
ককোন একটি ভোষো যটি একজন টিক্ষোর্থীর মোতভৃোষো নো 

হয়ে র্োয়ক টকন্তু ঐ ভোষোে তোাঁর উচ্চতর িক্ষতো র্োয়ক, 

তয়ে টক তোরো অংিগ্রহণ করয়ত পোরয়ে?  

হ্োাঁ, যটিও পরীক্ষোর সমে পরীক্ষোকৃত ভোষোে টিক্ষোর্থীয়ক 
নটেি উচ্চ স্তর েো এর কেয়ে উচ্চতর স্তয়র পড়য়ত, টিখয়ত, 
েিয়ত ও শুনয়ত পোওেোর কযোগ্য পোওেো যোে। অনুগ্রহ কয়র 
কসিফ অযোয়সসয়মন্ি টগ্রড কিখনু। টিক্ষোর্থীয়ক সকি কোজ 
টনয়জ টনয়জ সম্পন্ন করোর কযোগ্য হয়ত হয়ে। 
 

টক টক ভোষো পরীক্ষো করো যোয়ে? 

প্রোপয সকি ভোষো করটজয়েিন ফয়মথ উয়েখ র্োকয়ে। 
আপটন যটি ককোন ভোষো কিখয়ত নো পোন, তোহয়ি কসটি 
এখন পোওেো যোয়ে নো।   

পরীক্ষো কখন অনুটিত হয়ে? 
পরীক্ষো নয়ভম্বর এর টনেথোেন টিন (Election day) অনুটিত 
হয়ে। টকছু ভোষোর জন্য আিোিো পরীক্ষোর প্রয়েোজন হে এেং 
টনটিথষ্ট তোটরখ ও সময়ে টিক্ষোর্থীয়ির সোয়র্ সরোসটর 
কযোগ্োয়যোগ্ করো হয়ে। আরও তয়র্যর জন্য FAQ কিখনু: 

https://www.apsva.us/world-languages/credit-by

-exam/credit-by-exam-faq/ 
 

টিক্ষোর্থীরো টকভোয়ে সোইন-আপ করয়ে? 

করটজয়েিন তর্য অনিোইয়ন এখোয়ন পোওেো যোয়ে: 

https://www.apsva.us/world-languages/credit-by

-exam/ 
করটজয়েিন ফমথ সোেটমি করো হয়ে কগ্য়ি আপটন 
কনফোয়মথিন কময়সজ পোয়েন। এরপর, পরীক্ষোর 
তোটরখ, সমে ও স্থোন টনটিত করোর জন্য টিক্ষোর্থীর 
সোয়র্ কযোগ্োয়যোগ্ করো হয়ে।    
পরীক্ষোর তোটরয়খর ছে সপ্তোহ পূয়েথ করটজয়েিন েন্ধ 
হয়ে যোয়ে। 

   

World Languages Office 

Phone: 703.228.6097 

apsva.us/worldlanguages 

পরীক্ষোর ককোর টকভোয়ে টনণথে করো হয়ে? 

পরীক্ষোর ককোর হে একটি কটম্পউিোর অর্েো একজন 
েটহরোগ্ত মূিযোেক কতৃথক টনণথে করো হয়ে টযটন পরীক্ষোকৃত 
ভোষোে িক্ষ। ফিোফিই েূড়োন্ত ফিোফি এেং আটপি করো 
যোয়ে নো। টনম্নয়িখ অনুযোেী কেটডি প্রিোন করো হয়ে: 

 

 

*কেসয়ময়ন্ির অন্য অপিন কিয়ভি IV হয়ে  

 
পরীক্ষোে পোয়সর জন্য টিক্ষোর্থী টক একটি কগ্রড পোয়ে? 
সফি হয়ি, টিক্ষোর্থী সমমোয়নর ককোয়সথর জন্য একটি “পোস” 
কগ্রড পোয়ে যো ট্রোন্সটেয়ে “P” টহয়সয়ে উয়েখ র্োকয়ে স্তর 
সফি ভোয়ে সম্পন্ন হয়েয়ছ তো কেোঝোয়নোর জন্য। টিক্ষোর্থীরো 
এমন কিিোর কগ্রড পোয়ে নো যো কগ্রড পয়েন্ি (GPA) কক 
প্রভোটেত করয়ে। কযসকি টিক্ষোর্থী পয়ূেথ কিিোর কগ্রড অজথন 
কয়রটছি, তোরো পরীক্ষোে অটজথত “পোস” কগ্রয়ডর সোয়র্ কিিোর 
কগ্রড প্রটতস্থোপন করয়ত পোরয়ে নো যটি নো ককোসথটি মোধ্যটমক 
কুয়ি কনওেো হে।  
 

ফিোফি টকভোয়ে কিেোর করো হয়ে?  
কফব্রুেোরী মোয়সর শুরুয়ত টেটির মোধ্যয়ম টপতোমোতোয়ক 
ফিোফি জোনোয়নো হয়ে।  
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Credit-by-Exam টক? 

