2017-এর 3-8 ে�ণীর িনউ ইয়কর্ রােজয্র মূলয্ায়ন:
বাবা-মােয়েদর কী কী জানার �েয়াজন
�িত বসে�, সারা িনউ ইয়কর্ রাজয্জুেড় িশ�াথ�েদর ইংেরিজ ভাষািশ� (English Language Arts, ELA) ও গিনেতর পরী�া েনওয়া হয়। এই
বািষর্ ক পরী�াগিল এমনভােব পিরকি�ত হেয়েছ েযন তা িশ�াথ�েদর ে�ণীকে� পথ�দশর্ েনর জনয্ েদওয়া িনেদর্ শগিল েশখার মান কতটা
আয়ত্ত করেত পারেছ তা মাপেত পাের এবং আজেকর দুিনয়ায় সাফলয্ েপেত েয জিটল িচ�াধারা, সমসয্ার সমাধান করা এবং যুি�র দ�তার
�েয়াজন, উ� িবদয্ালয় েথেক �য্াজুেয়ট হেত যাওয়া িশ�াথ�েদর েসিবষেয় সিঠক পেথ থাকা সুিনি�ত করেত সাহাযয্ করেত পাের। এই
পরী�াগিল েদখায় েয িবদয্ালয়গিল ও েজলাগিল িশ�ার মােনর িদক েথেক কতটা অ�সর হে�। নীেচ আপিন 2017-এর পরী�ার িবষেয় তথয্
পােবন।

সময়সীমাহীন পরী�ণ
•

2017-এর 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�ায় সময়সীমা থাকেব না, যােত েয সব িশ�াথ�রা িনেজরা যা জােন বা করেত পাের তা �কাশ
করার জনয্ িনেজেদর গিতেত কাজ করেত পারেব। 2016-এর পরী�াগিলেতও সময়সীমা িছল না।

•

সাধারণভােব এর অথর্ হল, িশ�াথ�রা যত�ণ পযর্� ফল�সূভােব কাজ করেত পারেছ, তত�ণ পযর্� তােদর পরী�া স�ূণর্ করেত যত সময় �েয়াজন তা তারা
পােব, িবদয্ালেয়র িনয়িমত িদেনর সময়সীমার মেধয্।

পরী�ায় আরও কম সংখয্ায় ��
•

2017-েতও 2016-এর পরী�ার মেতা একই সংখয্ক �ে� পরী�া েনওয়া হেব।

•

2016-এর 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ�-এর পরী�ায় িবগত বছরগিলর তু লনায় একিট পাঠেযাগয্ রচনাংশ কম িছল ও �ে�র সংখয্াও কম িছল। 2016-এর
পরী�ায়ও কম সংখয্ক �� িছল।

িশ�কেদর আরও েবিশ কের জিড়ত থাকা
•

2017-এর মূলয্ায়েনর পিরক�না ও পযর্ােলাচনায় িনউ ইয়কর্ রােজয্র কেয়কেশা িশ�ািবদ জিড়ত িছেলন।

•

2015-এর েহমে�র শর েথেকই সমেয়র পথ ধের এেগােল িনউ ইয়কর্ রােজয্র আরও েবিশ েবিশ সংখয্ক িশ�কগণ পরী�ার যাবতীয় �ে�র পযর্ােলাচনা ও
পরী�ার িবনয্াস গঠেন জিড়ত েথেকেছন এবং থাকেবনও।

•

2017-এর পরী�ার ��মালার মূলয্ায়ন ও িনবর্াচেনর জনয্ সারা রােজয্র িশ�করা 2016-এর �ী� ও েহম�কাল জুেড় অয্া�ািন-েত একি�ত হেয়িছেলন।

•

সবর্�থম এবােরই িনউ ইয়কর্ রােজয্র িশ�করা 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিনেতর পরী�ার ��প� রচনা করেবন। এই ��গিল �থমবার বয্বহৃত
হেব 2018-এর পরী�ায়।

িশ�কেদর জনয্ আরও �ত ফল পাওয়া এবং বাবা-মােয়েদর জনয্ আরও উ�ত স�দসমূহ
•

গতবছেরর মেতাই রােজয্র িশ�া িবভাগ (State Education Department) িবদয্ালেয়র িশ�াবেষর্র েশেষ িশ�কেদর কােছ িনেদর্ শনা স�িলত িরেপাটর্সমূহ
েফরত পাঠােনার ও পরী�ার ��গিলর অ�তপে� 75% �কাশ করার পিরক�না করেছন।

•

গতবছেরর মেতাই 2017-এর বাবা-মােয়েদর জনয্ ন�েরর িরেপােটর্ �েতয্ক �েরর িশ�াথ�েদর কী জানা ও করেত পারা উিচত েস স�েকর্ হালনাগাদ করা ��
নকশা ও আরও তথয্ থাকেব। �ীে�র মেধয্ই এগিল ৈতির হেয় যােব।

কি�উটার-িভিত্তক পরী�ণ
•

এই বসে� কেয়কিট েজলা 2017-এর 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�া CBT-েত েনেব। কি�উটার-িভিত্তক পরী�ায় (computer-based
test, CBT) কাগজ সং�রেণর মেতা একই ��মালা থাকেব িক� িশ�াথ�েদর পরী�া িদেত হেব েকান কি�উটার, টয্াবেলট বা ে�ামবুক (Chromebook) -এ।
পেরর বছর অিতির� িকছু েজলােত CBT বয্বহােরর িবষেয় রােজয্র পিরক�না রেয়েছ।

•

রাজয্ েজলাগিলেক CBT-েত রপা�ের সাহাযয্ করেছ। দীঘর্েময়াদী পিরক�না হল সবকিট েজলােতই রােজয্র বািষর্ক পরী�ায় CBT বয্বহার করা, কারণ CBT-েত
মূলয্ায়নগিলেক আরও শি�শালী িনেদর্ শ সর�াম িহেসেব গেড় েতালার এবং ফলাফল আরও �ত �া� করার স�াবনা রেয়েছ।
পরী�ণ কমর্সূিচ, নীিত ও প�িত স�েকর্ �� emscassessinfo@nysed.gov–এ পাঠােনা যােব।

