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চ্যারেলরেে প্ররব্িান
নম্বে: A-190
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পরেব্র্তরনে সাোংি

এই প্ররব্িান 7 অরটাব্রে, 2010 র্ারেরখ জারেকৃর্ চ্যারেলরেে প্ররব্িান A-190 যক েরহর্ করে।
পরেব্র্তনসমূ হ:




“স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্ পরেব্র্তন”- এই সংজ্ঞারিে স্পষ্ট ব্যাখযা প্রদান করে (§ I.G).
এই প্রস্তারব্ে উপে একরি যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে পরে এই পরেব্র্তরনে ফরল প্রভারব্র্ করমউরনরি এডুরকিন
কাউরেরলে জনয একরি প্ররিো প্ররর্ষ্ঠা করে ো প্রস্তারব্র্ স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে
রসদ্ধান্তরি পাস করে র্াো পযারনল ফে এডুরকিন পরলরসরর্ সু পারেি কেরব্ রক কেরব্ না যসরি রনিতােরণে সু রোগ্ যদে
(§ II.B.5).



উরেখ করে যে পযারনল ফে এডুরকিনাল পরলরস এই প্ররব্িারনে § II.B.5 অনু োেী প্রভারব্র্ করমউরনরি এডুরকিন
কাউরেল কর্ৃক
ত পাস কো রসদ্ধারন্তে জব্াব্ যদরব্ েরদ পযারনল ফে এডুরকিনাল কাউরেল প্রস্তাব্রি অনু রমাদন করে ো
করমউরনরি এডুরকিন কাউরেল সু পারেি না কোে জনয পাস করেরে (§ II.C.5).



রনরদতষ্ট যোগ্ারোরগ্ে অরফরসে ব্যরিব্গ্ত োো এই প্ররব্িান (§ V) সম্পরকতর্ অনু সন্ধারনে প্রশ্ন পারব্ন র্ারদে নাম এব্ং
যোগ্ারোরগ্ে র্র্য হালনাগ্াদ করে।



যকৌিলগ্র্, অপ্রমারণর্ সংরিািনীগুরলা তর্রে কো হরেরে ভাষাগ্র্ সামঞ্জসযরব্িান ও পুনরুরি পরেহারেে জনয।
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সােসংরক্ষপ
এই প্ররব্িান যকান স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন আনাে
রব্ষরে চ্যারেলে কর্ৃতক প্রস্তারব্র্ রব্ষরে এব্ং রনউ ইেকত রসরি যব্াডত অভ
এডুরকিরনে (এখারন ো পযারনল ফে এডুরকিনাল পরলরস (PEP) রহরসরব্
পরেরচ্র্) এই িেরনে প্রস্তারব্ে অনু রমাদন প্ররিোে পাব্রলক পেতারলাচ্না এব্ং
মর্ামর্ প্ররিো রনিতােণ করে। এই প্ররব্িান আেও রনিতােণ করে যকান একরি
রব্দযমান পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে এক ব্া একারিক চ্ািতাে স্কুল অব্স্থান অর্ব্া
সহ-অব্স্থান সম্পরকতর্ ব্াড়রর্ প্ররিো এব্ং র্াে ির্তাব্লীও।
I.

সংজ্ঞা
A. এরলরমন্টারে, ইন্টােরমরডরেি, এব্ং রমডল্ স্কুল যেড সম্পরকতর্ প্রস্তাব্সমূ রহে জনয, “যে করমউরনরি স্কুল
রডরিরটে উপে এে প্রভাব্ পরড়রে”, যসরি ব্লরর্ ঐ করমউরনরি স্কুল রডরিট যব্াঝারব্ যেখানকাে স্কুলরি
প্রস্তারব্ে রব্ষে হরেরে যসইরিে অব্স্থান। হাই স্কুল যেডসমূ হ সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে জনয, এই পরেভাষারি রদরে
যব্াঝারব্ যসই করমউরনরি স্কুল রডরিট োে যভৌগ্রলক সীমাে মরিয যে স্কুলরি প্রস্তারব্ে রব্ষে যসরি অব্রস্থর্।
B. “ক্ষরর্েস্ত স্কুল” এব্ং “অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল” এই পরেভাষা রদরে শুিু ঐ রিক্ষা প্ররর্ষ্ঠানরি যব্াঝাে ো সোসরে
প্রস্তাব্ সংরিষ্ট পদরক্ষপ যনব্াে রব্ষে এব্ং যেরকান স্কুল ো প্রস্তারব্ে পদরক্ষপ েহরণে ফরল একরি নর্ুন সহঅব্স্থারনে রব্ষে। যকান স্কুরলে যেড পরেসে ব্ৃ রদ্ধে প্রস্তারব্ে যক্ষরে, এই পরেভাষারি ঐসব্ যেরকান স্কুলরক
যব্াঝারব্ যেগুরল যেড পরেসে ব্ৃ রদ্ধে প্রস্তারব্ে স্কুলরিে সারর্ সহ-অব্স্থান কেরে।
C. “ক্ষরর্েস্ত রিক্ষার্তী” এব্ং “ক্ষরর্েস্ত রপর্ামার্া” ব্লরর্ যব্াঝাে ঐসব্ রিক্ষার্তী এব্ং র্ারদে রপর্ামার্া োো
স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে প্রস্তারব্ে সমে যেরকান অরভঘার্ প্রাপ্ত স্কুরলে সাইরি
ভরর্ত আরে।
D. “অরভঘার্ প্রাপ্ত করমউরনরি এডুরকিন কাউরেল” অর্ব্া “অরভঘার্ প্রাপ্ত CEC অর্ব্া কাউরেল” ব্লরর্ যব্াঝাে
ঐ করমউরনরি এডুরকিন কাউরেল (CEC) যেরি অরভঘার্ প্রাপ্ত স্কুল রডরিরটে প্ররর্রনরিত্ব করে।
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E. “অরভঘার্ প্রাপ্ত করমউরনরি যব্াডত”-এে অন্তভুতি র্াকরব্, এরলরমন্টারে, ইন্টােরমরডরেি, এব্ং রমডল্ স্কুল
সম্পরকতর্ প্রস্তাব্সমূ রহে জনয, ঐসব্ করমউরনরি যব্াডত োরদে যভৌগ্রলক সীমাে মরিয পরড় করমউরনরি স্কুল
রডরিট োে মারঝ অরভঘার্ প্রাপ্ত স্কুলরি অব্রস্থর্। হাই স্কুল সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে জনয, এই পরেভাষাে অন্তভুতি
হরব্ ঐসব্ করমউরনরি যব্াডত যেগুরল অরভঘার্ প্রাপ্ত স্কুলরি যে যভৌগ্রলক সীমাে মরিয অব্রস্থর্ যসই করমউরনরি
স্কুল রডরিরটে মরিয েরেরে।
F. চ্যারেলরেে প্ররব্িান A-660-এে সারর্ সমরির্ভারব্ “পযারেন্ট” িরেে সংজ্ঞা যদো হরেরে রিক্ষার্তীে
রপর্ামার্া ব্া অরভভাব্ক, রকংব্া অনয যে যকান ব্যরি, োে সারর্ রিক্ষার্তীে রপর্ামার্াসূ লভ ব্া র্ত্ত্বাব্িানমুলক
সম্পকত েরেরে এমন ব্যরিরক যব্াঝাে। রপর্ামার্াে সংজ্ঞাে অন্তভুতি আরে: জন্ম অর্ব্া পালক রপর্ামার্া,
সৎ-রপর্ামার্া, আইরন রনেু ি অরভভাব্ক, পালক রপর্ামার্া, ও ব্র্তমারন স্কুরল ভরর্ত রিক্ষার্তীে সারর্
"রপর্ামার্াসূ লভ সম্পরকত" আব্দ্ধ ব্যরি।
G. “স্কুল ব্যব্হারে একরি উরেখরোগ্য পরেব্র্তন”-এে অন্তভুতি এমন স্কুল ো িমািরে উরে-োওোে পরর্,
যেখারন যেড পরেসরে পরেব্র্তন হরর্ োরে, স্কুরলে পুনব্তস্থান ব্া সহ-অব্স্থান হরে অর্ব্া ব্র্তমারন ব্যব্হৃর্
স্কুল সম্পরিরর্ স্কুল ব্া রডরিট 75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠান। “স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন”-এে মরিয স্কুলরভরিক যপ্রাোরম পরেব্র্তন, যজান সীমানাে পরেব্র্তন, অর্ব্া রব্রভন্ন যপ্রাোম েু িকেণ/সাইরি যোগ্ কো যেমন
রগ্ফরিড অযান্ড িযারলরন্টড যপ্রাোম - এগুরল পরড় না, এোড়া এই পরেভাষা রদরে এও যব্াঝাে না যে নর্ুন
রনমতারণ ব্া অনয সম্পরিরর্ ো ব্র্তমারন DOE কর্ৃক
ত ব্যব্হৃর্ হরে না যর্মন স্থারন নর্ুন স্কুরলে সহ-অব্স্থান।
H. একরি “প্রিান উন্নরর্ অর্ব্া স্কুল রব্রডংরেে রব্রভন্ন সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধ”-এে অর্ত রব্দযমান রব্রডংরে যকান নর্ুন
সু রব্িা যোগ্ অর্ব্া পরেব্র্তন, ো স্থােী এব্ং রব্রডংরেে মূ লয, যসৌন্দেতয, অর্ব্া ব্যব্হাে ব্ৃ রদ্ধ করে অর্ব্া নর্ুন
উরেিযে জনয যসরিরক মানানসই করে। এই িেরনে যোগ্ অর্ব্া পরেব্র্তন রব্দযমান রব্রডংরেে অংি হরে
ওরে, অর্ব্া এরি কো হে রব্দযমান রব্রডংরেে সারর্ এরিরক স্থােী কোে লরক্ষয, যে কেরণ এে অপসােণ
রব্রডংরেে ব্স্তুগ্র্ অর্ব্া এে রনরজে ক্ষরর্ করে। পূ ব্তব্র্তী উরেরখর্ রব্ষে োড়াও, রনরচ্ এইসব্ যোগ্ অর্ব্া
পরেব্র্তরনে একরি অসম্পূ ণত র্ারলকা যদো হরলা ো রদরে সম্পরিে উন্নরর্ে যক্ষেসমূ হ যব্াঝাে: যপইরন্টং;
যমরঝে উপরেে অংরিে অপসােণ; ইরলরিকযাল অর্ব্া কমরপউিাে যনিওোরকতে র্াে সংরোগ্; জানালাে
ব্সারনা এোে করন্ডিনাে ইউরনি। যকান প্রস্তারব্র্ যপ্রারজটরক সম্পরিে উন্নরর্ িো হরব্ রকনা যসই রসদ্ধান্ত
েহরণ চ্যারেলে চ্ূড়ান্ত ক্ষমর্া োরখন।
II.

স্কুল ব্ন্ধ এব্ং স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে জনয চ্যারেলরেে প্রস্তারব্ে উপে পাব্রলক পেতারলাচ্না এব্ং
মর্ামর্ প্রকারিে প্ররিোসমূ হ
A. রিক্ষারব্ষেক অরভঘার্ সংিান্ত রব্ব্ৃ রর্
1. েখন যকান স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে যেরকান উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে (রেমন িমািরে স্কুল ব্ন্ধ
কো, যেড পরেসরে পরেব্র্তন, পুনব্তস্থান, অর্ব্া সহ-অব্স্থান) প্রস্তাব্ চ্যারেলে প্রদান করেন, রর্রন
রিক্ষারব্ষেক একরি অরভঘার্ রব্ব্ৃ রর্ (“EIS”) তর্রে কেরব্ন। এমন EIS-এে পোমিতকৃর্ গ্াইড সংেু রি
নম্বে 1 রহরসরব্ এই প্ররব্িারন সংেু ি আরে। যেরহর্ু প্ররর্রি প্রস্তাব্ অননয, EIS-সমূ হরর্ অন্তভুতি র্াকরব্
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এমন র্র্য ো যকান প্রদি প্রস্তাব্ সম্পরকতর্ রনরদতষ্ট পরেরস্থরর্ে যক্ষরে উপেু ি। যেখারন প্ররোজয, এমন
EIS-এ অন্তভুতি র্াকরব্:
a. ক্ষরর্েস্ত স্কুরল ভরর্ত ব্র্তমান এব্ং ভরব্ষযর্ রিক্ষার্তী
b. এমন স্কুল রব্রডংরেে জনয সম্ভাব্য চ্ারহদা;
c. এই িেরনে স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে কােরণ করমউরনরিরর্ রব্ভ্রারন্তে
রব্ষে;
d. স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে ফরল প্রার্রমক খেচ্ এব্ং সােে;
e. যেরকান ব্ন্ধ স্কুরলে সম্ভাব্য রনষ্পরি;
f.

ক্ষরর্েস্ত রিক্ষার্তীরদে উপে প্রস্তারব্ে প্রভাব্;

g. অনয রিক্ষারব্ষেক যপ্রাোম অর্ব্া প্রিাসরনক পরেরষব্াে জনয যেরকান প্রস্তাব্ অর্ব্া স্কুল রব্রডংরেে
সম্ভাব্য ব্যব্হাে;
h. কমতী চ্ারহদা, রিক্ষারনরদতিনাে ব্যে, প্রিাসন, পরেব্হন, এব্ং অনয সহাের্া পরেরষব্াে উপে স্কুল ব্ন্ধ
অর্ব্া ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে ফল;
i.

স্কুল রব্রডংরেে িেন, ব্েস, এব্ং ব্াস্তব্ অব্স্থা, ব্যব্স্থাপনা, এব্ং জ্বালারন ব্যে, অর্ব্া এই িেরনে
স্কুল রব্রডংরেে সাম্প্ররর্ক পরেকল্পনাগ্র্ উন্নরর্, এব্ং এই িেরনে রব্রডংরেে রব্রিষ তব্রিষ্টযসমূ হ;

j.

