
 

  

Office of the Board of Regents 
89 Washington Avenue, Room 110 
Albany, NY 12234 
Tel. (518) 474-5889 
Fax (518) 486-2405 
E-mail: RegentsOffice@nysed.gov  

 

 
 
 

 নিউ ইয়র্ক  অঙ্গরাজ্যের গ্র্োযজু্য়শি মািদণ্ড মলূ্োয়ি পর্কাজ্ল্াচিা সংক্রান্ত ৫টি গাইন ং কর্াজ্য়জ্েি 

    
১.   শিক্ষার্থীদের গ্রাজদুেিন শুরু করার পদূবে ককান ককান শবষে সম্পদকে  জানা র্থাকা উশিত বা ককান ককান কাজ করার 

সক্ষমতা র্থাকা উশিত? 

শনদির শবষেগুদ া শবদবিনা করুন: 

• এর্াজ্ নমর্ জ্ঞাি ও দক্ষতা, কর্মি: নিষয়িস্তু 

• সামানযর্ আজ্িগ সম্পনর্ক ত জ্ঞাি ও দক্ষতা 
• িাগনরর্ যীিজ্ির জ্ঞাি ও দক্ষতা 
• বিনচত্র্েজ্র্ সম্মাি র্রা এিং সমতা ও অন্তরু্ক নিমলূ্র্ মজ্িার্াজ্ির নির্াশ 

• এর্নিংশ শতাব্দীর উপর্ুি দক্ষ এর্যি গ্র্াযজু্য়জ্ের র্থা নচন্তা র্রুি: এর্যি গ্র্াযজু্য়ে নিজ্সজ্ি যীিির্র 
কশখা ও অিদাি রাখজ্ত কর্াি দক্ষতা, স্বর্াি, নচন্তাধারা থার্া প্রজ্য়াযি?  

o উদািরণস্বরূপ: সিািরূু্নত, কর্াগাজ্র্াগ, সিজ্র্ানগতা, নক্রটির্োল্ নথংনর্ং, সমসো সমাধাজ্ির মািনসর্তা, 
নিজ্যজ্র্ অিজু্প্ররণা কদয়ার সক্ষমতা, এর্ানধর্ দনৃিজ্র্াণ কথজ্র্ ইনতিাস ও িতক মাি ঘেিাগুনল্জ্র্ 
কদখার এিং কিাঝার ক্ষমতা এিং িোয়নিচারনথনির্ চোজ্ল্ঞ্জ কমার্াজ্িল্া র্রার কর্াগেতা। 

 

২.   আমরা শকভাদব িাই কে, শিক্ষার্থীদের শনজ শনজ সংসৃ্কশত, ভাষা এবং অশভজ্ঞতাদক কাদজ  াশিদে শকভাদব এ ধরদনর 
জ্ঞান ও েক্ষতা প্রেিেন করদব? 

শনদির শবষেগুদ া শবদবিনা করুন: 

• অনর্জ্ঞতামলূ্র্ নশক্ষা 
• কর্াসকওয়ার্ক  
• প্রজ্যক্ট 

• মলূ্োয়ি 

• কপােক জ্ ানল্ও 

• র্াজ্যর অনর্জ্ঞতা/ইন্টািকনশপ 

• র্নমউনিটি কসিা

 

৩.   আপশন শিক্ষা ও কৃশতত্বদক শকভাদব পশরমাপ করদবন (দেদেতু এটি উপদরর #২ নং প্রদের উত্তরগুদ ার সাদর্থ সম্পশকে ত), 
ককান ককান শবষেগুদ া োই সু্ক  সমাপনীর শনদেে িক এবং ককানগুদ া শিক্ষার্থীদের সাফদ ের সম্ভাবনাগুদ া সশিে কদর?  
 

৪.   শবদিষ জনদিাষ্টী কেমন: প্রশতবন্ধী ও ইংদরশজ ভাষা শিখদে এমন শিক্ষার্থীদের কক্ষদে েক্ষতা ও জ্ঞাদনর প্রশতফ ন 
শকভাদব সঠিকভাদব পশরমাপ করা োে? 

শনদির শবষেগুদ া শবদবিনা করুন: 
নিজ্িচিা র্রুি, নিজ্শষ যিজ্গাষ্ঠীরু্ি নশক্ষাথীজ্দর যিে নির্ল্প মলূ্োয়ি পদ্ধনত থার্া উনচত নর্িা, র্নদ তাই িয়, তজ্ি তা 
নর্ ধরজ্ির? উদািরণ িজ্ত পাজ্র: প্রজ্যক্ট, কপােক জ্ ানল্ও ইতোনদ 
 

৫. ককান ককাদসে অংিগ্রেদের কোিেতা বা পরীক্ষা সক  শিক্ষার্থীদের কদ জ, কোশরোর ও সমাজ জীবদন উপেকু্ততা 
শনশিত করদব? 

শনদির শবষেগুদ া শবদবিনা করুন: 
গনণত, নিজ্ঞাি, ইংজ্রনয এিং সামানযর্ অধেয়ি পরীক্ষায় উিীণক িওয়া নর্র্াজ্ি মাধেনমর্-পরিতী নিজ্নাি সুজ্র্াগগুজ্ল্ার 
যিে প্রস্তুত নর্িা তা নিজ্দকশ র্জ্র, কর্মি: 

• ২ িা ৪ িছজ্রর র্জ্ল্য নশক্ষা 
• কপশানর্নির্ সাটিক ন জ্র্ে প্রনশক্ষণ কপ্রাগ্র্াম 

• এনি-জ্ল্জ্র্জ্ল্র র্মকসংস্থাি 

• নমনল্োরী সানর্ক স 

• যির্ল্োজ্ণ অংশগ্র্িণ 

• অিোিে সম্ভািিা 


