নিউ ইয়র্ক স্টেট পারীক্ষা র্র্কসূনি গনিত পরীক্ষা
নিক্ষার্থীর ব্যনিগত গনিত নরপপাটক স্টব্াঝার উপায়
প্র্রনত ব্ছর, নিউ ইয়র্ক স্টেট ৩ স্টর্থপর্ ৮ স্টেপের নিক্ষার্থীপের জিয স্টেটব্যাপী ইংনিি িযাঙ্গুপয়জ আটকস্(ইএিএ) এব্ং র্যার্থাপর্টিক্স পরীক্ষা পনরিািিা র্পর।
স্টেোপরি এব্ং স্টেপটর ব্াধ্যতার্ূ ির্ পরীক্ষা পনরপূ রি ছাড়াও, এই র্র্ি স্টর্ার সর্নিত পরীক্ষাসর্ূ হ নিক্ষার্থীপের এব্ং স্কুিগুপিার ব্ছর-স্টর্থপর্-ব্ছপরর অেগনত
পনরর্াপপও সহায়র্। পনরব্ারগুপিা তাপের এিওয়াইনস স্কুিস্ অযার্াউন্ট (https://www.mystudent.nyc/) -এর র্াধ্যপর্ এইসব্ পরীক্ষার েিােি
জািপত অর্থব্া তাপের সন্তাপির স্কুি স্টর্থপর্ নিক্ষার্থীর ব্যনিগত নরপপাট(আইএসআর)-এর অিু পরাধ্ জািাপত পাপর। এই েক্যযপর্ন্ট উোহরিস্বরুপ ৩ স্টেপের
আইএসআর ব্যব্হার র্পর ঐ স্টস্কার নরপপাপটকর ব্যাখ্যা প্র্োি র্পর।
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পৃ ষ্ঠা 1 নিক্ষার্থীর েপির সার-সংপক্ষপ
র্ার্কসম্পােিার স্তর
নিউ ইয়র্ক স্টেট স্টটপের স্টস্কার নিিকপয় র্ার্কসম্পােিার স্টিপেি 4, 3, 2, এব্ং 1 ব্যব্হার র্পর। নিক্ষার্থীরা তাপের স্টস্কার স্টস্কপির নেনিপত স্টটপে
স্টিপেি 4 স্টর্থপর্ স্টিপেি 1 পর্কন্ত স্টস্কার র্রপত পাপর (নিপির িাটক স্টেখ্ু ি)। িারটি র্ার্কসম্পােিা স্তপরর প্র্নতটির সংজ্ঞা এই পৃ ষ্ঠার নিপি স্টেখ্ু ি।
আপিার স্টরোপরপের জিয, আপিার সন্তাপির ২০১৪ গনিত র্ার্কসম্পােিার স্তর হপিা:
স্তর: X.
2
েক্ষতার স্টরটিং
েক্ষতার স্টরটিং স্টেখ্ায় এর্জি নিক্ষার্থী নিনেক ষ্ট এর্টি র্ার্কসম্পােিার স্তপরর স্টর্ার্থায় রপয়পছ। স্টরটিংপয়র নব্স্তৃনত ১.০ স্টর্থপর্ ৪.৫
স্টস্কি স্টস্কার
পরীক্ষায় নিক্ষার্থীর র্ার্কসম্পােিা রুপান্তনরত হয় তার সার্নের্ স্টস্কি স্টস্কার নহপিপব্। স্টস্কি স্টস্কাপরর নব্স্তৃনত 137 – 397।

এিওয়াই্এস
স্টিপেি 3

1

েক্ষ
3
3.5

330

4

এিওয়াইএস গনিপত ৩ স্টেপের স্টস্কি স্টস্কার নব্স্তৃনত
স্তর 4: 397 – 340 স্তর 3: 339 – 314 স্তর 2: 313 – 285 স্তর 1: 284 & 137
নিউ ইর্র্ক নসটি পারপসন্টাইি নব্স্তৃনত
এটি স্টেখ্ায় আপিার সন্তাপির র্ার্কসম্পােিা নিউ ইয়র্ক নসটির সর্ি নিক্ষার্থী র্ারা এর্ই স্টেে স্তপর এব্ং এর্ই নব্ষপয় পরীক্ষা নেপয়পছ তাপের তুিিায়

