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ăশĊąþত ন্সĂĊ ĎĊাংČ
এই প্রশąāĂ শČক্ষÿীন্সĀĊ ąĀশċ ও অąযলশþ Āন্সĂĊ ধąā ক্Ċý প্রশþষ্ঠ ক্ন্সĊ। এই প্রশąāĂ 5 দĎন্সেম্বĊ, 2000
þশĊন্সখ öশĊক্ þ চ্যন্সন্যċন্সĊĊ প্রশąāĂ A-240 দক্ Ċশলþ ক্ন্সĊ।
ăশĊąþত ĂĎćলহ:


ąĀশċ এąাং অąযলশþ Āন্সĂĊ ćন্সāয ĄĊক্ ক্ন্সĊ (p. 1, §§I.-II.)।



“অąযলশþ

Āন্সĂĊ ক্Ċý ĉচ্ই” Čষčতক্ ăহąতąþী অাংČটি ąĀ দĀয় লন্সয়ন্সচৎ; প্রশþটি অąযলশþ ĀĂ
শąąĊন্সýĊ Ďন্সে ক্Ċý ĉচ্ইন্সয়Ċ আąČযক্þ ĉসক্ত ক্Ċ লন্সয়ন্সচৎ (pp. 1-3)।



ąযখযĀĂ ক্ন্সĊ দĉ, অąযলশþ অÿą ąĀশċĊ শĆশত্ত্ভ ĉচ্ইক্Ċষ Ăশÿটি অąČযই ąĀশċ, অąযলশþ, এąাং
গ্রöসন্সয়Čন্সĂĊ গইûċইĂ অĂসĉয়ষ ĎাংĊশক্ষþ এąাং দĊক্ûক্þ
লন্সą, ĉ ċĆয ăওয় ĉন্সą
ত 
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm (p. 1)Ďইন্সù।



শক্ন্ডĊগন্সùĂ দÿন্সক্ শăþćþ ক্þত ক্ শČক্ষÿী প্রþযলĊ ক্ন্সĊ দĂয় Ďাংরন্ত Ćč ăশĊąþত Ă ক্Ċ লন্সয়ন্সচৎ,
দĉন্সলþস দĉĎą দচৎন্সċćন্সয়Ċ ăঞ্চć öন্মশĀĂ Ćশþত Ċ ক্যন্সċন্ডĊ ąচৎন্সĊĊ ćন্সāয ăন্সে þন্সĀĊন্সক্ অąČযই
শক্ĂûĊগন্সùতন্সĂ Ćশþত ক্Ċন্সþ লয়, ĉশĀ Ă þন্সĀĊ শăþćþ ăĊąþী শČক্ষąচৎন্সĊ þন্সĀĊন্সক্ প্রÿć দগ্রন্সû
Ćশþত ক্Ċন্সþ ćĂস্থ ক্ন্সĊ ÿন্সক্Ă (p. 1, §II.D.)।



ĉসক্ত ক্ন্সĊ দĉ Ćশþত Ċ ąচৎন্সĊ দĉĎą দচৎন্সċন্সćন্সয়Ċ ăঞ্চć öন্মশĀĂ ăন্সে þন্সĀĊ শăþćþĊ দেচ্ছয় þন্সĀĊ
দচৎন্সċন্সćন্সয়ন্সক্ শক্ĂûĊগন্সùতĂ দÿন্সক্ প্রþযলĊ ক্ন্সĊ শĂন্সþ এąাং ăĊąþী শČক্ষąচৎন্সĊ প্রÿć দগ্রন্সû Ćশþত ক্Ċন্সþ
ăন্সĊĂ; এāĊন্সĂĊ দচৎন্সċন্সćন্সয়ন্সক্ অąČযই অąযলশþ শĀন্সþ এąাং ăন্সĊĊ স্কস ċąচৎন্সĊ প্রÿć দগ্রন্সû Ćশþত ক্Ċন্সþ
লন্সą (p. 1, §II.D.)।



