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1. রগফরেড অ্যান্ড েযারলরেড (G&T) প্রাগ্রাম কী? 

বযরিক্রমী রশক্ষার্থীরদি রবরশষারিি রশক্ষারন্রদেশন্া রদরি সহািিাি কিা জন্য NYCDOE-এি একটি মাধ্যম হরলা রগফরেড 

অ্যান্ড েযারলরেড (G&T) প্রাগ্রাম।  

 

প্ে সকল রশক্ষার্থী সামরগ্রক 90  অ্র্থবা িাি উপরি G&T প্কাি অ্জে ন্ করি, িািা রডরিক্ট G&T প্রাগ্রামগুরলারি আরবদরন্ি 

প্োগয হরব। রডরিক্ট G&T কমেসূরি রডরিক্ট এরলরমোরি কুলগুরলাি রদান্ কিা হি, এবং কুল পরিরষরবি স্থান্ীি 

কমুযরন্টিরি বসবাসকািী রশক্ষার্থীরদি ভরিে রি অ্গ্রারধ্কাি প্দি। রডরিক্ট G&T প্রাগ্রারমি রশক্ষার্থীরদিরক রধ্ান্ রবষরিি 

ক্লারসি জন্য একরিি করি গ্রুপ কিা হি, িরব অ্ন্যান্য ক্লারসি (প্েমন্ রফরজকযাল এডুরকশন্ অ্র্থবা আেে )  জন্য G&T ক্লারস 

প্ন্ই, িারদি সারর্থ একরি কমেসূরি কিা প্েরি পারি।  

 

প্ে সকল রশক্ষার্থী সামরগ্রক 97  অ্র্থবা িাি উপরি G&T প্কাি অ্জে ন্ করি, িািা রডরিক্ট ও রসটিওিাইড G&T প্রাগ্রাম, 

উভিটিরি আরবদরন্ি প্োগয হরব। রসটিওিাইড G&T কুলগুরল সব বরিাি রশক্ষার্থীরদি গ্রহণ করি, প্েখারন্ বসবারসি 

রডরিরক্টি জন্য প্কান্ অ্গ্রারধ্কাি র্থারক ন্া। এসব কুরলি সব রশক্ষার্থী G&T কমেসূরিরি র্থারক;  এগুরলারি প্কান্ প্জান্ভুক্ত 

রশক্ষার্থী র্থারক ন্া। রসটিওিাইড G&T কুলগুরলাি কুল-রভরিক মরডল আরে ো রবরশষভারব রন্রদেষ্ট রশক্ষার্থীরদি জন্য পাঠ্যক্রম 

ও রশক্ষারন্রদেশন্া অ্নু্শীলন্ী বাস্তবািন্ করি।  

 

রকেু রকেু G&T প্রাগ্রাম আরে ো প্গ্রড 3 প্র্থরক শুরু হি। রশক্ষার্থীিা এসব প্রাগ্রারম ভরিে  হি বহুসংখযক পরিমাপরকি 

রভরিরি, প্েগুরলাি মরধ্য আরে: রিরপােে  কারডে  রদরশেি রারিষ্ঠারন্ক কােেসম্পাদন্াি প্গ্রড; উপরস্থরি;  এবং ররিভাি 

আিিণগি লক্ষণ,  প্েমন্ অ্রিমািাি আগ্রহী, অ্নু্রারণি, ও ত্বরিৎ রশক্ষণ, ইিযারদ রকারশি মাধ্যরম। 

 

ররিবরিিােুক্তসহ প্েসব রশক্ষার্থী G&T প্রাগ্রারমি জন্য প্োগযিা অ্জে ন্ কিরব, NYCDOE সকল রশক্ষার্থীরদি 

পরিরষবাদারন্ি জন্য ররিশ্রুরিবদ্ধ।  

 

2. ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীিা কী G&T প্রাগ্রারম অ্ংশগ্রহণ কিরি পািরব? 

