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�াগতম! িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভাগ (এন ওয়াই এস ই িড) এর ি�ভািষক িশ�া 

এবং িব� ভাষা দ�র (ও িব ই ডাবলু এল) এর ল�য্ হল, িনউ ইয়কর্  ে�েটর সম� 

িশ�াথ�, যােদর মেধয্ ইংিলশ লয্া�েুয়জ লারনাসর্ (ই এল এল এস) / বহভািষক 

িশ�াথ�রাও (এম এল এল এস) অ�ভুর্ �, যােত সেবর্াৎকৃ� মােনর িশ�াগত সাফলয্ ও 

ভাষাগত দ�তা অজর্ ন করেত পাের, েসটা িনি�ত করা। আমরা সবর্দাই েচ�া কির 

যােত সম� িশ�াথ�র িশ�াগত পথ এবং সামািজক-আেবগগত চািহদাগিল একািধক 

ভাষায় পরূণ করা যায় যােত তারা কেলজ এবং েপশাগত ে�ে� েযাগদােনর জনয্ 

��ত হেত পাের। �েতয্ক বছর আপনার স�ােনর ভাষাগত দ�তা মলূয্ায়েনর জনয্ 

িনউ ইয়কর্  ে�ট ইংিলশ এয্াজ আ েসেক� লয্া�েুয়জ এয্ািচভেম� েট� (এন ওয়াই এস 

ই এস এল এ িট) েনওয়া হেয় থােক। 
 
ভূিমকা  
েয সম� িশ�াথ� িনউ ইয়কর্  ে�ট আইেডি�িফেকশন েট� ফর ইংিলশ লয্া�েুয়জ লারনাসর্ (এন ওয়াই এস আই িট 
ই এল এল) �ারা ই এল এল/এম এল এল িহেসেব িচি�ত হেয়েছ, তােদর �েতয্েকর-ই এন ওয়াই এস ই এস এল এ 
িট পির�ািট েনওয়া হেয় থােক। এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-র উে�শয্ হল, িনউ ইয়কর্  ে�েটর �ুলগিলেত 
ে�ড েক-১২ পযর্� েয সম� ই এল এল/এম এল এল ভিতর্  আেছ তােদর ইংেরিজ ভাষায় দ�তার �েরর বািষর্ক 
মলূয্ায়ন করা। এই পরী�ািট, ই এল এল/এম এল এল-েদর ইংেরিজ ভাষার িবকাশ স�েকর্  সরকার, �ুল, মাতা-
িপতা এবং িশ�ক/িশি�কােদর গর�পূণর্ তথয্ �দান কের। 
 
এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট কখন েনওয়া হেয় থােক?  
সাধারণতঃ, বস�কােল এি�ল এবং েম মােস এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট েনওয়া হেয় থােক।   
 
িশ�াথ�েদর িক ধরেনর �� িজ�াসা করা হেব? 
এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-েত ইংেরিজ ভাষা েশানা, বলা, পড়া এবং েলখা িবষয়ক বহর-মেধয্-এক 
(মাি�প্ ল চেয়স), সংি��-উত্তরিভিত্তক �� (শটর্  িরেটন ের�ন্ স েকােয়ে�নস), িবশদ-উত্তর িভিত্তক �� (লং 
িরেটন ের�ন্ স েকােয়ে�নস) এবং েমৗিখক �� (ওরাল ের�ন্ স েকােয়ে�নস) থােক। আপনার স�ানেক পরী�ার 
সবগিল অংশ-ই উত্তেরর েচ�া করেত হেব। আপনার স�ানেক ে�ণীকে� েয সম� কাযর্াবলী ও ��-উত্তেরর স�ুখীন 
হেত হেব, এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-েত িজ�াসয্ ��গিল তার-ই এক �িতফলন মা�।     
 
এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট েক/কারা িনেয় থােকন?  
িনউ ইয়কর্  ে�েটর েযাগয্তাস�� িশ�ািবদ্ রা এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট িনেয় থােকন।   

 
আমার স�ােনর এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-েত �া� ন�েরর কিপ েকমন কের েপেত পাির?   
�ুল-ই এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-েত �া� ন�েরর িরেপাটর্  আপনােক েদেব েযটা ইংেরিজ ভাষায় আপনার 
স�ােনর িবকােশর মা�া স�েকর্  িনিদর্� তথয্ �দান করেব।  



