
2021 এ স্কু লগুললো কীভোলে GCSE গ্রেড স্থির করলে:
অতিতিক্ত ভাষা তিসাবে ইংিাজী (EAL) ে্যেিাি কবি এমন 
তিক্ার্থীবেি তিিামািা এেং ককযািািবেি জন্য তনবেদে তিকা

এই নির দ্েনিকায় কী কী ররয়রে?
2021 এি গ্ীবমে স্কু লগুবলা কীভাবে আিনাি সন্াবনি GCSE কগ্ড তথিি কিবে কস তেষবয আিতন এখাবন ে্যেিাতিক 
ির্্য িাবেন। আিনাি সন্ান প্রস্তুি িবি কী কী কিবি িাবি এেং কীভাবে আিতন িাি সিাযিা কিবি িাবিন কস 
সম্পবকদেও িিামি দে িাবেন।

Covid-19 অতিমািীি কািবে গি এক েছবি অবনক স্কু ল েীর দে সমবযি জন্য েন্ধ িাখবি িবযবছ। এই জন্য, সিকাি 
তসদ্ান্ তনবযবছ কে এই েছি GCSE িিীক্া কনওযাটা অন্যায িবে। িাি িতিেবিদে, তিক্ক / তিতক্কািা অন্য উিাবয 
আিনাি সন্ানবক মূল্যাযন কিবে এেং িাি কগ্বডি তেষবয তসদ্ান্ কনবে।

এই তনবেদে তিকা আিনাবক তনম্নতলতখি তেষবয ির্্য কেবে:

• কীভাবে আিনাি সন্াবনি স্কু ল এেং তিক্ক / তিতক্কািা আিনাি সন্াবনি কগ্বডি তেষবয তসদ্ান্ কনবে 

• আিনাি সন্াবনি কগ্ড ো কগ্ডগুবলা তনবয েতে আিতন খকুতি না িন িবে আিনাি সন্াবনি কী কী অতিকাি 
িবযবছ এেং কী কিবি িবে

• আিনাি সন্ানবক মূল্যাযবনি জন্য প্রস্তুি িবি সিাযিা কিবি আিতন কী কী কিবি িাবিন 

সিকাবিি সম্পূে দে তনবেদে তিকা িড়বি, কেখকুন https://www.gov.uk/government/publications/awarding-
qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021 



2021 এ স্কু লগুললো কীভোলে GCSE গ্রেড স্থির করলে: 
অস্িস্রক্ত ভোষো স্িসোলে ইংরোজী (EAL) ে্যেিোর কলর এমন স্িক্োর্থীলের স্িিোমোিো এেং গ্কযোরোরলের জন্য স্নলেদেস্িকো

1. স্কু লগুরলা আপিার সন্ারির গ্রেড সম্পরকদে কীভারে নসদ্ান্ গ্িরে?
গি এক েছি িবি কেতিিভাগ তিক্ার্থীবেি কক্বরে স্কু লগুবলা কেি কবযক সপ্াবিি জন্য েন্ধ তছল এেং কসই সমযটটবি 
কেতিিভাগ িাঠোন অনলাইবন িবযবছ। এই জন্যই সিকাি তসদ্ান্ তনবযবছ কে GCSE, AS এেং A কলবভবলি জন্য 
িিীক্া কনওযাি েেবল তিক্ক মূল্যাযন কিা িবে।

• 2021 এি গ্ীবমে আিনাি সন্ানবক ককানও িিীক্া তেবি িবে না। তিক্ক / তিতক্কািা অনলাইবন িাঠ এেং 
ক্াসরুবম কিখাি সময সম্পূে দে কিা কাবজি তভি্তিবি আিনাি সন্াবনি কাজবক মূল্যাযন কিবে। তিক্ক / 
তিতক্কািা আিনাি সন্াবনি কগ্ড সম্পবকদে তসদ্ান্ তনবি সিাযিাি জন্য িিীক্াি কোডদেগুবলা কর্বক মক িিীক্া 
এেং মূল্যাযন প্রশ্নিরে ে্যেিাি কিবি িাবিন।

• এই গ্ীবমে ককানও িিীক্া কনই িবে ভাল কগ্ড িাওযা অন্য েছবিি কেবয কেতি কটঠন িবে না।

