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

এই নির দ্েনিকায় কী কী ররয়রে?
2021 এি গ্ীবমে স্কু লগুবলা কীভাবে আপনাি GCSE গ্গ্ড তথিি কিবে গ্স তেষবে আপতন এখাবন ির্্য পাবেন এেং প্রস্তুি 
িবি আপতন কী কী কিবি পাবিন গ্স তেষবে পিামি দে পাবেন। 

Covid-19 অতিমািীি কািবে গি এক েছবি অবনক স্কু লবক েীর দে সমবেি জন্য েন্ধ িাখবি িবেবছ। এই জন্য, সিকাি 
তসদ্ান্ত তনবেবছ গ্ে এই েছি GCSE পিীক্া গ্নওোটা অন্যাে িবে। িাি পতিেবিদে, তিক্ক / তিতক্কািা অন্য উপাবে 
আপনাবক মূল্যােন কিবে এেং আপনাি গ্গ্বডি তেষবে তসদ্ান্ত গ্নবে।

এই তনবেদে তিকা আপনাবক তনম্নতলতখি তেষবে ির্্য গ্েবে:

• আপনাি স্কু ল ও আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা কীভাবে আপনাি গ্গ্ড তথিি কিবেন

• আপনাি গ্গ্ড ো গ্গ্ডগুবলা তনবে েতে আপতন খকুতি না িন িবে আপনাি কী কী অতিকাি িবেবছ এেং আপতন কী 
কিবি পাবিন

• তিক্ক মূল্যােবনি জন্য প্রস্তুি িবি আপতন কী কিবি পাবিন 

সিকাবিি সম্ূে দে তনবেদে তিকা পড়বি, গ্েখকুন 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 গ্রেড সম্পরকদে কীভারে নসদ্ান্ত গ্িরে?
গ্েতিিভাগ তিক্ার্থীবেি গ্ক্বরে স্কু লগুবলা গ্েি কবেক সপ্াবিি জন্য েন্ধ তছল এেং গ্সই সমেটটবি গ্েতিিভাগ 
পাঠোন অনলাইবন িবেবছ। এই জন্যই সিকাি তসদ্ান্ত তনবেবছ গ্ে GCSE, AS এেং A গ্লবভবলি জন্য পিীক্া গ্নওোি 
েেবল তিক্ক মূল্যােন কিা িবে।

• 2021 এি গ্ীবমে আপনাবক গ্কানও পিীক্া তেবি িবে না। তিক্ক / তিতক্কািা অনলাইবন পাঠ এেং ক্াসরুবম 
গ্িখাি সমে আপনাি কাবজি তভি্তিবি আপনাি কাজবক মূল্যােন কিবে। তিক্ক / তিতক্কািা আপনাি গ্গ্ড 
সম্বকদে তসদ্ান্ত তনবি সিােিাি জন্য পিীক্াি গ্োডদেগুবলা গ্র্বক মক পিীক্া এেং মূল্যােন প্রশ্নপরে ে্যেিাি 
কিবি পাবিন।

• এই গ্ীবমে গ্কানও পিীক্া গ্নই িবে ভাল গ্গ্ড পাওো অন্য েছবিি গ্েবে গ্েতি কটঠন িবে না।

• আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা েতে িাবেি পাঠোবনি গ্প্রাগ্াবমি ("পাঠ্যক্রম") সমস্ত পাঠ না পতড়বে র্াবকন িবে 
িািা গ্কেল আপনাবক পড়াবনা তেষেেস্তুিই মূল্যােন কিবেন।

• আপনাি গ্গ্ড তথিি কিবি, আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা গ্কানও তেষে গ্কাবস দে আপতন গ্ে সমস্ত কাজ কবিবছন 
িাি তেবক নজি িাখবি পাবিন, উোিিেস্বরূপ, কী গ্টেজ 4 এি সমে আপতন ইংবিজীবি সম্ন্ন কবিবছন এমন 
গ্ে গ্কানও কাজ।

• আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা এই েছবিি গ্িবষি তেবক আপনাি গ্গ্ড সম্বকদে তসদ্ান্ত গ্নবেন। এি কািে িল 
গ্েবিিু লকডাউবনি সমে অবনক পাঠ োে পবড়বছ িাই িািা োন গ্ে েিতেন সম্ভে িিতেন তিক্া েলবি র্াককু ক। 
তিক্ক / তিতক্কাবেি 18 জকুি 2021 এি মবি্য গ্গ্ড তথিি কিবি িবে।

• গ্সবকন্াতি স্কু বলি তকছু তেষবে পিীক্াি েেবল তেতভন্ন মূল্যােন র্াবক, উোিিেস্বরূপ নাে, এেং তডজাইন ও 
প্রেকুক্ক্তি মবিা তেষেগুবলা। এগুবলা িল পরীক্ো নয় এমন মূল্োয়ন (নন-এক্োম অ্োলেেলমন্ট) (NEA)। িুতম 
গ্িামাি NEAs জন্য প্রস্তুতি োতলবে োওো উতেি: আপনাি তিক্ক িাবেি তেতনিি কিা িবে, এেং িািা তেষবে 
আপনাি েূড়ান্ত গ্গ্ড একটট অংি িবি িবে।

• Covid-19 অতিমাতিজতনি কািবে তকছু রটাি কািবে েতে আপতন আপনাি NEA সম্ন্ন কিবি না পাবিন িবে 
তেতন্তি িবেন না। েতে এমনটা িে, িবে আপতন গ্কানও সমস্যাে পড়বেন না ো মাকদে গ্খাোবেন না।

• GCSE, AS এেং A গ্লবভবল, আটদে অ্যান্ তডজাইবন আপনাি গ্গ্ড গ্কেল আপনাি গ্পাটদেব�াতলওি উপি তভি্তি 
কবি তথিি কিা িবে। ("একটট গ্পাটদেব�াতলও" িল এই তেষবে আপনাি তিতি কিা সমস্ত ড্রতেং, ডককু বমন্ট এেং 
তডজাইবনি একটট সংগ্ি।)

2. আপিার গ্রেরডর নেষরয় আপনি সম্মত িা হরল কী কররত পাররি?
আপতন েতে আপনাি পাওো গ্গ্ড তনবে খকুতি না িন িবে আপতন এটট পতিেিদেন কিাি অনকুবিাি কিবি  পাবিন। এবক 
েলা িে 'আপনাি গ্গ্বডি জন্য "আতপল কিা"। আপতন েকুবটা কািবে এটট কিবি োইবি পাবিন:

1. প্রিাসনিক ো পদ্নতগত ত্রুটি:
গ্কউ আপনাি গ্গ্ড গ্কানও কম্ম্উটাি ো �বম দে ভুলভাবে গ্লখাি কািবে  
এই সমস্যাগুবলা রবট।

• আপনাি প্রর্বম আপনাি স্কু লবক ক্জজ্াসা কিা উতেি এটা গ্েবখ গ্নওোি  
জন্য গ্ে িাবেি দ্ািা গ্কানও ত্রুটট িবেবছ তকনা।

•  েতে গ্কানও ত্রুটট িবে র্াবক িািবল আপনাি স্কু ল পিীক্াি গ্োবডদেি  
সাবর্ গ্োগাবোগ কিবে। েতে পিীক্াি গ্োডদে সম্মি িে িবে িািঁা  
আপনাি গ্গ্ড পতিেিদেন কিবে। 



www.bell-foundation.org.uk

2. একারডনিক নেচারর ত্রুটি:
এই ত্রুটটগুবলা রবট েখন আপনাি অতভমবি গ্কানও তিক্ক / তিতক্কা আপনাি কাবজি গুনমাবনি ভুল মাকদে গ্েন।

• েতে গ্কানও প্রিাসতনক ো পদ্তিগি ত্রুটট না রবট র্াবক, িবে আপতন  
আপনাি স্কু লবক আপনাি িবে (মাবন "আপনাি নাবম") পিীক্াি  
গ্োবডদেি কাবছ আতপল কিাি অনকুবিাি কিবি পাবিন। পিীক্াি গ্োডদে 
তসদ্ান্ত গ্নবে গ্ে আপনাি কাবজি মাকদে গ্েওো তিক্ক / তিতক্কা  
গ্কানও একোলডস্মকত্রুটট কবিবছন তকনা। িািঁা েতে আপনাি সাবর্  
সম্মি িে, িবে আপনাি গ্গ্ড পতিেিদেন কিা িবে।

