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ননিউ ইয়রর	� রসস্টেটটের ইইংটরনজি ভভাষভা নশিকভারর্থীটদের জিনিন 

নপিতভামভাতভার অনধিরভাটরর সনিদে 

ননিউ ইয়রর্ক সস্টেট নশিকক্ষা নবিভক্ষাগ (ননিউ ইয়রর্ক সস্টেট এডড করশিনি নডপক্ষাটর্ক কমেন, NYSED)-এর রনমেশিনিক্ষার প্রনবিধক্ষানি পক্ষাটর্ক 154 

আপনিক্ষাকর - ইইংকরনজি ভক্ষাষক্ষা নশিকক্ষারর্ক (ইইংনলিশি লিলক্ষাঙডকয়জি লিক্ষানির্ক র্ক ক্ষামেক্ষাতক্ষা/অনভভক্ষাবিরকদেরকর প্রদেক্ষার্থী ক্ষার, ELL)-এর নপত	 নি রকর: 

1.	
 আপননি সযে এলিক্ষারক্ষায় বিরবিক্ষার রকরনি সরখক্ষানিরক্ষার সড লি নডনস্ট্রিকক্টে আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের নবিনিক্ষামেমকলিল রররক্ষানর নশিকক্ষা 

পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার, আপনিক্ষার বিক্ষা আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের ইনমেকগ্রেশিনি স্টেলক্ষাটক্ষার যেক্ষাই সহক্ষার নিক্ষা সরনি (সযেমেনি, আপনিক্ষার 

পনরবিক্ষাকরর রদেরলরক্ষা নিক্ষাগনরর, ইনমেগ্রেলক্ষান, বিক্ষা রক্ষাগজিপত্রনবিহর্থীনি যেক্ষাই সহক্ষার নিক্ষা সরনি) এবিইং আপননি বিক্ষা আপনিক্ষার 

সছেকলিকমেকয়রক্ষা সযে ভক্ষাষক্ষাকতই ররক্ষা বিকলিনি নিক্ষা সরনি৷ 

2.	
 আপনিক্ষার বিক্ষা আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের ইনমেকগ্রেশিনি স্টেলক্ষাটক্ষারকর প্ররক্ষাশি রকর নদেকত পক্ষাকর এমেনি তরল বিক্ষা রক্ষাগজিপত্র 

সদেয়ক্ষার অনিডকরক্ষাকধর রমখড র্থীনি হওয়ক্ষা ছেক্ষাড়ক্ষাই আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদেরকর সড কলি ভনতর্ক ররক্ষাকনিক্ষার অনধরক্ষার৷ আপনিক্ষাকর 

সরক্ষাশিলক্ষালি নরনরউনরনট রক্ষাডর্ক বিক্ষা নিম্বর, ইনমেকগ্রেশিনি নভরক্ষা বিক্ষা নভরক্ষা স্টেলক্ষাটক্ষার, অরবিক্ষা নরনটকজিনিনশিকপর রক্ষাগজিপত্র বিক্ষা 

নরনটকজিনিনশিপ স্টেলক্ষাটক্ষার রম্পকরর্ক তরল সদেয়ক্ষার জিনিল বিলিক্ষা যেক্ষাকবি নিক্ষা৷ 

3.	
 সড লি নডনস্ট্রিকক্টের রক্ষাকর গুরুত্বপমর র্ক সযেক্ষাগক্ষাকযেক্ষাকগর রমেয় আপনিক্ষার পছেন্দনির্থীয় ভক্ষাষক্ষায় এরজিনি সযেক্ষাগল সদেক্ষাভক্ষাষর্থী/অনিবিড ক্ষাদের 

পক্ষাওয়ক্ষার জিনিল সফেডক্ষাকরলি আইনি অনিযেড ক্ষায়র্থী অনধরক্ষার৷ 

4.	
 এরই মেক্ষাতত ভক্ষাষক্ষা/বিক্ষানড়কত বিলবিহৃত ভক্ষাষক্ষায় ররক্ষা বিলিক্ষা 20 বিক্ষা তকতক্ষানধর সগ্রেড-সলিকভলি নশিকক্ষারর্থীর্ক রক্ষারকলি আপনিক্ষার 

