
   

      

 

     

        

    
 

       

      

        

          
    

 

   

        

       

    
 

 

 

      

      

  

      

  

 

       

     

     

      

      

 

      

      

 

     

 

 

       

     

     

        

        

     
 

        

      

 

     

      

      

       

   
 

       

    

 

 
  

 

        

     

       

      

 

 

        

      

       

      

 

      

      

নিউ ইয়র্ক  রাজ্যে স্নাতর্ হওয়ার যিে প্রজ্য়াযিীয়তাগুনি 

COVID-19 যিস্বাজ্যের যরুরী র্ারজ্ে ছাড়গুনি ব াঝা

COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময়, রিজজন্টস ববার্ড
'রিক্ষার্থীজেি রনউ ইয়র্ড িাজজযি হাই সু্কজেি রর্জলামা অজড জনি
প্রজয়াজনীয়তাগুরেজত ছাজ়েি অনুজমােন বেয়। 
ছা়ে প্রাপ্ত মর্ডাোপূর্ড রিক্ষার্থীজেি বর্ানও ধিজর্ি রর্জলামাি
(স্থ্ানীয়,রিজজন্টস বা উন্নত পের্ুক্ত রিজজন্টস) জনয মূেযায়জনি
প্রজয়াজনীয়তা পূিজর্ি জনয এই জাতীয় রনরেডষ্ট পিীক্ষা (গুরে) পাস
র্িাি েির্াি বনই। রিক্ষার্থীজেি স্নাতর্ বর্থজর্ বা বরহমুডখী হাই
সু্কজেি মাধযজম ছা়ে িজয়জছ। 

COVID-19 এর র্ারজ্ে ছাড়
রনম্নরেরখত িতড গুরেি মজধয এর্টি পূির্ র্জি এমন রিক্ষার্থীিা
রিজজন্টস পিীক্ষায় পাস র্িাি রর্জলামা প্রজয়াজনীয়তা বর্থজর্
ছাজ়েি জনয বর্াগ্য রছে: 

এর্টি রিজজন্টস পিীক্ষায় সমাপ্ত প়োজিানা বর্াজসড
2019-2020 বা 2020-2021 সু্কে বছজিি সময়
নরর্থভুক্ত এবং
2021 আগ্জেি মজধয এই ধিজর্ি প়োজিানায় বেরর্ট
অজড ন র্জিজছন; 

2019-2020 বা 2020-2021 সু্কে বছজিি সময় সপ্তম
বা অষ্টম বের্াজিি রহসাজব তারের্াভুক্ত, প়োজিানাি
মাধযজম এর্টি রিজজন্টস এর্টি রিজজন্টস
পিীক্ষা, এবং অগ্াে 2021 এি মজধয অধযয়জনি এই
ধিজনি বর্াজসডি রিক্ষাি ফোফেগুরে পূির্ র্িা; 
অধযয়জনি এর্টি বর্াজসড 2021 সাজেি আগ্জেি মজধয
এর্টি বমর্-আপ বপ্রাোম সফেভাজব সম্পন্ন র্িা
হজয়জছ; 
এর্টি রিজজন্টস পিীক্ষায় সজবডাচ্চ সীমায় বপ ৌঁছাজনা; 
অর্থবা
এর্টি রিজজজন্টি প্ররত অের্ী অধযয়জনি এর্টি বর্াজসড
পূজবড অরজড ত পাঠ্যেমজর্ বেরর্ট র্িা
পিীক্ষা, এখনও সংর্ুক্ত রিজজন্টস পাস র্জিরন, তজব
পাস র্িাি মজতা বস্কাি োভ র্িাি জনয জনু/আগ্ে
2020 এ বটে বেওয়াি ইচ্ছা রছে বা জনু/আগ্ে
2021 এ বেওয়াি ইচ্ছা িজয়জছ। 

2021 এি জানু ডয়ারিি ছাজ়েি সাজর্থ সম্পরর্ত অরতরিক্ত তর্থয
জানু ূয়ারিি ছা়েসমহ FAQ -বত পাওয়া র্াজব। 

