
 

DPS STS School Dhaka 

STUDENT’S SELF ASSESSMENT AND REFLECTION SHEET 

[to be filled and submitted to class the teacher with the parents’ signature on the given date] 

  

Student’s Name: _____________________________ Grade____________ Section: ______ 

Instructions:  

a. This self-assessment task aims to encourage students and parents to understand the importance of various tenets to be 

followed for child’s development and enhancement of capabilities.  

b. Students can rate their own behaviour and performance on various criteria based on facts and parents can supervise the 

same- parents should not enforce anything; instead, encourage their children for self-evaluation and reflection. 

c. Students should be consistent in their rating; not to be lenient or strict but be factual and justify with facts.  

d. Parents have the responsibility of providing all the necessary help and support to their child in meeting the below 

mentioned criteria; also to demonstrate ideal behaviour for their child, so that he or she can learn from them.  

e. This self-assessment is done once in two months.  

 

Rating:  Rate your behaviour and performance at home with: A, M, S, N (Always: A, Mostly: M, Sometime: S, Never: N) 

 

Sl. 

No  
Criteria 

Aug- 

Sep 22 

Oct-

Nov22 

Dec 22- 

Jan 23 

1  Are you humble/obedient? follow all sensible instructions given by parents-guardians 

quickly- be nice to your siblings, friends and elders  

      

2  Are you empathetic and honest? –empathize with others problems and respond 

appropriately; speak truth and be honest  

      

3  Do you help your parents in household chores?-  cleaning, arranging things, making bed, 

cooking, doing the dishes, etc.  

      

4  Do you manage your time properly? Set and follow time table- follow planned screen time, 

complete work on time, follow regular study and play time  

      

5  Are you courteous? Greet your acquaintances and use golden words:  

thank you, please and sorry; welcome guests and treat them appropriately  

      

6  Do you take care of your family members and friends?        

7  Are you an inspired learner? enjoy learning new things, read storybooks- novels; generate 

new ideas, be creative and work smart  

      

8  Are you gritty? do not leave your work incomplete; take pride in completing task. Finish 

what you start without getting distracted  

      

9  Are you smart? think smart and take smart decisions; dress smart and always look neat and 

tidy  

      

10  Are you strong?  eat nutritious food, play outdoor games without compromising your study 

time; high fitness levels. Learn from failures and be mentally strong to face criticism, 

mockery and challenges  

      

 

Parents are requested to  

 discuss all the above criteria with their child in detail; encourage their child to start following them one by one  

 make child conscious of all the above tenets; do not make this task a burden. Do not compare with other children.  

  

I hereby endorse that the above ratings are genuine; true to best of my knowledge and observation.  

  

 

Signature of the student with date (to be signed only first time) (Name and Signature of parent)     

 

 

© DPS STS School-2022    

 

 



 

ডিডিএস এসটিএস সু্কল ঢাকা 

ছাত্রের স্ব-মূল্যায়ন এবং প্রতিফল্ন শীট 

[প্রদত্ত িাতরত্রে তিিামািার স্বাক্ষর সহ তশক্ষত্রের োত্রছ িূরণ েত্রর ক্লাত্রস জমা তদত্রি হত্রব]  

 

ডিক্ষার্থীর নামঃ____________________________________________________ গ্রেিঃ_______________________ গ্রসকিনঃ______________ 

 

ডনর্দেিাবল ঃ  

 

 এই স্ব-মূল্যায়ন টাত্রের ল্ক্ষয হল্ তশক্ষার্থী এবং অতিিাবেত্রদর এেটট তশশুর তবোশ এবং সক্ষমিা বৃদ্ধির জনয অনসুরণ েরা তবতিন্ন 

নীতিমাল্াসমূত্রহর গুরুত্ব বুঝত্রি উৎসাতহি েরা। 

 তশক্ষার্থীরা িত্রর্থযর উির তিতত্ত েত্রর তবতিন্ন মানদত্রের তিতত্তত্রি িাত্রদর তনজস্ব আচরণ এবং েম মক্ষমিাত্রে মূল্যায়ন েরত্রি িাত্রর এবং 

অতিিাবেরা এেই িত্ত্বাবধান েরত্রবন। অতিিাবেবৃন্দ জজারিূব মে তেছু প্রত্রয়াগ েরা েরার িতরবত্রিম, িাত্রদর সন্তানত্রদর স্ব-মূল্যায়ন 

এবং প্রতিফল্ত্রনর জনয উৎসাতহি েরত্রবন।   

 তশক্ষার্থীত্রদর িাত্রদর জরটটংত্রয় ধারাবাতহে হত্রি হত্রব; নম্র বা েত্র ার না হত্রয় বাস্তবসম্মি হত্রি হত্রব এবং িত্রর্থযর সাত্রর্থ নযায়সঙ্গি হত্রি হত্রব। 

 তিিামািার দাতয়ত্ব িাত্রদর সন্তানত্রে তনত্রে উতিতেি মানদে িূরত্রণর জনয প্রত্রয়াজনীয় সমস্ত সাহায্য এবং সহায়িা প্রদাণ েরা; এছাডাও 

িাত্রদর সন্তাত্রনর জনয আদশ ম আচরণ প্রদশ মন েরা, য্াত্রি িার সন্তানরা িাত্রদর োছ জর্থত্রেও তশেত্রি িাত্রর। 

 এই স্ব-মূল্যায়ন দুই মাত্রস এেবার েরা হয়। 

 

