
 
 

  

      
 

 
  

                     
                       

              
                

                     

         
                   
                  

                      
                     

      

       
            
    

    
                   
              

                
      

             

      

        

আর্লি চাইল্ডহুড র্ির্ িং (অর্ি-শৈৈবকালী মূলযায় ) 
সেপ্টেম্বর 

র্িয় র্িিামািা/অর্িিাবক, 

আির্ এবিং আি ার েন্তা আমাপ্টের একর্ি আর্লি চাইল্ডহুড সিাগ্রাপ্টমর অিংৈ র্িপ্টেপ্টব স াগ র্েপ্টয়প্টে সেজপ্ট য আমরা অিযন্ত উদ্দীপ্ত। 

আি ার েন্তাপ্ট র র্ৈক্ষা িো কারী েল আ ন্দিূর্ি ও ইন্টারঅযাকর্িি িাঠ্য অর্িজ্ঞিার মাধ্যপ্টম িার জীব ির র্ৈক্ষা গ্রিপ্টর্র জ য িপ্টয়াজ ীয় 

র্ির্ি গপ্টে িুলপ্টব । র্বকাৈ েিংক্রান্ত োমার্জক-আপ্টবগজর্ ি মূলযায়প্ট র মাধ্যপ্টম, র্ৈক্ষাো -েিংর্িষ্ট কমিচারীগর্ র্ প্টেিৈ াপ্টক র্বর্েি করার 

জ য র্বর্িন্ন ির্রেপ্টর সেপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের বধ্ি ও র্ৈক্ষর্ েম্পপ্টকি িারস্পর্রক সবাঝািো গিীর কপ্টর । র্ৈক্ষাো -েিংক্রান্ত স্টাফগর্ র্ৈক্ষার্িীর 

র্ৈক্ষর্েিংক্রান্ত িমার্ েিংগ্রি কপ্টর , সেপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের বৃর্ি ও র্ৈক্ষপ্টর্ েিায়িাোপ্ট র জ য িরবিিী ধ্াি র্ প্টয় িাপ্টব ও র্ র্িয় কপ্টর । 

আর্লি চাইল্ডহুড র্ির্ িং (অর্ি-শৈৈবকালী মূলযায় ) বলপ্টি কী সবাঝায়? 
বেপ্টরর শুরুপ্টি, সিাগ্রামগুর্ল িপ্টিযক র্ৈক্ষার্িীর র্বকাৈ অ ুধ্াব করপ্টি একর্ি মূলযায় করার িু ল ির্া ির্ক্রয়া বযবিার কপ্টর। আি ার 

েন্তাপ্ট র োমার্জক এবিং মা র্েক র্বকাৈ েম্পপ্টকি আরও জা প্টি এর অন্তিু ক্তি িপ্টি িাপ্টর একর্ি োমার্জক-মা র্েক াচাইপ্টয়র উিকরর্। 

এই মূলযায় গুপ্টলা র্ৈক্ষবৃন্দপ্টক আি ার েন্তা েম্পপ্টকি জা প্টি েিায়িা করপ্টব এবিং িাপ্টের অগ্রগর্ি এবিং র্ৈক্ষপ্টর্ েিায়ক িপ্টব। র্ির্ িং বা 
মূলযায় গুপ্টলা স ম সবৌর্িক িরীক্ষা  য়, সিমর্ সেগুপ্টলা সকাপ্ট া সিাগ্রাপ্টম ির্িির োপ্টর্ েম্পর্কিি  য়। র্ৈক্ষকবৃন্দ আি ার িাৈািার্ৈ র্ির্ িং 
বা মূলযায় ির্ক্রয়ায় র্ প্টয়ার্জি িপ্টব । 

েকল র্ৈক্ষার্িীপ্টক র্ক মূলযায় করা িয়? 
যারা বর্তমানে আর্লত ইন্টারনেেশে (EI) সার্েত ু ল স্পেশাল এডু নকশে গ্রহণ করনে (IEP আনে), র্ানের োড়া সকল স লাে করনে বা র্িস্ক 

স্পেনলনমনেনক মূলযােে করা হনব। 

আমাপ্টক কী করপ্টি িপ্টব? 
র্ির্ িং বা মূলযায় ির্ক্রয়ায় েন্তাপ্ট র র্ৈক্ষপ্টকর িাৈািার্ৈ আি ার র্াকািা খুব গুরুত্বিূর্ি কারর্ আি ার েন্তা প্টক আির্ েবপ্টচপ্টয় িালিাপ্টব 

সচপ্ট এবিং েিপ্ট ার্গিামূলক র্ির্ িং বা মূলযায় ির্ক্রয়ায় আি ার জ্ঞা গুরুত্বিূর্ি। 

অর্ির্রক্তিাপ্টব, র্ৈক্ষকগর্ অ য জর্রিেমূপ্টির মাধ্যপ্টম আি াপ্টক এবিং আি ার ির্রবার েম্পপ্টকি জা প্টি িাপ্টর - এগুপ্টলার একর্ি বার্েপ্টি 

বযবহৃি িাষা েিংক্রান্ত িশ্ন র্জজ্ঞাো কপ্টর। 

আি ার সকা িশ্ন র্াকপ্টল অ্ ুগ্রি কপ্টর আি ার েন্তাপ্ট র র্ৈক্ষপ্টকর োপ্টর্ 

স াগাপ্ট াগ করু । র্ব ীি, 

সডিুর্ি চযাপ্টেলর ফর আর্লি চাইল্ডহুড এডু প্টকৈ 
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