[Bengali]

অক্টোবর2018 ,
কিন্ডোরগোক্টেন থেক্ি 3য় থেকি পর্ে ন্ত কিক্ষোেীক্ের কিয় বোবো-মো/অকিিোবিগি ,
-daai co eci cirlli leePএ আমরো সবক্েক্য় িোল কিক্ষোর পকরক্বি িেোন িরোর বযোপোক্র পুক্রোপুকরিোক্ব
িকিজ্ঞোবদ্ধ ,র্োক্ি িকিটি কিক্ষোেীই িোক্ের বযকিগি উৎিক্ষে র িীক্ষে থপ ৌঁছোক্ি পোক্র। থসটো িরোর জনয ,আমোক্েরক্ি
কিক্ষোেীক্ের এবং িোক্ের পকরবোক্রর েোকিেোগুকলক্ি িিৃি অক্েে বুঝক্ি িক্ব। এই িোক্জ আমোক্ের সোিোক্র্যর জনয ,
আমরো কনিোন্ত উৎসোক্ির সক্ে থ োষিো িরকছ থর্ ,আগোমী মোক্স আমরো িেম কিক্ষোেী-শুমোকর শুরু িরব।
নক্িম্বর মোক্স ,কিন্ডোরগোক্টেন থেক্ি 3য় থেকি পর্ে ন্ত কিক্ষোেীক্ের বোবো-মো/আকিিোবিগি কিক্ষোেী-শুমোকর
িশ্নমোলোপোক্বন র্ো িোৌঁক্েরক্ি িোৌঁক্ের কিশুর(থের )জনয পূরি িরক্ি িক্ব। থবকিরিোগ পকরবোরই িোক্ের কিশুর
অগ্রগকিপক্ের খোক্মর মক্যযই িশ্নপেটি পোক্বন। আপকন র্কে নক্িম্বর মোক্সর মোঝোমোকঝ অবকয থিোন িশ্নপে নো পোন ,
িোিক্ল েয়ো িক্র আপনোর কিশুর কিক্ষি/কিকক্ষিোর িোক্ছ থখোৌঁজ িরক্বন।
িশ্নমোলোটি পূরি িরক্ি আনুমোকনি 30কমকনট মক্িো লোগক্ব। কিন্ডোরগোক্টেন থেক্ি 3য় থেকি পর্ে ন্ত পোঠরি আপনোর
র্কে এিোকযি কিশু েোক্ি ,িোিক্ল িকিটি কিশুর জনয আপনোক্ি আলোেো-আলোেো িশ্নপে পূরি িরক্ি বলো িক্ব।
এছোডোও ,শুমোকরর অনূকেি সংস্করি আপনোর কিশুর কবেযোলয় থেক্ি অেবো daaiথবোক্ডের কনক্নোি ওক্য়বসোইট থেক্ি
পোওয়ো র্োক্বsssreaaioirlliorles/o wPa. ia.owo :
এই শুমোকর থেক্ি িোপ্ত িেযগুকল আমোক্ের থবোডে এবং আমোক্ের কবেযোলয়গুকলক্ি কনক্নোি কবষয়গুকলক্ি সিোয়িো
িরক্ব:
 কিক্ষোেী-সংখযো ও কবেযোলয় জনসমোজ সম্পক্িে আক্রো িোক্লোিোক্ব জোনক্ি
 কিক্ষোেীক্ের সোফলয ,অন্তিুে কি ও িলযোি ইিযোকের অন্তরোয়গুকলক্ি কেকিি ও কনমূেল িরক্ি
 িোর্ে িরী িমে সকূ ে িকিকিি িরক্ি এবং সংস্থোনসমূিক্ি থসই থসই স্থোক্ন পুনঃবকিি িরক্ি থর্খোক্ন থসগুকল সবক্েক্য়
থবকি িক্র জরুকর
এই কিক্ষোেী-শুমোকর থগোপনীয় ,কিন্তু থবনোমী নয়। সংগৃিীি সমস্ত উত্তরগুকলক্ি এিটি কনরোপে ,থগোপনীয় থডটোক্বক্স
সংরকক্ষি রোখো িক্ব এবং থসগুকলক্ি শুযু অনুক্মোকেি গক্বষিোিমীরোই বযবিোর িরক্ি পোরক্বন র্োৌঁরো -daaiএর
কিক্ষোেীক্ের িবিিোগুকলক্ি কেকিি ও সংক্ক্ষকপি িরক্বন। বোবো-মোক্য়ক্ের িশ্নপেগুকলক্ি আলোেো-আলোেোিোক্ব
কবক্েষি িরো িক্ব নো। কিক্ষোেীক্ের সম্পক্িে িেয সংগ্রি িরোর বযোপোক্র daaiথবোডে সক্বে োচ্চ স্তক্রর থগোপনীয়িো ও
কবশ্বস্তিো রক্ষো িরোয় বদ্ধপকরির এবং িোরো িক্েযর স্বোযীনিো ও থগোপনোয়ীিো রক্ষো সংক্রোন্ত থপ রকনগম আইন বো
কমউকনকসপযোল কিডম অব ইনফক্মে িন অযোন্ড থিোক্টিিন অব িোইকিকস অযোট -)APPddM(এ বকিে ি থগোপনীয়িো
কবষয় সমস্ত রিক্মর আবিযিিোগুকলক্ি থমক্ন েলক্ব। কিক্ষোেী-শুমোকরর-র মোযযক্ম থনওয়ো িেযগুকল কিক্ষো আইন বো
এজুক্িিন অযোট-এর আওিোয় সংগৃিীি ,2rcr r 1990, i .r 2(সংক্িোকযি-)এর আইকন অকযিোক্রর অযীক্ন সংগ্রি িরো
িক্ব ,র্ো শুযু কিক্ষো ও গক্বষিোর িোক্জই বযবহৃি িক্ব।