স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে পে রিক্ষার্তীরদে অনয স্কুলগুরলরর্ আসন রদরর্
ক্ষরর্েস্ত করমউরনরি রডরিরটে অনয স্কুলগুরলে যোগ্যর্া; এব্ং

k. স্কুরলে অযাকারডরমক পােফেমযাে সম্পরকতর্ র্র্য, এে অন্তভুতি এমন স্কুল ো িাোব্ারহকভারব্
সব্তরনম্ন সফল স্কুল রহরসরব্ িনাি হরেরে, যে স্কুরলে যেরজরিিন পেতারলাচ্না কো হরে,
এব্ং/অর্ব্া পৃ র্কীকৃর্ দােব্দ্ধর্াে পরেরস্থরর্রর্ েরেরে (উন্নরর্ে চ্ারহদা, সংরিািনী প্ররিো, অর্ব্া
পুনগ্তেন প্ররিোে অিীরন আরে)।
2. যকান রব্দযমান পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে একরি চ্ািতাে স্কুরলে অব্স্থান এব্ং/অর্ব্া সহ-অব্স্থান সম্পরকতর্
EIS-সমূ হ।
a. যকান রব্দযমান পাব্রলক স্কুরল একরি চ্ািতাে স্কুরলে অব্স্থান অর্ব্া সহ-অব্স্থারনে যেরকান প্রস্তারব্ে
জনয, EIS-এ রনরচ্ে রব্ষেগুরলও অব্িযই উরেরখর্ র্াকরব্।
i.

যেমন চ্ািতাে স্কুলরিে অব্স্থান অর্ব্া সহ-অব্স্থারনে জনয যকন এই পাব্রলক স্কুল রব্রডংরি
যব্রে যনো হরেরে র্াে েু রি; এব্ং

ii.

একরি রব্রডং ব্যব্হারেে পরেকল্পনা, যেখারন অন্তভুতি র্াকরব্, রকন্তু এরর্ই সীরমর্ নে, রনরচ্ে
র্র্যসমূ হ (রব্রডং ব্যব্হাে পরেকল্পনাে একরি পোমিতকৃর্ গ্াইড এই প্ররব্িারন সংেু রি 2
রহরসরব্ যদো আরে):
a) চ্ািতাে এব্ং নন-চ্ািতাে স্কুল(সমূ হ)-এে মরিয প্রকৃর্ ক্লাসরুম এব্ং প্রিাসরনক স্থান ব্োে
এব্ং যিোে কো। DOE-এে রিক্ষারনরদতিনাে পরেকল্পনা (“ফুিরপ্রন্ট”) অনু োেী রব্রডংরেে
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A-190 - স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন এব্ং একারিক স্কুল যেসব্ রব্রডংরে অব্স্থান কেরে
যসগুরলে ব্যব্স্থাপনাে প্ররিো – 8/1/2019
প্ররর্রি স্কুলরক কর্গুরলা এব্ং কী িেরনে রুম অযাসাইন কো হরব্ যসরি এই ব্োরে
উরেরখর্ র্াকরব্। পরেকল্পনাে এরিও উরেরখর্ র্াকরব্ ফুিরপ্রন্ট অনু োেী কর্গুরল এব্ং কী
িেরনে রুম ব্োে যদো হেরন। যেরকান স্থান ো ফুিরপ্রন্ট অনু োেী ব্োে কো হেরন
যসগুরল সহ-অব্স্থানের্ স্কুলগুরলে মারঝ সমানভারব্ ব্োে কো হরব্। সমান ব্োে
রনিতােরণ, DOE ঐসব্ রব্ষে রব্রব্চ্নাে রনরর্ পারে যেমন সহ-অব্স্থানকােী স্কুলগুরলরর্
র্ুলনামূ লক ভরর্ত সংখযা, সহ-অব্স্থানকােী স্কুলগুরলে রিক্ষারনরদতিনা এব্ং যপ্রাোম সংিান্ত
চ্ারহদা, এব্ং রব্রডংরেে মরিয ব্াড়রর্ স্থারনে প্রকৃর্ অব্স্থান;
b) চ্ািতাে স্কুল এব্ং নন-চ্ািতাে স্কুলগুরলে মরিয যিোেকৃর্ রেরসাসত এব্ং স্থারনে
সহরোরগ্র্ামূ লক ব্যব্হারেে যকান প্রস্তাব্, োে অন্তভুতি রকন্তু এরর্ই সীরমর্ নে, যসগুরল
হরলা কযারফরিরেো, লাইরেরে, রজমরনরসোম এব্ং যখলােমােসহ রব্রনাদরনে স্থানগুরল, ো
এইসব্ রব্রডং সু রব্িা এব্ং যেৌরিক সমরে নন-চ্ািতাে স্কুল রিক্ষার্তীরদে জনয এব্ং চ্ািতাে
স্কুলরক একইভারব্ সমান ব্যব্হারেে রব্ষেরি রনরির্ করে;
c) প্রস্তারব্র্ ব্োেসমূ রহে সম্ভাব্যর্াে যেৌরিক রদক এব্ং সূ রচ্ এই সাব্-পযাোোরফে িাো
(a) এব্ং (b)-যর্ ব্রণতর্ আরে এব্ং এই িেরনে পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে এই েকম
প্রস্তারব্র্ ব্োে এব্ং যিোেকৃর্ ব্যব্হাে কীভারব্ সমান এব্ং র্ুলনামূ লকভারব্ কো হরব্
যসগুরলও যসখারন েরেরে;
d) রব্রডং সু েক্ষা ও রনোপিা;
e) যোগ্ারোরগ্ে যকৌিলসমূ হ সহ-অব্স্থানকােী স্কুলগুরল কর্ৃক
ত ব্যব্হৃর্ হরব্; এব্ং
f)

সহরোরগ্র্ামূ লক রসদ্ধান্ত-েহরণে যকৌিলসমূ হ সহ-অব্স্থানকােী স্কুলগুরল কর্ৃক
ত ব্যব্হৃর্
হরব্ এে অন্তভুতি এই প্ররব্িারনে § III.B.1 অনু োেী যিোেড্ যস্পস করমরি প্ররর্ষ্ঠা।

iii.

রব্রডং ব্যব্হাে পরেকল্পনাে যেরকান সংরিািরনে জনয PEP অনু রমাদন আব্রিযক ো রনউ ইেকত
রিক্ষা আইরনে § 2590-g-এে সাব্রডরভিন সার্ অনু োেী ির্তসমূ রহে সারর্ সমরির্ হরব্।