হযাাঁ। সকল রশক্ষার্থী- ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীসহ- োিা রকন্ডািগারেে ন্ প্র্থরক িৃিীি প্গ্ররড ক্লাস শুরু কিরব, িারদিরক G&T 

ভরিে  ররক্রিাি অ্ংশগ্রহণ কিরি উৎসারহি কিা হি। ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীরদি োিা প্কান্ G&T প্রাগ্রারমি জন্য 
প্োগযিা অ্জে ন্ করি, িািা G&T প্রাগ্রারমি জন্য ররিাজন্ীি পরিরষবা ও সহািিা লাভ কিরব।  প্কান্ রশক্ষার্থীি 

ররিবরিিা িাি G&T প্রাগ্রারম অ্ংশগ্রহরণি জন্য বাধ্া ন্ি,  এবং G&T প্রাগ্রাম প্েশাল এডুরকশন্ সারভে স পা ওিাি জন্য 
বাধ্ািস্বরূপ ন্ি। NYCDOE কীভারব ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীরদি পরিরষবা রদান্ করি, প্স রবষরি আিও িরর্থযি জন্য 
Family Guide to Special Education Services for School-Age Children প্দখুন্। 

 

3. G&T ভরিে  ররক্রিা কী ররিবরিিাি অ্বস্থারন্ি রবষিরক পুরিাপুরি উরপক্ষা করি? 

হযাাঁ। রশক্ষার্থীিা G&T পরিরষবা লাভ করি প্োগযিা পরিমাপক মান্দরেি এবং আসরন্ি লভযিাি রভরিরি, িারদি প্কান্ IEP 

(ইন্রডরভজিুালাইজড এডুরকশন্ প্রাগ্রাম), IESP (ইন্রডরভজরুিলাইজড এডুরকশন্ সারভে রসস রগ্রাম) রকংবা 504 রবরশষ 

সহািিাি বযবস্থা আরে রক-ন্া, এসো রবরবিন্া োড়া। প্েসব রশক্ষার্থীরক প্েশালাইজড ট্রান্সরপারেে শন্ সারভে স সুপারিশ কিা 

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
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হি, িািা G&T সাইরে িা প্পরি পারি। অ্ন্যসব রশক্ষার্থী অ্রফস অ্ব রপউপল ট্রান্সরপারেে শরন্ি রন্ধ্োরিি রূপরিখাি রন্রদেশন্া 
অ্নু্োিী োিািাি সুরবধ্া লাভ করি। 

 

4. েখন্ প্কান্ ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থী প্কান্ G&T প্রাগ্রারম ভরিে ি সুরোগ লাভ করি, িখন্ কী কিরি 

হরব? 

েখন্ IEP বা IESP আরে, এমন্ প্কান্ রশক্ষার্থী প্কান্ G&T প্রাগ্রারম ভরিে ি জন্য গৃহীি হি, িখন্ গ্রাহক কুরলি IEP  টিম প্স 

রশক্ষার্থীি IEP বা IESP পেোরলািন্া করি, রশক্ষার্থীি সক্ষমিা ও দুবেলিাি রদকগুরলা রবরবিন্া করি, এবং রশক্ষার্থীি িারহদা 
পূিরণি জন্য পরিবারিি সারর্থ রমরলিভারব কাজ করি। IEP এবং 504 পরিকল্পন্া আরে প্েসব রশক্ষার্থীি, সাধ্ািণ রশক্ষাি 

সহপাঠী রশক্ষার্থীরদি পাশাপারশ সম্ভাবয নূ্যন্িম রন্রষধ্াত্মক পরিরবরশ িারদি রশক্ষাদান্ কিা হি। 

 

রশক্ষার্থীিা G&T প্রাগ্রারম করিা উচ্চ-স্তরিি রশক্ষারন্রদেশন্া গ্রহণ কিরব িা কীভারব রশক্ষার্থীি রারিষ্ঠারন্ক ও মান্রসক-

আরবগজরন্ি িারহদা পূিণ কিরব, প্সই কাঠ্ারমারি রশক্ষার্থীরদি আবরশযক প্েশাল এডুরকশন্ সারভে স ও সহািিাি ধ্িণ 

রন্ধ্োিরণি জন্য IEP টিমগুরলা প্সো রবরবিন্া কিরব। এোড়াও G&T প্রাগ্রারম বদরল হরি আসরে, এমন্ রশক্ষার্থীরদি IEP-প্ি 

উরিরখি প্কান্ সহািিাি েরদ ররিাজন্ হি,  IEP টিমগুরলা প্সগুরলা রারি রন্রিি কিরব। সারভে স ও সহািিাি প্কান্ 

পরিবিে রন্ি কর্থা গভীিভারব রবরবিন্া কিরি হরল কুল রশক্ষার্থীি বিে মান্ ররিাজরন্ি ররিফলরন্ি জন্য মূলযািন্রক 

হালন্াগাদ কিরব।  

 

5. ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীিা কী G&T পিীক্ষাি রবরশষ সহািিাি বযবস্থা প্পরি পারি? 