76-100%

র্ী নিপি (0-25%), িানর্ 26% এব্ং 50% এর র্াপঝ ব্া 51% এব্ং 75% -এর র্াপঝ, িানর্ স্টস উপপরর 25% (76-100%)-এ রপয়পছ।
সার্নের্ স্টেট পারপসন্টাইি নব্স্তৃনত
উপপর স্টর্র্ি উনিনখ্ত আপছ, ব্যনতক্রর্ এই স্টর্ এই নব্স্তৃনত স্টর্থপর্ স্টেখ্া র্ায় নিউ স্টেপট আপিার সন্তাপির স্টেে স্তপর এব্ং এই স্টটপে অিয সর্ি

8

নিক্ষার্থীর তুিিায় আপিার সন্তাি স্টর্র্ি র্পরপছ।
র্ার্কসম্পােিার স্তর
1

নিক্ষার্থীপেরপর্ র্ার্কসম্পােিার এর্টি স্তর প্র্োি র্রা হয় র্ার নেনি তার পরীক্ষায় অনজকত স্টস্কি স্টস্কার। স্টর্াট িারটি সম্ভাব্য র্ার্কসম্পােিার স্তর রপয়পছ: এিওয়াইএস
স্তর 4 (েক্ষতার উপপর), এিওয়াইএস স্তর 3 (েক্ষ), এিওয়াইএস স্তর 2 (েক্ষতার নিপি) এব্ং এিওয়াইএস স্তর 1 (েক্ষতার অপির্ নিপি)। প্র্পতযর্টি
র্ার্কসম্পােিার স্তপরর পূ িক নব্ব্রপির জিয, অিু েহ র্পর ব্যনির্ নিক্ষার্থী নরপপাপটকর পৃ ষ্ঠা 1-এর নিপির অংি স্টেখ্ু ি। প্র্নতটি র্ার্কসম্পােিার স্তপর নিক্ষার্থীপের েক্ষতা,
জ্ঞাি এব্ং অিু িীিিী সম্পনর্ক ত সাধ্ারি ধ্ারিার নব্স্তানরত নব্ব্রি জািপত, অিু েহ র্পর http://www.engageny.org/resource/performancelevel-descriptions-for-ela-and-mathematics সাইট স্টেখ্ু ি।
২০১৪ র্ার্কসম্পােিার স্তর

2

২০১৪ পরীক্ষা পনরিািির্ারীপের র্াছ স্টর্থপর্ আপিার সন্তাপির এর্টি র্ার্কসম্পােিার স্তর রপয়পছ, স্টস্কার এখ্াপি স্টেয়া হপব্। র্নে িা র্থাপর্, এখ্াপি স্টিাট র্থার্পব্ স্টর্
স্টস্কার িেয িয় এব্ং র্নে স্টর্াি েুি র্থাপর্ তাহপি নপতার্াতাপর্ তাপের সন্তাপির স্কুপি র্াব্ার নিপেক ি স্টেয়া হপব্।

3

েক্ষতার স্টরটিং
েক্ষতার স্টরটিং, র্ার পনরসর 1.0 – 4.5, স্টেখ্ায় নিক্ষার্থী স্টর্াি নিনেক ষ্ট র্ার্কসম্পােিার স্তপর স্টর্ার্থায় আপছ। উোহরিস্বরূপ, প্র্নেনিপয়নে স্টরটিং ২.৫ নিপেক ি র্রপব্
সংনিষ্ট নিক্ষার্থী র্ার্কসম্পােিার স্তর ২-এ স্টস্কার র্পরপছ র্া স্টস্কি স্টস্কাপরর নিম্নতর্ স্তর ২-এর স্টর্থপর্ উচ্চতর স্তর 3-এর ৫০% দূরপে আপছ। র্ার্কসম্পােিার স্তর ৪এর জিয সম্ভাব্য সপব্কাচ্চ প্র্নেনিপয়নে স্টরটিং ৪.৫।
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স্টস্কি স্টস্কার
4

