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ফ্যাক্ট শিট - শিউ ইয়র্ক  অঙ্গরাজ্যয গ্রাযজু্য়িি মািদজ্ের মলূ্যায়ি 

শিউ ইয়র্ক  স্টেট স্ট ার্ক  অফ্ শরজ্যন্টস 

িীতর্াল্ীি ২০২২ আঞ্চশল্র্ শমটিং  

জলুাই ২০১৯-এ, তৎকালীন চ্যান্সেলর বেটি এ. বরাসা এেং বোর্ড  অফ ররন্সজন্টস ব াষণা কন্সরন, তারা অঙ্গরান্সজযর হাই সু্কল 
গ্রাজনু্সেশন মানদণ্ডগুন্সলা পর্ডান্সলাচ্না করন্সেন এেং রনউ ইেকড  অঙ্গরান্সজয রর্ন্সলামা রর্রগ্র অজড ন্সনর অর্ড কী তা রনর্ডারণ 
করন্সত একটি ব্লু ররেন করমশন গঠন করন্সেন। 

এই করমশন রনউ ইেকড  অঙ্গরান্সজযর সকল রশক্ষার্ীন্সদর জনয রশক্ষাগত উৎকষডতা ও সমতা রনরিতকরন্সণ একটি রর্ন্সলামা 
রর্রগ্র বকান বকান বক্ষন্সে গুরুত্ব প্রদান করন্সে তা খুুঁন্সজ বের করন্সে। তারা রনউ ইেন্সকড র বেরচ্েযমে রশক্ষার্ীন্সদর অরিলব্ধ জ্ঞান 
এেং তারা কন্সলজ, কযাররোর, সমাজ জীেন্সন উপর্কু্ত রকনা এসে সচূ্ক রনরিতকরন্সণ অনযানয মানদণ্ড র্কু্ত করার 
প্রন্সোজনীেতা আন্সে রকনা তা রেন্সেচ্না করন্সে।  

 

আঞ্চরলক রমটিংগুরল ব্লু ররেন করমশন্সনর কার্ডক্রম সম্পন্সকড  জানান্সত সাহার্য কন্সর 

ব্লু শর ি র্শমিজ্ির র্ার্কক্রম যািাজ্ত সাহার্য র্রার যিয স্ট ার্ক  অফ্ শরজ্যন্টস এ িং অঙ্গরাজ্যযর শিক্ষা শ ভাগ শিক্ষার্থীজ্দর 
অশভভা র্, শিক্ষর্, প্রিাসর্, সু্কল্ সহায়তা র্মী, উচ্চতর শিক্ষা প্রশতশিশি,  য সায়ী সম্প্রদায় এ িং সািারণ মািষু-সহ 
অিংিীদারজ্দর র্াছ স্টর্থজ্র্ ইিপুট সিংগ্রহ র্রজ্ছ। এস  মতামত সিংগ্রজ্হ, অঙ্গরাযযযজু়্ে আঞ্চশল্র্ শমটিং অিশুিত হজ্ে। ২০২০ 
সাজ্ল্ িীতর্াল্ীি স্ট িশর্ছু শমটিং অিশুিত হজ্ল্ও, এই আঞ্চশল্র্ সভাগুশল্ ২০২১ সাজ্ল্র শর্জ্সম্বজ্র পুিরায় শুরু হজ্ ।  

প্রশতট আঞ্চশল্র্ সভায়, অিংিগ্রহণর্ারীরা পাাঁচট গাইশর্িং স্টর্াজ্য়জ্েজ্ির ওপর আজ্ল্াচিা ও মতামত প্রদাি র্রার যিয স্টছাট 
স্টছাট দজ্ল্ শ ভক্ত হওয়ার সুজ্র্াগ পাজ্ ি: 

1. শিক্ষার্থীজ্দর গ্রাযজু্য়িি শুরু র্রার পূজ্ ক স্টর্াি স্টর্াি শ ষয় সম্পজ্র্ক  যািা র্থার্া উশচত  া স্টর্াি স্টর্াি র্ায র্রার 
সক্ষমতা র্থার্া উশচত? 

2. আমরা শর্ভাজ্  চাই স্টর্, শিক্ষার্থীজ্দর শিয শিয সিংসৃ্কশত, ভাষা এ িং অশভজ্ঞতাজ্র্ র্াজ্য ল্াশগজ্য় শর্ভাজ্  এ িরজ্ির 
জ্ঞাি ও দক্ষতা প্রদিকি র্রজ্ ?  

3. আপশি শিক্ষা ও রৃ্শতত্বজ্র্ শর্ভাজ্  পশরমাপ র্রজ্ ি (জ্র্জ্হতু এট উপজ্রর #২ িিং প্রজ্ের উত্তরগুজ্ল্ার সাজ্র্থ 
সম্পশর্ক ত), স্টর্াি স্টর্াি শ ষয়গুজ্ল্া হাই সু্কল্ সমাপিীর শিজ্দকির্ এ িং স্টর্ািগুজ্ল্া শিক্ষার্থীজ্দর সাফ্জ্ল্যর সম্ভা িাগুজ্ল্া 
সশক্রয় র্জ্র? 

