
জনু 2022 -এ আপেডট করা হেয়েছ 

িনউ ইয়কর্  ে�ট িডে�ামা �েয়াজনীয়তা 9-12 ে�েড নিথভু� সকল িশ�াথ�েদর জনয্ �েযাজয্ 
 

 
ে�িডট �েয়াজনীয়তা 

(সম� ধরেনর িডে�ামা ে�ে� �েযাজয্: েলাকাল, িরেজ�স,  
অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�স) 

 

 নূয্নতম 
ে�িডট সংখয্া 

ইংেরিজ 4 
েসাশয্াল �ািডজ 
িন�রেপ িবতরণ করা হয়: 
ইউ.এস িহি� (1) 
ে�াবাল িহি� ও িজও�ািফ (2) 
পািটর্ িসেপশন ইন গভনর্েম� (½) 
ইেকানিম� (½) 

4 

িব�ান 
িন�রেপ িবতরণ করা হয়: 
লাইফ সােয়� (1) 
িফিজকয্াল সােয়� (1) 
লাইফ সােয়� বা িফিজকয্াল সােয়� (1) 

3 

গিণত 3 
ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ     1(**) 

িভজযু্য়াল আটর্ , িমউিজক, ডা�, এবং/অথবা 
িথেয়টার 

1 

িফিজকয্াল এডুেকশন  
(�িত েসিম�াের অংশ�হণ) 

2 

েহলথ ½  
ঐি�ক 3 ½  

েমাট 22 
 

(**) �িতব�ী িশ�াথ�রা তােদর IEP-েত িনেদর্ িশত হেল ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ 1 ইউিনট ে�িডেটর 
�েয়াজনীয়তা েথেক মাফ করা হেত পাের, িক� �াতক হওয়ার জনয্ তােদর অবশয্ই 22 ইউিনট 

ে�িডট অজর্ ন করেত হেব। 

 

 

1.) পাথওেয় 
একজন িশ�াথ�েক অবশয্ই:  

•  িসল অভ িসিভক েরিডেনস অজর্ ন করেত হেব; নতুবা 
• একিট িভ� েকােসর্ (ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, বা েসাশয্াল �ািডজ) একিট অিতির� িরেজ�স পরী�া বা িবভাগ অনুেমািদত িবক� পাস করেত হেব; বা 
• একিট িবভাগ অনুেমািদত পাথওেয় অয্ােসসেম� (আটর্ স, CDOS, ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ) পাস করেত হেব; বা 
• একিট NYSED-অনুেমািদত CTE ে�া�াম সফলভােব স�ূণর্ করেত হেব, যার মেধয্ সংি�� 3-অংেশর েটকিনকাল অয্ােসসেম� রেয়েছ; অথবা 

• CDOS কেম�েম� ে�েডনিশয়াল অজর্ েনর জনয্ সম� �েয়াজনীয়তা সফলভােব পূরণ করেত হেব। 
 
2022 সােলর শরেতর শরেত, একিট িনবর্ািচত সংখয্ক NYS �ুলগিল  ইি�িভজুয়াল আটর্ স অয্ােসসেম� পাথওেয় (IAAP) পরী�া চালােব। েরফাের� মাি�পল পাথওেয় এবং 

িডপাটর্ েম� অয্া�ভড অ�ারেনিটভ এগজািমেনশনস। 
 
2.) �থাগত আিপল 

সম� আিপল েলাকাল িডি�ে�র অনুেমাদন সােপে�। উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন 
 
3.) িবেশষ অনুেমাদন 

স�ান : একজন িশ�াথ� িরেজ�স িডে�ামা বা অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ একিট িরেজ�স িডে�ামার ে�ে� �েযাজয্ িরেজ�স পরী�ায় কমপে� 90 এর গণনা করা গড় 

অজর্ ন কের। িরেজ� পরী�ার জনয্ 2িটর েবিশ িবভাগ অনুেমািদত িবক� �িত�াপন করা যােব না। ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ �ানীয়ভােব উ�ত েচকপেয়� B পরী�া গণনার 

অ�ভুর্ � নয়। 
গিণত এবং/অথবা িব�ােন দ�তা : একজন িশ�াথ� অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ একিট িরেজ�স িডে�ামার জনয্ সম� �েয়াজনীয়তা পূরণ কের এবং 3িট গিণত 

