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িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভােগর ে�ট এেসসেম� অিফেসর উপ�াপনা  
 
(অধয্ায় 1) 
 
িকভােব িনউ ইয়কর্  ে�েট পরী�ার �� ৈতির করা হয় 
 

নিউ ইয়র্ক স্টেট এসেসমেন্টের জন্য পরীক্ষার প্রশন্গলুি কিভাবে তৈরি করা হয় এই 

ভিডিও তার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করে। 

নিউ ইয়র্ক স্টেট এর শিক্ষকমণড্লী এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিনদু্;পরীক্ষায় নিউ 

ইয়র্ক স্টেট স্ট্যান্ডার্ডগুলি প্রতিফলিত হয় সেই লক্ষে তারা প্রশ্নগুলি লেখে, 

পর্যালোচনা করে এবং প্রশ্নগলুি নির্বাচন করে। 

আমরা যে পদক্ষেপগলুি বর্ণনা করব তা সমস্ত রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং অন্যান্য বৃহৎ 

শিক্ষাগত পরীক্ষার প্রোগ্রামগলুির জন্য সমান। 
 
আমরা স্টেট্ শিক্ষা বিভাগে যে পদ্ধতিগলুি ব্যবহার করি তা যথাযথভাবে নির্ধারিত 

নিয়ম অনুসরণ করে যেন পরীক্ষাগুলি শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে শেখানো জ্ঞান এবং 

দক্ষতা পরিমাপ নিশ্চিত করে- যা বৈধতা হিসাবে পরিচিত। 

পরীক্ষাগলুি যখন জ্ঞান এবং দক্ষতার পরিমাপ করে- তাকে নির্ভরযোগ্যতা বলে।  

শিক্ষকমন্ডলী স্টেটের বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন, বিভিনন্ ধরনের বিভিন্ন 

ব্যাকগ্রাউন্ড এর শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন, তারা পরীক্ষার 

প্রশ্ন তৈরির প্রতিটি প্রক্রিয়ায় একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসেন। 
 
(অধয্ায় 2) 
 
পরী�া ৈতরীর �ি�য়া  
 



 
 

2 

পরীক্ষা তৈরীর প্রথম ধাপ নিউইয়র্ক স্টেটের শিক্ষকদের সাথে কাজ করে নির্ধারণ 

করা যে পরীক্ষাটি কি পরিমাপ করবে।  

একসাথে আমরা প্রতিটি গ্রেডের শেখার মানগুলির উপর ভিতত্ি করে পরীক্ষার জন্য 

জ্ঞান এবং দক্ষতার একটি সীমারেখা তৈরি করি। 

এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপের জন্য একটি ছক তৈরী হয় যার মাধয্মে পরীক্ষার জন্য 

রিডিং প্যাসেজ ও লিখিত প্রশন্ নির্বাচন করা হয়।  

আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষক দ্বারা তৈরী করা হয়। 
 
প্রথমত, শিক্ষক অভিজ্ঞ পরীক্ষার পেশাদারদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। 

তারপর, এই শিক্ষকমন্ডলী নিজের কোন প্রশ্ন তৈরী করার আগে, তারা অভিজ্ঞ 

শিক্ষক এবং পরীক্ষার পেশাদারদের কাছে লেখার অনশুীলন করেন এবং তাদের কাজ 

সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানেন। 

প্রশ্নগুলি সব ছাত্রদের জন্য ন্যায্য এবং সহজগম্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য 

শিক্ষকগণ প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করেন। 

একবার শিক্ষকমনড্লী এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেলে, তাদেরকে নির্দিষ্ট 

শেখার মান নির্ধারণ করে সেই মান মাপার জন্য প্রশন্ তৈরী করতে দেয়া হয়। 
 
(অধয্ায় 3) 
 
নতুন িশ�ক পযর্ােলাচনা 
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পরবর্তীতে,আমরা সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে নিউইয়র্ক স্টেটের নতুন এক দল শিক্ষক ও 

বিশেষজ্ঞদের আমনত্র্ণ জানাই নতনু তৈরী প্রশ্নগুলির পর্যালোচনা করার জন্য। 

এই নতনু দল বিভিনন্ ধরণের পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করে যে আমাদের তৈরী 

