
নিউ ইয়র্ক স্টেটে গ্রাজটুয়শি মািদণ্ড

শীতর্াল ২০২০
আঞ্চনলর্ তথ্য সভা



হাউজনর্ন িং: জমু ব্যব্হার নিটদক নশর্া

এই মাইটরাট াি আইর্টি নির্ র্টর
আ নি আ িার সিংট াগটর্

নমউে/আিনমউে র্রটত  াটরি। অিগু্রহ
র্টর নিটদকশিা  াওয়ার আগ   কন্ত

আ িার সিংট াগটি নমউে র্টর রাখুি।

এখাটি নির্ র্টর আ নি নিটির
ডাি  াটশ এর্টি চ্যাে উইিটডা চ্ালু
র্রটত  াটরি। অিগু্রহ র্টর আ িার
প্রশ্ন ও মতামত এখাটি স্ট াে র্রুি।

মাইটরাট াটির  াটশ ^ আইর্টি নির্
র্টর আ নি আ িার অনডও

সিংট াগটি সচ্ল ব্া  নরব্তক ি র্রটত
 াটরি।

নমটিিং চ্লার্াটল এই চ্যাটিিং
ন চ্ার অিংশগ্রহণর্ারীটদর মটযয
স্ট াগাট াগ স্থা টির সুট াগ

র্টর স্টদয়।



হযাশেযাগ

অিুগ্রহ র্টর নিটচ্র হযাশেযাগটি

#NYSGradMeasures
সামানজর্ স্ট াগাট াগ মাযযটম

স্ট াে ব্া র্টমন্ট র্রার সময় ব্যব্হার র্রুি



আঞ্চলিক লিট িং-এর এজেন্ডা

 শুটভচ্ছা নব্নিময় ও  নরনচ্নত: স্টব্াডক অ নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, 
জনুিয়র এব্িং নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টি এ. স্টরাসা র্ততক র্ উটবাযিী নভনডও

  াওয়ার  টয়ন্ট: নিউ ইয়র্ক স্টেটের গ্রাজটুয়শি মািদণ্ড
 দলীয় আটলাচ্িা:  াইভ গাইনডিং স্টর্াটয়টেটির ও র অিংশীদারটদর মতামত
 নচ্ন্তার আদািপ্রদাি
 সমা িী ব্ক্তব্য: স্টলার্াল নরটজন্ট ও নডসনিক্ট BOCES সু ানরটন্টটেন্ট অথ্ব্া নব্গ ৫
প্রনতনিনয
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নিউ ইয়র্ক স্টেটের গ্রাজটুয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি

 স্ট ব্রুয়ারী ২০১৯, তৎর্ালীি চ্যাটেলর স্টরাসা 
নিউ ইয়টর্ক র গ্রাজটুয়শি মািদণ্ড
 ুিনব্কটব্চ্িার প্রনতশ্রুনত স্টদি।

 জলুাই ২০১৯, স্টব্াডক  অ  নরটজন্টস এর্টি 
ব্লু নরব্ি র্নমশি গঠটির স্ট াষণা স্টদয়, স্ট  
র্নমশি স্টেটের হাই সু্কল গ্রাজটুয়টশটির 
মািদণ্ড মলূযায়ি র্রটব্ এব্িং নিউ ইয়র্ক  
স্টেটে এর্টি নডটলামা নডনগ্র অজক টির অথ্ক 
নর্ তা নিযকারণ র্রটব্।

র্নমশি  া র্রটব্:
 নিউ ইয়র্ক  স্টেটের সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর জিয নশক্ষাগত 

উৎর্ষকতা ও সমতা নিনেতর্রটণ এর্টি নডটলামা 
নডনগ্র স্টর্াি স্টর্াি স্টক্ষটে গুরুত্ব প্রদাি র্রটব্ তা 
খুুঁটজ স্টব্র র্রটব্।

 নিউ ইয়টর্ক র বব্নচ্েযময় নশক্ষাথ্ীটদর অনভলব্ধ জ্ঞাি 
এব্িং তারা র্টলজ, র্যানরয়ার, সমাজ জীব্টি
উ  ুক্ত নর্িা এসব্ সূচ্র্ নিনেতর্রটণ অিযািয 
মািদণ্ড  ুক্ত র্রার প্রটয়াজিীয়তা আটে নর্িা তা 
নব্টব্চ্িা র্রটব্।
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স্টব্াডক  অ  নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, জনুিয়র এব্িং 
নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টি এ. স্টরাসা-এর নভনডওব্াতক া
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নরটজন্টসরা স্টর্ি গ্রযাজটুয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি র্রটে?

