নিউ ইয়র্ক স্টেট স্টটনেিং স্টরোগ্রোম
ইিংনিশ িযোঙ্গু যেজ আটকস স্টটে
ইিংনিশ িযোঙ্গু যয়জ আটকস্(ইএিএ)নিষযয়র ধোরণো
নশক্ষোর্থীর িযনিগত নরয োটক
ররনত িছর, নিউ ইয়র্ক স্টেট ৩ স্টর্থযর্ ৮ স্টগ্রযের নশক্ষোর্থীযের জিয স্টেটিযো ী ইিংনিশ িযোঙ্গুযয়জ আটকস্(ইএিএ) এিিং মযোর্থোযমটিক্স রীক্ষো নরচোিিো র্যর। স্টেেোযরি
এিিং স্টেযটর িোধযতোমূ ির্ রীক্ষো নর ূ রণ ছোড়োও, এই র্মি স্টর্োর সমনিত রীক্ষোসমূ হ নশক্ষোর্থীযের এিিং স্কুিগুযিোর িছর-স্টর্থযর্-িছযরর অগ্রগনত নরমোয ও
সহোয়র্। নরিোরগুযিো তোযের এিওয়োইনস স্কুিস্ অযোর্োউন্ট (https://www.mystudent.nyc/) -এর মোধযযম এইসি রীক্ষোর েিোেি জোিযত অর্থিো তোযের
সন্তোযির স্কুি স্টর্থযর্ নশক্ষোর্থীর িযনিগত নরয োট(আইএসআর)-এর অিু যরোধ জোিোযত োযর। এই েক্যযযমন্ট উেোহরণস্বরু ৩ স্টগ্রযের আইএসআর িযিহোর র্যর ঐ
স্টস্কোর নরয োযটকর িযোখ্যো রেোি র্যর।
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ৃ ষ্ঠো 1 নশক্ষোর্থীর েযির সোর-সিংযক্ষ
র্োেকসম্পোেিোর স্তর
নিউ ইয়র্ক স্টেট স্টটযের স্টস্কোর নিণকযয় র্োেকসম্পোেিোর স্টিযেি 4, 3, 2, এিিং 1 িযিহোর র্যর। নশক্ষোর্থীরো তোযের স্টস্কোর স্টস্কযির নেনিযত স্টটযে
স্টিযেি 4 স্টর্থযর্ স্টিযেি 1 েকন্ত স্টস্কোর র্রযত োযর (নিযচর চোটক স্টেখ্ু ি)। চোরটি র্োেকসম্পোেিো স্তযরর রনতটির সিংজ্ঞো এই ৃ ষ্ঠোর নিযচ স্টেখ্ু ি।
আ িোর স্টরেোযরযের জিয, আ িোর সন্তোযির ২০১৪ ইিংনিশ িযোঙ্গুযয়জ আটকযসর র্োেকসম্পোেিোর স্তর হযিো: X.
2
েক্ষতোর স্টরটিিং
েক্ষতোর স্টরটিিং স্টেখ্োয় এর্জি নশক্ষোর্থী নিনেক ষ্ট এর্টি র্োেকসম্পোেিোর স্তযরর স্টর্োর্থোয় রযয়যছ। স্টরটিিংযয়র নিস্তৃনত ১.০ স্টর্থযর্ ৪.৫

এিওয়োই্এস
স্টিযেি 3

1

েক্ষ
3.3

3

স্টস্কি স্টস্কোর
রীক্ষোয় নশক্ষোর্থীর র্োেকসম্পোেিো রু োন্তনরত হয় তোর সোমনগ্রর্ স্টস্কি স্টস্কোর নহযশযি। স্টস্কি স্টস্কোযরর নিস্তৃনত 147 – 429।
326

4

এিওয়োইএস ইিংনিশ িযোঙ্গুযয়জ আটকস স্টগ্রে 3-এর স্টস্কি স্টস্কোযরর নিস্তৃনত
স্তর 4: 429 – 358 স্তর 3: 357 – 320 স্তর 2: 319 – 291 স্তর 1: 290 – 147
নিউ ইের্ক নসটি োরযসন্টোইি নিস্তৃনত
এটি স্টেখ্োয় আ িোর সন্তোযির র্োেকসম্পোেিো নিউ ইয়র্ক নসটির সর্ি নশক্ষোর্থী েোরো এর্ই স্টগ্রে স্তযর এিিং এর্ই নিষযয় রীক্ষো নেযয়যছ তোযের
তুিিোয় র্ী নিযচ (0-25%), িোনর্ 26% এিিং 50% এর মোযে িো 51% এিিং 75% -এর মোযে, িোনর্ স্টস উ যরর 25% (76-100%)-এ

