
িনউ ইয়কর্  ে�ট েন�ট েজনােরশন ময্াথেমিট� লািনর্ং �য্া�ােডর্ র সােথ 
য�ু ি�য়াপেদর শ�েকাষ  

 
িনউ ইয়কর্  ে�ট েন�ট েজনােরশন ময্াথেমিট� লািনর্ং �য্া�ােডর্ র (New York State Next Generation Mathematics Learning 
Standards) সােথ যু� ি�য়াপদগিলর একিট শ�েকােষর মেধয্ সং�ািয়ত করার জনয্ মূল শ�ভা�ারেক িচি�ত করা হেয়েছ। এই 
শ�েকাষিটেত ি�য়া পেদর একিট তািলকা রেয়েছ যা ময্ােথিমিট� �য্া�াডর্  জেুড় েদখা যায় এবং েসগিল েয �সে� বয্বহৃত হয় েসই 
িহেসেব বয্াখয্া করা হেয়েছ। 

 

Word / শ� �য্া�ােডর্  বয্বহােরর সং�া/�স� 

Analyze / িবে�ষণ করা িবে�ষণ করা িশ�াথ�েদর যত্ন সহকাের পরী�া করেত, গািণিতকভােব আলাদা করেত এবং কারণ, 
মূল কারণ এবং স�াবয্ ফলাফল িচি�ত করার জনয্ উপাদান বা অপিরহাযর্ ৈবিশ�য্েত িবভ� 
করেত বেল। 

Apply / �েয়াগ করা �েয়াগ করা িশ�াথ�েক িবিভ� পিরি�িতেত গািণিতক �ান বয্বহার করেত বেল। 

Calculate / গণনা করা গণনা করা িশ�াথ�েক একিট উত্তর িনধর্ারণ করেত বেল। 

Classify / ে�ণীব� করা ে�ণীব� করা িশ�াথ�েক ব� (সংখয্া, আকার, ইতয্ািদ) েয ৈবিশ�য্গিল (�কৃিত) ভাগ কের, এবং েয 
ৈবিশ�য্গিল (�কৃিত) তারা ভাগ কের না তা িনধর্ারণ করেত বেল।  

Compare / তুলনা করা তুলনা করা িশ�াথ�েক িমল বা পাথর্কয্ িনধর্ারেণর জনয্ দইু বা তেতািধক ব�, সংখয্া বা গািণিতক 
পিরি�িত পরী�া করেত বেল। 



Compose / রচনা করা রচনা করা িশ�াথ�েদর অংশগিলেক একি�ত কের িকছ্ুর (সংখয্া, ফাংশন, েসট ইতয্ািদ) রপ িদেত বা 
ৈতির করেত বেল। 

Convert / পিরবিতর্ ত করা পিরবিতর্ ত করা িশ�াথ�েক আকার বা পিরমাণ পিরবতর্ ন না কের রপ পিরবতর্ ন করেত (েযমন 
পিরমাপ, িবিভ� একক) বেল। 

Decompose / িবভাজন 
করা 

িবভাজন করা িশ�াথ�েদর �িপং, স�কর্  এবং পয্াটানর্ েদখেত েদয় এমন আেরা সাধারণ উপাদানগিলেত 
িবিভ� অংেশ িবভ� করেত বেল। 

Demonstrate / �দশর্ন করা �দশর্ন করা িশ�াথ�েদর আখয্ান (েমৗিখক বা িলিখত), মেডিলং (ছিব, ডায়া�াম বা �যুি� সহ), 
বীজগিণেতর কাজ বা েযেকান গািণিতকভােব উপযু� প�িত যা �েয়াজনীয় সমাধান বা িস�াে�র িদেক েয 
ধাপগেলা এিগেয় িনেয় যায় তা ��ভােব জানায়, েসগিলর মাধয্েম িবষয়ব� বুঝেত এবং �েয়াগ করেত 
বেল। 

Derive / উৎপিত্ত িনণর্য় করা উৎপিত্ত িনণর্য় করা িশ�াথ�েক একিট "নতুন" উপপাদয্, সূ� বা স�কর্  রপদান করার জনয্ 
বতর্ মান বা িনিদর্� �ান বয্বহার করেত বেল। 

Describe / বণর্না করা বণর্না করা িশ�াথ�েদর েমৗিখক (েমৗিখক বা িলিখত) িববৃিত যা একিট অ�ন/ডায়া�াম/মেডল উে�খ 
করেত পাের, তার মাধয্েম তােদর িচ�াভাবনা বা নয্াযয্তা বয্াখয্া করেত বেল। 

