
 

Julie Craven, Rindge Avenue Upper Campus, 2016-17 এন্ট্রি প্ল্যানের সময়ক্রম  

ন্ট্রিক্ষাবনষে যেসব ন্ট্রবষনয় য ার যেওয়া হনে:  RAUC কন্ট্রমউন্ট্রেটি ন্ট্রহনসনব আমরা কারা এবং সমস্ত ন্ট্রিক্ষার্থীর  েয অ্যাকানেন্ট্রমক উৎকষেতা এবং 
সামান্ট্র ক েযায়ন্ট্রবচানরর সমর্থেে করনত   

গভীর সংসন্ট্রির মাধ্যনম আমরা ন্ট্রকভানব কা  কন্ট্রর? 

 

লক্ষয #1:  RAUC মলূ নীতিগুললো শনোক্ত করুন (কমী, তশক্ষোর্থী, পতিবোি); তশক্ষোর্থীলেি কৃতিত্ব ও সোমোতিক নযোয়তবচোলিি সমর্থথলন িোলেি বোস্তবোয়লনি িনয 
কোঠোলমো/অনশুীলন তবকোশ করুন 

বসন্ত, 2016 ● মোচথ :  ইেস্ট্রাকিোল ন্ট্রলোরন্ট্রিপ টিম (ILT) তবকোশ কলিলে, মলূ নীতিগুললোি উপি কমীলেি তনলয় সমীক্ষো কলিলে ডেটো 
পর্থোললোচনো কলিলে 

● এতিল:  কমীলেি ডেটো সম্পলকথ  ILT উপস্থোপনো (মলূ নীতিগুললো পুনিোয় পতিেশথন কিোি ইচ্ছো, উলেশয সম্পলকথ  কলর্থোপকর্থন, 

তশক্ষোর্থীি কৃতিলত্বি উপি িভোব) 

● এতিল/ডম/িনু: মলূ নীতিগুললো সম্পলকথ  সমগ্র কমীলেি তনলয় কোি শুরু করুন, এগুললো সহ: ডশয়োিকৃি পঠন, ড্রোতটিং, কমীি লল্য়য়ি 

তববতৃি, মলূ নীতিল ি কোলিি িনয িস্তোতবি 2016-17 সময়ক্রলমি তবষলয় ঐকযমি গঠন কিো 
 

গ্রীষ্ম, 2016 ● ILT এি পশ্চোেপসিণ, 23 িনু:  মলূ নীতিল ি সময়ক্রম সম্পলকথ  িতিতক্রয়ো, অগোস্ট মলূ নীতিল ি কোলিি উপর যপিাোন্ট্রর 

ন্ট্রবকানির (pd) পতিকল্পনো 
 

িরৎ/িীত, 2016-

17 

● 31 ডশ অগোস্ট - 1লো ডসলেম্বি:  কমীলেি মলূ নীতিগুললো শনোক্ত করুন (সমস্ত কমী ও স্ব-িতিতনতি) 

● ডসলেম্বি/অলটোবি   

○ মলূ নীতিলষি উপি তশক্ষোর্থী ও পোতিবোতিক সমীক্ষো 
○ মলূ নীতিল ি সমীক্ষো ডেটো পর্থোললোচনো কিলি, তনি তনি তনবথোচনলক্ষলেি মলূ নীতি শনোক্ত কিলি তশক্ষোর্থী ও পতিবোলিি 

িতিতনতিলেি সলে পৃর্থক তমটিং 
○ কমীলেি িতিতনতি, তশক্ষোর্থী ও পতিবোলিি তনবোচথ ন ডক্ষলে সোক্ষোি, চূড়োন্ত RAUC মলূ নীতিল ি উপি ঐকযমি গঠন 

● RAUC মলূ নীতিল ি পতিকল্পনো ও বোস্তবোয়ন (কমীসভো; ILT তমটিং; সু্কল কোউতিল; RAUC এর পন্ট্ররবারবনগের (FRAUC) 

তমটিং, পতিবোলিি আললোচনো/ইলভন্ট) 

