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প্রিয় Brendan-এর মাতাপ্িতা/অভিিাবক,

এই ভরপোিার্্ট টর্ 2022 এর বসপোতে িভরচাপ্িত ভিউ ইয়ক্ট  স্টের্ স্র্স্টেিং প্রিাগ্াম ম্যাথপোমটর্কস 
অ্যাপোসসপোমপোটে Brendan এর িারফরপোমন্স সিংপোষেপোি ভববৃত কপোর। এই িরীষোপোত রিাপ্ত িম্বর 
স্িষোথ্টীর িারফরপোমন্স ভির্্টারণ করার একটর্ উিায়; যদিও, Brendan দি জষানে এবং দি িরনত 
পষানর এই প্ষাপ্ত েম্বর তষার সম্পূি্ণ ও দবস্ষাদরত তথ্্য প্িষাশ িনর েষা। ইংনরজী ভষাষষা শশক্ষা 
(English Language Arts, ELA) এবং গণিনতর পরীক্ষা গ্রেড 3-8 থথ্নি প্ষাপ্ত ফলষাফলগুলল 
িষারি দেি্ণনের জে্য প্িষাে িরষা হে এবং Brendan এর সরিষাদর ট্ষান্সণরিপ্ট বষা শশক্ষাথ্্ণীর 
স্ষােী থরিনড্ণ  অন্তভ্ভ্ণ ক্ত িরষা হনব েষা।

অিুবাদ

http://www.nysed.gov/state- 
assessment/grades-3-8-ela-and-
mathematics-score-report-and-
understanding-report-samples 
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থলনভল 4
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোথ্টীরা তাপোদর প্গ্পোের জি্য ভির্্টাভরত 
মাি অিুর্ায়ী সব্টশ্রেষ্ঠ। 

থলনভল 3
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোথ্টীরা তাপোদর প্গ্পোের জি্য ভির্্টাভরত 
মাি অিুর্ায়ী দষে।

থলনভল 2
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোথ্টীরা তাপোদর প্গ্পোের জি্য ভির্্টাভরত 
মাি অিুর্ায়ী আিংস্িক দষে।

থলনভল 1
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোথ্টীপোদর প্গ্পোের জি্য ভির্্টাভরত মাপোির 
তুিিায় দষেতা অপোিকর্াই কম।

BRENDAN স্টেপোর্র ভির্্টাভরত মাি িূরণ কপোরছিি।
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Brendan এর ভক জািা উছচৎ এবিং রিপোত্যক প্গ্ে স্িপোিপোি ভক করপোত সষেম হপোব, গটণপোতর জি্য ভিউ ইয়ক্ট  স্টেপোর্র স্িষোর টে্যান্াে্ট  
তা ভববৃত কপোর। এই ভবিাগটর্ স্দখায় স্সই রিশ্নগুপ্িপোত Brendan এর দ্ারা অভজ্ট ত িপোয়টে র্া মাপোির ভতিটর্ ভদক িভরমাি কপোর 
র্াপোত এই প্গ্ে স্িপোিপোি সব্টাভর্ক গুরুত্ব আপোরাি করা হপোয় থাপোক। 

BRENDAN 
এর রিাপ্ত িম্বর

9 এর

সব্টাভর্ক 
রিাপ্ত িম্বর

9
ছহসাব ও বীজগাটণভতক ছচতো
এই ভবিাপোগ, স্িষোথ্টীপোদর করপোত বিা হয়ঃ

• চার রকপোমর ছহসাব - স্র্াগ, ভবপোয়াগ, গুণ, এবিং িাগ - ব্যবহার কপোর বহুর্াি ভবস্িষ্ঠ প্িস্খত সমস্যাসহ ভবভিন্ন 
সমস্যার সমার্াি করা; 

• ছচত্র এবিং একটর্ অজািা িভরমাপোণর জি্য একটর্ রাস্িসহ সমীকরপোণর সাহাপোর্্য সমস্যার সমার্াি করা; 
• িাগপোিষ ব্যাখ্যা করা; 
• 1-100 এর মপোর্্য অবছথিত িূণ্ট সিংখ্যার গুণিীয়ক ভিণ্টয় করা; 
• একটর্ ভিভদ্ট ষ্ট ভিয়ম অিুসরণ কপোর এমি সিংখ্যা বা আকৃভতর র্ারা ততভর করা।

