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বাইলিঙ্গয়ুাি স্পেশাি এডুকেশন (BSE) ের্মসূলিসরূ্হ 
বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল এিুডকশন (BSE) স্পেসব ডশক্ষার্থীি ইনডিডিজয়ুাল এিুডকশন স্পিাগ্রার্ (IEP) ইংডিডজ বযতীত অনয একটি 
িাসায় ডনডদটশনাসহ একটি ইনটিডগ্রডর্ি স্পকা-টিডিং (ICT) অর্থবা স্পেশাল ক্লাস সু াডিশ কডি তাডদি ডবডশষাডয়ত কর্টসূডি িদান 
কডি। ডশক্ষার্থীি IEP টির্, ড তার্াতা োি অন্তিুট ক্ত, বযডক্তডিডদ BSE সু াডিশ কডি। BSE একটি স্পেশালাইজি কর্টসূডি কািণ 
এটি ডিডস্ট্রক্ট 1-32ি িডতটি সু্কডল িদান কিা হয় না। IEP সু ািডিশকৃত BSE কর্টসূডি গ্রহডণ ডশক্ষার্থীডদি সু্কল ট্রান্সফাি স্পনওয়া 
আবশযক হডত  াডি। 

বাইডলঙ্গয়ুাল ICT এবং বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল ক্লাস (12:1, 12:1:1, অর্থবা 15:1) কর্টসূডিগুডলা স্পসসব ইংডলশ লযাঙ্গডুয়জ 
লানটাি(ELLs)স্পক িদান কিা হয় োিা তাডদি জ্ঞানগত, অযাকাডিডর্ক ও িাষাগত িাডহদা  ূিণ কডি এর্ন সাংসৃ্কডতক ও 
িাষাতাডিকিাডব সংডবদনশীল ও িাসডঙ্গক ডনডদটশনা স্পর্থডক লািবান হডব। BSE কর্টসূডিগুডলা ডিডস্ট্রক্ট সু্কডল অযাকাডিডর্ক দক্ষতা 
লাডিি সুডোগ িদাডনি  াশা াডশ সাফলয অডিজ্ঞতা কিাি জনয আবশযক র্াতৃিাষায় সহায়তা জডুগডয় র্থাডক। 

BSE লশক্ষার্থীর স্পরাফাইি 
 বর্গীেরণ: ডশক্ষার্থীডদি অবশযই ডনউ ইয়কট  স্পস্টর্ এিুডকশন ডি ার্ট ডর্ডন্টি স্পিগুডলশন্স অি ডদ কডর্শনাি অি এিুডকশন 

সংজ্ঞাডয়ত 13টি িডতবডিতা স্পেডণি একটিি জনয স্পোগয হডত হডব:  ার্ট  200 িডতবডিতােুক্ত ডশক্ষার্থী 

 IEP ের্মসূলির সুপালরশ: ডশক্ষার্থীি IEP-ি সু াডিশকৃত স্পেশাল এিুডকশন স্পিাগ্রার্/সাডিট স  ৃষ্ঠায় অবশযই ইংডিডজ বযতীত 
আডিকটি িাষা ডনবটািন কিডত হডব। 

BSE ের্মসলূির ববলশষ্ট্য 
 ডুকয়ি িযাঙ্গকুয়জ (DL): ELL এবং ইংডিডজডত দক্ষ ডশক্ষার্থী উিডয়ই এডক অ ডিি জনয িাষা স্পিাল র্ডিল ডহডশডব কাজ কডি 

এবং িাডবি আদানিদাডনি র্ধ্য ডদডয় উিয় িাষায় িাষা-উন্নয়ডন সহায়তা িাপ্ত হয়। িুয়াল লযাঙ্গডুয়জ কর্টসূডিগুডলা ডশক্ষার্থীি 
বাডিি িাষায় উন্নডতডত সাহােয কিাি  াশা াডশ তাি ইংডিডজ িাষা দক্ষতা গডি স্পতালাি জনয  ডিকডিত হডয়ডে। ডশক্ষার্থীিা 
তাডদি ডশক্ষাডনডদটশনাি অডধ্টক লাি কডি ইংডিডজডত এবং বাডক অডধ্টক ডনডদটশনা লাি কডি উদ্দীষ্ট (বা ইংডিডজ নয় এর্ন) 
িাষায়। এই কর্টসূডিি লক্ষয ডশক্ষার্থীিা োডত ইংডিডজ এবং তাডদি বাডিি িাষায়  িডত, ডলখডত, এবং বলডত  াডি। 