ąþত ćĂ শûăùতন্সćন্ট্ অĆ এûস ন্সক্Čন্সĂĊ ĎাংগúশĂক্ শąĂযĎ প্রশþĄċন্সĂ ăĀশą লċĂগĀ ক্ন্সĊ (p. 1,
§II.B.)।



স্পষ্গþĊ öĂয Ćčন্সক্ ćĎý
 ক্ন্সĊ।

●

শąশĆন্ন ăĀąষĊ Ăć লċĂগĀ ক্Ċ লন্সয়ন্সচৎ।
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Ďাংশক্ষপ্তĎĊ
এই প্রশąāĂ 5 দĎন্সেম্বĊ 2000 þশĊন্সখ öশĊক্ þ চ্যন্সন্যċন্সĊĊ প্রশąāĂ A-240
দক্ Ċশলþ ক্ন্সĊ। এটি শĂউ ইয়ক্ত শĎটি ăąশċক্ স্কস ċ ąযąস্থয় শČক্ষÿীন্সĀĊ
Ćশþত , অąযলশþ, এąাং ąĀশċĊ Ăষশþćċ প্রশþষ্ঠ ক্ন্সĊ।
Ćহ শćক্
এক্ąĊ Ćশþত লন্সċ শČক্ষÿীন্সক্ স্কস ċ দĊশöীĊ দÿন্সক্ অăĎĊý ক্Ċ দĉন্সþ ăন্সĊ শুāস ধąā ক্Ċন্সý,
দĉćĂটি প্রশþষ্ঠ ক্Ċ লন্সয়ন্সচৎ এই প্রশąāন্সĂ। ąĀশċ লয় ĉখĂ শČক্ষÿীĊ এক্ শûওই স্কস ċ ą ক্ćতĎশহ চ্
দÿন্সক্ আন্সĊক্টি শûওই স্কস ċ ą ক্ćতĎহশচ্ন্সþ ĉয়। অąযলশþ ঘন্সù ĉখĂ শČক্ষÿীĊ স্কস ċ ąযąস্থ þযগ ক্ন্সĊ।
Ďক্ċ অąযলশþĊ öĂয স্কস ċন্সক্ ক্Ċý ĀČন্স
ত þ লন্সą এąাং অąযলশþĊ শĆশত্ত্ভĊ ûক্যযন্সćন্ট্ ĎাংĊশক্ষþ Ċখন্সþ
লন্সą, এĊ অন্তĆসত ক্ত, ĉশĀ প্রন্সĉöয লয়, গ্রöন্সস য়Čন্সĂĊ ûক্যযন্সćন্ট্, ĉ ąĀশċ, অąযলশþ, এąাং গ্রöন্সস য়Čন্সĂĊ
গইûċইĂঅĂসĉয়ষ ক্Ċ লন্সয়ন্সচৎ (“টিশûশö”) এąাং ċĆয
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm Ďইন্সù।
I.

ąĀশċ
A.

দক্Ă স্কস ন্সċĊ দĊশöীĊ দÿন্সক্ শČক্ষÿীন্সĀĊন্সক্ অăĎĊý ক্Ċ লন্সþ ăন্সĊ ĉশĀ þĊ শĂউ ইয়ক্ত
শĎটিĊ অĂয ăąশċক্ স্কস ċ অÿą ক্ćতĎশচ্ন্স
হ þ ąĀশċ দĂয়, এĊ অন্তĆতস ক্ত লই স্কċ
স Ďććন্সĂĊ
(GED) ক্ćতĎহশচ্।

শČক্ষÿীন্সĀĊ স্কস ন্সċĊ দĊশöীĊ দÿন্সক্ অăĎĊý ক্Ċ দĉন্সþ ăন্সĊ ĉশĀ দীন্সùĊ আইĂ দćþন্সąক্ এąাং
দĎন্ট্রċ অশĄĎ অĆ দলć স্কস শċাংন্সয়Ċ অĂন্সস ćĀĂ শĂন্সয় দলć স্কশċাংন্স
য় ąĀশċ দĂয়।
স
II.