• আপনাি গ্গ্ড পতিেিদেন কিবি িবল তিক্ক / তিতক্কা দ্ািা িওো  
একোলডস্মক ত্রুটট খকুে গুরুিি িবি িবে।

মবন িাখবেন গ্ে আপনাি আতপল প্রক্ক্রোি জন্য আপনাি গ্গ্ড গ্েবড়ও গ্েবি পাবি আোি কবমও গ্েবি পাবি।

AS এেং A গ্লবভবলি জন্য আপতন আপনাি গ্গ্ডগুবলা 10 আগস্ট 2021 এ পারেি এেং GCSE'র জি্য  
12 আগস্ট 2021 এ পারেি।

3. আপিার নিক্ষক / নিনক্ষকারা আপিার গ্রেড সম্পরকদে নসদ্ান্ত গ্িওয়ার  
আরগ আপনি কী কররত পাররি?
আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা গ্ীবমে আপনাি গ্গ্ড সম্বকদে তসদ্ান্ত গ্নওোি এেং পিীক্াি গ্োবডদে গ্সগুবলা পাঠাবনাি 
আবগ, আপনাি পবক্ স্কু বল কবঠাি পতিশ্রম কিা োতলবে োওো জরুতি। এখনও এটট খকুে গুরুত্বপূে দে সমে। আপতন েতে 
এখন এেং গ্ীবমেি মবি্য তনবজি গ্সিাটা তেবি পাবিন িবে আপতন আপনাি গ্গ্ডগুতল উন্নি কিবি পািবেন।

আপিার িূল্যায়রির জি্য প্রস্তুত হি:
• তনবজি তেতভন্ন তেষেগুবলাি কর্া ভােকুন। এি মবি্য অন্যগুবলাি গ্েবে গ্কানটটি  

জন্য আপনাবক গ্েতি খাটবি িবে িা টঠক করুন: গ্কান তেষেগুবলাবি আপতন  
ভাবলা আি গ্কানগুবলাবি আপতন েকুে দেল?

• গ্কানও পিীক্া িবে না, তকন্তু আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা আপনাি মূল্যােবনি অংি তিসাবে অিীবিি পিীক্াি 
প্রশ্নপরে ো অিীবিি পিীক্াি প্রশ্নপবরেি প্রশ্ন ে্যেিাি কিবি পাবিন। এভাবে পিীক্াি প্রবশ্নি উত্তি তেবি তিখকুন:
 আপতন অিীবিি পিীক্াি প্রশ্নপবরেি তনবেদেবিি সমস্ত িবদেি মাবন েকুঝবি পাবিন তকনা িা গ্েবখ তনবে  

(টরিতনটট ইতমবগ্িন ইতনতিবেটটভ (Trinity Immigration Initiative) এি এই সংথিানগুবলা আপনাি জন্য অবনক 
সিােক িবি পাবি)

 আপনাি গ্লখাে তনবেদেবিি িদেগুবলা পে দোবলােনা কবি, মবন গ্িবখ এেং ে্যেিাি কবি
 প্রশ্নগুবলাবি তনবেদেিগুবলাি িদে িাইলাইট কবি ো আন্ািলাইন কবি
 মবডল উত্তিগুবলাবি টীকা তেবে (েতে আপনাি কাবছ এমন মবডল র্াবক)

• গ্িখাটা ইংবিক্জবি িওোি প্রবোজন গ্নই : আপতন  
একটটি গ্েতি ভাষা জাবনন। আপতন তনবজি ভাষাি ওবেেসাইট অনকুসন্ধান  
কবি আপনাি প্রসঙ্গ এেং আপনাি তেষেগুবলা গবেষো কিবি পাবিন  
এেং আপতন তনবজি ভাষাে তভতডও গ্েখবি পাবিন।
 Khan Academy িল অবনক তেষবেি প্রসঙ্গ তিভাইজ কিাি জন্য একটট ভাল সংথিান এেং এবি 30টট তভন্ন 

