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পশরবর্তমনর সারাাংি

এই প্রবিধান বিন্ডােগান্সটেন শ্রেন্সি ১২শ শ্রেড পর্েন্ত স্িল শ্রেন্সড পযন্সো িযিস্থা জযন্সে বশক্ষােীন্সেে জনয প্রন্স াশন্সনে স্পষ্ট
স্ংজ্ঞাবয়ত ানেন্সেে বনয় প্রবতষ্ঠা িন্সে। এটি ১৮ জযই, ২০১২ তাবেখ ইস্যয িো চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-501-শ্রি
েবিত িন্সে।
পবেিতে নস্ ূি:


ইংন্সেবজ ভাষা শশলী ও গবিন্সত উত্তীিে িওয়াে শতে স্ ূিন্সি ি ন শ্রিাে লাবনেং স্ট্যান্ডাডে এিং বনউ ইয়িে শ্রস্ট্ট-এে
উত্তীিে িওয়াে
ানেন্সেে নীবতে স্ান্সে স্া ঞ্জস্যবিধান িন্সে। (পৃষ্ঠা 3, § VI.A. & C.; পৃষ্ঠা 5,
§ VII.C.)



িহুস্ংখযি পবে াপি, র্াে ন্সধয আন্সে বশক্ষােীে িান্সজে স্াবিেি ূলযায়ন এিং ি ন শ্রিাে লাবনেং স্ট্যান্ডাডে অজেন্সন
বশক্ষােীে পর্োপ্ত অেগবত অজেন্সনে তেয িযিিােন্সি স্ বিত িন্সে ৩-৮ শ্রেন্সডে বশক্ষােীন্সেে উত্তীিে িওয়াে ানেে
পবেিতে ন িন্সে। তা স্ন্সেও, শ্রস্ট্ন্সটে পেীক্ষাে শ্রকাে উত্তীিে িওয়াে বস্দ্ধান্ত েিন্সিে প্রােব ি িা প্রধান বভবত্ত িন্সত
পােন্সি না। এটি পূিেিতী ানেে, র্ান্সত ৩-৮ শ্রেন্সডে বশক্ষােীন্সেে উত্তীিে িন্সত িন্সল শ্রস্ট্ন্সটে পেীক্ষাগুন্সলান্সত শ্রলন্সভল
২ পাওয়াে শতে ান্সোপ িন্সে, শ্রস্টিে স্থলাবভবষক্ত িয়। (পৃষ্ঠা 3, §IV.A.1; পৃষ্ঠা 5, § V.A.1.)



বপ্রবেপযাল ৩-৮ শ্রেন্সডে শ্রিান বশক্ষােীন্সি এিই ক্লান্সস্ শ্রেন্সখ শ্রেওয়া পেন্দ িেন্সত পান্সেন র্াে প্রন্স াশন
শ্রপাটেন্স াবলওন্সত শ্রিানভান্সিই বশক্ষােীে প্রন্স াশন্সনে ান অজেন্সনে প্র াি পাওয়া র্ায় না, এই িোগুন্সলা অপস্ােি
িো; শ্রর্ বশক্ষােী জযন ান্সস্ে প্রন্স াশন শ্রপাটেন্স াবলওন্সত প্রন্স াশন্সনে ান অজেন িেন্সি, তান্সি উত্তীিে িো িন্সি।



বপ্রবেপযাল স্ন্তান্সনে বশক্ষি ও বপতা াতাে স্ান্সে আলাপক্রন্স ইংন্সেবজ ভাষা বশক্ষােীস্ি শ্রি-২২ শ্রেন্সডে বশক্ষােীন্সেে
শ্রপ্রান্স াশন্সনে বস্দ্ধান্ত েিি িেন্সিন, এ িযিস্থা প্রবতষ্ঠা িো। (পৃষ্ঠা 2, § III.D.)



র্বে শ্রি-২ শ্রেন্সডে শ্রিান বশক্ষােীে বপতা াতা বপ্রবেপযান্সলে শ্রপ্রান্স াশন স্ংক্রান্ত বস্দ্ধান্সন্ত নাোবজ িন, তািন্সল
বপতা াতা অগাস্ট্ ান্সস্ এিটি বলবখত আবপন্সলে আন্সিেন জ া বেন্সত পান্সেন, এিং এে চ্ূ োন্ত বস্দ্ধান্ত েিি িেন্সিন
স্যপাবেনন্সটনন্সডন্ট। (পৃষ্ঠা 2, § III.D.)



অিবিত িন্সে শ্রর্, ৩-৮ শ্রেন্সডে বশক্ষােীন্সেে জযন ান্সস্ে শ্রপাটেন্স াবলও ূলযায়ন িো িন্সি উত্তীিে িওয়াে নূযনত
ধান্সপে বভবত্তন্সত র্াে বনন্সেেশনা পাওয়া র্ান্সি বডওই-এে ইস্যয িো বিজ্ঞবপ্তন্সত। (পৃষ্ঠা 3, § IV.A.1.a; পৃষ্ঠা 5, §
V.A.1.a.)



অিবিত িন্সে শ্রর্, ৩-৮ শ্রেন্সডে বশক্ষােীন্সেে র্াো ি ন শ্রিাে লােবনং স্ট্যান্ডাডে অজেন্সন পর্োপ্ত অেগবত অজেন
িন্সেবন িন্সল প্র াি শ্রেন্সি, কয ল তান্সেে জনয এিটি প্রন্স াশন শ্রপাটেন্স াবলও স্ংেি িেন্সি। বপ্রবেপযাল র্বে ঠিি িন্সেন
শ্রর্ বশক্ষােীে প্রন্স াশন শ্রপাটেন্স াবলও বশক্ষােীে উত্তীিে িওয়াে নূযনত
ধাপ অবতক্রন্স ে প্র াি বেন্সে, তািন্সল
বশক্ষােীন্সি জযন ান্সস্ উত্তীিে িো িন্সি, অপেপন্সক্ষ, র্বে প্রন্স াশন্সনে শ্রপাটেন্স াবলও প্র াি শ্রেয় শ্রর্ বশক্ষােী বডওই-এে
ইস্যয িো বিজ্ঞবপ্ত অনযর্ায়ী উত্তীিে িওয়াে নূযনত ধাপ অবতক্র িেন্সত পান্সেবন, তািন্সল বশক্ষােীন্সি উত্তীিে িো
িন্সি না এিং তাে জনয স্া াে কয ল স্যপাবেশ িো িন্সি। বপ্রবেপযাল এ বস্দ্ধান্ত বপতা াতান্সেেন্সি জানান্সিন। (পৃষ্ঠা
3, § IV.A.2.a-d; পৃষ্ঠা 5, § V.A.3-6.)



অিবিত িন্সে শ্রর্, শ্রর্স্ি বশক্ষােী জযন ান্সস্ প্রন্স াশন লাভ না িেন্সি, তাো উত্তীিে িওয়াে নূযনত ধাপ অবতক্র
িোে প্র াি বেন্সত পােন্সল অগাস্ট্ ান্সস্ তান্সেেন্সি উত্তীিে িো িন্সি। (পৃষ্ঠা 4, § IV.D.1; পৃষ্ঠা 7, § V.D.1 &
2.)
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জযন ান্সস্ র্াো উত্তীিে িন্সিনা, তান্সেে জনয অগাস্ট্
বস্টিবভবত্তি এ পেীক্ষাে প্রস্ঙ্গটি প্রতযািাে িো িন্সি।



িযাখযা িন্সে শ্রর্, ৩-৮ শ্রেন্সডে ইংন্সেবজ ভাষা বশক্ষােী (ইএস্এল) বশক্ষায় উত্তীিে িওয়াে াপিাঠি ি ন শ্রিাে
লােবনং স্ট্যান্ডাডে-এে স্ান্সে স্া ঞ্জস্যপূিে, এিং ৩-৮ শ্রেন্সডে ইএস্এল বশক্ষােী ইংবলশ অযাড এ শ্রস্ন্সিন্সন্ড লযাঙ্গযন্সয়জ
(ইএস্এল) -এ পর্োপ্ত অেগবত অজেন িন্সে প্রন্স াশন্সনে ানেে অজেন্সনে প্র াি বেন্সত পান্সে, র্া: বশক্ষােীে িাজ,
শ্রিান্সস্ে প্রাপ্ত শ্রেড, এিং বডওই-এে ইস্যয িো ইএলএল-এে স্া বয়ি পেীক্ষা, ইতযাবে িহুবিধ পবে াপন্সিে াধযন্স
প্র াি িো শ্রর্ন্সত পান্সে। (পৃষ্ঠা 3-4, § IV.B.1-3; পৃষ্ঠা 6, § V.B.1-3.)



প্রাবতষ্ঠাবনি বশক্ষা িযািত (এস্আইএ ই) িাবেন্সত ইংন্সেবজ ভাষা বভন্ন অনয শ্রিান ভাষায় িো িলা িয়, এ ন
প্রাবতষ্ঠাবনি বশক্ষা িযািত (এস্আইএ ই) বশক্ষােীন্সেে ইংন্সেবজ ভাষা বশক্ষােী বিন্সস্ন্সি স্ংজ্ঞাবয়ত িন্সে এিং: 1) ২য়
শ্রেন্সডে পে র্যক্তোন্সেে কয ন্সল ভবতে িওয়াে জনয; 2) স্ পর্োন্সয়ে বশক্ষােীন্সেে চ্াইন্সত ি পন্সক্ষ েযই িেে ি কয ল
িোে জনয; 3) পঠন ও গবিন্সত প্রতযাবশত শ্রেন্সডে চ্াইন্সত বনন্সচ্ িাজ িোে জনয; এিং 4) িয়ন্সতা তান্সেে
িাবেন্সত িযিহৃত ভাষায় প্রাি-অক্ষেজ্ঞান্সনে জনয; (পৃষ্ঠা 4, § IV.B.2, n.1.)



বডবিক্ট ি বপ্রন্সিনবস্ভ এডয ন্সিশন প্ল্যান-এে উন্সেশয ও বিষয় অনযর্ায়ী ভাষা িালনাগাে িো; এিং (পৃষ্ঠা 9, §
IX.B.1.)



তেন্সন্তে জনয শ্রর্াগান্সগে তেয িালনাগাে িন্সে। (পৃষ্ঠা 11, § XI.)