নিতামাতার অনির্ার ছাড় অস্বীর্ার র্রা
COVID-19 এি র্ািজর্ বর্ানও ছাজ়েি মাধযজম মূেযায়জনি
প্রজয়াজনীয়তা পূিজর্ি ফেস্বরূপ স্নাতজর্াত্তি প্রাপ্ত রিক্ষার্থীজেি
রপতামাতাি সম্পজর্ড ি বযরক্তিা এই ধিজনি ছা়েজর্ অস্বীর্াি
র্িজত পাজিন। 
র্রে বর্ানও রপতামাতা বর্ানও ছা়ে অস্বীর্াি র্জিন, তজব
এটি মজন িাখা গুরুত্বপূর্ড: 

রসদ্ধান্তটি অপরিবতড নীয়; 

রিক্ষার্থী স্নাতর্ হওয়াি বর্াগ্য হজব না র্তক্ষর্ না
রিক্ষার্থী স্নাতর্ রনধডািজর্ি সমস্ত প্রজয়াজনীয়তা
পূির্ র্জি, র্াি মজধয ছাত্র পূজবড ছাজ়েি জনয
বর্াগ্য রছে এবং রপতামাতাই এই ছা়ে
ছাজ়েন;এবং

রিক্ষার্থী সু্কে বছি বিষ না হওয়া পর্ডন্ত এর্টি
রনখিচায় পাবরের্ রিক্ষা েহজর্ি জনয বর্াগ্য
র্থার্জব বর্খাজন রিশুটি 21 বছি বয়সী হয় বা
রর্জলামা অজড ন র্জি, বর্টি প্রর্থজম ঘটজব। 

পিীক্ষাি মকুব প্রতযাখযান র্িাি বক্ষজত্র রপতামাতাজেি
অরধর্াি বমজমাজত অরতরিক্ত তর্থয পাওয়া র্াজব, 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf


   

       

     
 

   

      

     

      

      

       

       

 

      

     

     

      

      

       

       

     

 

 

      

   

      

     

      

     

     

    

      

     

       

        

      

      

   
 

        

 

  

      

         

  

        

         

        

     

         

  

         

       

      

        

      

          

 

    

      

       

      

   

          

      

    

      

     

    

 

  

  

   

       

     
 

  

    

      
 

 

সীি ও অিু ূহজ্মাদিসম
রিক্ষার্থীিা এখনও সমস্ত রর্জলামা প্রর্াি, সীে এবং অনুজমােন
উপাজড ন র্িজত পাজি। 

সম্মাি

নিজ্লামা টাইজ্ির বেজ্ে িূেিতম নতিটি বকার
নরজ্যন্টস িরীো সহ নিোর্থীরা প্রজ্ াযে
COVID-19 এি র্ািজর্ ছা়ে গ্র্না বর্থজর্ সিাজনা
হজব। রর্জলামাি জনয প্রজয়াজনীয় রিজজন্টস পিীক্ষাি
বস্কাজিি গ্রর্ত গ়্ে (ছা়ে বযতীত নয়) সমান 90 বা
তাি ববরি হজে রিক্ষার্থী সম্মাজনি সম্মরত অজড ন
র্জি। 
নিজ্লামা টাইজ্ির বেজ্ে নতিটিরও র্ম সংখ্ের্
নরজ্যন্টস িরীো সহ নিোর্থীরা প্রজ্ াযে
প্ররতটি অবযাহরতপ্রাপ্ত রিজজন্টস পিীক্ষাি জনয
রিক্ষার্থীি চূ়োন্ত বর্াসড বের্ অনাজসডি গ্র্নায়
প্ররতস্থ্ারপত হজব। র্রে বগ্ােরৃ্ত রিজজন্টস পিীক্ষাি
গ্রর্ত গ়্ে এবং বর্াসডগুরেি জনয চূ়োন্ত বর্াজসডি
বের্ র্াি জনয ছা়ে বেওয়া হজয়রছে 90 বা
তজতারধর্ সমান, ছাত্র সম্মান অনুজমােন অজড ন
র্জিরছে। 

িারদিী

রিক্ষার্থী উন্নত পজেি এি জনয সমস্ত
প্রজয়াজনীয়তা সম্পন্ন র্জি; এবং
 85 বা তজতারধর্ বস্কাি রনজয় গ্রর্ত / 

রবজ্ঞাজন 3 রিজজন্টস পিীক্ষা পাস র্জিজছ; বা
 85 বা তজতারধর্ বস্কাি রনজয় গ্রর্ত / 

রবজ্ঞাজন 2 রিজজন্টস পিীক্ষায় পাস র্জিজছ
এবং গ্রর্ত / রবজ্ঞাজনি তৃতীয় রিজজন্টস
পিীক্ষায় ছা়ে বেওয়া হজয়রছে; বা

