয়র জ� ১০িট ফমর আেছ। �থম কাজিট হেু �েতযক 
ছা�/ছা�ীর জ� তার উাযু� ফমরিট েবেছ েয়য়া। 

 
 
 
 

 
 
 

T
h
e
 
e
e
e
e
উােরর উদাহরেিট একজয় ে�্ ৩ (�াথিমক) ছা�/ছা�ীর জ�।  

 

• �াক-�লু, �াক-িকন্ারগােটরয় বা িকন্ারগােটরয় এর ছা�/ছা�ীর জ� �ারি�ক বছরংেলার ফমর বযবহার করয়।  

• ে�্ ১-৫ এর ছা�/ছা�ীর জ� �াথিমক বছরংেলার জ� িয়ধরািরত ফমরংেলা েথেক একিট েবেছ িয়য়। 

• ে�্ ৬-৯ এর ছা�/ছা�ীর জ� মধযসহ বছরংেলার জ� িয়ধরািরত ফমরংেলা েথেক একিট েবেছ িয়য়। 
• ে�্ ১০-১২ এবং তার উেধর ছা�-ছা�ীেদর জ� মাধযিমক/�া�বয়�েদর জ� িয়ধরািরত ফমরংেলা েথেক একিট 
েবেছ িয়য়। 

 
ল� করয় েয মধযসহ বছরংেলার এবং মাধযিমক/�া�বয়�েদর মূলযায়েয়র ধরে একই রকম। এর কারে হেু উােরর 
বয়েসর িশ�াথরীেদর ভাষার দ�তা একই ভােব িবকিশত হয়। 

 
�-মলূযায়েয়র ফমর ারূে করা 

 
SOHL এর �-মূলযায়েয়র ফমরংেলা একইভােব সাজােয়া হেয়েছ। ফেমরর শর হেু ািরচায়ক তথযািদ িদেয় এবং তারার 
আেছ একংু “আিম াাির” িববৃিত। 

 

ছা�/ছা�ীর ািরচয়- �েতযক ফেমরর শরেত িয়ে�া� তথযািদর জ� যায়গা বরা� আেছ:  
 

• ছা�/ছা�ীর য়াম 
• বতরমায় �লু বছের ছা�/ছা�ীর ে�্ 
• ছা�/ছা�ী েয েহিরেটজ ভাষা �েুল যায় 
• ছা�/ছা�ী েয েহিরেটজ ভাষা িশখেছ 
• ছা�/ছা�ী েয াাবিলক বা াথৃক �েুল যায় 
• ছা�/ছা�ীর �লু েয এলাকায় অবিসহত 
• িশ�া ম�োলয় �দত ছা�/ছা�ীর য়া�ার 

 
ফেমরর উােরর অংশিট য়ীেচর মত: 

 
আমার য়াম  __________________ ।   ২০___  েথেক  ২০___  িশ�া বছের আিম ___  ে�ে্ ািড়।  

 
 

                                                                          This is my Ministry of Education Student Number. 

আিম  যাই   ভাষা েশখার জ�।   
 (েহিরেটজ ভাষা �ুেলর য়াম)                                                     
     

আিম  
(াাবিলক/াৃথক �ুেলর য়াম)                                           

যাই যা সাসকাচয়ুােয়র _________    অবিসহত।          িশ�েকর অদযা�র       তািরখ  

ছা�/ছা�ীর �লু ে�্ এবং তার েহিরেটজ ভাষার বতরমায় দ�তা িয়ধরারে করেব তার জ� মূলযায়েয়র েকায় ফমরিট বযবহার করা 
হেব। 

উদাহরে �রা, যিদ েকায় ছা�/ছা�ী তার �েুল ে�্ ৩ এ যায় তাহেল: 

াদে�া ১: �াথিমক বছরংেলার জ� িয়ধরািরত ফমরংেলা েথেক একিট ফমর েবেছ িয়য়। 

াদে�া ২: যিদ েসই ছা�/ছা�ী েহিরেটজ ভাষা েকবল েশখা শর করেত যােু, তাহেল ফমর ক১.১ িদেয় শর করয়।  

াদে�া ৩: যিদ েসই ছা�/ছা�ীর েহিরেটজ ভাষা েশখার িকছু অিভ�তা থােক, তাহেল ফমর ক১.২  বা তার ােরর �েরর েকায় 
ফমর িদেয় শর করয়।  

