
সংস্কৃ তি, সংহতি এবং পতিকল্পনা প্রতরিযা (6 টি পদক্ষেপ)      
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা অন্তর্ভু ক্তি এবং ববক্িত্র্যতাকে দঢ়ৃ রাকব মূলর্য জদয়। জেলাটির সংস্কৃ ক্ত, স্কু ল েক্মউক্িটির প্রক্তটি 
সদসর্যকে সমরভুি এবং েক়্িত েরার জষেকত্ এেীরূত।

পাঠ্যরিম, শেখা এবং সহাযিা (12 টি পদক্ষেপ)       
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা এেটি মািদকডের-সাক্রকত সক্জিত পাঠর্যক্রম এবং এেটি ক্বস্তৃত মূলর্যায়ি বর্যবস্া বর্যবহার েকর 
যা তার েক্মউক্িটির ক্িষোরথীকদর েির্য সাংস্কৃ ক্তগত ও রাষাতাত্ত ক্বিেরাকব উপযুতি এবং সমস্ ক্িষোিক্বিকদর 
িাক্হদা পূরণ েকর।

তনক্দদে েনামূলক চচদে া এবং শকৌেল (7 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা প্রমাণ-ক্রত্ত ক্তে ক্িষোপদ্ধক্তগুক্ল োযভুের েকরকে যা েকঠার, মািদকডের-সাক্রকত সক্জিত, 
সাংস্কৃ ক্তগতরাকব অন্তর্ভু ক্তিমূলে এবং সমস্ ক্িষোিক্বিকদর িাক্হদা পূরণ েকর।

সামাতিক-সংক্বদনেীল এবং আচিণগি স্াস্্য ও তবকাে (2 টি পদক্ষেপ)   
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা পাঠর্যক্রম, ক্িক্দভু ষ্ট ক্িকদভুিিামূলে িিভু া ও সংস্াি, এবং স্কু ল েক্মউক্িটির প্রাপ্তবয়স্কদর দ্ারা 
উকদেির্যমূলে মকেক্লংকয়র মাধর্যকম প্রক্তটি ক্িষোিক্বিকদর সামাক্েে-সংকবদিিীল এবং আিরণগত সুস্তাকে 
সমরভুি েকর।
                
                
               
মূল্যাযন এবং িবাবতদতহিা (5 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলাকত ক্িষোরথীকদর উপাত্ত পক্রমাপ ও ক্বকলেষকণর েির্য এেটি সমক্বিত প্রক্ক্রয়া রকয়কে, যার মকধর্য 
এোকেক্মে, আিরণ এবং সামাক্েে-সংকবদিিীল ক্িষোর উপাত্ত অন্তর্ভু তি রকয়কে। এই উপাত্ত েবাবক্দক্হতা 
এবং অক্বক্ছিন্ন উন্নক্তকত সমরভুি জোগাকত বর্যবহৃত হয়।        
 

1

2

3

4

5
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উদ্দেশ্য: এই পদ্ধক্তগত ক্িকদভুিিামূলে পযভুাকলািিা 
(Systemetic Instructional Review, SIR) 
অগ্রগক্তর পযভুকবষেকণর ক্রকপাকটভুর উকদেির্য হল 
জেলা ও এর জটেেকহাল্ারকদর SIR ক্রকপাকটভুর 
ক্ক্রয়ােলাপগুক্ল বাস্বায়কি জেলার অগ্রগক্ত 
সম্কেভু  এেটি আপকেট সরবরাহ েরা। এই 
অগ্রগক্তর পযভুকবষেকণর ক্রকপাটভুগুক্ল প্রক্ত ক্িষোবকষভু 
দইুবার েকর (ফল/ক্প্ং) হালিাগাদ েরা হকব এবং 
উপলরর্য হকব।

পটভূমি:  2018 সাকলর জসকটেম্বর মাকস রাষ্ট্রীয় 
আইিসরা (AB1840) েতৃভু ে এেটি সংক্বক্ধ পাস 
েরা হকয়ক্েল যা জসই জেলাগুক্লর েির্য সমরভুি 
পুিগভুঠি েকরক্েল যাকদর বকেয়া রাষ্ট্রীয় ঋণ ক্েল। 
Inglewood-এর েির্য, এর ফলশ্রুক্তকত রাের্য 
প্রিাসেকে CDE-এর পক্রবকতভু  LACOE জে ক্রকপাটভু 
েরকত হয়, এবং স্বয়ংক্ক্রয়রাকব জেলাটিকে CCEE-
জত জরফার েরা হয় তাকদর ক্িকদভুিিামূলে ক্সকটেম 
েক্িত প্রযুক্তিগত সহায়তার েির্য।

SIR মি? SIR হ’ল জেলার ক্িকদভুিিামূলে বর্যবস্া 
এবং রাষ্ট্রীয় প্রকয়ােিীয়তার অগ্রগক্তর এেটি ক্বস্তৃত 
PK-12 এোকেক্মে এবং সামাক্েে-সংকবদিিীল 
মূলর্যায়ি।  SIR সম্কেভু  আরও োিুি এবং আপিার 
জেলাগুক্লর সম্ূণভু SIR ক্রকপাটভু ও োযভুক্িবভুাহী 
সারসংকষেপ জদখুি।

