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িনউ ইয়কর্  ে�ট িডে�ামা/শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা 

সংেশািধত জনু 2022 
 
িন�িলিখত চাটর্ িট বতর্ মােন কাযর্কর িডে�ামা এবং শংসাপে�র �েয়াজনীয়তার রপেরখা েদয়। চাটর্ িট �েয়াজনীয়তার একিট সংি�� 
িববরণ �দান কের এবং �িতিট ধরেনর িডে�ামা এবং নন-িডে�ামা হাই �ুল েথেক ��ান করার শংসাপে� �েবশািধকার রেয়েছ 
এমন িশ�াথ�র সংখয্ােক িচি�ত কের। �িতিট িডে�ামা বা শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা স�িকর্ ত আরও িবশদ তথয্ অফার করার 
জনয্ ওেয়বসাইটগিল সরবরাহ করা হয়। 
 
িনউ ইয়কর্  ে�ট হাই �ুল িডে�ামা �েয়াজনীয়তার স�ূণর্ পােঠয্র জনয্, কিমশনারস েরগেলশনস 8 CRR-NY 100.5, িডে�ামা 
�েয়াজনীয়তা েসইসােথ NYSED এর সাধারণ িশ�া এবং িডে�ামা �েয়াজনীয়তা ওেয়বেপজ উে�খয্। উে�খয্, আ�ার�য্াি�ং NYS 
িডে�ামা �েয়াজনীয়তা ~ ফয্ািমিল িরেসােসর্স ওেয়বেপজ, িতনিট �চার-পুি�কা এবং এগােরািট িভ� ভাষায় অনুবাদ করা একিট 
�য্ািকং টুল অয্াে�স করেত। 
 
2022 সােলর শরেতর শরেত, িনবর্ািচত সংখয্ক �ুলগিল ইি�িভজয়ুাল আটর্ স অয্ােসসেম� পাথওেয় পরী�া চালােব।  আেরা 
তথয্  ইি�িভজয়ুাল আটর্ স অয্ােসসেম� ওেয়বেপেজ উে�খয্ হেত পাের।  
 
িডে�ামা বা শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা স�িকর্ ত অিতির� ��গিল এখােন পাঠয্�ম ও িনেদর্শনা অিফেস (Office of Curriculum 

and Instruction)  emscgradreq@nysed.gov অথবা (518) 474-5922 ন�ের পাঠােনা হেত পাের। 
 

িনউ ইয়কর্  ে�ট হাই �ুল িডে�ামা 
 

িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
িরেজ�স িডে�ামা সকল িশ�াথ�েদর 

জনয্ 
ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 গিণত, 
½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম�: 

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, েসাশয্াল �ািডজ); 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii; এবং 

• �িতিট িরেজ�স পরী�ায় 65 বা তার েথেক ভাল ে�ার থাকা iv 
 
উে�খয্: িডে�ামার �কার 
 

িরেজ�স িডে�ামা 
(�থাগত আিপেলর 

মাধয্েম) 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 গিণত, 
½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ  
 

অয্ােসসেম�: 

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, েসাশয্াল �ািডজ); 

• সফল সমাি� 1 iii , v ; 

• উপেরর িরেজ�স পরী�ার 1িট (পাথওেয় সহ, যিদ একিট িরেজ�স পরী�া) 60-64 ে�ার সহ যার 
জনয্ কিমশনারস েরগেলশন 100.5(d)(7) অনুযায়ী �ানীয় িডি�� �ারা একিট আিপল vi ম�ুর 
করা হয়; এবং 

• অবিশ� �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ায় 65 বা তার েবিশ ে�ার থাকাiv 
 
উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন  
 

িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
অনাসর্ সহ িরেজ� সকল িশ�াথ�েদর ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 গিণত, 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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িডে�ামা জনয্ ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম�:  

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, েসাশয্াল �ািডজ); 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii ; এবং 

• সম� �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ায় একিট গণনাকৃত গড় ে�ার 90 বা তার েচেয় ভাল (পাথওেয় সহ, 
যিদ একিট িরেজ�স পরী�া হয়) 

 
��বয্: 2িটর েবিশ িবভাগ অনুেমািদত িবক� �িত�াপন করা যােব না এবং গণনাকৃত গড় গণনা করা হেব না। 
ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ �ানীয়ভােব িবকাশ করা েচকপেয়� B পরী�া গণনার অ�ভুর্ � নয়। েযসব ে�ে� িশ�াথ�রা 
িরেজ�স পরী�া েথেক অবয্হিত েপেয়েছ, েসখােন অনাসর্ এনেডাসর্েমে�র গণনা িনভর্ র করেব িশ�াথ�র িরেজ�স 
পরী�ায় �া� ে�ােরর উপর। 

