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মাত$  ভাষা জিরেপর ফরম: ধাপ 1 

ভ" িমকা 
জিরেপর &থম িতন+ ধােপ িশ/াথী1  ইংেরজী ভাষার িশ/াথী1  (ELL) হওয়ার জন9 :যাগ9 িকনা তা িনধ>ারণ 

করা হয়।  

িনেদ* শাবলী 
“1 নং &@” িদেয় BরC কের HLS সEূণ> না করা পয>G চািলেয় যায়। &িত+ &ে@র জন9 উKর িনব>াচন 

করCন এবং িনেদ> শনা অনুসরণ করCন। যখন আপিন িস(া* +হেণর সমেয় (“2রকেড5 র পয5ােলাচনার 8ি9য়া 

এিগেয় যান” বা “2রকেড5 র পয5ােলাচনার 8ি9য়া এেগােবন না”) উপি>ত হেব, মাত@ ভাষার জিরপ সDূণ5 হেব। 

িশ/াথী1 র তথ4 
িশ/াথী1 র নাম: _________________________________ িশ/াথী1 র জP তািরখ:  
___________ 

রাRার Sকানা:________________________ শহেরর নাম:_____ :Tট: ___ িজপ :কাড: 
______ 

:ফান নXর: 
_______________________________________________________________ 

School Name:__________________________________ Student ID#__________ 
Gr.______ 

জিরেপর 78াবলী 
!" 1 
িশ#াথী' র মাত+ ভাষা কী? 

 ইংেরিজ ব4তীত অন4 ভাষা। 2a নং 7ে8 যান। 

 ইংেরজী 2b নং 7ে8 যান।

!" 2a 
বািড়েত কী িশ#াথী'  িদেনর অেধ=ক সময় ইংেরিজ ব4তীত 
অন4 ভাষা @শােন বা ব4বহার কের? 

হঁ4া। 7 নং 7ে8 যান। 

না। নং 4 নং 7ে8 যান। 

 

 

 

 

 

!" 2b 
বািড়েত কী িশ#াথী'  িদেনর অেধ=ক সময় ইংেরিজ 
ব4তীত অন4 ভাষা @শােন বা ব4বহার কের? 

হঁ4া। 4 নং 7ে8 যান। 

না। নং 3 নং 7ে8 যান। 

 

!" 3 

িশ#াথী'  কী ইংেরিজ ব4তীত অন4 ভাষা বCঝেত 
পাের? 

হঁ4া। 4 নং 7ে8 যান। 

না। 9 নং 7ে8 যান। 
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!" 4 
িশ#াথী' র তার িপতামাতা বা অিভভাবেকর সেF িদেনর 
অেধ=ক সময় ইংেরজী ব4তীত অন4 ভাষা কথা বেল? 

হঁ4া। 7 নং 7ে8 যান। 

না। নং 5 নং 7ে8 যান। 

!" 5 
িশ#াথী' র তার িপতামাতা বা অিভভাবক ছাড়া 
পিরচয=াকারীর সেF িদেনর অেধ=ক সময় ইংেরজী ব4তীত 
অন4 ভাষা কথা বেল? 

হঁ4া। 8 নং এ যান। 

না। নং 6 নং 7ে8 যান। 

!" 6 
িশ#াথী'  কী বত=মােন অন4 KC ল িডMN/চাট= ার KC েল ভPতQ 
হেয়েছ, @যখােন তােক ইংেরিজ ভাষা িশ#াথী'  িহসােব 
িচিSত করা হেয়েছ? 

হঁ4া। 8 নং এ যান। 

না। 9 নং 7ে8 যান। 

!" 7 
বািড়েত @কান ভাষায় কথা বলা হয়? িনেচ তািলকা করTন 

এবং 8 নং এ যান। 
 

 

 

 

 

 

8. ধাপ নং 2-এ এিগেয় যান: 
,রকেড0 র পয0ােলাচনা 
3ি4য়া  
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মাত$  ভাষা জিরপ স,ূণ/ হেলা।  

 

9. ধাপ 2-এ এেগােবন না: ,রকেড0 র পয0ােলাচনা 3ি4য়া।  
মাত$  ভাষা জিরপ স,ূণ/ হেলা। িশ4াথী7  ইংরািজ ভাষা িশ4াথী7  
(ELL) নয় 

Parent Signature:___________________________________ Date:_______ 
 

Certified Pedagogue (BNAT/NAT) Signature:_______________________ Date:______ 

Language Code:__________________ 
·         A: Language(s) other than English (no English) 
·         B: Language(s) - Bilingual 
·         E: English (all) 
 