• আিনাি সন্াবনি তিক্ক / তিতক্কািা েতে িাবেি িাঠোবনি কপ্রাগ্াবমি ("িাঠ্যক্রম") সমস্ত িাঠ না িতড়বয 
র্াবকন িবে িািা ককেল িাবেি িড়াবনা তেষযেস্তুি উিি তভি্তি কবিই আিনাি সন্ানবক  মূল্যাযন কিবেন।

• আিনাি সন্াবনি কগ্ড তথিি কিবি, তিক্ক / তিতক্কািা ককানও তেষয ককাবস দে আিনাি সন্ান কে সমস্ত কাজ 
কবিবছন িাি তেবক নজি কেবেন, উোিিেস্বরূি, কী কটেজ 4 এি সময আিনাি সন্ান ইংবিজীবি সম্পন্ন 
কবিবছন এমন কে ককানও কাজ।

• আিনাি সন্াবনি তিক্ক / তিতক্কািা এই েছবিি কিবষি তেবক িাি কগ্ড সম্পবকদে তসদ্ান্ কনবেন। এি কািে 
িল কেবিিু লকডাউবনি সময অবনক িাঠ োে িবড়বছ িাই িািা োন কে েিতেন সম্ভে িিতেন তিক্া েলবি 
র্াককু ক। তিক্ক / তিতক্কাবেি 18 জকুি 2021 এি মবি্য কগ্ড জমা তেবি িবে।

• কসবকন্াতি স্কু বলি তকছু তেষবয িিীক্াি েেবল তেতভন্ন মূল্যাযন র্াবক, উোিিেস্বরূি নাে, এেং তডজাইন ও 
প্রেকুক্ক্তি মবিা তেষযগুবলা। এগুবলা িল পরীক্ো নয় এমন মূল্োয়ন (নন-এক্োম অ্োলেেলমন্ট) (NEA)। আিনাি 
সন্ান স্বাভাতেবকি মবিাই এই NEA-গুবলাি জন্য প্রস্তুতি তনবি র্াকবে। তিক্ক / তিতক্কািা NEA এি মাকদে কেবেন, 
এেং কসগুবলা কসই তেষযগুবলাবি আিনাি সন্াবনি েূড়ান্ কগ্বডি একটট অংি িবে।

• Covid-19 অতিমাতিজতনি কািবে তকছু রটাি কািবে েতে আিনাি সন্ান িাি NEA সম্পন্ন কিবি না িাবি িবে 
িাি তেতন্ি িওযাি প্রবযাজন কনই। েতে এমনটা িয, িবে আিনাি সন্ান ককানও সমস্যায িড়বে না ো মাকদে 
কখাযাবে না।

• GCSE, AS এেং A কলবভবল, আটদে অ্যান্ তডজাইবন আিনাি সন্াবনি কগ্ড ককেল িাি কিাটদেব�াতলওি উিি 
তভি্তি কবি তথিি কিা িবে। (“একটট কিাটদেব�াতলও” িল এই তেষবযি জন্য আিনাি সন্াবনি তিতি কিা ড্রতযং, 
ডককু বমন্ট এেং তডজাইবনি একটট সংগ্ি।)

2. আপিার সন্ারির গ্রেরডর নেষরয় আপনি সম্মত িা হরল কী কররত পাররি?
আিতন েতে আিনাি সন্াবনি িাওযা কগ্ড তনবয খকুতি না িন, িািবল আিতন এটট িতিেিদেন কিাি অনকুবিাি কিবি 
িাবিন। এই আনকুষ্াতনক প্রক্ক্রযাটটবক "কগ্বডি জন্য আতিল কিা" েলা িয। আিতন েকুবটা কািবে এটট কিবি োইবি 
িাবিন:

1. প্রিাসনিক ো পদ্নতগত ত্রুটি:
ককউ আিনাি সন্াবনি কগ্ড ককানও কম্ম্পউটাি ো �বম দে ভুলভাবে কলখাি কািবে  
এই সমস্যাগুবলা রবট।

• আিনাি প্রর্বম স্কু লবক ক্জজ্াসা কিা উতেি এটা কেবখ কনওযাি জন্য কে  
িাবেি দ্ািা ককানও ত্রুটট িবযবছ তকনা।

