
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

দটস্ট সম্পন্ন করোর েনয েীিব, স্বক্তস্তোয়ে এেটি স্থাে  

i-Ready, কোে করর সুরির ইন্টোররনট সংরেোগ, েগ ইন করোর তথ্য ও দহির োন 

সরমত এমন একটট রিিোইস 

আপোি সন্তাতেি স্ক   বর্থতে িোে েিা দে দকোন রনরদশষ্ট সময় তোরেকো, রনরদশর্নো 

এবং/বো সুরবধো 

দনোট দনওয়ো বো গোরণরতক সমসযো সমোধোন েিাি েেয োর্ে ও বপক্তি  

 

 

 নরনরূপণ প্রক্রিয়োটট অরনকটো দেোরখর দষ্টটষ্ট পরীক্ষোর মত—সবগুরেো প্ররশ্নর উত্তর 

সটিক িোরব পোরোটো েক্ষয নয়। এিাি উতেিয হতে েুপ্রম বোে বোে প্রবষতয় োতো 

আি বোে বোে প্রবষয় োতো ো, বসিা িেি গে েিা যাতে েতি প্রিক্ষেিা বোমাতে 

আতিা ভাত া ভাতব প্রিক্ষাোে েিতে পাতি।”  

 নরকোন প্রশ্ন েরদ দবরর্ কটিন মরন হয়, তোহরে রনরের সোধয মত দেষ্টো করর 

পতিিিাতে েত  যাতব।  

 নরনরূপণ প্রক্রিয়ো েেোর সময় সময় পররমোপ করো হয় নো—তুদি োইত  বসগুত া  

15 বর্থতে 30 প্রমপ্রেি বযাপ্রিি বোি বোি অংতি ভার্ েতি প্রেতে পাতিা।” 

রনরূপণ প্রক্রিয়ো সম্পন্ন করোর আরগ 

দদরখ রনন, তোরদর  

এই প্ররয়োেনগুরেো 

পূরণ হরয়রে রক নো: 

দদরখ রনন কী হরত 

েরেরে তো সম্পরকশ 

আপনোর সন্তোরনর 

েোনো ররয়রে রক 

নো:  

রনরূপণ প্রক্রিয়ো েেোর সময় 

 

রনরূপণ প্রক্রিয়ো বিষ হতয় বর্ত … উেযাপে েরুে! !  

আররো তথ্য, পরোমর্ শ ও টুরের েেয i-Ready.com/FamiliesAssessAtHome-এ যাে। 
 

উৎসোহ দেোগোন ও 

সহোয়তো করুন রকন্তু 

সোহোেয কররবন নো:  

 

সহোয়ক রর্ক্ষরকর িূরমকো পোেন করুন। োতেিতে প্রেতেি বসিািা প্রেতে উৎসাপ্রহে 

েরুে, বাি বাি আশ্বস্ত েরুে এবং োতেিতে প্রবিপ্রে প্রেতে ব  ে। 

 

মরন রোখরবন, তোরদররক উত্তর প্রদোরন সোহোেয নো করোটোই োতেি সাহাযয েিাি 

সবতেতয় ভাত া উপায়। 

ধরর রোখুন, খোরনকটো হতোর্ো ততরর হরত পোরর। 

আপোি সন্তােতে সহায়ো েিতে প্রেতে র্থাো বা এখাতে র্থাো অেযােয বােযাংিগুত া 

বযবহাি েরুে  

• আতি, এই িশ্নিা বেতখ বো খ বই েটি  মতে হতে! মতে িাখতব, ো োো র্থাোিা 

বোে সমসযা ো। বযিুে  পাতিা বেষ্টা েতিা আি প্রেতেি োতে বযিা সবতেতয় টিে, 

বসিাই উত্তি োও যাতে েতি i-Ready বোমাি েেয ‘এেেম টিে’ স্তিিা খ ুঁতে পায়। 

আি োিপি পতিি িতশ্ন েত  যাও।” 

•  মমতে হতে, এখে েুপ্রম প্রবিপ্রে প্রেত ই ভাত া েিতব! েুপ্রম প্রে এই িশ্নিাি উত্তি 

প্রেতয় যাতব োপ্রে এতস উত্তি প্রেতব?”  

 

মূ যায়তেি প্রেতেি েেয পিামি গ 

 


