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পশিবর্তনেি সািাাংি
এই প্রবিধান 30 অগাস্ট 2014 তাবেন্সখ জাবেকৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-420 শ্রক িালনাগাৈ কন্সে এিং স্থলাবভবষক্ত িয়। এটি বিক্ষার্থীে
বিেযন্সে দৈবিক িাবি স্ংজ্ঞাবয়ত ও এে িযিিাে বনবষে এিং দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ অিবিত এিং তৈন্ত কোে িতত ািবল প্রবতষ্ঠা কন্সে।
পবেিতত নস্মূি:
 স্কযন্সলে কযাম্পান্সস্ স্ংঘটিত িয়বন এমন দৈবিক িাবিে িতত অপস্ােণ কন্সে, স্কযন্সলে িাইন্সেে আচ্েণ অিিযই বিক্ষা প্রবিয়ায় িযাঘাত ঘটান্সত
পান্সে অর্থিা আন্সগ শ্রর্থন্সক উপলব্ধ িন্সত পান্সে শ্র , বিক্ষা প্রবিয়ায় িযাঘাত ঘটান্সি অর্থিা স্কযল কমযযবনটিে স্বাস্থয, স্যেক্ষা, দনবতকতা অর্থিা
কলযাণন্সক বিপন্সৈ শ্রেলন্সি অর্থিা আন্সগ শ্রর্থন্সক উপলব্ধ বিপজ্জনক কেন্সি। (পৃষ্ঠা 1, অনযন্সেৈ I.A. শ্রৈখযন)
 এই প্রবিধান্সনে উন্সেিযস্মূন্সিে জনয িযাখযা শ্রৈয় শ্র , বপ্রবেপযান্সলে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত বপ্রবেপযাল কতৃত ক বনন্সয়াবজত একজন স্যপােভাইজে। (পৃষ্ঠা
2, েয টন্সনাট 3 শ্রৈখযন)
 বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তে জনয দৈবিক িাবিে অবভন্স ান্সগে বেন্সপাটত অবেস্ অভ শ্রেিাল ইনন্সভবস্টন্সগিন্সন কো এিং অনলাইন অকান্সেে
বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টন্সম অবভন্স াগস্মূি এন্টাে কোে স্ময় 24 ঘণ্টা শ্রর্থন্সক এক স্কযল বৈিন্সস্ পবেিতত ন কন্সে। (পৃষ্ঠা ২ শ্রস্কিন IV.B শ্রৈখযন)
 েষ্ট কন্সে শ্র , বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক অিিযই শ্র ন্সকান বেন্সপাটিতং কমী স্ৈন্সস্যে কাছ শ্রর্থন্সক একটি স্াক্ষী বিিৃবত বনন্সত িন্সি এিং ৈযই
স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয OORS-এ বিিৃবত এন্টাে কেন্সত িন্সি। (পৃষ্ঠা 2, অনযন্সেৈ IV.B.2 শ্রৈখযন)
 িযাখযা শ্রৈয় শ্র , বৈ অবভন্স াগকৃ ত আচ্েণ একটি অপোধ িয়, তািন্সল চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-412-এ িবণতত শ্রনাটিবেন্সকিন এিং
বেন্সপাটিতংন্সয়ে িতত গযবল বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক অিিযই অনযস্েণ কেন্সত িন্সি। (পৃষ্ঠা 2, অনযন্সেৈ IV.B.3 শ্রৈখযন)
 িতত শ্রৈয় শ্র , বৈ বপ্রবেপযাল অবভন্স ান্সগে বিষয় িন, শ্রস্ন্সক্ষন্সে স্যপাবেনন্সটনন্সেন্টন্সক অিিযই দ্রুত অবভন্স ান্সগে শ্র বিকাে তাে বপতামাতান্সক
জানান্সত িন্সি শ্র , অবভন্স াগ ৈান্সয়ে কো িন্সয়ন্সছ। (পৃষ্ঠা 2, শ্রস্কিন IV.E শ্রৈখযন)
 িতত প্রৈান কন্সে শ্র , খন শ্রকান বপ্রবেপযাল তৈন্ত শ্রিষ কো স্থবগত শ্রেন্সখ একজন কমীন্সক পযনবনতন্সয়ান্সগে অনযন্সোধ জানান, এই অনযন্সোধটি অবেস্
অভ পােন্সস্ানাল ইনন্সভবস্টন্সগিন কতৃত ক প াত ন্সলাচ্না কো িন্সি। (পৃষ্ঠা 2, শ্রস্কিন V.A শ্রৈখযন)
 িযাখযা শ্রৈয় শ্র , বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত অিিযই স্কযল-বভবিক তৈন্ত পবেচ্ালনা কেন্সি বৈ অবেস্ অভ শ্রেিাল ইনন্সভবস্টন্সগিন কতৃত ক
দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ তান্সৈে কান্সছ পাঠান্সনা িয়। (পৃষ্ঠা 3, অনযন্সেৈ VI.A.2 শ্রৈখযন)
 িতত প্রৈান কন্সে শ্র , বৈ শ্রকান স্কযল-বভবিক তৈন্ত স্কযন্সল কা ক
ত ে না িয়, একজন বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক অিিযই অবেস্ অভ
শ্রেিাল ইনন্সভবস্টন্সগিন্সন জানান্সত িন্সি। (পৃষ্ঠা 3, অনযন্সেৈ VI.A.2 শ্রৈখযন)
 চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-820 এিং শ্রেোন্সেল এেয ন্সকিনাল োইটস্ অযান্ড প্রাইন্সভবস্ অযাক্ট-এ িযিহৃত ভাষা অনয ায়ী “বিক্ষার্থীে বনবৈত ষ্ট
তর্থয”-শ্রক “বিক্ষার্থীে িযবক্তগত িনাক্তন্স াগয তন্সর্থয” পবেিতত ন কন্সে। (পৃষ্ঠা 3, অনযন্সেৈ VI.B.4.a শ্রৈখযন)
 েয টন্সনাট 8-এ েষ্ট িযাখযা েন্সয়ন্সছ শ্র , বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত তৈন্ত এিং িৃঙ্খলাজবনত বমটিং একই স্মন্সয় কেন্সত পান্সেন বৈ
অবভ ক্ত
য কমীে অবভন্স ান্সগে উিেৈান্সনে স্যন্স াগ র্থান্সক এিং বপ্রবেপযাল/তাে ৈবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত একটি চ্ূ ড়ান্ত বস্োন্ত গ্রিণ এিং িৃঙ্খলা বিবধ
আন্সোন্সপে জনয এমন ধেন্সনে শ্রকান উিে এিং অনয স্কল প্রমাণ বিন্সিচ্না কন্সেন। (পৃষ্ঠা 4, েয টন্সনাট 8 শ্রৈখযন)
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দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ স্ম্পবকত ত স্কযল-বভবিক তৈন্ত এিং বস্োন্ত গ্রিন্সণে স্ময়স্ীমা অবেস্ অভ শ্রেিাল ইনন্সভবস্টন্সগিন শ্রর্থন্সক শ্রেোোল
পািাে তাবেখ শ্রর্থন্সক 10 বৈন শ্রর্থন্সক 15 বৈন্সন পবেিতত ন কন্সে। (পৃষ্ঠা 4, অনযন্সেৈ VI.C.1 শ্রৈখযন)
েষ্ট কন্সে শ্র , স্কযল-বভবিক তৈন্ত শ্রিষ কেন্সত িযর্থত িিাে কােন্সণ বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তে বিেযন্সে িঙ্খলাজবনত িযিস্থা শ্রনয়া িন্সত
পান্সে। (পৃষ্ঠা 4, অনযন্সেৈ VI.C.3 শ্রৈখযন)
িযাখযা কন্সে শ্র বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত বনধতােণ কেন্সি বিেযন্সেে শ্র বিকাে শ্রস্ই বিক্ষার্থীন্সক মধযস্থতা এিং স্িায়তা প্রৈান কো িন্সি
বকনা। (শ্রৈখযন পৃষ্ঠা 4, শ্রস্কিন II.D)
একটি িযিস্থা শ্র াগ কন্সে শ্র খান্সন চ্যান্সেলে অর্থিা তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক িযবতিমী শ্রকান পবেবস্থবতন্সত এিং স্কযল বস্ন্সস্টন্সমে স্ন্সিাত চ্চ স্বান্সর্থত এই
প্রবিধান শ্রর্থন্সক পূণত অর্থিা আংবিকভান্সি অিযািবত প্রৈান কন্সে। (পৃষ্ঠা 5, অনযন্সেৈ XI শ্রৈখযন।)
48-ঘণ্টাে শ্রনাটিস্, ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সত্ব অবধকান্সে অিযািবত এিং শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বতে েেমস্মূি ইমপ্লয়ই ইনন্সোিাি, বস্বনয়ে বেল্ড
কাউবেল পৃষ্ঠাে বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তে কান্সছ লভয। (পৃষ্ঠা 3 এে অনযন্সেৈ 5, 6 এিং 7)
স্ং বয ক্ত নম্বে 1-এ িিান্তে বিকল্পস্মূন্সিে িযাখযাে পবেিতত ন েন্সয়ন্সছ। (পৃষ্ঠা 4-5 এে 1 নম্বে স্ং বয ক্ত শ্রৈখযন)
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1 অভ 5
সাংশক্ষপ্তসাি
এই প্রবিধান বিক্ষার্থীে বিেযন্সে দৈবিক িাবি স্ংজ্ঞাবয়ত ও এে িযিিাে বনবষে এিং দৈবিক িাবিে
অবভন্স াগ অিবিত ও তৈন্ত কোে িতত ািবল প্রবতষ্ঠা কন্সে।
I.