রনক্ষাকনির জিনিল এরনট নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা (বিক্ষাইনলিঙডয়ক্ষালি এডড করশিনি, BE) রমের্করমনচি পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার৷1 

5.	
 আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়রক্ষা ইএলিএলি নহকরকবি নচিনহ্নিত হকলি এবিইং নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা বিক্ষা নিতড নি ভক্ষাষক্ষা নহকরকবি ইইংকরনজি 

(ইইংনলিশি এজি এ ননিউ লিলক্ষাঙডকয়জি) (আকগ বিলিক্ষা হকতক্ষা নদ্বিতর্থীয় ভক্ষাষক্ষা নহকরকবি ইইংকরনজি) রমেরর্ক মনচিকত ভনতর্ক ররক্ষার জিনিল 

মেকনিক্ষানির্থীত হকলি ইইংকরনজিকত এবিইং আপনিক্ষার পছেন্দনির্থীয় ভক্ষাষক্ষায় নলিনখত নবিজ্ঞনপ্তি পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার৷2 

1 অলক্ষারনপরক্ষা রনিকরন নডনক্রি অনিডযেক্ষায়র্থী, ননিউ ইয়রর্ক  নরনটকত, K-8 সগ্রেকডর পক্ষাশিক্ষাপক্ষানশি দেড’নট সগ্রেকড সগ্রেড-পযের্কক্ষাকয়র 15 বিক্ষা তকতক্ষানধর নশিকক্ষারর্কর্থী এরই ভক্ষাষক্ষায় ররক্ষা বিলিকলি 

এরনট নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্করমনচি পনরচিক্ষালিনিক্ষা ররক্ষা আবিশিলর৷ যেনদে সরক্ষাকনিক্ষা সড কলি পযের্কক্ষাপ্তি রইংখলর সযেক্ষাগল নশিকক্ষারর্থী নিক্ষা রক্ষাকরর্ক , নরন্তু সরই নডনস্ট্রিকক্টের মেকধল রক্ষাকর, তক্ষাহকলি 

নডনস্ট্রিক্টেকর অবিশিলই এরনট নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্করমনচির বিলবিসক্ষা ররকত হকবি৷ 
2 রবি ইএলিএলি-রক্ষা “নিতড নি ভক্ষাষক্ষা নহকরকবি ইইংকরনজি” সরক্ষাকরর্কর মেক্ষাধলকমে তক্ষাকদের ইইংকরনজি দেকতক্ষার উন্ননত রকর রক্ষাকর৷ সরইরক্ষাকর, নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্করমনচিকত রক্ষারক্ষা 

নশিকক্ষারর্ক ত ভক্ষাষক্ষা শশিলির্থীও গ্রেহর রকর রক্ষাকর৷ এরনট নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্ক মনচিকত মেলি নবিষয়গুকলিক্ষার সরক্ষারর্থীরক্ষা মেক্ষাত র ম র্কগুকলিক্ষা (সযেমেনি, গনরত, নবিজ্ঞক্ষানি, ও রমেক্ষাজিপক্ষাঠ) ইইংকরনজি ও 

তক্ষাকদের মেক্ষাতত ভক্ষাষক্ষা উভয়নটকত পনরচিক্ষালিনিক্ষা ররক্ষা হয়৷ যেক্ষারক্ষা নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমেরম র্কগুকলিক্ষা ইইংকরনজিকত ননিকয় রক্ষাকর৷ র্ক নচিকত অইংশি সনিয় নিক্ষা তক্ষারক্ষা নবিষয়গুকলিক্ষার সরক্ষার

1 

Bengali - Parent Bill of Rights 
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6.	
 আপনিক্ষার সড লি নডনস্ট্রিক্টে আকয়ক্ষানজিত উচ্চ মেক্ষানিরম্পন্ন এরনট ওনরকয়কনশিনি সরশিনি পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার, যেক্ষা সস্টেকটর 

মেক্ষানিদেণ, পরর্থীকক্ষা, ও ইএলিএলি-সদের জিনিল সড কলির প্রতলক্ষাশিক্ষাগুকলিক্ষা, এবিইং সরইরক্ষাকর নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা ও ইইংনলিশি এজি এ 