িরেজ�স পরী�া এবং/অথবা 3িট িব�ােনর িরেজ� পরী�ায় 85 বা তার েবিশ ে�ার অজর্ ন কের। 
�যুি�গত অনুেমাদন: একজন িশ�াথ� েলাকাল িডে�ামা, একিট িরেজ�স িডে�ামা বা অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ একিট িরেজ� িডে�ামার �েয়াজনীয়তা পূরণ 

কের এবং 3-অংেশর েটকিনকাল অয্ােসসেম� সহ একিট িবভাগ অনুেমািদত CTE ে�া�াম সফলভােব স�� কের। 
িবিলটােরিস সীল: একজন িশ�াথ�  NYS িবিলটােরিস সীল  অজর্ েনর মানদ� পূরণ কের। 

িসিভক েরিডেনস সীল: একজন িশ�াথ� NYS িসিভক েরিডেনস সীল অজর্ েনর মানদ� পূরণ কের। 
COVID-19 এর কারেণ পরী�ায় অবয্াহিত সহ িশ�াথ�েদর িবেশষ অনুেমাদন �দান স�িকর্ ত অিতির� তেথয্র জনয্ এনেডাসর্েম�স এবং সীলস ওেয়বেপজ বা NYS 

িডে�ামা/শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা উে�খয্। 
 
4.) ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ অবয্হিত 

�িতব�ী িশ�াথ�রা তােদর IEP-েত িনেদর্ িশত হেল ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ �েয়াজনীয় ে�িডট ইউিনট েথেক মাফ করা হেত পাের, িক� �াতক হওয়ার জনয্ তােদর অবশয্ই 22 ইউিনট 

ে�িডট অজর্ ন করেত হেব। েসই িশ�াথ�রা যারা অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ একিট িরেজ�স িডে�ামা চায়, তােদর অয্াডভা�ড িডে�ামার জনয্ অয্ােসসেমে�র �েয়াজনীয়তা 

পূরেণর জনয্ ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ অনু�েমর পিরবেতর্  আটর্ স বা CTE-েত 5-ইউিনট িসেকােয়� স�ূণর্ করেত হেব না। 
 
5.) একিট েলাকাল িডে�ামা সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন 

�িতব�ীতা থাকা িশ�াথ�, যারা িবিভ� েসফিট েনট িবধােনর মাধয্েম েলাকাল িডে�ামা অজর্ ন করেত অ�ম তারা িকছু শেতর্  েলাকাল িডে�ামার সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশেনর 

জনয্ েযাগয্ হেত পাের। উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন 
 
6.) COVID-19 জন�া�য্ জররী অব�ার (Public Health Emergency) কারেণ নমনীয়তা 

অবয্াহিত: COVID-19 এর কারেণ েকানও পরী�া েথেক অবয্াহিত েদওয়া িশ�াথ�েদর েকানও �কােরর িডে�ামা অয্ােসসেমে�র �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত এই জাতীয় িনিদর্ � 

পরী�া পাস করার �েয়াজন েনই। িন�িলিখত �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী উে�খয্: জুন/আগ� 2020 , জানুয়ারী 2021 , জুন/আগ� 2021 , এবং  জানুয়ারী 2022 
িবেশষ আিপল : েযেকােনা �কােরর িডে�ামা অয্ােসসেমে�র �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত েযাগয্ িশ�াথ�রা 2021-22 বা 2022-23 িশ�া-বেষর্ েনওয়া িরেজ�স পরী�ায় কম ে�ার 

(50-64) বয্বহার করেত পাের। উে�খয্: িবেশষ আিপল েমেমা এবং �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী . 
িবেশষ িনধর্ারণ: েয িশ�াথ�রা জনু 2022 -এ �াতক হওয়ার জনয্ িনধর্ািরত এবং হয় একিট িবেশষ আিপেলর জনয্ েযাগয্ নয় নতুবা যারা অসু�তার কারেণ এক বা একািধক 
�েয়াজনীয় িরেজ� পরী�ায় অংশ�হণ করেত অ�ম, েকািভেডর কারেণ আইেসােলশেনর িবিধিনেষধ সহ, তারা জনু 2022 -এ একিট েলাকাল িডে�ামা সহ �াতক হওয়ার জনয্ একিট 

িবেশষ িনধর্ারেণর অনুেরাধ করেত পাের। 
 
7.) ইউএস িহি� অয্া� গভনর্েমে� িরেজ�স পরী�া েথেক অবয্াহিত (ে�মওয়াকর্ ) 