II.

III.

IV.

েীশর্
A. বেপাটত ন্সমন্ট অভ এেয ন্সকিন্সনে (“DOE”) নীবত িন্সলা DOE কমী স্ৈস্য, কান্সস্টাবেয়াল কমী, শ্রভন্ডে, কনস্ালটযান্টস্,
কমযযবনটি বভবিক স্ংগঠন (“CBO”) কমী এিং একই ধেন্সনে িযবক্ত কতৃত ক স্কযল স্ম্পবি, স্কযল স্েে, এিং স্কযল স্ম্পবিে
িাইন্সে অনয স্কযল-স্ম্পবকত ত কাজকন্সমত বিক্ষার্থীন্সৈে দৈবিক িাবিে বনবষে কো।
B. একজন বিক্ষার্থীে িযাঘাত স্ৃবষ্টকােী আচ্েন্সণে িাবিবিধান্সন কখনই দৈবিক িাবি শ্রৈয়া ান্সি না। স্কযল একজন বিক্ষার্থীে িযাঘাত
স্ৃবষ্টকােী আচ্েন্সণে স্মস্যা গাইেযাে িিন্সক্ষপ, বপতামাতাে স্ান্সর্থ কাজ কো এিং চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-443 ও DOE-ে
বিক্ষার্থীে শ্রিখায় স্মর্থতন কােক বস্টিওয়াইে বিন্সিবভওোল এক্সন্সপন্সক্টিনস্ ("িৃঙ্খলা বিবধ") -এে মাধযন্সম স্মাধান কেন্সত িন্সি।
C. শ্র কমতচ্ােী এই বিধান লঙ্ঘন কন্সেন তান্সক র্থা র্থ িাবিমূলক িযিস্থাে স্ম্মূখীন কো িন্সি।
সাংজ্ঞা
বিক্ষার্থীন্সক িাবি শ্রৈয়াে জনয বিক্ষার্থীে বিেযন্সে শ্র ন্সকান িােীবেক িবক্ত প্রন্সয়াগন্সক 1দৈবিক িাবি বিন্সিন্সি স্ংজ্ঞাবয়ত িন্সয়ন্সছ। বনন্সচ্ে
কােণগযবলে জনয বয ক্তস্ঙ্গত িােীেক িলপ্রন্সয়াগ দৈবিক িাবিে আওতায় পন্সড় না:
 বনন্সজন্সক িােীবেক জখম শ্রর্থন্সক েক্ষা কোে জনয;
 আন্সেকজন বিক্ষার্থী িা বিক্ষক িা অনয শ্রকান িযবক্তন্সক িােীবেক জখম শ্রর্থন্সক েক্ষা কোে জনয (শ্র মন, অবধক িলপ্রন্সয়াগ না কন্সে
িাতািাবত র্থাবমন্সয় শ্রৈয়া);
 স্কযল িা অনয কােও স্ম্পবি েক্ষাে জনয; অর্থিা
 একজন বিক্ষার্থীন্সক স্ং ত িা অপস্ােণ কো াে আচ্েণ স্কযল বেবিন্সক্টে কাজ, ক্ষমতা িা ৈাবয়ত্বপালন এিং কমতস্ম্পাৈনায়
িযাঘাত ঘটায় বৈ উক্ত বিক্ষার্থী আে িযাঘাত স্ৃবষ্ট শ্রর্থন্সক বিেত র্থাকাে অনযন্সোধ মানন্সত অস্বীকাে কন্সে অর্থিা উপন্সে িবণতত
উন্সেিযস্াধন্সন িলপ্রন্সয়াগ কন্সে না এমন বিকল্প প্রবিয়া ও পেবতে বয ক্তস্ঙ্গতভান্সি প্রন্সয়াগ কো স্ম্ভি না িয়।
কর্মীনেি প্রশর্ শবজ্ঞশপ্ত
বপ্রবেপযাল2/মন্সনানীতন্সক3 অিিযই বনবিত কেন্সত িন্সি শ্র বনন্সৈতিনা কমী স্ি স্কল কমী দৈবিক িাবিে বিষন্সয় DOE-ে নীবত ও
বনয়মকানযন এিং বিবধগযবল স্ম্পন্সকত অিগত। বনন্সৈনপন্সক্ষ, বপ্রবেপযাল/ৈাবয়ত্বপালনকােীন্সক অিিযই বনবিত কেন্সত িন্সি শ্র :
A. প্রন্সতযক স্কযল িছন্সেে িযেযন্সত, স্কল কমীন্সৈে স্ান্সর্থ এই প্রবিধান্সনে গযেত্বয বনন্সয় প াত ন্সচ্ালনা কো িয়, এই প্রবিধান্সনে কবপ প্রন্সতযক
কমী স্ৈন্সস্যে কান্সছ বিতেণ কো িয়, এিং প্রন্সতযক কমী স্ৈস্য এে প্রাবপ্ত স্বীকৃ বত স্বাক্ষে কন্সেন;
B. এই প্রবিধান্সনে গযেত্বয প্রন্সতযক কমী স্ৈন্সস্যে স্ান্সর্থ প াত ন্সলাচ্না কো িয় াো স্কযল িছন্সেে িযেেয পন্সে স্কযন্সল আন্সস্ন, এই প্রবিধান্সনে
কবপ এই ধেন্সনে প্রন্সতযক কমী স্ৈস্যন্সক শ্রৈয়া িয়, এিং এই ধেন্সনে প্রন্সতযক কমী স্ৈস্য এে প্রাবপ্ত স্বীকৃ বত স্বাক্ষে কন্সেন; এিং
C. স্কযন্সল িছন্সে প্রন্সয়াজন মাবেক, এই প্রবিধান পযনোয় বিতেণ কো িয় এিং/অর্থিা এই প্রবিধান স্ম্পবকত ত শ্রটকবনকযাল স্িায়তা
প্রৈান কো িয়।
দেশিক িাশিি অশিন াগ অবশির্কিণ
অবেস্ অভ শ্রেিাল ইনন্সভবস্টন্সগিন (“OSI”) দৈবিক িাবিে স্ম্পবকত ত অবভন্স াগস্মূি DOE-ে বভতন্সেে বিবভন্ন অবেস্গযবল এিং
অনয র্থা র্থ স্ংগঠনস্মূন্সি তর্থয গ্রিণ, মূলযায়ন, প াত ন্সলাচ্না, েন্সলা-আপ এিং বিতেন্সণে ৈাবয়ত্ব পালন কন্সে।
A. কমতচ্ােীন্সৈে িাধযিাধকতা
1. দৈবিক িাবিে বিকাে িন্সয় র্থাকন্সত পান্সে এমন বিক্ষার্থী স্ম্পন্সকত জ্ঞান িা তর্থয েন্সয়ন্সছ এমন শ্র শ্রকানও কমতচ্ােীে
অধযক্ষ/পৈাবধকােীে কান্সছ ঐ তর্থয পািাে এক স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয অবভন্স ান্সগে শ্রমৌবখক প্রবতন্সিৈন কো িাধযতামূলক। কমী
স্ৈস্যটিন্সক অিিযই বনন্সচ্ে শ্রস্কিন IV.B.3-এ িবণতত একটি স্াক্ষী বিিৃবতও পূেণ কেন্সত িন্সি।
2. বৈ অধযন্সক্ষে বিেযন্সে দৈবিক স্াজাে অবভন্স াগ কো িয় তন্সি কমতচ্ােীন্সক দৈবিক স্াজাে অবভন্স াগটিে প্রবতন্সিৈন স্োস্বে