অąযলশþ
ăąশċক্ স্কস ন্সċ Ćশþত এক্öĂ শČক্ষÿীন্সক্ শĂউ ইয়ক্ত শĎটি স্কস ċ ąযąস্থ দÿন্সক্ অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ
ăন্সĊ শুāস শĂম্নশċশখþ দক্Ă এক্টি ক্Ċন্সý। অąযলশþĊ Ďą Ăশÿăত্র স্কস ন্সċ Āশখċ ক্Ċন্সþ এąাং
শČক্ষÿীĊ গ্রযöসন্সয়Čন্সĂĊ প্রþযশČþ þশĊন্সখĊ ăĊ চৎয় ąচৎĊ অąশā Ąইন্সċ Ċখন্সþ লন্সą।

1

A.

দĉĎą শČক্ষÿী শĂউ ইয়ক্ত শĎটি দÿন্সক্ ćসĆ আউù লন্সয় চ্ন্সċ ĉয় þন্সĀĊ অąযলশþ দĀয় লন্সþ
ăন্সĊ। শČক্ষÿী ĉশĀ ĉসক্তĊন্সষ্খĊ শĆþন্সą অÿą দăùত শĊন্সক্Ċ ćন্সāয ćĆ
স লয়, þলন্সċ স্কċ
স
শČক্ষÿীĊ Ăþস Ă ঠিক্Ă, শĎটি এąাং দীù Ďম্পশক্ত þ þÿয ċন্সĆ Āয়ষ ÿক্ন্সą, এচৎে শČক্ষÿীĊ
Ăþস Ă স্কস ন্সċ Ćশþত শąčন্সয়Ċ শċশখþ ক্গöăত্রও ĊখĊ Āশয়ত্বও þন্সĀĊ। Ăþস Ă ঠিক্Ă ĉশĀ অĂয
দক্Ă দĀন্সČ লয়, স্কস ċটি শČক্ষÿীĊ Ăþস Ă শĎটি এąাং দĀČ Ďম্পশক্ত þ þÿয ċন্সĆ Āয়ষ ÿক্ন্সą
এąাং শăþćþĊ ক্ন্সচৎ দÿন্সক্ এক্টি শąąশþ দĂন্সą,1 ĉ শăþćþ ক্þত ক্ শċশখþ অÿą
ăশĊąĊটি দĉ ĉসক্তĊষ্খ দÿন্সক্ ąইন্সĊ চ্ন্সċ দগন্সচৎ দĎ ćন্সćত ĉÿĉÿ স্কস ċ ক্ćী ক্þত ক্ Ďþযশয়þ
লন্সą। ĉচ্ইন্সয়Ċ Ăশÿăত্র অąČযই টিশûশö গইûċইন্সĂ ąশýতþ ăদ্ধশþ অĂসĎন্সĊ শČক্ষÿীĊ দĊক্ন্সûত
ĎাংĊক্ষý ক্Ċন্সþ লন্সą।

B.

উăশস্থশþĊ শČক্ষক্ অÿą অĂয ĉÿĉÿ স্কস ċ ক্ćী
ăশĊচ্ċĂĊ ăĊ ĉশĀ দক্ÿও Ă ăওয় ĉয়।
ĂশÿĆস ক্ত ক্Ċন্সþ লন্সą এąাং টিশûশö-Ċ গইûċইন্সĂ
অযন্সùĂন্সûন্য ĎসăĊĆইöĊ ক্þত ক্ অĂন্সস ćশĀþ লন্সþ

ক্þত ক্ অąযলশþ প্রপ্ত শČক্ষÿীন্সক্ ĉশĀ þĀন্ত
এই অąযলশþĊ Čþত অĂĉয়ষ
স
þĀন্সন্তĊ þÿয
ąশýতþ প্রশরয় অĂĉয়ষ
স
শĄল্ড Ďন্সăùত দĎন্ট্Ċ
লন্সą।

এই প্রশąāন্সĂ ąযąহৃþ ăযন্সĊন্ট্ Čব্দটি দ্বĊ শČক্ষÿীĊ শăþćþ ą অশĆĆąক্ , শক্াংą অĂয দĉ দক্Ă ąযশক্ত, ĉĊ
Ďন্সÿ শČক্ষÿীĊ শăþćþĎহċĆ ą þত্ত্বąāĂćসċক্ Ďম্পক্ত Ċন্সয়ন্সচৎ এćĂ ąযশক্তন্সক্ দą÷য়।
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C.

