GIUDIZI VALUTATIVI DESCRITTIVI - LINGUA BANGLA
এিলেম াির ু েল বণনামূলক অ ােসসেমে র র ং

 রসমূহ
উ ত: িশ াথ াত এবং অজানা পিরি িতেত কাজ িল স
কাথাও, ত এবং ধারাবািহকভােব পাওয়া যায়।

ূণ কের, িশ ক দ িবিভ সং ান সং ান কের এবং অন

মধ বত : িশ াথ তঃ ূ তভােব এবং অিবি ভােব পিরিচত পিরি িতেত কাজ িল সমা কের; িশ ক কতৃ ক দ
সং ান িল ব বহার কের বা অন কাথাও পাওয়া যায়, যিদও তঃ ূ তভােব এবং স ূণ ায় শািসত না হেয় অপিরিচত
পিরি িতেত কম িল সমাধান কের।

িন িব : িশ াথ কবল ীকৃ ত পিরি িতেত এবং ায় শািসতভােব বা তঃ ূ তভােব বা তঃ ূ তভােব নয়, িশ েকর
সরবরািহত সং ান িল ধুমা
াত পিরি িতেত এবং কাজ িল স
কের।

াত পিরি িতেত এবং কবলমা িশ েকর সহায়তায় এবং িবেশষত তার সরবরািহত
অিধ হেণর সূচনা: িশ াথ ধুমা
সং ার সহায়তায় কাজ িল স
কের।

অজেনর রসমূেহর সনা করেণর

ে

য পদে প িল

ক) িনিদ উে েশ বিণত িশ ার বিহঃ কাশ দখােনার ে িশ াথ র ায় শাসন িশ েকর সরাসির হ ে প না হেল
িশ াথ র কাযকলাপ স ূণ ায় শািসত িহসােব িবেবিচত হয়;
খ) পিরি িতর ধরণ (পিরিচত বা অজানা) যার মেধ িশ াথ দখায় য স উে শ অজন কেরেছ। এক পিরিচত পিরি িত
(বা ি য়াকলাপ, কায) এমন এক
হেত পাের যা িশ ক ইিতমেধ উদাহরণ িহসােব উপ াপন কেরেছন বা অনুশীলন বা কাযিনবাহী কায স াদেনর জন অনু প
আকাের বশ কেয়কবার পুনরাবৃি কেরেছন। িবপরীেত, এক অপিরিচত পিরি িত িশ াথ েক নতু ন িহসােব উপ ািপত করা
হয়, এ সই ফম েত থমবােরর জন বিতত হয় এবং প িত অনুসরেণর প িত স েক িনিদ ইি ত ছাড়াই;
গ) কাজ শষ করার জন সং ান িল সংহত কের। িশ াথ শখার ি য়া সহকাের িশ েকর ারা িবেশষত
ত করা
সং ান িল ব বহার কের বা িবক ভােব, িশ ার সে তঃ ূ তভােব পাওয়া যায় বা পূেব অনানু ািনক এবং আনু ািনক
সে অিজত িরেসাস িল ব বহার কের;

ঘ) শখার কােশ ধারাবািহকতা। শখা যখন বারবার বা ায়শই েয়াজনীয় বা ত ািশতভােব কাযকর করা হয় তখন
ধারাবািহকতা থােক। িবক ভােব, যখন িশখন কবল িবি ভােব বা কখনই কািশত হয় না তখন কানও ধারাবািহকতা
থােক না।

 াডু িজওন িরিলজাতা দা
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