76-100%

5

রযয়যছ।
সোমনগ্রর্ স্টেট োরযসন্টোইি নিস্তৃনত
উ যর স্টেমি উনিনখ্ত আযছ, িযনতক্রম এই স্টে এই নিস্তৃনত স্টর্থযর্ স্টেখ্ো েোয় নিউ স্টেযট আ িোর সন্তোযির স্টগ্রে স্তযর এিিং এই স্টটযে অিয সর্ি

76-100%

নশক্ষোর্থীর তুিিোয় আ িোর সন্তোি স্টর্মি র্যরযছ।

র্োেকসম্পোেিোর স্তর
1

নশক্ষোর্থীযেরযর্ র্োেকসম্পোেিোর এর্টি স্তর রেোি র্রো হয় েোর নেনি তোর রীক্ষোয় অনজকত স্টস্কি স্টস্কোর। স্টমোট চোরটি সম্ভোিয র্োেকসম্পোেিোর স্তর রযয়যছ: এিওয়োইএস
স্তর 4 (েক্ষতোর উ যর), এিওয়োইএস স্তর 3 (েক্ষ), এিওয়োইএস স্তর 2 (েক্ষতোর নিযচ) এিিং এিওয়োইএস স্তর 1 (েক্ষতোর অযির্ নিযচ)। রযতযর্টি
র্োেকসম্পোেিোর স্তযরর ূ ণক নিিরযণর জিয, অিু গ্রহ র্যর িযনির্ নশক্ষোর্থী নরয োযটকর ৃ ষ্ঠো 1-এর নিযচর অিংশ স্টেখ্ু ি। রনতটি র্োেকসম্পোেিোর স্তযর নশক্ষোর্থীযের
েক্ষতো, জ্ঞোি এিিং অিু শীিিী সম্পনর্ক ত সোধোরণ ধোরণোর নিস্তোনরত নিিরণ জোিযত, অিু গ্রহ র্যর
http://www.engageny.org/resource/performance-level-descriptions-for-ela-and-mathematics সোইট স্টেখ্ু ি।

2

২০১৪ র্োেকসম্পোেিোর স্তর
২০১৪ রীক্ষো নরচোিির্োরীযের র্োছ স্টর্থযর্ আ িোর সন্তোযির এর্টি র্োেকসম্পোেিোর স্তর রযয়যছ, স্টস্কোর এখ্োযি স্টেয়ো হযি। েনে িো র্থোযর্, এখ্োযি স্টিোট র্থোর্যি স্টে
স্টস্কোর িেয িয় এিিং েনে স্টর্োি েুি র্থোযর্ তোহযি ন তোমোতোযর্ তোযের সন্তোযির স্কুযি েোিোর নিযেক শ স্টেয়ো হযি।

েক্ষতোর স্টরটিিং
3

েক্ষতোর স্টরটিিং, েোর নরসর 1.0 – 4.5, স্টেখ্োয় নশক্ষোর্থী স্টর্োি নিনেক ষ্ট র্োেকসম্পোেিোর স্তযর স্টর্োর্থোয় আযছ। উেোহরণস্বরূ , রনেনশযয়নে স্টরটিিং ২.৫ নিযেক শ র্রযি
সিংনিষ্ট নশক্ষোর্থী র্োেকসম্পোেিোর স্তর ২-এ স্টস্কোর র্যরযছ েো স্টস্কি স্টস্কোযরর নিম্নতম স্তর ২-এর স্টর্থযর্ উচ্চতর স্তর 3-এর ৫০% দূরযে আযছ। র্োেকসম্পোেিোর স্তর ৪এর জিয সম্ভোিয সযিকোচ্চ রনেনশযয়নে স্টরটিিং ৪.৫।
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6

