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আর্লি চাইল্ডহুড ফ্রেমওয়ার্ি ফর ফ্রর্ায়ার্লর্ি (EFQ) 
  
EFQ র্র্? 
DOE র্ডর্িশন অি আর্লি চাইল্ডহুড এডুকর্শন (DECE)-এর মূলমন্ত্র হল পূকরা ফ্রেকশর মকযে সবকচকয় ফ্রসরা আর্লি ফ্রর্য়ার এবং র্শক্ষণ পদ্ধর্ি তিরী র্রা, ফ্রেন 
র্নউ ইয়র্ি র্সর্ির সর্ল র্শক্ষার্িী িার পূণি সম্ভাবনায় র্বর্র্শি হবার নোেে সুকোগ পায়। এই মূলমন্ত্রকর্ সহায়িা র্রার লকক্ষে, DECE এর্র্ি আর্লি চাইল্ডহুড 
ফ্রেমওয়ার্ি ফর ফ্রর্ায়ার্লর্ি (EFQ) প্রস্তুি র্করকে, ো র্নউ ইয়র্ি র্সর্িকি উচ্চমাকনর আর্লি চাইল্ডহুড ফ্রপ্রাগ্রার্মংকয় আমাকের ফ্রশয়াররৃ্ি েৃর্িিঙ্গী বণিনা র্কর।  
 
ফ্রপ্রাগ্রামগুকলা EFQ বেবহার র্কর সর্ল র্শক্ষার্িী এবং পর্রবারকের জনে এর্র্ি ইর্িবাচর্ ফলাফল প্রোকন িাকের চচিাকর্ গাইড র্রার জনে। DECE স্টাফ 
EFQ-ফ্রর্ অন-সাইি সহকোর্গিা এবং ফ্রপশাগি র্শক্ষাসহ, ফ্রপ্রাগ্রামগুকলাকর্ উচ্চমান সম্পন্ন সহকোর্গিা প্রোকনর র্ির্ি র্হকসকব বেবহার র্কর। এই র্রকসাসি 
র্নর্িি র্কর ফ্রে DOE-এর সর্ল আর্লি চাইল্ডহুড ফ্রপ্রাগ্রাম, ফ্রসগুকলার ফ্রসর্িং অর্বা অবস্থান োই ফ্রহার্ না ফ্রর্ন, সমান স্টোন্ডাকডি োয়বদ্ধ র্রকব এবং 
সমমাকনর প্রিোশা পূরণ র্রকি সহকোর্গিা র্রকব। 
  
2019-2020 সু্কল বেকরর শুরুকি, DOE আর্লি চাইল্ডহুড র্সকস্টম 6 সপ্তাহ ফ্রর্কর্ 5 বের পেিন্ত ফ্রেকলকমকয়কের জনে ফ্রপ্রাগ্রাম অন্তিূিক্ত র্রকব। সর্ল বয়স এবং 
প্রর্াকরর ফ্রপ্রাগ্রামকর্ োয়বদ্ধ র্রকি, এই ফ্রেমওয়ার্ি ফ্রহমন্ত (ফল), 2019-এ র্বেেমান ফ্রপ্রাগ্রাম ফ্রর্ায়ার্লর্ি স্টোন্ডাডি (PQS) স্থলার্ির্িক্ত র্রকব। EFQ 
র্নম্নর্লর্িকির সাকর্ র্াোর্ার্েিাকব সামঞ্জসেপূণি: 

 ফ্রেমওয়ার্ি ফর ফ্রগ্রি সু্কলস্, ফ্রেিা র্প্র-K ফ্রর্কর্ 12 অবোহির জনে সামর্গ্রর্িাকব সু্কল উন্নি র্রায় DOE-এর েৃর্িিঙ্গী;  
 ইরু্েইর্ি অোন্ড একেকলন্স ফর অল-এর জনে DOE-এর অঙ্গীর্ার;  
 েো ফ্রহড স্টািি ফ্রপ্রাগ্রাম পাফিরকমন্স স্টোন্ডাডি (HSPPS), ো ফ্রফডাকরল অর্িায়কনর বাযেিামূলর্ ফ্রহড স্টািি এবং আর্লি ফ্রহড স্টািি ফ্রপ্রাগ্রামসমূহ;  
 আর্লি চাইল্ডহুড-এর মান র্বিয়র্ মূিে জািীয় গকবিণা; এবং   
 DECE স্টাফ, ফ্রপ্রাগ্রাম, এবং র্র্মউর্নর্ি পািিনারকের েক্ষিা এবং অর্িজ্ঞিা। 