ভাষাে অনকুোে কিা িবেবছ।

• আপনাি তপিামািািা ো আপনাি োতড়ি অন্যান্য প্রাপ্েেস্িা আপনাি কাজ তনবে আপনাবক সিােিা কিবি 
সক্ম িবি পাবিন। আপনাি তপিামািািা েতে ইংবিজী কম েলবি পাবিন িবে িািা আপনাি পাতিোবিি ভাষাে 
আপনাবক সািাে্য কিবি পাবিন।
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2021 এ স্কু লগুললো কীভোলে GCSE গ্রেড স্থির করলে: 
অস্িস্রক্ত ভোষো স্িসোলে ইংরোজী (EAL) ে্যেিোর কলর এমন স্িক্োর্থীলের স্িিোমোিো এেং গ্কযোরোরলের জন্য স্নলেদেস্িকো

গ্িিাকগনিটিভ ্ক্ষতা:
গ্মটাকগতনটটভ েক্িা তেবে আপতন েকুঝবি পািবেন গ্ে কীভাবে গ্িখা োে, পতিকল্পনা কিা  
োে এেং আপতন কী জাবনন িা োোই কিা োে। এই েক্িাগুবলা খকুে গুরুত্বপূে দে, তেবিষি  
আপনাি েূড়ান্ত মূল্যােবনি আবগ। আপতন এই েক্িাগুবলা উন্নি কিবি পাবিন:

• তনবজবক প্রশ্ন কবি তনবজি পিীক্া তনবে (আপনাি তিক্ক / তিতক্কািা আপনাি  
পিীক্া গ্নওোি আবগ):
 আতম ইতিমবি্য কী জাতন?   আতম এখবনা কী জাতননা?
 এিপবি আতম কী তিখবি োই?  এটট তিখবি আতম কী কিে?

• আপতন কী তিখবেন িাি জন্য একটট প্্যান তিতি কিা:
 এটট একটট ক্যাবলন্াি, একটট ড্রতেং, একটট োটদে ো একটট গ্পাটোবিি আকাবি িবি পাবি। এটট আপনাি 

প্্যান, সকুিিাং এটট আপনাি তনবজি ভাষাে িবি পাবি।
 আপনাি েিৃত্তি কাবজি অংিগুবলাবক গ্ছাট গ্ছাট িাবপ ভাগ করুন। এগুবলা একতেবন সম্ন্ন কিা সিজ এেং 

কিবি মবন িাখা সিজ।

আপিার ইংররজজ ভাষার ্ক্ষতা নেকারির গুরুত্ব:
গ্েবিিু আপনাি সমস্ত কাজ এেং আপনাি কিা গ্ে গ্কানও মূল্যােন ইংবিজীবি িবে, িাই আপনাি ইংবিজী ভাষা 
তেকাি কিা োতলবে োওো খকুে গুরুত্বপূে দে। আপতন আপনাি তিক্ক/ তিতক্কাবেি  
কাবছ আপনাি জ্ান এেং েক্িা আিও ভালভাবে প্রেি দেন কিবেন েতে আপতন  
এটটবক স্পষ্টভাবে এেং সটঠকভাবে প্রকাি কিবি পাবিন। আপনাি  
ইংবিক্জ ভাষাি উন্নতি কিবি এই আইতডোগুবলা তেবেেনা করুন:

• এমন একজন েন্ধকু  খকুঁজকুন োি সাবর্ আপতন আপনাি কাজ এেং আপনাি  
মূল্যােন সম্বকদে ইংবিক্জবি কর্া েলবি পাবিন। িািা আপনাি তলতখি  
কাজটট পে দোবলােনা কিবি এেং আপতন এটট আপনাি তিক্বকি িাবি  
িুবল গ্েওোি আবগ িা মূল্যােন কিবিও পাবিন।