েযাগয্ িশ�াথ�েদর জনু 2022, আগ� 2022, বা জানুয়ারী 2023 িরেজ�স পরী�া েথেক ইউএস িহি� অয্া� গভনর্েম� (ে�মওয়াকর্ ) েথেক অবয্াহিত েদওয়া হেব। উে�খয্: ইউএস 
িহি� অয্া� গভনর্েমে� িরেজ�স পরী�া বািতল করার িবষেয় �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী (ে�মওয়াকর্ ) 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf


জনু 2022 -এ আপেডট করা হেয়েছ 
মূলয্ায়ন �েয়াজনীয়তা 

 
সকল িশ�াথ�েদর জনয্ 

সকল িশ�াথ� 

সকল িশ�াথ�েদর জনয্ 
আিপেলর মাধয্েম িরেজ�স 

িডে�ামা 

সকল িশ�াথ�েদর জনয্ 
আিপেলর মাধয্েম েলাকাল 

িডে�ামা 

�িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ 
েলাকাল িডে�ামা 

আিপেলর মাধয্েম েলাকাল িডে�ামা 
 ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ 

 

িরেজ�স পরী�া বা িবভাগ অনুেমািদত িবকে� 
পােসর ে�ার 

# 
পরী�ার পােসর ে�ার # পরী�ার পােসর ে�ার # পরী�ার পােসর ে�ার # পরী�ার পােসর ে�ার 

# 
পরী�ার পােসর ে�ার 

ইংেরিজ ভাষা আটর্ স (English 
Language Arts, ELA) 

1 65! 1 
1িট িরেজ�স পরী�ায় 
60-64 ে�ার যার জনয্ 
িডি�� কতৃর্ ক একিট 
আিপল ম�ুর করা 
হেয়েছ এবং অবিশ� 
সম� িরেজ� পরী�ায় 

65 ! বা তার েবিশ 
ে�ার 

1 
2িট িরেজ�স পরী�ায় 
60-64 ে�ার েযগিলর 
জনয্ িডি�� কতৃর্ ক 
আিপল ম�ুর করা 
হেয়েছ এবং অবিশ� 
সম� িরেজ� পরী�ায় 

65! বা তার েবিশ 
ে�ার 

1 55*^ 1 হয় ELA িরেজ�স পরী�ায় 55-59 ে�ার 
যার জনয্ িডি�� কতৃর্ ক আেবদন ম�ুর 
করা হেয়েছ, এবং অবিশ� সম� িরেজ� 
পরী�ায় 65 ! বা তার েবিশ ে�ার, নতুবা 
1িট িরেজ� পরী�ায় 60-64 ে�ার এবং 
ELA িরেজ�স পরী�ায় 55-59 ে�ার, 
েযগিলর জনয্ িডি�� উভেয়র জনয্ 
আিপল ম�ুর কেরেছ, এবং অবিশ� 

িরেজ� পরী�ায় 65 ! বা তার েবিশ ে�ার 

† 

গিণত 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
িব�ান 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
েসাশয্াল �ািডজ 1 65! 1 1 1 55*^ 1 

পাথওেয়  
(উে�া িদেক েনাট 1 েদখুন) 

1 বা 
CDOS 

65!  
যিদ িরেজ�স 
পরী�া 

1 বা 
CDOS 

1 বা 
CDOS 

1 বা 
CDOS 

55*^  
যিদ িরেজ�স 
পরী�া 

1 বা 
CDOS 

কে�ে�টির েসফিট েনট �েযাজয্ নয় �েযাজয্ নয় �েযাজয্ নয় 

েযেকানও �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ায় 
(ELA এবং গিণত বােদ) 45-54 ে�ার 65 
ে�ার �ারা �িতপূরণ হেত পাের ! ELA এবং 
গিণত সহ অনয্ানয্ �েয়াজনীয় িরেজ� 

পরী�ায় বা তার উপের। 

�েযাজয্ নয় 

 

অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�স িডে�ামা
 

অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�স িডে�ামা েপেত চাওয়া িশ�াথ�েদর অবশয্ই: 
• িরেজ�স িডে�ামার জনয্ ে�িডট ও অয্ােসসেমে�র �েয়াজনীয়তা পূরণ করন; এবং 
• গিণেত দিুট অিতির� িরেজ�স পরী�া বা িবভাগ অনুেমািদত িবক� পাস করন; এবং 
• একিট অিতির� িরেজ�স পরী�া বা িব�ােন িবভাগ অনুেমািদত িবক� পাস করন 

o অয্াডভা�ড েডিজগেনশন চাওয়া িশ�াথ�েদর কমপে� একিট িরেজ�স পরী�া বা িবভাগ অনুেমািদত 
িবক� উভয় িব�ােন পাস করেত হেব ( লাইফ সােয়� এবং িফিজকয্াল সােয়� ); এবং 