ান্সস্ে বস্টিবভবত্তি পেীক্ষা েিি িেন্সত িন্সি, বনউ ইয়িে
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সংক্ষিপ্তসোর
এই প্রবিধান অবিলম্বে কার্যকর এিং তা ১৮ জুই, ২০১২ তাবরম্বে জাবরকৃ ত
চ্যাম্বেলম্বরর প্রবিধান A-501-কক রবিত কম্বর। এই প্রবিধান বকন্ডারগাম্বটযন কেম্বক
১২শ কেড পর্যন্ত সকল কেম্বড পুম্বরা িযিস্থা জুম্বে বশক্ষােীম্বের জনয প্রম্ব াশম্বনর স্পষ্ট
সংজ্ঞাবিত ানেম্বের বনি প্রবতষ্ঠা কম্বর। এটি বনউ ইিকয বসটির সকল পািবলক
স্কু ম্বল প্রম্ব াশন নীবত িাস্তিািন প্রবিিার বিস্তাবরত িযােযা কেি।

েূক্ষ কো
চ্যাম্বেলম্বরর প্রবতষ্ঠা করা বনম্নবলবেত উম্বেশযগুম্বলা প্রসম্বে এই প্রবিধান জাবর িম্বে:


চ্যাম্বেলম্বরর প্রবিধাম্বন প্রবতবষ্ঠত বনম্বচ্ িবণযত উম্বেশযগুম্বলা িাস্তিািম্বনর লম্বক্ষয এই প্রবিধানটি প্রকাশ করা িম্বে। এই
প্রবিধাম্বন ৩ি কেম্বক ১২শ কেড পর্যন্ত সকল বশক্ষােীর জনয উত্তীণয িওর্ার কর্ ানেম্বের কো িলা িম্বিম্বে এিং
বডওই-এর ইসুয করা বিজ্ঞবিম্বত কর্ বনম্বেযশনা কেওিা িম্বিম্বে, সকল বশক্ষােীম্বেরম্বক পরিতী কেম্বড উত্তীণয িম্বত িম্বল
এিং চ্ূ োন্ত পর্যাম্বি কম্বলজ ও ক যজীিম্বনর জনয প্রস্তুত িম্বত িম্বল কস ান অজযন িা অবতি করম্বত িম্বি।



কেবণকক্ষ বনম্বেযশনা উন্নত করার এিং বশক্ষােীর অেগবত পবর াম্বপর জনয কেট ও বসটি প্রবতবষ্ঠত ফল-বিবত্তক
াম্বনর সাম্বে সেবতপূণয একটি সা বেক বশক্ষার্র্েী ূলযািন িযিস্থা র্া ি াগতিাম্বি িযিিার করা িম্বি।



র্োস ম্বি সকল বশক্ষােীর বনধযাবরত ান অজযন বনবিত করম্বত স্কু লস ম্বূ ির প্রম্বিাজনীি সিািতা ও িস্তম্বক্ষপ
ক যসূবচ্র প্রসাম্বর এই স্কু ল িযিস্থার সিািসেবতস ূম্বির ককৌশলগত উন্নিন ও প্রম্বিাগ ঘটাম্বনা িম্বি।



কার্যকর কপশাগত উন্নিম্বনর াধযম্ব স্কু লগুবলর বশক্ষাবনম্বেযশনা ক্ষ তার বিস্তার ও িৃবি ঘটাম্বনা িম্বি কর্ন ৩ি কেড
কশম্বে সকল বশক্ষােী সাক্ষরতা ও গবণম্বত েক্ষতা লাি কম্বর এিং ৩ি কেম্বক ১২শ কেড পর্যন্ত উত্তীণয হ্ওিার ান
অজযম্বন সফল িি।



বশক্ষােী সাফলয িৃবির জনয পুম্বরা স্কু ল ক ুযবনটি একটি কার্যকর ককৌশল সৃবষ্ট ও সিািতাোম্বন অিযািতিাম্বি
বনম্বিাবজত োকম্বি।

I.

যে সকল ক্ষশিোর্থীর জনয এই প্রক্ষিধোন প্রম োশন লোমের
বনম্নিবণযত কক্ষম্বে এই প্রবিধান উত্তীণয িওিার

II.

োনদণ্ড প্রক্ষিষ্ঠো কমর

ান প্রবতষ্ঠা কম্বর:

A.

ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােীম্বের।

B.

৩-৭ কেম্বডর ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের (ইএলএল), র্ারা র্ুক্তরাম্বের স্কু ল িযিস্থাি (ইএসএসএস)
প্রম্বিশ কম্বরম্বে ক পম্বক্ষ েুই িের ধম্বর এিং ৮-১২ কেম্বডর কর্সি ইএলএল র্ুক্তরাম্বের স্কু ল িযিস্থাি
ক পম্বক্ষ এক িের ধম্বর প্রম্বিশ কম্বরম্বে, তাম্বের জনয।

C.

কস্পশাল এডু ম্বকশন সাবিয স েিণকারী প্রবতিন্ধী বশক্ষােীম্বের র্ারা কেট ও কেম্বটর পরীক্ষাি অংশেিণ
কম্বর। র্াম্বের আইইবপ সংম্বশাবধত প্রম্ব াশন ান বনবেয ষ্ট করা কনই, ইংম্বরবজম্বত তাম্বের কেড পর্যাম্বির েক্ষ
সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােীম্বের প্রম্ব াশম্বনর জনয কর্ ানেে প্রম্বিাগ করা িি, তাম্বের কক্ষম্বেও কস ানেে
প্রম্বিঅগ করা িম্বি। কর্সি বশক্ষােীর কক্ষম্বে তাম্বের ইনবডবিজুম্বিলাইজড এডু ম্বকশন কপ্রাোম্ব (আইইবপ)
একটি সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর ানেে প্রম্বিাম্বগর সুপাবরশ আম্বে, তাম্বের কক্ষম্বে আইইবপ-কত সুপাবরশকৃ ত
সংম্বশাবধত ানেে প্রম্বিাগ করা িম্বি।

অিযোহক্ষিপ্রোপ্ত ক্ষশিোর্থী
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বনম্বম্নাবিবেত বশক্ষােীম্বের কক্ষম্বে প্রম্ব াশম্বনর

III.

ানেে প্রম্বিাগ করা িম্বি না:

A.

বপ্র-বকন্ডারগাম্বটযম্বনর সকল বশক্ষােী।

B.

৩-৭ কেম্বডর সকল ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােী, এর
ম্বধয অন্তিুয ক্ত আম্বে কস্পশাল এডু ম্বকশন সাবিয স
েিণকারী ৩-৭ কেম্বডর প্রবতিন্ধী বশক্ষােী র্ারা র্ুক্তরাম্বের স্কু ল িযিস্থাি (ইউনাইম্বটড কেটস স্কু ল
বসম্বে , ইউএসএসএস) (ম্বপাম্বটযাবরম্বকা োো) েুই িেম্বরর ক স ম্বির জনয বনিবন্ধত আম্বে।

C.

৮ কেম্বডর ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােী, র্ার ম্বধয অন্তিুয ক্ত আম্বে ৮ কেম্বডর প্রবতিন্ধী বশক্ষােী র্ারা
র্ুক্তরাম্বের স্কু ল িযিস্থাি এক িেম্বরর ক স ম্বির জনয বনিবন্ধত আম্বে।

D.

প্রবতিন্ধী বশক্ষােী র্াম্বের আইইবপ তাম্বেরম্বক বনউ ইিকয কেট অযাম্বসসম্ব ন্ট-এ (বনউ ইিকয কেট-এর
পরীক্ষা, এনওিাইএসএএ) অংশেিণ করম্বত সুপাবরশ কম্বর।

ক্ষশিোর্থীর সোফমলযর জনয আগো

প্রস্তুক্ষি (ক্ষপ্র-ক্ষকন্ডোরগোমটেন যর্থমক ২ যেড)

আবলয চ্াইল্ডহুড (শশশি) কেডস িূ - বপ্র-বকন্ডারগাম্বটযন, বকন্ডারগাম্বটযন, ১ ও ২ি - পরির্র্তী কেডস ূম্বি
সাফলযলাম্বি বশক্ষােীম্বের প্রস্তুত করার জনয গুত্বপূপূণয িের।
প্রম্বতযক স্কু ল সকল বশক্ষােীম্বক
উত্তীণয িওিার ান অজযম্বন স েয করম্বত আগা শনাক্তকরণ, উৎকেযসাধন এিং সিািতাোম্বনর উম্বেম্বশয একটি
বনবেয ষ্ট ক যসূবচ্ িাস্তিািন করম্বি।
A.

অেগবতর

ূলযািন

বশক্ষােী সাক্ষরতা ও গবণম্বত ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয অনুসাম্বর বশক্ষণ ান অজযম্বনর পম্বে অেসর
িওিার প্র াণ বেম্বে বক-না, তার প্র াণসি বশক্ষােীর প্রবতম্বিেম্বনর র্ািতীি বিেি পর্যািিম্ব পর্যাম্বলাচ্না
করা িম্বি র্াম্বত বশক্ষােীরা সাক্ষরতা ও গবণম্বত েক্ষতা অজযম্বনর পম্বে অেসর িম্বে বক-না এিং কর্সি
বশক্ষােীর অেগবত বনম্বি উম্বেগ আম্বে, তাম্বের জনয র্োর্ে সিািতা ও িস্তম্বক্ষপ ককৌশল িযিিার করা
িম্বে বক-না, তা বনবিত করা র্াি। বপতা াতাগণম্বক তাম্বের সন্তাম্বনর সাক্ষরতাি অেগবতলাম্বির কো
অিবিত করা িম্বি ও এই প্রবিিাটির সাম্বে র্ুক্ত রাো িম্বি এিং কেণীকম্বক্ষর কার্যািবল ও িাবের কাম্বজ
সিািতাোম্বনর কক্ষম্বে অংশেিম্বণর সুম্বর্াগ কেিা িম্বি।
B.

বশক্ষাবনম্বেযশনা ূলক ককৌশল ও িস্তম্বক্ষপ
৩ি কেম্বডর আম্বগ বশক্ষােীম্বক প্রস্তুত করার বিবত্ত িম্বি সাক্ষরতা ও গবণম্বত প্রব ত ান অজযনম্বক
অগাবধকার কেিার লম্বক্ষয প্রবতবষ্ঠত বশক্ষাবনম্বেযশনার রীবত, ককৌশল ও িস্তম্বক্ষপস ূি। র্াম্বত বনবিত করা
র্াি কর্ সকল বশক্ষােী ৩ি কেম্বডর আম্বগই বলেন ও পঠম্বন স্বািলেী, কসজনয ক ন ককার লাবনযং
েযান্ডাডয ফর বলটাম্বরবস এিং
যাে যাটিক্স, েীঘযাবিত বেিস ও েীঘযাবিত িেযিযাপী সম্প্রসাবরত
বশক্ষাবনম্বেযশনা, টিউটবরং এিং অনযানয কার্যিম্ব র িযিিার কেম্বক এই সকল রীবত আৃতত িম্বি।

C.

