
 
 

 

 

 

 
 

ESSA দায়বদ্ধতা ও নিউ ইয়র্ক  সু্কলগনুল: সু্কললর িতুি ররটিং সম্পলর্ক  রবাঝা 
 
Every Student Succeeds Act (এভনর সু্টলেন্ট সার্সীেস অ্যাক্ট), বা ESSA, হল K-12 পাবনলর্ নিক্ষার জিয মূল রেোলরল আইি, যার লক্ষয হল সর্ল নিি ু

যালত এর্ট গণুমািসম্পন্ন নিক্ষা লাভ র্লর তা সনুিনিত র্রা। আইিট অ্িসুালর নিক্ষার্থীরা রযভালব সােলয অ্জক ি র্লর তার জিয পাবনলর্ সু্কলগনুললর্ রস্টট দায়বদ্ধ রালে। 

ESSA রস্টটগনুললর্ িমিীয়তা রদয় - তালদর দায়বদ্ধতা বযবস্থাগনুল পরীক্ষার নিছর্ রস্কারগনুলর রর্থলর্ও আলরা রবনি নর্ছু পনরমাপ র্রলত পালর। 

ESSA নিক্ষামূলর্ সমতা প্রচার র্লর, যার অ্র্থক হল এই রয সর্ল নিক্ষার্থী সু্কলল সােলয ও উন্ননত লাভ র্লর তা তারা রযই রহার্, রযোলিই র্থাকুর্, বা রযোলির সু্কললই যার্ িা 

রর্ি।  সু্কলগনুল রর্ািটা ভাল র্রলছ এবিং উন্ননত র্রার জিয তালদর র্ী র্রা প্রলয়াজি রসই সম্পলর্ক  অ্র্পট র্লর্থাপর্র্থলির সূচিা র্রার মাধ্যলম দায়বদ্ধতা বযবস্থাগনুল এটলর্ 

সম্ভব র্লর তুললত সাহাযয র্লর। দায়বদ্ধতা বযবস্থাগনুল উচ্চরূলপ-র্াযকর্র সু্কলগনুলর র্াছ রর্থলর্ রিোর সলুযাগ প্রদাি র্লর এবিং রসইসর্ল নেনিক্ট ও সু্কলগনুললর্ োন্ড ও সম্পদ 

প্রদাি র্লর যালদর উন্ননত র্রা প্রলয়াজি।  

 
িতুি দায়বদ্ধতা বযবস্থা 
 
সু্কললর র্াযকসম্পাদি পনরমাপ র্রার জিয নিউ ইয়র্ক  রস্টট এেুলর্িি নেপাটক লমন্ট (New York State Education Department, NYSED) এর্ রসট িতুি 

সূচর্ স্থাপি র্লরলছ। রস্টট বযাপী হাজার হাজার মািষু - মা-বাবা, নিক্ষানবদ, এবিং নবলিষজ্ঞলদর মতামত নিলয় NYSED এইসর্ল সূচর্গনুললর্ গলে তুলললছ। িতুি 

সূচর্গনুল ইিংলরনজ ভাষা র্লা ও গনণলত সােলয পনরমাপ র্রার উপলর সিংর্ীণক লক্ষযনবন্দলুর্ ছানপলয় যায়। এগনুলর অ্ন্তভুকক্ত হল অ্িযািয মূল নবষয়গনুল রযমি নবজ্ঞাি ও 

সমাজনবদযা, এবিং নিক্ষার্থীর উন্ননত ও সু্কললর অ্গ্রগনতর উপর আলরা অ্লির্ রবনি সদুঢ়ৃ লক্ষযনবন্দ ুআলছ। মলূযায়িগনুল তাসলেও এর্ট গরুতু্বপূণক অ্িংি, নর্ন্তু িতুি দায়বদ্ধতা 

বযবস্থাট এর্ট সু্কল র্ীভালব র্াজ সম্পাদি র্রলছ তা রদোর এর্ট আলরা সম্পূণক রপূ প্রদাি র্লর।  সু্কললর র্াজ সম্পাদলির নিক্ষা বনহভূক ত পদলক্ষপগনুলও িতুি বযবস্থাটর 

অ্ন্তভুকক্ত।  

 
িতুি সচূর্গনুলর অ্ন্তভুক ক্ত হল নিক্ষার্থীর নিক্ষাগত সােলযলাভ, নিক্ষার্থীর উন্ননত এবিং সু্কললর 
অ্গ্রগনত, ইিংলরনজ ভাষা নিক্ষার্থীলদর অ্গ্রগনত, দীর্কস্থায়ী অ্িপুনস্থনত, এবিং, হাই সু্কলগনুলর জিয, 