নিউ ইয়র্কে র সকল 
নিক্ষার্থীর্ের জিয 
নিক্ষা ব্যব্স্থায় 
সমতা আিার্ক 
উৎসানিত করা

আমার্ের নিক্ষার্থীর্ের
নিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ি 

অংিগ্রিণ নিনিতকরণ 
এব্ং ২১ িতর্কর 
য াগ্য কমীব্ানিিী 
নির্সর্ব্ প্রস্তুত করা



গ্রাজটুয়শি মািদটণ্ড ব্লু নরব্ি র্নমশটির র্া করম

লক্ষয:
নিউ ইয়র্ক স্টেটের এর্টি হাই সু্কল নডটলামা নডনগ্র অজক টির অথ্ক নর্ এব্িং নিউ ইয়র্ক স্টেটের সকল ব্াচ্চাটদর নশক্ষাগত
উৎর্ষকতা ও সমতা নিনেতর্রটণ তা নর্ভাটব্ ভূনমর্া রাখটব্ তা অিুসন্ধাটি গটব্ষণার মাযযটম এর্টি অন্তভুক নক্তমলূর্
প্রনরয়া গ্রহণ র্রটব্।
উর্েিয:
র্নমশটির উটেশয হটচ্ছ গটব্ষণা, অিুশীলি এব্িং িীনত   কাটলাচ্িা র্রা এব্িং স্টেে স্টথ্টর্ মতামত সিংগ্রহ র্টর
সু ানরশগুটলা অব্নহত র্রটত সাহা য র্রা:

নডটলামা অজক টির ব্তক মাি 
 ূব্কশতক গুটলা  ুিনব্কটব্চ্িা র্রা

সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর জিয ব্হুনব্য 
গ্রাজটুয়শি মািদটণ্ডর সুট াগ 
আটে নর্িা তা নিনেত র্রা

এর্টি অন্তব্তীর্ালীি 
 নরর্ল্পিা নিনেত র্রা  া

প্রস্তুনত গ্রহটণর জিয ব্াড়নত সময় 
নদটয় প্রটয়াজিীয়  নরব্তক ি আিার 

সটু াগ স্টদটব্।

8



র্া করটমর   কায় / খসড়া োইমলাইি

প্রর্থম প োয়: 
তর্থয সংগ্রি ও 

নিখি

• ির্েম্বর ২০১৯ যর্থর্ক মার্ে  ২০২০
❑ অিযািয অঙ্গরাটজয গটব্ষণা এব্িং অিুশীলি সিংরান্ত প্রর্াশিা   কাটলাচ্িা
❑ জািুয়ানর স্টথ্টর্ মাচ্ক  ২০২০-এর মটযয অঙ্গরাটজয অিুনিত নমটিিংগুটলা স্টথ্টর্ মতামত সিংগ্রহ

• মার্ে  ২০২০ : স্টর্ানভড-১৯ মহামারীর র্ারটণ সব্ আঞ্চনলর্ নমটিিং ব্ানতল
• িরৎ ২০২১ : অিলাইটি আঞ্চনলর্ নমটিিং  ুিরায় শুরু
• গ্রীষ্ম ২০২২: আঞ্চনলর্ নমটিিং-এর মতামত সঙ্কলি
• িরৎ ২০২২: ব্লু নরব্ি র্নমশি (নব্আরনস) গঠি এব্িং নমটিিং-এর খসড়া সময়সূনচ্ নিযকারণ

নিতীয় প োয়: 
ব্লু নরব্ি 
কনমিি

• ির্েম্বর ২০২২: র্নমশটির প্রথ্ম নমটিিং - নব্আরনস র্াটজর  নরনয নিযকারণ
• নির্সম্বর ২০২২: ব্লু নরব্ি র্নমশটির নবতীয় নমটিিং-এ অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষয় নচ্নিতর্রণ এব্িং  রব্তী 
 দটক্ষট র জিয স্টেমওয়ার্ক  বতনর। তাোড়া, অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষটয়র জিয উ -দল গঠি।