কিক্ষোেী-শুমোকর-থি অংিগ্রিি সম্পূিেরূক্প থস্বচ্ছোযীন কবষয়। িক্ব এটি মক্ন রোখো জরুকর থর্ ,পূরক্ির িোর র্ি থবকি
িক্ব কবেযোলয়গুকলর উন্নকিক্ি ও িমে সকূ ে পকরিল্পনোর থক্ষক্ে িেযগুকল িিই থবকি সমৃদ্ধিোলী ও কনিেরক্র্োগয িক্ব।
আপনোর র্কে থিোন িশ্ন েোক্ি ,িোিক্ল েয়ো িক্র এই কেঠির কপছক্নর কেক্ি েোিো িেয-পেটিক্ি িোক্লো িক্র
পর্ে োক্লোেনো িরুন। এছোডোও আপকন sssreaaioirlliorles/o wPa. ia.owo থেখক্ি পোক্রন অেবো daaiথবোক্ডের

গক্বষিো ও েোয়বদ্ধিো কবিোক্গর 905-890-1010 কবস্তোর 3523নম্বক্র অেবো o wPa. ia.owoseaaioerils ইক্মইক্ল
থর্োগোক্র্োগ িরক্ি পোক্রন।
িকিবোক্রর মক্িোই ,িকিটি কিক্ষোেীক্ের সোফলয ,আত্মকবশ্বোস ও আিোক্ি অনুিোকিি িরোর আমোক্ের িোক্জ আপনোক্ের
কনরন্তর সিোয়িো েোক্নর জনয আমরো আপনোক্ের যনযবোে জোনোই।

কপটোর জসুয়ো
কিক্ষো পকরেোলি

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
-daaiD co eci DcirlliD leePএর শিক্ষার্থী-শুমারি-র উদ্দেশ্য কী?
এই শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি আমাদের বোর্ড এবং আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে সাহায্য করবে:
• শিক্ষার্থী-সংখ্যা ও বিদ্যালয় জনসমাজ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে
• শিক্ষার্থীদের সাফল্য ,অন্তর্ভক
ু ্তি ও কল্যাণ ইত্যাদির অন্তরায়গুলিকে চিহ্নিত ও নির্মূল করতে
 কার্যকরী কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সংস্থানসমূহকে সেই সেই স্থানে পুনঃবন্টিত করতে যেখানে সেগুলি
সবচেয়ে বেশি করে জরুরি

শিক্ষার্থী-শুমারি-তে কী ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়েছে?
শিক্ষার্থী-শুমারি আনুমানিক 30টি একাধিক উত্তরযুকত
্ প্রশ্ন নিয়ে তৈরি ,যা শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ,পরিবারের
বৈশিষ্ট্যাবলী ,বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ প্রসঙ্গে করা হয়েছে।
আমাকে কি শুমারির প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর কি দিতেই হবে?

শিক্ষার্থী-শুমারি সম্পূরণ
্ রূপে স্বেচ্ছাধীন বিষয়। আপনি যদি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে চান তাহলে আপনি সেটি এডিয়ে
চলে যেতে পারেন অথবা এতে একেবারেই অংশগ্রহণ না করতেও চাইতে পারেন।তবে এটি মনে রাখা জরুরি যে ,পূরণের হার যত
বেশি হবে বিদ্যালয়গুলির উন্নতিতে ও কর্মসূচি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তথ্যগুলি ততই বেশি সমৃদ্ধশালী ও নির্ভরযোগ্য হবে।
কিন্ডারগার্টেন থেকে 3য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠরত আমার একাধিক সন্তান আছে। প্রতিটি শিশুর জন্য আমাকে কি আলাদাআলাদা শুমারি পূরণ করতে হবে?
হ্যাাঁ ,আপনাকে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা-আলাদা শুমারি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নমালার একটি অদ্বিতীয় ,সুনির্দিষ্ট
কোড আছে যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর -DIর সঙ্গে সংযুকত
্ ।
প্রশ্নমালাটি পূরণ করার সময় আমার সন্তানকে কি সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে?