াদে�া ৪: সমেয়র সােথ সােথ ছা�/ছা�ীর েহিরেটজ ভাষার দ�তা বাড়েত থাকেল একই ংেুর ারবিতর �েরর ফেমর চেল যায়। 
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ফেমরর উােরর অংশ ারূে করা – ছা�-ছা�ীরা তােদর �-মূলযায়য় ফেমরর উােরর অংশ �ােশর সবাই িমেল একসে� ারূে 
করেত াাের। এভােব করেল সব তথয েদয়া হেয়েছ কী য়া তা িয়ি�ত করা যােব। যিদ ছা�-ছা�ীরা অ� বয়েসর হয় তাহেল 
তারা তােদর অিভভাবেকর সাহাযয িয়েত াারেব। 

 

িশ�া ম�োলেয়র ছা�/ছা�ী য়া�ার - সাসকাচয়ুােয় �াক-িকন্ারগােটরয় েথেক শর কের ে�্-১২ াযর� সকল ছা�/ছা�ীর 
ছা�/ছা�ী য়া�ার আেছ।অিভভাবক বা বয়� ছা�/ছা�ীরা �েুলর ি�ি�াাল বা েসে�টািরর কাছ েথেক এই য়া�ারিট োেত াাের। 
এই য়া�ারিট �-মূলযায়য় ফেমরর এই বাে� িলখেত হেব।  

 
িশ�েকর অদযা�র এবং তািরখ – ছা�-ছা�ীরা এই অংশিট খািল রাখেব। �েতযক �-মূলযায়য় েশষ হওয়ার ার িশ�ক এই 
অংশংেলা ারূে করেবয়।  

 

�-মলূযায়য় – ািরিচিতর অংেশর ার এক ংু “আিম াাির” িববৃিত আেছ। এই িববৃিতংেলা ভাষার সচূেকর সাধারে 
অবকাঠােমার াাঁচিট দ�তায় সাজােয়া হেয়েছ; েশায়া, কথেকাাথয়, বলা, াড়া এবং িলখা। ছা�-ছা�ীেদর িজ�াসা করা হেু েয 
তারা �েতযকিট দ�তা কের েদখােত াাের কী য়া “অেয়ক সাহাযয িয়েয়”, “অ� সাহাযয িয়েয়” বা “সাহাযয ছাড়া”। 

 
 

  চাটর#৩: েহিরেটজ ভাষা ছা�/ছা�ীেদর �-মলূযায়েয় “আিম াাির” িববিৃত সমহূ 
 
 
 
 
 

াড়া – ক২.১ 
অেয়ক 
সাহাযয 
িয়েয় 

অ� 
সাহাযয 
িয়েয় 

েকায় 
সাহাযয 
ছাড়া 

তািরখ 

আিম �� এক েসট কাযরিবিধ (েকায় রা�ার া�িত) অনসরে 
করেত াাির িবেশষতঃ যিদ তােত য়কশা থােক 

    
    

ািরিচত িবষেয়র উাের হেল আিম মযাগািজেয়র (ছাাােয়া বা 
ইেলক�িয়ক)মূল ভাবয়ািট েবর করেত াাির 

    
    

আিম ভালভােব সাজােয়া েকায় েছাট গে�র েবশীর ভাগটাই 
বঝুেত াাির এবং গে�র মূল চির�ংেলা সয়া� করেত াাির 

    
    

আিম ািরিচত �সে�র উাের েছাট সহজ েলখা বঝুেত াাির যখয় 
তােত আমার জায়া অেয়ক শ� থােক 

    
    

 /৪  

 
 

বলা – ক২.২ 
অেয়ক 
সাহাযয 
িয়েয় 

অ� 
সাহাযয 
িয়েয় 

েকায় 
সাহাযয 
ছাড়া 

তািরখ 

আিম ইত�তঃ য়া কের সংখযা, তািরখ বা সাল স�েকর কথা বলেত 
াাির এবং সাধারে অংক �ি�য়া বেরয়া করেত াাির 

    

    
আিম েকায় বই, গায়, সহায় বা অনুােয়র িক াছ� এবং িক 
অাছ� তা বলেত াাির আমার মতামেতর কারে জািয়েয় 

    
    

আিম েকায় েছাট গ� শেয় তার সারমমর  এবং ঘটয়াংিলর 
েকায়িট আেগ ঘেটিছল আর েকায়িট াের ঘেটিছল তা বলেত াাির 

    
    

