New York State
Seal of Biliteracy
(NYSSB)

NYSSB কি?
কিউ ইয়িক স্টেট সীল অফ কিকলটারেকস (New York State Seal of Biliteracy—NYSSB) হল এিটি পুেষ্কাে যা
স্টেওয়া হরি স্টসই সমস্ত হাই স্কু ল স্নাতিরেে যাো ইংোকি এিং অিয এিটি িা এিাকিি আন্তিকাকতি ভাষায়
উচ্চস্তরেে েক্ষতা অিকি িেরত পােরি। NYSSB ভাষা কিক্ষায় উদ্বুদ্ধ িরে, বিকিরযযে গুরুত্ব ও সাো কিরেে
মািুরষে সংস্কৃ কত িুঝরত সাহাযয িরে এিং কিেকিেযালয় ও ভকিষযৎ কিরয়াগিতক ারেে িারে আমারেে কিক্ষার্থীরেে
সম্পরিক আেও তর্থয স্টপ ৌঁরে স্টেয়।

NYSSB িীভারি কিক্ষার্থীরেে উপিৃ ত িরে?
আিরিে পৃকর্থিীরত এিাকিি ভাষা িলরত পাোে গুরুত্ব NYSSB স্বীিাে িরে। এখারি
কিক্ষার্থীরেে পকেশ্ররমে মূলয স্টেওয়া হয়, মাতৃ ভাষাে িযিহাে িাকলরয় স্টযরত উদ্বুদ্ধ িো
হয়, এিং স্কু রল র্থািরত ভাষা কিক্ষা িাকলরয় যাওয়াে সুরযাগ স্টেয়। কদ্বভাকষি কিক্ষাে
স্বীিৃ কত এই কিক্ষার্থীরেে স্টক্ষরয হাই স্কু রলে কলকখত পাঠ্য ও কিরলামাে অংি হয় এিং
এই েক্ষতা ভকিষযৎ কিরয়াগিতক া ও িরলিগুকলরি িািারিা হয়।
Leadwithlanguages.org অিুযায়ী, েুই িা তাে স্টিিী ভাষায় েক্ষতা র্থািরল িািেী,
ভ্রমণ ও অিয সংস্কৃ কত িুঝরত পাোে মত প্রকতরযাকগতামূলি সুকিিাে পািাপাকি কিকভন্ন
সুরযাগ পাওয়া যায়। সমস্ত NYSSB স্নাতিো কিরিরেে কিরলামাে সারর্থ এিটি সংযুক্ত
সেিােী সীল পারি, স্নাতিত্ব লারভে অিুষ্ঠারি পোে িিয এিটি পেি পারি এিং
কিউ ইয়িক োিয কিক্ষা কিভাগ স্টর্থরি এিটি সাটিককফরিটও স্টপরত পারে।

স্টহায়াইট স্টলিস হাই স্কুরলে
ফরটা

NYSSB অিকরিে স্টিষ্টা িাো িেরত পােরি?
NYSSB প্রোি িরে এমি স্টযরিাি স্টিলাে কিক্ষার্থীো, যাো ইংোকিরত েক্ষ এিং/অর্থিা ইংোকি ও অন্ততপরক্ষ অিয
আরেিটি আন্তিকাকতি ভাষা কিরয় পড়ারিািা িেরে, এই পুেষ্কাে অিকরিে স্টিষ্টা িেরত পােরি। এে মরিয তাোও
র্থািরি যাো িাকড়রত ইংোকি োড়া অিয স্টিাি ভাষায় ির্থা িরল এিং যাো হাই স্কু রল এিটি আন্তিকাকতি ভাষা
কিখরে।

NYSSB লাভ িোে িিয কিক্ষার্থীরেে কি িেরত হরি?
NYSSB পাওয়াে এিাকিি োস্তা আরে। েক্ষতাে আিিযি মাি স্টিাঝারিাে িিয কিক্ষার্থীরেে ইংোকিরত কতি (3)
পরয়ন্ট এিং অিয এি িা এিাকিি ভাষায় কতি (3) পরয়ন্ট লাভ িেরত হরি। কিক্ষার্থীো ইংোকিরত িা আন্তিকাকতি
ভাষাে পাঠ্যক্ররম 85% িা তাে স্টিিী ফল িরে, িাতীয় পেীক্ষাগুকলরত সযাট স্টস্কাে স্টপরয় এিং ইংোকি এিং/অর্থিা
এিটি আন্তিকাকতি ভাষায় এিটি স্টপ্রারিক্ট সম্পূণক িরে ও উপস্থাপি িরে NYSSBে িিয পরয়ন্ট লাভ িেরত পােরি।

NYSSB সংক্রান্ত আেও তর্থয স্টিার্থায় পাওয়া যারি?
আপিাে স্কু রলে NYSSB স্টপ্রাগ্রাম সম্পরিক আেও িািাে িিয, কিক্ষার্থীে স্কু ল িাউরেলে অর্থিা ইংোকি কিক্ষরিে
সারর্থ ির্থা িলুি। কিক্ষার্থীে পকেিাে আেও তর্থয পারিি NYSSB ওরয়িসাইট স্টর্থরি অর্থিা আমারেে অকফস ইরমল
(nyssb@nysed.gov) িা স্টফাি িম্বরে (518.473.7505) স্টযাগারযাগ িরে।
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