হযাাঁ। োরদি IEP, IESP, বা 504 পরিকল্পন্া আরে, এমন্ রশক্ষার্থীসহ প্েসব রশক্ষার্থীি পিীক্ষাি রবরশষ সহািিাি বযবস্থা 
ররিাজন্, িািা G&T পিীক্ষাি রবরশষ বযবস্থাি সুরবধ্া প্পরি পারি িিক্ষণ পেেন্ত, েিক্ষণ পেেন্ত ন্া িা পিীক্ষাি রবষিবস্তুরি 

িা প্কান্ পরিবিে ন্ ন্া করি। 

 

সকল রশক্ষার্থীি জন্য G&T পিীক্ষা সমিসীমাহীন্,  এবং সকল রশক্ষার্থীরক পিীক্ষাি সমি রবিরিি সুরোগ প্দওিা হি োরি 

িারদি প্কান্ একক একটি কারজ ররিাজন্ীি অ্রভরন্রবষ্ট সমি হ্রাস কিা োি। রর-রকন্ডািগারেে ন্ রশক্ষার্থীরদি পিীক্ষা গ্রহণ 

কিা হিওিান্-অ্ন্-ওিান্ (একজন্ একজন্) রভরিরি, প্েখারন্ পিীক্ষক রলরপকারিি ভূরমকা পালন্ করিন্। 

 

6. ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীিা কীভারব G&T পিীক্ষাি রবরশষ সহািিাি বযবস্থাি জন্য অ্ন্রুিাধ্ জান্ারি 

পারি? 
পরিবািসমূহ সন্তান্রক G&T  পিীক্ষা প্দওিারি আগ্রহী হরল িািা একটি রিরকারিস্ট ফি প্েরস্টং (পিীক্ষা প্দওিাি আরবদন্, 

RFT) জমা প্দরব। পরিবািসমূহ RFT অ্ন্লাইরন্ বা G&T হযান্ডবুরক প্দওিা আরবদন্পি বযবহাি কিরি পারিন্।   

 

পরিবািসমূরহি RFT-এি "প্েরস্টং সারভে রসস ইন্ফিরমশন্" প্সকশরন্ পিীক্ষাি রবরশষ সহািিাি বযবস্থাি কর্থা জারন্রি 

প্দওিাি, পাশাপারশ সন্তারন্ি রিযারশি পিীক্ষাি ভাষাি কর্থা উরিখ কিাি সুরোগ িরিরে। পরিবািসমূহ িারদি সন্তারন্ি 

জন্য বড় রররেি পিীক্ষাি বুকরলে বা পিীক্ষাি অ্ন্য প্কান্ বযবস্থা গ্রহরণি কর্থা জান্ারি পািরব। প্েসব পরিবাি পরিি 

http://www.optnyc.org/public1/default.aspx?logout=1
schools.nyc.gov/ApplyOnline
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/GiftedandTalented/Resources/default.htm
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রবকল্প প্বরে প্ন্রবন্, অ্নু্রিাধ্কৃি রবরশষ সহািিা লারভি প্োগযিা রন্রিি হওিাি জন্য িারদি সারর্থ NYCDOE সিাসরি 

প্োগারোগ কিরব। 

 

প্েসব রশক্ষার্থী বিে মারন্ প্কান্ NYCDOE কুরল োরে (রর-রকন্ডািগারেে ন্ রশক্ষার্থী োড়া), িারদি কুরল কমেরদবরস পিীক্ষা 
প্ন্ওিা হি। পিীক্ষাি রবরশষ সহািিাি রন্ধ্োিরণি সমি পিীক্ষা সমন্বিকািী সকল রশক্ষার্থীি িারহদাি কর্থা রবরবিন্া 
করিন্। রর-রকন্ডািগারেে ন্, িােে াি কুল, এবং প্বসিকারি কুরলি পিীক্ষা প্ন্ওিা হি উইকঅ্যান্ড-এ। েরদ প্কান্ রশক্ষার্থীি IEP, 