• েতে ককানও ত্রুটট িবয র্াবক িািবল স্কু ল িিীক্াি কোবডদেি সাবর্  
কোগাবোগ কিবে। েতে িিীক্াি কোডদে সম্মি িয, িবে িািঁা আিনাি  
সন্াবনি কগ্ড িতিেিদেন কিবে।



www.bell-foundation.org.uk

2. একারডনিক নেচারর ত্রুটি:
এটট রবট েখন আিতন আিনাি সন্াবনি তিক্ক / তিতক্কা দ্ািা দ্যা কগ্বডি সাবর্ অসম্মি িন, এেং আিতন মবন 
কবিন কে কগ্ডটট ন্যাে্য নয।

• স্কু ল েতে ককানও প্রিাসতনক ো িদ্তিগি ত্রুটট িবযবছ েবল সম্মি না িয,  
িবে আিনাি সন্াবনি অতিকাি আবছ স্কু লবক িিীক্াি কোবডদেি কাবছ  
িাি িবয আতিল কিবি (মাবন 'িাি নাবম) অনকুবিাি কিাি। িিীক্াি  
কোডদে তসদ্ান্ কনবে কে তিক্ক / তিতক্কা দ্ািা ককানও একাবডতমক ত্রুটট  
িবযবছ তকনা। েতে িািঁা সম্মি িন কে ককানও একোলডস্মক ত্রুটট িবযবছ,  
িািবল কগ্ড িতিেিদেন কিা িবে।

• অনকুগ্ি কবি মবন িাখবেন কে কগ্ড িতিেিদেন কিবি িবল তিক্ক / তিতক্কা দ্ািা িওযা একোলডস্মকত্রুটট খকুে 
গুরুিি িবি িবে।

এটট মবন িাখা জরুতি কে আতিল প্রক্ক্রযাি জন্য কগ্ড আবগি কর্বক কেবড়ও কেবি িাবি আোি কবমও কেবি িাবি।

AS এেং A কলবভবলি জন্য আিনাি সন্ান িাি কগ্ডগুবলা 10 আগস্ট 2021 এ পারে এেং GCSE'র জি্য  
12 আগস্ট 2021 এ পারেি।

3. গ্রেড গ্্ওয়ার আরগ আপনি আপিার সন্ািরক কীভারে সহায়তা কররত পাররি?
আিনাি সন্াবনি তিক্ক / তিতক্কা িাি কগ্ড সম্পবকদে তসদ্ান্ কনওযাি আবগি সমযটট ভীষে গুরুত্বিূে দে। আিনাি 
সন্াবনি িাি কিখাি এেং কগ্বডি উন্নতিি জন্য কবঠাি িতিশ্রম কিা োতলবয োওযা উতেি। একজন তিিা / মািা ো 
ককযািাি তিসাবে আিতন িাবেি সিাযিা কিাি কক্বরে খকুে গুরুত্বিূে দে ভূতমকা িালন কবিন।

িূল্যায়রির জি্য প্রস্তুনত:
• িাি িবক্ ককান তেষযগুবলাি উিি কাজ কিা সেবেবয কেতি গুরুত্বিূে দে িা তনি দোিে কিবি আিনাি সন্ানবক 

সািাে্য করুন। এমন তকছু তেষয র্াকবি িাবি কেখাবন িািা েিদেমাবন িাবেি  
স্কু বলি টাবগ দেট কর্বক তিতছবয িবযবছ। কগ্ড প্রোন কিবি আি কেতি সময োতক  
কনই, িাই সেবেবয গুরুত্বিূে দে তেকগুবলাবি নজি কেওযা জরুতি।

• আিনাি সন্ানবক োতড়বি িাি তিতভিবনি সমযসূেীি িতিকল্পনা কিবি  
সিাযিা করুন োবি িািা জাবন কে িাি কী কিবি িবে এেং িাি কাবছ  
কিটা সময িবযবছ। আিনাি সন্ান িাি কাজ সমযসূেী অনকুোযী কিবি  
িািবছ তকনা িা তনযতমি কেবখ তনন এেং কস তিতছবয িড়বল  
েখনই সম্ভে িয, িাি সমযসূেী িবি িাখবি সিাযিা করুন।

• আিনাি সন্ান িড়াবিানা কিবছ এমন ককানও প্রসবগেি উিি িাি জ্ান এেং কোি কিটা িা েকুঝবি আিতন কসই 
তেষবয োতড়বি প্রশ্ন ক্জজ্াসা কিবি িাবিন।  িাবক েলকুন আিনাি সামবন এটট উিথিািন কিবি। উোিিেস্বরূি, 
েতে িািা ককানও োেবনি মূল্যাযবনি জন্য প্রস্তুতি তনবছে, িবে িািা োতড়বি এটট আিনাি সাবর্ অনকুিীলন কিবি 
িাবি।

