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বাবা-মা/শিক্ষার্থীর আশ্বাসের ফরম 
 

MAP কী? 

MAP হল একটি কম্পিউিার ভিভিক পরীক্ষা যেখানে আনের প্রশ্নসমনূহর জবানবর ভিভিনে ভিক্ষার্থীরা প্রনেেনক 

পরীক্ষার জেে স্বেন্ত্র প্রশ্ন পায়। ভিক্ষার্থী প্রনশ্নর সটিক উির ভিনল প্রশ্ন আনের যেনয় কটিে হয়। ভিক্ষার্থী িুল উির 

ভিনল প্রশ্ন আনের যেনয় সহজ হয়। পরীক্ষা যিষ হওয়া োোি অভিকাাংি ভিক্ষার্থী সটিকিানব প্রায় অনি েক প্রনশ্নর 

জবাব যিনব। 

 

MAP কী পশরমাপ কসর? 

MAP এর ফলাফল সাংখো ভিভিক RIT যকার ভহসানব উপস্থাপে করা হয়। এই যকার কুল বনষ ের ভবভিন্ন সমনয় ভিক্ষার্থীর 

অজেে মূলোয়ে ও অগ্রেভের পে োয় ভেি োরনে বেবহৃে হয়। এিার সানর্থ যগ্রার্থ োনিে উচ্চো ভেভিে করার ভমল পানবে। 

ভবভিন্ন সমনয় আপোর সন্তাে কেিা লম্বা এবাং এক সময় যর্থনক আনরক সমনয় োর কেিা অগ্রেভে হনয়নে আপভে 

ো বলনে পানরে। 

 

RIT স্কার কী? 

RIT (Rasch Unit) যকল হল ফুি ও ইঞ্চির েোয় একটি ভস্থভেিীল, সম-ভবরভের যকল। সম-ভবরভে বলনে এিা বুঝায় যে,  

ভিক্ষার্থীর অবস্থাে যকনলর িীষ ে, সব েভেম্ন বা মিেম পে োয় যেখানেই যহাক ো যকে 10 RIT  পনয়নের পভরবেেে একই, 

এবাং ভিক্ষার্থীর যগ্রড বা বয়স োই যহাক ো যকে RIT  যকানরর অর্থ ে একই। সমনয়র ভিভিনে যকারনক যকাে রুলার ভিনয় 

উচ্চো মাপার মে যকাে ভিক্ষার্থী ভিক্ষা যক্ষনে কেিা অগ্রসর হনয়নে যসিা বলার সনে েুলো করা োয়। 

 

শিক্ষক শকভাসব MAP স্কার বযবহার কসরন? 

ভিক্ষক স্বেন্ত্র ভিক্ষার্থী ও সাভব েকিানব োর যেভের অেোেেনির অগ্রেভে যিখনে পানরে। একই MAP যকানরর 

ভিক্ষার্থীরা অভিন্ন িক্ষো ও ভবষয়বস্তুর ভেনিেিোর জেে সািারেিানব প্রস্তুে। এোড়া MAP একই যগ্রড, ভবষয়, অভিন্ন 

শুরুর অজেে পে োয় রনয়নে এমে ভিক্ষার্থীনির অগ্রেভে সিনকে যডিা সরবরাহ কনর। এই যডিা প্রায়ই ভিক্ষার্থীনির 

লক্ষে ভেি োরে ও ো অজেনে োনির কী যিখা প্রনয়াজে ো অেুিাবনে সহায়ো করনে বেবহৃে হয়। 

 

MAP পরীক্ষার বযাশি কত েময় এবং কতটা ঘন ঘন আমার েন্তানসক তা শিসত হসব? 

পরীক্ষার ভেভিেষ্ট সময় বোভি োই, এবাং ভিক্ষার্থী ো যিষ করনে েে সময় প্রনয়াজে ো ভেনে পানর। MAP পরীক্ষা যিষ 

করনে অভিকাাংি ভিক্ষার্থীর এক ঘণ্টার কম সময় লানে। ভকন্ডারোনিেে ও প্রর্থম (1s)  যগ্রনড এই পরীক্ষায় সািারেে 

কম সময় লানে। 

 

আশম আমার েন্তাসনর কুল স্র্থসক কী তর্থয পাব? 

আপভে আপোর সন্তানের ভিক্ষার্থী অগ্রেভে প্রভেনবিে বা যপ্রানগ্রস ভরনপািে পানবে। এই প্রভেনবিনে আপোর 

সন্তানের সব ে সাম্প্রভেক ও অেীে MAP পরীক্ষার ের্থে ও যকার র্থাকনব। 

 

আশম শকভাসব আমার েন্তানসক MAP পরীক্ষার প্রস্তুশতসত েহায়তা করব? 