 85 বা তজতারধর্ উচ্চতি সহ গ্রর্ত / 

রবজ্ঞাজন 1 জন রিজজন্টস পিীক্ষায় উত্তীর্ড
হজয়জছ এবং ২ টি অরতরিক্ত গ্রর্ত / রবজ্ঞান
বর্াজসড 85 বা তাি ববরি এর্টি চূ়োন্ত বর্াসড
বের্ অজড ন র্জিজছ র্াি জনয এর্টি
রিজজন্টস পিীক্ষায় সমাপ্ত হজয়রছে র্াি জনয
ছা়ে বেওয়া হজয়রছে। 

অরতরিক্ত তর্থয অনুজমােন এবং সীে ওজয়বজপজজ পাওয়া র্াজব। 

অিোিে ছাড়গুনি
রিজজন্টস পিীক্ষাগুরেজত ছাজ়েি পািাপারি রিক্ষার্থীিা রনরেডষ্ট
পরিরস্থ্রতজতও রনম্নরেরখত বর্থজর্ ছা়ে বপজত পাজি। আিও তজর্থযি
জনয FAQ বেখুন: 
 এর্টি রিজজন্টস পিীক্ষায় ভরতড ি জনয রবজ্ঞান পিীক্ষাগ্াজিি

প্রজয়াজনীয়তা COVID (FAQ #s 4, 13)এি র্ািজর্ বিষ হয়রন
 ইংিাজী বযতীত অনযানয ভাষায় বচর্পজয়ন্ট A/B পিীক্ষা(LOTE) 

(FAQ #s 21, 39, 43) 
 রর্পাটড জমন্ট অনজুমারেত পার্থওজয় পিীক্ষাি (FAQ # 22, 23) 

অনুজমােন রেজয়জছ
 রর্পাটড জমন্ট রবর্ল্প পিীক্ষাি (FAQ # 24) অনজুমােন বেয়
 বর্রিয়াি এবং র্ারিগ্রি রিক্ষা (Career and Technical 

Education, CTE) প্রর্ুরক্তগ্ত মূেযায়ন(FAQ #25, 27) 

 বর্রিয়াি রবর্াি এবং বৃরত্তমেূর্ অধযয়জনি জনয প্রজয়াজনীয়তা
(Career Development and Occupational Studies, CDOS) 
শুরু িংসাপত্র COVID (FAQ #23, 28-30, 32) এি র্ািজর্ বিষ
হয়রন

প্রায়িই নযজ্ঞানসত প্রশ্না িী
জনু 2021 এবং আগ্ে 2021 এ ছা়ে

জনু 2021 এবং আগ্ে 2021 রর্জলামাি প্রজয়াজনীয়তা
বর্থজর্ ছা়ে সম্পরর্ড ত প্রায়িই রজজ্ঞারসত প্রশ্নসমূহ

জানুয়ািী 2021এ ছা়ে
2021 এি জানুয়ািী রনউ ইয়র্ড িাজয (New York State, 

NYS) হাই সু্কে রিজজন্টস পিীক্ষাগুরে বারতে সংোন্ত
সম্পরর্ড ত প্রায়িই রজজ্ঞারসত প্রশ্নাবেী

জনু 2020 এবং আগ্ে 2020 বত ছা়ে
রিজজন্টস পিীক্ষা এবং স্নাতজর্ি প্রজয়াজনীয়তা: COVID-19 

সমারপ্তি সাজর্থ সম্পরর্ড ত প্রশ্নসমূহ

অনতনরক্ত সংযাি
NYSED ওজয়বপৃষ্ঠাগুরে

র্জিানাভাইিাস (COVID-19) 
সাধাির্ রিক্ষা এবং রর্জলামাি প্রজয়াজনীয়তা
NYS রর্জলামা প্রজয়াজনীয়তা ববাঝা: পরিবারির্ সংস্থ্ান

প্রশ্ন আজ্ছ? 

অরফস অফ র্ারিকুোম-এ emscgradreq@nysed.gov 

ঠির্ানায় বা (518)474-5922 নম্বজি বর্াগ্াজর্াগ্ র্রুন

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types#AdvancedDesignation
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.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/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/coronavirus/
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
mailto:emscgradreq@nysed.gov
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