এই স্টস্কি স্টস্কার নিধ্কানরত হয় নিক্ষার্থী পরীক্ষায় র্ত পপয়ন্ট অজকি র্পরপছ তা নেপয়। স্টস্কি স্টস্কাপরর উপেিয এটি নিনিত র্রা র্াপত পরীক্ষার েিােি ব্ছপরর পর
ব্ছর এর্ই নজনিস স্টব্াঝায় র্নেও স্টটে স্টিয়া নিক্ষার্থীরা এব্ং স্টটেগুপিা নব্নেন্ন ব্ছপর নব্নেন্ন হয়। আপিার সন্তাি র্ত স্টব্নি িম্বর পাপব্, তার স্টস্কি স্টস্কার তত স্টব্নি
হপব্। স্টর্াি র্ার্কসম্পােিার স্তপরর সাপর্থ সম্পৃ ি হপি স্টস্কি স্টস্কার সপব্কাচ্চ অর্থকব্হ হয়। নিপির স্টটনব্িটিপত প্র্নত স্টেপের স্টস্কি স্টস্কাপরর স্টরঞ্জ স্টেখ্াপিা হপয়পছ,
তাছাড়া আপিার সন্তাপির স্টেে স্তপরর র্ার্কসম্পােিা এব্ং র্পিজ ও স্টপিাজীব্পির প্র্স্তুনতর প্র্তযািা পূ রপি স্টর্ স্টস্কি স্টস্কার তার প্র্পয়াজি স্টসটিও স্টেয়া আপছ।
নব্নেন্ন স্টেপের স্টস্কি স্টস্কাপরর স্টরঞ্জ এব্ং েক্ষতার স্তর
স্টেে

5

3

4

5

6

7

8

স্টস্কি স্টস্কাপরর স্টরঞ্জ

137-397

137-405

127-415

125-411

124-398

124-400

স্টস্কি স্টস্কার এই িম্বপরর স্টিপয় স্টব্নি
অর্থব্া এর সর্াি
েক্ষ (র্ার্কসম্পােিার স্তর 3 এব্ং 4)

314

314

319

318

322

322

নিউ ইয়র্ক নসটি পারপসন্টাইি পনরসর
এর্টি নিক্ষার্থী নিউ ইয়র্ক নসটি পাব্নির্ স্কুপির এর্ই স্টেপে এব্ং এর্ই নব্ষপয় স্টেট পরীক্ষা প্র্োির্ারী অিয সহপাঠীপের তুিিায় স্টর্র্ি র্ার্কসম্পােিা র্পরপছ, নিউ
ইয়র্ক নসটি পারপসন্টাইি পনরসীর্া স্টসটা প্র্েিকি র্পর। পাপসকিটাইি স্টরঞ্জ স্টর্ায়াটকাইপি স্টেখ্াপিা হয়। এর অর্থক এখ্াপি স্টেখ্া র্ায় আপিার সন্তাপির র্ার্কসম্পােিা নিউ
ইয়র্ক নসটির সর্ি নিক্ষার্থী র্ারা এর্ই স্টেপে পড়পছ এব্ং এর্ই নব্ষপয় পরীক্ষা নেপয়পছ তাপের তুিিায় র্ী নিপির স্টর্ায়াটকাইপি (0-25%), িানর্ 26% এব্ং
50%, ব্া 51% এব্ং 75% -এর র্পধ্য, িানর্ স্টস উপপরর স্টর্ায়াটকাইপি (75-100%)রপয়পছ। উোহরিস্বরূপ, র্নে আপিার সন্তাি নিতীয় নসটিওয়াইে
স্টর্ায়াটকাইপি(51%-75%) স্টস্কার র্পর, তাহপি তার অর্থক হপব্ স্টস নিউ ইয়র্ক নসটির নিক্ষার্থীপের 51%-এর সর্াি ব্া ২৬%-এর িাইপত স্টব্নি এব্ং উপবক 75%-এর
সর্াি স্টস্কার র্পরপছ।