স্নাতর্ত্ব লালভর হার ও র্ললজ, র্মকজীবি ও িাগনরর্ অ্িংিগ্রহলণর জিয নিক্ষার্থীলদর প্রস্তুত র্রা। 

 
এইসর্ল সূচর্গনুলর প্রনতটর জিয, প্রনতট সু্কল “1” রর্থলর্ “4” এর মলধ্য এর্ট রস্কার অ্জক ি 

র্লর। এর্ হল সবলচলয় র্ম। চার হল সবলচলয় রবনি। সর্ল নিক্ষার্থীলদর জিয ও সর্ল নিক্ষার্থী 

উপদলগনুলর জিয সু্কলগনুল এর্ট রস্কার পায়, রযমি বণকগত ও জানতগত দলগনুলর সদসয, স্বল্প-

আয়সম্পন্ন নিক্ষার্থী, অ্ক্ষমতা র্থার্া নিক্ষার্থী, এবিং ইিংলরনজ ভাষা নিক্ষার্থী। 

 
 
 
  

মা-বাবার জিয তর্থয পত্র  
 



  

সু্কলগনুললর্ র্ীভালব রেণীভুক্ত র্রা হয় 
 
দায়বদ্ধতা বযবস্থাট সু্কলগনুললর্ নতিট নবভালগর এর্টলত রেণীভুক্ত র্লর: সিুাম সম্পন্ন, এর্ট সানবকর্ সহায়তা ও উন্ননত (Comprehensive Support and 

Improvement, CSI) সু্কল, বা এর্ট অ্ভীষ্ট সহায়তা ও উন্ননত (Targeted Support and Improvement, TSI) সু্কল। CSI ও TSI সু্কলগনুল উভয়ই 

অ্নতনরক্ত সহায়তা পাওয়ার রযাগয। 

 
এর্ট সু্কললর্ CSI নহসালব সিাক্ত র্রা রযলত পালর র্ারণ সু্কলট িতুি সূচর্গনুলর সমন্বলয়র উপলর “1” পযকালয় র্াজ সম্পাদি র্লর অ্র্থবা হাই সু্কলগনুলর রক্ষলত্র, যনদ 

নিক্ষার্থীলদর সর্ল দললর জিয, স্নাতর্ত্ব লালভর হার 67 িতািংলির র্ম হয়। 2018-19 সালল িরু ুর্লর, প্রনত নতি বছর অ্ন্তর রস্টট বযাপী সর্ল সু্কলগনুলর অ্ন্তত 5 

িতািংিলর্ নিউ ইয়র্ক  CSI নহসালব সিাক্ত র্রলব।  

 

এর্ট সু্কললর্ TSI নহসালব সিাক্ত র্রা রযলত পালর যনদ এর্ট বা তার রবনি নিক্ষার্থী উপদল িতুি সূচর্গনুলর সমন্বলয়র উপলর “1” পযকালয় র্াজ সম্পাদি র্লর।  রর্ালিা 

এর্ট সু্কল সিুাম সম্পন্ন হলল, সু্কলট TSI এ পনরণত হওয়ার আলগ দইু বছর ধ্লর র্ম র্াযকর্ানরতা র্থার্লত হয়। 

 
র  ্ যানকিংগনুললর্ র্ীভালব র্ালযক পনরণত র্রা হয় 
 

এই রেণীভুনক্ত বযবস্থাটর উলেিয হল সম্পণূকরূলপ সমতা অ্জক ি র্রা। সবলচলয় রবনি মলিালযাগ রদওয়া প্রলয়াজি এমি সু্কলগনুললর্ সিাক্ত র্রার মাধ্যলম, NYSED ও সু্কল 

নেনিক্টগনুল এইসর্ল সু্কলগনুলর উপলর সম্পদগনুললর্ রর্ন্দ্রীভূত নদলত পালর। 

 
আপিার নিিরু সু্কলটলর্ যনদ CSI সু্কল নহসালব সিাক্ত র্রা হলয় র্থালর্, তাহলল র্লয়র্ট পদলক্ষপ রিওয়া হলব: 
 

 আপিার সু্কল এর্ট মলূযায়ি সম্পন্ন র্রলব যালত রর্ািট ভালভালব র্াজ র্লর এবিং রর্ািট র্লর িা তা নিধ্কারণ র্রা যায়। মা-বাবা এবিং জিসমালজর সদসযলদর 