• েিটা পাবিন পড়কু ন। এটট আপনাবক ইংবিক্জ ে্যাকিে এেং িদেভান্াি সম্বকদে আপনাি গ্োবিি উন্নতি কিবি 
সিােিা কিবে। আপতন ‘গ্গ্বডড তিডাি’ ে্যেিাি কিবি পাবিন, ো ইংবিক্জ ভাষাি তেতভন্ন স্তবিি জন্য পকুনিাে 
গ্লখা েই (উোিিেস্বরূপ, তিক্ানতেস, মি্যেিথী, উন্নি)। Penguin Graded Readers এেং Macmillan Graded 
Readers উভবেিই এই জািীে েইবেি তেিাল সংগ্ি িবেবছ। 

• তেতভন্ন তেষবে ভাষে এেং েক্িৃিা শুবন আপনাি আনকুষ্াতনক একাবডতমক ইংবিক্জ ভাষা তেকাি করুন। TED Talks 
অবনক তভতডও র্াকা একটট োরুে ওবেেসাইট। প্রাে সেকেটটিই তেতভন্ন ভাষাে সােটাইবটল িবেবছ।

• একটট তদ্ভাতষক অতভিান ে্যেিাি করুন। আপনাি পতিোি েতে এটট তকনবি না পাবি, িািবল আপতন আপনাি 
স্কু লবক আপনাবক একটট তকবন তেবি েলবি পাবিন। েতে িা সম্ভে না িে িবে আপতন Google Translate এি মবিা 
গ্কানও অনলাইন ওবেেসাইট ে্যেিাি কিবি পাবিন।

• আপতন গ্ে তেষেগুবলা তিখবছন গ্সগুবলাি গুরুত্বপূে দে িদেগুবলা গ্িকডদে কিাি জন্য একটট িদেবকাষ (একটট তমতন 
অতভিান) শুরু করুন এেং এই িদেগুবলাবক আপনাি ভাষাে অনকুোে করুন। আপতন েতে িদেটটি অর্ দে ভুবল োন 
িবে আপতন পবি আপনাি িদেবকাবষ গ্েবখ তনবি পািবেন।

কস্পরোইট
সে দেস্বত্ব সংিতক্ি। এই তনবেদে তিকা 2021 “এ স্কু লগুবলা কীভাবে GCSE গ্গ্ড তথিি কিবে: অতিতিক্ত ভাষা তিসাবে ইংিাজী (EAL)” ে্যেিাি কবি এমন তিক্ার্থীবেি জন্য তনবেদে তিকা' এি 
েতে দেি অনকুবমাতেি ে্যেিাি তনম্নতলতখি িওো সি্বত্বও:  “তিক্ক / তিতক্কাবেি িাবঁেি তিক্ার্থীবেি তপিামািাবেি সাবর্ প্রাসতঙ্গক গাইড ইবমইল দ্ািা, ডাক দ্ািা ো মকুবখামকুতখ গ্িোি 
কিবি উৎসাতিি কিা িে। তপিামািাবেি সাবর্ গ্ে গ্কানও কবর্াপকর্বনি সমে তিক্কবেি তনজস্ব গ্ি�াবিবসেি জন্য প্রাসতঙ্গক ভাষাি ফ্াোবিি অনকুতলতপ এেং িাি ইংবিজী 
সংস্িে িাখািও পিামি দে গ্েওো িে।” এই প্রকািনাি গ্কানও অংিই (িা তেেকু্যতিন উপাবে গ্ে গ্কানও মাি্যবম সংিক্ে কিা এেং িা ক্েকাবলি জন্যই গ্িাক না গ্কন ো রটনাক্রবম 
এই প্রকািনাি অন্য গ্কানও ে্যেিাবি জন্য সংিক্ে কিা সি) কতপিাইবটি মাতলবকি তলতখি অনকুমতি ছাড়া অন্য গ্কানও রূবপ পকুনরুৎপােন কিা োবে না। এই প্রকািনাি গ্ে গ্কানও 
অংি পকুনরুৎপােন কিবি কতপিাইবটি মাতলবকি তলতখি অনকুমতিি জন্য আবেেনগুবলা প্রকািবকি উবদেবি্য সব্ািন কিবি িবে।
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