এই প্রবিধান শ্রমৌবখক অপিযিিান্সেে িযাপান্সে িযিস্থা গ্রিণ কন্সে না। শ্রমৌবখক বনগ্রন্সিে ঘটনা অিবিত কোে এিং এে বিেযন্সে িযিস্থা শ্রনয়াে পেবত প্রবিধান A-421-এ িণতনা কো িন্সয়ন্সছ।
এই প্রবিধান্সন খন িযিহৃত িয়, বপ্রবেপযাল িলন্সত স্াইট স্যপােভাইজােন্সকও শ্রিাঝায়।
3 এই প্রবিধান্সন খন িযিহৃত িয়, বপ্রবেপযান্সলে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত বপ্রবেপযাল কতৃত ক বনন্সয়াবজত একজন স্যপােভাইজাে।
1
2
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V.

VI.

OSI-এে
কান্সছ
OSI-এে
অনলাইন
বেন্সপাটিতং
বস্ন্সস্টন্সম
http://www.nycenet.edu/fices/osi/CPR_Form/form.aspx -এই ওন্সয়িস্াইন্সট অিিযই কেন্সত িন্সি।
B. বপ্রবেপযাল/পৈাবধকােী িযবক্তে ৈায়িেতা
বপ্রবেপযাল/পৈাবধকােী িযবক্তন্সক বেওই কমতচ্ােী, েক্ষণান্সিক্ষন্সণে ৈাবয়ন্সত্ব বনন্সয়াবজত কমতচ্ােী, শ্রভন্ডে, কনস্ালটযান্ট, CBO স্টাে
এিং এই প্রকাে িযবক্তন্সৈে দ্বাো বিক্ষার্থীন্সৈে দৈবিক িাবি প্রৈান্সনে অবভন্স াগ DOE -ে অনলাইন অকান্সেে বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টম
(“OORS”) -এ অবভন্স াগ অিবিত িওয়াে এক স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয তা ৈাবখল কেন্সত িন্সি।
1. বৈ বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্ব প্রাপ্ত িযবক্ত উবিবখত দৈবিক িাবিে একটি বেন্সপাটত OORS-এ এন্টাে কন্সেন, তান্সক
স্বন্সতাবিয়ভান্সি OSI-এে অনলাইন বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টন্সম শ্রনয়া িন্সি।
2. বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক অিিযই শ্র ন্সকান বেন্সপাটিতং কমী স্ৈন্সস্যে (OORS-এে েেম িযিিাে কন্সে) কাছ শ্রর্থন্সক
একটি স্াক্ষী বিিৃবত বনন্সত িন্সি এিং অবভন্স াগ স্ম্পন্সকত জানাে ৈযই স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয OORS-এ বিিৃবত এন্টাে কেন্সত
িন্সি।
3. OSI-শ্রত একটি বেন্সপাটত কো এিং শ্র ন্সকান বেন্সপাটিতং কমী স্ৈন্সস্যে কাছ শ্রর্থন্সক স্াক্ষী বিিৃবত পািাে পে, বপ্রবেপযাল/তাে
ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত, শ্র প ন্তত না OSI বনন্সৈতিনা প্রৈান কন্সে কীভান্সি অগ্রস্ে িন্সত িন্সি, আে শ্রকান তৈন্সন্তে িযিস্থা শ্রনন্সিন না,
এে িযবতিম এই শ্র , বৈ অবভ যক্ত আচ্েণ একটি অপোধ িয়, শ্রস্ন্সক্ষন্সে চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-412-এ িবণতত
শ্রনাটিবেন্সকিন এিং বেন্সপাটিতংন্সয়ে িতত বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত অিিযই অনযস্েণ কেন্সিন, এে অন্তভযত ক্ত দ্রুত বনউ
ইয়কত বস্টি পযবলি বেপাটত ন্সমন্ট (“NYPD”) এিং অবেস্ অভ শ্রেিাল কবমিনাে অভ ইনন্সভবস্টন্সগিন (“SCI”)-এ
শ্র াগান্স াগ কো।
C. OSI-এে অনলাইন বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টন্সম একিাে দৈবিক িাবিে একটি বেন্সপাটত কো িন্সল, ওই বস্ন্সস্টম স্বন্সতাবিয়ভান্সি একটি
বনবিতকেণ নম্বে (“OSI নম্বে”) দতবে কেন্সি। বেন্সপাটত কৃ ত ঘটনা স্ম্পবকত ত পেিতী শ্র াগান্স াগস্মূি অিিযই OSI নম্বন্সেে
শ্রেোন্সেন্সে কেন্সত িন্সি।
D. বপতামাতা, বিক্ষার্থীগণ, এিং নন- DOE কমীগণ দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ, অবভন্স ান্সগে বিকাে শ্র স্কযন্সল পন্সড় শ্রস্খানকাে
বপ্রবেপযাল/তাে ৈবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক জাবনন্সয় বেন্সপাটত কেন্সত পান্সে, OSI-শ্রক স্োস্বে OSI-এে অনলাইন বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টন্সমে
মাধযন্সমও জাবনন্সয়ও শ্রস্টি কেন্সত পান্সে http://www.nycenet.edu/oices/osi/CPR_Form/form.aspx,
অর্থিা OSI-এে স্ান্সর্থ শ্রোন্সন (718) 935-3800 নম্বন্সে শ্র াগান্স াগ কন্সেও তা কো শ্র ন্সত পান্সে। পবেচ্য়িীন অবভন্স াগও
OSI অনলাইন বেন্সপাটিতং বস্ন্সস্টম িযিিাে কন্সে ৈান্সয়ে কো শ্র ন্সত পান্সে।
E. অবভন্স ান্সগে বিকান্সেে বপতামাতা িযতীত অনয শ্রকউ বৈ শ্রকান অবভন্স াগ ৈান্সয়ে কন্সে, বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত অিিযই