• িডে�ামার জনয্ িশ�াথ�র িরেজ� পরী�ায় িতনিট নূয্নতম ে�ার �েযাজয্ 
o িডে�ামার �কােরর জনয্ �েয়াজনীয় অয্ােসসেমে� অ�ভুর্ � করার জনয্ িশ�াথ�েদর িরেজ�স 

পরী�ায় নূয্নতম ে�ার রেয়েছ এমন ে�ে� COVID-19 এর কারেণ অবয্হিতগিল গণনা েথেক 

সিরেয় েদওয়া হেব। যিদ িডে�ামার জনয্ �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ার ে�ােরর গণনাকৃত গড় 
(অবয্াহিত ছাড়া) 90 বা তার েবিশ হয়, তাহেল িশ�াথ�িট অনাসর্ অনুেমাদন পায়। 

• িডে�ামার জনয্ িশ�াথ�র িরেজ� পরী�ায় িতনিট নূয্নতম ে�ার �েযাজয্ 
o �িতিট অবয্াহিত�া� িরেজ�স পরী�ার জনয্ িশ�াথ�র চূড়া� েকােসর্র ে�ড অনােসর্র জনয্ গণনায় 

�িত�ািপত হেব। ে�ার করা িরেজ�স পরী�ার গণনা করা গড় এবং েয েকাসর্গিলর জনয্ 
অবয্াহিত েদওয়া হেয়িছল েসই েকাসর্গিলর জনয্ চূড়া� েকােসর্র ে�ডগিল 90 বা তার েবিশ হেল, 
িশ�াথ�িট অনাসর্ অনুেমাদন অজর্ ন কের। 

 
উে�খয্: অনাসর্ সহ িরেজ� িডে�ামা 
 

অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ�স িডে�ামা 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 গিণত, 
½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i, 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম�:  

• 7 �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii িন�রপ িবতরণ করা হয়: 3 গিণত, 2 িব�ান (এক িফিজকয্াল, এক 
লাইফ), 1 ইংেরিজ, 1 েসাশয্াল �ািডজ; 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii; এবং 

• �িতিট িরেজ�স পরী�ায় 65 বা তার েথেক ভাল ে�ার থাকা iv 
 
িসেকােয়� vii :িতনিট িসেকােয়� িবকে�র একিটর সফল সমাি�: 

• ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ অিতির� 2 ইউিনট ে�িডট অজর্ ন করা এবং ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ �ানীয়ভােব িবকাশ 
করা েচকপেয়� B পরী�ায় উত্তীণর্ হওয়া; অথবা 

• আটর্ েস একিট 5 ইউিনট িসেকােয়� স�ূণর্ করা, অথবা 

• CTE-েত একিট 5 ইউিনট িসেকােয়� স�� করা  
 
উে�খয্: িডে�ামার �কার 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
একিট টীকা সহ 
অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ�স যা 
গিণেত মা�ারী 
েবাঝায়  

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম� এবং িসেকােয়� vii : অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ� িডে�ামার জনয্ সম� অয্ােসসেম� 
ও িসেকােয়� �েয়াজনীয়তা পূরণ কের (উপের েদখুন) এবং গিণেত 3িট িরেজ� পরী�ার �িতিটেত 85 
বা তার েচেয় ভাল ে�ার 

 
��বয্: েযসব িশ�াথ�েক অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ iv গিণেত একিট িরেজ�স পরী�া েথেক (COVID-19 
বািতলকরেণর কারেণ) িন�িলিখত শতর্ গিলর মেধয্ একিট বয্বহার কের গিণেত মা�ারী অনুেমাদন অজর্ ন 
করেত পাের: 

• গিণেত 2িট িরেজ� পরী�ায় 85 বা তার েবিশ ে�ার সহ পাস কেরেছন এবং গিণেত তৃতীয় 
িরেজ� পরী�ায় অবয্হিত েপেয়েছন; বা 

• গিণেত 1িট িরেজ� পরী�ায় 85 বা তার েবিশ ন�র সহ পাস কেরেছন এবং 2িট অিতির� 
গিণেত েকােসর্ 85 বা তার েবিশ একিট চূড়া� েকাসর্ ে�ড অজর্ ন কেরেছন যা একিট িরেজ�স 
পরী�ায় পিরণত হেয়েছ যার জনয্ একিট অবয্াহিত েদওয়া হেয়িছল। 

 
উে�খয্: অনুেমাদন এবং সীল  
 

একিট টীকা সহ 
অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ�স যা 
িব�ােন মা�ারী 
েবাঝায় 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম� এবং িসেকােয়� vii : অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ� িডে�ামার জনয্ সম� অয্ােসসেম� 
ও িসেকােয়� �েয়াজনীয়তা পূরণ কের (উপের েদখুন) এবং িব�ােন 3িট িরেজ� পরী�ার �িতিটেত 85 
বা তার েচেয় ভাল ে�ার 
 