6

সার্নের্ স্টেট পাপসকিটাইি স্টরঞ্জ
নিউ ইয়র্ক নসটি পাপসকিটাইি স্টরঞ্জ এর্জি নিক্ষার্থী নিউ ইয়র্ক নসটি পাব্নির্ স্কুপির এর্ই স্টেপে এব্ং এর্ই নব্ষপয় স্টেট পরীক্ষা প্র্োির্ারী অিয সহপাঠীপের
তুিিায় স্টর্র্ি র্ার্কসম্পােিা র্পরপছ, নিউ ইয়র্ক নসটি পারপসন্টাইি পনরসীর্া স্টসটা প্র্েিকি র্পর। এই তর্থযসর্ূ হ স্টর্ায়াটকাইপি প্র্েনিকত হয়। এইসব্ স্টর্ায়াটকাইি
সম্পনর্ক ত ব্াড়নত তপর্থযর জিয, অিু েহ র্পর নিউ ইয়র্ক নসটি পাপসকন্টাইি স্টরপঞ্জর নব্ব্রি স্টেখ্ু ি।
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পৃ ষ্ঠা 2 ব্াড়নত তর্থয

আপিার সন্তাপির র্ার্কসম্পােিা সম্পপর্ক আরও তর্থয

9

10

আপিার সন্তাপির
অনজকত
পপয়ন্ট

িম্বর
পপয়পন্টর সংখ্যা

এিওয়াইপত অনজকত
গড় পপয়ন্ট

25

27

17

8

12

6

10

12

8

গনিত ও ব্ীজগনিত নব্ষপয় নিন্তা:
নিক্ষার্থী ১০০ এর র্পধ্য গুি ও োগ র্রপত পাপর।
নিক্ষার্থীরা গুি অংপর্র বব্নিপষ্টয এব্ং গুি ও োপগর সম্পর্ক স্টব্াপঝ
নিক্ষার্থীরা িার ধ্রপির অপাপরিি ব্যব্হার র্পর সর্সযা সর্াধ্াি র্পর—স্টর্াগ, নব্পয়াগ, গুি ও
োগ—এব্ং অপের ধ্রি নিনিত ও ব্যাখ্যা র্পর।
সংখ্যা ও নক্রয়া - েগ্াংি
নিক্ষার্থীরা েগ্াংিপর্ সংখ্যা নহপিপব্ স্টিপি এব্ং স্টব্াপঝ স্টর্, পূ িক সংখ্যাপর্ সর্াি র্পয়র্টি
োপগ োগ র্পর েগ্াংি হয়।
নিক্ষার্থীরা সর্াি েগ্াংি স্টিপি এব্ং বতনর র্রপত পাপর।
এছাড়া, নিক্ষার্থীরা এর্ই িব্ ব্া হপরর দুইটি েগ্াংপির র্পধ্য তুিিা র্পর।
পনরর্াপ ও উপাি
নিক্ষার্থীরা পনরর্াপ ও নব্রনতসর্ূ পহর অন্তঃস্থ সর্য় অিু র্াি, তরি পোপর্থকর পনরর্াি, এব্ং ব্স্তুর
ের সংক্রান্ত সর্সযা সর্াধ্াি র্পর।
নিক্ষার্থীরা ঘিপের ধ্ারিা স্টব্াপঝ এব্ং ঘিেপর্ গুি ও স্টর্াপগর সপঙ্গ সম্পনর্ক ত র্রপত পাপর।
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গনিপতর স্টোপর্ি সাব্পস্কার
7

