
 

 

 

ASSESSMENT POLICY 
Steering committee members: Mr. Aabid, Mr. Juned, Mr. Adnan, Ms. Neelam  

 
 

PHIS ASSESSMENT PHILOSOPHY 
 
At PHIS students are assessed to support curricular goals and encourage appropriate student learning. 
Assessment is used to judge the students’ work in relation to identified levels of attainment, and not in 
relation to the work of other students. This policy is based on the IB Learner Profile, in that it supports 
developing PHIS students into being principled learners. 
 

AGREED PRACTICES 

 Professional Development sessions will be delivered annually, led by programme coordinators, 
which help all teachers become aware of the individual programme requirements for 
assessment. 

 Written reports will be made available to parents on a regular basis - these are progress and 
summative. Parent-teacher conferences will happen thrice a year, one in October after the Mid-
term exam of Term 1, the second one in December after the Term 1 end exam and the third in 
March after the Mid-term exam of Term 2. 

 Workshops will be held for parents on developing understanding of assessment in each 

programme. 
 

PURPOSES OF ASSESSMENT 

For students 

To provide feedback on areas of strength and targets for improvement. Assessment allows students 
to develop self-awareness and make informed choices about their learning. 

For teachers 

To provide information about individual student progress and provide feedback for improvement 
and next-step planning of teaching and learning. 

For parents 

To provide feedback on areas of strength and targets for improvement for their child. To support 
the home school partnership. 

For pedagogical leaders 

Provides feedback about quality of education taking place in the school and helps decision making 
regarding action plans for: Professional Development provision; programme options/extensions; 
staffing needs; timetabling; calendar; and student numbers. 

 
 
 
 
 
 



  
 

ASSESSMENT PRACTICES 

Assessment Structure 

 Assessment will be meaningful and relevant 

 Provides clear feedback to the students and is grade level appropriate 

 Teachers should use backwards planning with regards to assessment and always keep the 
criteria in mind to be used for summative tasks at the start of the new unit 

 Many different types of strategies, tasks, and tools are used to assess students learning 

 Summative assignments (short and longer term) are assessed and progress is recorded at 
various points in the unit not just at the end 

 All activities are considered part of formative assessment either informally or formally. 

 
Assessment Occurrence 

 It will be ongoing throughout the unit 
 Students and parents will have a good idea at all times of how the student is progressing 

throughout the unit based upon the assessment criteria. 
 Planning of assessment is done in such a way that students are enabled to demonstrate progress 

and help the teachers plan the next step, while recording formal assessments at certain 
identified times during the year: Mid-term 1, Term end 1, Mid-term 2 and End of year exam. 

Formative assessments [for internal standardization] 

1. Extended assignment [Project, Booklet, Article, etc.]-  
2. Pen and Paper Class test-  
3. Graded home works: 
4. Innovative Assessment Tasks [simulations, conferences, exhibitions/demonstrations, etc.]: 

Note: The minimum number of assessments to be conducted will vary according to the number 
of weeks available per quarter. 

At PHIS, the summative assessments in MYP will occur four times in an academic year: two in 
Term 1 and two in Term 2. 

Specific to Primary years [Gr 1-5] : 

For the primary years the assessments will be continuous through the UOI (units of inquiry) and 
specific areas of knowledge as per the objectives set out in the Scope and Sequence and vertically 
aligned documents. 

Specific to middle years [Gr 6-10] : 

At PHIS more focus is concentrated towards the process of learning however the students are also 
encouraged to realize that the product in the form of the outcome is important as well. The 
outcomes are analyzed with objectives in mind. The assessments will be continuous in the middle 
school with constructive and timely feedback given to the students to better the teaching- learning 
process. 



Formative assessments are aimed at developing the skills and attitudes that facilitate students’ 
learning and understanding. A range of tasks that the students undertake inform us about the learning 
needs of a child. 
Summative Assessments are the culminating assessments designed to develop the learning 
experience by providing the information on the students’ achievements against set objectives. 

At PHIS, the summative assessments in MYP will occur four times in an academic year: two in Term 
1 and two in Term 2. 

Specific to DP: [Gr -12]: 
 

At PHIS we follow six- ten weeks of assessment cycle comprising of range of formative assessments leading to 

the mid-term/end of term exams. There will be formal exam sessions four times an academic year – two 

midterm exams (October and March) and two end of term exams (December and June). 

 
In addition in the DP there will be three mock exam sessions (middle of Feb, end of March, and middle 
of April) in the second year of the programme. 

As per IBO guidelines, 70 – 80% of student work in the DP is based on External Examination; 20 – 30% 
of student work is internally moderated. Core components like Theory of Knowledge Essay and 
Extended Essays are internally supervised by teachers and externally assessed by the IBO. 

Specific to IBCP 

 Externally assessed components 

    DP courses 

 Internally assessed components 

 
1. Approaches to learning 

2. Community and service 

3. Language development (portfolios may be requested by the IB) 

4. Reflective project (moderated by the IB and plan by school and course provider) 

 

The career-related course is assessed by the career related course provider, not the IB or school. 
 

Absence during assessments: 
 
Student(s) will be marked absent and no retest will be given in case of absenteeism without prior 
information. Prior written communication stating reason for student absence for test / exams should 
be given to the respective Programme Coordinator. A medical certificate stating illness must be 
submitted on return to school, in case of illness. Emergency cases need substantiated evidence and 
documentation and it is up to the Coordinator to decide whether or not to allow a student to take 
retest/exam. 

 

Accommodations in assessments: 
 
ESL students will be assessed based on the criteria laid down by the IBO for every subject. The 
Language B course in English may help the students with differentiated ability in the English Language. 
 

Accommodations for SEN students: 
SEN students will be able to avail special considerations for their final examination as per the grants 
from IBO. 

 



  

 
 
 
 
ASSESSMENT MATERIAL 

 While the outcomes may be different in the Primary years, Middle years and DP, each 
programme has assessment objectives to reflect those outcomes. 

 We assess student’s progress towards achieving those objectives, using appropriate criteria and 
tasks. 

 Students are assessed on their subject specific and trans-disciplinary skills, subject knowledge & 
understanding, their attitudes and conceptual understanding. 

 
ASSESSMENT RESPONSIBILITY 
 

 It is a joint task between teachers, students, and parents/guardians in multiple methods (for example 
conferences, exhibitions, formative, summative, anecdotal records, etc...) 

 Both teachers and students are responsible for assessment by setting each task with clear 
written descriptions and criteria. 

 
ASSESSMENT RECORDS 

 Assessment is recorded in a way that contributes to student learning. 

 The information is easily accessible, and presented using common language while catering for a 
wide variety of assessment strategies. 

 Assessment is recorded for individual students in a centralized system, ManageBac where access 
and input is available to all stakeholders. 

 In the centralized recording system (ManageBac), the following elements of the assessment 
should be included: 

 Grade book 

 Reflections 

 Rubrics 

 Portfolios 

 Checklist/anecdotal evidence 

 Report cards 

 For DP students the final grade at the end of each summative exam will be based on 75% 
weightage to summative assessments and 25% weightage to formative assessments. 
The results of the students reflect their performance against set standards and not by their position in the 
overall rank order. 
 