4

স্টস্কি স্টস্কোর
এই স্টস্কি স্টস্কোর নিধকোনরত হয় নশক্ষোর্থী রীক্ষোয় র্ত যয়ন্ট অজকি র্যরযছ তো নেযয়। স্টস্কি স্টস্কোযরর উযেশয এটি নিনিত র্রো েোযত রীক্ষোর েিোেি িছযরর র
িছর এর্ই নজনিস স্টিোেোয় েনেও স্টটে স্টিয়ো নশক্ষোর্থীরো এিিং স্টটেগুযিো নিনেন্ন িছযর নিনেন্ন হয়। আ িোর সন্তোি েত স্টিনশ িম্বর োযি, তোর স্টস্কি স্টস্কোর তত স্টিনশ
হযি। স্টর্োি র্োেকসম্পোেিোর স্তযরর সোযর্থ সম্পৃ ি হযি স্টস্কি স্টস্কোর সযিকোচ্চ অর্থকিহ হয়। নিযচর স্টটনিিটিযত রনত স্টগ্রযের স্টস্কি স্টস্কোযরর স্টরঞ্জ স্টেখ্োযিো হযয়যছ,
তোছোড়ো আ িোর সন্তোযির স্টগ্রে স্তযরর র্োেকসম্পোেিো এিিং র্যিজ ও স্ট শোজীিযির রস্তুনতর রতযোশো ূ রযণ স্টে স্টস্কি স্টস্কোর তোর রযয়োজি স্টসটিও স্টেয়ো আযছ।
নিনেন্ন স্টগ্রযের স্টস্কি স্টস্কোযরর স্টরঞ্জ এিিং েক্ষতোর স্তর

স্টগ্রে

5

3

4

5

6

7

8

স্টস্ক ি স্টস্কোস্টরর নরসর

147-429

138-423

97-413

117-421

98-414

100-412

এই মোস্টির অনধ র্ অর্থিো সমোি
স্টস্কি স্টস্কোর েক্ষতো রেশকি র্যর
(র্োেকসম্পোেিোর স্তর
3 & 4)

320

320

320

320

318

316

নিউ ইয়র্ক নসটি োযসকিটোইি স্টরঞ্জ
এর্টি নশক্ষোর্থী নিউ ইয়র্ক নসটি োিনির্ স্কুযির এর্ই স্টগ্রযে এিিং এর্ই নিষযয় স্টেট রীক্ষো রেোির্োরী অিয সহ োঠীযের তুিিোয় স্টর্মি র্োেকসম্পোেিো র্যরযছ,
নিউ ইয়র্ক নসটি োরযসন্টোইি নরসীমো স্টসটো রেশকি র্যর। োযসকিটোইি স্টরঞ্জ স্টর্োয়োটকোইযি স্টেখ্োযিো হয়। এর অর্থক এখ্োযি স্টেখ্ো েোয় আ িোর সন্তোযির
র্োেকসম্পোেিো নিউ ইয়র্ক নসটির সর্ি নশক্ষোর্থী েোরো এর্ই স্টগ্রযে ড়যছ এিিং এর্ই নিষযয় রীক্ষো নেযয়যছ তোযের তুিিোয় র্ী নিযচর স্টর্োয়োটকোইযি (0-25%),
িোনর্ 26% এিিং 50%, িো 51% এিিং 75% -এর মযধয, িোনর্ স্টস উ যরর স্টর্োয়োটকোইযি (75-100%)রযয়যছ। উেোহরণস্বরূ , েনে আ িোর সন্তোি নিতীয়
নসটিওয়োইে স্টর্োয়োটকোইযি(51%-75%) স্টস্কোর র্যর, তোহযি তোর অর্থক হযি স্টস নিউ ইয়র্ক নসটির নশক্ষোর্থীযের 51%-এর সমোি িো ২৬%-এর চোইযত স্টিনশ এিিং
উযবক 75%-এর সমোি স্টস্কোর র্যরযছ।