আটিথংিন পোেটিক কুিস (APS) 
ইংয়রটজ ছোড়ো অন্য ভোষো কেোঝোর ও 
কস ভোষোে কযোগ্োয়যোগ্ করয়ত পোরোর 
সোমর্থয রয়েয়ছ এমন টিক্ষোর্থীয়িরয়ক 
কেি অনুয়মোটিত টেশ্ব ভোষোর পরীক্ষোর 
মোধ্যয়ম হোই কুয়ি কেটডি অজথয়নর 

জন্য সুয়যোগ্ টিয়ে র্োয়ক। Credit-by-Exam হোই কুয়ি 
টেয়িিী ভোষোে টতনটি পযথন্ত কেটডি কিওেোর জন্য 
টিক্ষোর্থীয়ির টেয়িিী ভোষোর িক্ষতো পটরমোপ কয়র।   
 

Credit-by-Exam এ অংিগ্রহণ কীভোয়ে 

টিক্ষোর্থীয়িরয়ক সোহোযয কয়র?  

টিক্ষোর্থীরো যটি অযোডভোন্সড েোটডজ টডয়েোমো (ASD) 
টনয়ে গ্রযোজুয়েিন করয়ত ইচ্ছুক হে, তয়ে তোয়িরয়ক 
টেশ্ব ভোষোর কেটডি অজথন করয়ত হয়ে। এগুটি অজথন 
করো যোে একটি ভোষোর টতনটি কেটডি (3 x 1) েো 
দু'টি টভন্ন ভোষোর দুইটি কেটডি (2 x 2) অজথন করোর 
মোধ্যয়ম।  
 

পরীক্ষোর মোধ্যয়ম কেটি টেশ্ব ভোষো কেটডি অজথন 
করো যোে?  
িক্ষতো প্রিটিথত কেটডয়ির উপর ভোটজথটনেো কেোডথ অফ 
এডুয়কিন এর টনয়িথটিকো যো নয়ভম্বর ২০২০ সোয়ি 
সংয়িোটধ্ত হয়েটছি তো অনুযোেী পরীক্ষোর মোধ্যয়ম প্রোপ্ত 
িক্ষতোর টভটত্তয়ত একজন টিক্ষোর্থী সয়েথোচ্চ টতনটি 
কেটডি অজথন করয়ত পোয়র। যটি একজন টিক্ষোর্থী তোাঁর 
ভোষো িক্ষতোর কোরয়ণ উচ্চতর কেণীয়ত স্থোন পোে 
তোহয়ি কস পূেথেতথী কিয়ভয়ির পূেথেতথী কেটডয়ির জন্য 
পরীক্ষো টিয়ত পোরয়ে। যটি একজন টিক্ষোর্থী কিয়ভি II 
কত ভটতথ হে এেং পরীক্ষোে টতন কেটডি পোে, শুধ্ুমোত্র 

একটি অটতটরক্ত কেটডি, কিয়ভি III এর জন্য কেটডি, 
তোয়ির ট্রোন্সটেে এ কযোগ্ করো যোয়ে। একই টেশ্ব 
ভোষোর ককোয়সথর জন্য একোটধ্ক কেটডি কিওেো যোয়ে 
নো।   
  

এই মিূযোেয়নর ককোর টকভোয়ে একজন টিক্ষোর্থীয়ক 
ভোটজথটনেোর একটি Seal of Biliteracy কপয়ত 
সোহোযয কয়র?  
২০১৫-২০১৬ সোি হয়ত, এডুয়কিন কেোডথ এর 
ভোটজথটনেোর Seal of Biliteracy, গ্রযোজুয়েিন করো হোই 
কুয়ির টিক্ষোর্থীয়ির ইংয়রটজর সোয়র্ অটতটরক্ত এক েো 
একোটধ্ক ভোষোে উচ্চ মোত্রোর িক্ষতো অজথনয়ক প্রতযটেত 
কয়র। কযসকি টিক্ষোর্থী ইংয়রটজর End-of-Course As-