Determine / িনধর্ারণ করা িনধর্ারণ করা সাধারণত গেবষণা বা গণনার ফেল িকছু খুঁেজ েবর করা বা সিঠক ভােব �িত�া করেত 
বেল। 

Develop / িবকাশ করা িবকাশ করা িশ�াথ�েক পরী�া - িনরী�া বা যুি�েত জিড়ত হেত বেল যা গািণিতকভােব 
উপযু� উপসংহােরর িদেক িনেয় যায়। 

Differentiate / পাথর্কয্ করা পাথর্কয্ করা িশ�াথ�েক দইু বা তেতািধক িবষেয়র মেধয্ পাথর্কয্ িনধর্ারণ করেত বেল। 



Distinguish / ৈবিশ�য্সচূক 
গণাবলী �ারা পাথর্কয্ করা 

ৈবিশ�য্সূচক গণাবলী �ারা পাথর্কয্ করা িশ�াথ�েদর �ত� বা িভ� ৈবিশ�য্ (ৈবিশ�য্) িচনেত বেল। 

Evaluate / মূলয্ায়ন করা মূলয্ায়ন করা িশ�াথ�েক একিট গািণিতক রািশর মান েবর করেত বেল। 

Explain / বয্াখয্া করা বয্াখয্া করা িশ�াথ�েক একিট িস�া� বা সমাধান সমথর্ন করার জনয্ েমৗিখক (েমৗিখক বা 
িলিখত) �মাণ সরবরাহ করেত বেল। 

Explore / অে�ষণ করা অে�ষণ করা িশ�াথ�েক িবিভ� িশ�ামূলক ি�য়াকলােপর মাধয্েম �য্া�ােডর্  েদওয়া ধারণািট িশখেত 
বেল। বা�েব িনমি�ত হেয় এই ধারণাগিলর সােথ বারবার অিভ�তা স�য় করা অতয্� আবশয্ক। 

অে�ষণ করা ইি�ত েদয় েয িবষয়িট একিট গর�পূণর্ ধারণা যা পরবত� ে�ডগিলেত দ�তার 
িদেক অ�গিতর েগাড়া পত্তন কের। তেব বতর্ মান �ের দ�তা েসই �য্া�ােডর্ র জনয্ �তয্ািশত 
নয়। 

Express / �কাশ করা �কাশ করা িশ�াথ�েদর একিট পিরমাণ বা পিরমাণেক িভ� আকাের পিরবতর্ ন করেত বেল। 

Fluent / সাবলীল সাবলীল শ�িট �য্া�ােডর্  "�ত এবং িনভুর্ ল" েবাঝােত বয্বহৃত হয়। �িতিট ে�েড সাবলীলতা শধুমা� 
িকছু উত্তর জানা, পয্াটানর্ েথেক িকছু উত্তর জানা এবং েকৗশলগিলর বয্বহার েথেক িকছু উত্তর জানার 
িম�ণ অ�ভুর্ � কের। 

অিতির� তেথয্র জনয্ ে�াে�শনস ফর দয্ কমন েকার ে�ট �য্া�াডর্ স ইন ময্ােথেমিটকস 
(খসড়া)(Progressions for the Common Core State Standards in Mathematics (draft)) এর পৃ�া 
18-19 েদখুন 

ি�ি�পলস এ� �য্া�াডর্ স ফর �ুল ময্ােথেমিটকস বেল, "গণনা করার সাবলীলতা বলেত গণনা করার 
জনয্ কাযর্কির এবং সিঠক প�িত েবাঝায়। িশ�াথ�রা গণনার সাবলীলতা �দশর্ন কের যখন তােদর 
েবেছ েনওয়া গণনা প�িতেত নমনীয়তা �দশর্ন কের, এই প�িতগিল বুঝেত পাের এবং বয্াখয্া করেত 
পাের এবং দ�তার সােথ সিঠক উত্তর িদেত পাের"। 

https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf
https://commoncoretools.files.wordpress.com/2011/05/ccss_progression_cc_oa_k5_2011_05_302.pdf


ে�ড K-8 এর জনয্ �েয়াজনীয় ে�ড �েরর সাবলীলতা: 

িরেকােয়ডর্  �ুেয়ি�স ফর ে�ডস K-8 �য্া�াডর্ স ফর ময্ােথেমিটকস (Required Fluencies for 
Grades K-8 Standards for Mathematics)-এ EngageNY েথেক �েয়াজনীয় ে�ড �েরর 
সাবলীলতা পাওয়া যায়। 