দ্রুত অবভন্স ান্সগে বিকান্সেে বপতামাতান্সক জানান্সিন শ্র , অবভন্স াগ ৈান্সয়ে কো িন্সয়ন্সছ। বৈ বপ্রবেপযাল অবভন্স ান্সগে বিষয় িন,
শ্রস্ন্সক্ষন্সে স্যপাবেনন্সটনন্সেন্টন্সক অিিযই দ্রুত অবভন্স ান্সগে শ্র বিকাে তাে বপতামাতান্সক জানান্সত িন্সি শ্র , অবভন্স াগ ৈান্সয়ে কো
িন্সয়ন্সছ।
র্েনেি সর্ময় কর্মী অপসািণ
দৈবিক িাবিে তৈন্ত চ্লাকান্সল, অবভন্স ান্সগে বিষয় শ্র কমী তান্সক বনন্সচ্ িবণতত ভান্সি তন্সৈন্তে স্ততা েক্ষাে জনয বিক্ষার্থীন্সৈে স্বাস্থয,
কলযাণ, এিং স্যেক্ষাে কর্থা শ্রভন্সি অযাস্াইনন্সমন্ট শ্রর্থন্সক অপস্ােণ কো িন্সত পান্সে।
A. দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ পািাে পে, OSI কমীন্সক তাে তৈন্ত শ্রিষ কো স্থবগত শ্রেন্সখ অযাস্াইনন্সমন্ট শ্রর্থন্সক অপস্ােণ কো িন্সি
বকনা শ্রস্বিষন্সয় স্যপাবেি কেন্সি। বৈ OSI প্রার্থবমকভান্সি অপস্ােণ স্যপাবেি না কন্সে, বপ্রবেপযাল অপস্ােন্সণে অনযন্সোধ জানান্সত
পান্সেন, া বনভত ে কন্সে অবেস্ অভ পােন্সস্ানাল ইনন্সভবস্টন্সগিন্সনে প াত ন্সলাচ্নাে উপে।
B.
খন বনধতােণ কো িয় কমীন্সক অপস্ােণ কো িন্সি বকনা, বনন্সচ্ে বিষয়গযবল বিন্সিচ্নায় বনন্সত িন্সি: অবভ যক্ত আচ্েণ কতটা
গযেত
য ে; অবভ ক্ত
য কমীে আন্সগে শ্রেকেত; বৈ অবভন্স ান্সগে বভবি র্থান্সক স্ম্ভািয িৃঙ্খলা িযিস্থা; অবভন্স ান্সগে শ্র বিষয় তাে এিং
বিক্ষার্থীন্সৈে মান্সঝ শ্র াগান্স ান্সগে প্রকৃ বত এিং শ্রস্টি কত ঘনঘন; এিং অনয প্রাস্বঙ্গক উপাৈানস্মূি।
C.
বৈ কমীন্সক দৈবিক িাবিে তৈন্সন্তে েলােল স্থবগত শ্রেন্সখ তাে ৈাবয়ত্ব শ্রর্থন্সক অপস্ােণ কো িয়, বপ্রবেপযাল বলবখতভান্সি কমীে
অপস্ােন্সণে তাবেখ শ্রর্থন্সক পাাঁচ্ স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয তান্সক অিবিত কেন্সিন শ্র , কমী একটি তৈন্সন্তে বিষয়।
অেুসন্ধাে
A. দৈবিক িাবিে অবভন্স াগস্মূি OSI কতৃত ক তৈন্ত কো িন্সি অর্থিা স্কযল শ্রস্টিন্সক স্কযল-বভবিক তৈন্ত (“SBI”) বিন্সস্ন্সি বিন্সিচ্না
কেন্সি। OSI দৈবিক িাবিে অবভন্স ান্সগে বেন্সপাটত পািাে পে, বপ্রবেপযালন্সক জানান্সি তৈন্তটি তাো পবেচ্ালনা কেন্সি নাবক শ্রস্টি
একটি SBI বিন্সস্ন্সি পবেচ্াবলত িন্সি।
1. DOE-ে স্কল কমীে দৈবিক িাবিে তৈন্তস্মূন্সিে স্ান্সর্থ স্িন্স াবগতা কো আিবিযক, এিং বৈ োকা িয় তাো একটি
ইন্টােবভউন্সয়ে জনযও উপবস্থত িন্সত িাধয। OSI কতৃত ক অনযন্সোধ কো িন্সল, বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত স্কযল কমীন্সৈে
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3 অভ 5
ইন্টােবভউ স্মবিত ও স্ংগঠিত কোে মাধযন্সম, এিং অনযন্সোধকৃ ত েক্যযন্সমন্টস্মূি বৈন্সয় অিিযই OSI-শ্রক স্িায়তা কেন্সি।
2. বপ্রবেপযালগণ/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তিগতন্সক OSI কতৃত ক তান্সৈে কান্সছ পাঠান্সনা শ্র ন্সকান SBI অিিযই তৈন্ত কেন্সত িন্সি।
বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেল প্রন্সয়াজন মাবেক বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তন্সক গাইন্সেে এিং বনন্সৈতিনা শ্রৈন্সিন ( শ্রস্কিন
VI.C শ্রৈখযন)। শ্রেোোল শ্রৈয়াে স্ময় SBI-এ শ্র িযবক্তে বিেযন্সে অবভন্স াগ আনা িন্সয়ন্সছ শ্রস্ বৈ স্কযন্সল না র্থান্সক,
বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্ব প্রাপ্ত িযবক্ত অিিযই দ্রুত OSI-শ্রক বলবখতভান্সি জানান্সি, এিং OSI পেিতী বনন্সৈতি প্রৈান কেন্সি।
3. বৈ তৈন্ত চ্লাকান্সল, অপোধ শ্র স্ংঘটিত িন্সয়ন্সছ শ্রস্িযাপান্সে শ্র ৌবক্তক স্ন্সেি র্থান্সক, NYPD এিং SCI-এে স্ান্সর্থ অিিযই
অবতস্ত্বে শ্র াগান্স াগ কেন্সত িন্সি, এিং পেিতী বনন্সৈতিনা স্থবগত কন্সে তৈন্ত অিিযই িন্ধ কেন্সত িন্সি।
B. বিষয়টি OSI অর্থিা স্কযল াোই তৈন্ত কেযক না শ্রকন, বনন্সচ্ে তৈন্সন্তে ধাপস্মূি অিিযই অনযস্েণ কেন্সত িন্সি:
1. অবভন্স ান্সগে াো বিকাে তান্সৈে এিং বিক্ষার্থী/কমী স্াক্ষীন্সৈে ইন্টােবভউ পৃর্থকভান্সি বনন এিং র্থাস্ম্ভি দ্রুত শ্র ন্সকান বলবখত
বিিৃবত শ্রজাগাড় কেযন।4
2. অবভ ক্ত