আিম সাধারে ভাষা বযবহার কের ািরিচত সহায় এবং ঐিতহািসক 
বযি�� বা ঘটয়ার উাের বলেত াাির 

    
    

 /৪  
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�েতযক ছা�/ছা�ী িয়েজই িয়েজর মূলযায়য় করেব এবং যথাথর ছেক িটক িচ� বসােব। িশ�ক বা ছা�/ছা�ী �িতিট দ�তার ্ায় 
াােশর ছেক েয তািরেখ তার মূলযায়য় হেয়েছ েসই তািরখিট িলখেব।  

 

চাটর#৪ এর উদাহরেে একজয় ছা�/ছা�ী তার দ�তা “আিম বুঝেত াাির আমার য়াম ধের ্াকেল এবং আমােক অিভবাদয় ও 
শভিবদায় বলেল” এর �-মূলযায়য় কেরেছ। 

 
• �থম �-মূলযায়য় হেয়িছল য়েভ�র ৪, ২০১৪ তািরেখ। য়েভ�র ৪, ২০১৪ তািরেখ ছা�/ছা�ী দ�তািট স�� করেত 

োেরিছল “অ� সাহাযয িয়েয়” 
 

• ি�তীয় �-মূলযায়য় হেয়িছল েম ১০, ২০১৫ তািরেখ। েম ১০, ২০১৫ তািরেখ ছা�/ছা�ী দ�তািট স�� করেত োেরিছল 
“েকায় সাহাযয ছাড়া” 

 
 

 
চাটর#৪: একিট ারূে করা �-মলূযায়য় ফেমরর উদাহরে 

 

 
�াথিমক ক১.১  (দইিট মলূযায়েয়র তািরখ – য়েভ�র/েম) 

 
 

েশায়া -  ক১.১ 
অেয়ক 
সাহাযয 
িয়েয় 

অ� 
সাহাযয 
িয়েয় 

েকায় 
সাহাযয 
ছাড়া 

তািরখ 

 
আিম বঝুেত াাির আমার য়াম ধের ্াকেল এবং আমােক অিভবাদয় 
ও শভিবদায় বলেল 

 
 

 য়েভ�র ৪, 
২০১৪ 

  
 

েম ১০, 
২০১৫ 

আিম বঝুেত াাির আমার আেশাােশর বযি�েদর ও িজিয়স 
সমূেহর য়াম (িশ�ক, বই, েচয়ার, জুতা) 

    
    

আিম  আমার স�ে� সাধারে �� সমূহ বঝুেত াাির, েযময় "েতামার 
বয়স কত?" 

    
    

আিম সাধারে িয়েদরশাবলী সমূহ বঝুেত াাির, েযময় "েতামার বই ব� 
কর," "েতামার েকাট ার," 

    
    

 

আিম সাধারে রং েদিখেয় িদেয় তার য়াম বলেত াাির 
    
    

 /4  
 

�-মলূযায়েয়র োৗয়ঃা�ুতা – সাািরশ করা হেু েয �লুবষর চলাকালীয় কমাে� একবার এবং �লুবেষরর েশেষ আেরকবার 
ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলযায়য় ফমর ারূে করেব।  

 
অ� বেয়সী ছা�-ছা�ীেদর বযাাাের - িশ�েকরা েছাট ছা�/ছা�ীেদরেক তােদর �-মূলযায়য় ারূেের বযাাাের সাহাযয 
করেত াােরয়। এেকক বাের শধ ুএকিট বা দিট “আিম াাির” িববৃিতর উার য়জর িদয়। েযময় েকায় ছা�/ছা�ীেক 
েকায় িকছুর ছিব েদিখেয় তার য়াম বলেত বলুয়, একিট গায় গাইেত বলয়ু বা তার য়াম িলখেত বলুয়। তখয় ছা�/ছা�ী 
তােদর �-মূলযায়য় ফেমরর যথাযথ ছেক িটক িচ� েদেব তা েস েসই কাজিট স�� করেত াারল “অেয়ক সাহাযয 
িয়েয়”, “অ� সাহাযয িয়েয়” বা “েকায় সাহাযয ছাড়া” তার উার।   

 
বয়� ছা�-ছা�ীেদর বযাাাের - বয়� ছা�/ছা�ীরা তােদর �-মূলযায়য় ফমর এককভােব, েকায় স�ী িয়েয়, েছাট েছাট দেল 
িবভ� হেয় অথবা ােুরা �াশ িমেল ারূে করেত াারেব। �-মূলযায়য় ফমর  ারূে করবার িকছু উাায় য়ীেচ বেরয়া করা েহাল। 