উপবস্থবত
স্কু ম্বল তাম্বের প্রে অবিজ্ঞতা কেম্বকই বশক্ষােীম্বের উপবস্থবতর সুঅিযাস গম্বে কতালার কক্ষম্বে উৎসািপ্রোন
করা িম্বি।
তাই, ক পম্বক্ষ ৯০% উপবস্থবত লক্ষয াো বস্থর কম্বর বিেিটি বনম্বি বপতা াতাম্বের সাম্বে
তবিবন ি করম্বত িম্বি র্াম্বত তারা প্রতযাবশত উপবস্থবতর গুত্বপূ অনুধািম্বন সক্ষ িন এিং এ বিেম্বি
তাম্বের অিযািত সিািতা িজাি রাম্বেন।

D.

প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত
শশশম্বির কেডস ূম্বি স্কু ম্বলর এটা প্রেশযন করা আিশযক িম্বি কর্, সকল বশক্ষােীম্বক অতযন্ত গুত্ম্ববপূর সাম্বে
উত্তীণয িওিার কর্াগয কম্বর কতালার কক্ষম্বে বিবিন্ন ধরম্বনর বনবিে, র্ম্বোপর্ুক্ত িস্তম্বক্ষপ ূলক ও
বশক্ষাবনম্বেযশনাগত ককৌশল সুস ঞ্জসিাম্বি িযিিার করা িম্বিম্বে। পরিতী কেম্বড উত্তীণয িওিা সন্তাম্বনর জনয
িাম্বলা িম্বিনা িম্বল কর্ কক্ষম্বে বিম্বিচ্না করা িম্বি, কসম্বক্ষম্বে সন্তানম্বক উত্তীণয করা িম্বি, না-বক তাম্বক
অনূত্তীণয রাো িম্বি, কস বসিান্ত েিণ প্রবিিাি বপতা াতাম্বেরম্বক সবিিিাম্বি জবেত করম্বত িম্বি।
কেম্বলম্ব ম্বির বশক্ষকসি বপতা াতাম্বের সাম্বে আম্বলাচ্না কম্বর বপ্রবেপযাল প্রবতিন্ধী ও ইংম্বরবজ িাো
বশক্ষােীসি (ইএলএল) কক-২ বশক্ষােীম্বের প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণ করম্বিন। প্রবতিন্ধী বশক্ষােীম্বেম্বর
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প্রম্ব াশন কেওিা িা অনূত্তীণয রাোর বসিাম্বন্তর কক্ষম্বে বশক্ষােীর কেড পর্যাম্বির অেগবত ও তার আইইবপএর উেীষ্ট লক্ষয অজযম্বন েক্ষতার কো বিম্বিচ্নাি োকম্বি। ইএলএল-কের প্রম্ব াশন কেওিা িা অনূত্তীণয
রাোর বসিাম্বন্তর কক্ষম্বে বশক্ষােীর িাোবশক্ষাি অেগবতর কো বিম্বিচ্না অন্তিুয ক্ত োকম্বি; তম্বি শুধু
সীব ত ইংম্বরবজ জানা অনূত্তীণয রাোর এক াে কারণ িম্বত পাম্বর না। র্বে বপতা াতা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত
বসিাম্বন্ত নারাবজ িন, তািম্বল অগাে াম্বসর কশে বেম্বক একটি বলবেত আবপম্বলর আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর
কাম্বে জ া বেম্বত পাম্বরন। সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত পুনরীক্ষণ করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ
করম্বিন।
E.

কপশাোরবপূ উন্নিন
বশক্ষােীরা র্াম্বত উৎকেযসাধম্বনর প্রবতটি সুম্বর্াগ লাি করম্বত পাম্বর, কসটা বনবিত করম্বত অনযানয কেম্বডর
নযাি প্রারবিক কেডস ূম্বির স্কু ল-বিবত্তক সকল ক ীর জনয অিযািতিাম্বি কপশাগত বিেম্বি অবিবনবিষ্ট
কপশাোরবপূ উন্নিন অতযন্ত গুত্বপূপূণয। কপশাগত াম্বনান্নিম্বনর অবিবনম্বিশ িম্বি কার্যকর বশক্ষাবনম্বেযশনা র্া
স্পষ্টিাম্বি ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর বলটাম্বরবস অযান্ড যাে যাটিক্স, বশক্ষাবনম্বেযশনার উন্নবতম্বত
বশক্ষােী ূলযািম্বনর উপাত্ত িযিিার, বশক্ষাবনম্বেযশনা ককৌশল এিং কর্ সকল বশক্ষােীর উত্তীণয িওিা বনম্বি
সংশি আম্বে, তাম্বের জনয সিািতা ূলক িস্তম্বক্ষপ এিং বশক্ষােীর বশক্ষালাম্বি বপতা াতার সবিি
অংশীোবরম্ববপূর বিেম্বির উপর অবিবনবিষ্ট।
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IV.

৩ যর্থমক ৭ যেমডর ইংমরক্ষজমি দি সোধোরণ ক্ষশিোর ক্ষশিোর্থী, যেমটর পরীিোয় অংশেহণকোরী প্রক্ষিিন্ধী
ক্ষশিোর্থী, এিং ইংমরক্ষজ েোষো ক্ষশিোর্থীমদর প্রম োশমনর োনদণ্ড
প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিম্বণর স ি িহুসংেযক
A.

৩ কেম্বক ৭ কেড পর্যন্ত ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী এিং আইইবপ-কত সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর
ানেম্বের সুপাবরশ নাই, এ ন প্রবতিন্ধী বশক্ষােীম্বের প্রম্ব াশন
1.

2.

B.

ানেে বিম্বিচ্নাি আনা িম্বি।

প্রম্ব াশম্বনর িহুসংেযক

ানেে।

a.

পরিতী কেম্বড উত্তীণযকরণ বনিয র করম্বি িহুসংেযক ানেে, কর্ ন কেট পরীক্ষার নের,
ককাম্বসযর নের, বরম্বপাটয কাডয, বশক্ষােীর কলো, প্রম্বজক্ট
অযসাইনম্ব ন্ট-এর ন ুনা এিং
অনযানয কার্যসম্পােনাবিবত্তক বশক্ষােীর কাম্বজর ন ুনা, ইতযাবের িযিিাম্বরর বিবত্তম্বত। তা
সম্বেও, কেম্বটর পরীক্ষার কস্কার উত্তীণয িওিার বসিান্ত েিম্বণর প্রােব ক িা প্রধান বিবত্ত িম্বত
পারম্বি না। প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণ করা িম্বি বকেু অেিতী
ানেেস ূম্বির সাবিযক
ূলযািনস ূম্বির এিং বশক্ষােী ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ লযােুম্বিজ আটযস
অযান্ড যােম্ব টিক্স অজযম্বন পর্যাি অেগবত অজযন কম্বরম্বে বক না, তার পবর াম্বপর বিবত্তম্বত।

জুন

াম্বসর পর্যাম্বলাচ্না প্রবিিা।

a.

র্বে উপম্বর পযারাোফ 1(a)-কত িবণযত প্রম্ব াশম্বনর ান অবজযত না িি, বকংিা কপ্রাম্ব াশন
সংিান্ত বসিান্ত েিম্বণর জনয স্কু ম্বলর কাম্বে র্বে বশক্ষােীর কাম্বজর র্ম্বেষ্ট ন ুনা না োম্বক,
তািম্বল স্কু লম্বক একটি কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও সংেি করম্বত িম্বি র্াম্বত প্রম্ব াশম্বনর জনয
বশক্ষােী প্রস্তুত বক না, কসটা ূলযািন করা সিি িি। প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও ধারািাবিক
ূলযািন ও বশক্ষােীর কাম্বজর স ািার র্া ককান বশক্ষােীর কেড পর্যাম্বির ক ন ককার লাবনযং
েযান্ডাডয অজযম্বন েক্ষতার প্রবতফলন ঘটাি।

b.

কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও টিচ্াসয যানুম্বিম্বল প্রবতবষ্ঠত কপ্রাম্ব াশম্বনর নূযনত ধাপ প্রম্বিাগ কম্বর
ক্লাসত্ বশক্ষক কপ্রাম্ব াশম্বনর সুপাবরশ শতবরর জনয প্রবতটি বশক্ষােীর প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলওর
ূলযািনস ূি ও বশক্ষােীর কাম্বজর ন ুনা পরীক্ষা কম্বর করম্বিন। এরপর কপ্রাম্ব াশন
কপাটযম্বফাবলওর সকল উপকরণসি সুপাবরশ বপ্রবেপযালম্বক অেিা তার স্থলাবিবেক্ত িযবক্তর
কাম্বে জ া কেওিা িম্বি এিং বশক্ষােীর স্থািী করকম্বডয সংরক্ষণ করা িম্বি।

c.

র্বে কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও পর্যাম্বলাচ্নার পর বপ্রবেপযাল িা তার স্থলাবিবেক্ত িযবক্ত বনবিত
িন কর্ বশক্ষােী কপ্রাম্ব াশন লাম্বির নূযনত ধাপ অজযন কম্বরম্বে, তািম্বল বশক্ষােীম্বক জুন াম্বস
উত্তীণয করা িম্বি।

d.

বপ্রবেপযাল র্বে ঠিক কম্বরন কর্ বশক্ষােীর প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও বশক্ষােীর উত্তীণয িওিার
নূযনত ধাপ অবতিম্ব র প্র াণ বেম্বে না,, তািম্বল বপ্রবেপযাল বশক্ষােীর জনয সা ার স্কু ল
সুপাবরশ করম্বিন। বপ্রবেপযালম্বক অেিা তার স্থলাবিবেক্ত িযবক্তম্বক কপাটযম্বফাবলওর ফল
বশক্ষােীর বপতা াতাম্বেরম্বক জানাম্বিন এিং বশক্ষােীম্বক সা ার স্কু ম্বল পাঠািার বসিাম্বন্তর
িযাপাম্বরও জানাম্বিন।

e.

বডওই স্কু ম্বলর জুন াম্বসর কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত তোরক করম্বি এিং এ প্রবিধাম্বনর বনিম্ব র
সাম্বে সবেত করম্বে সুপাবরনম্বটনম্বডন্ট প্রবতটি স্কু ম্বলর কনওিা কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিাম্বন্তর অনুম্ব ােন
কেম্বি। র্বে বপতা াতা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিাম্বন্ত নারাবজ িন, তািম্বল অগাে াম্বস বেম্বক
একটি বলবেত আবপম্বলর আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে জ া বেম্বত পাম্বরন। সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট
বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত পুনরীক্ষণ করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন।

৩ কেম্বক ৭ কেড পর্যন্ত ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের প্রম্ব াশন
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এককিাম্বি ইংম্বরবজম্বত সীব ত েক্ষতা অনূত্তীণয রাোর কারণ িম্বত পারম্বিনা। ইএলএল-কের প্রম্ব াশম্বনর
ানেে বনধযারণ করা িম্বি বশক্ষােী কম্বতা িের র্ািত ইউনাইম্বটড কেটস স্কূ ল বসম্বেম্ব (র্ুক্তরাম্বের
স্কু ল িযিস্থাি, ইউএসএসএস) (ম্বপাম্বটযা বরম্বকার স্কু লগুম্বলা োো) অন্তিুয ক্ত আম্বে, তার উপর বিবত্ত কম্বর।
1.

