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Selective High School and 
Opportunity Class Entry Changes for 2023 

Frequently asked questions

2023 সালের জন্য সসলেসটিভ হাই স্কু ে এবং অপর্চু সনটি ক্ালস 
প্রলবলের পসরবরচুন
সররারর সজজ্াসসর প্রশ্নসমূহ

আসম ক�ান ধরলের সরলপারচু পাব?

• িষািষা-মষায়েরষা একটি পষারফরযমন্স শরযপষার্ট (Performance report) পষাযিন যষা একই িছযর পরীক্ষা়ে িসষা 
অন্ষান্ শিক্ষার্থীযের তুলনষা়ে তষাযের সন্ষাযনর পষারফরযমন্স সম্পযক্ট  আরও ভষাল ধষারণষা সরিরষাহ কযর।

• পরীক্ষার প্রশতটি অংযির জন্, প্রশতযিেনটি দেখষা়ে দয আপনষার সন্ষান চষারটি ি্ষাযডের একটিযত দকষার্ষা়ে 
পষারফম্ট কযরযছ: 

 ▪ িীর্ট ১০% পরীক্ষার্থী

 ▪ পরিতথী ১৫% পরীক্ষার্থী

 ▪ পরিতথী ২৫% পরীক্ষার্থী

 ▪ সি্টশনম্ন ৫০% পরীক্ষার্থী

• পষারফরম্ষান্স শরযপষার্টটি পরীক্ষার দকষাযনষা অংযির জন্ শিশুর সঠিক উত্তযরর িতষাংি দেখষা়ে নষা। এটি 
দেখষা়ে দয একই পশরসীমষার মযধ্ আরও কতজন শিক্ষার্থী পষারফম্ট কযরযছ। পষারফরযমন্স শরযপষার্টটি 
ন্ষািনষাল অ্ষাযসসযমন্ট দপ্রষাগ্ষাম - শলরষাযরশস অ্ষাডে শনউমষাযরশস (NAPLAN) সহ শভয্ষাশর়েষান শসযলশ্ভ 
হষাই স্কু ল পরীক্ষার জন্ পরীক্ষার ফলষাফলগুযলষা কীভষাযি শরযপষার্ট করষা হ়ে তষার সষাযর্ সষামঞ্জস্পূণ্ট।

• নতুন প্রশতযিেযনর প্রশতশরি়েষা দপযত, শিভষাগটি শিশভন্ন আর্্ট-সষামষাশজক পরভূশমর ি্শতি সহ রষাজ্ জযু়ে 
শিশভন্ন সম্প্রেষায়ের সেস্যের সষাযর্ বিঠক কযরযছ। পরষামযি্ট অংি দনও়েষা সম্প্রেষায়ের সেস্রষা নতুন 
প্রশতযিেযন সন্তুষ্ট শছযলন কষারণ প্রশতযিেনটি তষাযের সন্ষাযনর পরীক্ষা়ে কীভষাযি পষারফম্ট কযরযছ তষার 
একটি ভষাল শভজু্ ়েষালষাইযজিন এিং ইশগিত শেয়েযছ।

ক�ন আসম আমার সন্ালনর পরীক্ার কস্ার কপলর পাসর না?

• শিক্ষার্থীযের মযধ্ অস্ষাস্্কর প্রশতযযষাশগতষা সহ, পরীক্ষার ফলষাফলগুযলষা কীভষাযি প্রকষাি করষা হয়েযছ 
এিং উযদেি্ ছষা়েষা অন্ উপষায়ে কীভষাযি ি্িহষার করষা হয়েযছ দস সম্পযক্ট  অশভভষািক, শিক্ষার্থী এিং 
স্কু লগুযলষা শিক্ষার্থীযের সুস্তষা এিং দগষাপনী়েতষা সম্পযক্ট  উযবেগ প্রকষাি কযরযছ।

• দলেসযমন্ট পরীক্ষাগুযলষা একটি শনশে্ট ষ্ট উযদেযি্ শিজষাইন করষা হয়েযছ। অপচু্ট শনটি ক্ষাস িষা শসযলশ্ভ হষাই 
স্কু যল দলেসযমন্ট দর্যক উপকৃত হযি এমন শিক্ষার্থীযের শচশনিত করষা এর উযদেি্।

• প্রশ্নগুযলষা স্কু ল পষাঠ্রিযমর জ্ষানযক পশরমষাপ কযর নষা, িরং সমস্ষা সমষাধষান এিং সমষাযলষাচনষামূলক 
শচন্ষাভষািনষার ক্মতষা পশরমষাপ কযর এিং তষাই শিশুযের উন্নশত করযত পষাযর এমন পষাঠ্রিযমর দক্ত্রগুযলষা 
সনষাতি করষার জন্ পরীক্ষার সরঞ্জষাম শহসষাযি ি্িহষার করষা যষা়ে নষা।
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ক�ন সবভাগটি নূ্যনরম এস্রি কস্ার প্র�াে �লর না?