 

• ােুরা �াশ – ছা�-ছা�ীেদরেক শ� কের “আিম াাির” িববৃিতংেলা াড়েত বলয়ু। ছা�-ছা�ীেদরেক েয দ�তার বেরয়া েদয়া 
েহাল তার জ� িয়িদর� ছেক িটক িচ� িদেত বলুয়। �েতযক দ�তা স�িকরত উদাহরেংেলা েভেব িঠক করার জ�  ছা�-
ছা�ীেদর একটু সময় লাগেব। িশ�ক ভাষার �ােশ করা হেয়েছ এরকম কাজ, �স� বা �কে�র কথা তার ছা�-ছা�ীেদর 
মেয় কিরেয় িদেয় সাহাযয করেত াােরয়। 

 

• েছাট েছাট দেল – ছা�-ছা�ীরা শ� কের “আিম াাির” িববৃিতংেলা একজয় আেরকজয়েক ােড় েশায়ােত াাের এবং েস 
স�েকর তারা কী িশেখেছ তা িয়েয় ভাবেত াাের। তারা একজয় আেরকজয়েক তার “আিম াাির” িবষয়ক দ�তা কের 
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েদখােত াাের। 

• এককভােব – েকায় ছা�/ছা�ী একাই �াশ চলাকালীয় বা বাড়ীর কােজর সময় তার ফমরিট ারূে করেত াাের। িশ�ক বা অিভভাবক 
তােদরেক �েতযক “আিম াাির” দ�তািট কের েদখােয়ার জ� বলেত াােরয়। ছা�/ছা�ী ারূে করা ফমরিট তার িশ�কেক েদখােব। 
িশ�ক েকায় দ�তার বযাাাের ছা�/ছা�ীর িয়জ� মূলযায়েয়র সংেগ একমত য়া হেল ছা�/ছা�ীেক তা বযাখযা করেত এবং েসই 
দ�তািট কের েদখােত বলেত াােরয়। 

 
িশ�েকর অদযা�র এবং তািরখ – �িতিট �-মূলযায়য় ফেমরর উার িদেক ্ােয় দইবার করা যায় এরকম িশ�েকর অদযা�র 
এবং তািরেখর জ� ছক েদয়া আেছ। ছা�/ছা�ী এবং িশ�ক উভেয় ারূে করা �-মূলযায়য় ফমরিট ািরদশরেয়র ার িশ�ক ফমরিট 
েয ারী�া কের েদেখেছয় এবং ছাে�/ছা�ীর ভাষার দ�তার সব-মূলযায়েয়র সংেগ েয একমত হেয়েছয় তারই িয়দশরয় �রা 
িশ�ক তার য়ােমর অদযা�র সমূহ এবং তািরখ িয়িদর� ছেক িলখেবয়। 

 
  
  

িশ�েকর অদযা�র তািরখ 
 

য়ীেচ চাটর#৫ এ েদখােয়া হেয়েছ েয ছা�/ছা�ী তার �থম �-মূলযায়য়িট কেরেছ য়েভ�র ২০, ২০১৪ তািরেখ এবং িশ�ক 
তার অদযা�র সমূহ এবং তািরখ �থম সািরর ছেক িলেখেছয়। 
 
ছা�/ছা�ী তার ি�তীয় �-মূলযায়য়িট কেরেছ েম ১০, ২০১৫ তািরেখ এবং িশ�ক তার অদযা�র সমূহ এবং তািরখ ি�তীয় 
সািরর ছেক িলেখেছয়। 

 
 

েকায় দ�তার বযাাাের ছা�/ছা�ীর কতটুক সাহাযয �েয়াজয় হেয়েছ তা িশ�ক এবং ছা�/ছা�ী িমেল আেলাচয়া কের এবং এ 
সং�া� েকায় মতাাথরকয থাকেল তা িয়রসয় কের তারার িশ�ক ফেমর তার য়ােমর অদযা�র সমূহ এবং তািরখ িলখেবয়।  

 
চাটর#৫: িশ�েকর অদযা�র এবং তািরখ 

 
 

গ.ব. য়েভ�র ২০, ২০১৪ 
গ.ব. েম ১০, ২০১৫ 

িশ�েকর অদযা�র তািরখ 
 
 