• জািযু়ানর ২০২৩ – এনপ্রল ২০২৩: উ -দটলর নমটিিং
• যম ২০২৩ - জলুাই ২০২৩: উ -দলসমূহ র্ততক র্ সু ানরশসমূহ প্রস্তাব্
• িরৎ ২০২৩ - িীত ২০২৪: উ -দলগুটলা র্ততক র্ নব্আরনস-স্টর্ অনযর্তর র্া কর্র সু ানরশসমহূ প্রস্তাব্িা
• িীত ২০২৪ - ব্সন্ত ২০২৪ : নব্আরনস র্ততক র্ সু ানরশসমূহ চূ্ড়ান্তর্রণ এব্িং এর্টি প্রনতটব্দি বতনর

তৃতীয় প োয়:
নরর্জন্টসর্ের 
আর্লার্িা

• ব্সন্ত / গ্রীষ্ম ২০২৪ : ব্লু নরব্ি র্নমশটির চূ্ড়ান্ত প্রনতটব্দি নব্টব্চ্িার জিয স্টব্াডক  অ  নরটজটন্টর 
র্াটে উ স্থা ি
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প্রথ্ম   কায়: তথ্য সিংগ্রহ ও নশখি
আঞ্চনলর্ নমটিিং ও মতামত প্রদাি

প্রনতটি নরর্জন্টর্সর জনুিনিয়াল 
নিনির্ে আঞ্চনলক নমটিং

২০২০ সাটলর 
জািয়ুানর স্টথ্টর্ মাচ্ক
  কন্ত ১৯টি সভা
অিনুিত হটয়টে

২০২১ সাটলর 
নডটসম্বর স্টথ্টর্ ২০২২ 
সাটলর স্ট ব্রুয়ানর 
  কন্ত ৮টি সভা
অিনুিত হটব্

জিসাধারর্ণর মন্তব্য পাঠার্িার জিয 
ইর্মইল ঠিকািা
এই ইটমইল ঠির্ািা শুযমুাে তাটদর জিয  ারা 
তাটদর নচ্ন্তা ও ভাব্িা নদটয় এই প্রনরয়ায় 
অব্দাি রাখটত চ্াি নর্ন্তু নমটিিং-এ অিংশগ্রহণ 
র্রটত  ারটেি িা।

GradMeasures@nysed.gov
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ব্তক মাটি নিউ ইয়র্ক  স্টেটে নডটলামা অজক টির  ূব্কশতক

স্টরনডে
শতক সমূহ

(২২ ইউলি )

এটসসটমন্ট
শতক সমূহ

(৪ + ১ প্যাথওজে)



স্টেেজটুড় গ্রযাজটুয়শটির  ূব্কশতক সমূহ

Minimum Statewide HS Graduation Requirements (94%)

Local HS Graduation Requirements (6%)

সূত্র: Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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স্টেেজটুড় গ্রযাজটুয়শটির  ূব্কশতক সমূহ: স্টর্াসকওয়ার্ক

স্টেেজটুড় আব্শযর্ স্টমাে ইউনিে 
সিংখযা ১৩ স্টথ্টর্ ২৪ এর মটযয 

 নরব্নতক ত হয়।

স্টেেজটুড় ও নডনিক্টসজটুড় 
এলার্ানভনির্ স্টর্াটসকর র্টন্টটন্ট 
 টথ্ষ্ট মাোয়  নরব্নতক ত হয়।

সর্ল রাটজয ইিংটরনজ নব্ষটয় ৪টি 
স্টরনডটের প্রটয়াজি হয়

অঙ্গরাজয ও নডনিক্ট স্টভটদ 
স্টর্াটসকর নিনদকষ্টতা  নরব্নতক ত হয়

সূত্র : Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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স্টেেজটুড় গ্রযাজটুয়শটির  ূব্কশতক সমহূ: হাই সু্কল এটসসটমন্ট

সর্ল অঙ্গরাটজযর স্টক্ষটেই হাই সু্কল 
এটসসটমন্ট আব্শযর্

স্টব্নশরভাগ হাই সু্কল এটসসটমন্টই স্টতমি 
ব্ড় যরটির প্রভাব্ স্ট টল িা

১১টি অঙ্গরাটজয হাই সু্কল এটসসটমন্ট 
প্রটয়াজি হয়  া নশক্ষাথ্ীটদর গ্রাজটুয়শটির 

সামথ্কটর্ প্রভানব্ত র্টর
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স্টেেজটুড় গ্রযাজটুয়শটির  ূব্কশতক সমূহ: 
সহ- াঠযরনমর্ নশক্ষা এব্িং স্টিতত টত্বর অনভজ্ঞতা