উ� িবদয্ালয় �ের ��ািবত সাবলীলতার �য্া�াডর্ গিল বীজগিণত I, বীজগিণত II এবং জয্ািমিতর 
�িতিট �য্া�ােডর্ র েসেট েদখােনা আেছ। 

Generate / উৎপ� করা উৎপ� করা িশ�াথ�েদর এক বা একািধক গািণিতক িনয়ম বা ি�য়াকলাপ �েয়াগ কের িকছু ৈতির 
করেত বেল। 

Identify / িচি�ত করা িচি�ত করা িশ�াথ�েদর পূেবর্র �ান বয্বহার কের একিট গািণিতক ধারণােক িচনেত বেল। 

Interpret / বয্াখয্া করা বয্াখয্া করা িশ�াথ�েদর গািণিতক কােজর অথর্ েবাঝােত এবং এর েপছেন যুি� বয্াখয্া করেত বেল। 

Justify / েযৗি�কতা 
�িতপাদন করা 

েযৗি�কতা �িতপাদন করা িশ�াথ�েক এমন �মাণ এবং/অথবা পদে�প েদখােত বেল যা গিণতেক 
একিট সমাধান বা িস�াে�র িদেক িনেয় যায়। ��বয্: শ� �হণেযাগয্ িক� �েয়াজনীয় নয়। 

Know / জানা জানা পিরি�িত, বা�ব ঘটনা, তথয্ এবং দ�তা স�েকর্  সেচতনতার মাধয্েম িশ�াথ�েদর দঢ়ৃ 
গািণিতক েবাধ থাকেত বেল। 

Make / ৈতরী করা ৈতরী করা িশ�াথ�েক একিট গািণিতক ধারণা বয্াখয্া করার জনয্ একিট ছিব, ডায়া�াম বা মেডল ৈতরী 
করেত বেল। 

Prove / �মাণ করা �মাণ করা িশ�াথ�েদর েদখােত বেল েয একিট যুি� সবর্জনীন সতয্ েযখােন �িতিট পদে�প এবং িস�া� 
�মাণ এবং/অথবা যুি� �ারা সমিথর্ত। এিট িবিভ� েকৗশেলর মাধয্েম েদখােনা েযেত পাের। 

https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf
https://www.engageny.org/sites/default/files/resource/attachments/ccssfluencies.pdf


Recognize / সনা� করা সনা� করা িশ�াথ�েদর পূবর্বত� তথয্ বা �ােনর উপর িভিত্ত কের গািণিতক ধারণাগিল িচি�ত করেত 
বেল। 

Reference / েরফাের� েরফাের� িশ�াথ�েদর একিট িনিদর্� গািণিতক ধারণা �েয়াগ করেত বেল। 

Represent / উপ�াপনা করা উপ�াপনা করা িশ�াথ�েদর ছিব, ডায়া�াম, মেডল, �তীক বা বীজগািণিতক িচে�র মাধয্েম একিট 
গািণিতক ধারণা �কাশ করেত বেল। 

Solve / সমাধান করা সমাধান করা িশ�াথ�েদর িনিদর্� সমসয্ার উত্তর খুঁজেত বেল। 

Specify / িনিদর্ � করা িনিদর্� করা িশ�াথ�র গািণিতক ৈবিশ�য্ বা প�িত ��ভােব �কাশ করেত বা বণর্না করেত বেল। 

State / বণর্না করা বণর্না করা িশ�াথ�েদর গণনা বা অ�িনর্িহত কাজ ছাড়াই একিট উত্তর িদেত বেল। 

Understand / েবাঝা েবাঝা িশ�াথ�েক বয্াখয্া করা বা �েয়াগ করার জনয্ গািণিতক ধারণা স�েকর্  পযর্া� �ান অজর্ ন 
করেত বেল। 

Use / বয্বহার করা বয্বহার করা িশ�াথ�েক মেনানীত �ি�য়া, েকৗশল বা গািণিতক ধারণা �েয়াগ করেত বেল। 

Verify / যাচাই করা যাচাই করা িশ�াথ�েদর েদখােত বেল েয একিট গািণিতক ধারণা সতয্ বা সিঠক। 

Written Method/ 
Representation / িলিখত 
প�িত/ উপ�াপনা 

িলিখত প�িত/উপ�াপনা কথা, ছিব বা সংখয্া বয্বহার কের েকৗশেলর উপ�াপনা করার 
েযেকান উপায়। 

 