েি িের িা অবধককাম্বলর জনয িবতয োকা বশক্ষােীম্বেরম্বক কসকশন
প্রম্ব াশম্বনর ানেে অনুর্ািী বিম্বিচ্না করা িম্বি।

2.

প্রোগত বশক্ষা িাধাপ্রাি বশক্ষােীম্বের

3.

4.

C.

1

(এসআইএফ, সাইফ) উত্তীণয িওিার

IV.A.1.a-কত িবণযত
ান বনিয র করম্বি:

a.

ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ অযান্ড যােম্ব টিক্স -এর সাম্বে সা ঞ্জসযবিধান কম্বর
বেতীি িাো বিম্বশম্বি ইংম্বরবজ (ইএসএল) বশক্ষাি পর্যাি অেগবত প্রেশযন কম্বর র্া বশক্ষােীর
কাজ, ককাম্বসযর নের, এিং বডওই-এর ইসুয করা ইএলএল সা বিক ল
ূ যািনসি িহুবিধ
পবর াপম্বকর োরা প্র াবণত িি; এিং

b.

বশক্ষােীর াতৃ িাোি িা ইএসএল পিবত িযিিার কম্বর কশোম্বনা গবণত বশক্ষাি ক ন ককার
লাবনযং েযান্ডাডয ফর যােম্ব টিক্স-এ সম্বন্তােজনক অেগবতর প্র াণ কেি; বকংিা ইএসএল
পিবত িযিিার কম্বর গবণত বশক্ষাি পর্যাি অেগবতর প্র াণ কেি র্া বশক্ষােীর কাম্বজ
প্র াবণত িি।

ক পম্বক্ষ েুই িের, তম্বি েি িেম্বরর ক
করম্বি বনম্বচ্র বিেিগুম্বলার উপর:

স ম্বির জনয বনিবন্ধত বশক্ষােীম্বের উত্তীণয িওিা বনিয র

a.

ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ অযান্ড যােম্ব টিক্স -এর সাম্বে সা ঞ্জসযবিধান কম্বর
বেতীি িাো বিম্বশম্বি ইংম্বরবজ (ইএসএল) বশক্ষাি পর্যাি অেগবত অজযনন কম্বর র্া বশক্ষােীর
কাজ, ককাম্বসযর নের, এিং বডওই-এর ইসুয করা ইএলএল সা বিক ূলযািনসি িহুবিধ
পবর াপম্বকর োরা প্র াবণত িি; এিং

b.

বশক্ষােীর াতৃ িাোি িা ইএসএল পিবত িযিিার কম্বর কশোম্বনা গবণত বশক্ষাি ক ন ককার
লাবনযং েযান্ডাডয ফর যােম্ব টিক্স-এ পর্যাি অেগবতর প্র াণ কেি; বকংিা ইএসএল পিবত
িযিিার কম্বর গবণত বশক্ষাি সম্বন্তােজনক অেগবতর প্র াণ কেি র্া বশক্ষােীর কাম্বজ প্র াবণত
িি।

৩ কেম্বক ৭ কেড পর্যন্ত কর্সি ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােী জুন াম্বস প্রম্ব াশন লাি কম্বরনা, তাম্বেরম্বক
সা ার স্কু ম্বলর জনয সুপাবরশ করা িম্বি। এসি বশক্ষােীম্বের কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত অগাে াম্বস
পর্যাম্বলাচ্না করা িম্বি এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন বপ্রবেপযাল। অগাে াম্বস কপ্রাম্ব াশম্বনর
বসিান্ত েিণকাম্বল বপ্রবেপযাল বশক্ষােীর সা ার স্কু ম্বলর কাজ এিং পরীক্ষার উপাত্ত, পাওিা কগম্বল,
বিম্বিচ্না করম্বিন। র্বে ককান বপতা াতা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিাম্বন্ত নারাবজ িন, তািম্বল অগাে
াম্বসর কশে বেম্বক একটি বলবেত আবপম্বলর আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে জ া বেম্বত পাম্বরন।
সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত পুনরীক্ষণ করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন।

৩ কেম্বক ৭ কেড পর্যন্ত প্রবতিবন্ধতার্ুক্ত বশক্ষােীম্বের র্ারা কেট পরীক্ষাি অংশেিণ করম্বে র্াম্বের আইইবপ
উত্তীণয িওিার একটি সংম্বশাবধত ানেে বনবেয ষ্ট কম্বর
আইবপ টি র্েন আইইবপ-কত একটি সংম্বশাবধত প্রাবতষ্ঠাবনক প্রম্ব াশম্বনর ান বনধযারণ কম্বর কেি, তেন
সংম্বশাবধত ান প্রম্বিাগ করা িম্বি। সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর ানবিবশষ্ট বশক্ষােী র্াম্বক জুন াম্বস উত্তীণয
িম্বত পাম্বরনা, তাম্বক সা ার স্কু ম্বলর সুপাবরশ করা িি। এসি বশক্ষােীম্বের কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত অগাে
াম্বস পর্যাম্বলাচ্না করা িম্বি এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন বপ্রবেপযাল।

1

প্রাবতষ্ঠাবনক বশক্ষা িযািত (এসআইএফই )
; 2)
;
4)

T&I-20977 (Bengali)

,

: 1)
ল করা; 3)
-
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D.

V.

৩ কেম্বক ৭ কেড পর্যন্ত ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী, আইইবপ-কত সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর
ানেম্বের সুপাবরশবিিীন প্রবতিন্ধী বশক্ষােী, এিং েি িেম্বরর অবধককাল বনিবন্ধত ইংম্বরবজ িাো
বশক্ষােীম্বের প্রম্ব াশম্বনর জনয অগাে াম্বসর পর্যাম্বলাচ্না প্রবিিা
1.

কর্ সকল বশক্ষােী জুন াম্বস প্রম্ব াশন লাি কম্বরবন, তাম্বের জনয বপ্রবেপযাল অগাে াম্বস তাম্বের
সা ার স্কু ম্বলর কাজসি ইম্বতাপূম্বিয তাম্বের ক্লাসত্ টিচ্াম্বরর জ া কেওিা কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও
পর্যাম্বলাচ্না করম্বিন।
র্বে বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত অনুর্ািী, বশক্ষকম্বের কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও
যানুম্বিম্বলর সংজ্ঞাি বশক্ষােী কপ্রাম্ব াশম্বনর নূযনত ধাপ অবতি কম্বর োম্বক, তািম্বল কস বশক্ষােীম্বক
পরিতী কেম্বড উত্তীণয করা িম্বি।

2.

অগাে
াম্বস বপ্রবেপযাল কসসি বশক্ষােীম্বেরম্বক কপ্রাম্ব াশন কেওিার জনয বকেু সুবনবেয ষ্ট বিেি
বিম্বিচ্না করম্বিন, র্াম্বেরম্বক ইম্বতাপূম্বিয কপ্রাম্ব াশন না বেম্বি তাম্বের িতয ান কেম্বড িা পূিযিতী েুই
কেড পর্যাম্বি করম্বে কেওিা িম্বিবেল, অেিা র্াম্বেরম্বক িতয ান স্কু ল িেম্বরর ৩১ বডম্বসেম্বর েুই িা
তার চ্াইম্বত অবধক। এসি বশক্ষােীর কক্ষম্বে বপ্রবেপযাল ূলযািম্বনর িহুবিধ াপকাঠি (ম্বর্ ন প্রব ত
পরীক্ষার কস্কার, ক্লাসত্ম্ব র ূলযাি ান, এিং স াি করা ক্লাম্বসর কাজ) িযিিার কম্বর বশক্ষােীর
অেগবত পবর াপ করম্বত পাম্বরন। কর্সি বশক্ষােী উপম্বরাবিবেত পরীক্ষাগুম্বলাম্বত উন্নবতর প্র াণ
কেোম্বত পারম্বি, বপ্রবেপযাল তাম্বেরম্বক প্রম্ব াশম্বনর জনয সুপাবরশ করম্বত পারম্বিন।

যেমডর ইংমরক্ষজমি দি সোধোরণ ক্ষশিোর ক্ষশিোর্থী, আইইক্ষপ -যি সংমশোক্ষধি
এ ন প্রক্ষিিন্ধী ক্ষশিোর্থী, এিং ইংমরক্ষজ েোষো ক্ষশিোর্থী প্রম োশমনর
িহুসংেযক
A.

োনদমণ্ডর সুপোক্ষরশ করো হয়ক্ষন

ানেম্বের বিবত্তম্বত প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণ করা িম্বি।

ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােীম্বের এিং আইইবপ-কত সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর
নাই, এ ন প্রবতিন্ধী বশক্ষােীম্বের ৮ কেম্বক ৯ কেম্বড প্রম্ব াশন
1.

প্রম্ব াশম্বনর িহুসংেযক
বিেিগুম্বলার উপর:
a.

b.

ানেম্বের সুপাবরশ

ানেে। ৮ কেড কেম্বক ৯ কেম্বড উত্তীণয িওিা বনিয র করম্বি বনম্বচ্র

িহুসংেযক ানেে, কর্ ন কেট পরীক্ষার নের, ককাম্বসযর নের, বরম্বপাটয কাডয, বশক্ষােীর
কলো, প্রম্বজক্ট, অযাসাইনম্ব ন্ট-এর ন ুনা এিং অনযানয কার্যসম্পােনাবিবত্তক বশক্ষােীর কাম্বজর
ন ুনা, ইতযাবের স বিত িযিিাম্বরর বিবত্তম্বত। তা সম্বেও, কেম্বটর পরীক্ষার কস্কার উত্তীণয
িওিার বসিান্ত েিম্বণর প্রােব ক িা প্রধান বিবত্ত িম্বত পারম্বি না। প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণ
করা িম্বি বকেু অেিতী ানেেস ূম্বির সাবিযক ূলযািনস ূম্বির এিং বশক্ষােী ক ন ককার
লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ লযােুম্বিজ আটযস অযান্ড যােম্ব টিক্স অজযম্বন পর্যাি অেগবত
অজযন কম্বরম্বে বক না, তার পবর াম্বপর বিবত্তম্বত; এিং
ূল পাঠয ইংম্বরবজ, গবণত, বিজ্ঞান এিং স াজপাম্বঠর

ূল পাঠয ককাসযগুম্বলাম্বত উত্তীণযম্বর্াগয

নের অজযন করা।
2.

