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কপ্রিক:
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প্রেঙ্গ:

NYC রিপার্টসেন্ট অভ এিু সকশি (DOE)-এি 2018-2020 পারিসত েীো পিীক্ষাি প্ররিয়া

স্কু সলি পারিসত েীো পিীক্ষাি িিয (10 NYCRR োবপার্ট 67-4) রিউ ইয়কট কেসর্ি প্ররবধাি েকল স্কু ল রবরডিংসয় েীো
পিীক্ষা িযযিতে প্ররত পাাঁি বছসি একবাি বাধযতােযলক কসিসছ। রিউ ইয়কট রেটি রিপার্টসেন্ট অভ এিু সকশি (DOE) িেুিা
েিংগ্রসেি েেয়েযরিি িিয রিপার্টসেন্ট অভ কেলথ্ অযান্ড কেন্টাল োইরিি (DOHMH)-এি োসে পিােশট কসিসছ এবিং রিউ
ইয়কট কের্ রিপার্টসেন্ট অভ কেলথ্ (NYSDOH) কততট ক প্রারতষ্ঠারিকভাসব অিুসোদি লাভ কসিসছ প্ররত কযাসলন্ডাি বছসি
স্কু ল রবরডিংগুরলি এক তত তীয়ািংসশি পিীক্ষা গ্রেসেি, এবিং তা 2018-কত শুরু েসয় পিবতী রতি বছি িাগাদ অেটাৎ 31
রিসেম্বি, 2020-এ কশষ েসব। রিসি বরেটত কেসর্ি প্ররবধািেেযে কেসি িলসত কেেব পদসক্ষপ কিয়া েসব।
SY 2016-2017 মেস্টিং চমে সিংস্কোর:
2017-18 স্কু ল বছসি, রিরভশি অভ স্কু ল ফযারেরলটিি (DSF) কেেব পারিি কসল 2016-17 কর্রেিং িসি েীোি পরিোে
15ppb-এি অরধক কদখা কগসছ কেগুরল েিংস্কাি কসিসছ। এছাড়া, এই িসি কেেব রফক্সিাি অসকসিা অেবা িাগাসলি বাইসি
রছসলা কেগুরল কেিােত, পিীক্ষা কিা েসয়সছ এবিং – প্রসয়ািি অিুোয়ী - 2017-18 েিংস্কাসিি েেয় েিংস্কাি কিা েসয়সছ।
কেেব রফক্সিাসি এখিও েেেযা কেগুরলি েিংস্কাি অবযােত োকসব অেবা 2018-2020 কর্রেিং িসিি েেয়েযরি ততরিি আসগ
ঐ রবরডিং কেসক েরিসয় কফলা েসব।
মেমেে প্রদোন:
DOE-এি েকল স্কু ল রবরডিংসয়, প্ররতটি প্রসোিয পারিি পসে অিিয আাঁঠােুক্ত কলসবসলি কের্াল দ্বািা ততরি বািসকাি লাগাসিা
েসব এবিং কেটি কেন্ট্রাল কলি িযার্াসবইসি এন্টাি কিা োকসব। এটি আসগি কর্রেিং িাউন্ডগুরল কেসক িযার্া রিরিত কিসব
োসত কেগুরল েোেেভাসব পিবতীসত কেন্ট্রাল িযার্াসবইসি কযার্ালগ কিা োসক এবিং DOE-কক রফক্সিাি-স্তসি কিা েব
কর্রেিং ও কেিােসতি কিকিট িাখাি েুরবধা প্রদাি কসি। ধাতব পদােট ততরি বািসকাি কদয়া আাঁঠাসলা কলসবলগুরল কাগসিি
আাঁঠােুক্ত কলসবসলি পরিবসতট লাগাসিা েসব, এবিং পারিি পসেি পাসশ দতশযোি িায়গায় স্থারপত েসব এবিং ভরবষযসতি িিয
কেখাসি োকসব।
স্েস্ডিং েোছোই:
2016-2017-এি কর্রেিং িসি েিংস্কাি েম্পযেট কিাি পি একবাি একটি স্কু ল রবরডিং িতু িভাসব কলসবল কিা েসল, কেটি ঐেব
রবরডিংসয়ি লাইসি োকসব কেগুরল 2018-2020 কর্রেিং িসি কিা েসব। রবরডিংগুরলি এক তত তীয়ািংশ 2018 কযাসলন্ডাি বছি
কশষ েবাি আসগ কর্ে কিা েসব।
উপসিি োপকাঠিগুরল পযিে েসল, 2018 কর্রেিং িসি DOE স্কু ল রবরডিংগুরলি বাছাই রিভট ি কিসব ঐেব স্কু সলি উপি কেগুরল
পরিবতট িসোগয রশক্ষােী কগারষ্ঠি (আরলট িাইডহুি, রপ্র-কক, এরলসেন্টারি) িিয স্থাি প্রদাি কসি এবিং কেেব রবরডিং কেগুরলসত
কর্রেিংসয়ি প্রােরেক িাউসন্ড উচ্চ েিংখযক বাড়রত িসয়সছ (পুসিা রবরডিংসয়ি 20% এবিং/অেবা কেপসক্ষ 10 আরধকয িসয়সছ)।