ননিউ লিলক্ষাঙডকয়জি রমেরর্ক মনচির লিকল ও শিতর্ক গুকলিক্ষার উপর মেকনিক্ষাকযেক্ষাগ সদেয়৷ সড কলির রমের্করমনচিকত চিম ড়ক্ষানভক্ষাকবি ভনতর্ক ররক্ষার 

আকগ এই ওনরকনশিনি অবিশিলই অনিডনষ্ঠিত হকত হকবি, এবিইং অবিশিলই আপনিক্ষার পছেন্দনির্থীয় ভক্ষাষক্ষায় হকত হকবি৷ 

7.	
 আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের ইইংকরনজি ভক্ষাষক্ষায় উন্ননত ররক্ষা রম্পকরর্ক তরল পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার, এবিইং তক্ষারক্ষা নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা 

রমের্করমনচিকত রক্ষারকলি তক্ষাকদের মেক্ষাতত ভক্ষাষক্ষায় উন্ননত ররক্ষা রম্পকরর্ক ও তরল পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার৷ 

8.	
 আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের রক্ষানবির্কর নশিকক্ষা ও ভক্ষাষক্ষা উন্নয়কনির সককত্র অগ্রেগনত রম্পকরর্ক আকলিক্ষাচিনিক্ষা ররক্ষার জিনিল, 

রক্ষাধক্ষাররভক্ষাকবি আবিশিলর শবিঠরগুকলিক্ষার পক্ষাশিক্ষাপক্ষানশি, বিছেকর রমেপকক এরবিক্ষার সড কলির স্টেক্ষাফেকদের রক্ষাকর সদেখক্ষা ররক্ষার 

অনধরক্ষার৷ 

9.	
 ভনতর্ক হওয়ক্ষার 10 নদেকনির মেকধল আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদেরকর নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা বিক্ষা নিতড নি ভক্ষাষক্ষা নহকরকবি ইইংকরনজি 

রমের্করমনচিকত সক্ষানি সদেয়ক্ষার অনধরক্ষার, এবিইং নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্করমনচিকত অইংশি নিক্ষা সনিয়ক্ষার অনধরক্ষার৷ নিমলনিতমেভক্ষাকবি, 

আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়রক্ষা অবিশিলই নিতড নি ভক্ষাষক্ষা নহকরকবি ইইংকরনজি নশিকক্ষাননিকদের্ক শিনিক্ষা সপকত হকবি৷ 

10.আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের মেমলি সড কলি আপনিক্ষার ভক্ষাষক্ষায় নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষা রমের্করমনচি প্রদেক্ষানি ররক্ষা নিক্ষা হকলি, আপনিক্ষার নডনস্ট্রিকক্টে 

অনিডরূপ রমেরর্ক মনচি প্রদেক্ষানি ররক্ষা হয় এমেনি আকররনট সড কলি আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের বিদেনলি হওয়ক্ষার অনধরক্ষার৷ 

11. বিয়র ও সগ্রেড সলিকভলি অনিডযেক্ষায়র্থী সড লি নডনস্ট্রিকক্টের প্রদেক্ষানি ররক্ষা রবি রমের্করমনচি ও পনরকষবিক্ষায় রমেক্ষানি প্রকবিশিক্ষানধরক্ষার 

পক্ষাওয়ক্ষার জিনিল আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়র অনধরক্ষার, এর মেকধল অনভর্ক ড ক্ত রকয়কছে গ্রেলক্ষাজিডকয়শিকনির জিনিল আবিশিলরগুকলিক্ষা, 

এবিইং অনিল নশিকক্ষারর্থীর্ক কদের জিনিল লিভল সড কলির ররলি রমেরর্ক মনচিরমেমহ৷ 

12.অনিল রবি সছেকলিকমেকয়কদের মেত এরই এরক্ষাকডনমের স্তকর রবিগুকলিক্ষা মেমলি নবিষকয়র নশিকক্ষাননিকদের্ক শিনিক্ষা পক্ষাওয়ক্ষার জিনিল, এবিইং 

ইইংকরনজি ও অনিলক্ষানিল নবিষয় সযেমেনি পক্ষাঠ/ভক্ষাষক্ষা শশিলির্থী, গনরত, নবিজ্ঞক্ষানি, ও রমেক্ষাজিপক্ষাঠ সশিখক্ষার জিনিল আপনিক্ষার 