��বয্: েযসব িশ�াথ�েক অবয্াহিত েদওয়া হেয়েছ iv িব�ােন একিট িরেজ�স পরী�া েথেক (COVID-19 
এর কারেণ) িন�িলিখত শতর্ গিলর মেধয্ একিট বয্বহার কের িব�ােন মা�ারী অনুেমাদন অজর্ ন করেত 
পাের: 

• িব�ােন 2িট িরেজ� পরী�ায় 85 বা তার েবিশ ে�ার সহ পাস কেরেছন এবং িব�ােন তৃতীয় 
িরেজ� পরী�ায় অবয্হিত েপেয়েছন; বা 

• িব�ােন 1িট িরেজ� পরী�ায় 85 বা তার েবিশ ন�র সহ পাস কেরেছন এবং 2িট অিতির� 
িব�ান েকােসর্ 85 বা তার েবিশ একিট চূড়া� েকাসর্ ে�ড অজর্ ন কেরেছন যা একিট িরেজ�স 
পরী�ায় পিরণত হেয়েছ যার জনয্ একিট অবয্াহিত েদওয়া হেয়িছল। 

 
উে�খয্: অনুেমাদন এবং সীল  
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
অনাসর্ সহ 
অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ�স 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম� এবং িসেকােয়� vii : িডে�ামার জনয্ �েয়াজনীয় সম� িরেজ�স পরী�ায় গণনা করা গড় 
ে�ার 90 বা তার েবিশ অয্াডভা�ড েডিজগেনশন (উপের েদখুন) সহ িরেজ�স িডে�ামার জনয্ সম� 
অয্ােসসেম� এবং িসেকােয়ে�র �েয়াজনীয়তা পূরণ কের 
 
��বয্: 2িটর েবিশ িবভাগ অনুেমািদত িবক� �িত�াপন করা যােব না এবং গণনাকৃত গড় গণনা করা হেব 
না। ওয়া�র্  লয্া�েুয়েজ �ানীয়ভােব িবকাশ করা েচকপেয়� B পরী�া গণনার অ�ভুর্ � নয়। েযসব ে�ে� 
িশ�াথ�রা িরেজ�স পরী�া েথেক অবয্হিত েপেয়েছ, েসখােন অনাসর্ এনেডাসর্েমে�র গণনা িনভর্ র করেব 
িশ�াথ�র িরেজ�স পরী�ায় �া� ে�ােরর উপর। 

• িডে�ামার জনয্ িশ�াথ�র িরেজ� পরী�ায় িতনিট নূয্নতম ে�ার �েযাজয্ 
o িডে�ামার �কােরর জনয্ �েয়াজনীয় অয্ােসসেমে� অ�ভুর্ � করার জনয্ িশ�াথ�েদর 

িরেজ�স পরী�ায় নূয্নতম ে�ার রেয়েছ এমন ে�ে� COVID-19 এর কারেণ অবয্হিতগিল 
গণনা েথেক সিরেয় েদওয়া হেব। যিদ িডে�ামার জনয্ �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ার 
ে�ােরর গণনাকৃত গড় (অবয্াহিত ছাড়া) 90 বা তার েবিশ হয়, তাহেল িশ�াথ�িট 
অনাসর্ অনুেমাদন পায়। 

• িডে�ামার জনয্ িশ�াথ�র িরেজ� পরী�ায় িতনিট নূয্নতম ে�ার �েযাজয্ 
o �িতিট অবয্াহিত�া� িরেজ�স পরী�ার জনয্ িশ�াথ�র চূড়া� েকােসর্র ে�ড অনােসর্র জনয্ 

গণনায় �িত�ািপত হেব। ে�ার করা িরেজ�স পরী�ার গণনা করা গড় এবং েয 
েকাসর্গিলর জনয্ অবয্াহিত েদওয়া হেয়িছল েসই েকাসর্গিলর জনয্ চূড়া� েকােসর্র ে�ডগিল 
90 বা তার েবিশ হেল, িশ�াথ�িট অনাসর্ অনুেমাদন অজর্ ন কের। 

 
উে�খয্: অনাসর্ সহ অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�স 
 

েলাকাল িডে�ামা 
(�থাগত আিপেলর 
মাধয্েম) 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 

 
অয্ােসসেম�: 

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, েসাশয্াল 
�ািডজ); 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii , v; এবং 

• উপেরর 2িট �েয়াজন িরেজ�স পরী�া (পাথওেয় সহ, যিদ একিট িরেজ�স পরী�া) এর 
ে�ার সহ 60-64 যার জনয্  vi কিমশনারস েরগেলশন 100.5(d)(7) অনুযায়ী �ানীয় 
িডি�� �ারা একিট আিপল ম�ুর করা হয়; এবং 

• অবিশ� �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ায় 65 বা আরও ভাল iv। 
 

উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
েলাকাল িডে�ামা শধুমা� ইংেরিজ 