ASSESSMENT ANALYSIS AND REPORTING 

 Teachers analyze data collected through formative and summative tasks and ongoing observation. 

 Students analyze their own performance through self-evaluation and reflection. 

 Progress of a student’s learning is reported through hard copy and digital reports written by 
teachers and students, three way and student led conferences, meetings with parents and 
online grade books. 

 Department Heads and Programme Coordinators analyze assessment data on an ongoing basis, 
and particularly at the end of reporting periods, in order to ensure student needs are being 
appropriately met. 

 



 
 
 
 
ASSESSMENT REPORTING TO STUDENTS AND PARENTS 

 Assessment information is reported informally through three way conferences, student led 
conferences and meetings with parents. 

 Parent Teacher Meetings will occur twice a year, specifically after the midterm exams in each 
term (during October and March of each academic session). 

 In addition, for the Primary and the Middle year programmes Student Led Conferences will be 
held once per academic session in March. 

 Formally, assessment information is reported to students and parents through grades on 
individual tasks, online grade books and two written reports per year, and available to parents 
through online systems (ManageBac). 

 
ASSESSMENT INFORMATION ACCESS AND LOCATION 

 Information will be available online (ManageBac) to teachers, parents, students’ and 
administrative personnel. 

 Assessment information is also accessible through the printed reports, the teacher’s own 
personal notes and grade books. 

 
ASSESSMENT PRACTICE REVIEW 

 Assessment practices are reviewed in conjunction with curriculum review and unit review on an 
ongoing basis. 

 Review of practices within grade levels and programmes happens on an annual basis through 
professional development, when new subjects guidelines are published by the International 
Baccalaureate. 

 Guidance is given from programme coordinators to teachers on an ongoing basis. 

 
EXTERNAL ASSESSMENTS: 

PHIS will comply with the IBDP/CP regulations and procedures related to the conduct of all 
forms of assessments for the IBDP/CP Programme. 

 
MYP ASSESSMENTS AND SCORES: 
 

Assessment Occurrence 

 It will be ongoing throughout the unit 
 Students and parents will have a good idea at all times of how the student is progressing 

throughout the unit based upon the assessment criteria. 
 Planning of assessment is done in such a way that students are enabled to demonstrate progress 

and help the teachers plan the next step, while recording formal assessments at certain 
identified times during the year: Mid-term 1, Term end 1, Mid-term 2 and End of year exam. 

Formative assessments [for internal standardization] 

5. Extended assignment [Project, Booklet, Article, etc.]-  
6. Pen and Paper Class test-  
7. Graded home works: 
8. Innovative Assessment Tasks [simulations, conferences, exhibitions/demonstrations, etc.]: 

Note: The minimum number of assessments to be conducted will vary according to the number 
of weeks available per quarter. 



 

 

At PHIS, the summative assessments in MYP will occur four times in an academic year: 
two in Term 1 and two in Term 2. 

At PHIS more focus is concentrated towards the process of learning however the students are also 
encouraged to realize that the product in the form of the outcome is important as well. The 
outcomes are analyzed with objectives in mind. The assessments will be continuous in the middle 
school with constructive and timely feedback given to the students to better the teaching- learning 
process. 
Formative assessments are aimed at developing the skills and attitudes that facilitate students’ 
learning and understanding. A range of tasks that the students undertake inform us about the 
learning needs of a child. 
Summative Assessments are the culminating assessments designed to develop the learning 
experience by providing the information on the students’ achievements against set objectives. 

Assessment in the MYP aims to: 
 
 support and encourage student learning by providing feedback on the learning process 
 inform, enhance and improve the teaching process 
 provide opportunity for students to exhibit transfer of skills across disciplines, such as in the 

personal project and interdisciplinary unit assessments 
 promote positive student attitudes towards learning 

 promote a deep understanding of subject content by supporting students in their inquiries set in 
real world contexts 

 Promote the development of critical- and creative-thinking skills. 
 reflect the international-mindedness of the programme by allowing assessments to be set in a variety of 

cultural and linguistic contexts 
 Support the holistic nature of the programme by including in its model principles that take 

account of the development of the whole student. 

 
Achievement levels 
 
Each criterion is divided into various achievement levels (numerical values) that appear in bands, and 
each band contains general, qualitative value statements called level descriptors. The levels 1 and 2 
appear as the first band, levels 3 and 4 as the second band, and so on. Level 0 is available for work 
that is not described by the band descriptor for levels 1 and 2. All criteria have four bands and a 
maximum of eight achievement levels. All MYP subject groups have four assessment criteria divided 
into four bands, each of which represents two achievement levels. MYP criteria are equally weighted. 
The level descriptors for each band describe a range of student performance in the various strands of 
each objective. At the lowest levels, student achievement in each of the strands will be minimal. As 
the numerical levels increase, the level descriptors describe greater achievement levels in each of the 
strands. 

 
Planning Assessment 
 
In the initial stage of planning units, teachers design statements of inquiry that drive the unit. Choosing 
from a range of assessment strategies, teachers can devise assessment tasks that give students 
adequate opportunities to show clearly what they can achieve in relation to inquiry questions, and 
hence the subject group objectives for that unit. Teachers can ensure that they assess their students’ 
performances fairly, fully and appropriately by selecting and using various assessment tools. 

 



 
Assessment objective is to provide students with feedback on their learning, in order to allow 
students to learn and improve further. Objective-driven assessments provide students the opportunity 
to self-reflect on their progress towards achievement on MYP assessment criteria while they explore 
key and related concepts and the global contexts, as well as allow them to receive rich feedback from 
their instructors. Teachers are expected to use assessment results to inform their planning of further 
learning experiences. Frequent, regular, continuous assessment is integral to all teaching and learning. 

The purpose of the assessment policy is to set out the responsibilities of the students, teachers 
and parents, together with the school’s expectations with regard to assessment tasks, to ensure the 
assessment process is transparent, equitable and relevant. We believe that assessment must meet the 
individual needs of the learners and support the holistic nature of the MYP by taking into account the 
unique development of the whole student. We believe that assessment throughout our programme 
should be used to support student learning and achievement. 

At PHIS, for students to reach their greatest personal potential, they need to be provided with 
opportunities that challenge them and help them grow. To this end, teachers design authentic, 
rigorous, and student-centered assessments that promote important skills for 21st century learners 
and leaders. Throughout their units of study, students develop the Approaches to Learning (ATL) skills. 
Students are able to call upon these abilities, not only on their summative assessment tasks but in 
everyday life, giving them the skills and experiences necessary for success. 

Using MYP Criteria and Determining Achievement Levels 

“The criteria for each subject group represent the use of knowledge, understanding and skills that 
must be taught. They encompass the factual, conceptual, procedural and metacognitive dimensions of 

knowledge.” (MYP from Principles into Practice 2014). 

 
MYP Criteria for All Subject Areas 

To determine a student’s achievement level, teachers will use a criterion--related approach. Student 
performance is measured against pre-determined assessment criteria based on the aims and 
objectives of each subject area. Teachers must gather sufficient evidence from a range of assessment 
tasks, formative and summative, to enable them to make a professional and informed judgment 
guided by criteria that are public and transparent to determine a student’s achievement level. In order 
to do this, teachers analyze the recent scores on criterion tasks and determine the most consistent 
pattern of scores. 