• আিনাি সন্ানবক িাি কিামওযাবকদেি তেষবয সিাযিা করুন। িাি জন্য কিামওযাবকদেি একটট সমযসূেী তথিি করুন 
এেং িাি অগ্গতি কেক করুন। সম্ভে িবল, িড়াবিানাি জন্য একটট তনতিতেতল থিান তথিি করুন কেখাবন আিনাি 
সন্াবনি িবক্ কিখা সিজ িবে।

• ের্াসম্ভে স্কু বলি সাবর্ তনযতমি কোগাবোগ িাখা জরুতি। আিনাি েতে ইংবিক্জ েলবি অসকুতেিা িয িবে স্কু ল 
ককানও অনকুোেক সিেিাি কিবি িািবে তকনা িা ক্জজ্াসা করুন।

• আিতন েতে আিনাি সন্াবনি ককানও তকছু তনবয উতদ্গ্ন িন িবে স্কু বলি সাবর্ কর্া েলকুন।



2021 এ স্কু লগুললো কীভোলে GCSE গ্রেড স্থির করলে: 
অস্িস্রক্ত ভোষো স্িসোলে ইংরোজী (EAL) ে্যেিোর কলর এমন স্িক্োর্থীলের স্িিোমোিো এেং গ্কযোরোরলের জন্য স্নলেদেস্িকো

ইংররজজ ভাষার ্ক্ষতা নেকারির গুরুত্ব:
• আিনাি সন্ানবক ইংবিক্জবি িড়া োতলবয কেবি উৎসাি তেন। িড়া আিনাি সন্ানবক ইংবিক্জ িব্দভান্াি এেং 

ে্যাকিে সম্পবকদে কোি উন্নতি কিবি সিাযিা কিবে ো তিক্ক মূল্যাযবনি সময িাি প্রবযাজন িড়বে। ‘কগ্বডড 
তিডাি’ িল ইংবিক্জ ভাষাি তেতভন্ন স্তবিি ত�কিন এেং নন-ত�কিন েই (উোিিেস্বরূি, তিক্ানতেস, মি্যেিথী, 
উন্নি)। কিগেকুইন কগ্বডড তিডাি  এেং ম্যাকতমলান কগ্বডড তিডািবেি  
এি এমন েইবযি তেিাল সংগ্ি িবযবছ। আিতন েতে তনবজ কসগুবলা তকনবি  
না িাবিন, িািবল আিনাি সন্াবনি স্কু লবক ক্জজ্াসা করুন কে িািঁা কসগুবলা  
আিনাবক তকবন তেবি িািবেন তকনা।

• আিনাি সন্ানবক তদ্ভাতষক অতভিান ে্যেিাি কিবি মবন কতিবয তেন। আিনাি সন্ানবক িাি তনজস্ব িব্দবকাবষ 
(একটট তমতন অতভিান)  নিুন ইংবিক্জ িব্দ তলখবি এেং িািিবি কসই িব্দগুতল ইংবিক্জ কর্বক িাি তনজস্ব ভাষায 
অনকুোে কিবি উৎসাতিি করুন। আিতন েতে অতভিান তকনবি না িাবিন, িািবল আিনাি সন্াবনি স্কু লবক 
ক্জজ্াসা করুন কে িািঁা এটট আিনাবক তকবন তেবি িািবেন তকনা। আিনাি সন্ান Google Translate এি মবিা 
অনলাইন অনকুোেকও ে্যেিাি কিবি িাবি।

• আিনাি সন্ানবক আনকুষ্াতনক কর্্য ইংবিক্জ কিানাি জন্য উৎসাতিি করুন। TED Talks  
ওবযেসাইট িল একাবডতমক তেষবযি উিি তরি তভতডওি একটট ভাবলা উৎস ো েহু ভাষায  
সােটাইবটল কিা র্াবক।

আপিার প্রথি ভাষা ে্যেহার করা:
সমস্ত কাজ ইংবিক্জবি কিাি প্রবযাজন িয না। আিনাি সন্ান িাি রবিি ভাষা ে্যেিাি কিবল িাি অবনক লাভ 
িবে। আিনাি রবিি ভাষা ে্যেিাি কিবল আিনাি সন্াবনি ইংবিক্জ তেকতিি িবে এেং িাি মূল্যাযবনি জন্য িাি 
প্রস্তুতিবি সিাযিা িবে। আিনাি সন্াবনি িবক্ ইংবিক্জি কেবয িাি প্রর্ম ভাষায একাবডতমক িািোগুতল কোঝা 
সিজ িবি িাবি।