 
EFQ র্ীিাকব সংঘর্িি? 
EFQ 6র্ি উপাোন র্েকয় গর্িি, ো ফ্রেমওয়ার্ি ফর ফ্রগ্রি সু্কলস্ (FFGS) এর উপাোনসমূকহর সমমাকনর আর্লি চাইল্ডহুকডর উচ্চ-পেিাকয়র, গকবিণা র্ির্ির্ 
নীর্ি। প্রর্ির্ি উপাোন র্কয়র্র্ি চচিাকর্ র্চর্িি র্কর, অর্বা এই নীর্িগুকলা প্রেশিন র্রকি র্ােিপ্রর্িয়া ো ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃবৃন্দ এবং র্শক্ষর্গণ গ্রহণ র্রকি 
পাকর। উপাোন এবং চচিাসমূহ সর্ল আর্লি চাইল্ডহুড বয়কসর গ্রুপ এবং ফ্রসর্িংকয়র জনে প্রকোজে।  
 
প্রর্ির্ি উপাোকনর অর্যকন ফ্রে চচিাগুকলা ফ্রসগুকলা গুরুত্ব অনুোয়ী িার্লর্ািুক্ত র্রা হয়র্ন, এবং ফ্রসগুকলা এর্র্ির চচিার ফ্রচকয় অনে চচিার গুরুত্ব ফ্রবশী িাও 
ফ্রর্াকনারুপ ইর্ঙ্গি র্রা হয়র্ন। বরং, ফ্রসগুকলা এর্র্ির সাকর্ অনের্ি সমৃ্পক্ত এবং, েিন সমৃ্পক্ত, এই উপাোনগুকলার র্ােির্লাপ, আচরণ, এবং েক্ষিা 
আমাকের আকরা িাকলািাকব বুঝকি সাহােে র্কর। র্িজুেয়াকল ফ্রেিাকব ইর্ঙ্গি র্রা হকয়কে, ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েকলর অর্যকনর ফ্রবশীরিাগ চচিার 
সমান্তরাল চচিা পাওয়া োকব ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েকল। 
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র্ডর্িশন অি আর্লি চাইল্ডহুড এডুকর্শন (DECE) র্বশ্বাস র্কর ফ্রে উচ্চ-মানসম্পন্ন 0-5 ফ্রপ্রাগ্রামসমূহ... 
 
1. র্িন্নিাকর্ সম্মান এবং মূলে ফ্রেয়। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল এর্র্ি র্র্মউর্নর্ি তিরীর মাযেকম আস্থা 
তিরী র্কর ফ্রেিাকন র্শক্ষার্িী, পর্রবার এবং স্টাফরা স্বাগি এবং অন্তিূিক্ত ফ্রবায র্কর, বরণ র্কর ফ্রনয় র্বর্িন্ন প্রর্ার তবর্চত্র্েময়িা - এর মাকঝ 
অন্তিূিক্ত, র্র্ন্ত একিই সীমাবদ্ধ নয়: বণি, ফ্রগাত্র্, আর্িসামার্জর্ স্টোিাস, বার্ির িািা, জার্ি, অর্িবাসকনর স্টোিাস, সামর্িে, র্বকশি চার্হো, যমি, 
র্লঙ্গ, তলর্ঙ্গর্ প্রর্াশ, ফ্রেৌন অর্িবের্ক্ত, আবাসনগি অবস্থা, এবং সাংসৃ্কর্ির্ পিিূর্ম এবং অর্িজ্ঞিা। {আস্থা}  
 
2. র্নরাপে এবং ইর্িবাচর্ পর্রকবশ তিরী র্কর। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল র্শক্ষার্িী, পর্রবার এবং 
স্টাফকের জনে স্বাস্থের্র, েত্নশীল, এবং ির্বিেৎবাচে পর্রকবশ তিরী র্কর। {সহায়র্ পর্রকবশ} 
 
3. প্রগর্িশীল ফ্রিলাচ্ছকল ফ্রশিা এবং সংকবেনশীল র্শক্ষার্নকেিশনা। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল র্শক্ষার্িীকের 
র্বর্িন্ন ফ্রিলা-র্ির্ির্ এবং িমর্বর্াশী ের্াের্ র্শক্ষা অর্িজ্ঞিায় সমৃ্পক্ত র্কর, এবং র্শক্ষার্িী ফ্রেসব র্বিকয় িাল, িার পেন্দ, এবং প্রকয়াজকনর 
উপর র্ির্ি র্কর র্শক্ষা র্নকেিশনা র্নর্িি র্রকব। {র্কিার র্শক্ষার্নকেিশনা} 
 
4. প্রার্র্মর্ ফ্রসবা প্রোনর্ারী, র্শক্ষর্ এবং পক্ষসমর্ির্ র্হকসকব পর্রবাকরর িূর্মর্া প্রচার র্কর। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা 
প্রোনর্ারী েল পর্রবার এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ সম্পর্ি তিরী র্কর ফ্রেন র্শশুকের র্বর্াশ এবং পূকরা পর্রবাকরর মঙ্গকলর জনে অর্িবহ সূকোগ 
এবং র্রকসাসি প্রোন র্রকি পাকর। 
{েৃঢ় পর্রবার-র্র্মউর্নর্ি বন্ধন) 
 