ভাষা িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জi, 2 িফিজকাল এডুেকশন, 3 ½ ইেলকিটভ 

 
অয্ােসসেম�:  

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, েসাশয্াল 
�ািডজ) 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii , v ; এবং 

• ELA িরেজ�স পরী�ায় 55-59 ে�ার রেয়েছ যার জনয্ কিমশনারস েরগেলশন 
100.5(d)(7) অনুযায়ী �ানীয় িডি�� কতৃর্ ক একিট আিপল ম�ুর করা হেয়েছ; 

• উপেরর �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ার 1িট পযর্� িরেজ� পরী�ায় 60-64 ে�ার যার জনয্ 
কিমশনারস েরগেলশন 100.5(d)(7) অনুযায়ী �ানীয় েজলা �ারা একিট আিপলvi ম�ুর করা 
হেয়েছ; 

• অবিশ� �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ায় 65 বা তার েবিশ ে�ার থাকাiv 
 
��বয্: ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ� (ELL) যারা ELA িরেজ�স পরী�ায় 55-59 ে�ােরর জনয্ আিপল করেত 
চান তারা শধুমা� এই ে�ে� আিপেলর জনয্ েযাগয্ হেবন যিদ তারা ে�ড 9 বা তার পের মািকর্ ন 
যু�রাে� �েবশ কেরন এবং যখন তারা ি�তীয়বার পরী�া েদন তখন তােদর একিট ELL িহসােব ে�ণীব� 
করা হেয়িছল। 
 
উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন 
 

েলাকাল িডে�ামা একিট 
ইি�িভজযু্য়ালাইজড 
এডুেকশন ে�া�াম 
(IEP) সহ �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর জনয্ 
অথবা যিদ িশ�াথ�র 
েসকশন 504 
অয্াকেমােডশন �য্ান 
অ�ভুর্ � থােক 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i, 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম�:  
a) েলা পাস েসফিট েনট িবক�:  

• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, 
েসাশয্াল �ািডজ); 

• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii; এবং 
o �িতিট িরেজ�স পরী�ায় 55 বা তার েথেক ভাল ে�ার থাকা iv 
 

b) েলা পাস েসফিট েনট এবং আিপল: 
• 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া ii (�িতিট িবষেয় একিট: ইংেরিজ, গিণত, িব�ান, 

েসাশয্াল �ািডজ); 
• সফল সমাি�র 1 পাথওেয় iii , v; এবং 

o 2িট পযর্� িরেজ� পরী�ায় 52-54 ে�ার যার জনয্ একিট আিপল vi কিমশনারস 
েরগেলশন 100.5(d)(7) অনুযায়ী �ানীয়  িডি�� �ারা ম�ুর করা হেয়েছ 

o �িতিট অবিশ� িরেজ�স পরী�ায় 55 বা তার েথেক ভাল ে�ার থাকা iv 
  

c) কে�ে�টির েসফিট েনট িবক� : িব�ান, েসাশয্াল �ািডজ, বা গিণত (একিট পাথওেয় 
িহসােব) িরেজ� পরী�ায় �েয়াজনীয় 45-54 এর মেধয্ ে�ার, িক� অনয্ �েয়াজনীয় 
িরেজ�স পরী�ায় 65 বা তার েবিশ ে�ার িদেয় কম ে�ারেক ভারসাময্ করা হয়। ��বয্: 
ELA এবং 1 গিণত উভয় পরী�ায় কমপে� 55 ে�ার (বা 52-54 এর একিট অনুেমািদত 
আিপল) অবশয্ই অজর্ ন করেত হেব। একক পরী�ায় 65 বা তার েবিশ ে�ার একািধক 
পরী�ার জনয্ কে�নেসেটর জনয্ বয্বহার করা যােব না যার জনয্ 45-54 ে�ার অিজর্ ত 
হেয়েছ।  

 
উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন এবং �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ 
�াতেকর �েয়াজনীয়তা স�িকর্ ত তথয্ 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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িডে�ামার �কার এেদর জনয্ উপল� �েয়াজনীয়তা 
েলাকাল িডে�ামা  
(সুপািরনেটনেড� 
িডটারিমেনশেনর 
মাধয্েম) 
 

IEP সহ �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর জনয্ 
 
একিট িবভাগ 504 
আবাসন পিরক�না 
সহ িশ�াথ�েদর 
অ�ভুর্ � কের না  

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 

অয্ােসসেম�:  
o একজন সুপািরনেটনেডে�র সংক� িপতামাতার িলিখত অনুেরােধর িভিত্তেত, ডকুেমে�শন পযর্ােলাচনার 

উপর িভিত্ত কের, েয িবষেয়র ে�ে� �াতক �েরর দ�তার িবষেয় িশ�াথ� �াতেকর জনয্ �েয়াজনীয় 