জুন াম্বস ৮ কেম্বডর কর্সি বশক্ষােী এক িা একাবধক ল
ূ পাঠয বিেম্বি উত্তীণয না িওিার কারম্বণ
প্রম্ব াশম্বনর ান অজযন করম্বত িযেয িি, তারা সা ার স্কু ম্বল ককাম্বসযর শতয পূরণ কম্বর প্রম্বিাজনীি
ককাম্বসয (ম্বকাসযগুম্বলাম্বত) প্রম্ব াশম্বনর

3.

জুন

ান অজযন করম্বত পারম্বি ।

াম্বসর পর্যাম্বলাচ্না প্রবিিা। র্বে উপম্বর পযারাোফ 1-এ িবণযত প্রম্ব াশম্বনর

ান অবজযত না

িি, বকংিা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিান্ত েিম্বণর জনয স্কু ম্বলর কাম্বে র্বে বশক্ষােীর কাম্বজর র্ম্বেষ্ট
ন ুনা না োম্বক, তািম্বল স্কু লম্বক একটি কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও সংেি করম্বত িম্বি র্াম্বত প্রম্ব াশম্বনর
জনয বশক্ষােী প্রস্তুত বক না, কসটা

ূলযািন করা সিি িি। প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও ধারািাবিক

ূলযািন ও বশক্ষােীর কাম্বজর স ািার র্া ককান বশক্ষােীর কেড পর্যাম্বির ক ন ককার লাবনযং
েযান্ডাডয অজযম্বন েক্ষতার প্রবতফলন ঘটাি।
T&I-20977 (Bengali)
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4.

কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও টিচ্াসয যানুম্বিম্বল প্রবতবষ্ঠত কপ্রাম্ব াশম্বনর নূযনত ধাপ প্রম্বিাগ কম্বর ক্লাসত্
বশক্ষক প্রবতটি বশক্ষােীর প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলওর ূলযািনস ূি ও বশক্ষােীর কাম্বজর ন ন
ু া পরীক্ষা
কম্বর করম্বিন। এরপর কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলওর সকল উপকরণ বপ্রবেপযাল অেিা তার স্থলাবিবেক্ত
িযবক্ত পর্যাম্বলাচ্না করম্বিন এিং বশক্ষােীর স্থািী করকম্বডয সংরক্ষণ করম্বিন।

5.

র্বে কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও পর্যাম্বলাচ্নার পর বপ্রবেপযাল িা তার স্থলাবিবেক্ত িযবক্ত বনবিত িন
কর্ বশক্ষােী কপ্রাম্ব াশন লাম্বির নূযনত ধাপ অজযন কম্বরম্বে, তািম্বল বশক্ষােীম্বক জুন াম্বস উত্তীণয
করা িম্বি।

6.

বপ্রবেপযাল র্বে ঠিক কম্বরন কর্ বশক্ষােীর প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও বশক্ষােীর উত্তীণয িওিার নূযনত
ধাপ অবতিম্ব র প্র াণ বেম্বে না, তািম্বল বপ্রবেপযাল বশক্ষােীর জনয সা ার স্কু ল সুপাবরশ করম্বিন।
বপ্রবেপযাল

অেিা

তার

স্থলাবিবেক্ত

িযবক্তম্বক

কপাটযম্বফাবলওর

ফল

বশক্ষােীর

বপতা াতাম্বেরম্বক

জানাম্বিন এিং বশক্ষােীম্বক সা ার স্কু ম্বল পাঠািার বসিাম্বন্তর িযাপাম্বরও জানাম্বিন।
7.

বডওই স্কু ম্বলর জুন

াম্বসর কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত তোরক করম্বি এিং এ প্রবিধাম্বনর বনিম্ব র সাম্বে

সবেত করম্বে সুপাবরনম্বটনম্বডন্ট প্রবতটি স্কু ম্বলর কনওিা কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিাম্বন্তর অনুম্ব ােন কেম্বি।
বপতা াতা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিাম্বন্ত নারাবজ িন, তািম্বল অগাে

র্বে

াম্বস বেম্বক একটি বলবেত

আবপম্বলর আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে জ া বেম্বত পাম্বরন। সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত
পুনরীক্ষণ করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন।

B.

ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের ৮

কেড কেম্বক প্রম্ব াশন কেওিা

এককিাম্বি ইংম্বরবজম্বত সীব ত েক্ষতা অনূত্তীণয রাোর কারণ িম্বত পারম্বিনা। ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের
প্রম্ব াশম্বনর ানেে বনধযারণ করা িম্বি বশক্ষােী কম্বতা িের র্ািত কপাম্বটযা বরম্বকা িযতীত ইউনাইম্বটড
কেটস স্কূ ল বসম্বেম্ব (র্ুক্তরাম্বের স্কু ল িযিস্থাি, ইউএসএসএস) অন্তিুয ক্ত আম্বে, তার উপর বিবত্ত কম্বর:
1.

2.

T&I-20977 (Bengali)

প্রোগত বশক্ষা িাধাপ্রাি বশক্ষােীম্বের (এসআইএফ, সাইফ) উত্তীণয িওিার

ান বনিয র করম্বি:

a.

ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ অযান্ড যােম্ব টিক্স -এর সাম্বে সা ঞ্জসযবিধান কম্বর
বেতীি িাো বিম্বশম্বি ইংম্বরবজ (ইএসএল) বশক্ষাি পর্যাি অেগবত অজযন করা র্া বশক্ষােীর
কাজ, ককাম্বসযর নের, এিং বডওই-এর ইসুয করা ইএলএল সা বিক ূলযািনসি িহুবিধ
পবর াপম্বকর োরা প্র াবণত িি; এিং

b.

িহুবিধ ানেম্বের স বিত িযিিার করা এিং বডওই বনম্বেযবশত নূযনত কপ্রাম্ব াশম্বনর ধাপএর সংজ্ঞা অনুর্ািী ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ইন
যােম্ব টিক্স-এ পর্যাি অেগবত
অজযম্বনর প্র াণ কেওিা।

ক পম্বক্ষ এক িের, তম্বি েুই িেম্বরর ক
করম্বি বনম্বচ্র বিেিগুম্বলার উপর:

স ম্বির জনয বনিবন্ধত বশক্ষােীম্বের উত্তীণয িওিা বনিয র

a.

ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ফর ইংবলশ অযান্ড যােম্ব টিক্স -এর সাম্বে সা ঞ্জসযবিধান কম্বর
বেতীি িাো বিম্বশম্বি ইংম্বরবজ (ইএসএল) বশক্ষাি পর্যাি অেগবত অজযন করা র্া বশক্ষােীর
কাজ, ককাম্বসযর নের, এিং বডওই-এর ইসুয করা ইএলএল সা বিক ূলযািনসি িহুবিধ
পবর াপম্বকর োরা প্র াবণত িি; এিং

b.

িহুবিধ ানেম্বের স বিত িযিিার করা এিং বডওই বনম্বেযবশত নূযনত কপ্রাম্ব াশম্বনর ধাপএর সংজ্ঞা অনুর্ািী ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ইন
যােম্ব টিক্স-এ পর্যাি অেগবত
অজযম্বনর প্র াণ কেওিা।
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3.

C.

ক পম্বক্ষ েুই িের, তম্বি চ্ার িেম্বরর ক
করম্বি বনম্বচ্র বিেিগুম্বলার উপর:

স ম্বির জনয বনিবন্ধত বশক্ষােীম্বের উত্তীণয িওিা বনিয র

a.

এনওিাইএসইএসএলএটি িা বডওই-এর ইসুয করা ইএলএল-এর সা বিক ূলযািম্বন প্রতযাবশত
অেগবত অজযন করা; বকংিা ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ইন ইংবলশ লযােুম্বিজ আটযস-এ
পর্যাি অেগবত অজযম্বনর প্র াণ কেওিা;2 এিং

b.

িহুবিধ ানেম্বের স বিত িযিিার করা এিং বডওই বনম্বেযবশত নূযনত কপ্রাম্ব াশম্বনর ধাপএর সংজ্ঞা অনুর্ািী ক ন ককার লাবনযং েযান্ডাডয ইন
যােম্ব টিক্স-এ পর্যাি অেগবত
অজযম্বনর প্র াণ কেওিা।

4.

বশক্ষােী চ্ার িের িা অবধক স ম্বির জনয িবতয োকা বশক্ষােীম্বেরম্বক কসকশন V.A.1-এর বনি
অনুর্ািী ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােীম্বের ম্বতা একই প্রম্ব াশম্বনর ানেে অনুর্ািী
বিম্বিচ্না করা িম্বি।

5.

৮ কেম্বডর কর্সি ইএলএল জুন াম্বস প্রম্ব াশন লাি কম্বরনা, তাম্বেরম্বক সা ার স্কু ম্বলর জনয সুপাবরশ
করা িি। তাম্বের কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত অগাে াম্বস পর্যাম্বলাচ্না করা িম্বি এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত
েিণ করম্বিন বপ্রবেপযাল। অগাে াম্বস কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণকাম্বল বপ্রবেপযাল বশক্ষােীর সা ার
স্কু ম্বলর কাজ এিং পরীক্ষার উপাত্ত, পাওিা কগম্বল, বিম্বিচ্না করম্বিন। র্বে ককান বপতা াতা
কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিাম্বন্ত নারাবজ িন, তািম্বল অগাে াম্বসর কশে বেম্বক একটি বলবেত আবপম্বলর
আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে জ া বেম্বত পাম্বরন। সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত পুনরীক্ষণ
করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন।

আইইবপ-কত সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর ানেম্বের সুপাবরশ কম্বর,
এ ন প্রবতিবন্ধতার্ুক্ত বশক্ষােীম্বের কপ্রাম্ব াশন

কেট পরীক্ষাি অংশেিণকারী ৩ কেম্বডর

আইবপ টি র্েন আইইবপ-কত একটি সংম্বশাবধত প্রাবতষ্ঠাবনক প্রম্ব াশম্বনর ান বনধযারণ কম্বর কেি, তেন
সংম্বশাবধত ান প্রম্বিাগ করা িম্বি। সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর ানবিবশষ্ট বশক্ষােী র্াম্বক জুন াম্বস উত্তীণয িম্বত
পাম্বরনা, তাম্বক সা ার স্কু ম্বলর সুপাবরশ করা িি। তাম্বের কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত অগাে াম্বস পর্যাম্বলাচ্না
করা িম্বি এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত সুপাবরশ করম্বিন বপ্রবেপযাল। র্বে বপতা াতা কপ্রাম্ব াশন সংিান্ত বসিাম্বন্ত
নারাবজ িন, তািম্বল অগাে াম্বস বেম্বক একটি বলবেত আবপম্বলর আম্বিেন বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে জ া বেম্বত
পাম্বরন। সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট বপ্রবেপযাম্বলর বসিান্ত পুনরীক্ষণ করম্বিন এিং চ্ূ োন্ত বসিান্ত েিণ করম্বিন।
D.

