2017-2018
সিটিওয়াইড ও স্টেটওয়াইড
িামেটিভ অ্যামিিমেন্ট ক্যামেনডার
তাসরখ
ভদতয ে প্রথে ১০ দিরনে
নভতে

পরীক্ষা
এনওয়াইএি
আইমডনটিসিমক্শন স্টটে ির
ইংসেশ েযাঙ্গুময়জ োনন ািন
(NYSITELL)

স্ট াগ্যতা
নগ্রড নক-12
এওয়াইএসআইটিইএলএল নযাগয
দিক্ষাথীরিে প্রাথদেক ভদতয ে
প্রথে িি দিরনে েরধয অেিযই

েক্ষয
দিভাষা/ইংদলি অযাজ এ নসরকন্ড লযাঙ্গুরয়জ (ESL)
কেযসূদি লারভে অদধকােী দিক্ষাথীরিে িনাক্তকেণ

নেস্ট ননয়া হরে।
অরক্টােে 11

PSAT/NMSQT

10 ও 11 নগ্রড

10 ও 11 নগ্ররডে জনয দপ্রদলদেনাদে এসএটি (PSAT)

21 - 22 অরক্টােে

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে (SHSAT)

8 নগ্রড

দনউ ইয়কয দসটি নেিালাইজড হাই স্কু রল ভদতয ে
নযাগযতা অজযরনে জনয পেীক্ষা

অরক্টােে 29

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে (SHSAT)

সে ৯ নগ্ররডে দিক্ষাথী, ৮নগ্ররডে
আইইদপ ও ৫০৪ আরেিনকােী

দনউ ইয়কয দসটি নেিালাইজড হাই স্কু রল ভদতয ে
নযাগযতা অজযরনে জনয পেীক্ষা

4 নরভম্বে

স্টেশাোইজড হাই স্কু ে
অ্যাডসেশন স্টটে (SHSAT)

8 ও 9 নগ্রড
নকেল অনুেদত ও প্রোণসহ
(ঘাটসত পূরণ ও অনযানয দেরিষ
অনুেদত)

দনউ ইয়কয দসটি নেিালাইজড হাই স্কু রল ভদতয ে
নযাগযতা অজযরনে জনয পেীক্ষা

3-21 জানুয়াদে

সগ্িমটড অ্যান্ড টযামেমন্টড (G
& T)

নক-২ নগ্রড

দনউ ইয়কয দসটি দগফরেড অযান্ড েযারলনরেড
দডদিক্টওয়াইড ও দসটিওয়াইড কেযসূদিগুরলাে জনয
নযাগয হওয়াে জনয পেীক্ষা

22-25 জানুয়াদে

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সরমজন্টি

9-12 নগ্রড (নযাগয দিক্ষাথী)

দনউ ইয়কয নস্টরেে গ্রযাজুরয়িরনে জনয আেিযক দেদভন্ন
দেষরয় দিক্ষাথীে কেযসম্পািনা েূযলযায়ন

12 োিয8 জুন

সনউ ইয়ক্ন স্টেট অ্েটারমনট
অ্যামিিমেন্ট (NYSAA)

নযাগয দেরিষ দিক্ষাে দিক্ষাথী

োোত্মক জ্ঞানগত প্রদতেদিতাযুক্ত দিক্ষাথীো দনউ
ইয়কয নস্টরেে দিখন োনিরেে অনুপারত েযদক্তগতভারে
তারিে িক্ষতাে প্রোণ দিরত নপরেরে দকনা যািাই কো।

সপএিএটি/এিএটি

21 োিয
9 এদপ্রল - 18 নে স্কু ল
আলািাভারে দনরজরিে
তাদেখ(গুদল) ঠিক করে

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

নগ্রড 10 দপএসএটি - নগ্রড 11
এসএটি

দপ্রদলদেনাদে এসএটি (PSAT) 10 নগ্ররডে জনয এেং

নক- 12 নগ্রড

ইংরেদজ ভাষায় িক্ষতা অজযরন দিক্ষাথীে অগ্রগদত
পদেোপ

এস এটি 11 নগ্ররডে জনয।

* NYSED গাইডলাইন অনুসারে যদিও খাতাকলরে পেীক্ষা ননওয়াে জনয দতন দিন থারক, দডদিক্ট ঠিক কেরত পারে
নকান তাদেরখ পেীক্ষাগ্রহণ কেরে। NYC পেীক্ষাগ্রহরণে জনয পেপে িুটি তাদেখ প্রধান দিন ধাযয করেরে।
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11 এদপ্রল- 12 নে*

ইংসেশ েযাঙ্গুময়জ আটনস্ (ELA)

ক্াগ্মজ-ক্েমে
10-17 এদপ্রল
ক্েসপউটামর

1 - 2 নে*

3-8 নগ্রড

ইংদলি লযাঙ্গুরয়জ আেযরস দনউ ইয়কয নস্টরেে োন
অজযরনে পরথ দিক্ষাথীে অগ্রগ্রদত েূলযায়ন

