
   

      

 

        

       

         
 

     

     

    
 

  

        

       

         

   
  

  
  

  

     

     

   

   

  

 

 

     

   

   

      

 

  

       

   

 

 

   

    

 

  

   

  

        
       

        

  

 

  

      

     
 

     

          

    

        

    
 

 
     

    

 

 
 

 
 

       

        

         

          

   

 

 

 
   

 

 

নিউ ইয়র্ক রাজ্যে স্নাতর্ হওয়ার যিে প্রজ্য়াযিীয়তাগুনি 

বতক মাজ্ি  নিউ  ইয়র্ক  রাজ্যের  নিজ্লামার  প্রজ্য়াযিীয়তা  ববাঝা  

NYS ডিপ্লোমো অর্জ ন করপ্ে ডিক্ষোর্থীপ্ের অবিযই ক্রেডিট এবং
পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্নীয়েো পূরণ করপ্ে হপ্ব। এই প্রপ্য়োর্নীয়েোগুডি
পৃর্থক এবং স্বেন্ত্র এবং একই সোপ্র্থ ঘটপ্ে হপ্ব নো। 

দ্রষ্টবয: সু্কি ক্রর্িোগুডি NYS ডিক্ষো ডবভোপ্ের (NYS Education 
Department, NYSED) প্রপ্য়োর্নীয় সংপ্ োর্ন ছোডোও ডিপ্লোমো

প্রপ্য়োর্নীয়েো তেডর করপ্ে পোপ্র। 

প্রজ্য়াযিীয় বেনিটগুনি 
এই সোরণীটি প্রডেটি ডবষপ্য়র র্নয প্রপ্য়োর্নীয় ক্রেডিট সংখ্যো
ক্রেখ্োয়। ক্রবডিরভোে ডবষপ্য় ক্রনোট করো র্রুরী, ডিক্ষোর্থীরো নূযনেম
প্রপ্য়োর্নীয়েো পূরপ্ণর র্নয ক্র ক্রকোসজগুডি গ্রহণ করপ্ে চোন েো
চয়ন করপ্ে পোপ্রন। 

নযূনেম
ক্রেডিট সংখ্যো

ইংপ্রডর্ 4 

ক্রসোিোি স্টোডির্ 4 

ডনম্নডিডখ্ে ডহসোপ্ব ডবেরণ করো হপ্য়ডছি: 
ক্রলোবোি ইডেহোস এবং ভূপ্েোি (2) 

মোডকজ ন ইডেহোস (1) 
সরকোপ্র অংিগ্রহণ (½) 

অর্থজনীডে (½) 

ডবজ্ঞোন 3 

ডনম্নডিডখ্ে ডহসোপ্ব ডবেরণ করো হপ্য়ডছি: 
র্ীবন ডবজ্ঞোন (1) 
ডিডর্কযোি ডবজ্ঞোন (1) 

র্ীবন ডবজ্ঞোন বো ডিডর্কযোি ডবজ্ঞোন (1) 

েডণে 3 

ইংপ্রডর্ বোপ্ে অনয ভোষোসমূহ (LOTE) 1* 

ডভসুযয়োি আটজ , সঙ্গীে, নৃেয এবং/অর্থবো 1 

ডর্থপ্য়টোর
িরীর ডিক্ষো 2 

(প্রডেটি ক্রসডমস্টোপ্র অংি ক্রনওয়ো) 
স্বোস্থ্য 0.5 

ঐডিক ডবষয়গুডি 3.5 

বমাট 22 

* প্রডেবন্ধী ডিক্ষোর্থীরো েোপ্ের IEP ক্রে ডনপ্েজ ডিে হপ্ি LOTE-ক্রে
1 ইউডনট ক্রেডিপ্টর প্রপ্য়োর্নীয়েো ক্রর্থপ্ক বডিে হপ্ে পোপ্র, েপ্ব
েোপ্ের অবিযই স্নোেক হওয়োর র্নয 22 ইউডনট ক্রেডিট অর্জ ন
করপ্ে হপ্ব। 

পরীক্ষার প্রজ্য়াযিীয়তা 
ক্রেডিপ্টর 22 ইউডনট ছোডোও, ডিপ্লোমো অর্জ প্নর র্নয ডিক্ষোর্থীপ্ের
NYS পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্নীয়েোও অবিযই ক্রমটোপ্নো উডচে। 

পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্নীয়েোগুডি পূরণ করপ্ে, ডিক্ষোর্থীপ্ের অবিযই 4 