২০১৫-২০১৬ িশ�াবষর্ এবং তার পরবত� সমেয় ইংেরিজ ভাষায় দ�তার িক িক �র বতর্ মান?  
িশ�াথ�েদর িবিবধ দ�তােক মানয্তা িদেয় ইংেরিজ ভাষায় দ�তার �রেক পূেবর্র চারিটর বদেল বতর্ মােন পাচঁিট 
অংেশ ভাগ করা হেয়েছ। 

 
 

    
 
এই ইংেরিজ দ�তা �রগিল িক িনেদর্শ কের?  
নীেচর সারণীেত এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-র িবিভ� দ�তার �রগিল বণর্না করা হল।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�র ইংেরিজ ভাষায় দ�তার �েরর বণর্না 

 

এ�ািরং 
(িবিগিনং, �াথিমক) 

এ�ািরং �ের একজন িশ�াথ� তার িশ�াগত ভাষার দ�তা বৃি�র জনয্ 
সাহাযয্কারী উপাদান এবং কাঠােমার (সােপাটর্ স এয্া� �াকচাসর্) উপর 
অতয্� েবশী িনভর্ রশীল। েসই সে� িবিভ� িশ�াগত ে�ে� (পিরেবেশ) 
ইংেরিজ ভাষায় দ�তা �দশর্েনর জনয্ ভাষাগত চািহদাও েস এখনও 
পূরণ করেত পারেছ না। ই এল এল পিরেষবা পাও

য়ার েযাগয্। 

ইমািজর্ ং (েলা 
ই�ারিমিডেয়ট, িন� 
মাধয্িমক) 

ইমািজর্ ং �ের একজন িশ�াথ� তার িশ�াগত ভাষার দ�তা 
বিৃ�র জনয্ সাহাযয্কারী উপাদান এবং কাঠােমার (সােপাটর্ স 
এয্া� �াকচাসর্) উপর িকছুটা িনভর্ রশীল। েসই সে� িবিভ� 
িশ�াগত ে�ে� (পিরেবেশ) ইংেরিজ ভাষায় দ�তা �দশর্েনর 
জনয্ ভাষাগত চািহদাও এখনও েস পূরণ করেত পারেছ না। 

�ান্ িজশিনং 
(ই�ারিমিডেয়ট, 
মাধয্িমক) 

�ান্ িজশিনং �ের একজন িশ�াথ� িকছুটা আত্মিনভর্ রশীলতার সে� 
তার িশ�াগত ভাষার দ�তা বিৃ� করেত স�ম হে�। িক� 
এখনও েস িবিভ� িশ�াগত ে�ে� (পিরেবেশ) ইংেরিজ ভাষায় 
দ�তা �দশর্েনর জনয্ ভাষাগত চািহদা পূরণ করেত পারেছ না। 

এ�পয্াি�ং 
(এয্াডভা�্ ড, 
উ�তর) 

এ�পয্াি�ং �ের একজন িশ�াথ� অতয্� আত্মিনভর্ রশীলতার সে� 
তার িশ�াগত ভাষার দ�তা বিৃ� করেত স�ম হে� এবং 
িবিভ� িশ�াগত ে�ে� (পিরেবেশ) ইংেরিজ ভাষায় দ�তা 
�দশর্েনর জনয্ ভাষাগত চািহদা পূরেণর িদেক এিগেয় যাে�। 

কময্াি�ং 
(�িফিসেয়�, 
দ�) 

কময্াি�ং �ের একজন িশ�াথ� িবিভ� িশ�াগত ে�ে� 
(পিরেবেশ) ইংেরিজ ভাষায় দ�তা �দশর্েনর জনয্ ভাষাগত 
চািহদা পূরণ করেত স�ম হেয়েছ। েস ই এল এল নয়।   

ই এল এল পিরেষবা 
পাও

য়ার েযাগয্ নয়। 
উ�তর মাধয্িমক �াথিমক দ� 

 

 
এ�ািরং ইমািজর্ ং কময্াি�ং  এ�পয্াি�ং �ান্ িজশিনং 



যিদ আমার স�ােনর আই ই িপ থােক, তাহেল িক এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট চলাকালীন পরী�া 
সহায়তা (েটি�ং এয্ােকােমােডশন্ স) লােভর অনমুিত �দান করা হেব?  
হয্াঁ, বয্ি�গত িশ�াগত কমর্সূিচ-স�িলত (ইি�িভজুয়ালাইজ্ ড এডুেকশন ে�া�য্াম্ স) ই এল এল-রা এন ওয়াই 
এস ই এস এল এ িট চলাকালীন পরী�া সহায়তা েপেয় থােক। আপনার স�ােনর িশ�ক/িশি�কার সােথ 
েযাগােযাগ কের েকান েকান সহায়তা আপনার স�ান েপেত পাের েস িবষেয় িনিদর্ � তথয্ েজেন িনন। িবশেদ 
জানেত েদখুনঃ http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/   
 