● কমথিি কমী ডগোষ্ঠী সমস্ত তশক্ষোর্থীি অযোকোলেতমক উৎকষথিো ও সোমোতিক নযোয়তবচোলিি সমর্থথলন সু্কললি কোঠোলমো/অনশুীললনি মলিয 
মলূ নীতিগুললোলক তকভোলব একতেি কিো র্োয় িোি উপি ডিোি তেলচ্ছ (কমীসভো, আতলথ তিতলি ডে) 
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বসন্ত, 2017 ● সু্কললি পতিকোঠোলমো/চচথ ো পর্থোললোচনো ও পতিেশথন কিোি িনয কমথিি কমী ডগোষ্ঠী অবযোহি র্থোকলব (কমীসভো, আতলথ তিতলি ডে) 

● গ্রীলেি কোলিি িনয মলূ নীতিল ি িনয এবিং 2017-18 বোস্তবোয়লনি িনয চূড়োন্ত তসদ্ধোন্ত তনন এবিং অগ্রোতিকোিগুললো সম্পলকথ  িোতনলয় 

তেন 

 

 

 

লক্ষয #2:  কমীলেি মলিয সিংসতক্ত তিতি করুন, িোপ্তবয়স্ক তশক্ষোর্থী সিংসৃ্কতিি সহোয়িো করুন 

বসন্ত, 2016 ● সু্কললি িিোলনি সলে 1:1 সোক্ষোৎকোি 

● ইেস্ট্রাকিোল ন্ট্রলোরন্ট্রিপ টিম (ILT):  ডশয়োিকৃি বই How to Create a Culture of Achievement in your school 

and classroom (Fisher, Frey, Pumpian), Intro-Ch 1 পলড়লে এবিং আললোচনো কলিলে 

গ্রীষ্মকালীে 

2016 

● ILT এি পশ্চোেপসিণ, 23 িনু:  How to Create a Culture of Achievement, Ch 2 - 4 পলড়লে ও আললোচনো কলিলে; টম 

তমটিং চলক্রি িস্তোবনো ডর্খোলন ডকোতচিং ও ডপশোেোতি তবকোলশি (pd) িনয তনলয়োতিি তমটিং অন্তভুথ ক্ত িলয়লে,  ডসই সম্পলকথ  িতিতক্রয়ো; 
আেশথ তশক্ষোর্থীলেি শনোক্ত কিো; ডেইনস্ট্রম ডহেঁ লট ডহেঁ লট তশক্ষলণি িোস্তো ডখোেঁিো 

● িলুোই 19-21:  ডকোি তলেোিতশপ টম তমট, প্ল্যোন লোতনথিং ওয়োকথ , টম তমটিংলয়ি চক্র এবিং টম তমটিংলয়ি pd কোঠোলমো চূড়োন্ত করুন 

িরৎ/িীত, 

2016-17 

● সু্কললি িিোলনি সোলর্থ নিুন কমীলেি 1:1 সোক্ষোৎকোি  

● অগোলস্টি কমীসভো:  কমীলেি কোলে ডমৌতলক র্ুতক্ত, 1:1 সোক্ষোৎকোলিি সমলয় সিংগৃহীি ডেটোি সলে সম্পকথ  সহ টম তমটিংলয়ি চক্র 

উপস্থোপনো 
● 19ডশ ডসলেম্বি, কমীসভো:  ডকোলচিো লোতনথিং ওয়োলকথ ি উলেলশয ও কোঠোলমো উপস্থোপনো কিলবন 

○ 20 ডশ ডসলেম্বি  ILT এি দ্বোিো পর্থোললোতচি ডর্ সময়ক্রম কমীলেি সলে ভোগ কিো হলয়লে ডসট অনসুোলি সোপ্তোতহক লোতনথিং 
ওয়োকথ  (ডকোি তলেোিতশপ টম ও পতিবতিথ ি ILT সেসয) শুরু হলব 

■ িোনয়ুোিীি টোইমলোইন কল হল সু্কল সম্পলকথ -শতক্ত ও িলয়োিনীয়িোি পযোটোনথ সম্পলকথ  ডেটোলি তক তববিণ িলয়লে 

িোি উপি ILT মলূযোয়ন; 

