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NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশনের ডশক্ষা বছমরর েযামেন্ডার 2021-2022 
K–12 NYCDOE-এর সেে পাবডেে সু্কেগুমোর জেয এর্া হমে 2021–22 ডশক্ষা বছমরর েযামেন্ডার। যডি আপোর সন্তাে নোমো প্রাইমভর্, ধেটীয় 
(পযামরাডেয়াে), অথবা চার্টার সু্কমে পড়ামশাো েরমছ, তমব নসর্ার েযামেন্ডামরর জেয অেুগ্রহ েমর আপোর সন্তামের সু্কমে সামথ নযাগামযাগ েরুে। অেুগ্রহ 
েমর ডেমচ উডিডিত স্মারেগুমো েক্ষয েরুে: 

 2 েমভম্বর, ডেবটাচে বা ইমেেশে ডিবস, সেে ডশক্ষাথটীমির জেয পুমরাপুডর িূর নথমে ডশক্ষা গ্রহমের (ডরমোর্ োডেটিং) এেডর্ অযুগপৎ (অযাডসমরাোস)
ডশক্ষাডেমিটশো ডিবস।

 “ননা নি (তুষার ডিবস)”-গুমোমত অথবা জরুডর োরমে নযডিেগুমোমত সু্কে ভবে বন্ধ থামে, নসই ডিেগুমোর জেয সেে ডশক্ষাথটী ও পডরবারমির
িূর নথমে ডশক্ষায় (ডরমোর্ োডেটিং) অিংশগ্রহমের জেয পডরেল্পো েরমত হমব।

 ডসডর্বযাপী পযামরন্ট-ডর্চার েেফামরমের তাডরিগুমো এেই; নোমো সু্কমের তাডরিগুমো স্বতন্ত্রভামব ডেমচ উডিডিতগুমো নথমে ডভন্ন হমত পামর।
আপোর ববঠে বা েেফামরে সেয়সূডচ েরার জেয আপোর সন্তামের ডশক্ষে আপোর সামথ োজ েরমবে।

তাডরি েেটডিবস অেুষ্ঠাে 

13 নসমেম্বর নসােবার ডশক্ষাথটীমির জেয সু্কমের প্রথে ডিে 

16 নসমেম্বর বৃহস্পডতবার ইয়ে ডেপুর, সু্কে ছুডর্ 

11 অমটাবর নসােবার ইটািলয়ান েহিরেটজ (ঐিতহয্) েড/ইনিডিজনাস্  িপপলস্  (আিদবাসী) েড, �ুল ছুিট

2 েমভম্বর েঙ্গেবার ডেবটাচেী ডিবস বা ইমেেশে নি, পুমরাপুডর িূর নথমে বা ডরমোর্ভামব, অযুগপৎ (অযাডসমরাোস) ডশক্ষাডেমিটশো 
ডিবস 

3 েমভম্বর বুধবার এডেমেন্টাডর সু্কে এবিং K–8 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে। 

4 েমভম্বর বৃহস্পডতবার এডেমেন্টাডর সু্কে এবিং K–8 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে;  এই সু্কেগুমোর 
ডশক্ষাথটীমির ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্ নিয়া হমব। 

10 েমভম্বর বুধবার হাই সু্কে, K-12 এবিং 6–12 নগ্রমির সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে। 

11 েমভম্বর বৃহস্পডতবার নভমর্রাে নি, সু্কে ছুডর্ 

12 েমভম্বর শুক্রবার হাই সু্কে, K–12 এবিং 6–12 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে; এই সু্কেগুমোর ডশক্ষাথটীমির 
ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্ নিয়া হমব। 

17 েমভম্বর বুধবার ডেিল্ সু্কে এবিং ডিডিট 75-এর সু্কে নপ্রাগ্রােগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট ডর্চার েেফামরে। 

18 েমভম্বর বৃহস্পডতবার ডেিল্ সু্কে এবিং ডিডিট 75-এর সু্কে নপ্রাগ্রােগুমোর জেয সান্ধযোেীে েেফামরে; এই সু্কেগুমোর ডশক্ষাথটীমির 
ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্ নিয়া হমব। 