Common Practices for Recording and Reporting (MYP) 

 Students are assessed using the Middle Years Programme Subject Criteria. 

 Criteria from all eight required subjects are assessed multiple times during the school year. 

 Reported MYP scores are based on more than one assessment task. 

 Teachers use standards-based grading and MYP Criteria for assessments during the year. 

 Teachers use the rubric appropriate to students’ year in the programme. 

 MYP scores are awarded according to how well the student has demonstrated mastery of the 
published criteria, using the subject area teacher’s professional judgment along with student 
evidence. 

 Rubrics are designed by the IB and made task specific by the teacher as the evaluation tool for 
formative and summative assessments and are created and provided to students before the unit 
is taught. Rubrics allow the learner to receive feedback from the instructor. 

 Exemplars may be made available to students. 

 Rubrics may be clarified using student-friendly language. 

 

 



 

Formative and Summative Assessments 

Multiple and varied assessments will be employed to evaluate student achievement. It is encouraged 
that teachers write performances of understanding using the Wiggins and McTighe GRASPS method. 
These authentic tasks will provide opportunities for students to apply learned knowledge and skills to 
real-life situations. 

Examples of various assessments include: 
 Student interviews 

 Peer assessment 

 Self-assessment 

 Collaborative or individual projects 

 Performances, demonstrations, or practical work 

 Written assignments 

 Unit exams 

 Anecdotal records 

 Verbal discussion 

 Individual and group work 

 Open-ended tasks 

 Labs 

 Presentations using a variety of tools (Prezi, PowerPoint or etc.) and in a variety of ways (oral, 
written, graphic) 

 Process journals 
 

Authenticity of students’ work:  
 

AT PHIS we give due weight to academic honesty and strictly adheres to its own Academic Honesty Policy 
and Procedures. In order to ensure that assessment is conducted in a proper manner, students’ work is 
checked for authenticity. Should any doubts arise as to the authenticity of the work carried out by students, 
assessment results are withheld until the matter is resolved. 
 
Reporting to parents: 

Parents, teachers, and students are main stakeholders in education. Teaching and Learning benefits 
greatly when there is open and consistent communication among the three entities. Students and 
parents are kept informed in the following ways: 
 

Parents-students portal (Mangebac)  

Parent/Teacher Conferences (PTM) 

Semester CP/DP/MYP/PYP Progress Reports 

   Communication Plan 

The Assessment Policy will be made available on our schools’ website and will be shared with parents 
and students at the beginning of each school year. 
 
Review of the Assessment Policy: 

This will be reviewed and updated annually by the steering committee members. 
Last Reviewed and edited for CP on 15th January 2019. 

 



 

 

PHIS  মূল্যায়ন নীতি  /  পরীক্ষা নীতি  

 

PHIS  মূল্যায়ন দর্ শন 

PHIS  এ তর্ক্ষার্থীদদর পরীক্ষা ননয়া হয় িাদদর পাঠ্যক্রদের লক্ষয অর্শন ও যর্থাযর্থ তর্ক্ষাদে উৎসাতহি েরার 

র্ন্য।এের্ন তর্ক্ষার্থী েিটুকু তর্খদি পাদর িা তিদিচনা েরা হয় পরীক্ষার োধ্যদে, এখাদন অন্য তর্ক্ষার্থীর 

সাদর্থ তুলনা েরা হয় না, নযটা IB তর্ক্ষা পতরদলখার উপর তিতি েদর েরা হয় এিং এটা PHIS এর 

তর্ক্ষার্থীদদর আরও নীতিিান হদি সাহায্য েদর।  

 

সম্মি অনুর্ীলন 

 নপর্াদারী উন্নয়ন স্তরগুদলা প্রতিিছর নপ্রাগাে সম্বন্নয়েদদর ননতৃদে হদয় র্থাদে, যা সেল তর্ক্ষেদে 

প্রতিটি নপ্রাগাদের পরীক্ষার প্রদয়ার্নীয়িার ব্যাপাদর আরও সদচিন হদি সহায়িা েদর। 

 চলোন ও সোপনী তলতর্থি প্রতিদিদন তনয়তেিিাদি অতিিািেদদর প্রদান েরা হয়। তর্ক্ষে ও 

অতিিািেদদর েদধ্য িছদর তিনিার এসংক্রান্ত বিঠ্ে অনুতিি হয়- অদটাির, তিদসম্বর ও োচ শ োদস। 

 অতিিািেদদর র্ন্য প্রতিটি নপ্রাগাদের পরীক্ষার র্ন্য েে শর্ালার আদয়ার্ন েরা হদি। 

 

পরীক্ষার উদেশ্য সমূহ 

তর্ক্ষার্থীদদর র্ন্য 

তর্ক্ষার্থীদদর র্ানাদনা হয় িাদদর িাদলা তদেগুদলা এিং নসইসি তদে নযখাদন িাদদর আদরা উন্নতি / িাদলা 

েরদি হদি। এটা তর্ক্ষার্থীদদর সদচিনিা িাড়াদি সাহায্য েদর এিং এেইসাদর্থ স্বাচ্ছ্যন্দিাদি তর্খদি 

সহায়িা েদর। 

তর্ক্ষেদদর র্ন্য 

তর্ক্ষেরা প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর চলোন উন্নয়দনর ব্যাপাদর েিােি তদদি পাদর এিং পরিিী পয়শাদয় পড়াদনার ও 

নর্খাদনার পতরেল্পনা েরদি পাদর। 

 



অতিিািেদদর র্ন্য 

অতিিািেরা িাদদর সন্তাদনর উন্নতি ও নয সি তিষদয় আদরা উন্নয়ন প্রদয়ার্ন িা নপদয় র্থাদে। এটা স্কুল ও 

িাড়ীর েদধ্য সহায়িা গড়াদি সাহায্য েদর।  

তর্ক্ষাসংক্রান্ত েতৃশপক্ষদদর র্ন্য 

এটার োধ্যদে স্কুল েতৃশপক্ষ তর্ক্ষার োন সম্পদেশ অিগি হদি পাদর যা িাদদর তিতিন্ন তিষদয় তসদ্ধান্ত তনদি 

সহায়িা েদর। নযেনঃ নপর্াদারীে উন্নয়ন সংক্রান্ত ; নপ্রাগাে অংর্ / উন্নয়ন ; েেী তনদয়াগ ; সেয়সূচী এিং 

ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা।  

 

পরীক্ষার অনুর্ীলন / প্রর্থাসমূহ  

 

পরীক্ষার স্তর / তিন্যাস 

 পরীক্ষা অর্থ শদিাধে ও প্রাসতিে হদি হদি। 

 তর্ক্ষার্থীদদর যর্থাযর্থ পয শাদলাচনা েরদি হদি ও নেনীতিন্যাস েি হদি। 

 তর্ক্ষেদদর পরীক্ষার র্ন্য অিীদির অতিজ্ঞিার আদলাদে পতরেল্পনাও েরদি হদি এিং নতুন এেটি 