3. যে স্কুল ব্েরেে প্রর্মরদন যর্রক স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন কােতকে হরব্ র্াে
কমপরক্ষ েে মাস আরগ্, চ্যারেলরেে DOE- এে অরফরসোল ইন্টােরনি ওরেব্সাইরি EIS প্রকাি কেরব্
এব্ং যসরিে মুরির্ করপ আরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল(সমূ হ)-এে যমইন অরফরস লভয র্াকরব্। চ্যারেলে PEP,
অরভঘার্প্রাপ্ত করমউরনরি এডুরকিন কাউরেল (“CEC”), অরভঘার্প্রাপ্ত করমউরনরি যব্াডত, করমউরনরি
সু পারেনরিনরডন্ট, অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল(সমূ হ)-এে রলডােরিপ রিম(সমূ হ) (“SLT”), রসরিওোইড কাউরেল
অন ইংরলি লযাঙ্গু রেজ লানতাসত (“CCELL”), এব্ং রসরিওোইড কাউরেল অন যস্পিাল এডুরকিন
(“CCSE”)-এ EIS-এে একরি মুরির্ করপও জমা যদরব্ন। হাই স্কুলসমূ হ সম্পরকতর্ প্রস্তাব্গুরলে জনয,
চ্যারেলে রসরিওোইড কাউরেল অন হাই স্কুলস্ (“CCHS”)-এ, এব্ং রডরিট 75 (“D75”)-এে স্কুল
প্ররর্ষ্ঠারন ভরর্ত ভুিভুগ্ী রিক্ষার্তী সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে জনয, চ্যারেলে D75 কাউরেরলও EIS-এে করপ জমা
যদরব্ন। হাই স্কুল সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে জনয, চ্যারেলে স্কুলগুরল যে ব্রোরর্ অব্রস্থর্ র্াে সকল করমউরনরি
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যব্াডত এব্ং CEC-সমূ রহও EIS-এে করপ ইরমইল কেরব্। ের্াের্ জমাদান হরব্ EIS-এে মুরির্ করপ
যডরলভারেে মািযরম অর্ব্া প্রর্ম যেরণে ডারক PEP যচ্োেপাসতন, অরভঘার্প্রাপ্ত CEC(সমূ হ)-এে
অযডরমরনরিরিভ অযারসস্টযান্ট(গ্ণ)-এে, অরভঘার্প্রাপ্ত করমউরনরি যব্ারডতে যপ্ররসরডন্ট অর্ব্া প্ররর্রনরি,
অরভঘার্প্রাপ্ত করমউরনরি সু পারেনরিনরডন্ট(গ্ণ), অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল(সমূ হ)-এে রপ্ররেপযাল(গ্ণ) রেরন র্াে
পদারিকাে ব্রল SLT-এে সদসয, CCELL এব্ং CCSE-এে যপ্ররসরডন্ট ব্া প্ররর্রনরি, এব্ং, ের্াের্ CCHS
এব্ং D75 কাউরেল যপ্ররসরডন্ট অর্ব্া প্ররর্রনরিে কারে পাোরব্ন।
4. করমউরনরি স্কুল রডিরটে করমউরনরি সু পারেনরিনরডন্ট এই েকম প্রস্তাব্ এব্ং পেব্র্তীরর্ যেরকান
সংরিারির্ প্রস্তাব্ সকল অরভঘার্প্রাপ্ত রপর্ামার্াে কারে সোসরে অর্ব্া ক্ষরর্েস্ত স্কুরলে প্রিাসরনে
মািযরম যনারিস পাোরব্ন। এই েকম যনারিরস অন্তভুি
ত র্াকরব্, েরদ প্ররোজয হে, EIS অর্ব্া সংরিারির্
EIS-এে করপ যকার্াে পাওো োরব্, এব্ং প্রস্তাব্ অর্ব্া সংরিারির্ প্রস্তারব্ে (রদখুন § II.B) উপে
যেরকান যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে র্ারেখ এব্ং স্থান। যকান হাই স্কুল সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে যক্ষরে,
অরভঘার্প্রাপ্ত রপর্ামার্ারদে কারে এমন যনারিস ক্ষরর্েস্ত স্কুল রডিরটে করমউরনরি সু পারেনরিনরডন্ট
এব্ং যে হাই স্কুলরি প্রস্তারব্ে রব্ষে যসখানকাে হাই স্কুল সু পারেনরিনরডন্ট কর্ৃতক যেৌর্ভারব্ প্রদান কো
হরব্। D75-এে যকান স্কুল প্ররর্ষ্ঠারন ভরর্ত ক্ষরর্েস্ত রিক্ষার্তীরদে যব্লাে এই প্রস্তারব্ে যক্ষরে, এমন
যনারিস অরভঘার্প্রাপ্ত রপর্ামার্ারদে কারে D75-এে সু পারেনরিনরডন্ট প্রদান কেরব্ন।
B. যেৌর্ পাব্রলক রহোরেং
1. যকান স্কুল ব্ন্ধ রব্ষরেে সকল প্রস্তারব্ে জনয, চ্যারেলে অর্ব্া একজন যডপুরি চ্যারেলে অরভঘার্প্রাপ্ত
CEC এব্ং যে স্কুলরি প্রস্তারব্ে রব্ষে র্াে SLT-এে সারর্ একরি যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে আরোজন
কেরব্ন। স্কুল ব্যব্হারে যকান উরেখরোগ্য পরেব্র্তন কোে সকল প্রস্তারব্ে জনয, চ্যারেলে অর্ব্া
চ্যারেলরেে দারেরত্ব রনেু ি ব্যরি অরভঘার্প্রাপ্ত CEC এব্ং যে স্কুলরি প্রস্তারব্ে রব্ষে র্াে SLT-এে সারর্
একরি যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে আরোজন কেরব্ন। CCELL এব্ং CCSE-যক যেৌর্ পাব্রলক রহোরেং
অংিেহরণে জনয আমন্ত্রণ জানারনা হরব্। হাই স্কুলসমূ হ সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে যক্ষরে, CCHS-যকও যেৌর্
পাব্রলক রহোরেংরে অংিেহরণে জনয আমন্ত্রণ জানারনা হরব্। D75-এে স্কুল প্ররর্ষ্ঠারন ভরর্ত ক্ষরর্েস্ত
রিক্ষার্তী সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে যক্ষরে, D75 কাউরেলরকও যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরে অংিেহরণে আমন্ত্রণ
জানারনা হরব্।
2. যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে সমেসূ রচ্ রনিতােণ
a. এই েকম যেৌর্ পাব্রলক রহোরেং EIS জমাদারনে রর্রেি (30) রদরনে আরগ্, রকন্তু পের্ারেি (45)
পরে অনু রষ্ঠর্ হরব্ না।
b. EIS জমাদারনে আরগ্, চ্যারেলে কর্ৃতক রনেু ি ব্যরি অর্ব্া অরফস যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে সম্ভাব্য
র্ারেখ এব্ং সমরেে প্রস্তাব্ অরভঘার্প্রাপ্ত CEC যপ্ররসরডন্ট অর্ব্া প্ররর্রনরি এব্ং অরভঘার্প্রাপ্ত
স্কুরলে রপ্ররেপযাল রেরন পদারিকাে ব্রল SLT-এে সদসয, এব্ং CCELL এব্ং CCSE-এে যপ্ররসরডন্ট
অর্ব্া প্ররর্রনরি, এব্ং যকান হাই স্কুল অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে এনরোলকৃর্ ক্ষরর্েস্ত রিক্ষার্তী
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সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে যক্ষরে, ো প্ররোজয, CCHS এব্ং D75 কাউরেলরক রদরব্। এইসব্ গ্রুরপে
প্ররর্যকরি এই প্রস্তারব্র্ র্ারেখগুরলরর্ র্াো উপরস্থর্ র্াকরর্ পােরব্ন রকনা এব্ং রব্কল্প র্ারেরখে
প্রস্তাব্ জানারব্। EIS জমাদারনে আরগ্ েরদ রহোরেংরেে র্ারেরখে রব্ষরে যকান ঐকমরর্য যপৌঁোরনা
না োে, চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি একরি র্ারেখ রনিতােণ কেরব্ন যেরদন প্ররোজয
রব্রিব্দ্ধ িরর্তে সারর্ সমরির্ভারব্ রহোরেং পরেচ্ারলর্ হরব্।
3. যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে আরলাচ্যসূ রচ্
a. EIS জমাদারনে আরগ্, চ্যারেলে কর্ৃতক রনেু ি ব্যরি অর্ব্া অরফস যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে
প্রস্তারব্র্ যেৌর্ আরলাচ্যসূ রচ্ অরভঘার্প্রাপ্ত CEC যপ্ররসরডন্ট অর্ব্া প্ররর্রনরি এব্ং অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুরলে
রপ্ররেপযাল রেরন পদারিকাে ব্রল SLT-এে সদসয, এব্ং CCELL এব্ং CCSE-এে যপ্ররসরডন্ট অর্ব্া
প্ররর্রনরি, এব্ং যকান হাই স্কুল অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে এনরোলকৃর্ ক্ষরর্েস্ত রিক্ষার্তী
সম্পরকতর্ প্রস্তারব্ে যক্ষরে, ো প্ররোজয, CCHS এব্ং D75 কাউরেরলে কারে পাোরব্। CEC, SLT,
CCELL, CCSE এব্ং CCHS এব্ং/অর্ব্া D75 কাউরেলরক, যেমনরি প্ররোজয, প্রস্তারব্র্ যেৌর্
আরলাচ্যসূ রচ্ এব্ং এই েকম আরলাচ্যসূ রচ্রর্ যকান পরেব্র্তন আনাে রব্ষরে মর্ামর্ দারনে সু রোগ্
যদো হরব্।
b. েরদ প্রস্তাব্রি স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে যক্ষরে হে র্াহরল এই িেরনে আরলাচ্যসূ রচ্রর্
অন্তভুতি র্াকরব্ চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি কর্ৃক
ত প্রস্তারব্ে সংরক্ষপ্ত উপস্থাপনা, অর্ব্া
যসরি েরদ স্কুল ব্রন্ধে রব্ষরে হে র্াহরল যসরি হরব্ চ্যারেলে অর্ব্া যডপুরি চ্যারেলে কর্ৃক
ত
প্রস্তারব্ে উপস্থাপনা। অনু রোিিরম এই েকম আরলাচ্যসূ রচ্রর্ অন্তভুতি র্াকরব্ অরভঘার্প্রাপ্ত CEC,
অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল(সমূ হ)-এে SLT, এব্ং CCELL, CCSE, CCHS এব্ং/অর্ব্া D75 কাউরেল কর্ৃতক
একরি সংরক্ষপ্ত উপস্থাপনা - যেমনরি প্ররোজয। েরদ উপরে ব্রণতর্ভারব্ চ্যারেলে, চ্যারেলরেে রনেু ি
ব্যরি, অর্ব্া যডপুরি চ্যারেলরেে আরলাচ্যসূ রচ্ে রব্ষরে ঐকমরর্য যপৌঁোরনা সম্ভব্ না হে,
অরভঘার্প্রাপ্ত CEC, অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুল(সমূ হ)-এে SLT এব্ং CCELL, CCSE, CCHS এব্ং/অর্ব্া
D75 কাউরেল, যেমনরি প্ররোজয, র্ারদে ব্োেকৃর্ সমে যেভারব্ র্াো উপেু ি মরন করে যসভারব্
ব্যব্হাে কেরর্ পারে। চ্যারেলে, চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি অর্ব্া যডপুরি চ্যারেলে, CEC, SLT,
অর্ব্া CCELL, CCSE, CCHS, অর্ব্া D75 কাউরেল, যেমনরি প্ররোজয, কর্ৃক
ত যেরকান উপস্থাপনা
সীরমর্ র্াকরব্ যেৌরিক পরেমাণ সমরেে জনয এব্ং যসগুরল জনসািােরণে মর্ামর্ প্রদারন যকান রব্ঘ্ন
ঘিারব্ না।
4. চ্যারেলে DOE-এে অরফরিোল ইন্টােরনি ওরেব্সাইরি যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে যনারিস যপাস্ট
কেরব্ন এব্ং সকল ক্ষরর্েস্ত রপর্ামার্া এব্ং রিক্ষার্তীরদে কারে যনারিস যদরব্ন। এোড়া, চ্যারেলে
করমউরনরি যব্াডতসমূ হ এব্ং রনব্তারচ্র্ যস্টি এব্ং স্থানীে অরফরসোলগ্ণ োো ক্ষরর্েস্ত করমউরনরি
রডরিরটে প্ররর্রনরি র্ারদে জারনরে যদরব্ন। সকল আেহী পক্ষসমূ হরক প্রস্তারব্ে উপে মর্ামর্ প্রদারনে
সু রোগ্ যদো হরব্।
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5. এমন যেৌর্ পাব্রলক রহোরেংরেে পরে, অরভঘার্প্রাপ্ত CEC প্রস্তারব্র্ স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে
উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে উপে PEP-যর্ সু পারেি পাোরব্ন রক পাোরব্ন না যসরব্ষরে একরি প্রস্তাব্ পাস
কেরর্ পারে, এব্ং যসরি এই প্ররব্িারনে যসকিন II.C-যর্ ব্রণতর্ এই েকম রব্ষরে যেরকান PEP যভারিে
কমপরক্ষ সার্ (7) রদন আরগ্ PEP-এে রব্রব্চ্নাে জনয পাোরব্, েরদ CEC যর্রক এমন প্রস্তাব্ লাভ,
PEP-এে এই রব্ষরে পদরক্ষপ েহরণে পূ ব্ত ির্ত না হে।
6. পাব্রলক মর্ামর্ লারভে পরে, চ্যারেলে প্রস্তারব্র্ স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া ব্যব্হারে পরেব্র্তরনে রব্ষেরি
উরেখরোগ্যভারব্ র্াে ক্ষমর্াব্রল সংরিািন কেরর্ পারেন, েরদ সংরিারির্ প্রস্তাব্ প্রার্রমক EIS-এ
উরেরখর্ স্কুলসমূ হ ব্ারদ অনয যকান স্কুরলে উপে অরভঘার্ না যফরল। েরদ এমন হে যে চ্যারেলে
প্রস্তাব্রি উরেখরোগ্যভারব্ সংরিািরনে রসদ্ধান্ত যনন, রর্রন এই প্ররব্িারনে § II.A.1-এ ব্রণতর্ ফরমত
সংরিারির্ EIS প্রস্তুর্ কেরব্ন। সংরিারির্ EIS প্রকারির্ হরব্ DOE-ে অরফরসোল ইন্টােরনি
ওরেব্সাইরি এব্ং একরি করপ § II.A.3-এ ব্রণতর্ভারব্, প্ররোজয হরল, অরভঘার্প্রাপ্ত CEC, অরভঘার্প্রাপ্ত
করমউরনরি যব্াডতসমূ হ, করমউরনরি সু পারেনরিনরডন্ট, অরভঘার্প্রাপ্ত স্কুরলে SLT, এব্ং CCHS এব্ং/অর্ব্া
CCSE এব্ং D75 কাউরেরল জমা যদো হরব্। এই েকম সংরিারির্ EIS জমাদারনে পরনে রদন পরে,
চ্যারেলে অর্ব্া যডপুরি চ্যারেলে, অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে যক্ষরে চ্যারেলল অর্ব্া
চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি রনউ ইেকত এডুরকিন আইরনে § 2590-h(2-a)(d-1) অনু োেী একরি যেৌর্
পাব্রলক রহোরেংরেে আরোজন কেরব্ন।
C. PEP কর্ৃক
ত অনু রমারদর্
1. চ্যারেলে স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে সকল প্রস্তাব্ অনু রমাদরনে জনয PEP-যর্
জমা যদরব্ন।
2. স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে যে যকান উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে যেরকান প্রস্তাব্ PEP অনু রমাদন কোে আরগ্,
জনসািােণরক প্রস্তারব্ে উপে মর্ামর্ প্রদারনে সু রোগ্ রদরর্ হরব্। এমন প্রস্তারব্ে উপে PEP-এে যভারিে
কমপরক্ষ পের্ারেি (45) রদন আরগ্, PEP প্রস্তারব্ে একরি যনারিস DOE-এে অরফরসোল ইন্টােরনি
ওরেব্সাইরি প্রকাি কেরব্ এব্ং রব্রিষভারব্ সকল করমউরনরি সু পারেনরিনরডন্ট, CEC, করমউরনরি যব্াডত, এব্ং
SLT-সমূ রহে কারে রব্রল কেরব্। এই িেরনে যনারিরস অন্তভুতি র্াকরব্:
a. প্রস্তারব্ে রব্ষে, উরেিয, এব্ং রব্ষরেে একরি রব্ব্েণ;
b. EIS পরেব্র্তন রব্ষেক পূ ণত র্র্য যেখারন পাওো োরব্, যস র্র্য;
c. রেরন রব্রব্চ্নািীন রব্ষে সম্পরকত জারনন এব্ং এই িেরনে প্রস্তাব্ সম্পরকতর্ যেরকান র্র্য োে কারে
পাওো োরব্ যসই রসরি রডরিট প্ররর্রনরিে নাম, অরফস, রেকানা, ইরমইল, এব্ং যফান নম্বে।
d. প্রস্তারব্ে উপে যেরকান রহোরেং র্ারেখ, সমে ও স্থান;
e. যে PEP সভাে PEP প্রস্তারব্ে উপে যভাি েহণ কেরব্, যস সভাে র্ারেখ, সমে ,এব্ং স্থান; এব্ং
f.

প্রস্তাব্ সম্পরকত কীভারব্ যমৌরখক ব্া রলরখর্ মন্তব্য যদওো োরব্, যস র্র্য।
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3. েরদ যকান স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে জনয চ্যারেলরেে প্রস্তাব্ যেরকান সমে
পাব্রলক যনারিরসে পরে PEP কর্ৃতক েরর্ষ্ঠ পরেমারণ পরেব্রর্তর্ হে, PEP প্রস্তারব্ে উপে যেরকান PEP
যভারিে কমপরক্ষ পরনে (15) রদন আরগ্ একরি সংরিারির্ পাব্রলক যনারিস ইসু য কেরব্। সংরিারির্ পাব্রলক
যনারিরস অন্তভুতি র্াকরব্:
a. সংরিারির্ প্রস্তারব্ে রব্ষে, উরেিয, এব্ং রব্ষেব্স্তুে একরি রব্ব্েণ;
b. প্রস্তারব্ে সকল উরেখরোগ্য সংরিািরনে পরেরচ্রর্;
c. প্রার্রমক পাব্রলক যনারিরসে পরে প্রস্তারব্ে উপে প্রাপ্ত সকল পাব্রলক মর্ামরর্ে একরি সাে-সংরক্ষপ;
d. সংরিারির্ EIS-এে পূ ণত র্র্য যেখারন পাওো োরব্, যস র্র্য;
e. রেরন রব্রব্চ্নািীন রব্ষে সম্পরকত জারনন এব্ং এই িেরনে প্রস্তাব্ সম্পরকতর্ যেরকান র্র্য োে কারে
পাওো োরব্ যসই রসরি রডরিট প্ররর্রনরিে নাম, অরফস, রেকানা, ইরমইল, এব্ং যফান নম্বে;
f.

সংরিারির্ প্রস্তারব্ে উপে যেরকান রহোরেং র্ারেখ, সমে ও স্থান;

g. যে PEP সভাে PEP সংরিারির্ প্রস্তারব্ে উপে যভাি েহণ কেরব্, যস সভাে র্ারেখ, সমে ,এব্ং স্থান;
এব্ং
h. সংরিারির্ প্রস্তাব্ সম্পরকত কীভারব্ যমৌরখক ব্া রলরখর্ মন্তব্য যদওো োরব্, যস র্র্য।
4. প্রস্তারব্ে উপে পাব্রলক মর্ামর্দারনে সমে যিষ হব্াে পরে এব্ং PEP যভারিে আরগ্, PEP রমরিং যেখারন
প্রস্তারব্ে উপে যভাি হরব্, র্াে চ্রিি (24) ঘণ্টা আরগ্ প্রাপ্ত প্রস্তাব্ সম্পরকতর্ সকল পাব্রলক মর্ামরর্ে
একরি মূ লযােন DOE-এে অরফরসোল ইন্টােরনি ওরেব্সাইরি প্রকাি কো হরব্। এই িেরনে অযারসসরমরন্ট
অন্তভুতি র্াকরব্:
a. উত্থারপর্ রব্রভন্ন সমসযাে একরি সাে-সংরক্ষপ এব্ং উরেখরোগ্য রব্কল্প পোমিত;
b. একরি রব্ব্ৃ রর্ যেখারন প্রস্তারব্ যেরকান উরেখরোগ্য রব্কল্প যকন অন্তভুতি কো হেরন র্াে েু রি;
c. পাব্রলক মর্ামর্ জানাে ফরল প্রস্তারব্ গ্ৃ হীর্ যেরকান পরেব্র্তরনে একরি রব্ব্েণ; এব্ং
d. EIS অর্ব্া সংরিারির্ EIS-এে পূ ণত রব্ব্েণ যেখারন পাওো োরব্, যস র্র্য।
5. েরদ PEP এই প্ররব্িারনে িাো § II.B.5 অনু োেী অরভঘার্প্রাপ্ত CEC-ে সু পারেি না কো যকান প্রস্তাব্
অনু রমাদন করে, যসরক্ষরে PEP র্াে রসদ্ধারন্তে একরি ব্যাখযা CEC-যক যদরব্।
6. এই প্ররব্িান দ্বাো পরেচ্ারলর্ প্রস্তাব্সমূ হ ো PEP কর্ৃতক অনু রমারদর্, যসগুরল এই প্ররব্িারনে সকল প্ররোজয
রব্রি পূ েণ এব্ং যসই স্কুল ব্েে েখন PEP অনু রমারদর্ অনু রমাদন যিষ হরব্, যসরি না হওো পেতন্ত কােতকে
হরব্ না।
III.