য কমীন্সক 48-ঘণ্টাে শ্রনাটিবেন্সকিন েেম িযিিাে কন্সে দৈবিক িাবিে অবভন্স াগ আন্সলাচ্নাে জনয তৈন্ত-স্ংিান্ত
ইন্টােবভউন্সত ইউবনয়ন প্রবতবনবধে স্ান্সর্থ উপবস্থত িিাে 48-ঘণ্টাে বলবখত অবধকান্সেে শ্রনাটিস্ বৈন5।
3. তৈন্তবিষয়ক ইন্টােবভউ ইউবনয়ন প্রবতবনবধ ছাড়া আহ্বান কো অর্থিা কমীে বলবখত শ্রনাটিস্ পািাে পে 48 ঘণ্টাে আন্সগও
কো ান্সি না বৈ না কমী তাে 48-ঘণ্টাে শ্রনাটিন্সস্ে অবধকাে এিং/অর্থিা ইউবনয়ন প্রবতবনবধে অবধকাে তযাগ কন্সেন।
এমন পবেবস্থবতন্সত, কমীটিন্সক অবধকাে পবেতযাগপে স্বাক্ষে কেন্সত িন্সি।6
4. একটি বস্েন্ত গ্রিন্সণ প্রন্সয়াজন অনয ায়ী অবভ ক্ত
য কমীে স্ান্সর্থ বমবলত শ্রিান। বমটিংন্সয়, কমীন্সক দৈবিক িাবিে অবভন্স ান্সগে
একটি বিিেণ অিিযই প্রৈান কো িন্সি এিং শ্রস্ অবভন্স ান্সগে উিেৈান্সনে স্যন্স াগও লাভ কেন্সি।
a. বৈ অবভ যক্ত কমী বিক্ষার্থী স্াক্ষীে বিিৃবত প াত ন্সলাচ্নাে একটি স্যন্স ান্সগে অনযন্সোধ জানান, অর্থিা প্রাপ্ত িয়স্ক স্াক্ষীে
বিিৃবতন্সত বিক্ষার্থীন্সৈে িযবক্তগতভান্সি িনাক্ত কো ায় এমন তর্থয র্থান্সক, কমীটিন্সক অিিযই প াত ন্সলাচ্নাে স্যন্স াগ প্রৈান
কেন্সত িন্সি এিং ইউবনয়ন প্রবতবনবধে (শ্র খান্সন এই ধেন্সনে প্রবতবনবধত্ব উপবস্থত র্থান্সক) উপবস্থবতন্সত এই মন্সমত একটি
শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বত7 স্বাক্ষে কেন্সত িন্সি শ্র , কমী বিিৃবতে বিষয়গযবল প্রকাি কেন্সি না অর্থিা শ্রলখকন্সৈে পবেচ্য়ও
প্রকাি কেন্সি না, অর্থিা শ্রলখন্সকে (শ্রৈে) বিিৃবতে বিেযন্সে শ্রকান প্রবতন্সিাধ পোয়ন শ্রকান পৈন্সক্ষপ শ্রনন্সি না। ইউবনয়ন
প্রবতবনবধন্সকও অিিযই প াত ন্সলাচ্নাে স্যন্স াগ এিং শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বত স্বাক্ষে কোে স্যন্স াগও প্রৈান কেন্সত িন্সি।
স্বীকৃ বতে কবপগযবল অনযন্সোধিন্সম অিিযই অবভ ক্ত
য কমী এিং/অর্থিা ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক প্রৈান কেন্সত িন্সি।
b. বৈ অবভ ক্ত
য কমী এিং ইউবনয়ন প্রবতবনবধ শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বত স্বাক্ষে কন্সে, বমটিংন্সয় কমী এিং ইউবনয়ন
প্রবতবনবধন্সক স্কল স্াক্ষী বিিৃবত অস্ম্পাবৈতভান্সি শ্রৈখান্সনা িন্সি। কমীটি এিং তাে ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক স্কল স্াক্ষীে
বিিৃবত নকল কোে অনযমবত শ্রৈয়া িন্সি বকন্তু তাে ঐস্ি স্াক্ষী বিিৃবতে কবপ োখাে অনযমবত পান্সি না।
c. বৈ অবভ ক্ত
য কমী শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বতন্সত স্বাক্ষে কেন্সত োবজ না িন, অপোন্সধে বিকাে শ্র িযবক্ত শ্রস্ ছাড়া শ্র ন্সকান
বিক্ষার্থীে স্কল িযবক্তগত িনাক্তন্স াগয তর্থয অবভ যক্ত কমী এিং ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক বমটিংন্সয় শ্রৈখান্সনাে আন্সগ বিক্ষার্থী
বিকােীে বিিৃবত, বিক্ষার্থী স্াক্ষীে বিিৃবত, এিং প্রাপ্তিয়স্ক স্াক্ষীে বিিৃবত শ্রর্থন্সক অিিযই আোবৈত োখা িন্সি।
অবভ ক্ত
য কমী এিং ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক স্কল স্াক্ষী বিিৃবত আোবৈতভান্সি শ্রৈখান্সনা িন্সি। কমীটি এিং তাে
ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক এস্ি শ্রেন্সক োখা বিিৃবত নকল কোে অনযমবত শ্রৈয়া িন্সি বকন্তু তাে ঐস্ি বিিৃবতে কবপ োখাে
অনযমবত পান্সি না।
5. প্রমাণ এিং স্কল স্াক্ষীে বিশ্বাস্ন্স াগযতা মূলযায়ন কেযন, এে অন্তভযত ক্ত অবভন্স ান্সগে বিকাে এিং অবভ ক্ত
য কমী, এিং বনধতােণ
কেযন অবভন্স াগটিে বভবি আন্সছ বকনা।
6. বৈ অবভন্স ান্সগে বভবি র্থান্সক, একটি িৃঙ্খলাবিষয়ক কনোন্সেন্সেে আন্সয়াজন কেযন।8 িৃঙ্খলাবিষয়ক কনোন্সেন্সে উপবস্থত
স্কল অবভ ক্ত
য কমী এিং তান্সৈে ইউবনয়ন প্রবতবনবধে শ্র ন্সকান িৃঙ্খলা িযিস্থা শ্রনিাে আন্সৈন্সিে আন্সগ স্কল স্াক্ষী বিিৃবতে
কবপ শ্রৈখা এিং শ্রস্গযবল োখাে অবধকাে েন্সয়ন্সছ। বৈ কমী এিং কমীে ইউবনয়ন প্রবতবনবধ শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বতন্সত স্বাক্ষে
কেন্সত োবজ না িন, অপোন্সধে বিকাে শ্র িযবক্ত শ্রস্ ছাড়া শ্র ন্সকান বিক্ষার্থীে স্কল িযবক্তগত িনাক্তন্স াগয তর্থয অবভ ক্ত
য কমী
4