■ ILT কমীি িনয pd ড োকোলসি িস্তোব তেলি ডেটো বযবহোি কিলব, ডকোি তলেোিতশপ টম িতিতক্রয়োি িনয সমস্ত 
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কমীলেি কোলে উপস্থোপলনি িনয িস্তোবনো ডপশ কিলব, নিুন ড োকোলসি িতি ললনি িনয র্ো খুেঁিলেন িোি 

পতিেশথন সহ 
○ 19 ডশ ডসেলম্বি সপ্তোহ:  টম তমটিংলয় ডকোলচলেি সলে পতিচয় কিোলনো হলব, ডশয়োি কিো বইলয়ি, পঠনতভতিক িতি তলি 

অনশুীলন চলক্রি সলে র্ুক্ত সুগম পঠন শুরু কিো হলব  

বসন্ত, 2017 ● ডশয়োি কিো বইলয়ি পঠন, সময়  অনসুোলি িতি তলি অনশুীলন ILT চক্র পর্থোললোচনো কিো এবিং কমীলেি সলে ভোগ কিো তনলয় টম 

তমটিং চোতললয় র্োন (চূড়োন্ত িতি লন সহ বই এতিল মোলস ডশষ হলয় র্োলব) 

● পর্থোললোতচি লকু- ি বযবহোি কলি সোপ্তোতহক লোতনথিং ওয়োক চোতললয় র্ো  
● ILT িতি তলি অনশুীলন চক্র সম্পলকথ   কমীলেি অবস্থোি তবষলয় এবিং লকু- ি ডর্থলক পর্থোললোতচি ডেটো পর্থোললোচনো কিলব; 

ডশয়োিকিো ডবোিসম্পন্নিোি িনয কমীলেি কোলে উপস্থোপন কিলব; ডেটোি িতিতক্রয়োি তভতিলি 2017-18 pd অগ্রোতিকোিগুতল তিতি 

কিলব 

● িনু 2017:  2017-18 pd অগ্রোতিকোিগুললোি ওপলি কোি শুরু কিলি সু্কল তশক্ষোবলষথি ডশলষ সমস্ত কমীলক উপলভয হলি হলব  

 

লক্ষয #3:  সু্কল ও পতিবোলিি অিংশীেোতিত্ব বঝুুন ও শতক্তশোলী কলি িুলনু 

বসন্ত, 2016 ● সু্কললি িিোলনি সলে এলেি 1:1 সোক্ষোৎকোি: 

○ কতমউতনট অিংশীেোি, তেতস্ট্রট তিলসোসথ পযোলনল, তবকোশ ও িলয়োিনীয়িোি ডক্ষে সহ RAUC ডি িোলেি ভূতমকো 
ডবোঝোি লক্ষয সহ 

○ পোতিবোতিক তনর্ুতক্তকিলণি িোিণোি আলবেন কিলি তেতস্ট্রট গ্রুপ ও অবসিিোপ্ত পোতিবোতিক তলেঁয়লি 

● কমী, পতিচর্থোকোিী, কতমউতনট অিংশীেোতিলেি িনয RAUC ফ্যান্ট্রমন্ট্রল এেনগ নমন্ট টিম (FET) িতিষ্ঠো করুন;  

○ FET চোিথ  পর্থোললোচনো, লক্ষয তনিথোিলণি িনয 14ই িনু সোক্ষোি 

● িনু:  তস্থতিতবনযোস, পতিকল্পনোি িনয RAUC এর পন্ট্ররবারবনগের (FRAUC) অত সোিলেি সলে সোক্ষোি করুন 

 

গ্রীষ্ম, 2016 ● িনু 29: তদ্বিীয় RAUC FET তমটিং 
○ কমথ িলেি ওপি পর্থোললোচনো ও ঐকযমি গঠন করুন; আবোি সোক্ষোৎকোলিি আলগ কোি এতগলয় িোখলি তিনট তনতেথষ্ট 



 

Julie Craven, Rindge Avenue Upper Campus, 2016-17 এন্ট্রি প্ল্যানের সময়ক্রম  

ন্ট্রিক্ষাবনষে যেসব ন্ট্রবষনয় য ার যেওয়া হনে:  RAUC কন্ট্রমউন্ট্রেটি ন্ট্রহনসনব আমরা কারা এবং সমস্ত ন্ট্রিক্ষার্থীর  েয অ্যাকানেন্ট্রমক উৎকষেতা এবং 
সামান্ট্র ক েযায়ন্ট্রবচানরর সমর্থেে করনত   

গভীর সংসন্ট্রির মাধ্যনম আমরা ন্ট্রকভানব কা  কন্ট্রর? 