৮ কেম্বডর ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী, আইইবপ-কত সংম্বশাবধত প্রম্ব াশম্বনর
ানেম্বের
সুপাবরশবিিীন প্রবতিন্ধী বশক্ষােী, এিং চ্ার িের িা অবধককাল বনিবন্ধত ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের
প্রম্ব াশম্বনর জনয জুন াম্বসর পর্যাম্বলাচ্না প্রবিিা
1.

কর্সি বশক্ষােী সা ার স্কু ম্বল অংশেিণ কম্বর এিং সা ার স্কু ম্বলর িাধযতা ূলক ক ৌবলক ককাসযগুম্বলাম্বত
উত্তীণযম্বর্াগয কস্কার লাি কম্বর, তারা ৯ কেম্বড উত্তীণয িম্বি।

2.

কর্ সকল বশক্ষােী সা ার স্কু ম্বল অংশেিণ কম্বরম্বে, অগাে াম্বস বপ্রবেপযাল তাম্বের সা ার স্কু ম্বলর
কাজসি ইম্বতা ম্বধয তাম্বের ক্লাসত্ বশক্ষম্বকর জ া কেওিা তাম্বের প্রম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও পর্যাম্বলাচ্না
করম্বিন।3
র্বে বপ্রবেপযাম্বলর বিম্বিচ্নাি বশক্ষকম্বের কপ্রাম্ব াশন কপাটযম্বফাবলও যানুম্বিম্বলর সংজ্ঞাি
বশক্ষােী কপ্রাম্ব াশম্বনর নূযনত ধাপ অবতি কম্বর োম্বক, তািম্বল বশক্ষােীম্বক উত্তীণয করা িম্বি।
*

2

3

চ্ল ান িা অতীম্বতর েুইটি কেড স্তম্বর অনূত্তীণয িম্বিম্বে, এ ন বশক্ষােীর কক্ষম্বে, বকংিা কর্
িের তারা অষ্ট কেম্বড পেম্বি, কস িেম্বরর ৩১ বডম্বসেম্বর র্াম্বের িিসা ২ িের কিবশ িি,
কসসি বশক্ষােীর কক্ষম্বে বশক্ষােীর অেগবত
ূলযািন করম্বত বপ্রবেপযাল একাবধক বিেম্বি

জুন িা অগাে াম্বস র্বে সাফম্বলযর উপাত্ত পাওিা না র্াি,
প ক াটযম্বফাবলও প্রস্তুত করা িি,
অগাে াম্বস ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের কপ্রাম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিম্বণর কক্ষম্বে বপ্রবেপযাল তাম্বের বনউ ইিকয কেট ইংবলশ অযাজ এ
কসম্বকন্ড লযােুম্বিজ অযাবচ্িম্ব ন্ট কটে (
)-

T&I-20977 (Bengali)
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বিম্বিচ্না করম্বত পাম্বরন (ম্বর্ ন প্রব ত পরীক্ষার কস্কার, ক্লাসত্ম্ব র ূলযািন, স াি করা
ক্লাম্বসর কাজ, এিং বশক্ষম্বকর পর্যম্বিক্ষণ)
কর্সি বশক্ষােী উপম্বরাবিবেত পরীক্ষাগুম্বলাম্বত
উন্নবতর প্র াণ কেোম্বত পারম্বি, বপ্রবেপযাল তাম্বেরম্বক প্রম্ব াশম্বনর জনয সুপাবরশ করম্বত
পারম্বিন।
E.

৮ কেড কেম্বক অনূত্তীণয বশক্ষােী
কর্সি বশক্ষােী ৮ কেড কেম্বক প্রম্ব াশন লাম্বির শতয পূরণ করম্বত পাম্বর না, তাম্বেরম্বক প্রম্বিাজনীি িােবত
স ি ও সিািতা কেওিা িম্বি র্াম্বত তারা ৮ কেম্বডর উত্তীণয িওিার শতয পূরণ করম্বত পাম্বর। স্কু ম্বলর
োবিবপূ িম্বলা কর্সি বশক্ষােী ৮ কেম্বড অনূত্তীণয োম্বক, তাম্বেরম্বক একটি সুবিনযস্ত বনবিে িস্থম্বক্ষপ ূলক
িযিস্থা শতবর কম্বর কেম্বি র্া তাম্বেরম্বক প্রম্ব াশম্বনর ান অজযম্বনর পম্বে এবগম্বি বনম্বি র্াম্বি।

VI.

ইংমরক্ষজমি দি সোধোরণ ক্ষশিোর ক্ষশিোর্থী, যেমটর পরীিোস ূমহ অংশেহণকোরী প্রক্ষিিন্ধী ক্ষশিোর্থী, এরং ৯১২ যেমডর ইংমরক্ষজ েোষো ক্ষশিোর্থীমদর প্রম োশমনর োনদণ্ড
৯০ কেম্বক ১২ কেম্বড বশক্ষােীম্বেরম্বক পরিতী কেম্বড উত্তীণয িওিার জনয অিশযই প্রম্বিাজনীি সংেযক কিবডট
সংেি করম্বত িম্বি।
A.

ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী, কেম্বটর পরীক্ষাস ূম্বি অংশেিণকারী প্রবতিন্ধী বশক্ষােী, এিং
ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের ৯ কেড কেম্বক উত্তীণয িওিা
৯ কেেড কেম্বক উত্তীণয িওিা বনিয র করম্বি বশক্ষােীর বনম্বচ্র বিেিগুম্বলাম্বত স বিত পরীক্ষার উপর:

B.

1.

পাঠয বিেিগুম্বলাম্বত সাফম্বলযর সাম্বে

ান অজযন করা; এিং

2.

ক পম্বক্ষ আট (৮) কিবডট সংেি করা।

ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী, কেম্বটর পরীক্ষাস ূম্বি অংশেিণকারী প্রবতিন্ধী বশক্ষােী, এিং
ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের ১০ কেড কেম্বক উত্তীণয িওিা
১০ কেেড কেম্বক উত্তীণয িওিা বনিয র করম্বি বশক্ষােীর বনম্বচ্র বিেিগুম্বলাম্বত স বিত পরীক্ষার উপর:

C.

1.

পাঠয বিেিগুম্বলাম্বত সাফম্বলযর সাম্বে

ান অজযন করা; এিং

2.

ইংম্বরবজ/ইএসএল চ্ার (৪) এিং স াজপাম্বঠ চ্ার (৪) কিবডটসি ক াট ২০ কিবডট সংেি
করা।

ইংম্বরবজম্বত েক্ষ সাধারণ বশক্ষার বশক্ষােী, কেম্বটর পরীক্ষাস ূম্বি অংশেিণকারী প্রবতিন্ধী বশক্ষােী, এিং
ইংম্বরবজ িাো বশক্ষােীম্বের 11 কেড কেম্বক উত্তীণয িওিা
11 কেেড কেম্বক উত্তীণয িওিা বনিয র করম্বি বশক্ষােীর বনম্বচ্র বিেিগুম্বলাম্বত স বিত পরীক্ষার উপর:

D.

1.

পাঠয বিেিগুম্বলাম্বত সাফম্বলযর সাম্বে

2.

৩০ কিবডট স!েি করা।

ান অজযন করা; এিং

িাই স্কু ল েযাজুম্বিশন
১২ কেম্বড বশক্ষােীম্বের অিশযই বনধযাবরত পাঠয বিেম্বি প্রম্বিাজনীি সংেযক কিবডট সংেি করম্বত িম্বি এিং
বনউ ইিকয কেম্বটর েযাজুম্বিশম্বনর শতয পূরম্বণর জনয পাঠয বিেম্বি প্রম্বিাজনীি সংেযক কেট পরীক্ষাি
উত্তীণয িম্বত িম্বি।
এই শতয ঘুম্বলা বনউ ইিকয কেট কব শনাম্বরর প্রবিধান § 100.5 (8 NYCRR
100.5)-এ উবিবেত আম্বে।

E.

িাই স্কু ল েযাজুম্বিশম্বনর শতয পূরম্বণ িযেযতা
কর্সি বশক্ষােী িাই স্কু ল েযাজুম্বিশম্বনর শতয পূরম্বণ িযেয িম্বি, তারা তাম্বের ২১ত
জন্মবেন িম্বি কর্
িের, কস িেম্বরর কশে বেন পর্যন্ত বেম্বন, সন্ধযাি এিং সা ার স্কু ম্বল অিযািত সিািতা এিং বশক্ষাবনম্বেযশনা
কপম্বত পাম্বর। স্কু ল িের শুত্ িি ১ জুলাই এিং কশে িি ৩০ জুন।
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VII.

৩ যর্থমক ১২ যেড পেে ন্ত প্রম োশমনর ক্ষসদ্ধোন্ত েহণ প্রক্ষিয়ো
প্রম্ব াশম্বনর বসিান্ত েিণ করা িম্বি সংবিষ্ট ক যচ্াবরম্বের তা ত েিণ ও বপতা াতাম্বের সাম্বে আম্বলাচ্নািম্ব ।
স্কু ল পর্যাম্বি সকল বসিাম্বন্তর জনয বপ্রবেপযাল োিিি োকম্বিন। ৩-৮ কেম্বডর বশক্ষােীম্বের বপতা াতাম্বের
অবধকার োকম্বি বপ্রবেপযাম্বলর বসিাম্বন্তর বিত্ম্বি আবপল করার র্া িযােযাত িম্বিম্বে এই প্রবিধাম্বনর VIII নং
কসকশম্বন।
র্েন ককান বশক্ষােীর উত্তীণয িওিার বিেিটি সংশবিত িম্বল বচ্বিত িম্বি, তেন বপতা াতাম্বক বিজ্ঞবি প্রোন,
িস্তম্বক্ষপ ূলক িযিস্থা েিণ ও লক্ষয বনধযারম্বণর প্রবিিাস ূম্বির স িসী া বনম্বচ্ িযােযা করা আম্বে।
A.