5. অবেহি মান উন্নয়কনর লকক্ষে এর্কোকগ র্ার র্কর। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল ডোিা বেবহার র্কর ফ্রেন 
পর্রবার এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ অংর্শোর্রকত্বর মাযেকম ফ্রপ্রাগ্রাম এবং ক্লাসরুকমর মান উন্নি র্রা োয়। {সহকোর্গিামূলর্ র্শক্ষর্বৃন্দ} 
 
6. ফ্রর্ৌশলগি ফ্রনিৃত্ব প্রেশিন র্কর। ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল এর্র্ি অংর্শোর্রকত্বর মান সংিান্ত েশিন 
প্রচার ও সম্পােন র্রার জনে সাংগির্নর্ সংসৃ্কর্ি, র্ািাকমা, এবং র্রকসাসি প্রস্তুি এবং বেবহার র্কর। {র্ােির্র সু্কল ফ্রনিৃত্ব} 
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1. উচ্চ-মাকনর ফ্রপ্রাগ্রামসমূহ র্িন্নিাকর্ সম্মান এবং মূলে ফ্রেয়।  

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল এর্র্ি র্র্মউর্নর্ি তিরীর মাযেকম আস্থা তিরী র্কর ফ্রেিাকন র্শক্ষার্িী, 
পর্রবার এবং স্টাফরা স্বাগি এবং অন্তিূিক্ত ফ্রবায র্কর, বরণ র্কর ফ্রনয় র্বর্িন্ন প্রর্ার তবর্চত্র্েময়িা - এর মাকঝ অন্তিূিক্ত, র্র্ন্ত 
একিই সীমাবদ্ধ নয়: বণি, ফ্রগাত্র্, আর্িসামার্জর্ স্টোিাস, বার্ির িািা, জার্ি, অর্িবাসকনর স্টোিাস, সামর্িে, র্বকশি চার্হো, যমি, র্লঙ্গ, 
তলর্ঙ্গর্ প্রর্াশ, ফ্রেৌন অর্িবের্ক্ত, আবাসনগি অবস্থা, এবং সাংসৃ্কর্ির্ পিিূর্ম এবং অর্িজ্ঞিা। {আস্থা} 
 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

1.1     আস্থার এর্াত্মিা, এবং অংর্শোর্রকত্বর পর্রকবশ লালন র্কর ফ্রেিাকন র্শক্ষার্িী, পর্রবার এবং স্টাফরা ফ্রপ্রাগ্রাকম স্বাগি এবং অন্তিূিক্ত ফ্রবায র্রকব।           
            
1.2     সাংসৃ্কর্ির্িাকব সংকবেনশীল র্শক্ষার্নকেিশনা এবং পার্রবার্রর্ সংর্িিিা সমর্িন র্রকি প্রর্শক্ষণ ও র্রকসাসি প্রোন র্কর এবং সাংসৃ্কর্ির্ ও 

িািাগিিাকব তবর্চত্র্েময় র্শক্ষা সরঞ্জাম র্েকয় ক্লাসরুম সর্িি র্কর।             
            
1.3     ফ্রপ্রাগ্রাম এবং র্র্মউর্নর্িকি র্ািাকমাগি বণিবাে এবং অন্তর্নির্হি তবিকমের প্রিাব প্রর্িফলন এবং সম্বযন র্রকি মকডল র্কর এবং স্টাফকর্ সহকোর্গিা 

ফ্রেয়।  
            
1.4     র্শক্ষার্িী, পর্রবার, এবং স্টাফ োকের পর্রচয় এবং অর্িজ্ঞিা ফ্রে র্র্মউর্নর্িকর্ িারা ফ্রসবা র্েকচ্ছ ফ্রসগুকলাকর্ প্রর্ির্নর্যত্ব র্কর িাকেরকর্ র্নকয়াগ র্কর। 
1.5     সর্ল র্শক্ষার্িী এবং পর্রবাকরর জনে অন্তিূিক্ত এবং নোয়সঙ্গি সুকোগ ও ফলাফল প্রচার র্রার জনে ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্রকসাসি বন্টন র্রা।  
            
1.6    NYCDOE, অনোনে একজর্ন্স, এবং র্র্মউর্নর্ি পািিনারকের সাকর্ র্াজ র্কর র্নর্িি র্কর ফ্রেন সর্ল র্শক্ষার্িী এবং পর্রবারকের চার্হো অনুোয়ী ফ্রসবা,  

র্রকসাসি, এবং সহকোর্গিা ফ্রপকি পাকর। 

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

1.7     আস্থার এর্াত্মিা, এবং অংর্শোর্রকত্বর পর্রকবশ লালন র্কর ফ্রেিাকন র্শক্ষার্িী, পর্রবার এবং অনোনে স্টাফরা ক্লাসরুকম স্বাগি এবং অন্তিূিক্ত ফ্রবায র্রকব।  
            
1.8    সাংসৃ্কর্ির্িাকব সংকবেনশীল র্শক্ষণ র্নকেিশনা এবং পার্রবার্রর্ সংর্িিিার চচিা গ্রহণ র্রকব, এবং সাংসৃ্কর্ির্ এবং িািাগিিাকব তবর্চত্র্েময় র্শক্ষা   