�েতযক ছা�/ছা�ীর ভাষার �র িয়ধরারে করা 
 

�-মূলযায়য় ফেমর ভাষার াাঁচিট দ�তার (েশায়া, কথেকাাথয়, বলা, াড়া এবং িলখা) �েতযকিটর জ� আলাদা আলাদা যায়গা 
িয়ধরািরত আেছ। েকায় ছা�/ছা�ীর াারদিশরতা এেকক দ�তায় এেকক রকম হেত াাের। েযময় েকায় ছা�/ছা�ী েশায়া এবং 
কথেকাাথেয় ভাল হেত াাের অথচ অ� দ�তাংেলােত তার সাহাযয দরকার হেত াাের। 

 
বছেরর েশেষ �েতযক ছা�/ছা�ীর ভাষার একক �র িয়ধরারে করা হেব। েকায় ছা�/ছা�ীর �র হেব েসই �ের েয �ের েস েকায় 
সাহাযয ছাড়া অেধরেকর েবশী “আিম াাির” দ�তাংেলা স�� করেত াাের। 

 

উদাহরে#১: উদাহরে#১ এ একজয় ছা�/ছা�ী ক১.২ �েরর ১৮িট "আিম াাির" িববৃিতর মেধয ১০িট সাহাযয ছাড়া স�� করেত 
াাের। এিট ঐ �েরর অেধরেকর েবশী িবধায় এই ছা�/ছা�ীর সািবরক �র হেচছ ক১.২ । 

 

ক১.২ েশায়া 
৩/৪ 

ক১.২ কথেকাাথয় 
৩/৪ 

ক১.২ বলা 
২/৪ 

ক১.২ াড়া 
১/৩ 

ক১.২ িলখা 
১/৩ 

 সািবরক �র: ক১.২ 
 

 
১০/১৮ 

 
উদাহরে#২: উদাহরে#২ এ একজয় ছা�/ছা�ী খ১.১ �েরর ১৯িট "আিম াাির" িববৃিতর মেধয ৮িট সাহাযয ছাড়া স�� করেত 
াাের। এিট ঐ �েরর অেধরেকরও কম িবধায় এই ছা�/ছা�ীর �র এখয়ও খ১.১ হয়িয়। েসে�ে� এই ছা�/ছা�ীর �র হেু খ১.১  
এর য়ীেচর �রিট অথরাৎ ক২.২ । 
 

খ১.১ েশায়া 
৩/৪ 

খ১.১ কথেকাাথয় 
২/৪ 

খ১.১ বলা 
১/৪ 

খ১.১ াড়া 
১/৩ 

খ১.১ িলখা 
১/৪ 

 সািবরক �র: ক২.২  

      ৮/১৯ 
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ভাষা েশখার অ�গিতর জ� �-মলূযায়য় ফেমরর বযবহার 
 

ছা�-ছা�ীর �-মূলযায়য় তােদর ভাষা েশখার উ�িতর জ� বযবহার করা েযেত াাের। এর �ারা িশ�ক তার িশ�াদায়েক ছা�-
ছা�ীেদর �েয়াজয় অনযায়ী খাা খাইেয় িয়েত াারেবয়। েকায় ছা�/ছা�ী যিদ “সাহাযয ছাড়া” েকায় ভাষা দ�তা কের েদখােত 
াাের তাহেল বুঝেত হেব েয দ�তািট তার মেধয দঢ়ৃভােব ে�ািথত হেয়েছ। 

 

উদাহরে �রা েয ছা�/ছা�ী সাহাযয ছাড়া “আিম সহজ বাকয বযবহার কের বেরয়া করেত াাির আমার াািরাাি�রকতা, িয়তযিদেয়র 
কাযরািদ, ািরবার এবং ব�েুদর স�েকর” করেত াাের েস এই দ�তা আয়� কেরেছ। অব� যিদ েকায় ছা�/ছা�ীর এই দ�তািটর 
বযাাাের “অ� সাহাযয” বা “অেয়ক সাহাযয” �েয়াজয় হয় তাহেল তােক আরও চচরা করেত হেব এই দ�তািট আয়� করার 
জ�। ভাষার দ�তা বৃি�র জ� েকায় একজয় ছা�/ছা�ী অথবা ারুা �ােশর েয যায়গাংেলােত চচরা দরকার শধ ুতার উােরই 
অনশীলয়ী ৈতরী করা যােব। 

 
অিভভাবকেদর জিড়ত করা 

 