র্মক-নভনির্ নশক্ষা ব্াড়াটিা
নশক্ষািনব্শ, ইন্টািকনশ 

স্টসব্াদাি-নভনির্ নশক্ষা
র্নমউনিটি সিংগঠটি স্টেচ্ছাটসব্ী সহায়তা 

প্রদাি

সহ- াঠযরনমর্ র্া করম
স্টেটের র্ানরগনর নশক্ষাথ্ীটদর সিংগঠটি 
র্যানরয়ারনভনির্ প্রনতট ানগতায় অিংশগ্রহণ

সূত্র : Making Career Readiness Count 2019 Update, https://edstrategy.org/resource/making-career-
readiness-count/ 15
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স্টেেজটুড় গ্রযাজটুয়শটির  ূব্কশতক সমূহ: নশক্ষাথ্ীটদর জিয সুট াগসমূহ

সাযারণ নডটলামার 
সুট াগ

সাযারণ নডটলামা
স্টথ্টর্ নভন্ন অিয

নডটলামা

উন্নত নডটলামা

অিটুমানদত নডটলামা

র্মকক্ষমতা-নভনির্ 
নডটলামা মলূযায়ি

দক্ষতা নভনির্ 
স্নাতটর্র  ূব্কশতক

গ্রাজটুয়শটির জিয
িি-স্টর্াসক  ূব্কশতক

সূত্র : Education Commission of the States (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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নিউ ইয়র্ক  শহটর নডটলামা নডনগ্রর  ূব্কশতক



প্রথ্ম   কায়: তথ্য সিংগ্রহ ও নশখি

েলীয় আর্লার্িা
প্রনতটি দটল থ্ার্টব্ি:

এর্জি স্টিােগ্রহণর্ারী ন নি
মন্তব্য গ্রহণ র্রটব্ি এব্িং নশক্ষা 
নব্ভাটগর জিয ৫টি গাইনডিং
স্টর্াটয়টেি জনরট র মাযযটম 
মতামত নলন ব্দ্ধ র্রটব্ি।

এর্জি  যানসনলটেের ন নি 
আটলাচ্িায় স্টিতত ত্ব স্টদটব্ি, 
সমটয়র নদটর্ লক্ষয রাখটব্ি 
এব্িং দটলর প্রযাি প্রযাি 

ভাব্িাগুটলা নরট ােক  র্রটব্ি

এর্জি চ্যাে   কটব্ক্ষর্
ন নি চ্যাটের মতামতগুটলার 

নদটর্ লক্ষয রাখটব্ি
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প্রথ্ম   কায়: তথ্য সিংগ্রহ ও নশখি

৫টি গাইনডিং 
স্টর্াটয়টেটির প্রনতটি 
নিটয় আটলাচ্িা

প্রযাি উ জীব্য
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প্রথ্ম   কায়: তথ্য সিংগ্রহ ও নশখি
আঞ্চনলর্ নমটিিং গাইনডিং স্টর্াটয়টেিসমূহ

1. নশক্ষাথ্ীটদর গ্রাজটুয়শি শুরু র্রার  ূটব্ক স্টর্াি স্টর্াি নব্ষয় সম্পটর্ক  জািা থ্ার্া উনচ্ত ব্া স্টর্াি 
স্টর্াি র্াজ র্রার সক্ষমতা থ্ার্া উনচ্ত?

2. নশক্ষাথ্ীটদর নিজ নিজ সিংস্কত নত, ভাষা এব্িং অনভজ্ঞতাটর্ র্াটজ লানগটয় নর্ভাটব্ এ যরটির জ্ঞাি ও 
দক্ষতা প্রদশকি র্রটব্?

3. আ নি নশক্ষা ও র্ত নতত্বটর্ নর্ভাটব্  নরমা  র্রটব্ি (স্ট টহতু এটি উ টরর #২ িিং প্রটশ্নর 
উিরগুটলার সাটথ্ সম্পনর্ক ত), স্টর্াি স্টর্াি নব্ষয়গুটলা হাই সু্কল সমা িীর নিটদকশর্ এব্িং স্টসগুটলা 
সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর সা টলযর সম্ভাব্িাগুটলা সনরয় র্টর?