বিক্ষার্থী স্াক্ষীন্সৈে স্ান্সর্থ ইন্টােবভউন্সয়ে জনয বপতামাতাে শ্রনাটিবেন্সকিন অর্থিা স্ম্মবতে আিবিযকতা শ্রনই। বৈ শ্রকান বপতামাতা উপবস্থত না র্থান্সক, বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত একজন
প্রিাস্ক অর্থিা কমী স্ৈস্য ব বন ঘটনাে স্ান্সর্থ স্ংবিষ্ট নন তাে উপবস্থবতন্সত ইন্টােবভউ পবেচ্ালনা কেন্সত পান্সেন, শ্র মন একজন অযাবস্স্টযান্ট বপ্রবেপযাল, বেন, শ্রস্ািযাল ওয়াকত াে, অর্থিা গাইন্সেে
কাউন্সেলে।

48-ঘণ্টাে শ্রনাটিবেন্সকিন েেম 48-ঘণ্টাে শ্রনাটিবেন্সকিন েেম এমপ্লয়ই ইনন্সোিাি (বস্বনয়ে বেল্ড কনস্াল শ্রপজ)-এে মাধযন্সম পাওয়া ান্সি।
48-ঘণ্টাে শ্রনাটিবেন্সকিন েেম এমপ্লয়ই ইনন্সোিাি (বস্বনয়ে বেল্ড কনস্াল শ্রপজ)-এে মাধযন্সম পাওয়া ান্সি।
7
শ্রগাপনীয়তাে স্বীকৃ বতে েেম এমপ্লয়ই ইনন্সোিাি (বস্বনয়ে বেল্ড কনস্াল শ্রপজ)-এে মাধযন্সম পাওয়া ান্সি।
5
6

8

বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত তৈন্ত এিং িৃঙ্খলাজবনত বমটিং একই স্মন্সয় কেন্সত পান্সেন বৈ অবভ ক্ত
য কমীে অবভন্স ান্সগে উিেৈান্সনে স্যন্স াগ র্থান্সক এিং বপ্রবেপযাল/তাে
ৈবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত একটি চ্ূড়ান্ত বস্োন্ত গ্রিণ এিং িৃঙ্খলা বিবধ আন্সোন্সপে জনয এমন ধেন্সনে শ্রকান উিে এিং অনয স্কল প্রমাণ বিন্সিচ্না কন্সেন।
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এিং ইউবনয়ন প্রবতবনবধন্সক বমটিংন্সয় স্েিাি কোে আন্সগ বনগৃিীত বিক্ষার্থীে বিিৃবত, বিক্ষার্থী স্াক্ষীে বিিৃবত, এিং প্রাপ্তিয়স্ক
স্াক্ষীে বিিৃবত শ্রর্থন্সক অিিযই আোবৈত োখা িন্সি।
C. িযধময াে স্কযল-বভবিক তৈন্সন্তে জনযঃ
1. অবভন্স াগ পািাে 15 স্কযল বৈিন্সস্ে মন্সধয, বপ্রবেপযালন্সক অিিযই বনধতােণ কেন্সত িন্সি অবভন্স াগটিে বভবি আন্সছ বকনা এিং
তান্সক অিিযই প্রবতটি অবভন্স ান্সগে (স্ং বয ক নং 1 শ্রৈখযন, বেন্সপাটত অভ ইনন্সভবস্টন্সগিন েেম) উপস্ংিান্সে শ্রপৌাঁছযন্সনাে িযাখযাস্ি
অবভন্স ান্সগে দৈবিক িাবি এিং/অর্থিা শ্রমৌবখক বনগ্রি – বেন্সপাটত অভ ইনন্সভবস্টন্সগিন েেম পূেণ কেন্সত িন্সি। প্রাস্বঙ্গক
পবেবস্থবতে কােন্সণ বৈ তৈন্ত স্ম্পূণত কোে জনয িাড়বত স্মন্সয়ে প্রন্সয়াজন িয়, বপ্রবেপযালন্সৈেন্সক বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেন্সলে
স্ান্সর্থ পোমিত কেন্সত িন্সি।
2. খন SBI শ্রিষ িয়, বপ্রবেপযালন্সৈেন্সক অিিযই স্কল ইন্টােবভউ শ্রনাটস্, বলবখত বিিৃবত, এিং তৈন্ত শ্রর্থন্সক প্রাপ্ত তর্থযস্ি, পূেণ
এিং স্বাক্ষেকৃ ত বেন্সপাটত অভ ইনন্সভবস্টন্সগটিভ েেম বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেলন্সক পাঠান্সত িন্সি। SBI-গযবল িযধময াে স্মাপ্ত
বিন্সিচ্না কো িয় খন বপ্রবেপযাল এ িযাপান্সে বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেন্সলে কাছ শ্রর্থন্সক বনবিত িাতত া পান।
3. স্ময়মন্সতা SBI শ্রিষ কেন্সত িযর্থত িন্সল িৃঙ্খলাজবনত পৈন্সক্ষপ শ্রনয়া িন্সত পান্সে।
D. শ্রকস্ একিাে িন্ধ িন্সয় শ্রগন্সল, OSI, অর্থিা SBI-এে শ্রক্ষন্সে, বপ্রবেপযাল/তাে ৈবয়ত্ব প্রাপ্ত িযবক্তন্সক, অবভন্স াগগযবলে বভবি র্থাক িা
না র্থাক, অিিযই বনগ্রন্সিে বিকাে শ্র বিক্ষার্থী তাে বপতামাতান্সক জানান্সত িন্সি। বপ্রবেপযাল/তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত বস্োন্ত শ্রনন্সিন
বিক্ষার্থীন্সক িিন্সক্ষপ ও স্িায়তা প্রৈান কো িন্সি বক িন্সি না, এিং শ্র খান্সন চ্াওয়া িয়, শ্রস্ন্সক্ষন্সে এই ধেন্সনে িিন্সক্ষপ এিং স্িায়তাে
আন্সলাচ্নাে স্যন্স াগ বপতামাতান্সক শ্রৈয়া িয়।