অয্ােসসেমে�র মাধয্েম ে�েটর িশ�ার মানগিলর দ�তা �দশর্ন করেত স�ম হয়িন। 
 

সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশেনর জনয্ েযাগয্ হেত: 
1. িশ�াথ�র অবশয্ই একিট বতর্ মান ইি�িভজয়ুালাইজড্ এডুেকশন ে�া�াম (IEP) থাকেত হেব এবং 

ে�শাল এডুেকশন ে�া�াম এবং/অথবা স�িকর্ ত পিরেষবাগিল �হণ করেত হেব। 
2. িশ�াথ� েলা পাস (55-64) েসফিট েনট িবক� বা কে�ে�টির িবকে�র মাধয্েম �াতক 

�েয়াজনীয়তা পূরণ কেরিন। 
3. িশ�াথ�েক অবশয্ই �েয়াজনীয় েকাসর্ ে�িডট অজর্ ন করেত হেব এবং িডি�� নীিত অনুসাের, সংি�� 

�েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ার ে��গিলর (ইংিলশ লয্া�েুয়জ আটর্ স (ELA), গিণত, েসাশয্াল �ািডজ 
এবং িব�ান) জনয্ ��ত করেত িরেজ� েকাসর্ সহ �াতেকর জনয্ �েয়াজনীয় সম� েকােসর্ উত্তীণর্ 

হেত হেব। 
4. িশ�াথ�িটেক অবশয্ই ELA এবং গিণত িরেজ�স উভয় পরী�ায় নূয্নতম 55 ে�ার �হণ ও �া� 

হেত হেব বা 12 িডেস�র, 2017 েত বা তার পের সফলভােব 52 েথেক 54 এর মেধয্ একিট 
ে�ােরর আিপল করেত হেব, একজন িশ�াথ� েয নূয্নতম 55 ে�ার অজর্ ন করেত পােরিন বা ইংেরিজ 
এবং/অথবা গিণত িরেজ�স পরী�ায় 52 েথেক 54 এর মেধয্ ে�ােরর জনয্ আিপল শর কেরিন 
তােক সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন িবকে�র জনয্ একজন েযাগয্ িশ�াথ� িহসােব িবেবচনা করা 
েযেত পাের, তেব শতর্  থােক েয িশ�াথ� িনউ ইয়কর্  ে�েটর (NYS) কয্ািরয়ার েডেভলপেম� অয্া� 

অকুেপশনাল �ািডজ (CDOS) কেম�েম� ে�েডনিশয়াল এর জনয্ �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরেছ। 
5. এমন �মাণ থাকেত হেব েয িশ�াথ�িট �াতেকর জনয্ �েয়াজনীয় সম� িরেজ�স পরী�ায় অংশ�হণ 

কেরিছল িক� এই পরী�াগিলর মেধয্ একিটেত বা একািধেক পাস কেরিন। 
6. এমন একিট িবষেয়র ে�ে� েযখােন িশ�াথ� �াতেকর জনয্ �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�ার মাধয্েম 

ে�েটর িশ�া মান স�েকর্  তার দ�তা �দশর্ন করেত স�ম হয়িন (ELA এবং/অথবা গিণত সহ 
যিদ #4-এ েযাগয্তার শতর্(গিল) পূরণ করেত CDOS কেম�েম� ে�েডনিশয়াল বয্বহার কের), 

এমন �মাণ থাকেত হেব েয িশ�াথ� অনয্থায় িবষেয়র ে�ে� �াতক �েরর দ�তা �দশর্ন কেরেছ। 
 

উে�খয্: আিপল, েসফিট েনট, এবং সুপািরনেটনেড� িডটারিমেনশন এবং �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ 
�াতেকর �েয়াজনীয়তা স�িকর্ ত তথয্ 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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িডে�ামার �কার এেদর জনয্ 
উপল� 

�েয়াজনীয়তা 

েলাকাল িডে�ামা 
(ে�শাল 
িডটারিমেনশেনর 
মাধয্েম) 

সকল িশ�াথ� 
(শধুমা� জনু 
2022 
�য্াজেুয়টেদর জনয্ 
�েযাজয্) 

ে�িডট: 22 ইউিনট ে�িডট িন�রেপ িবতরণ করা হেয়েছ: 4 ELA, 4 েসাশয্াল �ািডজ, 3 িব�ান, 3 
গিণত, ½ েহলথ, 1 আটর্ স, 1 ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ i , 2 িফিজকাল এডুেকশন, এবং 3 ½ ইেলকিটভ 
 
অয্ােসসেম�: 
ে�শাল িডটারিমেনশেনর জনয্ েযাগয্ হওয়ার জনয্, িশ�াথ�িটেক অবশয্ই 2022 সােলর জেুন �াতেকর জনয্ 
সম� �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব এবং িন�িলিখত মানদ�গিলর মেধয্ একিট পূরণ করেত হেব: 