4. নব্টশষ জিটগাষ্টী স্ট মি: প্রনতব্ন্ধী ও ইিংটরনজ ভাষা নশখটে এমি নশক্ষাথ্ীটদর স্টক্ষটে দক্ষতা ও জ্ঞাটির 
প্রনত লি নর্ভাটব্ সঠির্ভাটব্  নরমা  র্রা  ায়?

5. স্টর্াি স্টর্াটসক অিংশগ্রহটণর স্ট াগযতা ব্া  রীক্ষা সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর র্টলজ, র্যানরয়ার ও সমাজ জীব্টি 
উ  ুক্ততা নিনেত র্রটব্?
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নব্রনত

৫ নমনিটের মটযয শুরু হটচ্ছ স্টের্আউে রুম স্টসশি



আ িার মতামত আমাটদর র্াটে খুব্ই গুরুত্ব ূণক

আ নি  নদ মটি র্টরি, স্টের্আউে স্টসশটি আ নি নিটজর মতামত প্রর্াশ 
র্রটত  াটরনি, অিুগ্রহ র্টর জমু-এর চ্যাে অ শি ব্যব্হার র্রুি



কার্ যক্রজির প্র্ যাে / খসড়া  াইিিাইি

প্রর্থম প োয়: 
তর্থয সংগ্রি ও 

নিখি

• ির্েম্বর ২০১৯ যর্থর্ক মার্ে  ২০২০:

❑ অিযািয অঙ্গরাটজয গটব্ষণা এব্িং অিুশীলি সিংরান্ত প্রর্াশিা   কাটলাচ্িা
❑ জািুয়ানর স্টথ্টর্ মাচ্ক  ২০২০-এর মটযয অঙ্গরাটজয অিুনিত নমটিিংগুটলা স্টথ্টর্ মতামত সিংগ্রহ

• মার্ে  ২০২০ : স্টর্ানভড-১৯ মহামারীর র্ারটণ সব্ আঞ্চনলর্ নমটিিং ব্ানতল
• িরৎ ২০২১ : অিলাইটি আঞ্চনলর্ নমটিিং  ুিরায় শুরু
• গ্রীষ্ম ২০২২: আঞ্চনলর্ নমটিিং-এর মতামত সঙ্কলি
• িরৎ ২০২২: ব্লু নরব্ি র্নমশি (নব্আরনস) গঠি এব্িং নমটিিং-এর খসড়া সময়সূনচ্ নিযকারণ

নিতীয় প োয়: 
ব্লু নরব্ি 
কনমিি

• ির্েম্বর ২০২২: র্নমশটির প্রথ্ম নমটিিং - নব্আরনস র্াটজর  নরনয নিযকারণ
• নির্সম্বর ২০২২: ব্লু নরব্ি র্নমশটির নবতীয় নমটিিং-এ অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষয় নচ্নিতর্রণ এব্িং 
 রব্তী  দটক্ষট র জিয স্টেমওয়ার্ক  বতনর। তাোড়া, অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষটয়র জিয উ -দল গঠি

• জািযু়ানর ২০২৩ – এনপ্রল ২০২৩: উ -দটলর নমটিিং
• যম ২০২৩ - জলুাই ২০২৩: উ -দলসমূহ র্ততক র্ সু ানরশসমূহ প্রস্তাব্
• িরৎ ২০২৩ - িীত ২০২৪: উ -দলগুটলা র্ততক র্ নব্আরনস-স্টর্ অনযর্তর র্া কর্র সু ানরশসমহূ প্রস্তাব্িা
• িীত ২০২৪ - ব্সন্ত ২০২৪ : নব্আরনস র্ততক র্ সু ানরশসমূহ চূ্ড়ান্তর্রণ এব্িং এর্টি প্রনতটব্দি বতনর

তৃতীয় প োয়:
নরর্জন্টসর্ের 
আর্লার্িা

• ব্সন্ত / গ্রীষ্ম ২০২৪ : ব্লু নরব্ি র্নমশটির চূ্ড়ান্ত প্রনতটব্দি নব্টব্চ্িার জিয স্টব্াডক  অ  নরটজটন্টর 
র্াটে উ স্থা ি
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গ্রাজটুয়শি মািদণ্ড ওটয়ব্সাই 

Graduation Measures Webpage

www.nysed.gov/grad-measures
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সমা িী ব্ক্তব্য