এলত অ্িংিগ্রহণ র্রার সলুযাগ র্থার্লব। এরপর, আপিার সু্কল এর্ট সু্কল উন্নয়ি পনরর্ল্পিা গলে তুললব। 

 নেনিক্ট ও রস্টলটর অ্িলুমাদি পাওয়ার পলর, উন্নয়ি পনরর্ল্পিাট র্ালযক পনরণত র্রা হলব। এর অ্ন্তভুক ক্ত হলব র্মপলক্ষ এর্ট সু্কল-বযাপী উন্নয়ি র্াযকলর্ৌিল। এর 

অ্ন্তভুকক্ত হলত পালর রযভালব তহনবল েরচ হয় তার পনরবতকি অ্র্থবা রযভালব রেণীর্ক্ষগনুল নিক্ষার্থীর সামানজর্ ও মািনসর্ স্বাস্থযলর্ সহায়তা র্লর তা রজারদার 

র্রা। নিক্ষর্ ও র্মীরা রপিাগত উন্নয়লি অ্িংিগ্রহণ র্রলবি। এবিং আপিার সু্কল উন্নয়লির র্াযকলর্ৌিলল সহায়তা র্রার জিয অ্র্থকতহনবল পাওয়ার রযাগয হলব। 

 র্ীভালব সু্কললর নর্ছু অ্র্থকতহনবল েরচ র্রা হয় রসই নসদ্ধান্ত নিলত মা-বাবা ও নিক্ষার্থীলদর সাহাযয র্রার জিয অ্র্থবা নিক্ষার্থী ও মা-বাবালদর মতামত বযক্ত 

র্রার সলুযাগ রদয় এমি অ্িযািয র্াজর্লমক তারা যকু্ত হওয়ার সু লযাগ পাি, তা আপিার সু্কল সনুিনিত র্রলব। 

 আপিার সু্কলটর যনদ উন্ননত িা র্লট, তাহলল অ্নতনরক্ত পদলক্ষলপর প্রলয়াজি হলব, এবিং যনদ র্ম-র্াযকর্ানরতা বহাল র্থালর্ তাহলল সু্কলটলর্ আনধ্র্ানরলর্র 

রহোজলত (নরনসভারনিপ) স্থাি রদওয়া হলত পালর। 

আপিার নিিরু সু্কলটলর্ যনদ TSI সু্কল নহসালব সিাক্ত র্রা হলয় র্থালর্, তাহলল র্লয়র্ট পদলক্ষপ রিওয়া হলব: 
 

 আপিার সু্কল এর্ট মলূযায়ি সম্পন্ন র্রলব যালত রর্ািট ভালভালব র্াজ র্লর এবিং রর্ািট র্লর িা তা নিধ্কারণ র্রা যায় - মা-বাবা এবিং জিসমালজর 

সদসযলদর এলত অ্িংিগ্রহণ র্রার সলুযাগ র্থার্লব। এরপর, আপিার সু্কল এর্ট সু্কল উন্নয়ি পনরর্ল্পিা গলে তুললব। 

 নেনিলক্টর অ্িলুমাদি পাওয়ার পলর, উন্নয়ি পনরর্ল্পিাট র্ালযক পনরণত র্রা হলব, এর অ্ন্তভুক ক্ত হল র্মপলক্ষ এর্ট সু্কল-বযাপী উন্নয়ি র্াযকলর্ৌিল।  আপিার 

সু্কল নেনিলক্টর র্াছ রর্থলর্ অ্নতনরক্ত প্রযনুক্তগত সহায়তা পালব। 

 আপিার সু্কল মা-বাবা, নিক্ষর্ ও নিক্ষার্থীলদর উপর প্রনত বছর সমীক্ষা চালালব। 

 যনদ র্লয়র্ বছর পলরও আপিার সু্কললর উন্ননত িা র্লট, তাহলল আপিার সু্ক ললর্ CSI নহসালব রেণীভুক্ত র্রা হলত পালর। 

আপিার সু্কল, নেনিক্ট এবিং রস্টট সর্ল নিক্ষার্থীর জিয এর্ট অ্সাধ্ারণ নিক্ষা সনুিনিত র্রার জিয র্াজ র্লর চলায় আপিার সহায়তার জিয আপিালর্ ধ্িযবাদ। আলরা 

সিক্ত এর্ট সু্কল গলে রতালায় আপনি র্ীভালব যকু্ত হলত পালরি তা জািার জিয অ্িগু্রহ র্লর আপিার সু্কললর নপ্রনিপাললর সালর্থ রযাগালযাগ র্রিু।  