 ট্রানলজশনযাি বাইলিঙ্গয়ুাি এডুকেশন (TBE): স্পকবলর্াত্র ELL-স্পদি জনয। TBE কর্টসূডিগুডলা সর্ডয়ি সডঙ্গ ডশক্ষার্থীডদি 
ইংডিডজ িাষায় দক্ষতা গডি স্পতালাি জনয  ডিকডিত হডয়ডে। ডশক্ষার্থীিা ক্রর্াগত ইংডিডজডত উত্তডিত হওয়াি আডগ ডনদটশনা 
সর্য় িধ্ানত বাডিি িাষায় বযবহাি কডি তাডদি বাডিি িাষাি দক্ষতা ইংডিডজডত স্থানান্তি কিডত শুরু কডি। ইংডিডজ 
িাষা গডি স্পতালাি িার্থডর্ক  েটাডয় ডনডদটশনা সর্ডয়ি 60 শতাংশ ডশক্ষার্থীি র্াতৃিাষায় এবং 40 শতাংশ ইংডিডজডত হডব। 
ডশক্ষার্থীিা ইংডিডজডত সাবলীলতা গডি স্পতালাি সডঙ্গ সডঙ্গ ইংডিডজ িাষায় ডনডদটশনা সর্য় বাডি। 

 ইনটিকেকেড স্পো-টিলিিং (ICT): ICT ক্লাসরুডর্ িডতবডিতােুক্ত এবং িডতবিী নয় এর্ন ডশক্ষার্থীডদি অন্তিুট ক্ত কিা হয় োিা 
একজন স্পজনাডিল এিুডকশন ডশক্ষক এবং একজন স্পেশাল এিুডকশন ডশক্ষক দ্বািা একসাডর্থ ডশক্ষালাি কডি। ডশক্ষকিা এক 
সাডর্থ কাজ কডিন এবং  ুডিা ক্লাস োডত সাধ্ািণ ডশক্ষা  াঠক্রডর্ অংশগ্রহণ কিডত  াডি, স্পসজনয  াঠয উ কিণ খা  খাওয়ানি 
ও ডশক্ষাডনডদটশনাডক  ডিবতট ডনি জনয  িেডিি সাডর্থ সহডোডগতা কডিন। িডতবিী ডশক্ষার্থীি সংখযা স্পর্ার্ ডশক্ষার্থী সংখযাি 
৪০% অডতক্রর্ কিডত  ািডব না বা ক্লাডস সডবটাচ্চ বাডিা জডনি স্পবডশ িডতবিী ডশক্ষার্থী র্থাকডত  ািডবনা। 

 স্পেশাি ক্লাস (SC): স্পেশাল ক্লাস িডতবডিতােুক্ত স্পেডলডর্ডয়ডদি একটি স্বডনয়ডিত ক্লাসরুর্, কু্ষডে  ডিডবশ িদান কডি স্পেখাডন 
ডশক্ষার্থীি স্পর্ার্ সংখযা হ্রাস কডি সডবটাচ্চ 12 স্পর্থডক 15 কিা হয়। এগুডলা স্পসসব স্পেডলডর্ডয়ডক  ডিডষবা স্পদয় োডদি িাডহদা 
সাধ্ািণ ডশক্ষাি ক্লাসরুডর্  ূিণ কিা োডব না। ডনডজডদি ডবডশষ ক্লাডস ডশক্ষার্থীডদি তাডদি িাডহদাি সােুজয অনুসাডি একডত্রত 
কিডত হডব। ক্লাসগুডলায় একই ধ্িডনি িডতবডিতােুক্ত বা ডবডিন্ন ধ্িডনি িডতবডিতােুক্ত ডশক্ষার্থীি স্থান হডত  াডি েডদ 
তাডদি ডবদযায়তডনক ও ডশখন ববডশষ্টয, সার্াডজক র্ানসগঠডনি স্তি, শািীডিক গঠডনি স্তি এবং বযবস্থা না িাডহদা অডিন্ন 
হয়। 