ই এল এল/এম এল এল িহসােব েকান েকান সুিবধা আমার স�ােনর �াপয্?   
আপনার স�ান ি�ভািষক িশ�া-বাইিল�ুয়াল এডুেকশন (পিরবতর্ নশীল বা ি�-ভাষা, �ান্ িজশনাল অর ডুয়াল লয্া�ুেয়জ) 
এবং/বা নতুন ভাষা িহেসেব ইংেরিজ (ইংিলশ এয্াজ আ িনউ লয্া�ুেয়জ - ই এন এল) পিরেষবাগিল েপেত পাের। 
আপনার স�ােনর দ�তার �র িনধর্ারণ করেব েয েস �িত স�ােহ কত িমিনট ই এল এল পিরেষবা (িশ�ণ সময়) 
পােব। দ�তার �র অনুযায়ী �া� িনিদর্ � িশ�ণ সময় জানার জনয্ নীেচর তািলকা েদখুন।     

 

            *ই এন এল িশ�েণর একিট অংশ একিট সংহত িবষয়ব� �াস (ইি�ে�েটড কনেট� এিরয়া �াস)-এর মাধয্েম হেত পাের। 
 

�া�ন ই এল এল পিরেষবা বলেত িক েবাঝায়?  
িশ�াথ� কময্াইি�ং (দ�) �ের েপৗঁছেল, তােক আর ই এল এল িহসােব গণয্ করা হয় না এবং েস তখন ই এল এল পিরেষবা 
পাওয়ার অিধকার েথেক বি�ত হয়, িক� �া�ন ই এল এল পিরেষবা পাওয়ার েযাগয্তা ধারণ কের। �া�ন ই এল এল পিরেষবায় 
অিতির� দুই বছেরর জনয্, ই এল এ/মূল িবষয়ব� েত �িত স�ােহ ০.৫ একেকর সংহত (ইি�ে�েটড) ই এন এল িশ�ণ অথবা 
অনয্ অনুেমািদত �া�ন ই এল এল পিরেষবার সুিবধা েদওয়া হেয় থােক। িশ�াগত ফলাফল উ�ত করার উে�েশয্, এই সকল 
িশ�াথ�েক অবশয্ই বয্ি�গত িশ�ণ সহায়তা এবং ভাষা ও িশ�াগত িবকাশ মূলয্ায়েনর সুিবধা �মাগত িনেয় েযেত হেব।  

�র 
ে�ড েক-৮ 

�িত স�ােহ ই এন এল 
িশ�েণর সময় (িমিনট)  

ে�ড ৯-১২ 
�িত স�ােহ ই 

এন এল 
িশ�েণর সময় 
(িমিনট) * 

ি�ভািষক কমর্সূিচেত িশ�াথ�রা 
 

এ�ািরং 
(িবিগিনং, 
�াথিমক) 

৩৬০ িমিনট ৫৪০ িমিনট • একিট বাড়ীর ভাষায় কলা পাঠয্�ম  
• অ�ত দিুট ি�ভািষক িবষয়িভিত্তক পাঠয্িবষয়   

ইমািজর্ ং (েলা 
ই�ারিমিডেয়ট, 
িন� মাধয্িমক) 

৩৬০ িমিনট ৩৬০ িমিনট • একিট বাড়ীর ভাষায় কলা পাঠয্�ম 
• অ�ত দিুট ি�ভািষক িবষয়িভিত্তক পাঠয্িবষয় 

�ান্ িজশিনং 
(ই�ারিমিডেয়ট, 
মাধয্িমক) 

১৮০ িমিনট ১৮০ িমিনট • একিট বাড়ীর ভাষায় কলা পাঠয্�ম 
• অ�ত একিট ি�ভািষক িবষয়িভিত্তক  
পাঠয্িবষয় 

এ�পয্াি�ং 
(এয্াডভা�্ ড, 
উ�তর) 

১৮০ িমিনট ১৮০ িমিনট • একিট বাড়ীর ভাষায় কলা পাঠয্�ম 
• অ�ত একিট ি�ভািষক িবষয়িভিত্তক  
পাঠয্িবষয় 