6

সোমনগ্রর্ স্টেট োযসকিটোইি স্টরঞ্জ
নিউ ইয়র্ক নসটি োযসকিটোইি স্টরঞ্জ এর্জি নশক্ষোর্থী নিউ ইয়র্ক নসটি োিনির্ স্কুযির এর্ই স্টগ্রযে এিিং এর্ই নিষযয় স্টেট রীক্ষো রেোির্োরী অিয সহ োঠীযের
তুিিোয় স্টর্মি র্োেকসম্পোেিো র্যরযছ, নিউ ইয়র্ক নসটি োরযসন্টোইি নরসীমো স্টসটো রেশকি র্যর। এই তর্থযসমূ হ স্টর্োয়োটকোইযি রেনশকত হয়। এইসি স্টর্োয়োটকোইি
সম্পনর্ক ত িোড়নত তযর্থযর জিয, অিু গ্রহ র্যর নিউ ইয়র্ক নসটি োযসকন্টোইি স্টরযঞ্জর নিিরণ স্টেখ্ু ি।
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ৃ ষ্ঠো 2 িোড়নত তর্থয

উেোহরণ নহযশযি ৩য় স্টগ্রযের এর্টি স্টস্কোর নরয োটক রেোি র্রো হযিো। র্োরণ ইএিএ মূ িযোয়যি সর্ি স্টগ্রযের স্টস্কোর নরয োটক এর্ই তর্থয উ স্থো ি র্যর, এই িযোখ্যোগুযিো ৩৮ স্টগ্রযের স্টিিোয় রযেোজয।
আ িোর সন্তোযির
অনজকত
যয়ন্ট

আ িোর সন্তোযির র্োেকসম্পোেিো সম্পযর্ক আরও তর্থয

িম্বর
যয়যন্টর সিংখ্যো

এিওয়োইযত অনজকত
গড় যয়ন্ট

নরনেিং
20

নশক্ষোর্থীরো স্টগ্রে েকোযয়র োঠ্য উ র্রযণ উ স্থোন ত রধোি রধোি ধোরণো ও িণকণোসমূ হ িু যে,
িণকিো স্টেেোযি র্োনহনি গযড় উঠ্যত সহোয়তো র্যর তো জোযি, চনরত্রগুযিোযর্ গেীরেোযি

8

িযোখ্যো স্টেয়, এিিং ধোরণো ও ঘটিোর মযধয সিংযেোগ ততনর র্যর।
এছোড়োও নশক্ষোর্থীরো োঠ্য নিষযয় িযিহৃত নিনেন্ন শব্দ ও িোর্যোিংযশর অর্থক সম্পযর্ক নিনিত
হয়, িু েযত োযর স্টর্োি রচিো নর্েোযি স্টগোছোি হয়, এিিং দৃনষ্টেঙ্গী সিোি র্রযত োযর।
উ রন্তু, নশক্ষোর্থীরো জ্ঞোিযর্ সমনিত র্রযত এিিং রচিোর নিনেন্ন অিংযশর ধোরণোযর্ অিঙ্করণ

31

17

17

9

24

10

12

ও স্টেৌনির্ সিংযেোগ িযিহোর র্যর নিযখ্ রর্োশ র্রযত োযর।
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উত্স স্টর্থযর্ রোইটিিং
নশক্ষোর্থীরো তোযের স্টগ্রে েকোযয়র উ যেোগী নিষয় োঠ্ র্যর এিিং তোরো স্টে এটোযর্ সমর্থকি
র্যর, তোর সনিস্তোর িণকিো স্টেয়।
নশক্ষোর্থীরো চনরত্রগুযিো সম্পযর্ক স্টিযখ্, িযোখ্যো র্যর োঠ্য নিষয়টিযত তোরো নর্েোযি এযর্
অ যরর সোযর্থ সম্পর্ক েু ি।
নশক্ষোর্থীরো ঠিত নিষযয় ঘটিো এিিং রনক্রয়ো নিযিষণ র্যর, ঠিত নিষযয়র তিনশযষ্টর উ র
েোষোর রেোি নিনিত হয়, এিিং গযের উ োেোিগুযিোর গুরুে িযোখ্যো র্যর।
নশক্ষোর্থীরো স্টগ্রে েকোযয়র ইিংযরনজ গ্রোমোযরর িযিহোর রেশকি র্যর সোমঞ্জসয ূ ণক স্টিখ্িীর
মোধযযম তোযের স্টিোেোর ক্ষমতোও রর্োশ র্যর।
7