অধ্যায় শুরু েরার আদগ সিসেয় োনদন্ড েদন নরদখ সোপনী েে শ তনর্ শয় েরদি হদি।  

 অদনে রেদের পতরেল্পনা, োর্ ও পদ্ধতি অনুসরন েরা হয় তর্ক্ষার্থীদদর প্রকৃি মূল্যায়দনর র্ন্য। 

 সোপনী োর্গুদলার পরীক্ষন শুধু োত্র নর্দষই নদওয়া হয় না, এটা তিতিন্ন পয শাদয় পরীতক্ষি হদয় 

র্থাদে। 

 সেল োয শক্রেই গঠ্নমূলে পরীক্ষার অংর্ েখনও আনুিাতনেিাদি েখনওিা অনানুতিেিাদি সম্পন্ন 

হয়। 

 

পরীক্ষা ঘটন 

 এটা পুদরা ইউতনদটই / তিষদয়ই চলোন র্থােদি। 

 তর্ক্ষার্থী ও অতিিািেরা প্রতিটি তিষদয়র উন্নতির উপর এেটা িাল ধারনা পাদি যা তনধ শাতরি হদি 

পরীক্ষার োনদদন্ডর উপর। 

 পরীক্ষার পতরেল্পনা এেনিাদি েরা হয় যাদি েদর তর্ক্ষার্থীরা িাদদর উন্নতি নদখাদি পাদর এিং 

তর্ক্ষেরা পরিিী পরীক্ষাগুদলার পতরেল্পনা েরদি পাদর, যখন আনুিাতনে পরীক্ষা ননওয়া হয় িছদরর 

তিতিন্ন সেদয়, নযেনঃ তেি টাে শ-১, টাে শ এন্ড-২, তেি টাে শ-২ ও সোপনী পরীক্ষা। 

 



গঠ্নমূলে পরীক্ষাসমূহ(অিযন্তরীন োন তনধ শারদনর র্ন্য)  

১. সম্প্রসাতরি পরীক্ষা(প্রদর্ট, িইতিতিে প্রিন্ধ অন্যান্য) 

২.েলে ও খািার ক্লাস নটস্ট 

৩. িাছাইকৃি িাড়ীর োর্। 

৪. উদ্ভািনী পরীক্ষাসমূহ(তসতেউদলর্ান, েনফাদরন্স, প্রদর্ শন ইিযাতদ) 

তিঃদ্রঃ  তনধ শাতরি সংখ্যার সপ্তাদহর প্রাতপ্তর উপর নূন্যিে পরীক্ষা ননওয়া হদি। 

 

PHIS এ MYP এর সোপনী পরীক্ষাগুদলা প্রতিটি তর্ক্ষািছদর চারিার অনুতিি হয়ঃ দু’িার টাে শ ১ ও দু’িার 

টাে শ ২ 

 

প্রার্থতেে িছদরর র্ন্য তনতেশষ্টঃ (নেি 1-৫) 

প্রার্থতেে িছদরর র্ন্য পরীক্ষাগুদলা চলোন হদি ইউতনট অি এনদোয়াতরর এিং তনতেশষ্ট তিষদয়র জ্ঞাদনর উপর 

যা তনধ শাতরি উদেশ্যগুদলার প্রসার, পতরর্তি এিং ঊর্ধ্শাধিাদি তিন্যস্ত নতর্থপদত্রর সাদর্থ। 

gva ẅgK eQ‡ii Rb¨ wbw ©̀ó t (‡MÖW 6-10) 

PHIS এ নর্খার পদ্ধতির উপর অতধে েদনাদযাগ নদওয়া হয়, যতদও তর্ক্ষার্থীরা তে িা েিটুকু তর্দখদছ নসটাও 

গুরুেপূর্ শ । উদেশ্যগুদলাদে সােদন নরদখ ফলাফল তিদেষর্ েরা হয়। পরীক্ষাগুদলা োধ্যতেে িছরগুদলাদি 

চলোন হদি যাদি গঠ্নমূলে ও সেয়েদিা েিােি প্রদান েরা হয় তর্ক্ষার্থীদদর উপযুক্ত নর্খাদনার পদ্ধতিদে 

তনতিি েরার র্ন্য।  

গঠ্নমূলে পরীক্ষাগুদলার উদেশ্য হদচ্ছ্ তর্ক্ষার্থীদদর দক্ষিা ও আচরদনর উন্নতি সাধন েরা যা িাদদর অনুধািন 

ও নর্খার সুদযাগ সম্প্রসাতরি েদর। এের্ন তর্ক্ষার্থীর নর্খার প্রদয়ার্নীয়িা র্ানা যায় যখন িারা তিতিন্ন 

রেদের তর্ক্ষদনর েদধ্য তদদয় অতিজ্ঞিা অর্শন েদর।  

সোপনী পরীক্ষা হদচ্ছ্ সদি শাচ্চ পরীক্ষা যা তিন্যাস েরা হয় তর্ক্ষার্থীদদর নর্খার অতিজ্ঞিার লক্ষয অর্শদনর েদধ্য 

তদদয়।  

DP এর র্ন্য তনতেশষ্ট (‡MÖW-12) 

PHIS-G Avgiv Qq-`k mßv‡ni g~j¨vqb Pµ AbymiY Kwi hv MVbg~jK g~j¨vq‡bi cwimxgv mn 

ga¨‡gqvẁ  / †gqv̀  †k‡li †k‡li ẁ ‡K| AvbyôvwbK cix¶vi †mk‡b Pvievi GKv‡WwgK eQi n‡e - ỳB 

ga¨g cix¶v (A‡±vei Ges gvP©) Ges †gqv‡`vËxY© cix¶vi (wW‡m¤̂i Ges Ryb) ỳwU| 



এছাড়াও DP র র্ন্য তিনটি Mock পরীক্ষা ননওয়া হয়। ( নফব্রুয়ারীর োঝাোতঝ, োদচ শর নর্দষ ও এতপ্রদলর 

োঝাোতঝ) এই নপ্রাগাদের ২য় িছদর। 

IBO এর িত্ত্বািধাদন ৭০%-৮০% তর্ক্ষার্থীদদর োর্ External Examination এর োধ্যদে হদয় র্থাদে। 

িােী ২০%-৩০% Internal Examination হদয় র্থাদে। Core Components নযেনঃ জ্ঞাদনর িত্ত্ব 

রচনা (TOK) ও অতিতরক্ত রচনা (EE)। 

যতদও স্কুদলর তর্ক্ষেরা িত্ত্বািধান েদর তেন্ত্তু IBO এগুদলা তনয়ণ্ত্ত্রন েদর র্থাদে। 

IBCP এর র্ন্য তনতেশষ্ট 

                    

DP       

                         

১.            

২.                

