
 

     
                

                 
                

                     
         �             

      �             
                   

                

                    
                 

 �       

 

    

    

    

  
 

      

   �     

      

      

 
 

        

       �     

       

    �     

        

    

    �     

       

 
 

        

          
 

   

        

 

 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলর মলূ�ায়েনর সময়সূিচ 
�গাটা িশ�াবষ� ধের, িশ�াথ�রা �ােস আেলাচনা, িশ�াথ�েদর সে� আেলাচনা, ��ােজ�, উপ�াপনা, পারফরেম�, �লখা, এি�ট �িকট ও 
পরী�ার মাধ�েম িবিভ� উপােয় �লখাপেড় কের। এইসব িবিভ� মলূ�ায়েনর নিথ ও িশ�াথ�েদর িশ�েণর পিরমােপর ফলাফল �থেক িশ�করা 
পিরক�না ও িনেদ�শনা �ক কেরন। িকছ মূ �ু ল�ায়ন িনিদ� ��েডর জন�, অন��িল অেনক ��েডর জন� ব�ব�ত হয়। 

জানা যায় এবং িনেদ�শনামলক পিরক�না, প�া এবং �প ূ
েমর মান মলূ�ায়ন কের এবং সম� িশ�াথ� কীভােব সব িবষেয় ভােলা ফল 

তা িনধ�ারণ করেত সহায়তা কের এবং পাঠ� ম এবং িনেদ�শেক অবিহত করার জন� �ডেমা�ািফক�প�িল কীভােব সম� িশ�াথ�র তুলনায় 
অ�গিত করেছ তা িনধ� ল�ায়ন (MCAS এবং ACCESS) �থেক পিরবারবগ� তােদর িশ�াথ�েদর অ�গিত, ��েটর অন� 
িশ�াথ�েদর তু ু ল ও িশ�াথ�েদর িচি�ত করেত সাহায� কের। 

িনেচ �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলেক কেব কেব মলূ�ায়ন করা হেব তার তািরেখর এক� তািলকা রেয়েছ। অন�ুহ কের মেন রাখেবন �য �কান 
�ু ু ূ ূ �ল িনেচ তািলকাভ� সমেয়র �থেক কমবার মল�ায়ন করেত পাের। এইসব মল�ায়��িলর �িত� স�েকআরও তেথ�র জন�, আমােদর 
ওেয়বসাইেটর পাঠ� ম ও িনেদ�শনা িবভাগ �দখনু । 

ি�নার এবং �চকিল� �থেক িনিদ�� দ�তার িদেক িশ�াথ�র অ�গিত স�েক� 
�তিরেত সাহায� কের। কমন িডি�� অ�ােসসেম� ��েটর পাঠ� 

ারণ কের। ��েটর মূ
লনায় অ�গিত জানেত পাের এবং এ� �সইসব �

আপার �ু ল মলূ�ায়ন সময়সূিচ 

িবষয় মলূ�ায়ন ধরণ সময় 

��ড 6, 7, 8 

ইংেরিজ ভাষা 
িশ�া 

FAST িরিডং ি�নার শরৎ বস� 

কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

কমন রাই�ং অ�ােসসেম� শরৎ শীত 

ইংেরিজ ভাষা িশ�া MCAS 3/30-5/1 

ইিতহাস 
সমাজিবদ�া 

�াক মলূ�ায়ন এবং মলূ�ায়ন পরবত� �সে��র জনু 

নিথিভি�ক �� �ব� এবং ��ােজ� িভি�ক মলূ�ায়ন পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

গিণত কমন ইনি�ম অ�ােসসেম� শীত বস� 

কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

বীজগিণত 1 মলূ�ায়ন (��ড 8) জানয়ুারী জনু 

গিণত MCAS 4/27-5/22 

িব�ান কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

িব�ান MCAS (��ড 8) 4/28-5/22 

ইংেরজী 
িশ�াথ� 

ইংেরজী ভাষা িশ�াথ�েদর জন� ACCESS জানয়ুারী 

WIDA িলখেনর িনেদ�শ (�স�ােরড ইংিলশ ইে�রশন ও ি�তীয় ভাষা িহসােব 
ইংেরজী) 

�সে��র �ম 

WIDA MODEL (ি�তীয় ভাষা িহসােব ইংেরজী) �সে��র 
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�াথিমক �ু ল মলূ�ায়েনর সময়সূিচ 

িবষয় মলূ�ায়ন ধরণ সময় 

িক�ারগােট� ন ��ড 5 

ইংেরিজ 
ল�া�েুয়জ 
আট� স (ELA) 

FAST িরিডং ি�নার শরৎ শীত বস� 

কমন রাই�ং অ�ােসসেম� শরৎ শীত বস� 

�ব�মাক� অ�ােসসেম� িসে�ম - পড়া বস� 

ইংেরজী 
িশ�াথ� 

ইংেরজী ভাষা িশ�াথ�েদর জন� ACCESS জানয়ুারী 

WIDA িলখেনর িনেদ�শ (�স�ােরড ইংিলশ ইে�রশন ও ি�তীয় ভাষা 
িহসােব ইংেরজী) 

�সে��র �ম 

WIDA MODEL (ি�তীয় ভাষা িহসােব ইংেরজী) �সে��র 

সামািজক 
মানিসক 

SAEBRS (সামািজক, অ�াকােডিমক, মানিসক আচরণগত ঝঁু িক ি�নার) শরৎ শীত বস� 

�কবলমা� িক�ারগােট� ন 

িক�ারগােট� ন আিল� ি�িনং ইনেভ�ির: িক�ারগােট� ন ি�িনং শরৎ শীত 

গিণত িক�ারগােট� ন কাউি�ং অ�ােসসেম� শরৎ শীত বস� 

CPS �চকিল� শরৎ শীত 

�কবলমা� ��ড 1 2 

ELA কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

গিণত FAST aMath ি�নার শরৎ শীত বস� 

কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

কমন ইনি�ম অ�ােসসেম� শীত বস� 

িব�ান কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

�কবলমা� ��ড 3 5 

ELA কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

ইংেরিজ ভাষা িশ�া MCAS 3/30-5/1 

গিণত FAST aMath ি�নার শরৎ শীত বস� 

কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� ম অনসুাের ইউিনট �শষ 

কমন ইনি�ম অ�ােসসেম� শীত বস� 

গিণত MCAS 4/27-5/22 

িব�ান 
কমন ইউিনট অ�ােসসেম� পাঠ� েমর অনসুাের ইউিনট �শষ 

িব�ান MCAS (��ড 5) 4/28-5/22 