ĂĂ-শûওই স্কস ċ অÿą ক্ćĎ
ত হশচ্ন্সþ ĉচ্ইক্ þ Ćশþত Ċ ăĊ শČক্ষÿীন্সĀĊন্সক্ অąযলশþ দĀয় লন্সþ
ăন্সĊ, দĉćĂ āćীয় অÿą প্রইন্সĆù স্কċ
দÿন্সক্, অÿą ąযশক্তক্ শČক্ষ ক্ćĎহ
ত শচ্ (IEP)-দþ
স
ĎসăশĊন্সČĊ শĆশত্ত্ভন্সþ দক্Ă ĂĂ-শûওই আąশĎক্ অÿą শĀন্সĂĊ স্কস ċ অÿą ক্ćতĎশচ্ন্স
হ þ Ćশþত Ċ ăĊ
দĎখĂ দÿন্সক্। এই ক্Ċন্সýĊ öĂয শČক্ষÿীন্সক্ অąযলশþĀĂ ক্Ċন্সþ, শČক্ষÿীন্সক্ টিশûশö-দþ ąশýতþ
প্রশরয় অĂসĉয়ষ ĂþĂ
স
স্কċ
অÿą ক্ćতĎশচ্ন্স
হ þ শČক্ষÿীন্সক্ ĆশþĊ
ত
শċশখþ ûক্যযন্সćন্ট্ Ďাংগ্রন্সলĊ
স
öĂয স্কস ċই Āয়ষ ÿক্ন্সą।

D.

ąþত ćন্সĂ শক্ĂûĊগন্সùতন্সĂ Ćশþত এąাং এąাং এąাং 31 শûন্সĎম্বন্সĊĊ আন্সগ ĉĊ ąয়Ď ăাঁচ্ ąচৎĊ লন্সąć
এćĂ শČক্ষÿীĊ শăþćþ শক্ĂûĊগন্সùতĂ দÿন্সক্ Ďন্তĂন্সক্ দেচ্ছয় প্রþযলĊ ক্ন্সĊ শĂন্সয় ăন্সĊĊ
শČক্ষąচৎন্সĊ প্রÿć দগ্রন্সû Ćশþত ক্Ċন্সþ ăন্সĊĂ। শক্ĂûĊগন্সùতĂ দÿন্সক্ এĊক্ć দচৎন্সċন্সćন্সয়ন্সক্
অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ এąাং þন্সĀĊ অąČযই ăĊąþী শČক্ষąচৎন্সĊ প্রÿć দগন্সû Ćশþত লন্সþ
লন্সą। প্রþযলন্সĊĊ শăþćþĊ অĂসন্সĊন্সāĊ প্রćý আąČযক্।

E.

দক্Ă আąশĎক্ প্রশþষ্ঠĂ ą শûশিক্ ąশলĆতহ þ ক্úন্সćয় Ćশþত দĉটি শûওই ক্ćতচ্Ċষ দ্বĊ
ăশĊচ্শċþ Ăয়, দĉćĂ অশĄĎ অĆ শচ্ċন্সেĂ অযন্ড অযশćশċ ĎশĆত ন্সĎĎ ĄযশĎশċটি, লĎশăùċ, ą
ĄীĊ দক্য়Ċ প্রশþষ্ঠĂ, Ćশþত Ċ ĉচ্ইক্ þ ĂশÿĎন্সăন্সক্ষ শČক্ষÿীন্সĀĊ অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ,
ĉখĂ এāĊন্সĂĊ Ćশþত আĀċþ ą ĎĊক্শĊ এন্সöশন্য ক্þত ক্ ąāযþćċক্
হ
ক্Ċ লয়। এই ক্Ċন্সýĊ
অąযলশþ অąČযই অĂসন্সćশĀþ শûওই ক্ćীĎĀĎয ক্Ċন্সąĂ এąাং টিশûটি গইûċইĂ অĂĉয়ষ
স
ĉচ্ইক্ þ ûক্যযন্সćন্ট্ শĀন্সয় Ďćশÿতþ লন্সą।

F.