প্রশ্নগুলি সেই গ্রেডের জন্য উপযুক্ত কি না।  

যা পরিমাপ করার তা সঠিক পরিমাপ হয়েছে কি না এবং তা সকল শিক্ষার্থীর জন্য 

ন্যায্য ও সহজগম্য কি না। 

শিক্ষকমন্ডলী একত্রিত হয়ে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত বা 

সংশোধন করার থাকলে তা জানান যেন প্রশন্গুলি সকল শিক্ষার্থীর জন্য উচচ্ মান, 

ন্যায্য ও সহজগম্য হয়। 
 
(অধয্ায় 4) 
 
ে�� পরী�া 
 
একাধিক দফা পর্যালোচনা সম্পনন্ হবার পর,পরবর্তী পদক্ষেপ ক্ষেত্র পরীক্ষা।  

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করাকেই ক্ষেত্র পরীক্ষা বলে।  

এটা অত্যনত্ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ।  

এর মাধময্ে আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলি বুঝতে পারছে কি না, 

সঠিক পরিমাপ হচছ্ে কি না এবং সেখানে লকুানো কোন সমস্যা রয়েছে কি না। 

এই নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যার ভিতত্িতে আমরা 

সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে সে প্রশন্টা নিউ ইয়র্ক স্টেটের সকল শিক্ষার্থীর পরীক্ষার 

জন্য উপযুক্ত কি না।  
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(অধয্ায় 5) 
 
ওেপন এে�ড �ে�র পেয়� মান  
 

ক্ষেত্র পরীক্ষার মাধয্মে প্রশন্গুলি পরীক্ষার পর, আরেক ধরণের পর্যালোচনা হয় 

সেই প্রশ্নগলুির ক্ষেত্রে যে গুলি শিক্ষার্থীদের লিখিত আকারে উত্তর দিতে হয়।   

এই ধরণের প্রশ্নগুলিকে "ওপেন-এন্ডেড" বলা হয়।  

নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের উতত্রের ভিতত্িতে নির্ধারণ করেন 

প্রতিটি সম্ভাব্য পয়েন্ট অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর কোন স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতা 

প্রয়োজন। 

উদাহরণস্বরূপ, একটি চার পয়েন্টের প্রশন্ের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর এক, দুই, তিন, বা 

চার পয়েন্ট অর্জনের জন্য কি দেখানো প্রয়োজন, শিক্ষকেরা তা নির্ধারণ করেন।  
 
এই তথ্য শিক্ষকদের ক্ষেত্র-পরীক্ষিত সকল প্রশন্ের স্কোরের ক্ষেত্রে গাইড 

হিসেবে কাজ করে।  

এটির মাধ্যমে সে উপাদানগলুি বিকশিত হয় যার ভিতত্িতে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের 

প্রকৃত পরীক্ষা স্কোর করবেন। 

এই বাড়তি পর্যালোচনা শিক্ষার্থীদের জনয্ প্রশ্নগলুি সহজগময্ এবং ন্যায্য বলে 

নিশচ্িত করার আরেকটি সুযোগ প্রদান করে।  
 
(অধয্ায় 6) 
 
পরী�া িনমর্াণ  
 

সকল প্রশ্ন নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষকদের দ্বারা পর্যালোচিত হয়ে, ক্ষেত্র-

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পরের ধাপ পরীক্ষা নির্মাণ।  



 
 

5 

যে প্রশ্নগলুি শিক্ষার্থীরা উতত্র দিবেন, নিউ ইয়র্ক স্টেট শিক্ষকেরা সে প্রশন্গলুি 

নির্বাচন ও অনমুোদন করেন। 

প্রতিটি ক্ষেত্র-পরীক্ষিত প্রশন্ের পর্যালোচনা করে শিক্ষকেরা নিশ্চিত করেন যে 

সেই প্রশ্নটি পরীক্ষায় অনত্র্ভুক্ত হবার জন্য উপযুক্ত কি না। 

ক্ষেত্র-পরিক্ষায় যে সব প্রশ্নতে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা হয় না। 