পরীক্ষার আনে আপোর সন্তানের ভিক্ষক ভিক্ষার্থীনির কানে পরীক্ষা বোখো করার মািেনম োনিরনক সহায়ো 

করনবে। যেনকাে কুল েলাকালীে ভিনের মে এ্িা ভেঞ্চিে করুে যে, আপোর সন্তাে িালিানব ভবোম ভেনয়নে এবাং 

োনিরনক িারসামেপূে ে খাবার খাইনয়নেে। োনিরনক িানলা করনে উৎসাহ ভিে। এিা উচ্চ মানের পরীক্ষা েয়, েনব 

যকাে ভিক্ষার্থী কী জানে এবাং োর কী যিখা প্রনয়াজে ো পভরমানপর হাভেয়ার ভহসানব বেবহৃে হয়। 
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শিক্ষার্থীর MAP পরীক্ষার জনয পরীক্ষার শনরাপত্তা 

ভেরাপিা সিভকেে এই ভবিানে বাবা-মা এবাং ভিক্ষার্থীনির উপর প্রনোজে ের্থে রনয়নে। এই ের্থেটি বাসায় মূলোয়নের 

সময় সমন্বয়কারীরা োনির িাভয়ত্ব এবাং আপোর িাভয়ত্ব সিনকে জাোনে যে পদ্ধভেগুভল বেবহার কনর ো বুঝনে 

আপোনক সহায়ো করার উনেনিে যিয়া হনয়নে। 

 

পরীক্ষার আনে ভেম্নভলভখে আইনিনমর োভলকা ভবনবেো করনে হনব। োভলকাটি সমস্ত অন্তিুেক্ত ভহনসনব ভবনবেো 

করা উভেে েয়। 

 

অবিযই যা করসত: 

বাসা প্রস্তুভে: 

• প্রনয়াজেীয় প্রেুঞ্চক্তর প্রস্তুভের সমস্ত যেক করনে হনব। 

o ইোরনেি সুভবিা 

o কম্পিউিার প্রাপেো 

o সিূে ে োজে করা কম্পিউিার বোিাভর 

• পরীক্ষা যিয়ার জেে সমস্ত ভবঘ্ন মুক্ত িান্ত স্থাে ভেঞ্চিে করনে হনব। 

• কম্পিউিানরর কোনমরা ভিনয় পরীক্ষক যেে পরীক্ষার সময় সারাক্ষে স্পষ্টিানব ভিক্ষার্থীনক যিখনে পায় ো 

ভেঞ্চিে করনে হনব। 

• কোলকুনলির এবাং ইনলকট্রভেক ভডিাইস েীভে এবাং ভেনিেভিকা যমনে েলনে হনব। 

• পরীক্ষনকর ভেনিেি মনো ভিক্ষার্থীর কানে পরীক্ষার সমস্ত সামগ্রী আনে ভকো ো োোই করনে হনব। 

o স্ক্র্োে যপপার 

o যপঞ্চিল 

o যহডনফাে (ভকন্ডারোনিেে, 1 যগ্রড, 2 যগ্রড এবাং ভিক্ষার্থীনির োনির IEP, 504-IAP, এবাং/অর্থবা EL-

TPC প্ল্োে অেসুানর যহডনফাে লােনব)। েভি যহডনফানের প্রনয়াজে হয়, োহনল অেুগ্রহ কনর 

আপোর স্থােীয় কুনলর সনে যোোনোে করুে। 

 

অবিযই যা করসবন না: 

পরীক্ষার কনেে: 

• ভিক্ষার্থীনক যকানো প্রনশ্নর উির ভিনে সাহােে করার জেে ইভেে যিনবে ো। 

• পরীক্ষা েলাকালীে পরীক্ষা কনেে সিনকে যোি করনবে ো। 

• ভিক্ষার্থীনির পরীক্ষার জেে প্রস্তুে করনে সহায়ো করার জেে প্রকৃে পরীক্ষার ঞ্চজভেস ও কীিানব প্রাি ো 

ভেভব েনিনষ যকানো ের্থে বেবহার করনবে ো। যসািোল ভমভডয়া সাইি ও কভমউভেনকিনের মািেনম সহ যকানো 

উনেনিেই কারও সনে যিয়ার করনবে ো। 

 

পরীক্ষা: 

• জরুভর প্রনয়াজে বা সময় সাংনবিেিীল যকানো গুরুত্বপূে ে কাজ োড়া যে রুনম পরীক্ষা হনে যসখানে প্রনবি 

করনবে ো/ভবঘ্ন ঘিানবে ো। 

• পরীক্ষনকর সামনে যর্থনক ভিক্ষার্থীনক সরানবে ো/যেমে পভরভস্থভে তেভর করনবে ো। 

 
 

আভম উপনররটি পনড়ভে এবাং ভেম্নভলভখে ভিক্ষার্থীনির জেে ভেরাপি, েোেে, ভবঘ্নহীে পরীক্ষা পভরনবি ভেঞ্চিে করার 

িায় আমার: 
 

ভিক্ষার্থী:   যগ্রড:   যরকনডের ভিক্ষক:   
 
 
 

বাবা/মা'র োম:   কুল:   োভরখ:   