ąþত ćন্সĂ শপ্র-শক্ĂûĊগন্সùতন্সĂ Ćশþত শČক্ষÿী দĉ 31 শûন্সĎম্বĊ ą þĊ আন্সগ চ্Ċ ąচৎĊ ąয়Ďষ
লয়ć þĊ শăþćþ দেচ্ছয় Ďন্তĂন্সক্ স্কস ċ দÿন্সক্ প্রþযলĊ ক্ন্সĊ শĂন্সþ ăন্সĊĂ। প্রþযলন্সĊĊ
শăþćþĊ অĂসন্সĊন্সāĊ প্রćý আąČযক্। এচৎে, দĉĎą শČক্ষÿী 31 শûন্সĎম্বĊ ą þĊ আন্সগ
চ্Ċ ąচৎĊ ąয়Ďষ লয় এąাং স্কস ন্সċ ùĂ 20 শĀĂ অĂăশস্থþ
স
ÿন্সক্ þন্সক্ স্কċ
টিশûশö
স
গইûċইন্সĂ প্রশþশষ্ঠþ ĉÿĉÿ þĀন্ত ও অąশলþক্Ċý ăদ্ধশþ অĂসĎĊýĎন্সăন্সক্ষ অąযলশþ দĀয়
দĉন্সþ ăন্সĊ।

G.

১৭ ąচৎĊ ąয়ন্সĎ ăে ąচৎন্সĊ স্কস ċąচৎĊ Ďম্পন্নক্Ċষ শČক্ষÿীĊ দেচ্ছয় স্কস ċ2 দÿন্সক্ শĂন্সöন্সĀĊ
প্রþযলĊ ক্ন্সĊ শĂন্সþ ăন্সĊ। দĉĎą শČক্ষÿী দĉ ąচৎĊ ąয়Ď 17 লন্সয়ন্সচৎ দĎই স্কস ċąচৎĊ Ďম্পন্ন
ক্ন্সĊন্সচৎ এąাং ùĂ 20 শĀĂ স্কস ন্সċ অĂসăশস্থþ Ċন্সয়ন্সচৎ þন্সĀĊন্সক্ স্কċ
স ĉÿĉÿ অąশলþক্Ċý ăদ্ধশþ
অĂসĎĊন্সýĊ ăĊ অąযলশþ শĀন্সþ ăন্সĊ। উĆয় অąযলশþĊ দক্ষন্সত্রই স্কċ
স প্ল্যশĂাং ইন্ট্ĊশĆউ ĄĊć
এąাং প্ল্যশĂাং ইন্ট্ĊশĆউ প্রন্সĎশûউĎত ćযĂসয়ċ এ ąশýতþ প্রশরয় অĂĎĊý
স
ক্Ċন্সą। এচৎে,
শČক্ষÿীন্সĀĊ এইćন্সćত শċশখþ দĂটিĎ ċĆ ক্Ċন্সþ লন্সą দĉ 21 ąচৎĊ ąয়ন্সĎĊ আন্সগ ăĉতন্ত þন্সĀĊ
স্কস ন্সċ শĄন্সĊ আĎĊ অশāক্Ċ Ċন্সয়ন্সচৎ, ĉশĀ Ă þĊ ইশþăহন্সąত লই স্কস ċ শûন্সপ্ল্ć ċĆ ক্ন্সĊ
ÿন্সক্।

H.