অিভভাবক এবং িাতা-মাতারা সবসময়ই েহিরেটজ ভাষা �েুল তােদর েছেলেমেয়েদর অ�গিতর বযাাাের আ�হী। ছা�/ছা�ীরা �িত 
বছর দিট �-মূলযায়য় ারূে করেব: একিট বছেরর মাঝখােয় এবং আেরকিট বছেরর েশেষ।  

 

• বষর মােঝর মলূযায়য় – এটা খবু ভাল হয় যিদ এই �-মূলযায়য়িট অিভভাবক-িশ�ক সা�াৎকােরর সময় আেলাচয়া করা যায়। 
যিদ তা স�ব য়া হয় তাহেল ছা�/ছা�ী �-মূলযায়য় ফমরিট তােদর অিভভাবকেদরেক েদখােয়ার জ� বাড়ীেত িয়েয় েযেত 
াারেব। অিভভাবকেদরেক েদখােয়া হেল ফমরিট েহিরেটজ ভাষা �েুল েফরৎ িয়েয় আসেত হেব।  

 

• বষর অে�র মলূযায়য় – আবারও অিভভাবক এবং িশ�ক িমেল এই ফমরিট িয়েয় আেলাচয়া করেল ভাল হয়। তারার 
ছা�/ছা�ী ফমরিট েরেখ েদয়ার জ� বাড়ী িয়েয় আসেত াারেব।  

 
িশ�াবষর চলাকালীয় ছা�-ছা�ীেদর �-মূলযায়য় ফমরংেলা তােদর ভাষা া�েকােষ থাকেব। একিট ভাষা া�েকােষ �-মূলযায়য় ফমর 
ছাড়াও থাকেব ভাষার উার অনশীলয়, বাড়ীর কাজ বা অ� কােজর য়মুয়া। 

 

 
উৎস সমহূ 

 

• ভাষার সাধারে সচূেকর ইউেরািায়ায় অবকাঠােমািট [ The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) ]  হেু ছা�-ছা�ীেদর �-মূলযায়য় এবং তার সংি�� িশ�েকর সহািয়কার িভিত। ভাষার সাধারে সূচেকর ইউেরািায়ায় 
অবকাঠােমািট স�ূেররো াড়ার জ� ািরদশরয় করয়: www.coe.int/lang-CEFR 

• সাধারে ইউেরািায়ায় অবকাঠােমািটর জ� িশ�েকর সহািয়কা াড়ার জ� ািরদশরয় করয়: 
www.tuttolingue.net/pdf/CFRguide.pdf 

 

• অিতির� ভাষা িহেসেব যারা ইংেরিজ িশখেছ তােদর সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা বযবহােরর জ� সাসকাচয়ুায় িশ�া 
ম�োলেয়র সহািয়কা অবল�েয় “আিম াাির” িববৃিতংেলা ৈতরী করা হেয়েছ। আরও তেথযর জ� ািরদশরয় করয়: 
www.education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal. 

 

• �ারি�ক বছরংেলার �-মূলযায়েয় “আিম াাির” িববৃিতংেলা সাসকাচয়ুায় িকন্ারগােটরয় িশ�া কাযর�েমর সহািয়কা অবল�েয়ও 
ৈতরী করা হেয়েছ। আরও তেথযর জ� ািরদশরয় করয়: www.curriculum.gov.sk.ca 

http://www.coe.int/lang-CEFR
http://www.tuttolingue.net/pdf/CFRguide.pdf
http://www.education.gov.sk.ca/guide-to-using-cfr-with-eal
http://www.curriculum.gov.sk.ca/
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ািরিশ� 
 
াটভিূমকা: ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা 
[Common Framework of Reference (CFR) for Languages] 

 
য়ীেচর তথযংেলা সাসকাচয়ুায় িশ�া ম�োলেয়র দিলল অিতির� ভাষা িহেসেব যারা ইংেরিজ িশখেছ তােদর সাধারে সচূেকর 
অবকাঠােমা বযবহােরর জ� সহািয়কা, েসে��র ২০১৩ (A Guide to Using the Common Framework of Reference (CFR) 
with Learners of English as an Additional Language (EAL). September 2013.) এর সার সংে�া েথেক েয়য়া হেয়েছ।  

 