৩.           (                                          )। 

৪.             (                                                         )। 

                                    ,                                                   

  । 

পরীক্ষার সেয় অনুপতিতি 

c‚e©vb‚gwZ Qvov †Kvb wk¶v_©x cwi¶vq Abzcw ’̄Z _vK‡j †Kvb czbtcix¶v †bIqv nq bv| †Kvb cix¶v_©x 

hw` Abzcw ’̄Z _v‡K Zvn‡j Zv‡K wbwÏ©ó †cÖvMvg mgš̂qKvixi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i h_vh_ Kvib 

Rvbv‡Z n‡e| Amz ’̄Zvi Rb¨ Aek¨B Wv³vix mb` mieivn Ki‡Z n‡e| GQvovI Riæix †¶‡Î Dchz³ 

cÖgvbvw` `vwLj Ki‡Z n‡e †hLv‡b wbwÏ©ó †cÖvMvg mgš̂qKvixi wm×všÍ Abzhvqx †Kvb wk¶v_©x †Kvb 

cix¶vq AskMÖn‡bi Rb¨ cieZ©x‡Z mz‡hvM cv‡e| 

পরীক্ষা স্বাচ্ছ্ন্দযতিধান 

ESL তর্ক্ষার্থীদদর পরীক্ষা IBO এর োনদন্ড অনুযায়ী প্রতিটি তিষদয় ননওয়া  হদি। Language B নোস শ 

in English এসি তর্ক্ষার্থীদদর সাের্থ্শ পার্থ শেয েরদি সহায়িা েরদি পাদর। 

SEN (তিদর্ষ তর্ক্ষার প্রদয়ার্নীয়িা) তর্ক্ষার্থীদদর পরীক্ষাঃ SEN তর্ক্ষার্থীরা চুড়ান্ত পরীক্ষার র্ন্য তিদিতচি 

হদি পাদর IBO এর অনুেতি সাদপদক্ষ। 



SEN                   : 

SEN          IBO                                                                 । 

তর্ক্ষার উপাদান 

 প্রার্থতেে িছদরর , োধ্যতেে িছদরর ও তিতপর ফলাফল তিতিন্ন রেদের হদি পাদর নযদহতু প্রদিযেটি 

নপ্রাগাদের পরীক্ষার লক্ষযগুদলার প্রতিফলন হদচ্ছ্ নসই ফলাফল গুদলা। 

 নসই লক্ষযগুদলা অর্শদনর র্ন্য প্রতিটি তর্ক্ষার্থীর উন্নতির মূল্যায়ন েরা হয় যর্থাযর্থ োনদন্ড ও োদর্র 

োধ্যদে। 

 তর্ক্ষার্থীদদর পরীক্ষা হদয় র্থাদে প্রতিটি তিষদয়র এিং অন্যান্য দক্ষিার সংতেেন, তিষয়তিতিে জ্ঞান ও 

অনুধািন, িাদদর আচরন ও প্রকৃি ধারনার উপর। 

 

পরীক্ষার দাতয়ে 

 এটা এেটা সতম্মতলি প্রদচষ্টা নযখাদন তর্ক্ষে, অতিিািে ও তর্ক্ষার্থীদদর োয শের ভূতেো রদয়দছ 

(উদাহরন স্বরুপ েনফাদরন্স, এতিতির্ন, গঠ্নমূলে, সোপনী, িাস্তিিার প্রোদনর উপর েরা হয়। 

 তর্ক্ষে ও তর্ক্ষার্থী উিয়ই পরীক্ষার র্ন্য দায়ী নযদহতু প্রতিটি োর্ সুস্পষ্ট তলতখি িন শনা ও োনদদন্ডর 

উপর তনি শর েদর।  

পরীক্ষার তলতপিদ্ধ 

 পরীক্ষা এেনিাদি তলতপিদ্ধ েরা হয় যা তর্ক্ষার্থীদদর তর্খদি ভূতেো রাদখ। 

 ির্থ্সমূহ সহদর্ই পাওয়া যায় এিং সাধারন ব্যিহারদযাগ্য িাষার োধ্যদে প্রোর্ েরা হয় যতদও 

তিতিন্ন রেদের পরীক্ষা পদ্ধতি েহন েরা হয়। 

 প্রতিটি তর্ক্ষার্থীর র্ন্য পতরক্ষার ির্থ্ তলতপিদ্ধ েরা হয় নেন্দ্রীয়িাদি। ManageBac হদচ্ছ্ নসটি 

নযখাদন প্রদিযদেই িার প্রদয়ার্নীয় ির্থ্ নপ ৌঁছাদি ও েহন েরদি পাদর। 

 ManageBac এর নেন্দ্রীয় পদ্ধতিদি পরীক্ষার এই উপাদান সমূহ পাওয়া যায়ঃ 

- নেি বুে 

- প্রতিফলন 

- তনদদ শর্না 

-নপাট শফতলও / োদর্র সোহার (Photo, Classwork,Project work) 

- প্রোনাতদ / িাতলো  

- ফলাফল তিিরনী 



- DP তর্ক্ষার্থীদদর চূড়ান্ত ফলাফল বিরী েরা হয়  সোপনী পরীক্ষার ৭৫% নম্বর ও গঠ্নমূলে পরীক্ষার ২৫% 

নম্বদরর সেন্বদয়। 

-তর্ক্ষার্থীদদর েে শ ক্ষেিা প্রতিফতলি হয় োনদদন্ডর উপর তিতি েদর , নসখাদন িাদদর অিিান ক্রোনুসাদর 

নয়।  

পরীক্ষার তিদেষন  ও প্রতিদিদন 

 তর্ক্ষেরা গঠ্নমূলে ও সোপনী পরীক্ষার তিতিদি ির্থ্ তিদেষন েদর র্থাদে।  

 তর্ক্ষার্থীরা তনদর্দদর ফলাফল স্বমূল্যায়ন ও অনুতচন্তার োধ্যদে তিদেষন েরদি পাদর। 

 তর্ক্ষার্থীদদর নর্খার উন্নতির প্রতিদিদন েতপ ও তিতর্টাল পদ্ধতিদি সংরক্ষন ও প্রদান েরা হয় 

নযখাদন অতিিািেরা িাদদর সন্তানসহ তর্ক্ষেদদর সাদর্থ তেতলি হদয় সেল তিষদয় অিতহি হদি 

পাদরন।  

 তর্ক্ষার্থীদদর প্রদয়ার্নীয়িার সঠিেিাদি মূল্যায়ন েরার র্ন্য সেল নপ্রাগাে সেন্বয়েরা ও তিষ  র 

প্রধানরা পরীক্ষার ির্থ্ তিদেষন েদর র্থাদেন।  

 

তর্ক্ষার্থী ও অতিিািেদদর তনেট পরীক্ষার প্রতিদিদন 

 পরীক্ষার প্রতিদিদন অনানুিাতনেিাদি তিন ধরদনর সদম্মলদনর োধ্যদে তর্ক্ষার্থীদদর ননতৃদে হদয় 

র্থাদে। 

 অতিিািে-তর্ক্ষে সদম্মলন িছদর প্রধানিঃ দু’িার হদয় র্থাদে তিদর্ষিাদি তেি টাে শ পরীক্ষার পদর। 

 এছাড়াও প্রার্থতেে ও োধ্যতেে িছদরর নপ্রাগােগুদলাদি তর্ক্ষার্থীদদর ননতৃদে িছদরর োচ শ োদস এেটা 

সদম্মলন হদয় র্থাদে। 

 আনুিাতনেিাদি পরীক্ষার ির্থ্ তর্ক্ষার্থী ও অতিিািেদদর তনেট প্রদান েরা হদয় র্থাদে নেদির ও 