T&I 29137 (Bangla-Bengali)

মেস্টিং পদ্ধস্ি:
1. সোইমে প্রমেমে সেন্বয় স্েধোন
a. প্ররত বতেস্পরতবাি দুপুসিি পসি িয়, এিভায়িিসেন্টাল কিোলর্যান্টস্ (ECs) রিপার্টসেন্ট অভ
এিু সকশি (DOE)-এি অরফে অভ এিভায়িিসেন্টাল কেলথ্ অযান্ড কেফটিি (EHS) কাসছ পিবতী
েপ্তাসে কেেব স্কু ল কর্ে কিা েসব কেগুরলি েেয়েযরি (িাে/রবরডিং আইরি #, তারিখ এবিং েেয়) িো
কদসব।
b. েযরিভু ক্ত িেুিা েিংগ্রসেি এক েপ্তাে আসগ, কিোলর্যান্ট প্রস্তুরতি রবষয়টি রিরিত কিসত োইর্ পরিদশটি
পরিিালিা কসিি – এি অন্তভুট ক্ত পারি কবি েবাি পেগুরলি েব িায়গা কেি প্রসবশসোগয েয়, 8-18
ঘণ্টাি িসে োকাি রবষয়টি কেসি িলা এবিং স্কু সলি ককাি েঙ্গী লভয োকসব রকিা কেটি কিসি কিয়া।
EHS কাসোরিয়াল কেীসদি কোগাসোসগি তেয (িাে এবিং কেল কফাি িম্বি) EC-গুরলসক প্রদাি কিসব
এবিং এই কেীগে পারিি িেুিা েিংগ্রেসি েেয় EC প্ররতরিরধসদিসক প্রসবসশি েুসোগ এবিং েঙ্গদাি কিসব।
2. নেুনো
a. প্রস্তুরত শুরু কিসত িেুিা েিংগ্রসেি 1 ঘণ্টা আসগ EC-গুরল অি োইসর্ কসোরিয়াল কেীসদি োসে
রেরলত েসব।
b. EC প্ররতরিরধ (গে) এবিং রিধটারিত কাসোরিয়াল কেীবতন্দ ককাি পারিি পে কখালা আসছ রকিা অেবা
অবযােতভাসব কেগুরলি ককাি ফু সর্া কেসক পারি কবরিসয় োসে রকিা কেরবষয়টি রিরিত কিসত একটি
রিিীক্ষা পরিিালিা কিসবি। বরেটত ককাি েেেযা পাওয়া কগসল, িেুিা েিংগ্রে বারতল েসব এবিং িতু ি
েিংগ্রসেি েেয়েযরি কদয়া েসব। ফসের্গুরলি কেখাসি শুধু পারি কফার্া কফার্া পসড় কেখাি কেসক িেুিা
েিংগ্রে কিা েসব।
c. িেুিা েিংগ্রে শুরু েবাি আসগ EC-গুরল রিদট ষ্ট কাসোরিয়াল কেীসদি োসে রিরিত কিসব কে, স্কু ল
রবরডিংসয়ি পারি 8 কেসক 18 ঘণ্টা েেয় পেটন্ত রিিল রছসলা। পারিি রিিলতা েরদ 8 ঘণ্টাি কে অেবা
18 ঘণ্টাি অরধক েয়, তােসল িেুিা েিংগ্রে কিা েসব িা।
d. পারিি রেসেসে ককাি পরিবতট ি কেেি ফসের্ এয়াসির্ি অেবা রিি অপোিে পারিি িেুিা েিংগ্রসেি
আসগ কিা েসব িা।
e. কেেব পারিি কল “আউর্ অভ কস্কাপ” কযাসর্গরিসত পসি কেগুরল কেসক িেুিা েিংগ্রে কিা েসব িা – এি
েসধয আসছ:
i. রিিাপদ (তালা কদয়া োয় এেি দিিা) ক্লসেসর্ি স্লপ রেঙ্ক ফসের্
ii. িান্নাঘসিি কছার্ রেঙ্ক ফসের্
iii. লযাসবাসির্রি ক্লােরুসে ফসের্ এবিং আইে ততরিি েসেি
iv. কোে রববস্
v. শাওয়াি কেি এবিং বাে র্াব স্পাউর্
vi. আইওয়াশ কেশিস্
vii. কােরপিি – “রস্পর্ি”
viii. রিিাপদ বয়লাি রুসেি পারিি কল
ix. গিে পারিি ফসের্
x. িু ল কধায়াি রেঙ্ক
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f.