ভাষার সাধারে সচূেকর অবকাঠােমািট িক  
 
ভাষায় াারদিশরতার েকায় �েরর সং�া অ�� এবং বযি� িয়ভরর হেত াাের। েযময় েকায় মূলযায়য়কারী যােক “অ�গািম 
শর” �র বলেব আেরকজয় মূলযায়য়কারী তােক “মাঝামািঝ” �র বলেত াাের। এই অসাম�� দরূ করার জ� ভাষার 
বেরয়ামূলক িবেশ�-এর একিট আ�জরািতক ািরমাাক, সাধারে সচূেকর অবকাঠােমা  িশ�াদায়, েশখা এবং মূলযায়েয়র মেধয 
সাম��ােূর রীিতয়ীিত �েয়য় কেরেছ।    

 
এই অবকাঠােমািট হেু …. এই অবকাঠােমািট য়য় …. 
• একিট ভাষা স�িকরত সচূক। 
• িশ�ক, ভাষা িশ�াথরী এবং অিভভাবকেদর জ� এটা 

কােজ লাগেব। 
• াযরায়�িমকভােব ভাষায় অ�গিত �দশরেয়র একিট 

উাায়। 
• অনুল এবং িয়ব�কাির। 
• সব িবষেয় এবং ে�ে্ �েযাযয। 
• অ�ভুরি�মূলক এবং সহেজ বযবহার করা যায়। 

• অিতির� ভাষা িহেসেব ইংেরিজ েশখার িশ�া 
কাযর�ম। 

• একিট অয়ময়ীয় কাযরতািলকা। 
• িবষয় িয়ভরর। 
• ে�্/বয়স িয়ভরর। 
• অিতির� ভাষা িহেসেব ইংেরিজ েশখার 

িবেশষ�েদর মেধয সীমাব� 
• একিট য়তূয় কমরসচূী। 
• সাং�িৃতকভােব ইউেরািায়ায় ভাষার �িত ঝুেক 

াড়া। 

 

াটভিূমকা 
 

সাধারে সচূেকর িভিত সাধারে ইউেরািায়ায় সচূেকর অবকাঠােমািট ভাষা িশ�াদায়, েশখা এবং মূলযায়েয়র উার িতয় দশেকর 
গেবষোর ার আনুািয়কভােব �থম �কািশত হয় ২০০১ সােল।  ইউেরািায়ায় অবকাঠােমািটর িবকাশ এবং ািরশীিলত রা 
ধারয় ইউেরািায়ায় কাউি�ল কতৃরক িয়েয়ািজত ভাষািবদ, গেবষক, িবেশষ� এবং িশ�ািবদরা সহেযািগতামূলকভােব কােজর 
ফসল। ইউেরািায়ায় অবকাঠােমািটর একিট “আ�জরািতক �হেেযাগযতা” আেছ। এর অথর হেু েয সচূেকর সবরময় ািরমাাক 
িহসােব এই অবকাঠােমািটর ৈবধতা এবং িয়ভররেযাগযতা আেছ। বতরমােয় এিট চি�শিটরও েবশী েদেশ বযবহার করা হেু। 
জানয়াির ২০১০ এ কায়া্ার িশ�াম�ীেদর কাউি�ল কায়া্ায় ভাষার সচূেকর বযবহািরক উাায় িহসােব ইউেরািায়ায় 
অবকাঠােমািট বযবহার করার সাািরশ কের।  
 
স�ূের সাধারে ইউেরািায়ায় সচূেকর অবকাঠােমািটর সবরময় ািরমাা ভাষার েযাগযতােক াারদিশরতার িতয়িট �শ� দেল এবং 
ছয়িট �ের ভাগ কের: বিুয়য়ািদ (ক১, ক২), �াবল�ী (খ১, খ২), দ� (গ১, গ২)। �িতিট �র ভাষা েশখার অ�গিতেক দ�তার 
াাঁচিট ে�ে� ভাগ কের বেরয়া কের: েশায়া, ার�েরর মেধয কথা বলা, কথার মাধযেম েকায় িকছু �দশরয় করা, াড়া এবং িলখা। 
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দ� 

বযবহারকারী 
 

গ২ যা ােড় এবং েশােয় তার �ায় সবিকছুই অয়ায়ােস বুঝেত াাের। িবিভ� কথয এবং িলিখত স�ূ 
েথেক �া� তেথযর সারমমর ৈতরী কের, যুি� এবং িববরেী সংঘব� কের একিট সাম��ােূর 
উাসহাায়া িদেত াাের। িয়েজেক তাৎ�িেকভােব, সাবলীল এবং যথাযথভােব �কাশ করেত 
াাের এময়িক জিটল ািরিসহিতেতও অেথরর স�ূতর রোর মেধয �েভদ কের।  

