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ইংেরিজ ভাষা কলা 
 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 

ষ, -.ণী ইংেরিজ ভাষা কলা মান 
• 6.5a, b, c, d, e, f 
• 6.7e, f, h, i 
• 5.8h 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• ভাDজEিনয়ার মান সHেক/  তােদর Iান 

Bদশ/েনর জন$ িশJাথীK রা পছেMর পঠন 
কায/%ম @বেছ @নয় 

• গP পছM এবং কেথাপকথন পড়া 
• ব$িSগত গিত এবং িশJাথীK েদর মতামত 
• মান @◌র আরও পরীJায় িশJাথীK েদর 

সহায়তা করার জন$ িশJকরা Bাক-পরীJার 
তথ$ মূল$ায়ন কেরন 

পড়ার মান 
• 6.4a, b, c, f 
• 6.5g, k 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• পারVিরক িশJা 
• @ডেভলপেমXাল @Vিলং YZপ (@ছাট YZপ) 
• মDফEয়াম িবে]ষণ (শ_ভা`ার) 
• ইউিনট চেয়স কায/%েমর সমািc 
• িরিডং বdক eাব চেয়স 
• fতT িশJাথীK েদর Bিতি%য়া এবং লJ$ 

িবন$াসন 
-1ড ৭ ইংেরিজ ভাষা কলা মান 

• 7.4e 
• 7.5a, b, c, d, e, i, j 
• 7.7d, i, m 
• 7.8e 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• আখ$ান @লখার বDধEতাংেশর একািধক সূচনা 

Bদান করা হেয়েছ 
• আখ$ান @লখার সংেশাধেনর জন$ চেয়স @বাড/  
• @লখা এবং সমােলাচনামূলক িচjা দJতা 

Bসািরত করেত fতT Bিতি%য়া 
-1ড ৮ ইংেরিজ ভাষা কলা মান 

• 8.4e 
• 8.5a, b, c, e, i 
• 8.7b, d, j 
• 8.8d, f 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• @লখা এবং সমােলাচনামূলক িচjা দJতা 

Bসািরত করেত fতT Bিতি%য়া 
• অফার িবিভk Lexile @লেভল িরিডং পছM 
• @ছাট YZপ িনেদ/ শনা 
• fতT গিত 

 

গিণত 
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 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 
ষ, -.ণী গিণত ৬ মান 

• 6.5ab 
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

• IXL এmেটনশন, সমাধান, পারVিরক 
িশJা, @কৗশলগত YZিপং, আমার nZo 
খd ঁজুন, Nearpod extensions 

গিণত ৬ বDধEত মান 
• 6.5a 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• সcােহর বDধEতাংেশর সমস$া, সমাধােনর জন$ 

একািধক @কৗশল @দখান, IXL বDধEতাংশ, 
@ছাট YZপ িনেদ/ শনা 

-1ড ৭ গিণত ৭ মান 
• 7.6, 6.7, 7.4 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• IXL এmেটনশন - চ$ােলr @জান, BCািবত 

সমস$া চ$ােলr, 
সcমth  @sণীর  মােনর জন$ Bাক-বীজগিণত 

•  
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

• IXL এmেটনশন, চ$ােলr সমস$া BCাব 
বীজগিণত ১ তীu  মান 

•  
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

•  
-1ড ৮ ৮ম @Yডth  w$াxােড/ র জন$ Bাক-বীজগিণত 

•  
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

• হ$াx-অন BকP (বাCব জীবেনর বy @থেক 
@নট এবং উপzাপনা), IXL এmেটনশন,  

বীজগিণত ১ মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  

বীজগিণত ১ মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  

জ$ািমিত তীu মান 
• িজ.৩ 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• fাধীনভােব কাজ করার জন$ Bদ| িভিডও 

পাঠ; িশJাথীK রা এেক অপেরর কাছ @থেক 
িশJা এবং @শখার জন$ @uকআউট রZেম 
দেল দেল কাজ কের। 

 

স8ীত 
 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 

ব:া; মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  
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-কারাস মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  

অেক= >া মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  

 

িব?ান 
 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 

ষ, -.ণী িবIান ৬ মান 
• 1 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• ব$িSগত গিত এবং িশJাথীK েদর মতামত 
• @ছাট YZপ দেল চ$ােনল ব$বহার কের YZপ 

সমথ/ন 
• িনউেজলা অিভেযািজত Lexile পঠন Cর 
• পরীJামূলক নকশা উপর পছM BকP: 

উপাদান আYহ এবং অ$ােmসেযাগ$তার 
উপর িভি| কের 2 অপশন.  