sessments এর সকি প্রয়েোজনীেতো পোস করয়ে িক্ষ েো 
আরও উাঁেু কিয়ভয়ি (১১তম কগ্রড SOL) এেং অন্য 
আয়রকটি ভোষোর জোতীে মোয়নর ককোয়নো পরীক্ষোে েোেন 
ও টিটখত (speaking and writing) কত ইন্িোরটমটডয়েি-
মোঝোটর স্তর েো তোর কেটি ককোর করয়ে তোয়িরয়ক Seal 

of Biliteracy প্রিোন করো হয়ে। Seal of Biliteracy টিক্ষোর্থীর 
হোইকুি টডয়েোমোে কিওেো হয়ে এেং কসটি তোয়ির 
হোইকুি ট্রোন্সটেয়ে উয়েখ করো হয়ে।  
 

কোরো কযোগ্য এেং টিক্ষোর্থীরো টকভোয়ে েঝুয়ে কয 
তোরো এই পরীক্ষোর জন্য যয়র্ষ্ট িক্ষ?  
কগ্রড ৯ – ১২ এর টিক্ষোর্থীরো কযোগ্য, যটি তোরো 
কমপয়ক্ষ  নটেি উচ্চ কিয়ভয়ির হে, এেং পোয়র : 
• সহজ প্রশ্ন করয়ত ও জেোে টিয়ত।  

• একটি আিোপেোটরতোে অন্য একজয়নর জেোয়ে 
সহজ টেেৃটত টিয়ত 

• সোধ্োরণ তর্য জোনোয়ত। 

• পছন্দ ও অপছয়ন্দর েযোখযো টিয়ত। 

• একটি সোধ্োরণ ফমথ পূরণ করয়ত। 

• দিনটন্দন কমথকোয়ের একটি তোটিকো পড়য়ত ও টিখয়ত। 

অনুগ্রহ করে CBE FAQ তে প্রাপ্য তেলফ অযারেেরেন্ট গ্রগ্রড তেখুন: 

https;//www.apsva.us/world-languages/credit-by-

exam/credit-by-exam-faq/ 
 

আপটন যটি English Learner সোটভথস গ্রহণকোরী হয়ে 
র্োয়কন এেং ইংয়রটজ ভোয়িো েুঝয়ত ও পড়য়ত নো 
পোয়রন, করটজয়েিন ফমথ এ অেশ্যই উয়েখ করয়েন 
কয আপটন এসে সোটভথস গ্রহণ করয়ছন যোয়ত কয়র 
আমরো টনটিত হয়ত পোটর কয আপনোর জন্য আিোিো 
পরীক্ষো প্রয়েোজন যটি প্রোপয হে।  

কোয়ির এই পরীক্ষো কিওেো উটেৎ নো? 

• েতথমোয়ন কিয়ভি IV েো SFS III ক্লোয়স নটর্ভুক্ত 
টিক্ষোর্থীরো কযয়হতু তোরো এই পরীক্ষো েসয়ন্ত 
(spring) তোয়ির ক্লোয়স টিয়ত হয়ে।    

• কসইসকি টিক্ষোর্থী যোরো পূেথেতথী টেশ্ব ভোষো 
ককোয়সথ তোয়ির কগ্রড উন্নত করয়ত েোে। এিো 
অনুয়মোটিত নে।  

 

এর জন্য কত খরে হয়ে? 

আটিথংিন পোেটিক কুয়ির টিক্ষোর্থীয়ির প্রর্মেোয়রর 
জন্য ককোয়নো খরে কনই। আেোর পরীক্ষো কিওেোর 
খরে টিক্ষোর্থী টনয়জ েহন করয়ে এেং প্রটতটি 
পরীক্ষোর খরে টভন্ন-টভন্ন। 

কয সকি টিক্ষোর্থী ভোষোর উপর টভটত্ত কয়র কমৌটখক 
িক্ষতোর ইন্িোরটভউ (OPI) এর জন্য টনধ্থোটরত টছি 
এেং উপটস্থত র্োয়ক টন তোরো উপটস্থত নো র্োকোর টফ 
এর জন্য িোেী র্োকয়ে যো কমৌটখক িক্ষতো ইন্িোরটভউ 
(OPI) এর জন্য $55।  

ককোর্োে আরও কেটি তর্য পোওেো যোয়ে? 

World Languages Office এর 703.228.6097 কত 
কযোগ্োয়যোগ্ করুন অর্েো একজন কুি কোউটন্সির এর 
সোয়র্ কর্ো েিুন।  
 
 


