
1 
Updated: 8/23/2016 

  
 

 
িলিখত মূলয্ায়ন ি�িনংেয়র িনেদর্ শনা  
 
এই মাতৃ বা �াথিমক ভাষার িলিখত মলূয্ায়ন করার উে�শয্ হেলা �ত িশ�াথ�েদর েলখার �াথিমক দ�তা এবং �চিলত িশ�া 
িবি�ত/অস�িত রেয়েছ এমন িশ�াথ�েদর শনা� করা (SIFE)। পরী�ািট েকােনা �েপর মেধয্ করা যােব এবং িশ�াথ�েদরেক তােদর 
েলখা স�ূণর্ করার জনয্ সেবর্া� 15 িমিনট সময় েদওয়া হেব। 
 
পিরচালনার িনেদর্ শনা:  
 

মলূয্ায়ন শরর আেগ, আপিন যিদ ইিতমেধয্ই না জােনন তাহেল িশ�াথ�র মাতৃ বা �াথিমক ভাষা শনা� করন। ইংেরিজ ছাড়াও 
মলূয্ায়নিট িন�িলিখত ভাষায় �দান করা হেব:  
 

• �য্ািনশ 
• আরিব  
• বাংলা 
• হাইিতয়ান ে�ওল 
• চীনা 
 

• উদুর্  
• মাই মাই 
• িসগউ কােরন 

1. যিদ েকােনা িশ�াথ� উপের উি�িখত নয় এমন ভাষায় িলখেত স�ম হন, তাহেল িশ�াথ� ইংেরিজ ��ট (মাতৃ বা �াথিমক 
ভাষার েমৗিখক িনেদর্শবলীর মাধয্েম) বয্বহার কের েসই ভাষায় িলখেত পাের। যিদ িশ�াথ�র েকােনা িলিখত ভাষা না থােক 
তাহেল তােদর '� েরসপ�' িনেদর্শ বয্বহার কের �িতি�য়া অ�ন করেত অনেুরাধ করেত উৎসািহত করা হেব। আকা ঁ
�িতি�য়ার েকােনা ে�ড েদওয়া হেব না িক� এর জনয্ িশ�াথ� সি�য়ভােব অংশ�হণ করেত পারেবন।  

2. িনেদর্শক িশ�াথ�র �াথিমক িববরণ ে��সমহূ (নাম, আসার তািরখ, ভিতর্ র তািরখ ইতয্ািদ) পূরণ করেত পােরন। েয 
েকােনা েমৗিখক িনেদর্শনা িশ�াথ�র মাতৃ বা �াথিমক ভাষায় িদেত হেব।  

3. িশ�াথ�েদর জানান েয তােদরেক তােদর মাতৃ ভাষায় বা �াথিমক ভাষায় একিট গ� িলখেত হেব। তােদরেক জানান েয এিট 
েকােনা পরী�া নয়, িক� আমরা এখােন তােদর েসরাটা েদখেত চাই, তারা যতটা স�ব িলখুক।  

4. আপিন কাজিটর স�েকর্  �াথিমক �ে�র উত্তর িদেত পােরন, িক� ধারনা পরামশর্, বয্াখয্া করা েথেক িবরত থাকুন অথবা 
িশ�াথ�েদর সহায়তা করা েথেক িবরত থাকুন।  

5. িশ�াথ�রা অিভধান বয্বহার করেত পারেব না অথবা তােদর েলখা স�ূণর্ করেত অনয্ িশ�কেদর েথেক সহায়তা িনেত 
পারেব না।  

6. িশ�াথ�েদর যতটা স�ব েলখার জনয্ উৎসািহত করেত হেব এবং �েয়াজেন অিতির� পৃ�া িদেত হেব।  

 

 

 

 

�চিলত িশ�া িবি�ত/অস�িত রেয়েছ এমন িশ�াথ�েদর 
(Students with Interrupted/Inconsistent Formal Education 
(SIFE)) জনয্ িলিখত মূলয্ায়ন ি�িনংেয়র িনেদর্ শনা 
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নাম: 
 

বয়স: 

তািরখ: 
 

মাতৃ ভাষা: 

মািকর্ ন যু�রাে� আসার িদন: 
 

িনেজর েদশ: 

 
 
েতামার েলখার িশেরানাম: ________________________________ 
 
নমুনা ��ট  
 
এই কাযর্�েমর জনয্ আপনার েদেশর পছে�র ছুিট/অনু�ােনর স�েকর্  েলেখা। এর স�েকর্  অ�ভুর্ �/জানাও: 

• ছুিট/অন�ুােনর স�েকর্  সম� িবশদ িববরণ 
• িক কারেণ ছুিট/অন�ুান উপেভাগয্ হেয় ওেঠ 
• ছুিট/অন�ুান স�েকর্  যিদ েতামার েকােনা �ৃিত েথেক থােক 

েতামার পছে�র ছুিট স�েকর্  একিট বা দিুট অনুে�দ িলখেত িনেচর খািল �ান বয্বহার কেরা: 
 
েতামার েলখায় এগেলা েযাগ করেত ভুেলা না: 

 েয ছুিট/অন�ুান েতামার েদেশর েলােকরা উপেভাগ কের 
 ছুিট/অন�ুােনর জনয্ েলােকরা কী কের 
 েলােকরা েকান ধরেনর খাবার খায় 
 ছুিট/অন�ুানিট েকন েতামার পছে�র 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 




Accessibility Report


		Filename: 

		bn_writing-assessment.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 27

		Failed: 3




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Failed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