কময্াি�ং 
(�িফিসেয়�, 
দ�) 

কময্াি�ং �ের একজন 
িশ�াথ� িবিভ� িশ�াগত 
ে�ে� (পিরেবেশ) ইংেরিজ 
ভাষায় দ�তা �দশর্েনর জনয্ 
ভাষাগত চািহদা পূরণ করেত 
স�ম হেয়েছ। এই �ের 
িশ�াথ�েক আর ই এল এল 
িশ�াথ� িহসােব গণয্ করা হয় 
না িক� েস দইু বছেরর 
জনয্ �া�ন ই এল এল 
পিরেষবা পাওয়ার েযাগয্তা 
ধারণ কের।      
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িকভােব আিম আমার স�ানেক এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-র জনয্ ৈতির হেত সাহাযয্ করেত 
পাির?   
িশ�াথ�েক এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-েত সাফলয্ লােভর জনয্ মাতা-িপতা একািধক বয্ব�া �হণ করেত 
পােরন। িনে�র কেয়কিট িবষেয় নজর েদওয়া েযেত পােরঃ   

 

• আপনার স�ান যােত �িতিট পরী�ার আেগ যেথ� পিরমােণ ঘুমায় এবং সুষম পুি�কর খাবার খায় েস 
িবষেয় সেচ� েহান।  

• পরী�ার বয্াপাের আপনার স�ানেক উৎসাহ এবং ভরসা িদন কারণ েসটা �কৃতপে� তার পরী�ার ফলাফল 
ভাল করেত সাহাযয্ করেব।   

• আপনার স�ানেক সােথ িনেয় পরী�ার অিভ�তা সং�া� েকান/সম� �া� তথয্ পড়ুন ও পযর্ােলাচনা 
করন।   

• আপনার স�ানেক ভরসা িদেয় বলুন েয এই মূলয্ায়ন ইংেরিজ ভাষায় তার কতটা িবকাশ ঘটল তার-ই 
পিরমাপ কের।  

• আপনার স�ােনর ে�ণী-িশ�ক এবং ইংিলশ এয্াজ আ িনউ লয্া�ুেয়জ/ইংিলশ এয্াজ আ েসেক� লয্া�ুেয়জ 
(ই এন এল/ই এস এল) বা ি�ভািষক িশ�েকর সােথ েযাগােযাগ করন এবং আপিন বাড়ীেত আপনার 
স�ানেক িক ধরেণর িবেশষ সহায়তা �দান করেত পােরন েস িবষেয় তাঁর সােথ পরামশর্ করন।   

 
 
অিতির� স�দ ও সহায়তা  
এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট-সং�া� তথয্ http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ এবং 
https://www.engageny.org/resource/spring-2015-nyseslat-resources এ পাওয়া যােব। যিদ আপনার স�ােনর ইংেরিজ 
দ�তা িবষেয় অিতির� �� থােক তাহেল অন�ুহ কের emscassessinfo@nysed.gov এ েযাগােযাগ করন বা ৫১৮-
৪৭৪-৫৯০২ ন�ের েফান করন। ি�ভািষক/ই এন এল পিরেষবা িবষয়ক �� থাকেল তা ি�ভািষক িশ�া এবং িব� ভাষা 
দ�ের (অিফস অফ বাইিল�য়ুাল এডুেকশন এয্া� ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজস-ও িব ই ডাি�উ এল) ৫১৮-৪৭৪-৮৭৭৫ ন�ের 
েফান কের বা obefls@nysed.gov িঠকানায় ই-েমল কের জানােত পােরন।
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https://www.engageny.org/resource/spring-2015-nyseslat-resources
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 ই এল এল পিরেষবা স��ীয় �� ও িচ�া িনরসেনর জনয্ অনু�হ কের েযাগােযাগ করন  

nysparenthotline@nyu.edu 
েকবলমা� ই এল এল মাতা-িপতােদর জনয্ িনিদর্ � ন�র (হটলাইন): (৮00) ৪৬৯-৮২২৪ 

 
 

 

অিতির� ��? 
অনু�হ কের আপনার �� বা মতামত পাঠান  

ি�ভািষক িশ�া এবং িব� ভাষা দ�র: OBEFLS@nysed.gov 
বা েফান করন: ৭১৮-৭২২-২৪৪৫ ন�ের।  

এন ওয়াই এস ই এস এল এ িট স�ে� িবশেদ জানেত েদখুনঃ 
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ 
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