-1ড ৭ জীবন িবIান ৭ মান 
• এলএস ১ 
• এলএস ৭ 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• িবIান ন$ায$ সুেযাগ বা fাধীন গেবষণা 

BকP,  
• Cরক) ত িনেদ/ শনা (অথ/াৎ ছিবর িমল, 

@ভাক$াব ম$াচ, অ$াি~েকশন) 
• আYহ অনুযায়ী পাথ/ক$ করZন - ছাn পছM 

 
-1ড ৮ @ভৗত িবIান ৮ মান 

• িপএস ১ 
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

• আিধপত$ পথ (Bাক-পরীJার পর এo পৃথক 
অনুশীলন সমস$া Bদান করা হয়- 3 Cর Cর 

• @হামওয়ােক/  পছেMর কায/%ম- ২ o Cর 
• সমকালীন সমেয় ভাষা এবং িবষয়বyর জন$ 

�$ােফাে�র সােথ পাথ/ক$ করা টায়ার YZেপর 
অনুশীলন 

• সকল িশJাথীK েদর জন$ িবIান ন$ায$ সুেযাগ 
একo ছাn তদj তদj  

• ব$িSগত গিত এবং িশJাথীK েদর মতামত 
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• @ছাট YZপ দেল চ$ােনল ব$বহার কের YZপ 
সমথ/ন 

• িনউেজলা অিভেযািজত Lexile পঠন Cর 
• ভাষা সহায়তা বা িবষয়বy সহায়তার জন$ 

পরীJামূলক নকশা BকেP বাক$ @�ম 
 

 

-সাশ:াল Bািডজ 
 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 

ষ, -.ণী মাDকEন ইিতহাস মান 
 
দDতা 

• USI.1: A - Bাথিমক ও @গ�ণ উৎস সনাS 
এবং িবে]ষণ 

• USI.1: B- Bবণতা িনধ/ারণকরেত @ভৗগিলক 
তথ$ ব$াখ$া করা 

• USI.1: D- উপসংহার আঁকা এবং 
সাধারণীকরণ করেত Bমাণ ব$বহার করা 

• USI.1: F- কারণ এবং Bভাব িনধ/ারণ 
 
সামYী 

• ইউএসআই.২- ভ� েগাল 

• USI.3- আেমিরকান ইিxয়ান 
• USI.4- ইউেরাপীয় অনুস�ান 
• USI.5- ঔপিনেবিশক আেমিরকা 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• িশJাথীK েদর জন$ পছM কায/%ম: িশJাথীK রা 

পাঠ$%ম সHDকEত িবিভk কায/%ম @থেক 
@বেছ িনেত সJম 

• িভজুয়াল সহ িভজুয়াল িক� িভজুয়াল 
অ$ানািলিসস সীমাব4 নয়,  

• সুV� শ_ভা`ার 
• V$ািনশ িবসজ/ েনর জন$ অিতিরS উkত 

শ_ভা`ার অনুশীলন 
• ধারণা �তির করেত বাক$ে�ম 
• @জনােরoভ ডায়ালেগর সুেযাগ Bদান করZন 
• @ছাট YZপ িনেদ/ শনা / @uকআউট রZম 

 
িশJা-উদাহরণ শিSশালী করেত সPসারণ কায/%ম:  

• @নoভ আেমিরকান oলা িবি�ং সং�) িত 
• Bাথিমক ও মাধ$িমক উৎস বDধEতাংশ 
• একo আo/ফ$া� িবে]ষণ= Bাথিমক উৎস 
• অবzান অধ$য়ন: সূেয/র কােহািকয়া িসo 
• ইউেরািপয়ান এmে~ারাস/ চেয়স Bেজ� 
• @নoভ আেমিরকান টd লস: আপনার িনজf 

এmেটনশন িডজাইন করZন 
• ইত$ািদ 

 
-1ড ৭ মাDকEন ইিতহাস, নাগিরক, এবং অথ/নীিতর মান 

 
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
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দJতা: 
 
CE.1 

• 1.a চাট/ , Yাফ, এবং রাজৈনিতক কাটd / ন সহ 
Bাথিমক ও মাধ$িমক উৎস @থেক Bমাণ 
িবে]ষণ এবং ব$াখ$া করা। 

• 1.c নকশা, @টিবল, চাট/ , Yাফ, এবং 
@Pডশীট �তির করেত তথ$ িবে]ষণ. 