  াঠক্রর্ ও ডনডদটশনা: BSE কর্টসূডি ক্লাসগুডল কর্ন স্পকাি লাডনটং স্টযান্ডািট  (CCLS) অনুসিণ কডি। িুয়াল লযাঙ্গডুয়জ এবং 
ট্রানডজশনাল বাইডলঙ্গয়ুাল এিুডকশন কর্টসূডিগুডলা ডশক্ষার্থীডদি দটুি িাষায় একটি অযাকাডিডর্কিাডব কডঠাি  াঠক্রর্ ডদডয় ELL 
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স্পদি কর্ন স্পকাডি ডস্থিকৃত র্ানদণ্ড  ূিণ অর্থবা অডতক্রডর্ সর্র্থট কডি র্থাডক। বাইডলঙ্গয়ুাল কর্ন স্পকাি ইডনডশডয়টিি হডে 
বাইডলঙ্গয়ুাল, ইংডলশ অযাজ এ ডনউ লযাঙ্গডুয়জ (ENL) এবং লযাঙ্গডুয়ডজস আদাি দযান ইংডলশ (LOTE) ডশক্ষকিা কীিাডব 
িাষা সক্ষর্তা ও সাক্ষিতাি ডবডিন্ন স্তডি র্থাকা ডশক্ষার্থীডদি কাডে কর্ন স্পকান র্ানদণ্ড অডিগর্য কডি এর্ন ডনডদটশনা ডদডত 
 াডিন তাি  র্থ বাতডল স্পদয়। NYS বাইডলঙ্গয়ুাল কর্ন স্পকাি ইডনডশডয়টিি দইু স্পেডণি সহায়সঙ্গডত সৃডষ্ট কডিডে, ডনউ লযাঙ্গডুয়জ 
আর্ট স িডগ্রসন্স ও স্পহার্ লযাঙ্গডুয়জ আর্ট স িডগ্রশন্স। আিও তডর্থযি জনয দয়া কডি আ নাি কর্টসূডি সু্কডল কর্থা বলনু এবং 
ডনউ ইয়কট  স্পস্টর্ ডি ার্ট ডর্ন্ট এিুডকশডনি ওডয়বসাইর্ Bilingual Education and English as a New Language স্পদখুন। 

বাইলিঙ্গয়ুাি স্পেশাি এডুকেশন (BSE) অনসুন্ধান রলিয়া 
BSE কর্টসূডিগুডল IEP-অনসুািী। অনয কর্থায়, ইংডিডজ বযতীত অ ি একটি িাষা ডনডদটশনাি ICT অর্থবা স্পেশাল ক্লাস সু াডিশ 
কিা হডয় র্থাকডল, ডশক্ষার্থী কর্টসূডিডত স্থানলাডিি জনয স্পোগয।  

অনসুন্ধান: বাইডলঙ্গয়ুাল ICT অর্থবা বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল ক্লাসসহ IEP িূিান্ত হওয়াি  ি, IEP টির্ স্পেসডর্ডন্টি জনয স্পসন্ট্রাল 
BSE স্পিাগ্রার্ টিডর্ি সডঙ্গ স্পোগডোগ কিডব। 

 বেডিি স্পেডকান সর্ডয় অনসুিান জর্া স্পদওয়া অর্থবা িশ্ন ডজডজ্ঞস কিাি জনয  ডিবািবগট ও সু্কলগুডল ঠিকানায় 
BSEprograms@schools.nyc.gov ইডর্ইল  াঠিডয় স্পসন্ট্রাল BSE স্পিাগ্রার্ টিডর্ি সডঙ্গ স্পোগাডোগ কিডত  াডি। 

 স্পসডেম্বডি ডকন্ডািগাডর্ট ডন িডবশকািী ডশক্ষার্থীডদি (5 বেি  ূণট হওয়া) স্পসন্ট্রাল BSE স্পিাগ্রার্স টিডর্ি সহডোডগতায় অডফস 
অি সু্টডিন্ট এনডিালডর্ন্ট সু্কল বেডিি আডগ র্ািট  অর্থবা এডিডল স্পেসডর্ডন্টি িস্তাব স্পদয়। 

 স্পসন্ট্রাি BSE স্পরাোর্ টির্ ের্তম ে রালিস্বীোর: আ ডন েডদ স্পসন্ট্রাল BSE স্পিাগ্রার্স টিডর্ ইডর্ইল কডিন তাহডল আ ডন 
আ নাি অনসুিাডনি িাডপ্তস্বীকাডিি ইডর্ইল  াডবন। 

আ ডন েডদ আ নাি সন্তাডনি জনয অনসুিান জর্া ডদডয় র্থাডকন, তাহডল স্পসন্ট্রাল BSE টির্ আ নাি সন্তাডনি সু্কল অর্থবা 
ডিডস্ট্রডক্টি CSE অবডহত কিডব স্পে আ ডন বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল এিুডকশডনি বযা াডি আগ্রহী। 