• িশ�াথ�িট 2021-2022 িশ�া-বেষর্ একিট অধয্য়ন বা েমক-আপ ে�া�ােম নিথভু� হেয়িছল 
যার জনয্ একিট জনু 2022 িরেজ�স পরী�া হয়, িরেজ�স পরী�ার িনধর্ািরত তািরেখর মেধয্ 
এই সকল অধয্য়েনর েকােসর্ ে�িডট অজর্ ন কেরেছন, এই সকল পরী�ায় অংশ�হণ কেরেছন 
িক� পািসং ে�ার অজর্ ন করেত পােরনিন বা িবেশষ আিপেলর জনয্ েযাগয্তা অজর্ ন করেত 
পােরনিন; অথবা 

• িশ�াথ�িট 2021-2022 িশ�া-বেষর্ একিট অধয্য়ন বা েমক-আপ ে�া�ােম নিথভু� হেয়িছল 
েযিট জনু 2022 এর িরেজ�স পরী�ায় িশ�াথ�র অংশ�হেণর উে�েশয্ িছল এবং িশ�াথ� এই 
সকল পরী�ার তািরেখর মেধয্ অধয্য়েনর েকােসর্ ে�িডট অজর্ ন কেরিছল িক� COVID-এর 
কারেণ আইেসােলশেনর িবিধিনেষধ সহ অসু�তার কারেণ এই সকল পরী�ায় অংশ�হণ করেত 
পােরনিন।  এই ধরেনর অসু�তায় িশ�াথ�র িচিকৎসেকর েথেক, অথবা েকািভেডর ে�ে�, 
েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অয্া� ি�েভনশন (CDC) এবং বা েকায়াের�াইেনর জনয্ �ানীয় 
িনেদর্ িশকা অনুসাের নিথপ� থাকা আবশয্ক। েকািভেডর কারেণ অনুপি�ত একজন িশ�াথ�েক 
অনুপি�িতর িরেপাটর্  করার জনয্ �ানীয়ভােব িবকাশ করা �ুল বা িডি�ে�র প�িত অনুসরণ 
করেত হেব।   

 
উে�খয্: জনু 2022-এ েলাকাল িডে�ামা সহ �াতক হওয়ার ে�শাল িডটারিমেনশন 
 

েলাকাল িডে�ামা, 
িরেজ�স িডে�ামা, 
েকিরয়ার এবং 
কািরগির িশ�া 
অনুেমাদন সহ 
অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ� িডে�ামা 
(অনাসর্ সহ বা 
ছাড়া) 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: িনিদর্� িডে�ামা ধরেনর জনয্ উপের তািলকাভু� সম� ে�িডট �েয়াজনীয়তা পূরণ কের এবং 
সফলভােব একিট অনুেমািদত েকিরয়ার এবং কািরগির িশ�া ে�া�াম স�ূণর্ কের 

 
অয্ােসসেম�: িনিদর্� িডে�ামা ধরেনর জনয্ উপের তািলকাভু� ে�ট অয্ােসসেমে� একিট পািসং ে�ার 
অজর্ ন কের এবং সফলভােব 3 অংেশর কািরগির অয্ােসসেম� স�� কের যা িনিদর্� অনুেমািদত েকিরয়ার 
এবং কািরগির িশ�া ে�া�ােমর জনয্ িনধর্ািরত হয় যা িশ�াথ� স�ূণর্ কেরেছ। 
 
উে�খয্: অনুেমাদন এবং সীল 

িরেজ�স িডে�ামা, 
িরেজ�স িডে�ামা 
উ�ত পদিব সহ 
(অনাসর্ সহ বা 
ছাড়া), 
বাইিলটােরিস সীল 
সহ 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: িনিদর্� িডে�ামা �কােরর জনয্ উপের তািলকাভু� সম� ে�িডট �েয়াজনীয়তা পূরণ কের (িরেজ� 
বা অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�) এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট বাইিলটােরিস সীল অজর্ েনর মানদ� পূরণ 
কের 
 
অয্ােসসেম�:  িনউ ইয়কর্  ে�ট বাইিলটােরিস সীল অজর্ ন এর জনয্ মানদ� পূরণ কের। 
 
উে�খয্: িনউ ইয়কর্  ে�ট বাইিলটােরিস সীল (NYSSB) 
 

েলাকাল িডে�ামা, 
িরেজ� িডে�ামা, 
অয্াডভা�ড 
েডিজগেনশন সহ 
িরেজ�স িডে�ামা 
(অনাসর্ সহ বা 
ছাড়া), িসিভক 
েরিডেনস সীল সহ 

সকল িশ�াথ�েদর 
জনয্ 

ে�িডট: িনিদর্� িডে�ামা �কােরর জনয্ উপের তািলকাভু� সম� ে�িডট �েয়াজনীয়তা পূরণ কের (িরেজ� 
বা অয্াডভা�ড েডিজগেনশন সহ িরেজ�) এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট িসিভক েরিডেনস সীল অজর্ েনর মানদ� 
পূরণ কের 
 