প্রতিটি োদর্র উপর। এটি তলতখি প্রতিদিদন আোদরও ManageBec এ পাওয়া যায়।  

 

পরীক্ষার িদর্থ্র অিিান ও গেন / প্রদির্ 

 পরীক্ষার ির্থ্ সমূহ ManageBec এর োধ্যদে সহদর্ই পাওয়া যায় যা তর্ক্ষে, তর্ক্ষার্থী, 

অতিিািে ও প্রর্াসতনে েিশারা নপদয় র্থাদে।  

 এছাড়াও পরীক্ষার ির্থ্ সহদর্ই প্রোতর্ি হদয র্থাদে তলতখি, তর্ক্ষেদদর ব্যতক্তগি ননাটবুদে। 

 

পরীক্ষা অনুর্ীলদনর পয শাদলাচনা 

 পরীক্ষা অনুর্ীলনগুদলার পয শাদলাচনা তনয়তেিিাদি েরা হদয় র্থাদে পাঠ্যক্রদের সাদর্থ সংগতি নরদখ। 



 অনুর্ীলনগুদলার পয শাদলাচনা হদয় র্থাদে তিতিন্ন স্তদর িাৎসতরেিাদি নপর্াদাতরে উন্নতির োধ্যদে যখন 

I BO  এর তিষয়তিতিে তনদদ শর্না প্রোতর্ি হয়। 

 তনদদ শর্নাগুদলা নপ্রাগাে সেন্বয়েরা তর্ক্ষেদদরদে তনয়তেিিাদি প্রদান েদর র্থাদেন। 

িাতহদরর পরীক্ষা 

PHIS IBDP/CP        IBDP/CP                                               

               হদি। 

MYP পরীক্ষাগুদলা এিং অতর্শি নম্বর 

পরীক্ষা অনুিান 

 -প্রদিযে ইউতনট / তিষদয় তনয়তেিিাদি পরীক্ষা অনুতিি হদি।  

 -পরীক্ষা োনদদন্ডর উপর তিতি েদর তর্ক্ষার্থী ও অতিিািেরা সিসেয়ই র্ানদি পারদি িাদদর 

চলোন উন্নতির সম্যে ধারনা। 

                                                                           

                                          ,                                 

                                     :          1,           1,          ২ 

                   । 

MVbg~jK g~j¨vqb [Af¨šÍixY gvb`‡Ûi Rb ]̈ 

৫.                [   ,      ,     ,       ] - 

৬.                    - 

৭.                 : 

৮.                  [   ,      ,       /       ,       ] 

‡cøR nvievi B›Uvib¨vkbvj ¯‹z‡j, GgIqvBwc-‡Z GK GKv‡WwgK eQ‡i Pvievi mgwóMZ g~j¨vqb 

Kiv nq: cÖ_g Uv‡g© `yBevi Ges wØZxq Uv‡g© `yBevi| 

‡cøR nvievi B›Uvib¨vkbvj ¯‹z‡j wkÿv c×wZi Dci ‡ekx g‡bvwb‡ek Kiv nq, Z‡e wkÿv_©x‡`i GwU Dcjwä Kiv‡Z 

Av‡iv Drmvn cÖ`vb Kiv nq †h, djvdjiƒ‡c cY¨I ¸iæZ¡c~Y©| djvdj¸‡jv gv_vq _vKv j‡ÿ¨i mv‡_ we‡kølY Kiv nq| 

cvV`vb I MÖnY c×wZi Dbœq‡bi j‡ÿ¨ QvÎ‡`i MVbg~jK I h_vmg‡q cÖ`Ë wdWe¨vK mnKv‡i ga¨g we`¨vj‡q g~j¨vqb 

Pjgvb _vK‡e| 

MVbg~jK g~j¨vq‡bi D‡Ïk¨ n‡jv `ÿZv I g‡bvfv‡ei Dbœqb NUv‡bv hv wkÿv_©x‡`i †kLv I †evSv‡K mnR Ki‡e| 

wkÿv_©xiv Kv‡Ri †h cwiwa MÖnY Ki‡e Zv Avgv‡`i GKRb ev”Pvi wkÿv cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© AeMZ Ki‡e| 

mgwóMZ g~j¨vqb n‡jv µgewa©òz g~j¨vqb hv wba©vwiZ j‡ÿ¨i wecix‡Z wkÿv_©x‡`i AR©‡bi Z_¨ cÖ`v‡bi gva¨‡g ‡kLvi 

AwfÁZv DbœwZi j‡ÿ¨ wWRvBb Kiv n‡q‡Q| 

 



g~j¨vqb bxwZ ch©v‡jvPbv: 

w÷qvwis KwgwU m`m¨MY KZ…©K GwU evwl©K ch©v‡jvPbv I nvjbvMv` Kiv n‡e|  

MZ 15 Rvbyqvix 2019 Zvwi‡L wmwc ch©v‡jvPbv I m¤úv`b Kiv nq|  

 

MYP পরীক্ষার উদেশ্যগুদলা 

তর্ক্ষার্থীদদরদে নর্খার পদ্ধতিদি সহায়িা ও উৎসাহ প্রদাদনর োধ্যদে িাদদর তর্ক্ষার উন্নতি সাধন েরা 

হয়। 

 নর্খাদনার পদ্ধতিদে র্ানাদনা, বৃতদ্ধ ও উন্নি েরা। 

 তর্ক্ষার্থীদদর র্ন্য সুদযাগ েদর নদওয়া যাদি েদর িারা  িাদদর অতিজ্ঞিা প্রদ শর্ন েরদি পাদর তিতিন্ন 

তিষদয়র উপর। 

 প্রকৃি তর্ক্ষার র্ন্য তর্ক্ষার্থীদদর প্রদনাদনা সৃতষ্ট েরা। 

 িাস্তি দুতনয়ার জ্ঞাদনর সদি সােঞ্জস্য নরদখ তর্ক্ষার্থীদদর নে তুহদলর উদদ্রগ ঘটাদনা ও িা গিীরিাদি 

অনুধািদন উৎসাহ প্রদান েরা। 

 তর্ক্ষার্থীদদর সোদলাচনা ও সৃতষ্টর্ীল দক্ষিার উন্নয়ন। 

 তর্ক্ষার্থীদদর েদধ্য আন্তর্শাতিে োনতসেিার প্রতিফলন ঘটাদনা তিতিন্ন সংস্কৃতি ও িাষার পতরতচতির 

োধ্যদে। 

 এই নপ্রাগাদের সােতেে নীতি িািদে সহায়িার োধ্যদে প্রতিটি তর্ক্ষার্থীর পতরপূর্ শ উন্নতি সাধন। 

AR©‡bi Í̄i / web¨vm 

প্রতিটি োনদন্ড তিন্ন তিন্ন অর্শদন তিিক্ত(সংখ্যানুপাতিে িাদি) নযটা ব্যান্ড তহসাদি নদখাদনা হয়, এিং প্রতিটি 

ব্যান্ড সাধারন তেছু গুদনর সেতষ্টদি তিতিন্ন স্তদরর িতর্ শি। স্তর ১ ও ২ প্রর্থে ব্যান্ড নাদে, স্তর ৩ ও ৪ তিিীয় 