একারিক স্কুল অর্ব্া যপ্রাোম অব্স্থান কেরে এমন পাব্রলক স্কুল রব্রডংসমূ হ ব্যব্স্থাপনা প্ররিো
A. রব্রডং কাউরেলসমূ হ
1. দু ই ব্া র্রর্ারিক স্কুল সহ-অব্স্থান কেরে, অর্ব্া যকান D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারন এক অর্ব্া একারিক স্কুল সহঅব্স্থান কেরে এমন প্ররর্রি পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে একরি রব্রডং কাউরেল প্ররর্রষ্ঠর্ হরব্। রব্রডং কাউরেল
প্ররর্রি নন-চ্ািতাে সহ-অব্স্থানকােী স্কুল অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে রপ্ররেপযাল (অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে
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অযারসসিযান্ট রপ্ররেপযাল), এব্ং প্ররর্রি সহ-অব্স্থানকােী চ্ািতাে স্কুরলে রনরোরজর্ একজন প্ররর্রনরি সমিরে
গ্রের্ হরব্। র্াো রব্রডংরেে সকল স্কুল এব্ং যপ্রাোরমে তদনরন্দন মসৃ ণ পরেচ্ালনাে সারর্ সম্পরকতর্
সমসযাগুরল এব্ং র্াো যে রিক্ষার্তীরদেরক পরেরষব্া প্রদান করে র্ারদে সু েক্ষাে রব্ষেসমূ হ আরলাচ্না এব্ং
র্াে সমািারন প্ররর্ মারস অন্তর্ একব্াে রমরলর্ হরব্। েরদ যকান সমসযা সমািারন রব্রডং কাউরেল রসদ্ধারন্ত
যপৌঁোরর্ না পারে, কযাম্পাস পরলরস যমরমা এব্ং প্ররিো ো https://www.schools.nyc.gov/aboutus/school-planning/campus-governance সাইরি লভয, যসখারন ব্রণতর্ রব্ব্াদ রনেসন প্ররিো প্ররোগ্
কো হরব্।
2. রব্রডং কাউরেল র্ারদে রমরিংরেে আরলাচ্যসূ রচ্ এব্ং কােতরব্ব্েণী তর্রে এব্ং সংেক্ষণ কেরব্, এে
পািাপারি স্কুল রব্রডং ব্যব্স্থাপনাে সারর্ সম্পরকতর্ রনরদতষ্ট যেকডতও র্াো োখরব্, যেমনরি
https://www.schools.nyc.gov/about-us/school-planning/campus-governance সাইরি লভয
কযাম্পাস পরলরস যমরমা এব্ং প্ররিোে ব্রণতর্ আরে।
B. এক ব্া একারিক নন-চ্ািতাে স্কুল অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠানসমূ রহে সারর্ সহ-অব্স্থানকােী চ্ািতাে স্কুল
1. যিোেড্ যস্পস করমরিসমূ হ
a. দু ই ব্া র্রর্ারিক নন-চ্ািতাে স্কুল অর্ব্া যকান একরি D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে সারর্ এক ব্া একারিক চ্ািতাে
স্কুল সহ-অব্স্থান কেরে যর্মন প্ররর্রি পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে একরি যিোেড্ যস্পস করমরি প্ররর্রষ্ঠর্
হরব্। যিোেড্ যস্পস করমরিরি গ্রের্ হরব্ রপ্ররেপযাল (অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে একজন অযারসসিযান্ট
রপ্ররেপযাল), একজন রিক্ষক, এব্ং প্ররর্রি সহ-অব্স্থানকােী স্কুল অর্ব্া D75 স্কুল প্ররর্ষ্ঠারনে একজন
রপর্ামার্া সমিরে। একরি নন-চ্ািতাে স্কুরলে রিক্ষক এব্ং রপর্ামার্া সদসযরদে যক্ষরে, এই েকম
যিোেড্ যস্পস করমরি সদসযগ্ণ ঐ স্কুরলে গ্রের্ SLT-এে সংরিষ্ট সদসয কর্ৃতক রনব্তারচ্র্ হরব্ন।

a. এই করমরি প্ররর্ স্কুল ব্েরে কমপরক্ষ চ্াে ব্াে রমরলর্ হরব্। চ্ািতাে স্কুলসমূ রহে যব্লাে যেগুরল যকান
একরি পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে অব্স্থান অর্ব্া সহ-অব্স্থান কেরে এব্ং 28 যম, 2010 র্ারেরখে পরে
PEP কর্ৃক
ত অনু রমাদন লাভ করেরে, র্ারদে যিোেড্ যস্পস করমরি PEP কর্ৃক
ত অনু রমারদর্ রব্রডং
ব্যব্হাে পরেকল্পনা ব্াস্তব্ােন পেতারলাচ্না কেরব্। চ্ািতাে স্কুলসমূ হ যেগুরল যকান একরি পাব্রলক স্কুল
রব্রডংরে অব্স্থান অর্ব্া সহ-অব্স্থারনে জনয 28 যম, 2010 র্ারেরখে আরগ্ অনু রমারদর্ হরেরে, র্ারদে
যিোেড্ যস্পস করমরি ব্র্তমারন যে রব্রডং যস্পস পরেকল্পনা আরে যসরিে ব্াস্তব্ােন পেতারলাচ্না কেরব্।
2. প্রিান উন্নেন এব্ং সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধ
a. চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি রলরখর্ভারব্ যেরকান প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্সু রব্িাে ব্ৃ রদ্ধ ো পাাঁচ্ হাজাে ডলারেে অরিক ব্যরেে যসরি, র্াে অর্তােরনে সূ ে োই যহাক না যকন,
প্রর্রম অব্িযই অনু রমাদন কেরব্ন, ো যকান পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে একরি চ্ািতাে স্কুরলে সহ-অব্স্থারনে
স্থান সংকুলারন কো হরেরে। চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি এই িেরনে অনু রমাদরন ির্ত
রদরর্ পারেন ো প্রিান উন্নেন এব্ং অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে অর্তােরন প্ররোজনীে অরর্তে পরেমারণে
জনয অনু রোিকৃর্ প্ররর্ষ্ঠান যর্রক পাওো এব্ং ো এডুরকিন আইরনে § 2853-এে সাব্রডরভিন 3-এে
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A-190 - স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন এব্ং একারিক স্কুল যেসব্ রব্রডংরে অব্স্থান কেরে
যসগুরলে ব্যব্স্থাপনাে প্ররিো – 8/1/2019
পযাোোফ d-এে ির্ত পূ েরণ পাব্রলক স্কুল রব্রডংরেে মরিয প্ররর্রি নন-চ্ািতাে স্কুলরক অব্িযই যদো
হরব্। প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে ব্যরেে পরেমাপ উভে েম এব্ং সেঞ্জারমে
খেরচ্ অন্তভুতি র্াকরব্। শুিু একরি যপ্রারজট রহরসরব্ যেসকল কাজ হারর্ যনো হরেরে এব্ং যে সেঞ্জাম
যকনা হরেরে, যসগুরল একরি প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে ব্যে পরেমারপ রব্রব্রচ্র্
হরব্। এমন যেরকান িেরনে উন্নেন অর্ব্া উচ্চমারন যনোে আরোজন ো চ্যারেলে কর্ৃতক অনু রমারদর্
হরেরে, এই প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা উচ্চমারন যনোে ইো এমনভারব্ পূ েণ কো হরব্ যেন
চ্ািতাে স্কুরলে জনয যেমন ব্যে হে যসরি যেন পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে অব্রস্থর্ প্ররর্রি নন-চ্ািতাে স্কুরলে
ব্যরেে সমান হে। অর্তােরনে সূ ে োই যহাক না যকন, যেরকান প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা
উচ্চমারন যনোে ব্যে ো পাাঁচ্ হাজারেে ডলারেে উপে এব্ং চ্যারেলে কর্ৃতক অনু রমারদর্, এব্ং যেরি যকান
চ্ািতাে স্কুরলে যক্ষরে কো হরেরে, যে স্কুলরি একরি পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে ইরর্ামরিয সহ-অব্স্থান
কেরে, যসই ব্যে পাব্রলক স্কুল রব্রডংরেে প্ররর্রি নন-চ্ািতাে স্কুরলে ব্যরেে পরেমারণে সমান হরব্, যেই
উন্নেন অর্ব্া আপরেড গ্র্ রর্ন মারসে মরিয কো হরেরে।
b. অনু রমাদন প্ররিো
i.

সকল প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন এব্ং সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে রব্ষে রডরভিন অভ স্কুল প্ল্যারনং অযান্ড
যডভালাপরমন্ট/রস্পস মযারনজরমন্ট এব্ং রডরভিন অভ স্কুল ফযারসরলরিরজে কারে জমা যদব্াে আরগ্
অব্িযই রলরখর্ভারব্ রব্রডংরেে রব্রডং কাউরেল এব্ং যিোেড্ যস্পস করমরিে কারে জমা রদরর্
হরব্। যপ্রারজট শুরুে প্রস্তারব্র্ র্ারেরখে কমপরক্ষ 15 স্কুল রদব্স আরগ্ রলরখর্ প্রস্তাব্ অব্িযই
রডরভিন অভ স্কুল প্ল্যারনং অযান্ড যডভালাপরমন্ট/রস্পস মযারনজরমন্ট অযান্ড রডরভিন অভ স্কুল
ফযারসরলরিজ, অর্ব্া অনয রনিতারের্ অরফরস জমা রদরর্ হরব্। যকান চ্ািতাে স্কুরলে জনয একরি
প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িাে ব্ৃ রদ্ধে অর্তােন অব্িযই জমাদারনে সমে যপরর্ হরব্।

ii.

রডরভিন অভ স্কুল প্ল্যারনং অযান্ড যডভালাপরমন্ট/রস্পস মযারনজরমন্ট, অর্ব্া এে দারেরত্ব রনেু ি যকউ
চ্ািতাে স্কুরলে প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা আেও ব্ৃ রদ্ধে অরব্দন অনু রমাদরনে জনয
পেতারলাচ্না কেরব্ এব্ং এে অনু রমাদরনে ব্যাপারে চ্যারেলে অর্ব্া র্াে দারেত্ব প্রাপ্ত যকান ব্যরিে
কারে সু পারেি জানারব্।

iii.

চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনেু ি ব্যরি চ্ািতাে স্কুরলে অপারেিে এব্ং সহ-অব্স্থানকােী নন-চ্ািতাে
স্কুলগুরলরক প্রস্তারব্র্ প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িাে অনু রমাদন মঞ্জু ে অর্ব্া প্রর্যাখযারনে
রসদ্ধান্তরি জানারব্ন।

iv.

চ্ািতাে স্কুরলে প্রিান উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িাে ব্ৃ রদ্ধে মূ ল প্রস্তারব্ে রূপরেখাে যেরকান
পরেব্র্তন অব্িযই কারজে মারঝ পরেব্র্তন ব্াস্তব্ােরনে আরগ্ চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে
রনরোগ্প্রাপ্ত ব্যরি কর্ৃক
ত অনু রমারদর্ হরর্ হরব্

v.

যেরকান চ্ািতাে স্কুল োো চ্যারেলে অর্ব্া চ্যারেলরেে রনরোগ্প্রাপ্ত ব্যরিে অনু রমাদন োড়া প্রিান
উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে কারজ অেসে হে, র্াো উন্নেন অর্ব্া সু রোগ্-সু রব্িা ব্ৃ রদ্ধে
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A-190 - স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তন এব্ং একারিক স্কুল যেসব্ রব্রডংরে অব্স্থান কেরে
যসগুরলে ব্যব্স্থাপনাে প্ররিো – 8/1/2019
অর্তােরন ঐ পরেমাণ অরর্তে জনয দােব্দ্ধ র্াকরব্ ো রর্ন মারসে মরিয পাব্রলক স্কুল রব্রডংরেে
প্ররর্রি নন-চ্ািতাে স্কুরলে জনয চ্ািতাে স্কুরলে ব্যরেে সমান। চ্যারেলে অনয যেরকান সমািান ো
আইরন লভয যসরিে ব্যব্হাে যব্রে রনরর্ পারেন।
c. আরপল
যকান পাব্রলক স্কুল রব্রডংরে একরি চ্ািতাে স্কুরলে অব্স্থান অর্ব্া সহ-অব্স্থারনে প্রস্তাব্ এব্ং এে সারর্
রব্রডং ব্যব্হারেে প্ল্যান PEP কর্ৃতক একব্াে অনু রমারদর্ হরল, প্রস্তারব্ে অনু রমাদন এব্ং/অর্ব্া
অনু রমারদর্ রব্রডং ব্যব্হারেে প্ল্যারনে ব্াস্তব্ােন এব্ং যসরি অনু সেরণে রব্ষরে রনউ ইেকত রসরি এডুরকিন
আইরনে § 2853(3)(a-5) অনু োেী করমিনাে অভ এডুরকিরনে কারে আরপল কো যেরর্ পারে।
IV.

জরুরে পরেরস্থরর্রর্ স্কুল ব্ন্ধ এব্ং স্কুল ব্যব্হারে উরেখরোগ্য পরেব্র্তরনে প্ররিোসমূ হ
A. চ্যারেলে জরুরে রভরিরর্ অস্থােীভারব্ স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া যকান স্কুরলে ব্যব্হারে একরি উরেখরোগ্য পরেব্র্তন েহণ
কেরর্ পারেন েরদ রর্রন রনিতােণ করেন যে রিক্ষার্তীরদে স্বাস্থয, সু েক্ষা, অর্ব্া সািােণ কলযারণ এই পদরক্ষপ
র্াৎক্ষরণকভারব্ প্ররোজনীে।
B. চ্যারেলে এই জরুরে পদরক্ষরপে কােণ উরেখ করে একরি রলরখর্ রব্ব্ৃ রর্ যদরব্ন এব্ং যসরি DOE-এে অরফরসোল
ইন্টােরনি ওরেব্সাইরি রব্ব্ৃ রর্ প্রকাি কেরব্ন।
C. যকান জরুরে ব্ন্ধ অর্ব্া ব্যব্হারে পরেব্র্তন শুিু েে মাস পেতন্ত কা েতকে র্াকরব্, স্কুল ব্ন্ধ অর্ব্া স্কুল ব্যব্হারে
উরেখরোগ্য পরেব্র্তন েে-মারসে উপরে ব্াড়ারনাে জনয এই সমে চ্যারেলে এই প্ররব্িারনে উরেরখর্ ির্তগুরল
যমরন চ্লরব্ন।

V.

অনু সন্ধান
এই প্ররব্িান সংিান্ত সকল অনু সন্ধান রনরচ্ে রেকানাে পাোরর্ হরব্:
রডরভিন অভ স্কুল প্ল্যারনং অযান্ড যডরভলপরমন্ট
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 420
New York, NY 10007
ফ োন: 212-374-3986
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চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-190 - সংযুবি নং 1A

ক্রমান্বয়ে এবং সববয়েয়ে স্কুল নাম (DBN) বন্ধ
I.