পিবিী পেলক্ষপ শনোক্ত করুন; ভতবষযলিি তমটিংলয়ি িোতিখ ঠিক কলি িোখুন (বহৃঃস্পতিবোি 1লো ডসলেম্বি, 

িোিপি মোলসি ির্থম বিুবোি)  

● 1লো অগোস্ট: FRAUC অত সোিলেি সলে ডেখো করুন, FET চোিথ , পতিকল্পনো ডশয়োি করুন; FET এ ডর্োগ তেলি FRAUC 

সেসয খুেঁিমু 

 

িরৎ/িীত, 2016-17 ● কোি অবযোহি িোখলি FET এি মোতসক তমটিং--মোলসি ির্থম বিুবোি   

● এসলবি িনয 6ম ডগ্রে, 7ম ডগ্রে, 8ম ডগ্রলেি পতিবোিলেি িনয তবজ্ঞোপন তেন এবিং েটু তমটিংলয়ি আলয়োিন করুন (একট 

সু্কললি আলগ, একট সু্কললি পলি): 

○ RAUC সম্পলকথ  িোলেি েতৃষ্টভেী শুনলি 

○ উপতস্থি ডর্থলক FET চোিথ  ও কোি সম্পলকথ  িতিতক্রয়ো শুনলি 

● ডগ্রে ডললভল সু্টলেন্ট ড োকোস গ্রুলপি আলয়োিন করুন 

● সু্কললি িশোন বো তলেোিশীপ িতিতনতি FRAUC তমটিংলয় ডর্োগ ডেলবন  

বসন্ত, 2017 ● মোতসক FRAUC তমটিংলয় সু্কল তলেোিশীলপি উপস্থোপনো অবযোহি িোখুন 

● মোতসক FET তমটিং অবযোহি িোখুন 

○ ডগ্রে ডললভল পতিবোতিক তমটিং, সু্টলেন্ট ড োকোস গ্রুপগুললোি ডর্থলক তশক্ষণ ডপশ করুন 

○ কোলিি তবষলয় বললি তকভোলব এই তশক্ষণ বযবহোি কিলি হয় ডসই তবষলয় সুস্পষ্ট িোিণো তিতিি িনয FET ডি তনর্ুক্ত 

ডহোন 

○ িতিতক্রয়ো একতেি কিলি 2017-18 এি িনয কতমউতনটি সলে পতিবোলিি সম্পৃক্তিোি িস্তোবনো ডশয়োি 

করুন(FRAUC, সু্কল কোউতিল, ILT, কমীসভো); কতমউতনটলি চূড়োন্ত পতিকল্পনোি তবষলয় িোনোন 

 

লক্ষয #4:  সতিতলি তসদ্ধোন্ত গ্রহলণি কোঠোলমো বঝুুন ও শতক্তশোলী কলি িুলনু:  ইেস্ট্রাকিোল ন্ট্রলোরন্ট্রিপ টিম (ILT), সু্টনেন্ট সানপার্ে  টিম (SST), RAUC 

এর পন্ট্ররবারবরগ (FRAUC), সু্কল কাউন্ট্রিল   

বসন্ত, 2016 ● 2015-16 এি কোি অবযোহি িোখলি, 2016-17 এি িনয পতিকল্পনো কিলি বসলন্তি ইেস্ট্রাকিোল ন্ট্রলোরন্ট্রিপ টিম (ILT) 



 

Julie Craven, Rindge Avenue Upper Campus, 2016-17 এন্ট্রি প্ল্যানের সময়ক্রম  

ন্ট্রিক্ষাবনষে যেসব ন্ট্রবষনয় য ার যেওয়া হনে:  RAUC কন্ট্রমউন্ট্রেটি ন্ট্রহনসনব আমরা কারা এবং সমস্ত ন্ট্রিক্ষার্থীর  েয অ্যাকানেন্ট্রমক উৎকষেতা এবং 
সামান্ট্র ক েযায়ন্ট্রবচানরর সমর্থেে করনত   

গভীর সংসন্ট্রির মাধ্যনম আমরা ন্ট্রকভানব কা  কন্ট্রর? 