গ১ িবিভ� ধরেয়র জিটল, দীঘর েলখা বুঝেত াাের এবং তার অ�িয়রিহত অথর অনধাবয় করেত 
াাের। দ�ৃত: েবশী রকম ভােব বাকযাংশ বা �কাশভ�ী য়া খুঁেজ িয়েজেক তাৎ�িেকভােব এবং 
সাবলীলভােব �কাশ করেত াাের। সামািজক, েলখা-াড়া এবং োশাদারী কােজর জ� ভাষােক 
িবিভ�ভােব এবং কাযরকরীভােব বযবহার করেত াাের। িয়য়ি�তভােব সংঘব� �কাশধরে এবং 
সংল�ভােব ভাবয়ােক সংযু� কের জিটল িবষেয়র উাের ��, সসংব� এবং িব�ািরত েলখা 
িলখেত াাের। 

 
�াবল�ী 

বযবহারকারী 
 

খ২ েস েয িবষেয় িবেশষ� েস ে�ে�র উাের েটকিয়কযাল আেলাচয়া সহ বা�িবক এবং কা�িয়ক 
উভয় �সংেগর উাের জিটল েলখার মূল ভাবয়াংেলা বুঝেত াাের। একই ভাষার মানেষর সােথ 
এময় সাবলীল এবং তাৎ�িেকভােব াার�িরক মতিবিয়ময় করেত াাের েয েকায় া�েকই 
আেরকজয়েক েবাঝার জ� েবগ োেত য়া হয়। িবিভ� ধরেের িবষেয়র উাের ��ভােব িব�ািরত 
িলখেত াাের এবং েকায় �সংেগর উাের তার িবিভ� িবকে�র সিবধা, অসিবধা সমূহ বেরয়া কের 
তার দিৃ�ভ�ী বযাখযা করেত াাের।  

খ১ কােজ, �েুল, অবকােশ িয়য়িমতভােব েয সম� ািরিচত িবষেয়র সাময়াসামিয় হেত হয় েস সং�া� 
করেীয় সমূেহর মূল কথাংেলা বুঝেত াাের। েকায় এলাকায় েযখােয় এই ভাষা বযবহার করা হয় 
েসখােয় �মেের সময় উ�তূ ািরিসহিতর �ায় সবটাই সামিলেয় িয়েত াাের। ািরিচত বা 
বযি�গত উৎসােহর েকায় �সে� যথান�িমকভােব সংযু� েলখা রচয়া করেত াাের। অিভ�তা, 
ঘটয়া, ��, আশা, ল�য বেরয়া করেত াাের এবং সংে�ো তার মতামত এবং ািরক�য়ার কারে 
ও বযাখযাদায় করেত াাের।  

 
বিুয়য়ািদ 

বযবহারকারী 

ক২ আশ দরকারী এবং স�িকরত িবষেয়র বযাাাের (েযময়, বযি�গত ও াািরবািরক েমৗিলক তথযািদ, 
বাজার করা, সহায়ীয় ভূেগাল, চাকির) বাকয এবং �চিলত বাকযাংশ ও �কাশভ�ী বুঝেত াাের।  
ািরিচত ও যথািয়য়িমত িবষেয় েযখােয় সাধারে এবং সরাসির তেথযর আদায়-�দায় �েয়াজয় েসই 
সম� ে�ে� বাকয িবিয়ময় করেত াাের। তার িয়েজর স�েকর, াািরাািশরক ািরেবশ এবং আশ 
�েয়াজয়ীয় িবষেয় সাধারে ভাষায় বেরয়া িদেত াাের।  

ক১ েকায় সিয়িদর� িবষেয়র �েয়াজেয় সে�াষজয়কভােব িয়তযিদেয়র ািরিচত �কাশভ�ী এবং সাধারে 
বাকযাংশ বযবহার করেত াাের এবং বুঝেত াাের। অে�র কােছ িয়েজর ািরচয় িদেত াাের এবং 
বযি�গত তথযািদ েযময় েকাথায় থাক, কােক েচয়, েতামার িক আেছ এংেলা িজে�স করেত াাের 
এবং এেদর উতরও িদেত াাের। েকউ ধীের ধীের এবং ��ভােব কথা বলেল এবং সাহাযয করেত 
��ত থাকেল তার সােথ বাকযালাা করেত াাের।  
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