প্রস্তায়বর সার-সংয়েপ
-

-

পরররিরির িথ্য:
o

স্কুয়লর নাম, ককাড এবং কেসব কেয়ড পররয়েবা প্রদান করা হে

o

করমউরনরি স্কুল রডরিক্ট, রবরডং ককাড এবং রিকানা

o

বিবমায়ন সহ-অবস্থানকারী স্কুলসমূ হ (েরদ প্রয়োজ্য হে)

প্রস্তায়বর ফল রহয়সয়ব পদয়েপ েহয়ের রববরে:
o

প্ররি বছর কে কেড(সমূ হ) বাদ কদো হয়ব কসগুরল এবং স্কুলরি কে বছয়র বন্ধ হয়ে োয়ব কসই বছররি
সহ প্রস্তাব বাস্তবােন সম্পয়কব িথ্য প্রদান করুন

-

প্রস্তারবি পদয়েয়পর কেৌরিকিা:
o

দােবদ্ধিার মাপকারি ো স্কুল-উয়ি োওোর প্রস্তাবনাে িথ্য প্রদান কয়রয়ছ িার রববরে

o

ধারাবারহকভায়ব সববরনম্ন সফল স্কুল রহয়সয়ব পরররিরির (েরদ প্রয়োজ্য হে) বযাখ্যা

o

কেখ্ায়ন সম্ভব, স্কুল বন্ধ কয়র কদোর রসদ্ধায়ে কপৌঁছু য়নার আয়ে স্কুয়লর কােবসম্পাদনার উন্নরিয়ি
DOE কিতবক েত হীি উয়েখ্য়োেয পদয়েয়পর সার-সংয়েপ রদন

o

সু পাররে প্রদায়নর আয়ে কেসব স্কুল কােবসম্পাদনার িয়থ্যর রভরিয়ি প্রস্তাব এবং করমউরনরি
সংরিষ্টিার পরররস্থরি সত রষ্ট হয়েয়ছ কসই িথ্য রদন

II. প্রস্তারবি বা সম্ভাবয রবরডংয়ের বযবহার
-

-

রবরডং সম্পরকবি িথ্য:
o

ধারে েমিা

o

বিবমান বযবহার

প্রস্তারবি রবরডং বযবহায়রর রববরে
o

েরদ প্রস্তারবি রবরডং বযবহায়র অেভুবি থ্ায়ক একরি বাড়রি স্কুয়লর অবস্থান, িাহয়ল ঐ প্রস্তারবি
সহ-অবস্থায়নর জ্নয EIS কদখ্ুন।

III. প্রস্তায়বর ফয়ল কেসব রেোথ্বী, স্কুল এবং কমুযরনরির উপর অরভঘাি পড়য়ব কসরি কিিুকু

a. রেোথ্বী
-

রবরডংয়ে ভরিব বিবমান রেোথ্বীয়দর উপর অরভঘাি।
o কেোল এডুয়কেন (SE) এবং ইংরলে লযাঙ্গু য়েজ্ লানবার (ELL) রেোথ্বীয়দর উপর কেয়কান
অরভঘায়ির রববরে এবং িায়দর অেসর হয়ি (েরদ প্রয়োজ্য হে) সহােিাদায়নর পররকল্পনা
o

স্কুয়ল বিবমায়ন এনয়রালড্ রেোথ্বীয়দর জ্নয লভয এনয়রালয়মন্ট রবকল্পসমূ য়হর বযাখ্যা রদন - এর
অেভুবি রেোথ্বীয়দর স্কুল কথ্য়ক ট্র্যান্সফার কনবার সু য়োে আয়ছ রকনা।

o

হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়ে, রমডল্ স্কুল বাছাই কপ্রাোম , এবং বিবমান SE &
ELL রেোথ্বীয়দর কপ্রাোয়ম কেয়কান পররবিবয়নর রববরে ো প্রস্তায়বর (েরদ প্রয়োজ্য হে) অংে
রহয়সয়ব প্রস্তারবি।
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o

েরদ প্রয়োজ্য হে, প্রস্তায়বর অংে রহয়সয়ব স্কুয়ল অনয কেয়কান উয়েখ্য়োেয কপ্রাোম পররবিবয়নর
রববরে রদন ো প্রস্তারবি হয়েয়ছ

-

উয়ি-োওো স্কুয়ল কেসব রেোথ্বী ভরিব হয়ি োরিল িায়দর উপর অরভঘাি।
o

ঐসব রেোথ্বীয়দর জ্নয পরবিবী পদয়েয়পর বযাখ্যা রদন োরা িায়দর হাই স্কুল আয়বদনপয়ে এই
উয়ি-োওো স্কুলরিয়ক িারলকাভুি কয়ররছয়লা।

o

স্কুলরি েরদ কজ্ানভুি হে, িাহয়ল কজ্ায়ন বসবাসকারী পররবারগুরলর উপর এর অরভঘায়ির বযাখ্যা
রদন

o

রেোথ্বীয়দর জ্নয এর রবকল্প কী রয়েয়ছ িার রববরে রদন। উয়ি-োওো স্কুলরি কে মহোে অবরস্থি
কসই করমউরনরিয়ি অবরস্থি স্কুলগুরলর (প্রাসরঙ্গক কেড স্তরসমূ য়হ) িারলকা রদন, এবং স্কুলগুরলর
প্ররিরির জ্নয রনয়ির িথ্য প্রদান করুন:


নাম



DBN



রিকানা



িারলকাভুরি সংক্রাে ডযািা



রবরডংয়ের ধারেেমিা/বযবহার



িারহদার ডযািা (য়েখ্ায়ন প্রয়োজ্য)



অফারকতি কপ্রাোমসমূ য়হ কোেযিার মাপকারি



SE এবং ELL ডযািা



কেখ্ায়ন প্রয়োজ্য লভয হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ অথ্বা রমডল্ স্কুল
িয়েস কপ্রাোম

o



সাইয়ি অরভেমযিা



দােবদ্ধিার িথ্য

লভয কপ্রাোমসমূ য়হর উপর অরভঘাি:


প্রস্তারবি কফজ্ আউি (উয়ি-োওো) স্কুয়ল (প্রয়োজ্য হয়ল) লভয হাই স্কুল অযাডরমেনস্
কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ এবং রমডল্ স্কুল বাছাই কপ্রাোয়মর িারলকা তিরর করুন



কেখ্ায়ন প্রয়োজ্য, ঐসব স্কুয়লর (প্রাসরঙ্গক কেড স্তয়র) িারলকা তিরর করুন কেগুরল একই
ধরয়নর হাই স্কুল অযাডরমেনস কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ এবং রমডল্ স্কুল বাছাই কপ্রাোম
অফার কয়র

o

রবরডংরি েরদ পূ েবভায়ব প্রয়বেয়োেয হে, িাহয়ল কেসব রেোথ্বী পূ েব অরভেময স্কুয়লর আবরেযকিা
রয়েয়ছ িায়দরয়ক কীভায়ব আসন কদো হয়ব কসরি বযাখ্যা করুন

b. স্কুলসমূ হ
-

রবরডংয়ের স্কুলগুরলর উপর প্রস্তায়বর অরভঘাি:
o

উয়ি-োওোর ফলশ্রুরিয়ি রবরডংয়ে বাদ োওো আসন সংখ্যা

o

রবরডংয়ের আনু মারনক বযবহার
রবরডংয়ে আনু মারনক নিুন আসন সংখ্যা

o
o

রবরডংয়ে (পত থ্ক EIS কেরি তিরর হয়ব িার করফায়রন্স) প্রস্তারবি নিুন কেয়কান স্কুয়লর রববরে।
রনয়ির িথ্যগুরল অেভুবি করুন:


নাম



DBN
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রিকানা



প্রস্তারবি নিুন ভরিব রেোথ্বী িারলকাভুরিকরে



বাছাইয়ের মাপকারি (েরদ প্রয়োজ্য হে)



হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ অথ্বা রমডল্ স্কুল িয়েস কপ্রাোয়মর
ধরন (েরদ প্রয়োজ্য হে)

o

রবরডংয়ের প্ররিরি স্কুয়লর জ্নয, প্রস্তায়বর ফল রহয়সয়ব রেোরনয়দবেনার স্থান বরাদ্দ কীভায়ব
পররবরিবি হয়ব িার রববরে। এছাড়া, প্রস্তায়বর ফল রহয়সয়ব রবরডংয়ের অনয স্কুলসমূ য়হ ভরিব
সরাসরর বাড়য়ব বা কময়ব রকনা িার রববরে রদন

o

েরদ প্রয়োজ্য হে, পররকরল্পি প্রধান উন্নরি অথ্বা রবরভন্ন সু রবধা বধবয়নর িারলকা তিরর করুন

c. করমউরনরি
-

েড় রহয়সয়ব, করমউরনরির উপর প্রস্তায়বর অরভঘায়ির রববরে রদন:
o

লভয আসন এবং আয়েপায়ের স্কুলগুরলর উপর অরভঘাি:


ভরিবর ধারা



ধারেেমিার িারহদা



উয়ি-োওো এবং বাদ কদোর ফলশ্রুরিয়ি করমউরনরিয়ি আনু মারনক বাদ-পড়া আসয়নর



সংখ্যা।
নিুন স্কুলসমূ হ, কেড সম্প্রসারে, এবং িলমান স্কুলসমূ হ প্ররিষ্ঠার ফল রহয়সয়ব
করমউরনরিয়ি তিরর নিুন আনু মারনক ভরবেযি আসন সংখ্যা



করমউরনরিয়ি (োই প্রয়োজ্য) প্রস্তারবি নিুন স্কুলসমূ য়হর (প্রাসরঙ্গক কেড স্তরগুরলয়ি)
িারলকা তিরর করুন এবং রনয়ির িথ্য রদন:


নাম



DBN



রিকানা



প্রস্তারবি নিুন ভরিব রেোথ্বী িারলকাভুরিকরে



বাছাইয়ের মাপকারি (েরদ প্রয়োজ্য হে)



হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ অথ্বা রমডল্ স্কুল িয়েস
কপ্রাোয়মর ধরন (েরদ প্রয়োজ্য হে)

o

রেোথ্বীয়দর জ্নয এর রবকল্প কী রয়েয়ছ িার রববরে রদন। উয়ি-োওো স্কুলরি কে মহোে অবরস্থি
কসই করমউরনরিয়ি অবরস্থি স্কুলগুরলর (প্রাসরঙ্গক কেড স্তরসমূ য়হ) িারলকা রদন, এবং স্কুলগুরলর
প্ররিরির জ্নয রনয়ির িথ্য প্রদান করুন:


নাম



DBN



রিকানা



িারলকাভুরি সংক্রাে ডযািা



রবরডংয়ের ধারেেমিা/বযবহার



িারহদার ডযািা (য়েখ্ায়ন প্রয়োজ্য)



অফারকতি কপ্রাোমসমূ য়হ কোেযিার মাপকারি



SE এবং ELL ডযািা
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কেখ্ায়ন প্রয়োজ্য লভয হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE পযাথ্ওয়েজ্ অথ্বা রমডল্ স্কুল
িয়েস কপ্রাোম

o



সাইয়ি অরভেমযিা



দােবদ্ধিার িথ্য

কপ্রাোমসমূ হ লভযিার উপর অরভঘাি:


প্রস্তারবি কফজ্ আউি (উয়ি-োওো) স্কুয়ল লভয হাই স্কুল অযাডরমেনস্ কপ্রাোম, CTE
পযাথ্ওয়েজ্ এবং রমডল্ স্কুল বাছাই কপ্রাোয়মর প্রয়োজ্য িারলকা তিরর করুন



ঐসব স্কুয়লর (প্রাসরঙ্গক কেড স্তয়র) িারলকা তিরর করুন কেগুরল একই ধরয়নর হাই স্কুল
অযাডরমেনস CTE পযাথ্ওয়েজ্ এবং রমডল্ স্কুল বাছাই কপ্রাোম অফার কয়র

o

রহস্টরর এবং করমউরনরি বযবহার



কখ্ন স্কুল কখ্ালা কসরি উয়েখ্ করুন
এডুয়কেন আইয়নর ধারা 414 অনু োেী এই কফজ্ আউি অবস্থায়ন করমউরনরি সদসযয়দর
স্কুল রবরডং বযবহায়রর অনু য়মাদন পাবার কোেযিা, প্রস্তারবি পুন:রূপােন কিিা প্রভাব
কফলয়ব, েরদ থ্ায়ক, িার রববরে রদন

IV. িারলকাভুরি, ভরিব এবং স্কুয়লর কােবসম্পাদনার িথ্য
-

প্ররিরি অরভঘািপ্রাপ্ত স্কুয়লর জ্নয, রনয়ির িথ্য প্রদান করুন:
o িারলকাভুরি সংক্রাে ডযািা


বিবমান িারলকাভুরি এবং কেসব কেয়ড পররয়েবা প্রদান করা হে
নিুন স্কুলসমূ হ আনু মারনক িারলকাভুরিকরে (েরদ প্রয়োজ্য হে)



ভরিব এবং কোেযিার মাপকারি



জ্নসংখ্যা রবেেক িথ্য



বয়ন্ধর জ্নয কে স্কুলরি প্রস্তারবি হয়েয়ছ, কসখ্ায়ন কেসব কেয়ড পররয়েবা প্রদান করা হে
এবং বন্ধ হবার ধায়পর শুরু কথ্য়ক পূ েব বন্ধ পেবে প্ররি বছয়র আনু মারনক িারলকাভুরির



িারলকা করুন
o

কােবসম্পাদনার ডযািা;


কপ্রায়েস ররয়পািব কেড



োজ্ুয়েেয়নর হার এবং/অথ্বা ELA/মযাথ্ কস্কার



দােবদ্ধিার অবস্থার রববত রি



েড় উপরস্থরির হার এবং উপরস্থরির ররয়পায়িব রলংক

V. প্রাথ্রমক বযে এবং সাশ্রে
-

স্কুলগুরলর অথ্বােন ফমুল
ব ার উপর িথ্য রদন

-

স্থানােয়রর (েরদ প্রয়োজ্য হে) বযয়ের উপর িথ্য রদন

VI. কমবিারর িারহদা, রেোরনয়দবেনার বযে, প্রোসন, পররবহন এবং অনয সহােক পররয়েবা

a. কমবী িারহদা
-

প্রোসরনক কমবিারী, রেোর সায়থ্ সম্পত ি নে, এবং রেোরবেেক পদাবলী ো প্রস্তায়বর ফয়ল তিরর হয়ব বা
ছাাঁিাই হয়ব িার উপর অরভঘায়ির রববরে রদন
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-