4. শ জ্িষ যিজ্গাষ্টী স্টর্মি: প্রশত ন্ধী ও ইিংজ্রশয ভাষা শিখজ্ছ এমি শিক্ষার্থীজ্দর স্টক্ষজ্ে দক্ষতা ও জ্ঞাজ্ির প্রশতফ্ল্ি 
শর্ভাজ্  সঠির্ভাজ্  পশরমাপ র্রা র্ায়?  

5. স্টর্াি স্টর্াজ্সক অিংিগ্রহজ্ণর স্টর্াগযতা  া পরীক্ষা সর্ল্ শিক্ষার্থীজ্দর র্জ্ল্য, র্যাশরয়ার ও সমায যী জ্ি উপর্ুক্ততা শিশেত 
র্রজ্ ? 

 

“আমাজ্দর প্রশতট সন্তাজ্ির যিযই শিক্ষার সুজ্র্াগ ততশর র্রজ্ত হজ্ , র্া তাজ্দর জ্ঞাি, দক্ষতা ও আচরণ শ র্াজ্ির 
সুজ্র্াগ ততশর র্রজ্  এ িং সামশগ্রর্ভাজ্  তাজ্দর উচ্চতর শিক্ষা, সুন্দর র্যাশরয়ার এ িং র্শমউশিটর এর্যি সুজ্র্াগয 
সদসয শহজ্সজ্  গজ়্ে উঠজ্ত সহায়তা র্রজ্ । শিউ ইয়র্ক  অঙ্গরাজ্যযর প্রশতট শিক্ষার্থীর যিয সজ্ কাৎরৃ্ষ্ট গুণগত মাি 

শিশেত র্রজ্ত আশম এ িং স্ট ার্ক  প্রশতশ্রুশত দ্ধ। এর্ট এর্র্ শিয়জ্মর ছজ্র্ স্টফ্জ্ল্ সর্ল্ শিক্ষার্থীর যিয শিক্ষা  য স্থা 
দাাঁ়ে র্রাজ্ল্ তা ফ্ল্প্রসু হজ্  িা  রিং সর্ল্ শিক্ষার্থীর যিয সমািভাজ্  সাফ্ল্য ল্াজ্ভর সুজ্র্াগ ততশর র্রার যিয 

আমাজ্দর এই  য স্থাজ্র্ স্টেজ্ল্ সাযাজ্ত হজ্ ।” - চ্যান্সেলর বলস্টার র্রিউ ইেং, জরুনের 
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রনউ ইেকড  অঙ্গরান্সজয গ্রাজনু্সেশন মানদণ্ড মূল্যায়নের খসড়া টাইমল্াইে 

 

 

 
“পশরষ্কার র্জ্র  ল্া র্ার্: এই প্রজ্চষ্টা স্টর্ ল্ আমাজ্দর গ্রাযজু্য়িজ্ির মািদে পশর তক জ্ির যিয িয়।  রিং আমাজ্দর সন্তািরা 

স্টর্ি এর্ট অর্থকপূণক শর্জ্লামা-সহ গ্রাযজু্য়িজ্ির যিয প্রস্তুত হজ্ত পাজ্র স্টস যিয এর্ট শ শভন্ন উপায় খুাঁজ্য স্ট র র্রা। 
আমাজ্দর উজ্েিয এটা শিশেত র্রা স্টর্, শিক্ষার্থীরা র্া শিখজ্ছ তা তাজ্দর যিয প্রাসশঙ্গর্ এ িং সমাজ্যর যিযও তা 

উপজ্র্াগী। আমরা চাশে, এর্ট সু্কল্ র্শমউশিট গজ়্ে তুল্জ্ত এ িং শিক্ষর্, অশভভা র্, শিক্ষার্থীজ্দর মজ্িয এর্ট সম্পর্ক  
স্থাপজ্ির মািযজ্ম স াইজ্র্ শিজ্য় এর্সজ্ঙ্গ র্ায র্রা এ িং সজ্ কাপশর শিক্ষাদাি ও জ্ঞাি অযক ি  য স্থার উন্নয়ি।” 

- করমশনার বেটি এ. বরাসা 

 
অেগত র্াকুন 

এর্ট স্বে এ িং অর্থকপূণক তর্থয সিংগ্রহ প্রশক্রয়ার যিয, শিউ ইয়র্ক  শিক্ষা শ ভাগ এর্ট গ্রযাযজু্য়িি মািদে ওজ্য় সাইট ততশর 
র্জ্রজ্ছ র্া পুজ্রা প্রশক্রয়াযজু়্ে স  অগ্রগশত হাল্িাগাদ র্রজ্ । সাইটট স্টর্থজ্র্ আপশি ই-জ্মইজ্ল্র মািযজ্ম উন্মকু্তভাজ্  মতামত 
যমা শদজ্ত পারজ্ ি এ িং ই-জ্মইল্ আপজ্র্জ্টর যিয সা স্ক্রাই  র্রজ্ত পারজ্ ি। 

o ওন্সেেসাইট: nysed.gov/grad-measures 

o উন্মকু্ত মতামত পাঠান্সনার ই-ন্সমইল: GradMeasures@nysed.gov 
o হযাশটযাগ: Twitter, Facebook ও LinkedIn -এ #NYSGradMeasures হযািটযাগ  য হার র্রুি।  

 
সজ্ কাজ্িষ হাল্িাগাদ ১১/১২/২১ 
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