ঠাণ্ডা পারিি ফসের্ অেবা িষ্ট েওয়া/রেক্সি ফসের্ েরদ কেগুরল আয়সেি েসধয োসক এবিং ফসের্ কেসক
পারিি িেুিা েিংগ্রসেি একোত্র উপায় েয়, শুধু তােসলই িেুিা েিংগ্রে কিা েসব।

g. রবদযোি Mc55 স্কযািািগুরল বযবোি কসিও িেুিা েিংগ্রে কিা েসব। প্ররিয়াটি েসব রিম্নরূপ:
i. রিভাইেটিসত রবরডিং কবসছ কিয়া েসব
ii. িতু ি কলসবরলিং ফিেযার্ অেবা আসগি প্রোগত কলসবল স্কযারিিং বযবোি কসি পারিি কল
বাছাই কিা েসব। স্কযারিিং অযারিসকশি েয় ফিেযার্ গ্রেে কিসব অেবা কসলি েযািুয়াল এরন্ট্র।
iii. উপসি উরিরখত উপাসয় আউর্সলর্ বাছাইসয়ি পি, অপাসির্ি িেুিা কবাতসল আসগ কেসক রপ্রন্ট
কিা বািসকাি স্কযাি কিসব।
iv. িেুিা আইরিটি অপাসির্ি, রিভাইে আইরি, রবরডিং আইরি, কযার্ালগ আইরি, এবিং
তারিখ/েেয়েে কিকিট কিা েসব।
v. রিভাইেটি েোস্থাসি বোবাি পি, িযার্াসবসি িযার্া আপসলাি েয়, এবিং লযাসব পাঠাসিাি িিয
উপেুক্ত রিসপার্ট ততরি কিা োয়।
vi. অপাসির্ি কিইি অভ কাসোরি োটিটফাই কিসত েিােরি রিভাইসে স্বাক্ষি কিসত পাসিি।
vii. আওতাি বাইসিি িতু ি, আসগ ো প্রসবশসোগয রছসলা িা অেবা রিকরেশিকত ত আউর্সলর্গুরল
এই প্রররিয়াি েেয় এন্টাি কিা েসত পাসি।
h. DOE EHS িেুিা আসগ কেসক পরিষ্কাি-কিা, আসগ কেসক অযারেিেযক্ত 250ml ধািে ক্ষেতা েম্পন্ন
িযারেক কবাতসল েিংগ্রে কসি EC-গুরলসক প্রদাি কসি।
i.

িেুিা েিংগ্রে শুরু েসব রবরডিংসয় প্রসবসশ েবসিসয় কাসছি পারিি লাইসিি আউর্সলর্ কেসক।

j.