• একিট �ম স�ূণর্ করন: 
o ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ একিট অিতির� 2 ইউিনট ে�িডট অজর্ ন করন এবং একিট �ানীয়ভােব িবকািশত 

েচকপেয়� B ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ পরী�া পাস করন, অথবা 
o আটর্ েস একিট 5 ইউিনট �ম স�ূণর্ করন, অথবা 

o CTE-েত একিট 5 ইউিনট �ম স�ূণর্ করন। 
 
 

অয্াডভা�ড েডিজগেনশন এর জনয্ অয্েসসেম� কি�েনশন 
 

�থাগত কি�েনশন 
ELA, ে�াবাল িহি� এবং ভূেগাল, ইউএস িহি� অয্া� গভনর্েম�, 3 
গিণত, 2 িব�ান (1 লাইফ সােয়�, 1 িফিজকাল সােয়�) = 8 
অয্ােসসেম� 

পাথওেয় কি�েনশন (STEM 
বয্তীত) 

ELA, 1িট েসাশয্াল �ািডজ, 3িট গিণত, 2িট িব�ান (1িট লাইফ 
সােয়�, 1িট িফিজকাল সােয়�), 1িট পাথওেয় (িব�ান বা গিণত 

বয্তীত) = 7 (+পাথওেয়) বা 8িট অয্ােসসেম�স। 
STEM (গিণত) পাথওেয় 
কি�েনশন 

ELA, 1 েসাশয্াল �ািডজ, 4 গিণত ‡ , 2িট িব�ান (1িট লাইফ 

সােয়�, 1িট িফিজকাল সােয়�) = 8িট অয্ােসসেম�স। 
STEM (িব�ান)  
পাথওেয় কি�েনশন 

ELA, 1 েসাশয্াল �ািডজ, 3 গিণত, 3 িব�ান (কমপে� 1 লাইফ 

সােয়�, কমপে� 1 িফিজকাল সােয়�) = 8 অয্ােসসেম�স। 

* একজন �িতব�ী িশ�াথ� েযেকােনা িবষেয় দুইিট িরেজ�স পরী�ায় 52 েথেক 54 এর মেধয্ ে�ার সহ আিপল করেত পাের এবং েলাকাল িডে�ামা সহ �াতক হেত পাের।  উে�খয্  িনউ ইয়কর্  ে�ট িডে�ামা/শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা : �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ েলাকাল িডে�ামা। 

^ যিদ েকােনা �িতব�ী িশ�াথ� েকােনা িরেজ�স পরী�ায় পােসর ে�ার অজর্ ন করেত অ�ম হয়, তাহেল ওই িশ�াথ� েলাকাল িডে�ামার সুপািরনেটনেড� িনধর্ারেণর জনয্ েযাগয্ হেত পাের। উে�খয্ আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িনধর্ারণ. 
† ELA িরেজ�স পরী�ায় 55-59 ে�ােরর জনয্ আেবদন করেত চাওয়া ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�রা শধুমা� তখনই েযাগয্ হেব যিদ তারা ে�ড 9 বা তার পের মািকর্ ন যু�রাে� �েবশ কের এবং ি�তীয়বার পরী�া েদওয়ার সময় তারা ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� িহসােব ে�ণীব� হয়।  উে�খয্  িনউ ইয়কর্  ে�ট 

িডে�ামা/শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা : ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর জনয্ েলাকাল িডে�ামা। 
‡ 4 থর্ গিণত পরী�ার তািলকা েথেক িনবর্াচন করা েযেত পাের িবভাগ অনুেমািদত িবক� পরী�া েথেক। 
! একজন িশ�াথ�র িডে�ামার �কার িনধর্ারেণর উে�েশয্, অবয্াহিত এবং িবেশষ আিপলেক পােসর ে�ার িবেবচনা করেত হেব। উভয় অবয্াহিত এবং িবেশষ আিপল সকল িডে�ামা �কাের �েয়াগ করা েযেত পাের। 
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