রডরিক্ট এবং/অথ্বা রসয়স্টয়মর পয়দর উপর অরভঘায়ির সু রনরদবষ্ট খ্রিোন রদন

b. রেোরনয়দবেনার বযে
-

প্ররি মাথ্ারপছু অথ্বােয়নর পররমাে এবং বাড়রি কে অথ্বােন স্কুল পায়ব িার রববরে রদন

c. প্রোসন
-

স্কুল কমবীয়দর উপর অরভঘাি এবং প্রস্তায়বর ফয়ল প্রিযারেি কমবী বত রদ্ধ অথ্বা হ্রায়সর রববরে রদন। েরদ হ্রাস
প্রিযারেি হে, কসয়েয়ে কমবীয়দর উপর কী ঘিয়ব িার বযাখ্যা রদন

d. পররবহন
-

প্রস্তায়বর অরভঘায়ির রববরে রদন - অথ্বা এর ফয়ল কী ঘািরি হয়ব - রেোথ্বীয়দরয়ক (েরদ প্রয়োজ্য হে)
প্রদি পররবহয়নর উপর

e. অনযানয সহােিা পররয়েবা

VII. রবরডংয়ের িথ্য
-

রবরডংয়ের ধরন: প্রাইমারর, কসয়কন্ডারর

-

কে বছয়র তিরর হয়েয়ছ

-

BCA-এর সারববক মান

-

লেয-রস্থরকতি বযবহার এবং লেয-রস্থরকতি ধারেেমিা

-

FY 2009-এ বযবস্থাপনা বযে:

-

o

শ্রম:

o

উপকরে:

o

বযবস্থাপনা এবং কমরাময়ির িুরিসমূ হ:

o

সারভবস কন্ট্রাক্টস্:

o

কয়স্টারডোল পররিালনা বযে (সামেী, কায়স্টারডোল বরাদ্দ):

FY 2009-এ জ্বালারন বযে:
o

ইয়লরিক

o

েযাস

o

কিল

-

বিবমান অথ্বা আয়ের স্কুল বছয়র কেসব কপ্রায়জ্ক্ট কেে হয়েয়ছ:

-

বত হৎ পররকল্পনাে কপ্রায়জ্ক্টগুরলর প্রস্তাব হেয়ছ:

-

েরদ পূ েবভায়ব প্রয়বেয়োেয রকনা কসরির উয়েখ্:

-

রবরডংয়ের তবরেয়ষ্টযর িারলকা: রজ্ময়নরসোম, অরডিররোম, সায়েন্স লযাব, কযায়ফয়িররো, লাইয়েরর
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বিদ্যমান স্কুল নাম(সমূ হ) (DBN)-এে সান্সে নতুন স্কুল নান্সমে (DBN) সহ-অিস্থান

I. প্রস্তান্সিে সাে-সংন্সেপ
-

পবেবচ্বতে তেয:
o নতুন স্কুন্সলে নাম, ক াড, চ্ার্টাে অেিা নন-চ্ার্টাে অিস্থা এিং কযসি কেন্সড পবেন্সেিা প্রদ্ান
o

ো হয়
নতুন স্কুল চ্ালু হিাে প্রেম িছন্সে আনু মাবন

o

যবদ্ এবর্ চ্ার্টাে স্কুল হয়, অনু ন্সমাদ্ন ােীে পবেবচ্বত

o

বিদ্যমান স্কুল(সমূ হ)-এে নাম(গুবল), এিং কযসি কেন্সড পবেন্সেিা প্রদ্ান

o
-

ভবতট বিোেটী সংখ্যা এিং িৃ বিে হাে
ো হয়

বমউবনবর্ স্কুল বডবিক্ট, বিবডং ক াড এিং বি ানা

প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি পদ্ন্সেপ েহন্সেে বিিেে:
o

প্রস্তাি িাস্তিায়ন সম্পব টত তেয প্রদ্ান

রুন এে অন্তভুটি নতুন স্কুল ক্রমান্বন্সয় িৃ বিে সান্সে

সান্সে কেড(সমূ হ) এিং বিোেটী সংখ্যাে িৃ বি
-

নতুন স্কুন্সলে বিিেে

-

প্রস্তাবিত পদ্ন্সেন্সপে কযৌবি তা
o

সহ-অিস্থান্সনে প্রন্সয়াজনীয়তা এিং

ীভান্সি প্রস্তান্সিে ঐ প্রন্সয়াজনীতাে সমাধান হন্সি তাে িযাখ্যা

বদ্ন
II. প্রস্তাবিত িা সম্ভািয বিবডংন্সয়ে িযিহাে
-

-

বিবডং সম্পব টত তেয:
o

ধােে েমতা

o

িতটমান িযিহাে

প্রস্তাবিত বিবডং িযিহান্সেে বিিেে

III. প্রস্তান্সিে ফন্সল কযসি বিোেটী, স্কুল এিং

মুযবনবর্ে উপে অবভঘাত পড়ন্সি কসবর্

তর্ু ু

a. বিোেটী
-

বিবডংন্সয় ভবতট িতটমান বিোেটীন্সদ্ে উপে অবভঘাত:
o কেিাল এডুন্স িন (SE) এিং ইংবলি লযাঙ্গু ন্সয়জ লানটাে (ELL) বিোেটীন্সদ্ে উপে কযন্স ান
অবভঘান্সতে বিিেে এিং তান্সদ্ে অেসে হন্সত (যবদ্ প্রন্সযাজয হয়) সহায়তাদ্ান্সনে পবে ল্পনা
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o

হাই স্কুল অযাডবমিনস্ কপ্রাোম, CTE পযােওন্সয়, বমডল্ স্কুল িাছাই কপ্রাোম এিং িতটমান SE &
ELL বিোেটীন্সদ্ে কপ্রাোন্সম কযন্স ান পবেিতটন্সনে বিিেে যা প্রস্তান্সিে (যবদ্ প্রন্সযাজয হয়) অংি
বহন্সসন্সি প্রস্তাবিত।

o

প্রন্সযাজয হন্সল, স্কুন্সলে কযন্স ান অনয উন্সেখ্ন্সযাগ্য কপ্রাোম সংক্রান্ত পবেিতটন্সনে বিিেে বদ্ন

b. স্কুলসমূ হ
-

বিবডংন্সয়ে স্কুলগুবলে উপে প্রস্তান্সিে অবভঘাত:
o

বিবডংন্সয়ে প্রবতবর্ স্কুন্সলে জনয, প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি বিোবনন্সদ্টিনাে স্থান িোদ্দ

ীভান্সি

পবেিবতটত হন্সি তাে বিিেে। এছাড়া, প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি বিবডংন্সয়ে অনয স্কুলসমূ ন্সহ ভবতট
সোসবে িাড়ন্সি িা
o

o

মন্সি ব না তাে বিিেে বদ্ন
বিদ্যমান স্কুল(সমূ হ) এিং নতুন স্কুন্সল প্রস্তাবিত সহ-অিস্থান অেিা নতুন স্কুল তাে ধােে
েমতায় কপৌঁছা না পযটন্ত সমন্সয় প্রস্তাবিত স্থান িোন্সদ্দে এ বর্ বিিেে অন্তভুটি রুন। যবদ্
নতুন স্কুলবর্ এ বর্ চ্ার্টাে স্কুল হয়, প্রস্তাবিত বিবডং িযিহাে পবে ল্পনাবর্ অন্তভুটি রুন।
প্রবতবর্ স্কুন্সলে কেন্সে কেিালবর্ ক্লাসরুমসমূ ন্সহ (ন্সযমন
প্রন্সিিন্সযাগ্যতা উন্সেখ্

c.

মবপউর্াে লযাি, সান্সয়ে লযাি)

রুন

o

কিয়াে ৃ ত স্থানগুবল কযমন বজমন্সনবসয়াম,

o

বিবডংন্সয়ে সু েো এিং বনোপত্তা পবে ল্পনাে উপে অবভঘান্সতে বিিেে বদ্ন।

o

যবদ্ প্রন্সযাজয হয়, পবে বল্পত প্রধান উন্নবত অেিা বিবভন্ন সু বিধা িধটন্সনে তাবল া ততবে

যান্সফন্সর্বেয়া, লাইন্সেবে, এিং কখ্লােমান্সিে উপে
অবভঘান্সতে বিিেে বদ্ন। প্রস্তাবিত সহ-অিস্থান ােী স্কুলগুন্সলাে মন্সধয তর্ু ু এমন স্থান
কিয়াে ো যান্সি তাে এ বর্ উদ্াহেে অন্তভুটি রুন
রুন

বমউবনবর্
-

গ্ড় বহন্সসন্সি,
o

বমউবনবর্ে উপে প্রস্তান্সিে অবভঘান্সতে বিিেে বদ্ন:

লভয আসন এিং আন্সিপান্সিে স্কুলগুবলে উপে অবভঘাত:


ভবতটে ধাো



ধােেেমতাে চ্াবহদ্া
নতুন স্কুলসমূ হ, কেড সম্প্রসােে, এিং চ্লমান স্কুলসমূ হ প্রবতষ্ঠাে ফল বহন্সসন্সি
বমউবনবর্ন্সত ততবে নতুন আনু মাবন ভবিেযত আসন সংখ্যা


o

কপ্রাোমসমূ হ লভযতাে উপে অবভঘাত:
 প্রস্তাবিত নতুন স্কুল লভয প্রন্সযাজয হাই স্কুল অযাডবমিনস্ কপ্রাোম, CTE পযােওন্সয়জ
এিং বমডল্ স্কুল িাছাই কপ্রাোন্সমে তাবল া ততবে

o

এডুন্স িন আইন্সনে ধাো 414 অনু যায়ী এই অিস্থান্সন

রুন

বমউবনবর্ সদ্সযন্সদ্ে স্কুল বিবডং

িযিহান্সেে অনু ন্সমাদ্ন পািাে কযাগ্যতা, প্রস্তাবিত সহ-অিস্থান্সনে সম্ভািয ফল বহন্সসন্সি, যবদ্ োন্স ,
তর্া প্রভাি কফলন্সি তাে বিিেে বদ্ন
IV. তাবল াভুবি, ভবতট এিং স্কুন্সলে

াযটসম্পাদ্নাে তেয
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-

প্রবতবর্ অবভঘাতপ্রাপ্ত স্কুন্সলে জনয, বনন্সচ্ে তেয প্রদ্ান
o তাবল াভুবি সংক্রান্ত ডযার্া

রুন:



িতটমান তাবল াভুবি এিং কযসি কেন্সড পবেন্সেিা প্রদ্ান ো হয়
নতুন স্কুলসমূ হ আনু মাবন তাবল াভুবি েে (যবদ্ প্রন্সযাজয হয়)



ভবতট এিং কযাগ্যতাে মাপ াবি



জনসংখ্যা বিেয়



িন্সেে জনয কয স্কুলবর্ প্রস্তাবিত হন্সয়ন্সছ, কসখ্ান্সন কযসি কেন্সড পবেন্সেিা প্রদ্ান



তেয

হয় এিং িে হিাে ধান্সপে শুরু কেন্স
তাবল াভুবিে তাবল া রুন

পূ েট িে পযটন্ত প্রবত িছন্সে আনু মাবন

াযটসম্পাদ্নাে ডযার্া;

o

V. প্রােবম



কপ্রান্সেস বেন্সপার্ট কেড



োজুন্সয়িন্সনে হাে এিং/অেিা ELA/মযাে কস্কাে



দ্ায়িিতাে অিস্থাে বিিৃ বত



গ্ড় উপবস্থবতে হাে এিং উপবস্থবতে বেন্সপান্সর্ট বলং

িযয় এিং সাশ্রয়

-

স্কুলগুবলে অেটায়ন ফমুল
ট াে উপে তেয বদ্ন

-

স্থানান্তন্সেে (যবদ্ প্রন্সযাজয হয়) িযন্সয়ে উপে তেয বদ্ন

VI.

মটচ্াবে চ্াবহদ্া, বিোবনন্সদ্টিনাে িযয়, প্রিাসন, পবেিহন এিং অনয সহায়

a.

মটী চ্াবহদ্া
-

ো

প্রিাসবন

মটচ্ােী, বিোে সান্সে সম্পৃ ি নয়, এিং বিোবিেয়

পবেন্সেিা

পদ্ািলী যা প্রস্তান্সিে ফন্সল ততবে হন্সি

িা ছাাঁর্াই হন্সি তাে উপে অবভঘান্সতে বিিেে বদ্ন
-

বডবিক্ট এিং/অেিা বসন্সেন্সমে পন্সদ্ে উপে অবভঘান্সতে সু বনবদ্টষ্ট খ্বতয়ান বদ্ন

b. বিোবনন্সদ্ি
ট নাে িযয়
-

প্রবত মাোবপছু অেটায়ন্সনে পবেমাে এিং িাড়বত কয অেটায়ন স্কুল পান্সি তাে বিিেে বদ্ন

c. প্রিাসন
-

স্কুল

মটীন্সদ্ে উপে অবভঘাত এিং প্রস্তান্সিে ফন্সল প্রতযাবিত

হ্রাস প্রতযাবিত হয়, কসন্সেন্সে

মটীন্সদ্ে উপে

মটী িৃ বি অেিা হ্রান্সসে বিিেে বদ্ন। যবদ্

ী ঘর্ন্সি তাে িযাখ্যা বদ্ন

d. পবেিহন
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-

প্রস্তান্সিে অবভঘান্সতে বিিেে বদ্ন - অেিা এে ফন্সল

ী ঘার্বত হন্সি - বিোেটীন্সদ্েন্স

(যবদ্ প্রন্সযাজয হয়)

প্রদ্ত্ত পবেিহন্সনে উপে

e. সু ন্সযাগ্-সু বিধা িৃ বি (যবদ্ চ্ার্টাে স্কুল হয়)
-

1998 সান্সলে (যা কম 2010-এ সংন্সিাবধত) বনউ ইয় ট কের্ চ্ার্টাে স্কুলস্ আইন অনু যায়ী, ক ান সহঅিস্থান ােী চ্ার্টাে স্কুন্সলে কযন্স ান প্রধান উন্নয়ন অেিা সু ন্সযাগ্-সু বিধাে িৃ বি ($5,000 ডলান্সেে অবধ ),
কসবর্ বিবডংন্সয়ে প্রবতবর্ নন-চ্ার্টাে পািবল

স্কুন্সলে প্রধান উন্নয়ন অেিা সু ন্সযাগ্-সু বিধাে িৃ বিে সান্সে

অিিযই মানানসই হন্সত হন্সি। প্রস্তাবিত উন্নয়ন ীভান্সি মূ লযায়ন
অনু েহ ন্সে চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-190 কদ্খ্ুন

f.