উপাোকন সংর্িি হকি র্শক্ষার্িীকের উৎসাহ ফ্রেকব।  
 

1.9    ক্লাসরুকম র্ািাকমাগি বণিবাে এবং অন্তর্নির্হি তবিকমের প্রিাব অবোহিিাকব প্রর্িফলন এবং সম্বযন র্রকব। 
1.10  ফ্রর্ৌশল এবং র্ােিিম পার্ির্ের্রণ র্রা ফ্রেন ক্লাসরুকমর সর্ল র্শক্ষার্িীর এর্র্ চার্হো পূরণ র্রা োয়, এবং এর্ার্যর্ উপাকয় ফ্রশিা োয় িা প্রেশিকনর 

সুকোগ র্শক্ষার্িী প্রোন র্কর।  
            
1.11  ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েকলর সাকর্ এর্কোকগ র্াজ র্কর র্নর্িি র্কর, ফ্রেন সর্ল র্শক্ষার্িী এবং পর্রবারকের চার্হো অনুোয়ী ফ্রসবা, র্রকসাসি, এবং 

সহকোর্গিা ফ্রপকি পাকর।  
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2. উচ্চ-মানসম্পন্ন ফ্রপ্রাগ্রাম র্নরাপে এবং ইর্িবাচর্ পর্রকবশ তিরী র্কর।  

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল র্শক্ষার্িী, পর্রবার এবং স্টাফকের জনে স্বাস্থের্র, েত্নশীল, এবং 
ির্বিেৎবাচে পর্রকবশ তিরী র্কর। {সহায়র্ পর্রকবশ} 
 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

2.1     র্শক্ষার্িী, পর্রবার, এবং সর্ল স্টাফকের মাকঝ শ্রদ্ধামূলর্ িাবর্বর্নময় এবং আস্থার সম্পকর্ির জনে প্রিোশা প্রর্িষ্ঠা, মকডল, এবং পুনঃপ্রকয়াগ র্কর।  
            
2.2    র্শশুকের সামার্জর্-আকবগজর্নি র্শক্ষণ এবং ইর্িবাচর্ আচরণ অগ্রসর র্রার জনে সর্ল স্টাফকর্ ের্াের্ প্রর্শক্ষণ, র্রকসাসি, এবং অবোহি সহকোর্গ 

প্রোন র্কর।  
            
2.3     র্শক্ষার্িী, পর্রবার, এবং সর্ল স্টাকফর চার্হো র্ােির্রিাকব ফ্রমিাকি সময়সূচী সমন্বয় র্কর। 
2.4    সর্ল ফ্রপ্রাগ্রাকমর স্থান র্নরাপে এবং স্বাগিমূলর্, এবং র্শক্ষার্িী, পর্রবার, এবং স্টাফকের চার্হো পূরণ র্কর। 
2.5    ের্াের্ পর্রমাকণর উচ্চ মান সম্পন্ন উপাোন র্েকয় ফ্রপ্রাগ্রাকমর স্থান সর্িি র্রকব। 
2.6    পর্রবারকের সাকর্ অংর্শোর্রকত্বর মাযেকম র্শশুকের স্বাস্থে, র্নরাপিা, এবং ফ্রেশাল এডুকর্শকনর বাযেবাযর্িা সফলিাকব পেিকবক্ষণ এবং পর্রচালনা 

র্নর্িি র্কর।  
            

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

2.7    র্শক্ষার্িী, পর্রবার, এবং সর্ল স্টাকফর মকযে আস্থার সম্পর্ি মকডল এবং তিরী র্কর। 
2.8    র্শশুকের সামার্জর্-আকবগজর্নি র্শক্ষকণর র্িত  তিরী র্কর এবং ইর্িবাচর্ আচরণ অগ্রসর র্রকি র্বর্াশজর্নি-ের্াের্ ফ্রর্ৌশল বেবহার র্কর।  
            
2.9    র্শশু র্শক্ষার্িীকের চার্হো পূরকণর লকক্ষে অবোহি র্র্ন্তু নমনীয় সময়সূচী প্রকয়াগ র্রা। 
2.10   ইচ্ছারৃ্িিাকব র্েকনর প্রর্ির্ি অংশ র্নরাপে এবং সুস্বাস্থের্র অিোস গিকন সহায়িায় বেবহার র্রা। 
2.11   ক্লাসরুকমর পর্রকবশ এমনিাকব সাজাকনা ফ্রেন র্শশুরা অনেকের সাকর্ ফ্রমলাকমশা র্রার সুকোগ পায় এবং স্বাযীনিাকব র্মির্াকন্ড সমৃ্পক্ত হকি পাকর।  
            
2.12  পর্রবারকের সাকর্ অংর্শোর্রকত্বর মাযেকম র্শশুকের স্বাস্থে, র্নরাপিা, এবং ফ্রেশাল এডুকর্শকনর বাযেবাযর্িা সফলিাকব পেিকবক্ষণ এবং পর্রচালনা 