টি পরীক্ষো + 1 পর্থ পোস করপ্ে হপ্ব। সমস্ত ডিক্ষোর্থীপ্ক চোরটি
ডবষপ্য় (ইংপ্রডর্, েডণে, ডবজ্ঞোন, সোমোডর্ক অধ্যয়ন) এবং একটি
পপ্র্থর মপ্ধ্য একটি কপ্র পরীক্ষোয় (ডরপ্র্ন্টস পরীক্ষো বো ডবভোে-

অনুপ্মোডেে ডবকল্প) পোস করপ্ে হপ্ব। 

4 

এক ডরপ্র্ন্টস পরীক্ষো বো ডবভোে-অনুপ্মোডেে
ডবকল্প প্রডেটি ডবষপ্য়র ক্রক্ষপ্ে: + 1 

পর্থ
সোমোডর্ক

ELA েডণে ডবজ্ঞোন
অধ্যয়ন

দ্রষ্টবয: ডিক্ষোর্থীরো  ডে ডরপ্র্ন্টস পরীক্ষোয় 65 নম্বর ক্রপপ্য় পোস
করপ্ে সক্ষম নো হয় েপ্ব েোরো আডপি, ডনরোপত্তো ক্রনট, এবং/বো
সুপোডরপ্ন্টপ্েন্ট ডনধ্জোরণ এর র্নয ক্র োেয হপ্ে পোপ্র। অডেডরক্ত ের্থয
ডনউ ইয়কজ রোর্য স্নোেক প্রপ্য়োর্প্ন উপ্েখ্ করো ক্র প্ে পোপ্র: 

অডেডরক্ত ডবকল্পসমূহ ফ্লোয়োর। 

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/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/additionaloptionsgradreqflyer.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/additionaloptionsgradreqflyer.pdf


  

  

  

        

        

    

 

  

     

   

    
 

 
 

  

 

 

    

     

     

   

    

   

    
 

  

  

 

     

    

     

    

  
 

 

 

     

    

   

   
 

  

  

 

     

   

     
 

 

 

 

 

     

   

    

   

 

 

  

      

      
 

     

         

        

      

       

   
 

 

     

         

        

        

         

  
 

 

     

       

     

       

         

     
 

 

      

      

      

       

 
 

  

    

    

  
 

 

 

পজ্ের প্রজ্য়াযিীয়তা 
একোডধ্ক পর্থ ডিক্ষোর্থীপ্ের ডিপ্লোমো অর্জ প্নর র্নয পোস করো
পরীক্ষোয় ডিক্ষোর্থীপ্ের পছন্দ করোর অনুমডে ক্রেয়। একটি পর্থ
ক্রিষ করোর র্নয, ডিক্ষোর্থীপ্ের অবিযই: 

আটক স পােওজ্য় 

CDOS 
(বর্নরয়ার 
নবর্াশ এবং 
বপশা অধ্েয়ি) 

পে 

CTE (র্োনরয়ার 
এবং র্ানরগনর 
নশক্ষা) পােওজ্য় 

হাউমোনিটিয 
পােওজ্য় 

LOTE (ইংজ্রনয 

বাজ্ে অিে 
ভাষা) পােওজ্য় 

STEM (নবজ্ঞাি, 

প্রযুনি, 

ইনিনিয়ানরং 
এবং গনিত) 

পােওজ্য় 

আটজ প্সর পর্থ অর্জ প্নর র্নয আটজ স
ডবভোে-অনুপ্মোডেে পপ্র্থ পরীক্ষোয়
পোডসং ক্রস্কোর অর্জ ন করুন

CTE ক্রকোসজওয়োপ্কজ র প্রোয় 216 ঘন্টো
(প্রোয় 2 টি ক্রকোসজ) সম্পণূজ করুন  োর
মপ্ধ্য 54 ঘন্টো কোর্ ডভডত্তক পডোপ্িোনো
রপ্য়প্ছ, একটি কযোডরয়োর পডরকল্পনো
এবং একটি কমজসংস্থ্োন ক্রপ্রোিোইি
সম্পণূজ করুন, বো ডবভোে-অনুপ্মোডেে
CDOS পর্থ পরীক্ষো পোস করুন
3-5 CTE ক্রকোসজ সহ একটি ডবভোে-