ো হয় কসসম্পব ত
ট আেও তন্সেযে জনয

অনযানয সহায়তা পবেন্সেিা

VII. বিবডংন্সয়ে তেয
-

বিবডংন্সয়ে ধেন: প্রাইমাবে, কসন্স ন্ডাবে

-

কয িছন্সে ততবে হন্সয়ন্সছ

-

BCA-এে সাবিট

-

লেয-বস্থে ৃ ত িযিহাে এিং লেয-বস্থে ৃ ত ধােেেমতা

-

FY 2009-এ িযিস্থাপনা িযয়:
o

শ্রম:

o

উপ েে:

o

িযিস্থাপনা এিং কমোমন্সতে চ্ুবিসমূ হ:

o

সাবভটস

o
-

মান

ন্ট্রাক্টস্:

ন্সোবডয়াল পবেচ্ালনা িযয় (সামেী,

ান্সোবডয়াল িোদ্দ):

FY 2009-এ জ্বালাবন িযয়:
o

ইন্সলবি

o

গ্যাস

o

কতল

-

িতটমান অেিা আন্সগ্ে স্কুল িছন্সে কযসি কপ্রান্সজক্ট কিে হন্সয়ন্সছ:

-

িৃ হৎ পবে ল্পনায় কপ্রান্সজক্টগুবলে প্রস্তাি হয়ন্সছ:

-

যবদ্ পূ েটভান্সি প্রন্সিিন্সযাগ্য ব না কসবর্ে উন্সেখ্:

-

বিবডংন্সয়ে তিবিন্সষ্টযে তাবল া: বজমন্সনবসয়াম, অবডর্বেয়াম, সান্সয়ে লযাি,

যান্সফন্সর্বেয়া, লাইন্সেবে
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বিবডিংয়ের নাম (Code) থেয়ে বিবডিংয়ের নাম (Code)-এ স্কুয়ের নাম (DBN)-এর পুনিবস্থান (Re-Siting)
I. প্রস্তায়ির সার-সিংয়েপ
-

পবরবিবির িেয:
o পুনিবস্থানোরী স্কুয়ের নাম, থোড, িার্বার অেিা বডবিক্ট
o িাস্তিােয়নর (যবি স্কুে নিুন প্রবিবিি হে) প্রেম িছয়র ভবিষ্যি আনু মাবনে িাবেোভুবিেরণ
এিিং থয থস্কয়ে, িিবমায়ন থযসি থেয়ড পবরয়ষ্িা (যবি নিুন প্রবিবিি হে) প্রিান েরা হে এিিং
থয থেড থস্কে পযবন্ত পবরয়ষ্িা থিো হয়ি

-

o

যবি এবর্ িার্বার স্কুে হে, অনু য়মািনোরীর পবরবিবি

o
o

িিবমান েবমউবনবর্ স্কুে বডবিক্ট, বিবডিং থোড এিিং বিোনা
প্রস্তাবিি নিুন েবমউবনবর্ স্কুে বডবিক্ট, বিবডিং থোড এিিং বিোনা

o

বিিযমান সহ-অিস্থানোরী স্কুে(সমূ হ)-এর না, থোড, এিিং থযসি থেয়ড পবরয়ষ্িা থিো হে

প্রস্তায়ির ফে বহয়সয়ি পিয়েপ েহয়ণর বিিরণ:
o

-

প্রস্তাি িাস্তিােন সম্পবেবি িেয প্রিান েরুন এর অন্তভুবি নিুন স্কুে ক্রমান্বয়ে িৃ বির সায়ে
সায়ে থেড(সমূ হ) এিিং বিোেবী সিংখ্যার িৃ বি যবি স্কুে নিুন প্রবিবিি হে, স্কুেবর্ ক্রমান্বয়ে
থিয়ে ওিার সায়ে সায়ে প্রবি িছর থযসি থেড অন্তভুবি হে এিিং বিোেবী সিংখ্যা।

প্রস্তাবিি পিয়েয়পর থযৌবিেিা:
o

সহ-অিস্থায়নর প্রয়োজনীেিা এিিং েীভায়ি প্রস্তায়ির ঐ প্রয়োজনীিার সমাধান হয়ি িার িযাখ্যা
বিন

II. প্রস্তাবিি িা সম্ভািয বিবডিংয়ের িযিহার
-

III.

বিবডিং সম্পবেবি িেয:
o

ধারণ েমিা

o

িিবমান িযিহার

প্রস্তাবিি বিবডিং িযিহায়রর বিিরণ

প্রস্তায়ির ফয়ে থযসি বিোেবী, স্কুে এিিং েমুযবনবর্র উপর অবভঘাি পেয়ি থসবর্ েির্ুেু

a. বিোেবী
-

বিবডিংয়ে ভবিব িিবমান বিোেবীয়ির উপর অবভঘাি।
o থেিাে এডুয়েিন (SE) এিিং ইিংবেি েযাঙ্গু য়েজ োনবার (ELL) বিোেবীয়ির উপর থযয়োন
অবভঘায়ির বিিরণ এিিং িায়ির অেসর হয়ি (যবি প্রয়যাজয হে) সহােিািায়নর পবরেল্পনা
o

হাই স্কুে অযাডবমিনস্ থপ্রাোম, CTE পযােওয়ে, বমডল্ স্কুে িাছাই থপ্রাোম এিিং িিবমান SE &
ELL বিোেবীয়ির থপ্রাোয়ম থযয়োন পবরিিবয়নর বিিরণ যা প্রস্তায়ির (যবি প্রয়যাজয হে) অিংি
বহয়সয়ি প্রস্তাবিি।
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o

প্রয়যাজয হয়ে, স্কুয়ের থযয়োন অনয উয়েখ্য়যাগ্য থপ্রাোম সিংক্রান্ত পবরিিবয়নর বিিরণ বিন
স্কুয়ের িিবমান অিস্থান থেয়ে প্রস্তাবিি নিুন স্কুে িূ রত্ব উয়েখ্ েরুন

o

পািবেে পবরিহয়ন নিুন অিস্থায়ন প্রয়িিয়যাগ্যিা সম্পবেবি িেয প্রিান েরুন এিিং িিবমান

o

বিোেবীয়ির পবরিহন বিেল্পসমূ য়হ (ইয়েয়ো িাস িযিস্থা অেিা পািবেে ট্র্যানবজর্) থযয়োন
পবরিিবয়নর িেয প্রিান েরুন।
o

িিবমান ভবিব বিোেবীয়ির অবধোিংি থোো থেয়ে আসয়ছ থসসম্পবেবি িেয প্রিান েরুন

o

পূ রয়না সাইয়র্ থযসি ভবিষ্যি বিোেবী জনয়গ্াবি ভবিব হয়ি থিয়েবছয়ো িায়ির েী অবভঘাি
পেয়ি িেয প্রিান েরুন

b. স্কুেসমূ হ
-

বিবডিংয়ের স্কুেগুবের উপর প্রস্তায়ির অবভঘাি:
o

বিবডিংয়ের প্রবিবর্ স্কুয়ের জনয, প্রস্তায়ির ফে বহয়সয়ি বিোবনয়িবিনার স্থান িরাদ্দ েীভায়ি
পবরিবিবি হয়ি িার বিিরণ। এছাো, প্রস্তায়ির ফে বহয়সয়ি বিবডিংয়ের অনয স্কুেসমূ য়হ ভবিব
সরাসবর িােয়ি িা েময়ি বেনা িার বিিরণ বিন

o

বিিযমান স্কুে(সমূ হ) এিিং সহ-অিস্থানোরী স্কুয়ের জনয প্রস্তাবিি স্থান িরায়দ্দর এেবর্ বিিরণ
অন্তভুবি েরুন। থয স্কুেবর্র অিস্থান পবরিবিবি হয়ে িার পুনিবস্থান যবি এখ্নও িেমান
োয়ে, থসয়েয়ে স্কুেবর্র পূ ণব প্রবিিা না হওো পযবন্ত প্রবি িছয়র প্রস্তাবিি স্থান িরায়দ্দর এেবর্
বিিরণ অন্তভুবি েরুন। যবি থোন িার্বার স্কুে পুনিবস্থান েয়র, প্রস্তাবিি বিবডিং িযিহার
পবরেল্পনাবর্ অন্তভুি
ব েরুন।

o

প্রবিবর্ স্কুয়ের থেয়ে থেিােবর্ ক্লাসরুমসমূ য়হ (য়যমন েমবপউর্ার েযাি, সায়েন্স েযাি)
প্রয়িিয়যাগ্যিা উয়েখ্ েরুন

o

থিোরেৃি স্থানগুবে থযমন বজময়নবসোম, েযায়ফয়র্বরো, োইয়েবর, এিিং থখ্োরমায়ির উপর
অবভঘায়ির বিিরণ বিন, থযখ্ায়ন প্রয়যাজয। প্রস্তাবিি সহ-অিস্থানোরী স্কুেগুয়োর ময়ধয েির্ুেু
এমন স্থান থিোর েরা যায়ি িার এেবর্ উিাহরণ অন্তভুি
ব েরুন

o

বিবডিংয়ের সু রো এিিং বনরাপত্তা পবরেল্পনার উপর অবভঘায়ির বিিরণ বিন।

o

যবি প্রয়যাজয হে, পবরেবল্পি প্রধান উন্নবি অেিা বিবভন্ন সু বিধা িধবয়নর িাবেো তিবর েরুন

o

স্কুয়ে িিবমান অিস্থায়ন েভয স্থায়নর েী হয়ি থসবর্ উয়েখ্ েরুন

c. েবমউবনবর্
-

গ্ে বহয়সয়ি, েবমউবনবর্র উপর প্রস্তায়ির অবভঘায়ির বিিরণ বিন:
o

েভয আসন এিিং আয়িপায়ির স্কুেগুবের উপর অবভঘাি:


ভবিবর ধারা



ধারণেমিার িাবহিা
নিুন স্কুেসমূ হ, থেড সম্প্রসারণ, এিিং িেমান স্কুেসমূ হ প্রবিিার ফে বহয়সয়ি
েবমউবনবর্য়ি তিবর নিুন আনু মাবনে ভবিষ্যি আসন সিংখ্যা


o

থপ্রাোমসমূ হ েভযিার উপর অবভঘাি:
 প্রস্তাবিি স্কুয়ের পুনিবস্থান সাইর্ (উয়ি-যাওো) স্কুয়ে েভয হাই স্কুে অযাডবমিনস্
থপ্রাোম, CTE পযােওয়েজ এিিং বমডল্ স্কুে িাছাই থপ্রাোয়মর প্রয়যাজয িাবেো তিবর
েরুন
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o

এডুয়েিন আইয়নর ধারা 414 অনু যােী এই অিস্থায়ন েবমউবনবর্ সিসযয়ির স্কুে বিবডিং
িযিহায়রর অনু য়মািন পািার থযাগ্যিা, প্রস্তাবিি পুন:রূপােন েির্া প্রভাি থফেয়ি, যবি োয়ে,
িার বিিরণ বিন

IV. িাবেোভুবি, ভবিব এিিং স্কুয়ের োযবসম্পািনার িেয
-

প্রবিবর্ অবভঘািপ্রাপ্ত স্কুয়ের জনয, বনয়ির িেয প্রিান েরুন:
o িাবেোভুবি সিংক্রান্ত ডযার্া


িিবমান িাবেোভুবি এিিং থযসি থেয়ড পবরয়ষ্িা প্রিান েরা হে
নিুন স্কুেসমূ হ আনু মাবনে িাবেোভুবিেরণ (যবি প্রয়যাজয হে)



ভবিব এিিং থযাগ্যিার মাপোবি



জনসিংখ্যা বিষ্েে িেয



িয়ের জনয থয স্কুেবর্ প্রস্তাবিি হয়েয়ছ, থসখ্ায়ন থযসি থেয়ড পবরয়ষ্িা প্রিান েরা



হে এিিং িে হিার ধায়পর শুরু থেয়ে পূ ণব িে পযবন্ত প্রবি িছয়র আনু মাবনে
িাবেোভুবির িাবেো েরুন
o

োযবসম্পািনার ডযার্া;


থপ্রায়েস বরয়পার্ব থেড



োজুয়েিয়নর হার এিিং/অেিা ELA/মযাে থস্কার



িােিিিার অিস্থার বিিৃ বি



গ্ে উপবস্থবির হার এিিং উপবস্থবির বরয়পায়র্ব বেিংে

V. প্রােবমে িযে এিিং সাশ্রে
-

স্কুেগুবের অেবােন ফমুে
ব ার উপর িেয বিন

-

স্থানান্তয়রর (যবি প্রয়যাজয হে) িযয়ের উপর িেয বিন

VI. েমবিাবর িাবহিা, বিোবনয়িবিনার িযে, প্রিাসন, পবরিহন এিিং অনয সহােে পবরয়ষ্িা

a. েমবী িাবহিা
-

প্রিাসবনে েমবিারী, বিোর সায়ে সম্পৃ ি নে, এিিং বিোবিষ্েে পিািেী যা প্রস্তায়ির ফয়ে তিবর হয়ি
িা ছাাঁর্াই হয়ি িার উপর অবভঘায়ির বিিরণ বিন

-

বডবিক্ট এিিং/অেিা বসয়েয়মর পয়ির উপর অবভঘায়ির সু বনবিবষ্ট খ্বিোন বিন

b. বিোবনয়িবিনার িযে
-

প্রবি মাোবপছু অেবােয়নর পবরমাণ এিিং িােবি থয অেবােন স্কুে পায়ি িার বিিরণ বিন

c. প্রিাসন
-

স্কুে েমবীয়ির উপর অবভঘাি এিিং প্রস্তায়ির ফয়ে প্রিযাবিি েমবী িৃ বি অেিা হ্রায়সর বিিরণ বিন। যবি
হ্রাস প্রিযাবিি হে, থসয়েয়ে েমবীয়ির উপর েী ঘর্য়ি িার িযাখ্যা বিন

d. পবরিহন
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-

প্রস্তায়ির অবভঘায়ির বিিরণ বিন - অেিা এর ফয়ে েী ঘার্বি হয়ি - বিোেবীয়িরয়ে (যবি প্রয়যাজয হে)
প্রিত্ত পবরিহয়নর উপর

e. প্রধান উন্নেন অেিা সু য়যাগ্-সু বিধার িৃ বি (যবি িার্বার স্কুে হে)
-

1998 সায়ের (যা থম 2010-এ সিংয়িাবধি) বনউ ইেেব থের্ িার্বার স্কুেস্ আইন অনু যােী, থোন সহঅিস্থানোরী িার্বার স্কুয়ের থযয়োন প্রধান উন্নেন অেিা সু য়যাগ্-সু বিধার িৃ বি ($5,000 ডোয়রর অবধে),
থসবর্ বিবডিংয়ের প্রবিবর্ নন-িার্বার পািবেে স্কুয়ের প্রধান উন্নেন অেিা সু য়যাগ্-সু বিধার িৃ বির সায়ে
অিিযই মানানসই হয়ি হয়ি। প্রস্তাবিি উন্নেন েীভায়ি মূ েযােন েরা হে থসসম্পবেবি আরও িয়েযর জনয
অনু েহ েয়র িযায়ন্সেয়রর প্রবিধান A-190 থিখ্ুন

f.
VII.