সনউ ইয়ক্ন স্টেটর গ্সণত

3-8 নগ্রড

গদণরত ইয়কয নস্টরেে োন অজযরনে পরথ দিক্ষাথীে
অগ্রগ্রদত েূলযায়ন

স্কুলগুরলাে আলািাভারে
োোইকৃ ত তাদেখ(সেূহ)

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

নক- 12 নগ্রড

ইংরেদজ ভাষায় িক্ষতা অজযরন দিক্ষাথীে অগ্রগদত
পদেোপ

14 নে

িায়সনজ পঠন

23 নে - 1 জুন স্কু ল
আলািাভারে দনরজরিে
তাদেখ(গুদল) ঠিক করে

ক্াগ্মজ-ক্েমে
1-8 নে ক্েসপউটামর
7 - 18 নে

দিভাষা ও দ্বিত ভাষা িায়দনরজ
দনরিয িনা লাভকােী 3- 12 নগ্রড
দিক্ষাথী

িায়দনরজ দিক্ষাথীে পাঠ িক্ষতা েূলযায়ন

নউ ইয়ক্ন স্টেট সবজ্ঞান
ক্েন িম্পাদনা স্টটে

4 ও 8 নগ্রড

এরলরেন্টাদে ও ইনোেদেদডরয়ে স্তরেে দেজ্ঞান কেযসূদি
এেং দেজ্ঞারন দনউইয়কয নস্টরেে োন অরজযরনে পরথ
দিক্ষাথীে অগ্রগ্রদত েূলায়ন

4 জুন

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সবজ্ঞান সেখন
অ্ংশ

4 ও 8 নগ্রড

এরলরেন্টাদে ও ইনোেদেদডরয়ে স্তরেে দেজ্ঞান কেযসূদি
এেং দেজ্ঞারন দনউইয়কয নস্টরেে োন অরজযরনে পরথ
দিক্ষাথীে অগ্রগ্রদত েূলায়ন

5 জুন

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সরমজন্টি –

9 জুন

নলাোল দহদি ও ভূ রগাল

10 নগ্রড

দনউ ইয়কয নস্টরেে গ্রযাজুরয়িরনে জনয আেিযক দেদভন্ন
দেষরয় দিক্ষাথীে কেযসম্পািনা েূযলযায়ন

সনউ ইয়ক্ন স্টেট অ্েটারমনট
অ্যামিিমেন্ট (NYSAA)

নযাগয দেরিষ দিক্ষাে দিক্ষাথী

োোত্মক জ্ঞানগত প্রদতেদিতাযুক্ত দিক্ষাথীো দনউ
ইয়কয নস্টরেে দিখন োনিরেে অনুপারত েযদক্তগতভারে
তারিে িক্ষতাে প্রোণ দিরত নপরেরে দকনা যািাই কো।

12 - 21 জুন

সনউ ইয়ক্ন স্টেট সরমজন্টি

18 জুন (সকাল ৯:১৫)

এনওয়াইসি স্টিমক্ন্ড েযাঙ্গুময়জ
প্রসিসশময়নসি (SLP)

18 জুন (সকাল ৯:১৫)

এনওয়াইসি েযাঙ্গুময়জ আদার
দযান ইংসেশ (LOTE)

9-12 নগ্রড
নযাগয 8 নগ্ররডে দিক্ষাথী
8 নগ্রড

9 ও 12 নগ্রড

দনউ ইয়কয নস্টরেে গ্রযাজুরয়িরনে জনয আেিযক দেদভন্ন
দেষরয় দিক্ষাথীে কেযসম্পািনা েূযলযায়ন
এসএলদপে জনয নিকপরয়ন্ট এ দিখন োরনে সরঙ্গ
সােঞ্জসয দেধান কো ভাষা আেিযকতা েূলযায়ন
এলওটিইে জনয নিকপরয়ন্ট এ দিখন োরনে সরঙ্গ
সােঞ্জসয দেধান কো ভাষা আেিযকতা েূলযায়ন

সবমশষ দ্রষ্টবয:
এই নেদস্টং কযারলনডাে প্রণয়রন দডপােযরেন্ট সেকাদে ও নেসেকাদে উভয় খারতে দেদভন্ন গ্রুরপে সরঙ্গ পোেিয করেরে। ধেীয় উত্সরেে
দিনগুদলরত নস্টরেে পেীক্ষা সূদিে িন্দ্ব এড়ুারত সেদিত প্ররিষ্টা গ্রহণ কো হরয়রে। নযরহতু এই পেীক্ষাগুদলে প্রদতটিে ঘােদত-পূেণ তাদেখ
েরয়রে নসরহতু নকান স্কু রলে প্রাথদেক নেস্ট গ্রহরণে তাদেরখ ধেীয় উত্সে পড়রলও নকান দিক্ষাথীই এসে পেীক্ষায় অংিগ্রহরণে সুরযাগ
হাোরে না।

* NYSED গাইডলাইন অনুসারে যদিও খাতাকলরে পেীক্ষা ননওয়াে জনয দতন দিন থারক, দডদিক্ট ঠিক কেরত পারে
নকান তাদেরখ পেীক্ষাগ্রহণ কেরে। NYC পেীক্ষাগ্রহরণে জনয পেপে িুটি তাদেখ প্রধান দিন ধাযয করেরে।
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