
 

 

 

নিম্ননিনিত নিষয়গুলিো িযিহোর কলর K-6 গ্রেলের 
নিক্ষোর্থীলের নিক্ষলের সকি আচরে মূিযোয়ি করো হলি: 
 

আপনি PA-এর মাধ্যমম পপিনিলভানিয়া 
প ার স্ট্যান্ডার্ড ি (Pennsylvania 
Core Standards) পেখমে পামরি 
 

আরও জািমে আপনি PA নিক্ষা নিভামের (Department 
of Education) মাধ্যমম পপিনিলভানিয়া প ার স্ট্যান্ডার্ড ি 
এই ওময়িিাইমে পেখমে পামরি:  
Www.pdesas.org/Standard/CommonCore 

 

 

 

 

েয 
ির্ড পপি স্ট্যান্ডার্ড ি-
নভনি  প্রার্নম  
অগ্রেনের প্রনেমিেি 

ির্ড পপি সু্কল নর্নিক্ট 
(North Penn School  
District)-এর নমিি 

 
ির্থথ গ্রেি সু্কি নেনিক্ট হলিো একটি কোর্থকর, 

উদ্ভোিিী, নিক্ষোর্থী-গ্রকনিক নিক্ষোেোি ও 

নিক্ষলের একটি কনমউনিটি, গ্রর্িোলি প্রনতটি 

নিক্ষোর্থী নিম্ননিনিত নিষয়গুলিোর জিয 

ক্ষমতোপ্রোপ্ত হলয় র্থোলক: 

 একজি স্বোধীি, িোে িোইলয় নিলত 

সক্ষম, জীিি-িযোেী নিক্ষোর্থী হয়, গ্রর্ 

িতুি গ্রিোধিনি ততনর করলত জ্ঞোি 

িযিহোর কলরি 

 সৃজিিীি, সহলর্োনিতোমূিক এিং 

সুিভীর নচন্তোভোিিো প্রেিথি কলর 

 তোর সলিথোচ্চ সম্ভোিিো অিুর্োয়ী 

সফিতো অজথ ি কলর 

 নিশ্ব সমোলজর একজি ইনতিোচক, 

েোনয়ত্বিীি এিং অিেোি রোলি এমি 

িোিনরক নহলসলি িোস কলর 

একজি সফি নিক্ষোর্থীর তিনিষ্ট্য 

M: 
প্রতযোিোসমূহ 
েরূে 

নিক্ষমের আচরমের জিয নিক্ষার্ী 
ধোরোিোনহকভোলি প্রেযানিে পগ্রর্ 
পলমভল প্রেিডি  মর। 

  
A: 
প্রতযোিোসমূহ 
েরূলে অেসর 
হওয়ো 

নিক্ষমের আচরমের জিয নিক্ষার্ী 
মোলে মোলে প্রেযানিে পগ্রর্ পলমভল 
প্রেিডি  মর। 

  
B: 
প্রোর্থনমক 
প্রতযোিোসমূহ 

নিক্ষমের আচরমের জিয নিক্ষার্ী 
প্রেযানিে পগ্রর্ পলমভল প্রেিডি  
এিিও করলে িো। 

  

personal responsibility. 

 
 



 

পেমেেু নিক্ষার পক্ষমে উৎ র্ডো অজড মি আমরা 
আমামের অঙ্গী ার অিযেে রাখনি, োই 
প্রনেটি নিক্ষার্ীর িমিডাচ্চ িম্ভািিাম  িানিময় 
পেমে োমেরম  িক্ষম  রার নির্য়টি নিনিে 
 রাই আমামের লক্ষয। নিক্ষা চানলময় োমে এিং 
েক্ষো অজড মির লমক্ষয োমেরম  এনেময় নিমে 
ও িানিময় োমে, এমি প্রনেটি নিক্ষার্ীর 
িক্ষম  রার জিয আমরা অঙ্গী ারিদ্ধ। 

 
ির্ড পপি সু্কল নর্নিক্ট  ম ার, প্রনমে মাি-
নভনি  পা ক্রম অিুিরে  মর োর িামর্ 
পপিনিলভানিয়া প ার স্ট্যান্ডার্ড মির নমল 
রময়মি। প্রনমে মাি-নভনি  প্রনেমিেি পদ্ধনের 
প্রধ্াি উমেিয েমলা নপোমাো/
অনভভাি মেরম  োমের নিশুর জিয িুনিনেডষ্ট 
 রা পগ্রর্ পলমভমলর জিয নিধ্ডানরে নির্য়িস্তু 
ও েক্ষো অজড মির পক্ষমে োমের অগ্রেনের 
িুনিনেডষ্ট, িামঞ্জিযপূেড, নিস্তানরে ের্য প্রোি 
 রা। পগ্রর্ পলমভমলর প্রনমে মামির নেম  
প ামিা নিক্ষার্ী  ে ভামলাভামি অগ্রির েমে 
ো জািামিার জিয িুনিনেডষ্ট  মডিম্পােি 
ক্ষমোর নিমেডি  (performance indicator) 
িযিোর  রা েয়। 

 
দেিনিি  াজ মড, পেডমিক্ষে, িানিড  মূলযায়ি 
(summative assessment) এিং ে িমূল  
মূলযায়মির (formative assessment) মাধ্যমম 
নিক্ষ েে নিক্ষার্ী নির্য়  প্রমাে িংগ্রে  মর। 

 

. 