IUSD SIR মিদ্পোট্ট

SIR-এি মিদ্ ্্ট শিোিলূি উপো্োিসিহূ
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তেষোর্থী এবং পাতিবাতিক সম্পৃক্তিা (5 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা ক্দ্-মুখী জযাগাকযাগ িিভু া েকর রাকে যা েক্মউক্িটিকত পক্রবাকরর সাংস্কৃ ক্তগত এবং রাষাগত 
িাক্হদাকে প্রক্তফক্লত েকর। জেলা োত্ জিতৃকবির প্রিাকরর েির্য সংস্ািসমূহ এবং ক্ক্রয়ােলাপগুক্লকে বর্যবহার 
েকর এবং সক্ক্রয় পক্রবার ও সম্প্রদায়গত সম্ৃতিতার  আকয়ােি েকর।

স্কু ল-তিি্তিক তনক্দদে েনামূলক শনিপৃক্বেি দলগুতল (4 টি পদক্ষেপ)    
উদ্দেশ্য: জেলার প্রক্তটি স্কু কল ক্িকদভুিিামূলে জিতৃকবির দলগুক্লকত সুগঠিত প্রক্িষেেগণ রকয়কেি যারা জপিাদারী 
ক্িষোর উপর মকিাক্িকবি েকরি এবং সমস্ ক্িষোরথীকদর েির্য ক্িকদভুিিা ক্েোইকির েির্য সাংস্কৃ ক্তগতরাকব 
প্রক্তক্ক্রয়ািীল, উপাত্ত-িাক্লত ক্সদ্ধান্ত জিয়। 

             
প্রোসতনক শকাতচং এবং শনিপৃবে (5 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলার বর্যবস্াপিা এবং ক্িকদভুিমূলে জিতৃকবি প্রিাসকের োযভুোক্রতায় সমরভুি, প্রিার এবং এেটি 
সহকযাক্গতামূলে সংস্কৃ ক্ত বা়িাকিার েির্য জেলা েকু়ি বর্যবস্া রকয়কে।

              
শপোদািী তেষো এবং শকাতচং (3 টি পদক্ষেপ)        
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলাটিকত োযভুের ক্িষোদাকির পদ্ধক্তগুক্লর উপর মিকযাগ জরকখ এেটি উপাত্ত-িাক্লত 
জপিাদারী ক্িষোর পক্রেল্পিা রকয়কে যা ক্িষোরথীকদর এোকেক্মে, সামাক্েে-সংকবদিিীল এবং আিরণগত 
ক্িষোর উন্নক্ত সাধি েকর।

              
উপাত্ত ব্যাবস্াপনা ও ব্যবহাি এবং তেষোর্থীক্দি ির্্য প্রণালী (4 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলা োযভুেররাকব এেটি ক্িষোরথী তরর্য প্রণালী বর্যবহার েরা যা জগ্রেসমূহ, উপক্স্ক্ত এবং িৃঙ্খলা 
সহ সমস্ ক্িষোরথীকদর উপাত্ত সংরষেণ েকর এবং ট্র্যাে েকর।.

              
শিলা ও শনিপৃক্বেি ষেমিা (10 টি পদক্ষেপ)       
উদ্দেশ্য: স্কু ল জেলাটির এেটি বহু-স্র ক্বক্িষ্ট সাংগঠক্িে োঠাকমা রকয়কে যা ক্িক্চিত েকর জেলাটির 
উচ্াোক্ঙ্খত ক্মিি এবং দষৃ্টিরক্গি সম্ক্েভু ত লষের্যগুক্ল সাক্রবদ্ধ েরা হকয়কে। স্কু ল এবং জেলা জিতৃকবির প্রক্তটি 
সদসর্য তাকদর রূক্মো পালকি সমক্রভুত। 
               
     

তনক্দদে োবলী সহ প্রোসতনক সহাযিা (3 টি পদক্ষেপ)
উদ্দেশ্য: ক্বদর্যালকয়র জেলা পক্রিালিা পষভুদ প্রক্তটি ক্িষোরথীর েির্য দঢ়ৃ প্রক্িষেণমূলে অিুিীলি এবং 
ক্িষোমূলে সহায়তা প্রকয়াকগর লকষের্য সুস্পষ্টরাকব ক্লক্খত িীক্ত, প্রক্ক্রয়া এবং জপ্রাকটােলসমূহ প্রক্তষ্া েকরকে। 

6

7

8

9

10

11

12

1 13

1 1 2

2 3

2 1

3

1 8 1

1 1 1

সবভুকমাট 
শুরু 
হওয়া সবভুকমাট প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট 
সম্ূণভু 
হকয়কে 
এমি 

সবভুকমাট 
শুরু 
হওয়া

সবভুকমাট 
প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট সম্ূণভু 
হকয়কে এমি 

সবভুকমাট সম্ূণভু 
হকয়কে এমি 

সবভুকমাট প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট 
সম্ূণভু 
হকয়কে 
এমি 

সবভুকমাট 
সম্ূণভু 
হকয়কে 
এমি 

1
সবভুকমাট প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট 
সম্ূণভু 
হকয়কে 
এমি 

সবভুকমাট 
শুরু 
হওয়া

সবভুকমাট 
সম্ূণভু 
হকয়কে 
এমি 

সবভুকমাট 
প্রেৃয়াধীি

সবভুকমাট 
শুরু 
হওয়া