দĉĎą শČক্ষÿীĊ ąয়Ď 16 ą 17 ąচৎĊ þন্সĀĊন্সক্ শăþćþĊ শċশখþ Ďম্মশþ এąাং ăহýতক্ċ
চ্ক্শĊĊ প্রćý ăওয় Ďন্সăন্সক্ষ ăহýতক্ċ চ্ক্শĊĊ öĂয অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ। 17 ąচৎন্সĊĊ
দąশČ ąয়Ďষ শČক্ষÿীন্সĀĊ দĎĂąশলĂষন্সþ দĉগĀন্সĂĊ ক্Ċন্সý অąযলশþ দĀয় ĉয়। উĆয়ন্সক্ষন্সত্রই
স্কস ċ প্ল্যশĂাং ইন্ট্ĊশĆউ ĄĊć এąাং প্ল্যশĂাং ইন্ট্ĊশĆউ প্রন্সĎশûউĎত ćযĂয়ċ
স
এ ąশýþ
ত প্রশরয়
অĂসĎĊý ক্Ċন্সą। এচৎে, শČক্ষÿীন্সĀĊ এইćন্সćত শċশখþ দĂটিĎ ċĆ ক্Ċন্সþ লন্সą দĉ 21 ąচৎĊ
ąয়ন্সĎĊ আন্সগ ăĉতন্ত þন্সĀĊ স্কস ন্সċ শĄন্সĊ আĎĊ অশāক্Ċ Ċন্সয়ন্সচৎ, ĉশĀ Ă þĊ ইশþăহন্সąত লই

স্কস ċąচৎĊ ĎĊক্শĊĆন্সą শুম্ভ লয় 1 öċই
স
দÿন্সক্। দĉĎą শČক্ষÿী 1 öċই
স
ą þĊ ăন্সĊ 17 ąচৎĊ
ąয়Ďষ লয় þন্সĀĊন্সক্ দĎই স্কস ċąচৎĊ দČč লওয় অąশā স্কস ন্সċ ÿক্ন্সþ লয়।

শČক্ষÿীন্সĀĊ অąযলশþ দĀয়Ċ ক্ĊýĎćহল
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স্কস ċ শûন্সপ্ল্ć ċĆ ক্ন্সĊ ÿন্সক্।

III.

I.

লই স্কċ
স গ্রযöন্সস য়Čন্সĂĊ আন্সগ চ্Ċ ąচৎন্সĊĊ ক্ন্সċö ক্ćতĎহশচ্ন্সþ প্রন্সąন্সČĊ অশāক্Ċ ċন্সĆĊ ăĊ
শČক্ষÿীন্সĀĊ টিশûশö গইûċইন্সĂ ąশýতþ ăদ্ধশþ অĂসĎন্সĊ অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ।

J.

21 ąচৎন্সĊĊ দąশČ শČক্ষÿীন্সĀĊ অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ দĉ ąচৎĊ þন্সĀĊ 21 ąচৎĊ লċ দĎই
স্কস ċąচৎন্সĊĊ দČন্সč।

K.

ĉচ্ইন্সয়Ċ ăĊ ćþ
 শČক্ষÿীন্সĀĊ অąযলশþ দĀয় দĉন্সþ ăন্সĊ।

L.

প্রশþąন্ধষ শČক্ষÿীĊ শĂউ ইয়ক্ত দীù অĂন্সস ćশĀþ শąক্ল্প দক্Ă প্রćýăত্র ą ĎটিতশĄন্সক্ù
ċĆĎন্সăন্সক্ষ দĉ ąচৎĊ þĊ 21 ąচৎন্সĊ ăেন্সচৎ দĎই স্কস ċąচৎĊ দČন্সč অÿą, শক্ĂûĊগন্সùĂ
ąযþষþ, ক্ćăন্সক্ষ 12 ąচৎĊ স্কস ন্সċ ÿক্Ċ ăĊ দেচ্ছয় অąযলশþ শĂন্সþ ăন্সĊ। এāĊন্সĂĊ দক্Ă
শČক্ষÿী দĉ দেচ্ছয় প্রþযলĊ ক্ন্সĊ þন্সক্ অąČযই শċশখþĆন্সą অąশলþ ক্Ċন্সþ লন্সą দĉ 21
ąচৎĊ ąয়Ď লওয়Ċ আন্সগ ăĉতন্ত þĊ স্কস ন্সċ শĄন্সĊ আĎĊ অশāক্Ċ Ċন্সয়ন্সচৎ।

M.