প্ররতটি পারিি আউর্সলর্ কেসক একটি িেুিা েিংগ্রে কিা েসব। প্রেে েিংগ্রেটি কিয়া েসব আউর্সলর্টি

প্রেেবাি কখালাি পি (প্রেে েিংগ্রসেি িেুিা)
k. পারি প্রবাসেি োি েসব একটি গ্লাে পযেট কিাি োসিি েসতা।
l.

েরদ ককাি আউর্সলসর্ি অবস্থা এেি েয় ো িেুিা গ্রেসে অন্তিায় েসয় দাাঁড়ায়, কেেি পারি িু ইসয়-পড়া
আউর্সলর্, রববেট পারি, পারিি কবগ কে – এেব রবষয় কিইি অভ কাসোরি ফসেট কিার্ কিা েসব।

m. পারি রববেট অেবা তাি কবগ কে েসলও িেুিা েিংগ্রে কিা েসব।

েযোমেোমরেস্রমি স্েমেষণ এেিং েযোমেোমরেস্র ফেোফে স্রমপোেট করো:
1. EC-গুরল পারিি িেুিা NYSDOH ELAP কততট ক োটিটফাইি লযাসবাসির্রিগুরলসত শীশাি পরিোে রবসেষসেি উসেসশয
পাঠাসব।

2. EC-গুরল রবসেষসেি ফলাফল 7-10 রদি েেসয়ি েসধয কফিতদাসিি অিুসিাধ িািাসব।
3. EPA-এি রবসেষেী পদ্ধরত 200.8 অেবা 200.9 দ্বািা েকল িেুিাি শীশাি পরিোে রবসেষে কিা েসব।
4. রবসেষে কশসষ লযাসবাসির্রি EC-গুরলসক ফলাফসলি রিসপার্ট রিম্নরলরখত উপাসয় প্রদাি কিসব:
a) লযাসবাসির্রিি রবসেষসেি রিসপার্ট
b) এসক্সল কেিরশর্ রেসেসব িযার্া রিসপার্ট
5. EC-এি DSF/EHS-এ রিসপার্ট কিা
a) লযাসবাসির্রি রবসেষেী রিসপাসর্টি োসে একটি ইসেইল রিসপার্ট রেসেসব এবিং এসক্সল কেিরশর্ িযার্া
রিসপাসর্টি েিংেুরক্ত রেসেসব ইসেইল রিসপাসর্টি োসে লযাসবাসির্রি োি-েিংসক্ষপ ফলাফল।

T&I 29137 (Bangla-Bengali)

2018-2020 মেস্টিং চমের জনয সিংস্কোর:
কেসকাি রফক্সিাসিি িিয, কেগুরলসত বযবস্থা গ্রেে কিাি অরধক িেুিাি ফলাফল িসয়সছ, কেগুরলি িিয রিসিি পদ্ধরতসত
বযবস্থা রিসত েসব:
 পারিি ঝেটাি ধািা ততরিি েে: রফক্সিািটি অবশযই দ্রুত পতেকীকিে এবিং ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা েসব।


কবাতল ভরতট কিাি কেশি: রফক্সিািটি অবশযই দ্রুত পতেকীকিে এবিং ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা েসব।



খাবাি ততরিি রেঙ্ক: রফক্সিািটি অবশযই দ্রুত পতেকীকিে এবিং ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা েসব।



ঠাণ্ডা-পারিি ফসের্ (িাসেটি অরফে): রফক্সিািটি অবশযই দ্রুত পতেকীকিে এবিং ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা েসব।



LYFE কেন্টাসিি ঠাণ্ডা-পারিি ফসের্: রফক্সিািটি অবশযই দ্রুত পতেকীকিে এবিং ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা েসব।



ক্লােরুসে ঠাণ্ডা পারিি/কিেরুে ফসের্: “োত কধায়াি িিয শুধু” োইিেুক্ত রফক্সিাি বযবোসি োকসত পাসি েরদ
িা ফলাফল বযবস্থা গ্রেসেি স্তি 15PPB-এি রিসি আসে।