সছেকলিকমেকয়কদের অনধরক্ষার৷ ইএলিএলি রক্ষানভর্ক করর জিনিল সযেক্ষাগল হওয়ক্ষার রক্ষারকর মেমলি নবিষয়গুকলিক্ষার নশিকক্ষাননিকদের্ক শিনিক্ষা 

পক্ষাওয়ক্ষার রকমেতক্ষা রর্থীনমেত হয় নিক্ষা৷ 

13.পক্ষাঠক্রিমে-বিনহভর্ক ড ত রমের্করক্ষাকণ (সড লি ছেড নট-পরবিতর্ক র্থী কক্ষাবি, সখলিক্ষাধডলিক্ষা, ইতলক্ষানদে) অইংশি সনিয়ক্ষার পমর র্ক রডকযেক্ষাগ পক্ষাওয়ক্ষার জিনিল 

আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের অনধরক্ষার৷ ইএলিএলি রক্ষানভর্ক করর জিনিল সযেক্ষাগল হওয়ক্ষার রক্ষারকর পক্ষাঠক্রিমে-বিনহভর্ক ড ত রমেরর্ক ক্ষাকণ 
অইংশি সনিয়ক্ষার রকমেতক্ষা রর্থীনমেত হয় নিক্ষা৷ 
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14.সড লি/নডনস্ট্রিক্টে রবি নশিকক্ষারর্থীর্ক কদের জিনিল সযে হস্তককপ পনররল্পনিক্ষা প্রদেক্ষানি রকর তক্ষার রক্ষাকর রক্ষামেঞ্জরলপমর র্কভক্ষাকবি রহক্ষায়তক্ষা 

পনরকষবিক্ষা (সযেমেনি, এরক্ষাকডনমের ইনক্ষারকভনিশিনি রক্ষানভর্ক র) পক্ষাওয়ক্ষার জিনিল আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের অনধরক্ষার৷ 

15.আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের ইইংকরনজি ভক্ষাষক্ষায় অগ্রেগনত মেমলিলক্ষায়নি ররক্ষার জিনিল পরর্থীকক্ষায় অইংশি সনিয়ক্ষার অনধরক্ষার, এবিইং 

ননিউ ইয়রর্ক সস্টেকটর পরর্থীকক্ষারহ এরক্ষাকডনমের পরর্থীকক্ষাগুকলিক্ষাকত আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়কদের শনিপডরল রম্পকরর্ক তরল 

পক্ষাওয়ক্ষার অনধরক্ষার৷ 

16.আপনিক্ষার সছেকলিকমেকয়রক্ষা ইএলিএলি রমেরর্ক মনচিকত রক্ষারক্ষার রমেয় বিছেকরর পর বিছের এরনট নদ্বিভক্ষাষর্থী নশিকক্ষায় বিক্ষা নিতড নি ভক্ষাষক্ষা 

নহকরকবি ইইংকরনজি রমের্করমনচিকত ভনতর্ক রক্ষারক্ষার অনধরক্ষার৷ 

17.উপকর উনল্লিনখত সরক্ষাকনিক্ষা অনধরক্ষার লিনঙ্ঘিত হকলি ননিউ ইয়রর্ক সস্টেট এডড করশিনি নডপক্ষাটর্ক কমেকনর অনফের অবি 

বিক্ষাইনলিঙডয়ক্ষালি এডড করশিনি ও ওয়ক্ষারর্ক লিলক্ষাঙডকয়কজির রক্ষাকর সযেক্ষাগক্ষাকযেক্ষাগ ররক্ষার অনধরক্ষার৷ অনিডগ্রেহ রকর আমেক্ষাকদেরকর 

718-722-2445 নিম্বকর সফেক্ষানি ররুনি, বিক্ষা OBEFLS@nysed.gov নঠরক্ষানিক্ষায় ইকমেইলি ররুনি৷ 

www.p12.nysed.gov/biling ওকয়বিরক্ষাইট সদেখডনি, বিক্ষা ননিকচির নঠরক্ষানিক্ষায় নলিখডনি: 

New York State Education Department

Office of Bilingual Education & World Languages

55 Hanson Place, Room 594

Brooklyn, NY 11217
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