A-420

বিক্ষার্থী আচ্েণ এিং িৃঙ্খলা – দৈবিক িাবি

11/28/18

5 অভ 5

VII. কর্মত চািীনেি জেয পেনক্ষপ গ্রিণ
A. বপ্রবেপযালন্সক অিিযই দৈবিক িাবিে বভবি েন্সয়ন্সছ এমন শ্র ন্সকান কমী স্ৈন্সস্যে বিেযন্সে র্থা র্থ িৃঙ্খলাজবনত পৈন্সক্ষপ গ্রিণ কেন্সত
িন্সি। এই প্রবিধান্সনে শ্রকান বকছয একজন বপ্রবেপযালন্সক শ্রকান কমতচ্াবে শ্র অনযপ ক্ত
য আচ্েণ কন্সেন্সছ অর্থিা অন্সপিাৈাে স্যলভ
আচ্েন কন্সেন্সছ া অনযর্থায় এই প্রবিধান্সনে লঙ্ঘন নয় তান্সক পোমিতৈান্সন অর্থিা িৃঙ্খলায় আনায় িাধা িন্সয় ৈাাঁড়ায়। িৃঙ্খলাজবনত
বচ্ঠিস্মূন্সিে জনয, বপ্রবেপযালন্সৈেন্সক অিিযই তান্সৈে বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেন্সলে স্ান্সর্থ পোমিত কো উবচ্ত।
B. একজন বপ্রবেপযাল একিাে বৈ বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেন্সলে কাছ শ্রর্থন্সক বনবিয়তা পায় শ্র শ্রকস্টি িন্ধ িন্সয় শ্রগন্সছ, অবভ ক্ত
য কমী
স্ৈস্যন্সক অিিযই তৈন্সন্তে েলােল স্ম্পন্সকত জানান্সত িন্সি। বৈ অবভ ক্ত
য কমীন্সক তৈন্ত স্থবগত কোে স্ময়কান্সল পযনোয় ৈাবয়ত্ব
শ্রৈয়া িয় এিং পযনোয় ৈাবয়ত্ব প্রৈন্সনে অনয শ্রকান কােণ না র্থান্সক, কমীন্সক তাে বনয়বমত ৈাবয়ত্ব পালন্সন অিিযই শ্রেেত বনন্সত
িন্সি।
C. শ্রকান কমতচ্াবে এই প্রবিধান্সনে বনয়ম ভঙ্গ কেন্সল তান্সক িাবিে স্ম্মযখীন কো িন্সত পান্সে, তাে অন্তভযত ক্ত িন্সত পান্সে চ্াকবে শ্রর্থন্সক
িেখাি, অর্থিা অনয র্থা র্থ শ্রকান পেিতী িযিস্থা।
VIII. গগাপেীয়র্া
DOE -এে নীবত িন্সে এই প্রবিধান্সনে আওতায় আনীত অবভন্স ান্সগে স্কল পক্ষ এিং স্াক্ষীে শ্রগাপনীয়তা েক্ষা কো। তন্সি,
অবভ ক্ত
য ন্সক নযায় বিচ্াে লান্সভে স্যবিধা প্রৈান্সনে জনয তৈন্সন্ত স্িন্স াবগতা কোে িাধযিাধকতা এিং/অর্থিা প্রন্সয়াজনীয় পৈন্সক্ষপ গ্রিণ
অর্থিা অবভন্স াগ মীমাংস্াে উন্সেন্সিয এই শ্রগাপনীয়তান্সক অিিযই স্যস্মঞ্জস্পূণত িন্সত িন্সি। স্কযল কমীিৃে ান্সৈে দৈবিক িাবিে তৈন্ত স্ম্পন্সকত
জানা আন্সছ তান্সৈে আইন্সনে িাধযিাধকতা িযতীত, শ্রকান অননযন্সমাবৈত িযবক্তে কান্সছ শ্র ন্সকান ধেন্সনে তর্থয প্রকাি কো বনবষে, এে
অন্তভযত ক্ত অবভ ক্ত
য কমীে(গন্সণে), বনগৃিীত বিক্ষার্থীে (শ্রৈে), এিং স্াক্ষীন্সৈে নাম।
IX.
বযাঘার্ সৃশি/প্রশর্নিাধ পিায়ণর্া শেশিদ্ধ
শ্রকান দৈবিক িাবিে তৈন্সন্ত িযাঘাত স্ৃবষ্ট অর্থিা িাধা শ্রৈয়া অর্থিা ান্সৈে এস্ন্সিে অবভজ্ঞতা েন্সয়ন্সছ, াো এ িযাপান্সে বেন্সপাটত কন্সে, অর্থিা
দৈবিক িাবিে স্াক্ষীন্সৈে বিেযন্সে প্রবতন্সিাধ শ্রনয়া কন্সঠােভান্সি বনবষে এিং এে েলশ্রুবতন্সত িৃঙ্খলাজবনত িাবিমূলক পৈন্সক্ষপ শ্রনয়া িন্সত
পান্সে। এই ধেন্সনে শ্র ন্সকান আচ্েণ দ্রুত SCI-এে (212) 510-1400 নম্বন্সে অর্থিা intake@nycsci.org.
X.
শেউ ইয়কত গেট এডু নকিে শডপাটতনর্মন্ট-এ শিনপাটত কিা
DOE প্রবতিছে দৈবিক িাবিে স্ম্পবকত ত অবভন্স াগগযবলে একটি অধত-িাবষতক বেন্সপাটত 15 জানযয়াবে এিং 15 জযলাই তাবেন্সখে মন্সধয
কবমিনাে অভ এেয ন্সকিন্সনে কান্সছ জমা শ্রৈয়। বেন্সপাটত টিন্সত প্রবতটি অবভন্স ান্সগে স্াে-স্ংন্সক্ষপ, প্রবতটি তৈন্সন্তে েলােল, এিং প্রন্সতযকটি
শ্রকন্সস্ স্থানীয় স্কযল কতৃত পক্ষ কতৃত ক কী পৈন্সক্ষপ শ্রনয়া িন্সয়ন্সছ, বৈ শ্রনয়া িয়, তাে বিিেণ র্থান্সক।
XI.
অবযািশর্
চ্যান্সেলে অর্থিা তাে ৈাবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্ত িযবতিমী শ্রকান পবেবস্থবতন্সত এিং স্কযল বস্ন্সস্টন্সমে স্ন্সিাত চ্চ স্বান্সর্থত এই প্রবিধান শ্রর্থন্সক পূণত অর্থিা
আংবিকভান্সি অিযািবত প্রৈান কেন্সত পান্সে।
XII. অেুসন্ধাে
এই প্রবিধান স্ংিান্ত স্কল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিকানায় পাঠান্সত িন্সি:

Telephone:

Office of Special Investigations
N.Y.C. Department of Education
65 Court Street – Room 922

718-935-3800

Brooklyn, NY 11201
Email: OSI-Inquiries@schools.nyc.gov
স্কযল-বভবিক তৈন্সন্তে জনয, শ্র াগান্স াগ কেযন
আপনাে বস্বনয়ে বেল্ড কাউন্সেন্সলে স্ান্সর্থ
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OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS (OSI)
65 Court Street - Room 922
BROOKLYN, NY 11201
PHONE - 718-935-3800
তথাকথথত দৈথিক শাথি (করপ ারাল াথিশপেন্ট) এবং/অথবা মেৌথিক থিগ্রি (ভাবব াল এথবউস)
তৈপের থরপ ার্ব
OSI কেইস নম্বে: __________________________

বেন্স ান্সটেে তাবেখ: _______________________________

1.

ৈায়ী কেব চার়ীর তথয

নাম: _______________________________________ ফাইল নম্বে/এমপ্লয়ী নম্বে:________________________
দ: ______________________________________ িাবিে ঠিোনা: ________________________________
_________________________________________________________________________________
জন্মতাবেখ: ________________________________ লাইন্সসে(সমুহ): _________________________________________
স্কুল: _______________________________ বিসবিক্ট: ___________ কিান্সো: ___________ এলাো (Region): ___________
েত িছে চ্াকুেীেতঃ ______________________
স্থায়ী (কটবনউেি): __________

2.