লই স্কস ċ ইক্যইĆযন্সċশন্য শûন্সপ্ল্ć (শöইশû) ċĆক্Ċষ এক্öĂ শČক্ষÿীন্সক্ টিশûশö গইûċইন্সĂ
ąশýতþ প্রশরয় দćþন্সąক্ অąযলশþ দĀয় ĉয়। লই স্কস ċ ইক্যইĆযন্সċশন্য শûন্সপ্ল্ć অöতĂক্Ċষ
এক্öĂ শČক্ষÿীĊ অশāক্Ċ আন্সচৎ দĉ স্কস ċąচৎন্সĊ þĊ 21þć öন্মশĀĂ ăেন্সą দĎ স্কস ċąচৎĊ ăĉতন্ত
স্কস ন্সċ ÿক্Ċ অÿą স্কস ċ ąচৎন্সĊĊ দČč ĂগĀ শĂয়শćþ লই স্কস ċ শûন্সপ্ল্ć ċন্সĆĊ öĂয দচ্ষ্গ
ক্ĊĊ।

N.

দক্Ă শČক্ষÿী দĉ লই স্কস ċ শûন্সপ্ল্ćĊ Čþত ăহĊý ক্ন্সĊন্সচৎ দĎ টিশûশö গইûċইন্সĂ ąশýতþ প্রশরয়
এąাং লই স্কস ċ অযক্ন্সûশćক্ ĂষশþĊ দĊĄন্সĊন্য গইû অĂĉয়ষ
স
এক্öĂ গ্রöন্সস য়ù শলন্সČন্সą
অąযলশþ দăন্সþ ăন্সĊ। এক্öĂ শČক্ষÿী দĉ Ćশþত Ċ Ďćয় এĂওয়ইশĎশûওই-Ċ ąইন্সĊĊ দক্Ă
স্কস ċ দÿন্সক্ ইন্সþćন্সāয লই স্কস ċ শûন্সপ্ল্ć অöতĂ ক্ন্সĊন্সচৎ দĎ অąযলশþ ċĆ ক্Ċন্সþ ăন্সĊ।

O.

লই স্কস ċ ĎāĊý শČক্ষĊ শČক্ষÿী ĉĊ দĉ ąচৎĊ þĊ 17 ąচৎĊ ąয়Ďষ লন্সয়ন্সচৎ দĎই স্কস ċąচৎĊ
দČč ক্ন্সĊন্সচৎ þন্সĀĊন্সক্ চ্যন্সন্যċন্সĊĊ প্রশąāĂ A-443 দćþন্সąক্ Ćয়াংক্Ċ ą ĎশলাংĎ আচ্Ċন্সýĊ
Āন্সয়, ĎসăশĊĂন্সùĂন্সûন্সন্ট্Ċ শুĂশĂ দČন্সč ąশলষ্কþ লওয়Ċ ăĊ অąযলশþ দĀয় ĉয়।

অĂĎন্ধĂ
স
এই প্রশąāĂ Ďম্পন্সক্ত Ďক্ċ অĂĎন্ধĂ
স
শĂন্সচ্Ċ ঠিক্Ăয় দপ্রĊý ক্Ċন্সþ লন্সą:
দĄĂ:
212-374-6095

অশĄĎ অą দĎĄটি অযন্ড ইয়সÿ দûĆċăন্সćন্ট্
এĂ.ওয়ই.শĎ শûăùতন্সćন্ট্ অĆ এûস ন্সক্ČĂ
52 Chambers Street – Room 320
New York, NY 10007

Ąযক্স:
212-374-5751