শিক্ষার্থী-শুমারি-র উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত শিক্ষার্থীদের বক্তব্যকে তুলে ধরা। আপনার শিশুদের চিন্তাভাবনা ও
অভিজ্ঞতাগুলিকে তুলে ধরার জন্য আপনাকে আপনার শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রশ্নমালাটি পূরণ করার জন্য উৎসাহিত করা
হচ্ছে।
আমার উত্তরগুলিকে কীভাবে গোপন রাখা হবেD?
আপনার শুমারি প্রশ্নমালাটিতে আপনার শিশুর নামের একটি সন্নিবেশ থাকবে—এই একটিই পাতা আপনার শিশুর নাম বা কোন
পরিচিতিমূলক তথ্য দিয়ে থাকবে। প্রশ্নমালাটির সঙ্গে থাকা নির্দেশাবলীতে আপনাকে সম্পূর্ণ করা শুমারিটিকে খামে ভরে
পাঠানোর আগে এর সন্নিবেশ সম্বলিত পাতাটি খুলে নিতে বলা থাকবে। সীল করা এই সমস্ত খামগুলিকে প্রতিটি বিদ্যালয়
একটি নিরাপদ ,বহিঃস্থ কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দেবে যাদের সঙ্গে এই সমস্ত উত্তরগুলিকে স্কয
্ ান করা ও প্রক্রিয়াকরণ
করার ব্যাপারে leePবোর্ডের চুকত
্ ি রয়েছে। এই সমস্ত গোপনীয় ডেটাবেস নিয়ে ,শুধুমাত্র বিশ্লেষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ,
গবেষণার বিভাগের কর্মীরা কাজ করবেন। এই সমস্ত ধাপগুলি তথ্যের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ক পৌরনিগম
আইন -)APDllM(এর অনুবর্তী হয়ে চলবে।
একটি গোপনীয় শুমারি ও একটি বেনামী শুমারির মধ্যে তফাৎ কী?
এই শিক্ষার্থী-শুমারি গোপনীয় ,কিন্তু বেনামী নয়। শুমারির প্রশ্নমালাগুলিতে একটি করে অদ্বিতীয় কোডের তকমা
লাগানো থাকবে যেগুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীর DIনম্বরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই অদ্বিতীয় কোড বোর্ডের গবেষণা বিভাগকে
আগে সংগৃহীত ডেটা (যেমন ঠিকানা ,বাডিতে কথা বলার ভাষা ,শ্রেণি ইত্যাদি )ব্যবহার করে বর্তমানে দেওয়া উত্তরগুলিকে
বিশ্লেষণে সাহায্য করবে ,যার ফলে leePশিক্ষার্থীদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বোধগম্যতা তৈরি করা যাবে। কোন

ব্যক্তিগত পরচিতি—যেমন কোন শিক্ষার্থীর নাম বা তার DIনম্বর—প্রশ্নমালায় থাকবে না এটি নিশ্চিত করার জন্য যে ,
বাবা-মা/অভিভাবকদের দ্বারা প্রদত্ত উত্তরগুলি যেন গোপনীয় থাকে।
শুমারির ডেটা কিভাবে কাজে লাগানো হবে?
উত্তরগুলির প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হলে leeP ,বোর্ডের গবেষণা বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিবরণী
প্রস্তত
ু করতে থাকবে যা বিদ্যালয়গুলিকে ও বোর্ডকে কর্মসূচি ও শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত
গ্রহণের তথ্য পেতে সাহায্য করবে। সংক্ষেপিত ডেটা জনসমাজের অন্যান্য অংশীদারদেরকে ও সরকারি সংস্থাগুলিকেও
দেওয়া হতে পারে ,যা তাদেরকে তাদের জনসমাজগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলিকে আরও ভালভাবে পূরণের ক্ষেত্রে তাদের
পরিষেবাগুলির উন্নতিতে সাহায্য করবে। ডেটা প্রতিবেদন বা বিশ্লেষণে কখনোই কোন শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত
করা যাবে না। আইন অনুসারে ,শুমারি সম্পূর্ণ করেছেন এমন কোন শিক্ষার্থী/অভিভাবকের কোন ব্যক্তিগত তথ্য leeP
বোর্ড প্রকাশ করতে পারে না।