উ সিংহার

Participant Exit Survey আ িার র্াটে ই-স্টমইলট াটগ  াঠিটয় স্টদয়া
হটব্। আজটর্র নমটিিং সম্পটর্ক আ িার ভাব্িা আমাটদরটর্ জািাি। 
ThoughtExchange-এ আ িারা র্টথ্া র্থ্ি চ্ানলটয়  াি।

আ িার অিংশগ্রহণ এব্িং মতামত জািাটিার জিয যিযব্াদ!
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	4
	4
	4



	নিউ ইয়র্কস্টেটেরগ্রাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি
	নিউ ইয়র্কস্টেটেরগ্রাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি
	নিউ ইয়র্কস্টেটেরগ্রাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি

	Figure
	Span
	
	
	
	
	
	
	স্ট ব্রুয়ারী ২০১৯
	, 

	তৎর্ালীি চ্যাটেলর স্টরাসা নিউ ইয়টর্কর গ্রাজুটয়শি মািদণ্ড ুিনব্কটব্চ্িার প্রনতশ্রুনত স্টদি।


	
	
	
	জুলাই ২০১৯, স্টব্াডক অ  নরটজন্টস এর্টি ব্লু নরব্ি র্নমশি গঠটির স্ট াষণা স্টদয়, স্ট  র্নমশি স্টেটের হাই স্কুলগ্রাজুটয়টশটির মািদণ্ড মূলযায়ি র্রটব্ এব্িং নিউ ইয়র্ক স্টেটে এর্টি নডটলামা নডনগ্র অজকটির অথ্ক নর্ তা নিযকারণ র্রটব্।





	Figure
	Figure
	Span
	র্নমশি  া র্রটব্:
	র্নমশি  া র্রটব্:
	
	
	
	
	নিউ ইয়র্ক স্টেটের সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর জিয নশক্ষাগত উৎর্ষকতা ও সমতা নিনেতর্রটণ এর্টি নডটলামা নডনগ্র স্টর্াি স্টর্াি স্টক্ষটে গুরুত্ব প্রদাি র্রটব্ তা খুুঁটজ স্টব্র র্রটব্।


	
	
	
	নিউ ইয়টর্কর বব্নচ্েযময় নশক্ষাথ্ীটদর অনভলব্ধ জ্ঞাি এব্িং তারা র্টলজ, র্যানরয়ার, সমাজ জীব্টিউ  ুক্ত নর্িা এসব্ সূচ্র্ নিনেতর্রটণ অিযািয মািদণ্ড  ুক্ত র্রার প্রটয়াজিীয়তা আটে নর্িা তা নব্টব্চ্িা র্রটব্।





	Figure
	5
	5
	5



	স্টব্াডক অ  নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, জুনিয়র এব্িং নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টিএ. স্টরাসা
	স্টব্াডক অ  নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, জুনিয়র এব্িং নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টিএ. স্টরাসা
	স্টব্াডক অ  নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, জুনিয়র এব্িং নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টিএ. স্টরাসা
	স্টব্াডক অ  নরটজন্টস-এর চ্যাটেলর ড. স্টলোর ডনিউ ইয়িং, জুনিয়র এব্িং নশক্ষা র্নমশিার ড. স্টব্টিএ. স্টরাসা
	-
	এরনভনডওব্াতকা


	Figure
	Figure
	6
	6
	6



	নরটজন্টসরা স্টর্ি গ্রযাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি র্রটে?
	নরটজন্টসরা স্টর্ি গ্রযাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি র্রটে?
	নরটজন্টসরা স্টর্ি গ্রযাজুটয়শি মািদণ্ড  ুিঃমূলযায়ি র্রটে?

	Figure
	Span
	নিউ ইয়র্কের সকল নিক্ষার্থীর্ের জিয নিক্ষা ব্যব্স্থায় সমতা আিার্ক উৎসানিত করা
	নিউ ইয়র্কের সকল নিক্ষার্থীর্ের জিয নিক্ষা ব্যব্স্থায় সমতা আিার্ক উৎসানিত করা


	Figure
	Span
	আমার্ের নিক্ষার্থীর্েরনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ি অংিগ্রিণ নিনিতকরণ এব্ং ২১ িতর্কর য াগ্য কমীব্ানিিী নির্সর্ব্ প্রস্তুত করা
	আমার্ের নিক্ষার্থীর্েরনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ি অংিগ্রিণ নিনিতকরণ এব্ং ২১ িতর্কর য াগ্য কমীব্ানিিী নির্সর্ব্ প্রস্তুত করা