• 1e. একািধক উৎস @থেক তথ$, Bমাণ-
িভি|ক আ�/ েমX িনম/াণ করা। 

 
 
সামYী: 
 
িসই.৫ 

• ক) রাজৈনিতক দল�েলার কায/াবলী বণ/না 
করা। 

• খ) রাজৈনিতক দল�েলার সাদৃশ$ এবং 
পাথ/েক$র তd লনা করা। 

• গ) িনব/াচনী কায/ালেয়র জন$ Bচারািভযান 
িবে]ষণ করা, িমিডয়ার ভ� িমকার উপর @জার 
@দওয়া। 

• ঘ) Bচারািভযােনর অবদান এবং খরেচর 
ভ� িমকা পরীJা করা। 

• ঙ) @ভাটার িনব�ন এবং অংশYহণ বণ/না 
করা। 

• চ) রা�পিত ও উপরা�পিত িনব/াচেন 
ইেলে�ারাল কেলেজর ভ� িমকা বণ/না করা। 

 

• আেরা চ$ােলিrং পড়ার উপাদান এবং fতT 
ভােব কাজ Bদান করZন। 

• িশJাথীK েদর নমনীয় YZিপং-এর জন$ মrিুর 
িদন: fতT, @জাড়া, @ছাট দল। 

• সৃজনশীলতা এবং পুর�ার ঝd ঁ িক Yহেণ 
উৎসািহত করZন। 

• অেনক উ|র িচjা করার জন$ সুেযাগ Bদান 
করZন। 

• fাধীনভােব @শখার জন$ Bেয়াজনীয় দJতা 
V�ভােব @শখান। 

• উ�ুS,f-িনেদ/ িশত কায/%েমর সুেযাগ Bদান 
করZন। 

• িশJাথীK েদর আYহ এলাকায় একo fাধীন 
গেবষণা পিরচালনার জন$ Bেয়াজনীয় 
গেবষণা দJতাসHেক/  িনেদ/ শনা Bদান 
করZন। 

• িচjার উ� পয/ােয় অ$াসাইনেমX Bদান 
করZন। 

 
 

-1ড ৮ িব� ভ� েগাল মান 
• WG 1-িব� ভ� েগাল দJতা 
• WG 2-@ভৗত ভ� েগাল 
• একo অ�েলর WG 3-�বিশ�$ 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• িনউেজলা অিভেযািজত Lexile পঠন Cর 
• আিধপেত$র মাnা @দখােত ক$ানভােস ব$াজ 
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• ডি�উিজ ৫-উ|র আেমিরকা (মাDকEন 
যdSরা� ও কানাডা) 

• িবষয়বy মাwার করা িশJাথীK েদর জন$ 
এmেটনশন কায/%ম  

• িশJাথীK রা তােদর িশJা িনয়Tণ করেত 
কাছাকািছ পড পাঠ @পস কেরেছ 

 

িভজুয়াল এ; পারফJমLং আট= স 
 পাঠ$%ম আব) ত িনেদ/ শনামূলক প4িত ও অনুশীলন 

ষ, -.ণী এmে~ারাির �ইল লাDনEং উে�শ$ 
 

• 6.2 িশP িনম/াণ Bি%য়ার ধাপ @রকড/  করার 
জন$ একo @�চবdক ব$বহার এবং @রকড/  
করZন, যার মেধ$ রেয়েছ: মিC�Bসূত, 
Bাথিমক @�িচং, পিরকPনা, Bিতফলন, 
সমকJ সমােলাচনা, পিরেশাধন এবং 
িবCািরত, িশPকম/ �তির করেত। 

• 6.2 িশP িনম/াণ Bি%য়া এবং সমাc পেণ$র 
মেধ$ সHক/  ব$াখ$া করেত হেব। 

• 6.12 িশP ও নকশার উপাদান ব$বহার 
করZন: 

• 6.14 পয/েবJণমূলক অ�েন অ�ভি� এবং 
িনরবি�k @রখা সহ িবিভk @কৗশল Bেয়াগ 
করZন। 

• 6.16 িnমািnক িশPকম/ �তির করেত মেডিলং 
বা সমােবশ ব$বহার করZন। 

 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
 

• িশJাথীK েদর জন$ িবেশষ এবং fতT 
পাঠ$%ম িডজাইন করা যারা ধারণা মাwার 
করেত চায় @য সাধারণ @sণী জন$ Byত নয়।  

