২০১৬ - ২০১৭
সিটিওয়াইড ও স্টেটওয়াইড
িামেটিভ অ্যামিিমেন্ট ক্যামেনডার
তাসরখ

পরীক্ষা

স্ট াগ্যতা

ভর্তি র প্রথম ১০
র্িনের ভভতর

এনওয়াইএি
আইমডনটিসিমক্শন স্টটে
ির ইংসেশ েযাঙ্গুময়জ
োনন ািন (NYSITELL)

ভে - ১২ ভেড:
এওয়াইএসআইটিইএলএল
ভ াগ্য র্িক্ষাথীনির
প্রাথর্মে ভর্তি র প্রথম
িি র্িনের মনযয
অবিযই ভেস্ট ভেয়া
হনব।

র্িভাষা/ইংর্লি অযাজ এ ভসনেন্ড লযাঙ্গুনয়জ
(ESL) েমিসূর্ি লানভর অর্যোরী র্িক্ষাথীনির
িোক্তেরণ

সিজ্ঞান ও িোজ পাঠ

সনউ ইয়ক্ন স্টেট
অ্েটারমনট অ্যামিিমেন্ট
(NYSAA)

ভ াগ্য র্বনিষ র্িক্ষার
র্িক্ষাথী

মারাত্মে জ্ঞােগ্ত প্রর্তবর্িতা ুক্ত র্িক্ষাথীরা
র্েউ ইয়েি ভস্টনের র্িখে মােিনের অেুপানত
বযর্ক্তগ্তভানব তানির িক্ষতার প্রমাণ র্িনত
ভপনরনে র্েো ািাই েরা।

২২ - ২৩ অনটাবর

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে
(SHSAT)

ভেড ৮

র্েউ ইয়েি র্সটি ভেিালাইজড হাই স্কু নল ভর্তি র
ভ াগ্যতা অজিনের জেয পরীক্ষা

৩০ অনটাবর

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে
(SHSAT)

সব ৯ ভেনডর
র্িক্ষাথী, ৮ভেনডর
আইইর্প ও ৫০৪
আনবিেোরী

র্েউ ইয়েি র্সটি ভেিালাইজড হাই স্কু নল ভর্তি র
ভ াগ্যতা অজিনের জেয পরীক্ষা

5 েনভম্বর

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে
(SHSAT)

৮ ও ৯ ভেড
ভেবল অেুমর্ত ও
প্রমাণসহ
(ঘাটসত পূরি এবং
অেয
র্বনিষ অেমুর্ত)

র্েউ ইয়েি র্সটি ভেিালাইজড হাই স্কু নল ভর্তি র
ভ াগ্যতা অজিনের জেয পরীক্ষা

২৬ ভসনেম্বর - ৯
র্ডনসম্বর
ইএেএ ও গ্সিত

২০ মািি -

েক্ষয

২ জুে
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৪ জােুয়ার্র - ৩
ভেব্রুয়ার্র

সগ্িমটড অ্যান্ড
টযামেমন্টড
(G & T)

ভে-২ ভেড

র্েউ ইয়েি র্সটি র্গ্েনেড অযান্ড েযানলেনেড
র্ডর্িটওয়াইড ও র্সটিওয়াইড েমিসূর্িগুনলার
জেয ভ াগ্য হওয়ার জেয পরীক্ষা

২৪-২৭ জােুয়ার্র

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সরমজন্টি

৯ ও ১২ ভেড
(ন সেল র্িক্ষাথী
ভ াগ্য)

র্েউ ইয়েি ভস্টনের েযাজুনয়িনের জেয আবিযে
র্বর্ভন্ন র্বষনয় র্িক্ষাথীর েমিসম্পািো মূযলযায়ে

ইংসেশ েযাঙ্গুময়জ আটনস্
(ELA)

৩ - ৮ ভেড

ইংর্লি লযাঙ্গুনয়জ আেিনস র্েউ ইয়েি ভস্টনের মাে
অজিনের পনথ র্িক্ষাথীর অেের্ত মূলযায়ে

৫ এর্প্রল

সপএিএটি/এিএটি

ভেড ১০ র্পএসএটি ভেড ১১এসএটি

র্প্রর্লর্মোর্র এসএটি (PSAT) ১০ ভেনডর জেয
এবং এস এটি ১১ ভেনডর জেয।

১০এর্প্রল - ১৯ ভম

সনউ ইয়ক্ন স্টেট ইংসেশ
অ্যাজ এ স্টিমক্ন্ড
েযাঙ্গুময়জ স্টটে
(NYSESLAT) (ক্থন
অ্ংশ)