ব্যান্ড , এিাদি িতর্ শি। ০(শূন্য) স্তরটি হদচ্ছ্ নয তর্ক্ষার্থী নোন োর্ই েদরতন িার র্ন্য প্রদযার্য।  

প্রদিযেটি োনদদন্ডর ৪(চারটি) ব্যান্ড রদয়দছ, এর প্রতিটি ব্যাদন্ড সদি শাচ্চ ৮(আট) নম্বর েদর নদওয়া হয়। 

প্রদিযেটি োধ্যতেে িছদরর তিষদয় (MYP) পরীক্ষার োনদন্ডগুদলা চারিাদগ তিিক্ত এিং প্রতিটি দুইটি 

অর্শদনর স্তরদে প্রতিতনতধে েদর। MYP োনদন্ডগুদলা সোনিাদি োপা হয়। 

 

প্রতিটি ব্যাদন্ডর স্তর ির্ শনায় তর্ক্ষার্থীর এেটি তনতেশষ্ট পতরসদরর েে শক্ষেিা উদেশ্য অর্শদনর ির্ শনা র্থাদে। 

এেদে তনচু স্তদরর অর্শদনর র্ন্য রদয়দছ সিদচদয় েে নযাগ্যিার ির্ শনা । যখন সংখ্যানুপাতিে স্তর বৃতদ্ধ পায় 

িখন নযাগ্যিা অর্শদনর ির্ শনাও বৃতদ্ধ পায়। 

 

 



পরীক্ষার পতরেল্পনা  

এেটি ইউতনট/ অংদর্র পতরেল্পনায় শুরুদিই তর্ক্ষেরা “statement of inquiry” বিরী েদর নযটা পুদরা 

ইউতনট/অংর্দে পতরচাতলি েদর। তিতিন্ন পদ্ধতির পরীক্ষা েদধ্য নর্থদে তর্ক্ষেরা নসই তনতেশষ্ট ইউতনদটর 

i nqui r y প্রদের তিতিদি তর্ক্ষার্থীদদর র্ন্য পয শাপ্ত সুদযাগ বিরী েদর নদন যাদি তর্ক্ষার্থীরা সদি শাচ্চ তিোর্ 

সাধন েরদি পাদর। তর্ক্ষেরা এটা তনতিি েরদি পাদরন নয িারা সঠিে ও তনরদপক্ষিাদি তিতিন্ন পরীক্ষা 

পদ্ধতির োধ্যদে পরীক্ষা সম্পন্ন েদরন।  

 

পরীক্ষার উদেশ্য 

তর্ক্ষার্থীদদর যর্থাযর্থ মূল্যায়দনর উদেশ্য ও িাদদর সদি শাচ্চ নর্খার লক্ষয িাস্তিায়দন পরীক্ষা খুিই গুরুেপূর্। 

উদেশ্য সম্পন্ন পরীক্ষাগুদলা তর্ক্ষার্থীদদর প্রতিফলদনর সুদযাগ সৃতষ্টর পার্াপাতর্ MYP এর  লক্ষয অর্শদনর 

প্রধান সহায়ে ও বিতিে ধারনা নপদি সাহায্য েদর। তর্ক্ষেরা পরীক্ষার ফল র্ানাদনার েদধ্য তদদয় 

তর্ক্ষার্থীদদর িতিষ্যি তর্ক্ষার অতিজ্ঞিাদে আদরা সমৃদ্ধ েদর নিাদল। তনয়তেি ও সেয়েি পরীক্ষা সম্পাদন 

হদচ্ছ্ নর্খা ও নর্খাদনার অপতরহায শ অংর্।  

 

 

পরীক্ষা নীতির উদেশ্য 

পরীক্ষা নীতির োধ্যদে ছাত্র, তর্ক্ষে ও অতিিািেরা দাতয়ের্ীল ভূতেো পালন েরদি পাদর যা স্কুদলর 

প্রিযার্াদে সফল হদি সাহায্য েদর এিং এর োধ্যদে পরীক্ষার স্বচ্ছ্িা , সেিা ও ন্যায্যিার তনিয়িা হদয় 

র্থাদে। PHIS তিিাস েদর প্রতিটি তর্ক্ষার্থীর স্বেীয় তর্ক্ষার প্রদয়ার্নীয়িার পার্াপাতর্ সােতেে তর্ক্ষার 

পতরপূর্©িা প্রদয়ার্ন যা MYP পুদরাপুতর গণ্য েদর। এিং এটাও তিিাস েরা হয় নয এই পরীক্ষা অনুিাদনর 

োধ্যদে তর্ক্ষার্থীদদর অর্©ন ও নর্খা সহায়িা েরা উতচি। 

PHIS এ তর্ক্ষার্থীদদর সদি শাচ্চ ব্যতক্তগি সম্ভিনাদে প্রস্ফুটিি েরার র্ন্য িাদদরদে সদি শাচ্চ প্রতিদযাতগিার 

সুদযাগ প্রদান েরা হদয় র্থাদে। এর্ন্য তর্ক্ষেরা সৃর্নর্ীল, যর্থাযর্থ এিং তর্ক্ষার্থী নেন্দ্রীে পরীক্ষার নমুনা ও 

পতরেল্পনা প্রনয়ন েদর র্থাদে নযটা িাদদরদে একুর্ র্িদের তর্ক্ষার দক্ষিা অর্©ননর পার্াপাতর্ িতিষ্যি 

ননতৃদের সুদযাগ েদর নদয়। 

ইউতনট গুদলার অনুর্ীলন সম্পদন্নর সেয় তর্ক্ষার্থীরা তিতিন্ন রেদের নর্খার পদ্ধতির দক্ষিা অর্©ননর পার্াপাতর্ 

অন্যান্য সেল প্রদয়ার্নীয় দক্ষিা অর্©ন েদর র্থাদে নযটা িাদদর সফল হদি সহায়িা েদর। 

 

 



MYP র োনদদন্ডর প্রদয়াগ ও অর্শদনর স্তর তনধ শারন 

”প্রতিটি তিষদয়র োনদন্ড তনধ শাতরি হয় নস তিষদয়র জ্ঞান, অনুধািন ও দক্ষিার উপর। এগুদলা আিতিশি ও 

তনধ শাতরি হদয় র্থাদে িাস্ততিে, ধারনাগি, পদ্ধতিগি ও সুদযাগরি জ্ঞাদনর পতরতধর উপর।”(MYP from 

Principles into Practice 2014) 

 

MYP র সেল তিষদয়র োনদন্ড 

নোন তর্ক্ষার্থীর অর্©ননর স্তর তনধ শারদনর র্ন্য তর্ক্ষেরা নয োনদন্ড প্রদয়াগ েদর নসটা হদচ্ছ্ সমৃ্পক্ত পদ্ধতি। 

প্রতিটি তিষদয়র লক্ষয ও উদেশ্য গুদলাদে সােদন নরদখ নস তিষদযর পরীক্ষা োনদন্ডদে প্রতিটি তর্ক্ষার্থীর 