অয্ােসসেম�: িনউ ইয়কর্  ে�ট িসিভক েরিডেনস সীল অজর্ ন এর জনয্ মানদ� পূরণ কের।  
 
উে�খয্: িনউইয়কর্  ে�ট িসিভক েরিডেনস সীল 

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
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
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নন-িডে�ামা হাই �ুল ��ান শংসাপ� 

 

শংসাপে�র ধরন 
এেদর জনয্ 
উপল� 

�েয়াজনীয়তা 

েকিরয়ার 
েডেভলপেম� এবং 
অকুেপশনাল 
�ািডজ (CDOS) 
আর� 
শংসাপ� 

সকল িশ�াথ� 
যােদর NYS 
অ�ারেনট 
অয্ােসসেম� 
NYS বয্বহার 
কের 
অয্ােসসেম� 
করা হয় 
তারা ছাড়া 

• একিট েকিরয়ার �য্ান স�ূণর্ করন; েকিরয়ার অে�ষণ ও উ�য়ন, সমি�ত িশ�া এবং সাবর্জনীন 
িভিত্ত দ�তার ে�ে� সূচনা �েরর কয্ািরয়ার েডেভলপেম� অয্া� অকুেপশনাল �ািডজ (CDOS) 
েশখার মান অজর্ ন �দশর্ন কের; েকিরয়ার এবং কািরগির িশ�ার পাঠয্�ম এবং কমর্-িভিত্তক িশ�ার 
(কমপে� 54 ঘ�া কমর্-িভিত্তক িশ�া সহ) 2 ইউিনেটর সমতুলয্ (216 ঘ�া) সে�াষজনকভােব 
স�� কের; এবং কমপে� 1িট স�ূণর্ িনেয়াগেযাগয্তা ে�াফাইল আেছ; বা 

• িশ�াথ� একিট জাতীয় কােজর ��িতর সংশাপে�র মানদ� পূরণ কের 
 
��বয্: শংসাপ� একিট েলাকাল বা িরেজ�স িডে�ামার পিরপূরক হেত পাের, অথবা, িশ�াথ�িট যিদ 
িডে�ামা মান পূরণ করেত অ�ম হয়, তাহেল িক�ারগােটর্ ন বয্তীত িশ�াথ�িট 12 বছেরর কম সমেয়র 
জনয্ �ুেল েযাগদান কের থাকেল তার ��ান শংসাপ� িহসােব শংসাপ�িট �দান করা েযেত পাের। 
 
উে�খয্: ��ান শংসাপ� এবং কিমশনারস েরগেলশনস 8 CRR-NY 100.6, হাই �ুল ��ান শংসাপ� 
 

দ�তা এবং 
অয্ািচভেম� 
কেম�েম� 
ে�েডনিশয়াল 

গরতর 
�িতব�ীতা থাকা 
িশ�াথ� যােদর 
NYS অ�ারেনট 
অয্ােসসেম� 
(NYSAA) 
বয্বহার কের 
মূলয্ায়ন করা হয় 

গরতর �িতব�ী সকল িশ�াথ� যারা 12 বছেরর অনিধক সমেয়র জনয্ �ুেল যায়, এই শংসাপে�র সােথ 
িক�ারগােটর্ ন ��ান বয্তীত, যার সােথ অবশয্ই �ুল-পরবত� জীবনযাপন, েশখার ও কাজ করার জনয্ 
িশ�াথ�র দ�তা ও শি� এবং একােডিমক, েকিরয়ােরর িবকাশ এবং �েয়াজনীয় িভিত্ত দ�তার �াধীনতার 
�েরর নিথপ� থাকেত হেব। 
 
উে�খয্: ��ান শংসাপ�, ে�শাল এডুেকশন িফ� অয্াডভাইজরী: গরতর �িতব�ী িশ�াথ�েদর জনয্ 
দ�তা এবং অয্ািচভেম� কেম�েম� ে�েডনিশয়াল, এবং কিমশনারস েরগেলশনস 8 CRR-NY 100.6, 
হাই �ুল ��ান শংসাপ� 
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িনউ ইয়কর্  ে�ট িডে�ামা/শংসাপে�র �েয়াজনীয়তা, জনু 2022   9 
 

এ�েনাট 
 

i. �িতব�ী িশ�াথ�রা তােদর IEP-েত িনেদর্ িশত হেল ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ �েয়াজনীয় ে�িডট ইউিনট েথেক অবয্াহিত েদওয়া হেত পাের, 

িক� �াতক হওয়ার জনয্ তােদর অবশয্ই 22 ইউিনট ে�িডট অজর্ ন করেত হেব। 
 

ii. সম� ে�ে� িশ�াথ�রা েলাকাল বা িরেজ� িডে�ামার জনয্ �েয়াজনীয়তা পূরেণর জনয্ �হণেযাগয্ িবভাগ অনুেমািদত িবক� পরী�ার 