র্নর্িি র্কর।             
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3. প্রগর্িশীল ফ্রিলাচ্ছকল র্শক্ষা এবং সংকবেনশীল র্শক্ষার্নকেিশনার উচ্চ মানসম্পন্ন ফ্রপ্রাগ্রামসমূহ।  

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল র্শক্ষার্িীকের র্বর্িন্ন ফ্রিলা-র্ির্ির্ এবং িমর্বর্াশী ের্াের্ র্শক্ষা 
অর্িজ্ঞিায় সমৃ্পক্ত র্কর, এবং র্শক্ষার্িী ফ্রেসব র্বিকয় িাল, িার পেন্দ, এবং প্রকয়াজকনর উপর র্ির্ি র্কর র্শক্ষা র্নকেিশনা র্নর্িি 
র্রকব। {র্কিার র্শক্ষার্নকেিশনা} 
 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

3.1     ফ্রশিা এবং অকন্বিকণ এর্র্ি ফ্রিলা-র্ির্ির্ েৃর্িিঙ্গী প্রর্িষ্ঠা, মকডল, এবং পুনঃবলবৎ র্রা। 
3.2     ের্াের্ বয়স অনুোয়ী গকবিণা-র্ির্ির্ পািেিম বাস্তবায়কন র্শক্ষা প্রোনর্ারী েলকর্ ের্াের্ প্রর্শক্ষণ, র্রকসাসি, এবং অবোহি সহকোর্গিা প্রোন।            
            
3.3    র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল ের্াের্ প্রর্শক্ষণ, উপাোন, এবং সময় পায় র্নর্িি র্রা ফ্রেন ির্েবহুল র্নকেিশনা প্রোকনর জনে ের্ার্ি এবং র্নিিরকোগে স্ক্রীর্নং 

এবং মূলোয়কনর িুল বেবহার র্রকি পাকর।   
             
3.4     ের্ার্ি মূলোয়কনর ডোিা সহ ডোিা সংগ্রহ ও র্বকিিণ র্রার অবোহি চকি র্শক্ষা প্রোনর্ারী েলকর্ সহায়িা প্রোন।  
            
3.5     র্শক্ষা প্রোনর্ারী েকলর ক্লাসরুকমর ফ্রিির সবার মাকঝ এর্কোকগ পর্রর্ল্পনা ও প্রর্িফলকনর অনবরি এবং ঐর্চ্ছর্ সুকোগ রকয়কে িা র্নর্িি র্রা। 

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

3.6     ফ্রিলা-র্ির্ির্ ফ্রশিা এবং অকন্বিণ সহজির র্কর। 
3.7     র্শশুকের উন্নয়কনর সর্ল ফ্রক্ষকত্র্ র্শক্ষায় সহকোর্গিা র্রার জনে ের্াের্ বয়স অনুোয়ী গকবিণা-র্ির্ির্ পািেিম বেবহার। 
3.8     ঐর্চ্ছর্ ফ্রমলাকমশার মাযেকম র্শশুকের র্চন্তািাবনা এবং ফ্রোগাকোকগর েক্ষিা বর্যিির্রা। 
3.9     ডোিা অবোহি চকি সংগ্রহ, র্বকিিণ এবং বেবহার বাস্তবায়ন র্রা:  

● পেিকবক্ষণ এবং ফ্রমলাকমশার মাযেকম র্শশু এবং পর্রবাকরর র্াে ফ্রর্কর্ র্শশুর জ্ঞান, েক্ষিা, এবং পেন্দ সম্পকর্ি ডোিা সংগ্রহ 
● এর্র্ি গকবিণা-র্ির্ির্ ের্ার্ি মূলোয়ন পদ্ধর্ি বেবহার র্কর, এর্র্ি বের্প্তকি র্শশুরা র্ীিাকব ফ্রবকি উিকে এবং র্শিকে িা বুঝকি ডোিা র্বকিিণ 
● এর্র্ি বের্প্তকি সর্ল র্শশুকের ফ্রবকি ওিা সহায়িা র্েকি ির্েবহুল চচিায় ডোিা বেবহার 

3.10  র্শক্ষা র্নকেিশনা প্রর্িফলন এবং পর্রর্ল্পনা র্রকি ক্লাসরুকমর র্িির এবং অনোনে স্টাফকের সাকর্ র্নয়র্মি এর্কোকগ র্াজ র্রা।  
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4. উচ্চমান সম্পন্ন ফ্রপ্রাগ্রাম প্রার্র্মর্ ফ্রসবা প্রোনর্ারী, র্শক্ষর্ এবং পক্ষসমর্ির্ র্হকসকব পর্রবাকরর িূর্মর্া প্রচার র্কর।   

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল পর্রবার এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ সম্পর্ি তিরী র্কর ফ্রেন র্শশুকের 
র্বর্াশ এবং পূকরা পর্রবাকরর মঙ্গকলর জনে অর্িবহ সূকোগ এবং র্রকসাসি প্রোন র্রকি পাকর। {েৃঢ় পর্রবার-র্র্মউর্নর্ি বন্ধন) 