অর্©ননর স্তর োপা হদয় র্থাদে। তর্ক্ষেদদর যদর্থষ্ট পতরোদনর প্রোনাতদ নদখাদি হদি প্রতিটি পরীক্ষার, নযটা 

গঠ্নমূলে নর্থদে সোপনী পরীক্ষা হদি পাদর এিং এসেল পরীক্ষা ও প্রোনাতদ নপর্াদাতরে যর্থার্থ©িার সাক্ষয 

িহন েদর। এছাড়াও এসেল মূল্যায়ন পদ্ধতি সাি©র্তনন ও স্বচ্ছ্ প্রতক্রয়ার োধ্যদে সম্পন্ন হওয়াদি তর্ক্ষেরা 

তর্ক্ষার্থীদদর সাম্প্রতিে সেদয়র ও এেতনি োর্গুদলার উপর তিতি েদর অর্©ননর োনদন্ড তনধ শারন ও তিদেষন 

েদর র্থাদে। 

 

MYP র প্রচতলি সংরক্ষর্ ও প্রতিদিদন প্রতক্রয়া 

 তর্ক্ষার্থীদদর মূল্যায়ন েরা হয় োধ্যতেে িছদরর তিষয় তিতিে োনদদন্ডর উপর 

 আটটি প্রদয়ার্নীয় তিষদয়র প্রতিটি তিষদয়রই োনদন্ডগুদলার িছরব্যাপী মূল্যায়ন হদয় র্থাদে। 

 এেটি অতধে োদর্র উপর MYP পরীক্ষার প্রতিদিদন েরা হয়। 

 তর্ক্ষেরা তনতেশষ্ট MYP োনদদন্ডর উপর িছরব্যাপী পরীক্ষা তনদয় র্থাদে।  

 তর্ক্ষেরা যদর্থাপযুক্ত পরীক্ষা তনদদ শর্না প্রদান েদর র্থাদে। 

 MYP নম্বর / নকার নদওয়া এের্ন তর্ক্ষার্থী েিটুকু দক্ষিার সতহি প্রোতর্ি োনদদন্ডর চাতহদা 

পূরন েরদি পাদর, এেইসাদর্থ তর্ক্ষেদদর নপর্াদাতরে তিদিচনার তিতিদি। 

 পরীক্ষার তনদদ শর্না ও তনদদ শতর্ো IB প্রর্য়ন েদর এিং তর্ক্ষেরা োর্ তনধ শারন েদর এিং নযদহতু 

পরীক্ষাগুদলা চলোন ও সোপনী নসদহতু এই তনদদ শতর্োগুদলা ইউতনট নর্ষ েরার পূদি শই 

তর্ক্ষার্থীদদর  িন্টন েরা হয়। তনদদ শতর্োর সাহাদয্য তর্ক্ষার্থীরা তর্ক্ষেদদর নর্থদে সহায়িা ও 

েিােি নপদয় র্থাদে। 

 তর্ক্ষার্থীদদর উদাহরন সরিরাহ েরা হদয় র্থাদে। 

 তর্ক্ষার্থীদদর নিাধগম্য িাষা ব্যিহাদরর োধ্যদে পরীক্ষা তনদদ শতর্ো প্রোর্ ও প্রসার েরা হদয় 

র্থাদে। 

 



চলোন ও সোপনী পরীক্ষাগুদলা 

তর্ক্ষার্থীদদর অর্©ননর মূল্যায়দনর র্ন্য যদর্থষ্ট পতরোদনর পরীক্ষা নদওয়া হদয় র্থাদে। এটা উৎসাতহি েরা হয় 

নয িারা তর্ক্ষেরা Wiggins ও McTighe GRASPS পদ্ধতি প্রদয়াগ েদর অনুধািদনর েেক্ষেিা 

পরীক্ষা েরদি।এ ধরদনর োর্গুদলা তর্ক্ষার্থীদদর িাস্তির্ীিদনর প্রাদয়াতগে জ্ঞান অর্©ন ও োদর্ লাগাদনার 

সুদযাগ সৃতষ্ট েদর নদয়। 

 

তিতিন্ন পরীক্ষার উদাহরনসমূহঃ  

 তর্ক্ষার্থীদদর সাক্ষাৎ েহন 

 সহপাঠীদদর পরীক্ষা েরা 

 স্ব মূল্যায়ন / আত্ন তিদেষর্ 

 নগািীগি িা এেে পরীক্ষা 

 েে প্রদর্©ন ও িাস্তি তনরীক্ষর্ 

 তলতখি পরীক্ষা 

 ইউতনট পরীক্ষা 

 িাস্তিতিতিে ির্থ্ সংেহ/সংরক্ষন 

 নে তখে আদলাচনা 

 এেে ও নগািীর োর্ 

 মুক্ত োর্ 

 গদিষনা সম্পাদন 

 তিতিন্ন উপেরদনর োধ্যদে(Power Point, Prezi or etc.) নে তখে, তলতখি ও তচদত্রর োধ্যদে 

উপিাপন 

 প্রিন্ধ অনুর্ীলন 

 

তর্ক্ষার্থীদদর প্রকৃি োর্ 

PHIS এ অধ্যায়ন তিষয়ে সিিার গুরুে খুিই েদঠ্ারিাদি অনুসরন েরা হয়। এ র্ন্য তর্ক্ষার্থীদদর 

োর্গুদলা িাদদর তনদর্দদর প্রকৃি োর্ িা রতচি িা তলতখি তেনা নসটা লক্ষয রাখা হয়। যতদ নোন তর্ক্ষার্থীর 

নোন োর্ তনদয় সদন্দদহর উদদ্রগ হয় িখন নসটির যর্থাযর্থ অনুসন্ধাদনর োধ্যদে এর প্রকৃি ও যর্থার্থ©িা 

প্রোদনর র্ন্য ফল তিলতম্বি িা অপ্রোতর্ি র্থােদি পাদর। 

 

 



অতিিািেদদর অিতহি েরা  

অতিিািে, তর্ক্ষে ও ছাত্র ছাত্রীরা হদচ্ছ্ তর্ক্ষার প্রধান অংর্। িাই এই তিন পদক্ষর েদধ্য যখন নখালা েদনর ও 

তনয়তেি নযাগাদযাগ হদয় র্থাদে িখনই তর্ক্ষা ও নর্খা অতধেির উপোরী হদয় র্থাদে। ছাত্র ছাত্রী ও 

অতিিািেদদর তনদনাক্তিাদি অিতহি েরা হদয় র্থাদেঃ 

 অতিিািে – তর্ক্ষার্থী নপাU©vল (Managebac) 

 অতিিািে-তর্ক্ষে তেলন (PTM) 

 নসতেষ্টার CP/DP/MYP/PYP উন্নতি প্রতিদিদন 

 

নযাগাদযাগ পতরেল্পনা 

প্রতি স্কুল িছদরর শুরুদিই ‘পরীক্ষা নীতি’ তর্ক্ষার্থী ও অতিিািেদদর তনেট সরিরাহ েরা হদি ও িা 

Website এ নদওয়া হদি। 

 

 

পরীক্ষা নীতির পূন©মূল্যায়ন / সংদর্াধনঃ 

এই পরীক্ষা নীতিটি প্রতিিছর              ©                        ©                          । 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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