	Figure

	গ্রাজুটয়শি মািদটণ্ড ব্লু নরব্ি র্নমশটির র্া করম
	গ্রাজুটয়শি মািদটণ্ড ব্লু নরব্ি র্নমশটির র্া করম
	গ্রাজুটয়শি মািদটণ্ড ব্লু নরব্ি র্নমশটির র্া করম

	লক্ষয
	লক্ষয
	লক্ষয
	:

	নিউইয়র্কস্টেটেরএর্টিহাইস্কুলনডটলামানডনগ্রঅজকটিরঅথ্কনর্এব্িংনিউইয়র্কস্টেটেরসকলব্াচ্চাটদরনশক্ষাগতউৎর্ষকতাওসমতানিনেতর্রটণতানর্ভাটব্ভূনমর্ারাখটব্তাঅিুসাটিগটব্ষণারমাযযটমএর্টিঅন্তভুকনক্তমূলর্প্রনরয়াগ্রহণর্রটব্।
	উর্েিয
	উর্েিয
	:

	র্নমশটিরউটেশযহটচ্ছগটব্ষণা,অিুশীলিএব্িংিীনত  কাটলাচ্িার্রাএব্িংস্টেেস্টথ্টর্মতামতসিংগ্রহর্টরসু ানরশগুটলাঅব্নহতর্রটতসাহা যর্রা
	র্নমশটিরউটেশযহটচ্ছগটব্ষণা,অিুশীলিএব্িংিীনত  কাটলাচ্িার্রাএব্িংস্টেেস্টথ্টর্মতামতসিংগ্রহর্টরসু ানরশগুটলাঅব্নহতর্রটতসাহা যর্রা
	:


	Figure
	Span
	নডটলামা অজকটির ব্তকমাি  ূব্কশতকগুটলা  ুিনব্কটব্চ্িা র্রা
	নডটলামা অজকটির ব্তকমাি  ূব্কশতকগুটলা  ুিনব্কটব্চ্িা র্রা


	Figure
	Span
	সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর জিয ব্হুনব্য গ্রাজুটয়শি মািদটণ্ডর সুট াগ আটে নর্িা তা নিনেত র্রা
	সর্ল নশক্ষাথ্ীটদর জিয ব্হুনব্য গ্রাজুটয়শি মািদটণ্ডর সুট াগ আটে নর্িা তা নিনেত র্রা


	Figure
	Span
	এর্টি অন্তব্তীর্ালীি  নরর্ল্পিা নিনেত র্রা  াপ্রস্তুনত গ্রহটণর জিয ব্াড়নত সময় নদটয় প্রটয়াজিীয়  নরব্তকি আিার সুট াগ স্টদটব্।
	এর্টি অন্তব্তীর্ালীি  নরর্ল্পিা নিনেত র্রা  াপ্রস্তুনত গ্রহটণর জিয ব্াড়নত সময় নদটয় প্রটয়াজিীয়  নরব্তকি আিার সুট াগ স্টদটব্।


	8
	8
	8



	র্া করটমর   কায় / খসড়া োইমলাইি
	র্া করটমর   কায় / খসড়া োইমলাইি
	র্া করটমর   কায় / খসড়া োইমলাইি

	প্রর্থম প োয়: তর্থয সংগ্রি ও নিখি
	প্রর্থম প োয়: তর্থয সংগ্রি ও নিখি
	প্রর্থম প োয়: তর্থয সংগ্রি ও নিখি
	প্রর্থম প োয়: তর্থয সংগ্রি ও নিখি
	প্রর্থম প োয়: তর্থয সংগ্রি ও নিখি




	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ির্েম্বর ২০১৯ যর্থর্ক মার্ে ২০২০


	❑
	❑
	❑
	❑
	অিযািয অঙ্গরাটজয গটব্ষণা এব্িং অিুশীলি সিংরান্ত প্রর্াশিা   কাটলাচ্িা


	❑
	❑
	❑
	জািুয়ানর স্টথ্টর্ মাচ্ক ২০২০-এর মটযয অঙ্গরাটজয অিুনিত নমটিিংগুটলা স্টথ্টর্ মতামত সিংগ্রহ



	•
	•
	•
	মার্ে ২০২০ 
	: 
	স্টর্ানভড-১৯ মহামারীর র্ারটণ সব্ আঞ্চনলর্ নমটিিং ব্ানতল