 
• এেকর পর এক িশJা ও িনেদ/ শনা  

 
• @নত)   @sণী @নত)   এবং @নত)   দJতা 

Bদশ/েনর সুেযাগ Bদান  
 
 

-1ড ৭ আট/  আই w$াxাড/  
• 7.2 িশP িনম/াণ Bি%য়ার ধাপ @রকড/  করেত 

একo @�চবdক এবং রহমান ব$বহার এবং 
@রকড/  করZন, যার মেধ$ রেয়েছ: মিC�Bসূত, 
Bাথিমক @�িচং, পিরকPনা, Bিতফলন, 
সমবয়সী সমােলাচনা, পিরেশাধন এবং 
িবCািরত, িশPকম/ �তির করেত। 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• িশJাথীK েদর জন$ িবেশষ এবং fতT 

পাঠ$%ম িডজাইন করা যারা ধারণা মাwার 
করেত চায় @য সাধারণ @sণী জন$ Byত নয়।  

 
• এেকর পর এক িশJা ও িনেদ/ শনা  
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• ৭.২ িশP িনম/াণ Bি%য়া এবং সমাc পেণ$র 
মেধ$ সHক/  ব$াখ$া করেত হেব। 

• ৭.৪ িশP-িশেPর Bিত ব$িSগত Bিতি%য়া 
Bণয়ন, @যৗিSকতা এবং পরীJা.c.b করZন। 

• 7.12 িশP ও নকশার উপাদান ব$বহার 
করZন: 

• 7.13 ছিবর @~েনর মেধ$ zােনর িব¢ম �তির 
করেত দৃ£ভি� সহ িবিভk কেHািজশনাল 
@কৗশল ব$বহার করZন। 

 

• @নত)   @sণী @নত)   এবং @নত)   দJতা 
Bদশ/েনর সুেযাগ Bদান 

 

িমিডয়া সাংবািদকতা ৭ মান 
•  

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
•  

-1ড ৮ আট/  ২ w$াxাড/  
• ৮.২ একo সৃজনশীল Bি%য়ার পদেJপ 

Bেয়াগ করZন।- ক) িডিজটাল বা ঐিতহ$বাহী 
@�চবdক/জান/াল ব$বহার কের সৃজনশীল 
Bি%য়ার পিরকPনা এবং িচjা করZন। খ) 
িশP কম/ �তির করেত একo ধারণা-িনম/াণ 
সHদ িহেসেব একo িডিজটাল বা 
ঐিতহ$বাহী িশP @পাট/ েফািলও উkয়ন এবং 
ব$বহার করZন। 

• ৮.৬ িশেPর ঐিতহািসক ও সাং�) িতক Bভাব 
অে¥ষণ এবং বdঝেত পাের।-ক) িকভােব 
িশPকম/ সামািজক, রাজৈনিতক এবং 
অথ/ৈনিতক উপাদান¦ারা Bভািবত হয় তা 
বণ/না করZন। খ) বণ/না করZন িকভােব 
সমাজ, রাজনীিত এবং অথ/নীিত িশP¦ারা 
Bভািবত হেত পাের.c) মাঝাির, সময়, 
সং�) িত, �শলী এবং িশPী অনুযায়ী 
িশPকেম/র তd লনা এবং �বপরীত$। ঘ) 
ঐিতহািসক ও সমসামিয়ক সমােজ িশPীেদর 
অবদান ও তাৎপয/ িচি§ত করা। 

পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 
• িশJাথীK েদর জন$ িবেশষ এবং fতT 

পাঠ$%ম িডজাইন করা যারা ধারণা মাwার 
করেত চায় @য সাধারণ @sণী জন$ Byত নয়।  

 
• এেকর পর এক িশJা ও িনেদ/ শনা  

 
• @নত)   @sণী @নত)   এবং @নত)   দJতা 

Bদশ/েনর সুেযাগ Bদান 
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• 8.12 িশP ও নকশার উপাদান ব$বহার 
করZন: 

• 7.13 ছিবর @~েনর মেধ$ zােনর িব¢ম �তির 
করেত িবিভk কেHািজশনাল @কৗশল 
একিnত করZন। 

• 7.14 একািধক দৃ£ভি� Bদশ/েনর জন$ 
পয/েবJণমূলক এবং অিভব$িSমূলক অ�ন 
@কৗশল (উদাহরণfর¨প, উপের, নীেচ, সামেন, 
িপছেন)। 

 
সাংবািদকতা ৮ মান 

•  
পাথ/ক$ @কৗশল BCািবত 

•  
 
 