গনিত পরীক্ষার পপয়ন্টসর্ূ হ নতিটি নরপপাটকর্ৃত সাব্পস্কাপর নব্েি। এই সাব্পস্কারগুপিা স্টেে স্তপরর প্র্ধ্াি নব্ষয়গুপিা পনরর্াপ র্পর র্া নব্নেন্ন অংি নহপিপব্ োগ
র্রা আপছ(স্টর্র্ি, অপাপরিি এব্ং ব্ীজগনিত সম্পনর্ক ত নিন্তা। প্র্ধ্াি নব্ষয়গুপিার র্ূ িযায়পি নব্নেন্ন প্র্শ্ন গুপের উিপর অনজকত পপয়পন্টর নেনিপত এই আনিংর্
সাব্পস্কার নিধ্কানরত হয়। এইসব্ সাব্পস্কারগুপিা নব্নেন্ন স্টেপে নব্নেন্ন রর্র্ র্ারি এর পার্থকর্য নিেক র র্পর প্র্নত স্টেপে নিক্ষার্থী প্র্েনিকত ব্াধ্যতার্ূ ির্ জ্ঞাি এব্ং
েক্ষতার উপর। অিু েহ র্পর নিপি প্র্েি প্র্নত স্টেপের নব্নেন্ন নরপপাটকর্ৃত অংিগুপিা স্টেখ্ু ি।
নরপপাটিংপয়র র্যাপটগনর
স্টেে
3
4
5

1

2

গনিত ও ব্ীজগনিত নব্ষপয়
নিন্তা
গনিত ও ব্ীজগনিত নব্ষপয়
নিন্তা
সংখ্যা ও নক্রয়া-েগ্াংি
েিপর্র নেনিপত

সংখ্যা এব্ং অংর্—
েগ্াংি
েিপর্র নেনিপত সংখ্যা এব্ং
অংপর্র র্াজ
সংখ্যা এব্ং অংর্—
েগ্াংি
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পনরর্াপ ও উপাি
সংখ্যা এব্ং অংর্—
েগ্াংি
পনরর্াপ ও উপাি
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স্টরনিও অযান্ড প্র্পরিিযাি নরপিিিনিপস:
সম্পর্ক
স্টরনিও অযান্ড প্র্পরিিযাি নরপিিিনিপস:
সম্পর্ক
এক্সপপ্র্িে অযান্ড ইক্যপয়িে