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

4.1    পর্রবাকরর সাকর্ সংর্িি হকি সর্ল স্টাফকর্ সম্পর্র্িি এবং সাংসৃ্কর্ির্িাকব সংকবেনশীল প্রর্শক্ষণ, র্রকসাসি, এবং অবোহি সহকোর্গিা প্রোন।  
            
4.2    পর্রবার এবং র্শক্ষার্িীর শর্ক্ত, চার্হো, ইচ্ছা, এবং লক্ষেসমূকহর পাশাপার্শ এই লক্ষেগুকলা অজিকন িাকের অগ্রগর্ি অবর্হি র্রকি পর্রবারসমূকহর সাকর্ 

অবোহি, উিয়-মুর্ি ফ্রোগাকোকগর মকডল এবং সহায়িা র্রা  
            
4.3     র্র্মউর্নর্ি সেসে এবং সংস্থাকের সাকর্ সম্পর্ি গকি িুলুন ো পর্রবাকরর পেন্দ, চার্হো, এবং লক্ষে সমর্িন র্কর।  
            
4.4    পর্রবারকের ফ্রপ্রাগ্রাকমর ও র্র্মউর্নর্ির অনোনে পর্রবাকরর সাকর্ ফ্রোগস্থাপন র্রার সুকোগ ফ্রেকব, ফ্রেন িারা একর্ অনেকর্ সহায়িা র্রকি পাকর।  
            
4.5    এমন এর্র্ি পর্রকবশ তিরী র্রকব ফ্রেিাকন পর্রবারকের ক্লাসরুম, ফ্রপ্রাগ্রাম, এবং র্র্মউর্নর্ির অংশীোর, ফ্রনিা এবং পরামশিোিা র্হকসকব প্রিেয়ন এবং 

ক্ষমিায়ন র্রা হকব।  
           
4.6    র্বর্িন্ন আর্লি ফ্রর্য়ার এবং এডুকর্শনাল ফ্রসর্িংকয় উন্নীি হকি র্শশু এবং পর্রবারকের সহকোর্গিা এবং পর্রকিবা সমন্নয় র্কর।  
            

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

4.7    পর্রবার এবং র্শক্ষার্িীর শর্ক্ত, চার্হো, ইচ্ছা, এবং লক্ষেসমূকহর পাশাপার্শ এই লক্ষেগুকলা অজিকন িাকের অগ্রগর্ি অবর্হি র্রকি পর্রবারসমূকহর সাকর্ 
অবোহি, উিয়-মুর্ি ফ্রোগাকোকগর মকডল এবং সহায়িায় সমৃ্পক্ত হয়  

            
4.8    র্পিামািাকের িাকের সন্তাকনর ক্লাসরুম পর্রেশিন র্রকি এবং িাকের প্রর্ির্েকনর র্শক্ষায় অংশগ্রহণ র্রকি আমন্ত্রণ জানাকনা হয়। 
4.9    র্শক্ষার্িীকের ফ্রশিা এবং উন্নয়কন সহায়িা ফ্রেয়ার জনে পর্রবাকরর েক্ষিা বৃর্দ্ধকি সুকোগ প্রোন। 
4.10  িাকের র্নকজকের জনে এবং িাকের সন্তানকের চার্হো এবং লক্ষে অজিকন ের্াের্ র্রকসাকসির সাকর্ পর্রবারকের সাকর্ ফ্রোগাকোগ র্রাকব। 
4.11   পর্রবারকের ক্লাসরুম, ফ্রপ্রাগ্রাম, এবং র্র্মউর্নর্ির অংশীোর, ফ্রনিা এবং পরামশিোিা র্হকসকব ফ্রসবা র্রার সুকোগ প্রোন। 
4.12   র্বর্িন্ন এডুকর্শনাল ফ্রসর্িংকয় এবং ফ্রসকেকর্ উন্নীি হকি র্শশু এবং পর্রবারকের সহকোর্গিা প্রোন র্রকি ির্ে এবং ফ্রোগাকোগ প্রোন র্কর  
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5. উচ্চমান সম্পন্ন ফ্রপ্রাগ্রামগুকলা অবেহি মান উন্নয়কনর লকক্ষে এর্কোকগ র্ার র্কর। 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল ডোিা বেবহার র্কর ফ্রেন পর্রবার এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ 
অংর্শোর্রকত্বর মাযেকম ফ্রপ্রাগ্রাম এবং ক্লাসরুকমর মান উন্নি র্রা োয়। {সহকোর্গিামূলর্ র্শক্ষর্বৃন্দ} 
 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