প্ররত েপ্তাসেি রবরডিংসয়ি পারিি রেসেে পরিষ্কাি কিা রদি েসলা কোেবাি এবিং স্কু ল বসেি েেসয়ি পসি। োপ্তারেক
পরিষ্কাি পদ্ধরতি অন্তভুট ক্ত: েকল আউর্সলর্, েব আউর্-অভ-কস্কাপ আউর্সলর্ এবিং কেসকাি ইসয়সলা র্যাগেুক্ত
আউর্সলর্ অেবা “উন্নত পারি েুিক্ষা পরিকল্পিায়” কেেিভাসব বরেটত আসছ (রিসি কদখুি)।

সিংস্কোর-পরেিী প্রণোেী:


কেসকাি পতেকীকত ত রফক্সিািসক অবশযই আলাদা এবিং ইসয়সলা র্যাগেুক্ত িাখা েসব কে পেটন্ত িা েিংস্কাি-পিবতী
িেুিাি ফলাফসল শীশাি পরিোে বযবস্থা গ্রেসেি কলসভসলি রিসি আসে।



েিংস্কাি-পিবতী িেুিাি েিংগ্রে দুটি কবাতসল েসব, রিয়রেত একটি বাসিি কিয়া িেুিাি োসে একটি 30-কেসকন্ড
প্রবাসেি িেুিা।

সিংস্কোর প্রণোেীর জনয হোেনোগোদকরণ:


কেসকাি রফক্সিাি কেটিসত উচ্চ পরিোে িসয়সছ, এবিং গত পাাঁি (5) বছসি আসগ কখিও অপোরিত েয়রি, কেই
রফক্সিািটি অপোরিত েসব, এি অন্তভুট ক্ত তাৎক্ষরেকভাসব কদয়াসলি েব পাইসপি কাি।



েরদ ককাি রফক্সিাি 5 বছসিি কে পুিসিা েয়, এবিং আসগ অপোরিত েসয়সছ এবিং তািপিও তাসত পরিোে কবরশ
িসয়সছ, কেসক্ষসত্রও িতু ি পরিবতট সিি প্রসয়ািিীয়তা কিই। এই পরিরস্থরতসত, কেেব পদসক্ষপ কিয়া েয় তাি েসধয আসছ
(পতেকীকিে কিা ছাড়াও, ইসয়সলা র্যাগ লাগাসিা অেবা উপেুক্ত রেসেসব স্বাক্ষিকত ত):
o

লক্ষযরস্থিকত ত রফক্সিাি িক্ষোসবক্ষে, কেেি এয়াসির্ি/রিি পরিবতট ি/পরিষ্কাি কিা, ইি-লাইি
কেইিাসিি (ো পরিষ্কাি কিসত েয়) ভালসভি স্থাি ইতযারদি িিয েম্পতক্ত িারেিং।

o

এইেব পদসক্ষপ গ্রেসেি পি, েরদ রফক্সিাসি পরিোে উন্নত োসক এবিং একই অবস্থাি আিও কসয়কটি
রফক্সিাি রবরডিংসয় োসক, স্কু লটি একটি উন্নত পারি েুিক্ষা পরিকল্পিা ততরি ও তাি বাস্তবায়সি কোগয
রবসবরিত েসব। এি অন্তভুট ক্ত িারেিং প্বাশটরিত্র, িেুিাি ফলাফসলি রবসেষে এবিং কস্পশালাইিড্
পরিষ্কািকিে প্রোলীি রবস্তারিত েযলযায়ি।



কে রফক্সিাসি(েেযসে) পিপি রতিটি কর্সেি পিও অরতরিক্ততা কদখা োয়, কেসক্ষসত্র ঐ রফক্সিািটিসক রিকরেশি
কিাি (অেটাৎ অপোিে কিা) কো রবসবিিা এবিং পুিেযটলযায়সিি রবকল্প ভাবা েয়। এই পদসক্ষপ শুধু ঐেব
রফক্সিাসিি কক্ষসত্র কিয়া েয় কেগুরল বেিসোগয পারিি লভযতায় অেবা রবরডিংসয়ি পরিিালিায় বযাঘাত ঘর্ায় িা।
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