তািলকা েথেক একিট অয্ােসসেম� �িত�াপন করেত পাের। 
 
iii. িন�িলিখত 4িট �েয়াজনীয় িরেজ�স পরী�া বা সংি�� িবভাগ অনুেমািদত িবক� পরী�ায় উত্তীণর্ হওয়ার পাশাপািশ, সম� 

িশ�াথ�েক অবশয্ই িন�িলিখত পাথওেয় িবক�গিলর 1িট স�ূণর্ করেত হেব। 
 

• িনউইয়কর্  ে�ট িসিভক েরিডেনস সীল অজর্ ন করন; বা 

• একিট িভ� েকােসর্ বা িবভাগ অনুেমািদত িবকে� একিট অিতির� গিণত িরেজ�স পরী�া পাস করেত হেব; বা 

• একিট িভ� েকােসর্ বা িবভাগ অনুেমািদত িবকে� একিট অিতির� িব�ান িরেজ�স পরী�া পাস করেত হেব; বা 

• একিট িভ� েকােসর্ বা িবভাগ অনুেমািদত িবকে� একিট অিতির� েসাশয্াল �ািডজ িরেজ�স পরী�া পাস করেত 
হেব; বা 

• িবভাগ অনুেমািদত িবক� তািলকা েথেক িনবর্ািচত একিট িভ� েকােসর্ একিট অিতির� ইংেরিজ অয্ােসসেম� পাস 
করেত হেব; বা 

• আটর্ েস িবভাগ অনুেমািদত পাথওেয় অয্ােসসেমে� পাস করেত হেব; বা 

• একিট ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ -এ িবভাগ অনুেমািদত পাথওেয় অয্ােসসেম� পাস করেত হেব; বা 

• CDOS কেম�েম� ে�েডনিশয়ােলর জনয্ সম� �েয়াজনীয়তা সফলভােব পূরণ করেত হেব; বা  

• একিট  অনুেমািদত CTE ে�া�াম সফলভােব স�ূণর্ করেত হেব, যার মেধয্ সংি�� 3-অংেশর েটকিনকাল অয্ােসসেম� 
রেয়েছ; অথবা 

 
অিতির� অয্ােসসেম�েক অবশয্ই একিট িভ� েকাসর্ পিরমাপ করেত হেব যা উপেরর চারিট �েয়াজনীয় পরী�ার একিট, অথবা 
আটর্ স, CDOS বা ওয়া�র্  লয্া�েুয়জ অনুেমািদত পাথওেয় মূলয্ায়ন �ারা পিরমাপ করা হেয়িছল। অিতির� তথয্ NYSED -এর  
মাি�পল পাথওেয় ওেয়বেপেজ পাওয়া েযেত পাের।  

 
iv. িরেজ�স পরী�া, পাথওেয় অয্ােসসেম� বা িবভাগ অনুেমািদত িবক� পরী�ার পিরবেতর্  একিট অয্ােসসেম� অবয্াহিত �হণ করা 

েযেত পাের। অিতির� তথয্ িন�িলিখত �ায়শই িজ�ািসত ��াবলীেত পাওয়া েযেত পাের: জনু/আগ� 2020 , জানুয়ারী 2021 , 
জনু/আগ� 2021, এবং জানুয়ারী 2022 , এবং ইউএস িহি� অয্া� গভনর্েমে� িরেজ�স পরী�া বািতল করার িবষেয় �ায়শই 

িজ�ািসত ��াবলী (ে�মওয়াকর্ )। এছাড়া, যিদ েকােনা �ুল একিট িবেশষ আিপল ম�ুর কের, তাহেল িশ�াথ� অয্ােসসেমে�র 

�েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছ বেল মেন করা হয়। অিতির� তথয্  িবেশষ আিপল েমেমা এবং �ায়শই িজ�ািসত ��াবলীেত পাওয়া 

েযেত পাের। 
 

v.  পাথওেয়র �েয়াজনীয়তা েমটােত বয্বহৃত িরেজ�স পরী�ায় আিপল করা েযেত পাের। 
 

vi. নন-িরেজ�স পাথওেয় অয্ােসসেম� এবং িবভাগ অনুেমািদত িবক� পরী�া আিপল �ি�য়ার অধীন নয়। 
 
vii. �িতব�ীতা থাকা িশ�াথ� যােদর IEP অনুযায়ী LOTE �েয়াজনীয়তা েথেক অবয্হিত েদওয়া হেয়েছ তােদর অয্াডভা�ড েডিজগেনশন 

সহ িরেজ� িডে�ামার �েয়াজনীয়তা পূরেণর জনয্ LOTE-েত একিট িসেকােয়� বা আটর্ স অথবা CTE-েত 5 ইউিনট িসেকােয়� 

স�ূণর্ করেত হেব না। 
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