গ্ররটি ঃ বাতডত্রি আিনার আচরণ এবং েম মক্ষমিা মূল্যায়ন েরুন A, M, S, N- এর সাহাত্রয্য (সব মদা: A জবতশরিাগই: M তেছু সময়: S েেনও না: 

N) 

 

ক্রতমে 

নং 
তনণ মায়ে 

অগাস্ট- 

জসত্রেম্বর 

২০২২ 

অত্রটাবর 

-নত্রিম্বর 

২০২২ 

তিত্রসম্বর 

২২- 

জানুয়ারী 

২৩ 

১ আিডন ডক নম্র/আজ্ঞাবহ? তিিা-মািা-অতিিাবেত্রদর জদওয়া সমস্ত তনত্রদমশাবল্ী দ্রিু অনুসরণ 

েত্ররন- আিনার িাইত্রবান, বনু্ধবান্ধব এবং বডত্রদর সাত্রর্থ িাল্ বযবহার েত্ররন 

   

২ আিডন ডক সহানুভূডিি ল এব  সৎ? -অনযত্রদর সমসযার প্রতি সহানুিূতিশীল্  এবং 

য্র্থায্র্থিাত্রব প্রতিদ্ধক্রয়া জানান; সৎ এবং সিয ের্থা বত্রল্ন  

   

৩ আিডন ডক আিনার বাবা-মার্ক বাড়ির কার্ে সাহায্য কর্রন? - িতরষ্কার েরা, 

দ্ধজতনসিে সাজাত্রনা, তবছানা তিতর েরা, রান্না েরা, র্থাল্াবাসন েরা ইিযাতদ 

   

৪ আিডন ডক আিনার সময় সটিকভার্ব িডরচালনা কর্রন? সময় সারণী প্রস্তুি এবং 

অনুসরণ েত্ররন- িতরেতিি দ্ধিন সময় অনুসরণ েত্ররন, সময়মত্রিা োজ সমূ্পণ ম েরত্রয়ন, তনয়তমি 

অধযয়ন এবং জেল্ার সময় অনুসরণ েত্ররন 

   

৫ আিডন ডক ডবনয় ? আিনার িতরতচিত্রদর শুত্রিচ্ছা জানান এবং সুবণ ম শব্দ বযবহার েত্ররন: 

ধনযবাদ, অনুগ্রহ েত্রর এবং দুুঃতেি; অতিতর্থত্রদর স্বাগি জানান এবং িাত্রদর সাত্রর্থ য্র্থায্র্থ 

আচরণ েত্ররন 

   

৬ আিডন ডক আিনার িডরবার্রর সদসয এব  বনু্ধর্দর য্ত্ন গ্রনন?    

৭ আিডন ডক একেন অনুপ্রাডিি ডিক্ষার্থী? নিুন দ্ধজতনস তশেত্রি উিত্রিাগ েত্ররন, গত্রির 

বই-উিনযাস িত্রডন; নিুন ধারণা তিতর েত্ররন, সৃজনশীল্ এবং স্মাটম হত্রয় োজ েত্ররন 

   

৮ আিডন ডক দৃঢ়চডরত্র? আিনার োজ অসম্পূণ ম রাত্রেন না; োজ সম্পূণ ম েরার জনয গতব মি 

হন, তবভ্রান্ত না হত্রয় আিতন য্া শুরু েত্ররন িা জশষ েরুন 

   

৯ আিডন ডক আধুডনক? স্মাটম তচন্তা েত্ররন এবং স্মাটম তসিান্ত তনন; স্মাটম জিাষাে এবং 

সবসময় ঝরঝত্রর এবং িতরিাটট র্থাত্রেন 

   

১০ আিডন ডক িক্তিিাল ? িুটিের োবার োন, আিনার অধযয়ত্রনর সময় আত্রিাস না েত্রর 

বাতহত্রর জেল্াধুল্া েত্ররন, বযর্থ মিা জর্থত্রে তশক্ষা তনন এবং সমাত্রল্াচনা, উিহাস এবং 

চযাত্রল্ত্রের মুত্রোমুতে হত্রি মানতসেিাত্রব শদ্ধিশাল্ী র্থাত্রেন 

   

  

অতিিাবেত্রদর অনুত্ররাধ েরা হত্রচ্ছুঃ 

 সমস্ত SAR মানদে িাত্রদর সন্তাত্রনর সাত্রর্থ তবস্তাতরি আত্রল্াচনা েরুন; িাত্রদর সন্তানত্রে এে এে েত্রর জসগুত্রল্াত্রে অনুসরণ শুরু 

েরত্রি উৎসাতহি েরুন।  

 অনুগ্রহ েত্রর তশশুত্রে SAR-এর সমস্ত নীতিমাল্া সম্পত্রেম সত্রচিন েরুন; অনয তশশুত্রদর সাত্রর্থ িুল্না েরত্রবন না।  

আতম এিদ্বারা সমর্থ মন েরতছ জয্ উিত্ররর জরটটংগুতল্ প্রেৃি; আমার জ্ঞান এবং িয্ মত্রবক্ষণ অনুয্ায়ী সিয। 

 

 

িাডরখ সহ ডিক্ষার্থীর স্বাক্ষর (শুধুমাত্র প্রর্থমবার স্বাক্ষর করর্ি হর্ব)    (ডিিামািার নাম এব  স্বাক্ষর) 

 

© DPS STS School-2022    
 