বপতা াতার অংশীোরবপূ এিং একই কেবণম্বত করম্বে কেিার বিজ্ঞবি
বশক্ষােী র্বে ান অজযম্বনর ঝুুঁ বকর ুম্বো ুেী িি, তািম্বল স্কু ল িেম্বরর শুত্র বেম্বক, বকন্তু কি ম্বন্তর
বরম্বপাটয কাডয বিতরম্বণর পরিতী পযাম্বরন্ট-টিচ্ার কনফাম্বরে িওিার আম্বগই বপতা াতাম্বেরম্বক কস িযাপাম্বর
অিবিত করা িম্বি। এিাম্বি আম্বগ-িাম্বগ জাবনম্বি কেওিার ফম্বল বশক্ষােীর কাজ পর্যাম্বলাচ্না, ককৌশল ও
িস্তম্বক্ষপ ূলক িযিস্থা বনম্বি আম্বলাচ্না, ধাপস ূি প্রবতষ্ঠা করা এিং বশক্ষােীর অেগগবতর িযাপাম্বর
োিোবিবপূ িযােযা করা। এতেসম্বেও বশক্ষােীর কাজ/প্রাি নেম্বর প্র াবণত িি কর্ তার ান অজযন না
করার ঝুুঁ বক রম্বি কগম্বে, তািম্বল বপতা াতাম্বের কাম্বে এ বিেম্বি ১৫ কফব্রুিাবরর ম্বধয একটি বলবেত
বিজ্ঞবি কেওিা িম্বি।4 বপতা াতাম্বের অিযািত কর্াগাম্বর্াগ ও সংবিষ্টতা, কর্ ন কফান কল, বরম্বপাটয কাডয,
পযাম্বরন্ট-টিচ্ার কনফাম্বরে, বশক্ষােীর কাম্বজর
ূলযািন, এিং বশক্ষাবনম্বেযশনাি িস্তম্বক্ষপ-এর করকডয
সংরক্ষণ করা িম্বি। তম্বি বপতা াতাম্বের কাম্বে বিজ্ঞবি বেম্বত না পারা বশক্ষােীর প্রম্ব াশম্বনর বিবত্ত িম্বত
পারম্বি না।
কি ন্তকালীন বপতা াতা ও বশক্ষক-বশবক্ষকা সম্বেলন স্কু ল িম্বেযর কশম্বে বশক্ষােীর উত্তীণয িওিার সিািনা
বনম্বি িােবত আম্বলাচ্নার সুম্বর্াগ সৃবষ্ট কম্বর।

B.

েীষ্ককালীন বশক্ষাবনম্বেযশনা
চ্ল ান কেড কেম্বক জুন াম্বস উত্তীণয না িওিার ঝুুঁ বকম্বত োকা বশক্ষােীম্বের জনয সা ার কপ্রাো
প্রম্ব াশম্বনর ধাপ অবতিম্ব র িােবত সুম্বর্াগ সৃবষ্ট করম্বত পাম্বর।

তাম্বের

৯ কেম্বক ১২ কেড পর্যন্ত, বশক্ষােীরা উত্তীণয িওিার জনয প্রম্বিাজনীি সংেযক কিবডট অজযম্বন সান্ধয স্কু ল
এিং/অেিা েীষ্মকালীন স্কু ম্বল পাঠ েিম্বণর সুম্বর্াগ বনম্বত পাম্বর।
সন্তানম্বক জুন াম্বস অনূত্তীণয রাোর এিং প্রম্বর্াজয কক্ষম্বে সা ার স্কু ম্বল বশক্ষাবনম্বেযশনার সুপাবরম্বশর বসিান্ত
বপতা াতাম্বেরম্বক বনিব ত ডাকম্বর্াম্বগ বলবেতিাম্বি জানাম্বত িম্বি। তম্বি বপতা াতাম্বের কাম্বে বিজ্ঞবি বেম্বত
না পারা বশক্ষােীর প্রম্ব াশম্বনর বিবত্ত িম্বত পারম্বি না।
েীম্বষ্ম বশক্ষােীর অিীষ্ট লক্ষয সম্পম্বকয সুস্পষ্ট প্রতযাশা, র্া বডওই-এর ইসুয করা বনম্বেযশনাি সংজ্ঞাবিত
প্রব ত ান ও উত্তীণয িওিার ধাপ-এর সাম্বে সা ঞ্জসযপূণয, তা বপতা াতা ও বশক্ষােীম্বের সাম্বে আম্বলাচ্না
করা িম্বি।
উত্তীণয িা অনূত্তীণয, তা বনধযারম্বণর জনয বশক্ষােীর কপ্রাম্ব াশম্বনর ধাপ অবতিম্ব র পম্বে অেগবত পর্যাম্বলাচ্না
করা িম্বি অগাে াম্বস। (উপম্বর §§ IV.D, V.D, কেেুন)
C.

একই কেবণম্বত রম্বি-র্াওিা বশক্ষােীম্বের জনয ককৌশলগত পবরকল্পনা
কর্ সকল বশক্ষােী উত্তীণয িিবন, তাম্বের জনয কসম্বেের াম্বস একটি িাধযতা ূলক বনম্বেযশনা সংিান্ত
ককৌশলগত পবরকল্পনা প্রণিন করা িম্বি। অম্বক্টাির াম্বস, বপ্রবেপযাল অেিা োবিবপূপ্রাি সুপারিাইজার
স্কু ম্বলর প্রে
াম্বস বশক্ষােীর কাজ এিং অেগবতর ূলযািম্বনর জনযঅকৃ তকার্য বশক্ষােীম্বের বশক্ষকম্বের সাম্বে
ব বলত িম্বিন। এরপর বনিব তিাম্বি সা বিকবিবত্তম্বত পর্যাম্বলাচ্না অিযািত োকম্বি।

4

আইইবপ আম্বে,
,
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VIII.

একই যেক্ষণমি যরমে যদয়োর ক্ষসদ্ধোমন্তর ক্ষিরুমদ্ধ ক্ষপিো োিোর আক্ষপল
সন্তানম্বক অনূত্তীণয রাোর বসিান্ত বপতা াতাম্বেরম্বক বনিব ত ডাকম্বর্াম্বগ বলবেতিাম্বি জানাম্বত িম্বি। কর্সি ৩
কেম্বক ৮ কেম্বডর বশক্ষােীর বপতা াতাম্বেরম্বক বপ্রবেপযাম্বলর কাম্বে বলবেত আবপল করম্বত িম্বি এিং
সুপাবরনম্বটনম্বডন্ট এ িযাপাম্বর অগাে াম্বস বসিান্ত েিণ করম্বিন।

IX.

প্রম োশননীক্ষি িোস্তিোয়মনর দোয়-দোক্ষয়ত্ব
A.

চ্যাম্বেলর
চ্যাম্বেলর র্া করম্বিন:
1.

পুম্বরা িযিস্থা জুম্বে পাঠয বিেিগুম্বলাম্বত স্পষ্টিাম্বি কার্যসম্পােনার

2.

ান অজযম্বন বশক্ষােীম্বের অেগবত পবর াম্বপর জনয পুম্বরা িযিস্থা জুম্বে প্রচ্বলত পরীক্ষা-পিবতর প্রবত
নজরোবর করা;

3.

আবেযক, ক ুযবনটি, িযিসা এিং ইউবনিাবসযটির উপকরণ বনিন্ত্রণ করা এিং বনবিত করা কর্
বডবিক্ট ও স্কু লস ূম্বি সিািতাি উপকরম্বণর িরাে কেওিা িম্বিম্বে;

4.
B.

ান-এর সংজ্ঞাবিত করা;

●

৩ কেম্বডর কশে পর্যাম্বি সকল বশক্ষােীম্বের ানসম্পন্ন পঠন ও বলেন আিত্ত করার উপর
অবিবনবিষ্ট িারসা যপূণয সাক্ষরতা বশক্ষাবনম্বেযশনা;

●

সকল বশক্ষােী র্াম্বত ান অজযন করম্বত সক্ষ িি, কসজনয বেম্বন েীকয ালিযাপী বশক্ষা, কর্ ন
স্কু ম্বলর আম্বগ, স্কু ম্বলর পম্বর এিং উইক-এন্ড-এ বশক্ষার ক যসূবচ্;

●

িেম্বর িােবত স ি বশক্ষার সুম্বর্াগ কেওিা, কর্ ন সা ার স্কু ল, র্া
ুম্বো ুেী বশক্ষােীম্বের িােবত সিািতা ও সুম্বর্াগ কেম্বি; এিং

এই নীবত সকল বডবিক্ট ও সকল স্কু ম্বল িাস্তিািনম্বক তোিধান ও

ান অজযম্বনর ঝুুঁ বকর

ূলযািন করা।

বডবিক্ট ও স্কু লস ূি
1.

বশক্ষােীর কপ্রাম্ব াশম্বনর ান অজযন এিং কম্বলজ ও ক যজগম্বতর জনয প্রস্তুত িওিাম্বত সিম্বর্াবগতার
জনয বডবিক্ট ক বপ্রম্বিনবসি এডু ম্বকশন প্ল্যান (বডবসইবপ) উম্বেশয ূলকিাম্বি অেগবত অজযম্বনর জনয
প্রস্তুত করা ককৌশলস ূি িাস্তিািম্বনর জনয কাজ করম্বি। বডবসইবপস ূি বপতা াতাম্বের প্রবত বিজ্ঞবি
প্রোন ও সম্বেলম্বনর প্রবিিা উদ্ভািন, বশক্ষাবনম্বর্র্েযশনাগত অিগবতর জনয বশক্ষােীম্বের ূলযািন ও
কৃ বতম্ববপূর তেয বিম্বিেণ এিং কর্ সকল বশক্ষােীর উত্তীণয িওিার াম্বন কপৌুঁেম্বত অবতবরক্ত সিািতা
প্রম্বিাজন তাম্বের জনয বশক্ষাবনম্বেযশনা সংিান্ত ককৌশলগত ও িস্তম্বক্ষপ ূলক ক যসূবচ্ প্রণিম্বন
স্কু লগুবলম্বক সািার্য করম্বত এই প্রবিধাম্বনর সাম্বে সেবতপূণয পেবনম্বেযশনা ও স িসী া
কর্াগাম্বি।
সকল স্কু ল কনতৃ বপূ ও ক ীম্বের জনয এইসি কক্ষম্বে উবেষ্ট কপশাগত উন্নবতর িযিস্থা অিশযই করম্বত
িম্বি।
সুপাবরনম্বটনম্বডন্ট তার বডবিক্ট-এর স্কু লগুম্বলাম্বত প্রম্ব াশম্বনর ানেে িাস্তিািম্বনর প্রবত নজরোবর
করম্বিম্বন এিং সরাসবর বপ্রবেপযালম্বক পবরচ্ালনা করম্বিন র্াম্বত বনবিত করা র্াি কর্ তাম্বের স্কু ল
সকল বশক্ষােীম্বক কার্যকর বশক্ষা বেম্বে।

2.

বডওই সকল বশক্ষােীম্বের কার্যকর বশক্ষাবনম্বেযশনা প্রোম্বন সিািতা প্রোম্বনর জনয স্কু ল কনতৃ বপূ ও
ক যচ্ারীম্বের অিযািত কপশাোবরবপূ উন্নিম্বনর সুম্বর্াগ এিং কক-১২ কেম্বডর বশক্ষােীম্বের কপ্রাম্ব াশন
নীবত িাস্তিািম্বন স্কু লগুম্বলাম্বক প্রবশক্ষণ বেম্বি সিািতা প্রোন করম্বি।

3.