25-26 েমভম্বর বৃহস্পডতবার–
শুক্রবার থযািংক্সডগডভিংময়র ছুডর্, সু্কে বন্ধ 

24-31 ডিমসম্বর শুক্রবার–
শুক্রবার শীতোেীে ছুডর্, সু্কে বন্ধ 

17 জােুয়াডর নসােবার নরভামরন্ড ি. োডর্টে েুথার ডেিং জুডেয়র নি, সু্কে ছুডর্ 

জােুয়াডর 25-28 েঙ্গেবার–
শুক্রবার ডরমজন্টস  পরীক্ষা গ্রহে 
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তাডরি েেটডিবস অেুষ্ঠাে 

31 জােুয়াডর নসােবার 9–12 এবিং 6–12 নগ্রমির সু্কেগুমোর জেয নপশািারী উন্নয়ে ডিবস (প্রমফশোে নিমভেপমেন্ট নি); এই সু্কেগুমোর 
ডশক্ষাথটীরা সু্কমে অিংশগ্রহে েরমবে ো 

1 নফব্রুয়াডর েঙ্গেবার চান্দ্রবমষটর প্রথে ডিে (েুোর ডেউ ইয়ার), সু্কে ছুডর্ 

2 নফব্রুয়াডর বুধবার নসমেস্টার-ডভডিে সু্কেগুমোর জেয ডরিং (বসন্তোেীে) র্ােট শুরু 

21–25 নফব্রুয়াডর নসােবার–
শুক্রবার েধয শীমতর ছুডর্, সু্কে বন্ধ 

2 োচট বুধবার এডেমেন্টাডর সু্কে এবিং K–8 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে। 

3 োচট বৃহস্পডতবার এডেমেন্টাডর সু্কে এবিং K–8 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে;  এই সু্কেগুমোর 
ডশক্ষাথটীমির ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্ নিয়া হমব। 

9 োচট বুধবার ডেিল্ সু্কে এবিং ডিডিট 75-এর সু্কে এবিং নপ্রাগ্রােগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট ডর্চার েেফামরে।  

10 োচট বৃহস্পডতবার ডেিল্ সু্কে এবিং ডিডিট 75-এর সু্কে নপ্রাগ্রােগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট ডর্চার েেফামরে; এই সু্কেগুমোর 
ডশক্ষাথটীমির ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্। 

16 োচট বুধবার হাই সু্কে, K-12 এবিং 6–12 নগ্রমির সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে। 

18 োচট শুক্রবার হাই সু্কে, K–12 এবিং 6–12 সু্কেগুমোর জেয সান্ধযোেীে পযামরন্ট - ডর্চার েেফামরে; এই সু্কেগুমোর ডশক্ষাথটীমির 
ডতে ঘন্টা আমগ ছুডর্ নিয়া হমব। 

29-31 োচট েঙ্গেবার–
বৃহস্পডতবার 3–8 ELA অযামসস মেন্ট পরীক্ষা গ্রহে 

15–22 এডপ্রে শুক্রবার–
শুক্রবার বসন্তোেীে (ডরিং) ছুডর্ (এমত অন্তভুটক্ত, গুি ফ্রাইমি এবিং পাস ওভার), সু্কে বন্ধ 

26–28 এডপ্রে েঙ্গেবার–
বৃহস্পডতবার 3–8 েযাথ (গডেত) অযামসস মেন্ট পরীক্ষা গ্রহে 

2 নে নসােবার ঈি-উে ডফতর, সু্কে ছুডর্ 

30 নে নসােবার নেমোডরয়াে নি, সু্কে ছুডর্ 

7 জুে েঙ্গেবার ক্ল্যাডরেযাে নি, K–5, K–6, 6–8, ও K–12 সু্কে এবিং D75 নপ্রাগ্রােগুমোর জেয, এই সু্কমের ডশক্ষাথটীরা সু্কমে 
উপডিত হমব ো 

9 জুে বৃহস্পডতবার অযাডেভারসাডর নি, েেটী উন্নয়মের জেয চযামেেমরর েেফামরে নি, ডশক্ষাথটীরা সু্কমে উপডিত হমব ো 

15-24 জুে বুধবার–
শুক্রবার ডরমজন্টস  পরীক্ষা গ্রহে 

20 জুে নসােবার জুেডর্েথ  (পােে েরা হমব), সু্কে ছুডর্ 

27 জুে নসােবার ডশক্ষাথটীমির জেয সু্কমের নশষ ডিে 
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