যখন শিক্ষকেরা সিদ্ধানত্ নেন যে একটি প্রশ্ন পরীক্ষায় ব্যবহার করা হবে না, তখন 

তারা তা বদলে, সমান শেখার মান পরিমাপ করে এমন একটি প্রশন্ প্রতিস্থাপন করেন। 
 
(অধয্ায় 7) 
 
চূড়া�-েচাখ পযর্ােলাচনা 
 
একটি পরীক্ষা নির্মাণের সর্বশেষ কার্যকলাপ একটি "চডূ়ান্ত চোখ" পর্যালোচনা। 

নতনু এক দল নিউ ইয়র্ক স্টেটের শিক্ষক যারা এই পরীক্ষা এখনও চোখেই দেখেন 

নি, তারা পরীক্ষার জনয্ নির্বাচিত প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করেন।    

এই শিক্ষকেরা প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই পরীক্ষার সকল প্রশন্ের উত্তর দেন।  

তারা এমন কোন প্রশন্ সনাক্ত করতে ফোকাস করেন যার সমস্যা রয়েছে এবং 

শিক্ষার্থীদের 'টেস্ট-গ্রহণের অভিজ্ঞতা' প্রভাবিত করবে। 

চূড়ান্ত চোখ পর্যালোচনার লক্ষ্য এইটা নিশচ্িত করা যে শিক্ষার্থীদের যে 

পরীক্ষাটি দেয়া হচ্ছে তা নির্ভরযোগ্য, বৈধ, ন্যায্য, এবং সহজগম্য। 
 
(অধয্ায় 8) 
 
�িতি�য়ার উত্তর 
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স্টেট্ শিক্ষা বিভাগের কর্মীরা পরীক্ষার সময় এবং পরে যে কোনও প্রকাশিত উদ্বেগ 

এর উত্তর দেন। 

এই উদ্বেগ শনুে শিক্ষা লাভ, পরবর্তী প্রশন্ তৈরীর ক্ষেত্রে গাইড হিসেবে কাজ করে। 

এছাড়াও, যে শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে এই পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের 

প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে পরীক্ষার প্রশন্ প্রভাবিত করতে সাহায্য করে। 

এই ভিডিওতে উল্লেখিত কার্যকলাপ ছাড়াও বাড়তি কাজও করা হয় যেমন কপি এডিট 

এবং অভ্যনত্রীন পর্যালোচনা। 
 
 

এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের ভিত্তি সকল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি 

নির্ভরযোগ্য, বৈধ, নয্ায্য এবং সহজগম্য পরীক্ষা তৈরী করা। 

আমাদের পরীক্ষার প্রক্রিয়া প্রচুর গবেষণা নির্ভর সেই সঙ্গে স্টেট ও জাতীয় 

পরীক্ষা কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম এবং পরীক্ষার শিল্পমান বা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড 

এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।  

আজ যেই কার্জক্রমগলুি আলোচিত হলো, তার কেন্দ্রবিন্দু নিউ ইয়র্ক স্টেট এর 

সেই শিক্ষকদের কাজ, যারা পরীক্ষার প্রশন্ সম্পর্কে সিদ্ধানত্ গর্হণ করেন।      

তাদের অংশগ্রহণের ফল মান সম্পন্ন পরীক্ষার প্রশন্ যার সঙ্গে স্টেটের চারদিকের 

শ্রেণীকক্ষকের শিক্ষাদানের সরাসরি সংযোগ রয়েছে।  
 

আপনার যে কোন প্রশ্নের জন্য অথবা আপনি যদি একজন শিক্ষক হয়ে থাকেন যে 

প্রশ্ন তৈরীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী, আমরা আপনাকে ইমেইল এর 

মাধ্যমে স্টেট এসেসমেন্ট অফিস এ যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করছি।  
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পরিশেষে, প্রশন্ তৈরী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে আপনাদের পরিশ্রম এবং অবদানের 

জন্য ধন্যবাদ জানাই নিউ ইয়র্ক স্টেটের সকল শিক্ষকদের প্রতি।  
 




Accessibility Report


		Filename: 

		NYSED Test Questions Creation Bengali Transcript.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