সংখ্যা ব্যব্স্থা

এক্সপপ্র্িে অযান্ড ইক্যপয়িে

সংখ্যা ব্যব্স্থা
োংিি

এক্সপপ্র্িে অযান্ড ইক্যপয়িে
নজওপর্ট্রি
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নরনেংপয় আপিার সন্তাি অনজকত পপয়ন্ট
স্টোপর্ি সাব্পস্কাপর সন্তাপির অনজকত পপয়ন্ট নেপয় স্টব্াঝায় ঐ স্টোপর্ি(স্টর্র্ি অংপর্র র্াজ এব্ং অযািপজব্রার নিন্তার নব্ষয়) পনরর্াপপর প্র্পশ্ন আপিার সন্তাপির
অনজকত পপয়পন্টর সংখ্যা। আপিার সন্তাি তার প্র্নতটি র্ানিপি-িপয়স প্র্পশ্নর সঠির্ উিপরর জিয এর্ পপয়ন্ট অজকি র্পর। আপিার সন্তাি প্র্নতটি বতনর-উির
প্র্পশ্নর জিয এর্ানধ্র্ পপয়ন্ট অজকি র্রপত পাপর।
সূ ত্র স্টর্থপর্ রাইটিং পনরর্াপপর প্র্পশ্নর র্পধ্য আপছ দুই ধ্রপির বতনর র্রা-উিপরর প্র্শ্ন: সংনক্ষপ্ত-উির (সপব্কাচ্চ ২ পপয়পন্টর ) এব্ং সম্প্রসানরত-উির সপব্কাচ্চ 3
পপয়পন্টর)। নিক্ষর্গি এইসব্ প্র্পশ্নর জিয প্র্পতযর্ নিক্ষার্থীর উির র্ূ িযায়ি র্পরি। বতনর-র্রা উির প্র্োপির প্র্পশ্নর উপপর অনজকত পপয়ন্ট র্ানিপি-িপয়স
প্র্পশ্নর সঠির্ উিপরর িম্বপরর সাপর্থ স্টর্াগ র্পর স্টোপর্ি সাব্পস্কাপর আপিার সন্তাপির অনজকত পপয়পন্টর সর্াি র্রা হয়। নিপির উোহরি স্টেখ্ু ি।
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স্টোপর্ি সাব্পস্কাপর সম্ভাব্য পপয়পন্টর সংখ্যা
নরনেংপোপর্ি সাব্পস্কাপর সম্ভাব্য পপয়পন্টর সংখ্যা নেপয় স্টর্াট পপয়ন্ট স্টব্াঝায় র্া নরনেং নব্ষপয়র নিনেক ষ্ট পরীক্ষায় অজকি র্রা সম্ভব্। এর অন্তেুকি ঐ স্টোপর্পি
র্ানিপি-িপয়স এব্ং বতনরর্রা-উির প্র্োপির প্র্শ্ন - উেপয়র সর্ি সম্ভাব্য পপয়ন্ট। এই সংখ্যাটি স্টোপর্ি সাব্পস্কাপর আপিার সন্তাপির অনজকত পপয়পন্টর সাপর্থ
তুিিীয় হপত পাপর। স্টর্র্ি, অংর্ প্র্নক্রয়া এব্ং ব্ীজগনিত নব্ষপয়র ধ্ারিায় সম্ভাব্য পপয়ন্ট র্নে ২৭ হয় এব্ং ঐ স্টোপর্ি পনরর্াপপর প্র্শ্ন স্টর্থপর্ আপিার সন্তাপির
স্টস্কার ২৫ পপয়ন্ট হয় (আপিার সন্তাি অনজকত স্টস্কার ২৫ পপয়ন্ট) স্টসপক্ষপত্র স্টস তার অংর্ প্র্নক্রয়া এব্ং ব্ীজগনিপতর ধ্ারিায় স্টর্াট ২ পপয়ন্ট অজকি র্রপত পাপরনি।
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এিওয়াইপত অনজকত গড় পপয়ন্ট
নরনেংপয় নিউ ইয়র্ক ব্যাপী অনজকত গড় পপয়ন্ট নিউ ইয়র্ক স্টেট ব্যাপী নিক্ষার্থীগি র্তৃকর্ অনজকত পপয়পন্টর গড় িম্বর। এই সংখ্যা নেপয় আপিার সন্তাপির স্টেপে অিয
স্টর্সর্ি নিক্ষার্থী স্টেটব্যাপী গনিত পরীক্ষা নেপয়পছ তাপের সাপর্থ আপিার সন্তাপির নিনেক ষ্ট স্টেপে র্ার্কসম্পােিার তুিিা হপত পাপর। উোহরিস্বরুপ, আপিার
সন্তাি র্নে অংপর্র র্াজ এব্ং অযািপজব্রার নিন্তা নব্ষপয় ২৪ পপয়ন্ট অজকি র্পর, তাহপি স্টস স্টেপটর গড় নিক্ষার্থী স্টর্থপর্ ঐ নব্ষপয় আট পপয়ন্ট স্টব্নি অজকি
র্পরপছ। র্পি রাখ্পব্ি স্টর্াি নিনেক ষ্ট স্টোপর্পি ৩ স্টেপের গনিত পরীক্ষায় অংিেহির্ারী গড় নিক্ষার্থী স্টর্থপর্ স্টব্নি পপয়ন্ট অজকি র্রা সম্ভব্ এব্ং তারপরও ঐ
স্টোপর্পি েক্ষ নব্পব্নিত িাও হপত পাপরি।
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