বপ্রবেপযালগণ স্কু ল বলডারবশপ টি (এসএলটি)-এর সাম্বে সিম্বর্াবগতািম্ব ক বপ্রম্বিনবসি এডু ম্বকশন
প্ল্যান (বসইবপ) শতবর করম্বিন র্া অিযািত স্কু লউন্নিন পবরকল্পনার আম্বলাম্বক গঠন করা িি এিং
সকল বশক্ষােীম্বেরম্বক তা কপ্রাম্ব াশম্বনর ান অজযন িা অবতি করম্বত সক্ষ তা কেি।
কর্সি
বশক্ষােীর সাফলয প্রম্ব াশম্বনর ান-এর চ্াইম্বত ক , কসসি বশক্ষােীম্বের জনয বসইবপ ক যকাে এিং
বশক্ষাবনম্বেযশনা ককৌশল ঠিক করম্বি এিং পবরকল্পনা ঠিক করম্বি র্াম্বত বনবিত করা র্াি কর্
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বপতা াতাওয তাম্বের সন্তাম্বনর বশক্ষা-প্রবিিার স বিত অংশ। এসএলটিগুম্বলা এসি ক যকাে ও
ককৌশলগুম্বলার কার্যকাবরতা র্াচ্াইম্বির জনয একটি িাবেযক ূলযািন পবরচ্ালনা করম্বি। স্কু ল ক ীম্বের
জনয এইসি কক্ষম্বে উবেষ্ট কপশাগত উন্নবতর িযিস্থা অিশযই করম্বত িম্বি।
বপ্রবেপযালগণ সকল বশক্ষার্র্েীর জনয কার্যকর বশক্ষাবনম্বেযশনা িযিস্থার বনিিতাবিধাম্বন তাম্বের
স্কু লস ূম্বি উত্তীণয হ্ওিার প্রব ত ান িাস্তিািম্বনর বিেিটি বনরীক্ষণ করম্বিন এিং বশক্ষকবশবক্ষকাম্বের প্রতযক্ষ তোিধান করম্বিন।
4.

বশক্ষকগণ সকল বশক্ষােীম্বক ক ন ককার লারবনং েযান্ডাডয -এর সাম্বে সা
প্রোন করম্বিন। র্ম্বোপর্ুক্ত স্কু ল ক ী সিম্বর্াম্বগ এিং বপ্রবেপযাম্বলর কনতৃ ম্ববপূ,
সকল বশক্ষােীর উত্তীণযম্বর্াগয প্রব ত াম্বন না কপৌুঁেম্বনার আশঙ্কা রম্বিম্বে,
িস্তম্বক্ষপ পবরম্বসিা (এআইএস)-সি বনম্বেযশনাগত ও সিািতা ূলক িস্তম্বক্ষপ
বনবিত করম্বিন।

ঞ্জসযপূণয বশক্ষাবনম্বেযশনা
বশক্ষক-বশবক্ষকাগণ কর্
তাম্বেরম্বক প্রাবতষ্ঠাবনক
লাি করার বিেিটি

বশক্ষকগণ বশক্ষােীর কাম্বজর অিযািত ূলযািন িযিিার করম্বিন র্াম্বত কেবণকক্ষ বশক্ষাবনম্বেযশনা
উন্নত করা র্াি, এিং সন্তানম্বের প্রাবতষ্ঠাবনক বশক্ষার অেগবতর বিেম্বি বপতা াতাম্বের অিবিত
করা র্াি। বশক্ষােীর কর্ সকল কাজ তার প্রব ত ান অজযম্বনর পম্বে অেগবতর পবরচ্িিি,
বশক্ষকগণ কসগুবল সংরক্ষণ করম্বিন।
C.

D.

X.

বপতা াতা
1.

বপতা াতাম্বের অিশযই সন্তানম্বের বশক্ষা বিেম্বি সবিি অংশীোর িম্বত িম্বি। বশক্ষােীম্বের কী জানা
প্রম্বিাজন এিং প্রব ত ান অজযম্বন ককান্ পর্যাম্বির সাফলয প্রেশযন আিশযক, স্কু ল সুস্পষ্টিাম্বি তা
বপতা াতাম্বের অিবিত করম্বি। বশক্ষােীম্বের কর্ আেশয উপবস্থবতর িার িজাি রাো উবচ্ৎ িম্বল
প্রতযাবশত, স্কু ল কস বিেিটিও অিবিত করম্বি। সন্তানম্বের কাজ ও অেগবত বিেম্বি আম্বলাচ্না এিং
বশক্ষাম্বক্ষম্বে তাম্বের সাফম্বলয ইবতিাচ্ক িূ ব কা পালম্বনর লম্বক্ষয বপতা াতা ও পাবরিাবরক বশক্ষা
ক যসূবচ্ম্বত অংশেিম্বণর জনয বপতা াতাম্বের আ ন্ত্রণ জানাম্বনা িম্বি।

2.

একটি অিযািত কর্াগাম্বর্াগ িযিস্থা িযিিার করা িম্বি র্ার
াধযম্ব
বপতা াতাগণ সুবনবেয ষ্ট
িস্তম্বক্ষপ ূলক এিং/অেিা বিকল্প বশক্ষানম্বেযশনার প্রম্বিাজন আম্বে বক-না এিং র্বে োম্বক তািম্বল
কেন তা প্রম্বিাজন কস বিেম্বি অিবিত িম্বিন।

3.

বপতা াতার সম্বে কর্াগাম্বর্াগ, র্োসিি, তাম্বের িাবেম্বত িযিৃতত িাোি করম্বত িম্বি। প্রব
প্রতযাশা এিং (প্রম্বিাজম্বন) িােবত সিািতার সুম্বর্াগ-সুবিধাস ূি একিার সুস্পষ্টরূম্বপ
করার পর এটা আশা করা িম্বি কর্, বপতা াতাগণ বশক্ষােীম্বের র্োেয উপবস্থবত এিং
িাবের কাজ সুসম্পন্ন করার বিেিটির প্রবত ম্বনাম্বর্াগী িম্বিন। সন্তাম্বনর অেগবত সম্পম্বকয
বশক্ষক-বশবক্ষকাম্বের সাম্বে অিযািত কর্াগাম্বর্াগ রক্ষাি সিািতা করার োবিবপূটিও বপতা
উপম্বরই িতয াম্বি।

ত ান,
অিবিত
তাম্বের
স্কু ল ও
াতাম্বের

বশক্ষােী
1.

বশক্ষােীরা তাম্বের বনবেয ষ্ট বশক্ষার লক্ষয অজযম্বনর জনয কাজ কম্বর র্াম্বি এিং প্রম্বিাজম্বন, এিং তাম্বের
বশক্ষকম্বের প্রেত্ত পরা ম্বশযর বিবত্তম্বত ও বনম্বজম্বের প্রম্বচ্ষ্টা ও লিয সিািসম্পে িযিিাম্বরর াধযম্ব
তাম্বের কাজম্বক প্রব ত পর্যাম্বি উন্নীত করম্বি।

2.

বশক্ষােীম্বের বনকট প্রতযাশা করা িম্বি কর্ প্রাবতষ্ঠাবনকিাম্বি ে সাধয ও প্রবতম্বর্াবগতা ল
ূ ক বিেিিস্তু
ক াকাম্বিলাি এিং প্রব ত ান অজযম্বন কেবণর কাজ, িাবের কাজ ও সকল বশক্ষা ূলক ক যকাম্বন্ড
বনম্বিাবজত োকম্বি।

ক্ষশিোর্থী সহোয়িো পক্ষরমষিো
বশক্ষােী র্েন প্রম্ব াশম্বনর ান অজযম্বনর জনয কাজ কম্বর, তেন প্রাবতষ্ঠাবনক িস্তম্বক্ষপ পবরম্বসিা (এআইএস)সি সা বেক ও স বিত বশক্ষােী সিািতা পবরম্বসিার িূ ব কা েুিই গুত্বপূপূণয।
প্রাবতষ্ঠাবনক ও িযবক্তগত
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কাউম্বেবলং, কনতৃ ম্ববপূর সুম্বর্াগ ও পাঠি িবিিূয ত ক যকাে, স্বাস্থয ও ানবসক সুস্থতা পবরম্বসিা, টিউটবরং
সাবিয স, পবরিাম্বরর সাম্বে কর্াগাম্বর্াগ ও কব উবনটির সাম্বে সম্পকয , ইতযাবে সি বকেু একটি সফল বশক্ষণ
অবিজ্ঞতা অজযম্বন িূ ব কা রাম্বে। সকল সুপাবরম্বন্টম্বন্ডন্ট ও বপ্রবেপযালগণ বনবিত করম্বিন র্াম্বত স্কু লগুম্বলা উক্ত
পবরম্বসিা প্রোন করম্বত উপর্ুক্ত উপকরণ িযিিার কম্বর।
শেনবিন উপবস্থবত সকল বশক্ষণ অবিজ্ঞতাি পবরপূণয অংশেিণ এিং ক য শনবতকতা স্থাপম্বনর জনয গুত্বপূপূণয র্া
উচ্চতর বশক্ষা ও িবিেযৎ ক যবনম্বিাম্বগ বশক্ষােীম্বের উপকারসাধন করম্বি। প্রতযাশা করা িি কর্, কর্সি বশক্ষােী
লাগাতারিাম্বি এিং/অেিা ককান প্রকাম্বর বনিব ত অনুপবস্থত োম্বক, স্কু ল তাম্বেরম্বক সনাক্ত করম্বি র্াম্বত বশক্ষােী
ও তাম্বের পবরিারস ূিম্বক কার্যকর ও আম্বগিাম্বগ িস্তম্বক্ষপ ূলক সিািতা প্রোন করা র্াি। বশক্ষােী সিািতা
পবরম্বেিা ক ীম্বের োবিবপূ কেওিা িি র্াম্বত তারা অনুপবস্থবতর িযাপাম্বর অিযািত নজর রাম্বেন এিং লাগাতার
অনুপবস্থবত েূর করম্বত সুবনবেয ষ্ট সিািতার উপাি বনণযি করম্বত পাম্বরন, তম্বি ককান স্কু ম্বল সা ঞ্জসযপূণয উপবস্থবত
িজাি রাোর উচ্চ প্রতযাবশত পবরম্বিশ বনবিত করাি স্কু ম্বলর সকল ক যচ্াবর িূ ব কা রাম্বেন।
XI.

িদন্ত
এই প্রবিধান সম্পম্বকয সকল অনুসন্ধান বনম্বচ্র ঠিকানাি কপ্ররণ করম্বত িম্বি:

কফান:
212-374-5981
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