ভে - ১২ ভেড

ইংনরর্জ ভাষায় িক্ষতা অজিনে র্িক্ষাথীর
অেগ্র্ত পর্রমাপ

সনউ ইয়ক্ন স্টেটর গ্সিত

৩ - ৮ ভেড

গ্র্ণনত ইয়েি ভস্টনের মাে অজিনের পনথ
র্িক্ষাথীর অেের্ত মূলযায়ে

নউ ইয়ক্ন স্টেট ইংসেশ
অ্যাজ এ স্টিমক্ন্ড
েযাঙ্গুময়জ স্টটে
(NYSESLAT) পঠন,
সেখন, শ্রিি

ভে- ১২ ভেড

ইংনরর্জ ভাষায় িক্ষতা অজিনে র্িক্ষাথীর
অেগ্র্ত পর্রমাপ

ক্াগ্মজ-ক্েমে
২৮ - ৩০ মািি
ক্েসপউটামর
২৭ - ৩১ মািি

স্কুলগুনলার
আলািাভানব
বাোইেৃ ত
তার্রখ(সমূহ)

ক্াগ্মজ-ক্েমে
২ - ৪ ভম
ক্েসপউটামর
1 - 5 ভম

৮ - ১৯ ভম

আলািাভানব স্কুলর
বাোইেৃ ত
তার্রখ(সমূহ)
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১৫ ভম

চায়সনজ পঠন

৩ - ১২ ভেড
র্িভাষা ও দ্বিত ভাষা
িায়র্েনজ র্েনিি িো
লাভোরী র্িক্ষাথী

িায়র্েনজ র্িক্ষাথীর পাঠ িক্ষতা মূলযায়ে

১৬ ভম

েযাসনশ পঠন (ELE)

৩ - ১২ ভেড
র্িভাষা ও দ্বিত ভাষা
োর্েনি র্েনিি িো
লাভোরী র্িক্ষাথী

োর্েনি

24 ভম - 2 জুে

নউ ইয়ক্ন স্টেট সিজ্ঞান
ক্েন িম্পাদনা স্টটে

৪ ও ৮ ভেড

এনলনমন্টার্র ও ইেোরর্মর্ডনয়ে স্তনরর র্বজ্ঞাে
েমিসূর্ি এবং র্বজ্ঞানে র্েউইয়েি ভস্টনের মাে
অনজিনের পনথ র্িক্ষাথীর অেের্ত মূলায়ে

৫ জুে

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সিজ্ঞান
সেখন অ্ংশ

৪ ও ৮ ভেড

এনলনমন্টার্র ও ইেোরর্মর্ডনয়ে স্তনরর র্বজ্ঞাে
েমিসূর্ি এবং র্বজ্ঞানে র্েউইয়েি ভস্টনের মাে
অনজিনের পনথ র্িক্ষাথীর অেের্ত মূলায়ে

13 - ২২ জুে

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সরমজন্টি

৯-১২ ভেড এবং
ভ াগ্য ৮ ভেনডর
র্িক্ষাথী

র্েউ ইয়েি ভস্টনের েযাজুনয়িনের জেয আবিযে
র্বর্ভন্ন র্বষনয় র্িক্ষাথীর েমিসম্পািো মূযলযায়ে

১৯ জুে (সোল
৯:১৫)

এনওয়াইসি স্টিমক্ন্ড
েযাঙ্গুময়জ প্রসিসশময়নসি
(SLP)

ভেড 8

এসএলর্পর জেয ভিেপনয়ন্ট এ র্িখে মানের সনঙ্গ
সামঞ্জসয র্বযাে েরা ভাষা আবিযেতা মূলযায়ে

১৯ জুে (সোল
৯:১৫)

এনওয়াইসি েযাঙ্গুময়জ
আদার দযান ইংসেশ
(LOTE)

৯ -

স্কুলগুনলার
আলািাভানব
বাোইেৃ ত
তার্রখ(সমূহ)

১২ ভেড

র্িক্ষাথীর পাঠ িক্ষতা মূলযায়ে

এলওটিইর জেয ভিেপনয়ন্ট এ র্িখে মানের সনঙ্গ
সামঞ্জসয র্বযাে েরা ভাষা আবিযেতা মূলযায়ে

সিমশষ দ্রষ্টিয:
এই ভের্স্টং েযানলেডার প্রণয়নে র্ডপােিনমন্ট সরোর্র ও ভবসরোর্র উভয় খানতর র্বর্ভন্ন গ্রুনপর সনঙ্গ পরামিি েনরনে। যমীয় উত্সনবর
র্িেগুর্লনত ভস্টনের পরীক্ষা সূর্ির িন্দ্ব এড়ুানত সমর্িত প্রনিষ্টা েহণ েরা হনয়নে। ভ নহতু এই পরীক্ষাগুর্লর প্রর্তটির ঘাের্ত-পূরণ তার্রখ
রনয়নে ভসনহতু ভোে স্কু নলর প্রাথর্মে ভেস্ট েহনণর তার্রনখ যমীয় উত্সব পড়নলও ভোে র্িক্ষাথীই এসব পরীক্ষায় অংিেহনণর সুন াগ্
হারানব ো।
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