• আিতন আিনাি োতড়ি ভাষা ে্যেিাি কবি আিনাি সন্ানবক িাি কিামওযাবকদে সিাযিা কিবি িাবিন। স্কু ল দ্ািা 
আিনাি সন্াবনি জন্য তনি দোতিি কাজটট ইংবিক্জবি িবি িাবি িবে আিতন আিনাি সন্াবনি সাবর্ এটট তনবয 
আিনাি িতিোবিি ভাষায আবলােনা কিবি িাবিন।

• আিনাি সন্াবনি িবক্ িাি তনবজি ভাষায িাি তলতখি কাবজি প্রর্ম খসড়া কলখা এেং িবি এটট ইংবিক্জবি 
অনকুোে কিা প্রাযিই সিাযক িবি িাবি। আিতন িাি প্রর্ম খসড়াটট িড়বি িাবিন এেং কস িাি স্কু বলি জন্য 
অনকুোেটট কলখা শুরু কিাি আবগ এটটবি মন্ে্য কিবি িাবিন।

• েতে আিনাি সন্ানবক িাি কাজটট ককেল ইংবিক্জবিই তলখবি িয, িািবলও িািা কী তলবখবছন িা আিনাি 
িতিোবিি ভাষায আিনাবক কিানাবি আিতন িাবক েলবি িাবিন। এইভাবে আিতন এেং আিনাি সন্ান উভযই 
িাি কাবজি মান িিীক্া কিবি িািবেন।

• েই ো ওবযেসাইট আিনাি ভাষায ে্যেিাি কবি স্কু বলি তেষযগুতল গবেষো  
কিা আিনাি সন্ানবক তিখবি সিাযিা কিবি িাবি। উোিিেস্বরূি,  
আিনাি সন্ান অবনকগুতল তেষয তিভাইজ কিাি জন্য তরি  
Khan Academy ওবযেসাইটটট ে্যেিাি কিবি িাবি। ওবযেসাইটটট  
30 টট তভন্ন ভাষায অনকুোে কিা িবযবছ।

কস্পরোইট
সে দেস্বত্ব সংিতক্ি। এই তনবেদে তিকা '2021 এ স্কু লগুবলা কীভাবে GCSE কগ্ড তথিি কিবে: অতিতিক্ত ভাষা তিসাবে ইংিাজী (EAL) ে্যেিাি কবি এমন তিক্ার্থীবেি তিিামািা এেং 
ককযািািবেি জন্য তনবেদে তিকা' এি েতে দেি অনকুবমাতেি ে্যেিাি তনম্নতলতখি িওযা সি্বত্বও: 'তিক্ক / তিতক্কাবেি িাবঁেি তিক্ার্থীবেি তিিামািাবেি সাবর্ প্রাসতগেক গাইড ইবমইল 
দ্ািা, ডাক দ্ািা ো মকুবখামকুতখ কিযাি কিবি উৎসাতিি কিা িয। তিিামািাবেি সাবর্ কে ককানও কবর্ািকর্বনি সময তিক্কবেি তনজস্ব কি�াবিবসেি জন্য প্রাসতগেক ভাষাি 
ফ্াযাবিি অনকুতলতি এেং িাি ইংবিজী সংস্িে িাখািও িিামি দে কেওযা িয।” এই প্রকািনাি ককানও অংিই (িা তেেকু্যতিন উিাবয কে ককানও মাি্যবম সংিক্ে কিা এেং িা 
ক্েকাবলি জন্যই কিাক না ককন ো রটনাক্রবম এই প্রকািনাি অন্য ককানও ে্যেিাবি জন্য সংিক্ে কিা সি) কতিিাইবটি মাতলবকি তলতখি অনকুমতি ছাড়া অন্য ককানও রূবি 
িকুনরুৎিােন কিা োবে না। এই প্রকািনাি কে ককানও অংি িকুনরুৎিােন কিবি কতিিাইবটি মাতলবকি তলতখি অনকুমতিি জন্য আবেেনগুবলা প্রকািবকি উবদেবি্য সব্ািন 
কিবি িবে।
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