অনুপ্মোডেে CTE ক্রপ্রোগ্রোম সোিপ্িযর
সোপ্র্থ সম্পন্ন করুন এবং 3-পোটজ
প্র ুডক্তেে পরীক্ষোয় পোপ্সর ক্রস্কোর
অর্জ ন করুন
একটি অডেডরক্ত ডরপ্র্ন্টস পরীক্ষো বো
ইংরোডর্ বো সোমোডর্ক অধ্যয়প্ন
ডবভোে-অনুপ্মোডেে ডবকপ্ল্প পোডসং
ক্রস্কোর অর্জ ন করুন
ইংরোডর্ বযেীে অনয ক্রকোনও ভোষোয়
ডবভোে-অনুপ্মোডেে পর্থ পরীক্ষোয়
পোডসং ক্রস্কোর অর্জ ন করুন

একটি অডেডরক্ত ডরপ্র্ন্টস পরীক্ষো বো
েডণে বো ডবজ্ঞোপ্নর ডবভোে-

অনুপ্মোডেে ডবকপ্ল্পর উপর পোডসং
ক্রস্কোর অর্জ ন করুন

নিজ্লামা প্রর্ার 

বেজ মোপ্ন হোই সু্কি ডিপ্লোমো ডেন ধ্রপ্ণর রপ্য়প্ছ: স্থ্োনীয়, 

ডরপ্র্ন্টস এবং উন্নে ডির্োইডনং সহ ডরপ্র্ন্টস। 

স্থ্োনীয়

সমস্ত ডিপ্লোমো ধ্রপ্ণর ডিক্ষোর্থীপ্ের ক্রেডিট
সোরণীপ্ে বডণজে 22 ইউডনট ক্রেডিট অর্জ ন করো প্রপ্য়োর্ন। ক্র 
সমস্ত ডিক্ষোর্থী ক্রেডিপ্টর প্রপ্য়োর্নীয়েো পূরণ কপ্র এবং আপ্বেন
প্রপ্য়োর্নীয়েোগুডি পূরপ্ণর র্নয আপ্বেন, ডনরোপত্তো ক্রনট বো
সুপোডরপ্ন্টপ্েন্ট ডনধ্জোরণ বযবহোর কপ্র েোরো সোধ্োরণে স্থ্োনীয়
ডিপ্লোমো অর্জ ন কপ্র। 

ডরপ্র্ন্টস

ক্র সমস্ত ডিক্ষোর্থীরো ক্রেডিট প্রপ্য়োর্নীয়েো
পূরণ কপ্র এবং প্রপ্য়োর্নীয় পরীক্ষোয় পোপ্সর ক্রস্কোর অর্জ ন কপ্র
েোরো একটি ডরপ্র্ন্টস ডিপ্লোমো অর্জ ন কপ্র। ডিক্ষোর্থীরো একটি
ক্ররপ্র্ন্টস পরীক্ষোয় পোপ্সর (60-64) এর ক্রচপ্য় কম 5 পপ্য়প্ন্টর র্নয
আপ্বেন করপ্ে পোপ্র এবং এখ্নও একটি ডরপ্র্ন্টস ডিপ্লোমো অর্জ ন
করপ্ে পোপ্র। 

ক্র সমস্ত ডিক্ষোর্থী ক্রেডিট প্রপ্য়োর্নীয়েোগুডি
পূরণ কপ্র, 2 অডেডরক্ত েডণে এবং 1 টি
অডেডরক্ত ডবজ্ঞোন সহ সমস্ত প্রপ্য়োর্নীয়
পরীক্ষোয় উত্তীণজ ক্রস্কোরঅর্জ নকপ্র এবং িট, 

আটজ স, বো CTE ক্রে একটি অনুেম সম্পন্ন কপ্র, উন্নে পে সহ

উন্নে ডির্োইন
সহ ডরপ্র্ন্টস

একটি ডরপ্র্ন্টস ডিপ্লোমো অর্জ ন কপ্র। 

সংস্থািসমহূ
সোধ্োরণ ডিক্ষো এবং ডিপ্লোমোর প্রপ্য়োর্নীয়েো
ডনউ ইয়কজ রোপ্র্যর ডিপ্লোমোর প্রপ্য়োর্নীয়েো
ডনউ ইয়কজ রোপ্র্যর ডিপ্লোমো/ িংসোপপ্েরপ্রপ্য়োর্নীয়েো
কডমিনোপ্ররআইন (8 CRR-NY §100.5, ডিপ্লোমোর
প্রপ্য়োর্নীয়েো) 

প্রশ্ন আজ্ে? 

অডিস অি কোডরকুিোম-এ emscgradreq@nysed.gov 
ঠিকোনোয় বো (518)474-5922 

নম্বপ্র ক্র োেোপ্ োে করুন

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/currentdiplomarequirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I3652b718c22211ddb29d8bee567fca9f?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I3652b718c22211ddb29d8bee567fca9f?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
mailto:emscgradreq@nysed.gov
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