িচরাচর নজজ্ঞানিে প্রশ্নািলী 

প্রঃ প্রনমত মোি কী? 
উঃ প্রনমে মাি েল নিক্ষার্ীমের  ী জািা এিং 

 ী  রমে পারা উনচে। প্রনেটি পগ্রর্ পলমভমল 
নিক্ষার্ীমের পে জ্ঞাি ও েক্ষো ভামলাভামি 
অজড ি  রার  র্া ো এ টি প্রনমে-নভনি  
পদ্ধনেমে িযাখযা  রা েয়। এটি প্রনে সু্কল 
ইয়ামরর জিয নিক্ষমের িুস্পষ্ট লক্ষয নির 
 মর এিং প ামিা নিক্ষার্ীর পুমরা প্রার্নম  
ির্ডগুমলামে (elementary years) ে িমলূ  
নিক্ষার ধ্ারা িিাক্ত  মর। 

 
প্রঃ আমোর নিশু কীভোলি নিক্ষলের প্রনমত মোি 

অজথ ি করলত েোলর? 
উঃ নিক্ষা চানলময় োওয়ার পক্ষমে নিক্ষার্ীর 

অিিামির উপর নভনি  মর নিক্ষ েে 
প্রনেটি নিক্ষার্ীম  নিমেডিিা নেময় র্াম ি। 

প্রনেটি নিক্ষার্ীর প্রময়াজি ও িনক্তমিা জািা 
র্া মল ো নিক্ষ মেরম  দেিনিি নিমেডিিার 
পনর ল্পিা দেনর  রমে এিং নিক্ষার্ীর 
জ্ঞামির উপর নভনি  মর পা ক্রম আলাো 
 রার িুমোে  মর পেয়। 

 
প্রঃ িতুি এই প্রনমত মোি-নভনিক অেিনতর 

প্রনতলিেি েলূিথর NP প্রোর্থনমক অেিনতর 
প্রনতলিেি গ্রর্থলক আিোেো কীভোলি? 

উঃ পলোর পগ্রর্ জািামিা েয় িা োমের িন্তাি 
পে পে নির্ময় েক্ষ অর্িা পি পগ্রর্ 
পলমভমলর প্রেযািা অিুোয়ী  ােড-িম্পােি 
 রমি ন  িা। পগ্রর্ পলমভমলর মাি অিুোয়ী 
প ামিা নিক্ষার্ী প মি  রমি ো িেুি 
প্রনমে মাি-নভনি  অগ্রেনের প্রনেমিেমি 
পনরমাপ  রা েমি, অিয নিক্ষার্ীর  ামজর 
িামর্ েুলিা  রা েমি িা। 

প্রার্নম  অগ্রেনের প্রনেমিেি 

অযোকোলেনমক অজথ লির নিষয় 

কমথসম্পোেি ক্ষমতোর ের্থোয় 

4: 
E 
X 
C 
E 
E 
D 
S 

  

নিক্ষার্ীর  মডিম্পােি ক্ষমো 
ধ্ারািানে ভামি পগ্রর্ পলমভমলর 
জিয নিনেডষ্ট  রা মামির পিঞ্চমা ড  
েোনিলয় র্োলে। নিক্ষার্ী প্রধ্াি 
প্রধ্াি ধ্ারো, প্রনক্রয়া, এিং 
েক্ষোর িনধ্ডে জ্ঞামির িুস্পষ্ট এিং 
নিশ্বািমোেয প্রমাে োনজর  মর। 
নিক্ষার্ীর  ােড-িম্পােমি নিক্ষম র 
প ামিা ধ্রমির িোয়ো িা 
নিমেডিিার প্রময়াজি েয় িা। 

3: 

M 
E 
E 
T 
S 

  

নিক্ষার্ীর  মডিম্পােি ক্ষমো 
ধ্ারািানে ভামি পগ্রর্ পলমভমলর 
জিয নিনেডষ্ট  রা মামির 
পিঞ্চমা ড গুমলা েরূে কলর। নিক্ষার্ী 
ধ্ারািানে ভামি প্রধ্াি প্রধ্াি 
ধ্ারো, প্রনক্রয়া, এিং েক্ষো প্রময়াে 
 মর। নিক্ষার্ীর  ােড-িম্পােমি 
নিক্ষম র িযূিেম িোয়ো িা 
নিমেডিিার প্রময়াজি েয়। 

2: 

A 
P 
P 
R 
O 
A 
C 
H 
I 
N 
G 

  

নিক্ষার্ীর  মডিম্পােি ক্ষমো 
ধ্ারািানে ভামি পগ্রর্ পলমভমলর 
জিয নিনেডষ্ট  রা মামির 
পিঞ্চমা ড গুমলার নেম  অেসর হয়। 
নিক্ষার্ী প্রধ্াি প্রধ্াি ধ্ারো, 
প্রনক্রয়া, এিং েক্ষো িঝুমে নিখমি। 

1: 
B 
E 
G 
I 
N 
N 
I 
N 
G 

  

নিক্ষার্ীর  ােড-িম্পােি পগ্রর্ 
পলমভমলর প্রনমে মামির জিয 
প্রময়াজিীয় পিঞ্চমাম ড র নেম  
অগ্রেনে েওয়ার সীনমত প্রমোে 
প্রেিডি  মর। নিক্ষার্ী প্রধ্াি প্রধ্াি 
ধ্ারো, প্রনক্রয়া, এিং েক্ষোর 
পক্ষমে িযূিেম পিাধ্েমযো প্রেিডি 
 মর, োর জিয অমি  পিনি 
িময়, অিিুীলি, অনেনরক্ত 
িোয়ো, এিং/অর্িা েস্তমক্ষমপর 
প্রময়াজি েয়। 