5.1     ফ্রপ্রাগ্রাকমর শর্ক্তশালী র্ের্গুকলা এবং অগ্রগর্ির ফ্রক্ষত্র্গুকলা সম্পকর্ি জানকি স্টাফ এবং পর্রবারকের র্াে ফ্রর্কর্ সর্িয়িাকব মিামি গ্রহণ র্কর।  
5.2     প্রর্িফর্লি চচিা মকডল র্রা, ফ্রপশাোরী লক্ষে র্নযিারণ, এবং অনোনে ফ্রনিৃস্থানীয়কের সাকর্ ফ্রশিার অর্িজ্ঞিায় সমৃ্পক্ত হয়।   
5.3     বের্ক্তর্ (ইর্ন্ডর্িজুেয়াল) শর্ক্তশালী এবং অগ্রগর্ির ফ্রক্ষকত্র্র পাশাপার্শ র্ােির্র র্রার ফ্রোগে পরবিিী যাপসমূকহর উপর স্টাফকের র্নয়র্মি গিনমূলর্, 

প্রামানে র্ির্ির্ মিামি প্রোন র্কর। 
5.4    স্টাফকের ফ্রপশাগি র্শক্ষা িাকের বের্ক্তর্ লক্ষে এবং ফ্রপ্রাগ্রাকমর লক্ষে র্নণিয় অর্বা পার্ির্েরৃ্ি সুকোগ প্রোন র্কর। 
5.5    ফ্রপ্রাগ্রাকমর মান উন্নয়কন NYCDOE, অনোনে একজন্সী, এবং র্র্মউর্নর্ি পািিনারকের সাকর্ এর্কোকগ র্াজ র্কর। 
5.6    ফ্রপ্রাগ্রাকমর মান সম্পকর্ি ডোিা সংগ্রহ, পেিাকলাচনা এবং বেবহাকরর অবেহি চকি সমৃ্পক্ত হওয়া; ো স্টাফ, পর্রবার, এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ 

অংশীোরীকত্বর মাযেকম:  
            

● র্বর্িন্ন মাযেম এবং এর্ার্যর্ স্তর (র্শশু, র্শক্ষর্, ক্লাসরুম, পর্রবার, র্র্মউর্নর্ি, ফ্রপ্রাগ্রাম) ফ্রর্কর্ ডোিা সংগ্রহ র্কর  
● ফ্রপ্রাগ্রাকমর শর্ক্তশালী র্ের্ এবং অগ্রগর্ির ফ্রক্ষত্র্গুকলা র্চর্িি র্রকি ডোিা র্বকিিণ র্কর 
● ফ্রপ্রাগ্রাকমর লক্ষে পর্রর্ল্পনা এবং অবোহি মান উন্নয়কনর ির্ে ফ্রপকি ডোিা বেবহার র্কর 

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

5.7     ক্লাসরুকমর শর্ক্তশালী র্ের্গুকলা এবং অগ্রগর্ির ফ্রক্ষত্র্গুকলা সম্পকর্ি জানকি পর্রবারকের র্াে ফ্রর্কর্ সর্িয়িাকব মিামি গ্রহণ র্কর। 
5.8     ফ্রপশাগি লক্ষে এবং ক্লাসরুকমর চচিা উন্নি র্রকি র্নয়র্মিিাকব িাকের র্নকজকের বের্ক্তর্ (ইর্ন্ডর্িজুেয়াল) শর্ক্ত এবং অগ্রগর্ির ফ্রক্ষত্র্গুকলার প্রর্ি 

প্রর্িফলন র্কর।  
             
5.9     িাকের র্নজস্ব লক্ষে এবং ফ্রপ্রাগ্রাকমর লক্ষে সমিা রক্ষার্ারী ফ্রপশাগি র্শক্ষা অর্িজ্ঞিা র্চর্িির্রণ এবং সমৃ্পক্ত হওয়া, এবং অনোনে আর্লি চাইল্ডহুড 

প্রকফশনালকের র্াে ফ্রর্কর্ ফ্রশিার সুকোগ সন্ধান র্কর।  
             
5.10   মান উন্নয়কন ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েলকর্ শর্ক্তশালী র্ের্, চোকলঞ্জ, এবং সুকোগসমূহ সম্পকর্ি মিামি প্রোন র্কর।  
             
5.11    ক্লাসরুকমর মান উন্নয়কন NYCDOE-এর সহকোর্গিা প্রোনর্ারী স্টাফ, অনোনে একজন্সী, এবং র্র্মউর্নর্ি পািিনারকের সাকর্ সর্িয়িাকব সমৃ্পক্ত হয়।  
             
5.12   লক্ষে স্থাপন এবং অবোহি মান উন্নয়কনর ির্ে প্রোকন ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল, অনোনে স্টাফ, পর্রবার, এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ এর্কোকগ 

র্াজ র্কর।  
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6. উচ্চমান সম্পন্ন ফ্রপ্রাগ্রাম ফ্রর্ৌশলগি ফ্রনিৃত্ব প্রেশিন র্কর  