7

স্টসোযসকর সি-স্টস্কোর স্টর্থযর্ নরনেিং এিিং রোইটিিং
র্তগুযিো রযের গুযের উ র অনজকত যয়যন্টর নেনিযত সোিযস্কোর নরমো র্রো হয় েো এর্ই ধরযির অর্থিো সম্পনর্ক ত জ্ঞোি অর্থিো েক্ষতোর নরমো । আ িোর
সন্তোি স্টর্মি র্যরযছ স্টসসম্পযর্ক সোিযস্কোর িোড়নত তর্থয রেোি র্যর। ইএিএ রীক্ষোর সোিযস্কোর নরনেিং এিিং রোইটিিং - এই দুটি সূ যত্র নিেি। নরনেিং সোিযস্কোর িহুনিিকোচিী রে েো নরনেিং নরমো র্যর তো নেযয় আ িোর সন্তোযির র্োেকসম্পোেিোর এর্টি সোধোরণ ধোরণো রেোি র্যর। এইসি নরনেিংযয়র রে নরনেিং এিিং েোষোর নিয়মিীনত উেয় নিষযয়র নশক্ষণ মোি নরমো র্যর। সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিংযয়র সোিযস্কোযরর নেনি সিংনক্ষপ্ত(2- যয়ন্ট) এিিং সম্প্রসোনরত (4- যয়ন্ট)রোইটিিং রযে উ র
অনজকত যয়ন্ট। সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিংযয়র রেগুযিো রোইটিিং, নরনেিং, এিিং েোষোর নিয়ম-িীনত নিষযয়র নশক্ষণ মোি নরমো র্যর।
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নরনেিংযয় আ িোর সন্তোি অনজকত যয়ন্ট
8

নিনেিংযয় আ িোর সন্তোি অনজকত যয়ন্ট নেযয় স্টিোেোয় নরনেিং েক্ষতো নরমোয র রযে আ িোর সন্তোি র্তৃকর্ অনজকত যয়ন্ট। আ িোর সন্তোি তোর রনতটি রযের
সঠির্ উিযরর জিয এর্ যয়ন্ট অজকি র্যর। উেোহরণ নহযশযি, আ িোর সন্তোি েনে নরনেিং নরমোয র ২০টি রযের উির সঠির্ স্টেয়, তোহযি স্টস নরনেিংযয় ২০
যয়ন্ট স্টস্কোর র্রযি।

নরনেিংযয় সম্ভোিয যয়যন্টর সিংখ্যো
9

নরনেিংযয় সম্ভোিয যয়যন্টর সিংখ্যো নেযয় স্টমোট যয়ন্ট স্টিোেোয় েো নরনেিং নিষযয়র নিনেক ষ্ট রীক্ষোয় অজকি র্রো সম্ভি। এই সিংখ্যোটি নরনেিংযয় আ িোর সন্তোযির অনজকত
যয়যন্টর সোযর্থ তুিিীয় হযত োযর। স্টেমি, েনে নরনেিংযয় নিষযয় সম্ভোিয যয়যন্টর সিংখ্যো ৩১ হয় এিিং আ িোর সন্তোি ২০টি রযের সঠির্ উির স্টেয় (তোহযি
নরনেিংযয় স্টস ২০ যয়ন্ট অজকি র্রযি), এিিং ৩১টি রযের মযধয তোর ১১টি উির েুি হযয়যছ।
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নরনেিং নিষযয় এিওয়োইযত অনজকত গড় যয়ন্ট
নরনেিংযয় নিউ ইয়র্ক িযো ী অনজকত গড় যয়ন্ট নিউ ইয়র্ক স্টেট িযো ী নশক্ষোর্থীগণ র্তৃকর্ অনজকত যয়যন্টর গড় িম্বর। এই সিংখ্যো নেযয় আ িোর সন্তোযির স্টগ্রযে অিয
স্টেসর্ি নশক্ষোর্থী স্টেটিযো ী ইএিএ রীক্ষো নেযয়যছ তোযের সোযর্থ আ িোর সন্তোযির নিনেক ষ্ট স্টগ্রযে র্োেকসম্পোেিোর তুিিো হযত োযর। উেোহরণস্বরু , আ িোর
সন্তোি েনে নরনেিংযয় ২০ যয়ন্ট অজকি র্যর র্থোযর্, তোহযি স্টস নরনেিংযয়র রযের নতিটির উির সঠির্েোযি নেযয়যছ েো স্টেযটর ৩ স্টগ্রযের গড় নশক্ষোর্থীর তুিিোয়
অনধর্ স্টেযহতু ঐ স্টগ্রযের নরনেিংযয় নিউ ইয়র্ক িযো ী অনজকত গড় যয়ন্ট ১৭। অিু গ্রহ র্যর স্টজযি রোখ্ু ি নরনেিংযয় গযড়র অনধর্ যয়ন্ট অজকি সম্ভি এিিং তোর যরও
েক্ষ নিযিনচত িোও হযত োযরি।
সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নিষযয় আ িোর সন্তোযির অনজকত যয়ন্ট
সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নিষযয় আ িোর সন্তোযির অনজকত যয়ন্ট সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নরমোয র রেসমূ যহর উ র তোর স্টমোট অনজকত যয়ন্ট তোর স্টমোট অনজকত যয়ন্ট। সূ ত্র
স্টর্থযর্ রোইটিিং নরমোয র রযের মযধয আযছ দুই ধরযির ততনর র্রো-উিযরর রে: সিংনক্ষপ্ত-উির (সযিকোচ্চ ২ যয়যন্টর ) এিিং সম্প্রসোনরত-উির সযিকোচ্চ ৪
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যয়যন্টর)। নশক্ষর্গণ এইসি রযের জিয রযতযর্ নশক্ষোর্থীর উির মূ িযোয়ি র্যরি।
12
3

সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিংযয়র উ র সম্ভোিয স্টমোট যয়ন্ট
সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিংযের উ র সম্ভোিয যয়যন্টর সিংখ্যো এর্টি নিনেক ষ্ট স্টটযে সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নরমোয র রযের উ র এর্জি নশক্ষোর্থী স্টমোট র্ত যয়ন্ট অজকি
র্রযত োযর স্টসটির নিিরণ স্টেয়। এই সিংখ্যোটি নরনেিংযয় আ িোর সন্তোযির অনজকত যয়যন্টর সোযর্থ তুিিীয় হযত োযর। উেোহরণস্বরু , আ িোর সন্তোি েনে সূ ত্র
স্টর্থযর্ রোইটিিং নরমোয র ১৭ যয়ন্ট অজকি র্যর র্থোযর্, এিিং সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নরমোয স্টমোট ২৪ সম্ভোিয যয়ন্ট র্থোযর্, তোহযি স্টস ৭ সম্ভোিয যয়ন্ট অজকি র্রযত
সক্ষম হয়নি। এই যয়ন্টগুযিো আ িোর সন্তোি হোনরযয় র্থোর্যত োযর র্োরণ তোর উিরগুনি এমি েকোযয় রমোণ নেনির্ এিিং/অর্থিো সমনর্থকত।
সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নিউ ইয়র্ক স্টেযটর অনজকত গড় যয়ন্ট
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সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিংযয় নিউ ইয়র্ক স্টেট অনজকত গড় যয়ন্ট নিউ ইয়র্ক স্টেটিযো ী সূ ত্র স্টর্থযর্ রোইটিিং নিষয় নরমোয নশক্ষোর্থীযের অনজকত গড় যয়ন্ট স্টিোেোয়। এই
সিংখ্যো নেযয় আ িোর সন্তোযির স্টগ্রযে অিয স্টেসর্ি নশক্ষোর্থী স্টেটিযো ী ইএিএ রীক্ষো নেযয়যছ তোযের সোযর্থ আ িোর সন্তোযির নিনেক ষ্ট স্টগ্রযে র্োেকসম্পোেিোর তুিিো
হযত োযর। উেোহরণস্বরু , আ িোর সন্তোি েনে নরনেিংযয় ১৭ যয়ন্ট অজকি র্যর র্থোযর্, তোহযি স্টস নরনেিংযয়র রযের নতিটির উির সঠির্েোযি নেযয়যছ েো
স্টেযটর ৩ স্টগ্রযের গড় নশক্ষোর্থীর তুিিোয় অনধর্ স্টেযহতু ঐ স্টগ্রযের নরনেিংযয় নিউ ইয়র্ক িযো ী অনজকত গড় যয়ন্ট ১২। অিু গ্রহ র্যর স্টজযি রোখ্ু ি সূ ত্র স্টর্থযর্
রোইটিিংযয় গযড়র অনধর্ যয়ন্ট অজকি সম্ভি এিিং তোর যরও েক্ষ নিযিনচত িোও হযত োযরি।
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