	•
	•
	•
	িরৎ ২০২১ 
	: 
	অিলাইটি আঞ্চনলর্ নমটিিং  ুিরায় শুরু


	•
	•
	•
	গ্রীষ্ম ২০২২
	: 
	আঞ্চনলর্ নমটিিং-এর মতামত সঙ্কলি


	•
	•
	•
	িরৎ ২০২২
	: 
	ব্লু নরব্ি র্নমশি (নব্আরনস) গঠি এব্িং নমটিিং-এর খসড়া সময়সূনচ্ নিযকারণ





	নিতীয় প োয়: ব্লু নরব্ি কনমিি
	নিতীয় প োয়: ব্লু নরব্ি কনমিি
	নিতীয় প োয়: ব্লু নরব্ি কনমিি
	নিতীয় প োয়: ব্লু নরব্ি কনমিি
	নিতীয় প োয়: ব্লু নরব্ি কনমিি




	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ির্েম্বর ২০২২
	: 
	র্নমশটির প্রথ্ম নমটিিং -নব্আরনস র্াটজর  নরনয নিযকারণ


	•
	•
	•
	নির্সম্বর ২০২২
	: 
	ব্লু নরব্ি র্নমশটির নবতীয় নমটিিং-এ অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষয় নচ্নিতর্রণ এব্িং  রব্তী  দটক্ষট র জিয স্টেমওয়ার্ক বতনর। তাোড়া, অগ্রানযর্ারট াগয নব্ষটয়র জিয উ -দল গঠি।


	•
	•
	•
	জািুয়ানর ২০২৩
	–
	এনপ্রল ২০২৩
	: 
	উ -দটলর নমটিিং


	•
	•
	•
	যম ২০২৩ -জুলাই ২০২৩
	: 
	উ -দলসমূহর্ততকর্সু ানরশসমূহপ্রাব্


	•
	•
	•
	িরৎ ২০২৩ -িীত ২০২৪
	: 
	উ -দলগুটলা র্ততকর্নব্আরনস-স্টর্ অনযর্তর র্া কর্র সু ানরশসমূহ প্রাব্িা


	•
	•
	•
	িীত ২০২৪ -ব্সন্ত ২০২৪ 
	: 
	নব্আরনস র্ততকর্ সু ানরশসমূহ চ্ূড়ান্তর্রণএব্িং এর্টি প্রনতটব্দি বতনর





	তৃতীয় প োয়:নরর্জন্টসর্ের আর্লার্িা
	তৃতীয় প োয়:নরর্জন্টসর্ের আর্লার্িা
	তৃতীয় প োয়:নরর্জন্টসর্ের আর্লার্িা
	তৃতীয় প োয়:নরর্জন্টসর্ের আর্লার্িা
	তৃতীয় প োয়:নরর্জন্টসর্ের আর্লার্িা




	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	ব্সন্ত / গ্রীষ্ম ২০২৪ 
	: 
	ব্লু নরব্ি র্নমশটির চ্ূড়ান্ত প্রনতটব্দি নব্টব্চ্িার জিয স্টব্াডক অ  নরটজটন্টর র্াটে উ স্তা ি






	প্রথ্ম  কায়
	প্রথ্ম  কায়
	প্রথ্ম  কায়
	প্রথ্ম  কায়
	: 
	তথ্যসিংগ্রহওনশখিআঞ্চনলর্নমটিিংওমতামতপ্রদাি


	প্রনতটি নরর্জন্টর্সর জুনিনিয়াল নিনির্ে আঞ্চনলক নমটিং
	প্রনতটি নরর্জন্টর্সর জুনিনিয়াল নিনির্ে আঞ্চনলক নমটিং

	Figure
	Span
	২০২০ সাটলর জািুয়ানর স্টথ্টর্ মাচ্ক  কন্ত ১৯টি সভাঅিুনিত হটয়টে
	২০২০ সাটলর জািুয়ানর স্টথ্টর্ মাচ্ক  কন্ত ১৯টি সভাঅিুনিত হটয়টে


	Figure
	Span
	২০২১ সাটলর নডটসম্বর স্টথ্টর্ ২০২২ সাটলর স্ট ব্রুয়ানর   কন্ত ৮টি সভাঅিুনিত হটব্
	২০২১ সাটলর নডটসম্বর স্টথ্টর্ ২০২২ সাটলর স্ট ব্রুয়ানর   কন্ত ৮টি সভাঅিুনিত হটব্


	Figure
	Span
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