• অপচু্ট শনটি ক্ষাস িষা শসযলশ্ভ হষাই স্কু লগুযলষার জন্ দকষানও নূ্নতম এশ্রি দস্ষার দনই। একটি অফষার 
পষাও়েষার জন্ প্রয়েষাজনী়ে দস্ষারগুযলষা িছযর িছযর পশরিশত্ট ত হ়ে।

• একটি অফষার পষাও়েষার জন্ প্রয়েষাজনী়ে পরীক্ষার পষারফরম্ষান্স স্তর প্রশতটি স্কু যলর জন্ আযিেযনর 
সংখ্ষা, দসই স্কু যলর জন্ আযিেন করষা শিক্ষার্থীযের পষারফরম্ষান্স এিং দসই স্কু যলর জন্ একটি প্রস্তষাি 
প্রত্ষাখ্ষান কযর এমন পশরিষাযরর সংখ্ষা বেষারষা শনধ্টষাশরত হ়ে।

• এই সমস্ত কষারণগুযলষা িষাশর্টক শভশত্তযত পশরিশত্ট ত হ়ে, তষাই অতীযতর দস্ষারগুযলষা শিযিচনষা়ে এযন স্কু ল 
শনধ্টষারণ করষা একটি শনভ্ট রযযষাগ্ িষা প্রস্তষাশিত পদ্ধশত ন়ে।

আসম �ীভালব আমার সন্ালনর ফোফলের জন্য আসপে �রলর পাসর?

• আশপল িষা ফলষাফল অনুসন্ষাযনর অনুযরষাধ করষার জন্ সীশমত কষারণ রয়েযছ। আরও তযর্্র জন্ অনুগ্হ 
কযর ফলষাফল অনুসন্ষান এিং আশপল (Result enquiry and appeals) দেখুন।

ই�্্যইটি কলেসলমন্ট মলেে স�? 

• আমষাযের নতুন ইকু্ইটি দলেসযমন্ট মযিযলর অধীযন প্রশতটি শসযলশ্ভ হষাই স্কু যল এিং অপচু্ট শনটি ক্ষাযস 
সি্টষাশধক ২০ িতষাংি শিক্ষার্থীযের জন্ চষারটি শনম্ন-প্রশতশনশধত্বহীন ইকু্ইটি গ্রুযপর জন্ সংরশক্ত 
র্ষাকযি(শনম্ন সষামষাশজক-শিক্ষাগত সম্প্রেষায়ের শিক্ষার্থী, আশেিষাসী শিক্ষার্থী, গ্ষামীণ এিং আঞ্চশলক 
এলষাকষার শিক্ষার্থী এিং প্রশতিন্ী শিক্ষার্থী)।

• ইকু্ইটি দলেসযমন্ট মযিযলর অধীযন প্রযিি করষা সকল শিক্ষার্থীযের এখনও শনি্টষাচন পরীক্ষা়ে িসযত হযি 
এিং তষাযের একই ধরযনর একষাযিশমক মষান পূরণ করযত হযি (সষাধষারণত অন্ষান্ সফল প্রযিিকষারীযের 
১০ িতষাংযির মযধ্)।

• অন্ষান্ স্কু ল শসযটেম এিং সকল অয্রেশল়েষান শিশ্বশিে্ষাল়ে (শসিশন শিশ্বশিে্ষাল়ে, শনউ সষাউর্ ওয়েলস 
শিশ্বশিে্ষাল়ে এিং শভয্ষাশর়েষার সরকষারী শসযলশ্ভ হষাই স্কু ল সহ) ইকু্ইটি অ্ষাযসেস শস্মগুযলষা পশরচষালনষা 
কযর র্ষাযক।

• িত্ট মষান শসযলশ্ভ হষাই স্কু ল প্রশরি়েষা়ে, ৪,২০০ টিরও দিশি স্ষাযনর মযধ্ ৩৬৯টি স্ষান ইকু্ইটি গ্রুযপর 
শিক্ষার্থীযের জন্ দেও়েষা হয়েযছ।

• ইকু্ইটি দলেসযমন্ট মযিল (Equity Placement Model), শসযলশ্ভ এিুযকিন অ্ষাযসেযসর পয্টষাযলষাচনষা 
(Review of Selective Education Access) এিং দলেসযমন্ট আউরকষাম (Outcome) তর্্ সম্পযক্ট  
আরও তযর্্র জন্ অনুগ্হ কযর শিভষাযগর ওয়েিসষাইযর যষান।

করসেলফান ক�াভাষী পসরলষবা

আপনষার যশে আরও তযর্্র প্রয়েষাজন হ়ে তযি অনুগ্হ কযর 1300 880 367 নম্বযর হষাই পষারফশম্টং টুেযিন্টস টিযমর 
সষাযর্ দযষাগষাযযষাগ করুন। আপনষার অনুসন্ষাযন সহষা়েতষা করষার জন্ আপনষার যশে দকষানও দেষাভষারীর প্রয়েষাজন হ়ে 
তযি অনুগ্হ কযর 131 450 নম্বযর দরশলযফষান দেষাভষারী পশরযরিষাযত কল করুন, অপষাযরররযক আপনষার প্রয়েষাজনী়ে 
ভষারষা এিং আপশন দয দফষান নম্বরটি কল করযত চষান তষা িলুন। অপষাযররর নম্বরটি কল করযি এিং আপনষার 
কযর্ষাপকর্যন আপনষাযক সহষা়েতষা করষার জন্ লষাইযন একজন দেষাভষারীর ি্িস্ষা করযি। এই পশরযরিষার জন্ 
আপনষাযক অর্্ট শেযত হযি নষা।
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