তমটিংলয় ডর্োগ তেন; চূড়োনয তমটিংলয় ILT (শতক্ত, িলয়োিনীয় ডক্ষে) ডর্থলক িতিতক্রয়োি অনলুিোি করুন 

● সু্টনেন্ট সানপার্ে  টিম (SST) ডবশী শতক্তশোলী তেক, উন্নতিি ডক্ষলেি উপি সু্কল তশক্ষোবলষথি ডশলষি িতিতক্রয়ো সম্পূণথ কলিলে 

● FRAUC এি কোলে এবিং পতিচর্থোকোিী কতমউতনটি কোলে তনলিি পতিচয় তেলি, িশ্ন, আইতেয়ো শুনলি RAUC এর 

পন্ট্ররবারবনগের (FRAUC) সলে িলুনি তমটিংলয় ডর্োগ তেন; 20 ডশ িনু:  FRAUC এি ওভোিতভউ, ললক্ষযি িনয নিুন 

FRAUC অত সোিলেি সলে ডেখো করুন 

 

গ্রীষ্ম, 2016 ● িনু 23:  ILT এি সলে ডেখো করুন, ILT উলেলশযি িস্তোতবি পতিমোিথ লনি উপি িতিতক্রয়ো চোন 

● আলগি SST ডচয়োিমযোন, ত লি আসো সহকোিী অিযলক্ষি সলে SST এি বেলিি ডশলষি িতিতক্রয়োি পর্থোললোচনো করুন 

● 1লো অগোস্ট  পতিকল্পনো অবযোহি িোখলি, লক্ষয তনিথোিণ কিলি FRAUC অত সোিলেি সলে সোক্ষোি করুন  

● সু্কল কোউতিল: 

○ তকভোলব তভন্ন তভন্ন সু্কল কোউতিল কোি কলি, তকভোলব িো গলড় ডিোলো হলয়লে িো সম্পলকথ  ির্থয একতেি কিলি 3-5 িন 

তেতস্ট্রট অিযলক্ষি 1:1 সোক্ষোৎকোলিি বযবস্থো করুন 

○ RAUC ডি সু্কল কোউতিললি ইতিহোস, তকভোলব কোি কলিলে, উন্নতিি ডক্ষেসমহূ সম্পলকথ  তশক্ষলণি লক্ষয সম্পলকথ  
ডসলেম্বলিি ির্থমতেলক তমটিং ঠিক কিলি সু্কল কোউতিললি সেসযলেি সলে ডর্োগোলর্োগ করুন 

 

িরৎ/িীত, 2016-17 ● ILT, SST, FRAUC, সু্কল কোউতিললি তনয়তমি তমটিং শুরু করুন 

○ সু্কল কোউতিললি কলর্থোপকর্থলনি তভতিলি, কখন নিুন সু্কল কোউতিললি তনবথোচন হলব িো তনিথোিণ করুন (সম্ভবি 

ডসলেম্বলিি ডশষ তেলক)  

○ অিযলক্ষি সলে 1:1 সোক্ষোৎকোলিি পি িস্তোতবি ললক্ষযি তববতৃি তবকোলশি আললোচনো, পির্োললোচনো, বেলিি লক্ষয 
তনিথোিণ কিলি অলটোবলিি সু্কল কোউতিললি উপি ডিোি ডেওয়ো হয় 

 

বসন্ত, 2017 ● ILT, SST, FRAUC, সু্কল কোউতিললি তনয়তমি তমটিং চোতললয় র্োন 

● িনু 2017:  শতক্ত ও উন্নতিি ডক্ষেসমলূহি ওপি িতিট গ্রুলপি সলে বেলিি ডশলষি িতি লন বঝুলি তমটিংলয়ি বযবস্থো করুন 

 