IESP, রকংবা 504 পরিকল্পন্া ন্া র্থারক, িাহরল NYCDOE রবরশষ সহািিাি বযবস্থাি জন্য অ্ন্যান্য কাগজপি রবরবিন্া 
কিরব। 

 

7. রবরশষ সহািিাি বযবস্থা রিযাখযাি হরল ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীরদি পরিবাি কীভারব আরপল 

কিরব? 

েরদ পরিবািসমূহ সরেহ করি প্ে রবরশষ সহািিা সুরবধ্াি অ্ের্থার্থে বাস্তবািন্সহ G&T পিীক্ষাি প্কান্ ভুল কিা হরিরে, 

িাহরল িারদিরক ServiceCenter@schools.nyc.gov ঠিকন্াি ইরমইল করি বা রন্রিি ঠিকান্াি রিঠি রলরখ িা জান্ারি 

হরব:  

 
Office of Assessment 
G&T Test Administration 
44-36 Vernon Boulevard 
Room 202 
Long Island City, NY 11101 
 

আরপল ররক্রিাি সুরন্রদেষ্ট সমিসীমা এবং ন্ীরিমালা জান্রি হরল অ্নু্গ্রহ করি G&T Handbook প্দখুন্। 

 

8. ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীিা G&T প্রাগ্রারম কীভারব সহািিা লাভ করি? 

NYCDOE ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীরদিরক G&T প্রাগ্রারমি জন্য িারদি ররিাজন্ীি সারভে স ও সহািিা রদান্ করি। 

রশক্ষারন্রদেশন্াগি প্কৌশল ও উপকিরণি বযাপারি রবরভন্ন কুরলি G&T প্রাগ্রাম রবরভন্ন িকম হি। G&T কাঠ্ারমাি আরে 

বরল ররিবরিিােুক্ত রশক্ষার্থীরদি রাপয এসব সহািিাি প্কান্টি িারদিরক রদরি অ্স্বীকাি কিা োরবন্া এবং G&T ক্লারসি 

উিিরণি সহািিাি জন্য িািা ররিাজন্ীি বাড়রি সহািিা প্পরি পারি। 

 

9. G&T ক্লারস অ্ন্তভুে রক্তি পি রশক্ষার্থীরদিরক কী প্েশাল এডুরকশন্ সারভে রসি জন্য মলূযািন্ কিা োরব? 

হযাাঁ। সকল রশক্ষকরক অ্বশযই প্সসব রশক্ষার্থীরদিরক সন্াক্ত কিরি হরব োরদি প্েশাল এডুরকশন্ সহািিা ও পরিরষবাি 

ররিাজন্,   এবং সকল রশক্ষার্থীরক অ্বশযই রর-প্িফািাল সারভে স লারভি সুরোগ এবং প্েশাল এডুরকশন্ সারভে স শুরুি পূরবে 
রমাণ-রভরিক সাক্ষিিা হস্তরক্ষপ লারভি সুরোগ র্থাকরি হরব।  

 

G&T ক্লারসি প্কান্ রশক্ষার্থীি ররিবরিিা িরিরে বরল েরদ সরে হি, িারক মূলযািরন্ি জন্য পাঠ্ারি হরব। রপিামািা 
প্িফারিরলি জন্য প্রিণ কিরি পািরবন্। কুল প্স রশক্ষার্থীি মূলযািরন্ি জন্য এবং, েরদ প্স প্োগয বরল রবরবরিি হি, িাহরল 

mailto:ServiceCenter@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/GiftedandTalented/Resources/default.htm
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িাি IEP তিরিি জন্য কুল দািবদ্ধ র্থাকরব। েরদ রশক্ষার্থী প্েশাল এডুরকশন্ সারভে রসি প্োগয বরল রবরবরিি হি, িাহরল প্স 

G&T প্রাগ্রারম োওিা অ্বযাহি িাখরি পািরব এবং প্েশাল এডুরকশন্ সহািিা ও পরিরষবা লাভ কিরব।   