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল এবং র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল এর্র্ি অংর্শোর্রকত্বর মান সংিান্ত েশিন প্রচার ও সম্পােন র্রার জনে 
সাংগির্নর্ সংসৃ্কর্ি, র্ািাকমা, এবং র্রকসাসি প্রস্তুি এবং বেবহার র্কর। {র্ােির্র সু্কল ফ্রনিৃত্ব} 
 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: র্ডকরক্টরবৃন্দ, এডুকর্শন র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রপ্রাগ্রাম র্ডকরক্টরবৃন্দ, একের্র্উর্িি র্ডকরক্টরবৃন্দ, ফ্রবাডি অি র্ডকরক্টরবৃন্দ, স্বত্বার্যর্ারীরা, র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, 
অোর্সসিোন্ট র্প্রর্ন্সপোলবৃন্দ, র্শক্ষার্নকেিশনা প্রোনর্ারী ফ্রর্াকচরা, মানর্সর্ স্বাস্থে ফ্রপশাোর বা প্রকফশনালরা, পোকরন্ট ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ, ফোর্মর্ল সার্িিস 
ফ্রর্াঅর্ডিকনিরবৃন্দ) 

6.1     স্টাফ, পর্রবার, এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ অংশীোরীকত্ব েীঘি-কময়ােী ফ্রপ্রাগ্রাকমর মাকনর জনে এর্র্ি বাযেিামূলর্ েৃর্িিঙ্গী প্রস্তুি এবং প্রচার র্কর। 
6.2     ফ্রোগে স্টাফ সংগ্রহ, র্নকয়াগ, এবং যকর রািা, এবং স্টাফকের অর্িবহ সুকোগ প্রোন র্কর। 
6.3     এর্র্ি প্রার্িষ্ঠার্নর্ সংসৃ্কর্ি গকি িুলকি এবং অবোহি রািকি স্টাফ, ফোর্মর্ল, এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ এর্র্ি ফ্রশয়াররৃ্ি ফ্রপ্রাগ্রাকমর েৃর্িিঙ্গীর লকক্ষে 

র্াজ র্কর।  
             
6.4     ফ্রপ্রাগ্রাকমর অিেন্তকর েি িূর্মর্া এবং োর্য়ত্ব প্রর্িষ্ঠা এবং প্রচার এবং নোেে ও োয়বদ্ধিার অবোহি প্রর্িয়া বাস্তবায়ন র্কর।  
             
6.5     র্ােির্র এবং েীঘিস্থায়ী ফ্রপ্রাগ্রাম পর্রচালনার র্সকস্টম তিরী এবং বাস্তবায়ন র্কর। 
6.6     ফ্রপ্রাগ্রাকমর েৃর্িিঙ্গীর সাকর্ র্রকসাসি ফ্রর্ৌশলগিিাকব সামঞ্জসেরৃ্ি র্রকি জবাবর্ের্হমূলর্ বাকজি প্রস্তুি এবং অর্ি বেবস্থাপনার চচিা বেবহার র্কর।  
             

 

ফ্রপ্রাগ্রাকমর র্শক্ষা প্রোনর্ারী েল... 
(কেমন: লীড র্িচার বা র্শক্ষর্বৃন্দ, ফ্রেশাল এডুকর্শন র্শক্ষর্বৃন্দ; আইর্িকনরান্ট র্শক্ষর্বৃন্দ, ফোর্মর্ল ওয়ার্িার/এডুকর্ির (র্শক্ষাোিা)/অোডকিাকর্িবৃন্দ 
(সুপার্রশ প্রোনর্ারী), সহ-র্শক্ষর্বৃন্দ, অোর্সসকিন্ট বা সহর্ারী র্শক্ষর্বৃন্দ, পোরাপ্রকফশনাকলরা) 

6.7     এর্র্ি ফ্রশয়াররৃ্ি ফ্রপ্রাগ্রাকমর েশিন তিরীকি এবং প্রচাকর ফ্রপ্রাগ্রাকমর ফ্রনিৃত্বপ্রোনর্ারী েল, পর্রবার এবং র্র্মউর্নর্ির সাকর্ এর্কোকগ র্াজ র্কর।  
             
6.8     ফ্রশয়াররৃ্ি ফ্রপ্রাগ্রাকমর েশিকন সহায়িা র্রকব এমন এর্র্ি প্রার্িষ্ঠার্নর্ সংসৃ্কর্ি গকি িুলকি অবোন রাকি। 
6.9     ফ্রশয়াররৃ্ি ফ্রপ্রাগ্রাকমর েশিন প্রর্িফলন এবং অগ্রসর র্কর এমন এর্র্ি ক্লাসরুম র্র্মউর্নর্ি গকি ফ্রিাকল। 
6.10   ক্লাসরুকমর মান সংিান্ত সর্ল র্বিকয় সহায়িা র্রকি র্সকস্টম গ্রহণ, পর্রমাজিন, এবং বাস্তবায়ন র্কর। 
6.11   র্নকয়াগ সংিান্ত এবং সরঞ্জাকমর প্রকয়াজনীয়িা সর্িয়িাকব র্চর্িি র্কর এবং জার্নকয় ফ্রেয়, এবং িাকের ক্লাসরুকমর র্র্মউর্নর্িকর্ উন্নি র্রকি 

র্রকসাসি র্ােির্রিাকব বেবহার র্কর।  
             

 
 
 
 