অনযানয সহােিা পবরয়ষ্িা
বিবডিংয়ের িেয
-

বিবডিংয়ের ধরন: প্রাইমাবর, থসয়েন্ডাবর

-

থয িছয়র তিবর হয়েয়ছ

-

BCA-এর সাবিবে মান

-

েেয-বস্থরেৃি িযিহার এিিং েেয-বস্থরেৃি ধারণেমিা

-

FY 2009-এ িযিস্থাপনা িযে:

-

o

শ্রম:

o

উপেরণ:

o

িযিস্থাপনা এিিং থমরাময়ির িুবিসমূ হ:

o

সাবভবস েন্ট্রাক্টস্:

o

েয়োবডোে পবরিােনা িযে (সামেী, োয়োবডোে িরাদ্দ):

FY 2009-এ জ্বাোবন িযে:
o

ইয়েবিে

o

গ্যাস

o

থিে

-

িিবমান অেিা আয়গ্র স্কুে িছয়র থযসি থপ্রায়জক্ট থিষ্ হয়েয়ছ:

-

িৃ হৎ পবরেল্পনাে থপ্রায়জক্টগুবের প্রস্তাি হেয়ছ:

-

যবি পূ ণবভায়ি প্রয়িিয়যাগ্য বেনা থসবর্র উয়েখ্:

-

বিবডিংয়ের তিবিয়ষ্টযর িাবেো: বজময়নবসোম, অবডর্বরোম, সায়েন্স েযাি, েযায়ফয়র্বরো, োইয়েবর
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স্কুন্সলে নাম(সমূ হ) (DBN)-এে গ্রেন্সেে পুন:রূপন্সেখা প্রদান
I.

প্রস্তান্সিে সাে-সংন্সেপ
- পবেবচ্বিে িথ্য:
o স্কুন্সলে নাম, গ্র াে (DBN), িিতমান্সন গ্রয গ্রেে পবেসন্সে পবেন্সেিা প্রদান

ো হন্সে এিং

প্রস্তাবিি গ্রযসি গ্রেন্সে পুন:রূপন্সেখায়ন্সনে পন্সে পবেন্সেিা গ্রদয়া হন্সি।
o

বমউবনবি স্কুল বেবিক্ট, বিবডং গ্র াে এিং বি ানা

o িিতমান্সন সহ-অিস্থান ােী স্কুলসমূ হ (যবদ প্রন্সযাজ্য হয়)
- প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি পদন্সেপ েহন্সেে বিিেে
o প্রবি িছে গ্রযসি গ্রেে িাদ গ্রদয়া হন্সি অথ্িা ক্রমান্বন্সয় গ্রযসি গ্রেন্সে পবেন্সেিা গ্রদয়া হন্সি
- প্রস্তাবিি পদন্সেন্সপে গ্রযৌবি িা
o

সহ-অিস্থান্সনে প্রন্সয়াজ্নীয়িা এিং

ীভান্সি প্রস্তান্সিে ঐ প্রন্সয়াজ্নীিাে সমাধান হন্সি িাে িযাখযা

বদন
II. প্রস্তাবিি িা সম্ভািয বিবডংন্সয়ে িযিহাে
- বিবডং সম্পব তি িথ্য:
o ধােে েমিা
o িিতমান িযিহাে
- প্রস্তাবিি বিবডং িযিহান্সেে বিিেে
o

যবদ প্রস্তাবিি বিবডং িযিহান্সে অন্তভুতি থ্ান্স

এ বি িাড়বি স্কুন্সলে অিস্থান, িাহন্সল ঐ প্রস্তাবিি

সহ-অিস্থান্সনে জ্নয EIS গ্রদখুন।
III. প্রস্তান্সিে ফন্সল গ্রযসি বিোথ্তী, স্কুল এিং

মুযবনবিে উপে অবভঘাি পড়ন্সি গ্রসবি

িিু ু

a. বিোথ্তী
-

বিবডংন্সয় ভবিত িিতমান বিোথ্তীন্সদে উপে অবভঘাি।
o

গ্রেিাল এেুন্স িন (SE) এিং ইংবলি লযাঙ্গু ন্সয়জ্ লানতাে (ELL) বিোথ্তীন্সদে উপে গ্রযন্স ান
অবভঘান্সিে বিিেে এিং িান্সদে অেসে হন্সি (যবদ প্রন্সযাজ্য হয়) সহায়িাদান্সনে পবে ল্পনা

o

স্কুন্সল িিতমান্সন এনন্সোলড্ বিোথ্তীন্সদে জ্নয লভয এনন্সোলন্সমন্ট বি ল্পসমূ ন্সহে িযাখযা বদন - এে
অন্তভুতি বিোথ্তীন্সদে স্কুল গ্রথ্ন্স

ট্র্যােফাে গ্রনিাে সু ন্সযাগ আন্সছ ব না।
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o

প্রন্সযাজ্য হন্সল, হাই স্কুল অযােবমিনস্ গ্রপ্রাোম, CTE পযাথ্ওন্সয়, বমেল্ স্কুল িাছাই গ্রপ্রাোম এিং
িিতমান SE & ELL বিোথ্তীন্সদে গ্রপ্রাোন্সম গ্রযন্স ান পবেিিতন্সনে বিিেে বদন যা িিতমান
বিোথ্তীন্সদে জ্নয লভয গ্রযগুবল প্রস্তান্সিে অংি বহন্সসন্সি প্রস্তাবিি হন্সয়ন্সছ।

o

প্রন্সযাজ্য হন্সল, স্কুন্সলে গ্রযন্স ান অনয উন্সেখন্সযাগয গ্রপ্রাোম সংক্রান্ত পবেিিতন্সনে বিিেে বদন

b. স্কুলসমূ হ
-

বিবডংন্সয়ে স্কুলগুবলে উপে প্রস্তান্সিে অবভঘাি
o

বিবডংন্সয়ে প্রবিবি স্কুন্সলে জ্নয, প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি বিোবনন্সদতিনাে স্থান িোদ্দ

ীভান্সি

পবেিবিতি হন্সি িাে বিিেে। এছাড়া, প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি বিবডংন্সয়ে অনয স্কুলসমূ ন্সহ ভবিত
সোসবে িাড়ন্সি িা
o

c.

মন্সি ব না িাে বিিেে বদন

প্রস্তান্সিে ফল বহন্সসন্সি যবদ স্থান লভয হয়, িাহন্সল িাে সম্ভািয িযিহান্সেে বিিেে বদন।

বমউবনবি
-

গড় বহন্সসন্সি,

বমউবনবিে উপে প্রস্তান্সিে অবভঘান্সিে বিিেে বদন।

o

গ্রেে স্তন্সেে ধােে েমিাে উপে সামবে

অবভঘান্সিে যু বি

o

গ্রনি অবভঘাি (এই প্রস্তাি এিং অনয ক্রমান্বন্সয় বিলু বি এিং/অথ্িা গ্রেে পুন:রূপায়ন্সনে ফল
বহন্সসন্সি) বেবিন্সক্টে গ্রেে স্তন্সেে আসন সংখযাে উপে

o



প্রবি স্কুন্সল, প্রবি গ্রেে স্তন্সে আসন সংখযাে িৃ বি অথ্িা হ্রাস



বেবিন্সক্ট লভয আসন্সনে উপে অবভঘান্সিে বিিেে বদন

এেুন্স িন আইন্সনে ধাো 414 অনু যায়ী এই অিস্থান্সন

বমউবনবি সদসযন্সদে স্কুল বিবডং

িযিহান্সেে অনু ন্সমাদন পািাে গ্রযাগযিা, প্রস্তাবিি পুন:রূপায়ন

িিা প্রভাি গ্রফলন্সি, যবদ থ্ান্স ,

িাে বিিেে বদন
IV. িাবল াভুবি, ভবিত এিং স্কুন্সলে
-

াযতসম্পাদনাে িথ্য

প্রবিবি অবভঘাি প্রাি স্কুল, অথ্িা প্রস্তাবিি পুন:রূপায়ন্সন স্কুল েবিেস্ত হন্সয় থ্া ন্সল, বনন্সচ্ উবেবখি
িথ্য প্রদান
o

রুন:

িাবল াভুবি সংক্রান্ত েযািা


িিতমান িাবল াভুবি এিং গ্রযসি গ্রেন্সে পবেন্সেিা প্রদান



ভবিত এিং গ্রযাগযিাে মাপ াবি



জ্নসংখযা বিেয়



িন্সেে জ্নয গ্রয স্কুলবি প্রস্তাবিি হন্সয়ন্সছ, গ্রসখান্সন গ্রযসি গ্রেন্সে পবেন্সেিা প্রদান

িথ্য

ো হয় এিং িে হিাে ধান্সপে শুরু গ্রথ্ন্স
আনু মাবন

ো হয়

িাবল াভুবিে িাবল া

পূ েত িে পযতন্ত প্রবি িছন্সে

রুন
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াযতসম্পাদনাে েযািা;

o

V. প্রাথ্বম



গ্রপ্রান্সেস বেন্সপািত গ্রেে



োজ্ুন্সয়িন্সনে হাে এিং/অথ্িা ELA/মযাথ্ গ্রস্কাে



দায়িিিাে অিস্থাে বিিৃ বি



গড় উপবস্থবিে হাে এিং উপবস্থবিে বেন্সপান্সিত বলং

িযয় এিং সাশ্রয়

-

স্কুলগুবলে অথ্তায়ন ফমুল
ত াে উপে িথ্য বদন

-

স্থানান্তন্সেে (যবদ প্রন্সযাজ্য হয়) িযন্সয়ে উপে িথ্য বদন

VI.

মতচ্াবে চ্াবহদা, বিোবনন্সদতিনাে িযয়, প্রিাসন, পবেিহন এিং অনয সহায়

a.

মতী চ্াবহদা
-

প্রিাসবন

মতচ্ােী, বিোে সান্সথ্ সম্পৃ ি নয়, এিং বিোবিেয়

পবেন্সেিা

পদািলী যা প্রস্তান্সিে ফন্সল তিবে

হন্সি িা ছাাঁিাই হন্সি িাে উপে অবভঘান্সিে বিিেে বদন
-

বেবিক্ট এিং/অথ্িা বসন্সেন্সমে পন্সদে উপে অবভঘান্সিে সু বনবদতষ্ট খবিয়ান বদন

b. বিোবনন্সদতিনাে িযয়
-

প্রবি মাথ্াবপছু অথ্তায়ন্সনে পবেমাে এিং িাড়বি গ্রয অথ্তায়ন স্কুল পান্সি িাে বিিেে বদন

c. প্রিাসন
-

স্কুল

মতীন্সদে উপে অবভঘাি এিং প্রস্তান্সিে ফন্সল প্রিযাবিি

যবদ হ্রাস প্রিযাবিি হয়, গ্রসন্সেন্সে

মতীন্সদে উপে

মতী িৃ বি অথ্িা হ্রান্সসে বিিেে বদন।

ী ঘিন্সি িাে িযাখযা বদন

d. পবেিহন
-

প্রস্তান্সিে অবভঘান্সিে বিিেে বদন - অথ্িা এে ফন্সল

ী ঘািবি হন্সি - বিোথ্তীন্সদেন্স

(যবদ প্রন্সযাজ্য

হয়) প্রদত্ত পবেিহন্সনে উপে

e. অনযানয সহায়িা পবেন্সেিা
-

অনয সহায়

পবেন্সেিাে উপে প্রস্তাবিি গ্রেে পুন:রূপন্সেখায়ন্সনে অবভঘান্সিে বিিেে বদন

VII. বিবডংন্সয়ে িথ্য
-

বিবডংন্সয়ে ধেন: প্রাইমাবে, গ্রসন্স ন্ডাবে

-

গ্রয িছন্সে তিবে হন্সয়ন্সছ

-

BCA-এে সাবিত

মান
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-

লেয-বস্থে ৃ ি িযিহাে এিং লেয-বস্থে ৃ ি ধােেেমিা

-

FY 2009-এ িযিস্থাপনা িযয়:
o

শ্রম:

o

উপ েে:

o

িযিস্থাপনা এিং গ্রমোমন্সিে চ্ুবিসমূ হ:

o

সাবভতস

o
-

ন্ট্রাক্টস্:

ন্সোবেয়াল পবেচ্ালনা িযয় (সামেী,

ান্সোবেয়াল িোদ্দ):

FY 2009-এ জ্বালাবন িযয়:
o

ইন্সলবি

o

গযাস

o

গ্রিল

-

িিতমান অথ্িা আন্সগে স্কুল িছন্সে গ্রযসি গ্রপ্রান্সজ্ক্ট গ্রিে হন্সয়ন্সছ:

-

িৃ হৎ পবে ল্পনায় গ্রপ্রান্সজ্ক্টগুবলে প্রস্তাি হয়ন্সছ:

-

যবদ পূ েতভান্সি প্রন্সিিন্সযাগয ব না গ্রসবিে উন্সেখ:

-

বিবডংন্সয়ে তিবিন্সষ্টযে িাবল া: বজ্মন্সনবসয়াম, অবেিবেয়াম, সান্সয়ে লযাি,

যান্সফন্সিবেয়া, লাইন্সেবে
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