 রার্থলর্ে পর্মাকিািনা: স্পসন্ট্রাল BSE স্পিাগ্রার্স টির্ ডশক্ষার্থীডদি IEP  েটাডলািনা কডি এটি ডনডিত কিাি জনয স্পে এটি 
একটি বাইডলঙ্গয়ুাল ICT অর্থবা স্পেশাল ক্লাস কর্টসূডি সু ডিশ কডিডে। এ োিা, টির্ ডশক্ষার্থীি বাডিি ডনকর্তর্ BSE 
কর্টসূডি, স্পেখাডন আসন খাডল আডে, ডিডিত কিাি জনয ডশক্ষার্থীি ঠিকানা ডনডিত কডি। 

 সু্ককি স্পেসকর্ন্ট: স্পসন্ট্রাল BSE স্পিাগ্রার্স টির্ েডদ বাডি স্পর্থডক েুডক্তসঙ্গত দিূডে এবং আসন খঅডল আডে এর্ন একটি 
বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল এিুডকশন কর্টসূডিডত আসন ডদডত সর্র্থট হয়, তাহডল আ ডন একটি সু্কল স্পলাডকশন স্পলর্াি (SLL)  াডবন 
স্পেখাডন BSE কর্টসূডিডত আসন খাডল র্থাকা সু্কলটিডক ডিডিত কিা হডব। BSE কর্টসূডিটি আ নাি স্পলাকাল ডিডস্ট্রক্ট সু্কডলি 
 িডি্ডত অনয সু্কলও হডত  াডি। সু্কল েডদ আ নাি বাডিি কাডে না হয়, তাহডল আ নাি সন্তান একটি  ডিবহণ লাি কিাি 
জনয স্পোগয। 

র্লি BSE টির্ লশক্ষার্থীর জনয িভ্য বাইলিঙ্গয়ুাি ক্লাস শনাক্ত েরকর্ না পাকর র্াহকি লশক্ষার্থীকে র্কনালিঙ্গয়ুাি (ইিংকরলজ) 
ICT অর্থবা স্পেশাি ক্লাস জলুর্গকয় সহায়র্া েরকর্ হকব এবিং স্পসন্ট্রাি BSE স্পরাোর্স টির্ িভ্য বাইলিঙ্গয়ুাি স্পেশাি এডুকেশন 
ের্মসলূির সন্ধাকন র্থােকব। এ ছাড়া, লশক্ষার্থীর ইিংলিশ অযাজ এ লনউ িযাঙ্গকুয়জ (ENL) সালভ্ম কসস িাভ্ বজায় র্থােকব।  

 পলরিশমন ও ভ্লর্ম : সু্কল স্পলাডকশন স্পলর্াি (SLL)এ স্পোগাডোডগি বযডক্তি নার্ ও BSE কর্টসূডি আডে এর্ন সু্কডলি ঠিকানা 
স্পলখা র্থাকডব।  ডিদশটডনি জনয অযা ডয়ন্টডর্ন্ট কিডত দয়া কডি সু্কডল কল করুন। সু্কল  ডিদশটডনি  ি, আ ডন BSE িস্তাবটি 
গ্রহণ বা িতযাখযান কিডেন তা জানাডত আ নাি সন্তান স্পে সু্কডল োয় স্পসটিি IEP টিডর্ি সাডর্থ স্পোগাডোগ করুন। 

 নরু্ন সু্ককি স্পরলজস্টার েরা: েডদ আ ডন BSE- এি িস্তাব গ্রহণ কডিন তাহডল দয়া কডি আ নাি সন্তানডক স্পিডজস্টাি কিডত 
আ নাি সন্তাডনি বার্থট সাটিট ডফডকর্, ঠিকানাি দরু্ ির্াণসহ সু্কল স্পলাডকশন স্পলর্াি(SLL) ডনডয় নতুন সু্কডল োন। (ডিডজডস্ট্রশডনি 
জনয কী আনডত হডব জানডত DOE ওডয়বসাইর্ স্পদখুন)। 

আর্িা আ নাি সন্তানডক তাি জ্ঞানগত, অযাকাডিডর্ক ও িাষাগত িাডহদা  ূিণ কডি এর্ন একটি বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল 
এিুডকশন সাডিট স স্পজাগাডনাি আশায় িডয়ডে। বাইডলঙ্গয়ুাল স্পেশাল এিুডকশন সাডিট স সম্পডকট  আিও জানডত আর্াডদি ওডয়বসাইর্ 
স্পদখুনন: স্পেশালাইজি কর্টসূডি। 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parents/parents-guide-common-core-state-standards-ccss
mailto:BSEprograms@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/SupportsServices/specializedprograms/default.htm