BRENDAN 
এর রিাপ্ত িম্বর

12 এর

সব্টাভর্ক 
রিাপ্ত িম্বর

12
দি ভিভতিক সিংখ্যা ও ছহসাব
এই ভবিাপোগ, স্িষোথ্টীপোদর করপোত বিা হয়ঃ

• বহু-সিংখ্যার িূণ্ট সিংখ্যার জি্য থিাি-মাি স্বাঝার সার্ারণীকরণ করা, এই উিিভধির সাহাপোর্্য স্র্ বহু-সিংখ্যার িূণ্ট 
সিংখ্যায় স্কাপোিা থিাপোির একটর্ সিংখ্যা তার োিভদপোকর থিািটর্পোত থাকপোি স্র্ মাি হত তার দিগুপোণর রিভতভিভর্ত্ব কপোর; 

• বহু-সিংখ্যার িূণ্ট সিংখ্যাপোক দি-ভিভতিক সিংখ্যাভবভর্, সিংখ্যার িাম, এবিং কথায় স্িখা িাপোমর সাহাপোর্্য িড়পোত 
ও প্িখপোত িারা; 

• থিাি-মাি স্বাঝার ষেমতা ব্যবহার কপোর বহু-সিংখ্যার িূণ্ট সিংখ্যার মাি স্র্ স্কাপোিা থিাি ির্্টতে রাউন্ করা।

BRENDAN 
এর রিাপ্ত িম্বর

12 এর

সব্টাভর্ক 
রিাপ্ত িম্বর

12
সিংখ্যা ও ছহসাব - িগ্ািংি
এই ভবিাপোগ, স্িষোথ্টীপোদর করপোত বিা হয়ঃ

• সমািুিাভতক িগ্ািংি খঁুপোজ স্বর করা এবিং একই হর ও ভিন্ন হরভবস্িষ্ঠ িগ্ািংিসমূপোহর মপোর্্য তুিিা করা;
• িগ্ািংি ও ভমরে সিংখ্যার স্র্াগ ও ভবপোয়াগ, একটর্ িূণ্ট সিংখ্যা ভদপোয় একটর্ িগ্ািংিপোক গুণ করা, এবিং একটর্ 

িগ্ািংিপোক আপোরকটর্ িগ্ািংি ভদপোয় গুণ করা; 
• িগ্ািংপোির সাপোথ সম্পভক্ট ত প্িস্খত সমস্যার সমার্াি করা।

অিুগ্হ কপোর িষে্য করুি, স্র্ স্িষোথ্টীপোদর একটর্ ব্যটতিগত স্িষো কম্টসূছচ (Individualized Education Program, IEP) আপোি অথবা এমি র্ারা 504 উিপোর্াগীকরণ িভরকল্পিা (504 প্্যাি) 
আপোি স্র্খাপোি ভিপোদ্ট ি করা আপোি স্র্ িরীষোগুপ্ি স্জাপোর িড়পোত হপোব, তাপোদরপোক IEP/504 িভরকল্পিার তবস্িষ্ট্যগুপ্ি অিুর্ায়ী এই িরীষোর জি্য উিপোর্াগীকরণ রিদাি করা উছচত ছিি

BRENDAN এর সাফপোি্যর তথ্য রিমাণ

Brendan এর স্িষেপোকর সাপোথ স্র্াগাপোর্াগ করুি এবিং ভজজ্াসা 
করুি স্কাি কাজটর্ Brendan এর িপোষে করা কভিি।

Brendan স্ক র্ভদ উিরু্তি মপোি কপোরি, তাঁপোক সাফপোি্যর 
স্িখপোর উিপোত সহায়তা করার জি্য কাউপোন্সপ্িিং বা সু্পোির 
সহায়তার মপোতা স্িষোথ্টী সহায়তার সধোি করুি। 

আিিার সু্িপোক ভজজ্াসা করুি Brendan এর অগ্গভত 
সম্বপোধে আিভি স্কমি ভরপোিার্্ট  িাপোবি। 

Brendan এর দষেতা স্কমি উন্নত হপোছে তা স্দখপোত Brendan 
এর ক্াপোসর িড়া ও বাছড়র িড়া ির্্টাপোিাচিা করুি।

ভিউ ইয়ক্ট  স্টেপোর্র টে্যান্াে্ট , িরীষোটর্, এবিং ভকিাপোব আিভি Brendan স্ক সাহার্্য করপোত িাপোরি স্সই সম্বপোধে আপোরা তপোথ্যর জি্য, 
http://www.nysed.gov/state-assessment/grades-3-8-ela-and-mathematics-tests ওপোয়বসাইর্টর্ স্দখুি 