অন্সিক্ষাধীন (প্রন্সিশনােী): __________

CPT: __________

কোজোে বহন্সসন্সি ( াে বিন্সয়ম): ______

কেব চার়ীর ইথতবৃত্ত

ূিিে তী বিেু কেটংস/োযেেলা

হযাাঁ



না



যবদ হযাাঁ হয়, িযাখযা বদন, তাবেখ(সমূহ) সহ:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
দদবহে শাবি এিং কমৌবখে বনগ্রন্সহে
ূিিে তী অবভন্সযাগ

হযাাঁ



না



যবদ হযাাঁ হয়, িযাখযা বদন, তাবেখ(সমূহ) সহ এিং
অবভন্সযান্সগে সংখযা:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3.

থশক্ষাথীর (অথভপ াগকার়ী/ক্ষথতগ্রি) তথয (বাড়থত কাগপে অথতথরক্ত তথয/ক্ষথতগ্রিপৈর সম্পপকব থলপি রািা ম পত াপর, ম গুপলা
এই ডক্যযপেন্ট েো মৈযার আপগ এর্ার সাপথ সং ুক্ত করপত িপব)

নাম: __________________________________ কগ্রি: _____________ জন্মতাবেখ: ______________________
বশক্ষার্থী বে আন্সগ অবভন্সযাগ েন্সেন্সছ?
যবদ হযাাঁ হয়, িযাখযা বদন, তাবেখ(সমূহ) সহ এিং অবভন্সযান্সগে সংখযা:

হযাাঁ 

না 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
বশক্ষার্থীে েমেসম্পাদনাে ির্েনা (আচ্াে-আচ্ের্, ইতযাবদ):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4.

থ তাোতা/অথভভাবপকর ম াগাপ াপগর তথয

নাম:

_______________________________________________________________________________

ঠিোনা:

_______________________________________________________________________________

িাবিে কফান:

__________________________________________________________

িযািসাে কফানঃ

__________________________________________________________

ইন্সমইল ঠিোনা:

__________________________________________________________

ব তামাতা/অবভভািেন্সে কয তাবেখ জানান্সনা হন্সয়ন্সছঃ __________________________________________________________
স্কুন্সলে কয স্টাফ ব তামাতা/অবভভািেন্সে জাবনন্সয়ন্সছঃ __________________________________________________________
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5.

ম স্টাফ/থশক্ষাথীর সাক্ষাৎকার মিযা িপযপে

নাম: _______________________________________

দ/কগ্রি: ____________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

দ্রষ্টবয: যান্সদে সাক্ষাৎোে কনয়া হন্সি তাো যবদ বশক্ষার্থী হয়, আলাদা এেট োগন্সজ, বশক্ষার্থীে নাম এিং তান্সদে ব তামাতাে নাম ও কযাগান্সযান্সগে তর্থয তাবলো েেুন।
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6.

ঘর্িা

থৈ থশক্ষাথী এবং/অথবা স্টাফ থলথিত থববৃথত থৈপয থাপক, ওগুপলার কথ এই ফপেব র সাপথ অবশযই সং ক্ত
ু করপত িপব।
ঘটনাে তাবেখ: _______________________________________________ সময়: _________________________________
অিস্থান: ________________________________________________________________________________________ __
তর্থােবর্থত ঘটনাে ির্েনাঃ

_______________________________________________________________________ __________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
তর্থােবর্থত ভূ িন্সভাগী, সাক্ষী, এিং যাে বিেুন্সে তদন্ত েো হন্সে তান্সদে সিাে বিিৃবত যোন্সলাচ্না এিং বিন্সেষর্ েোে ে, বে ঘন্সটন্সছ কসবিষন্সয় আবম বনন্সনাি বসোন্সন্ত উ নীত হন্সয়বছঃ
(যবদ প্রন্সয়াজন হয়, িািবত তর্থয আলাদা োগন্সজ বলব িে েো যান্সি, যা অিশযই সংযুি েেন্সত হন্সি)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

7.

া োিা মগপে

এেট মীমাংসা অ বেহাযেয। নীন্সচ্ে এেট বিেল্প কিন্সছ বনন।
_____ দদবহে শাবি (েেন্স াোল াবনশন্সমন্ট) -এে কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তা বভবিহীন (কযমন, কোন বভবি কনই)
_____ দদবহে শাবি (েেন্স াোল াবনশন্সমন্ট) -এে কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তাে বভবি আন্সছ
_____ কমৌবখে বনগ্রহ (ভািোল এবিউস) -এে কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তা বভবিহীন (কযমন, কোন বভবি কনই)
_____ কমৌবখে বনগ্রহ (ভািোল এবিউস) -এে কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তান্সত াওয়া কগন্সছ কয কহয় েো হন্সয়ন্সছ, অ মান েো হন্সয়ন্সছ অর্থিা বশক্ষার্থীন্সে উ হাস েো হন্সয়ন্সছ।
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_____ কমৌবখে বনগ্রহ (ভািোল এবিউস) -এে কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তাে বভবি আন্সছ এিং তান্সত াওয়া কগন্সছ কয এই বনগ্রহ এমনভান্সি েো হন্সয়ন্সছ কয তাে ভাষাঃ
1.
2.
3.
4.

বশক্ষার্থীে বশক্ষাগত েমেসম্পাদনা িা কোন বশক্ষা েমেসূবচ্, স্কুল ৃষ্ঠন্স াবষত েমেোণ্ড িা বশক্ষার্থীে বশক্ষান্সক্ষন্সেে কোন বিষন্সয় অংশগ্রহন্সর্ে সামর্থেয িা সুবিধালান্সভ অন্সযৌবিেভান্সি এিং যন্সর্থষ্ট
বেমান্সর্ অন্তোয় সৃবষ্ট েন্সেন্সছ িা েেন্সি; অর্থিা
বশক্ষার্থীে মানবসে, আন্সিবগে িা শােীবেে েলযান্সর্ অন্সযৌবিেভান্সি এিং যন্সর্থষ্ট বেমান্সর্ প্রভাি কফন্সলন্সছ িা কফলন্সি; অর্থিা
বনন্সজে শােীবেে সুেক্ষাে িযা ান্সে বশক্ষার্থীে কযৌবিে ভীবত সৃবষ্ট েন্সে িা েেন্সি িন্সল ধাের্া েো হয়; অর্থিা
বশক্ষার্থীে শােীবেে কচ্াট িা মানবসে ক্ষবতে কযৌবিে োের্ েন্সয়ন্সছ িা োের্ হন্সি িন্সল ধাের্া েো হয়।

_____ কয অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ তা বভবিহীন, বেন্তু যাে বিেুন্সে অবভন্সযাগ েো হন্সয়ন্সছ কস োন্ডজ্ঞানহীনতাে বেচ্য় বদন্সয়ন্সছ।

থােুিঃ ম থসথিযর থফল্ড কাউপেল (SFC) -মক আ িার কাগে ত্র
ব াপলাচিা করার দ্বাথযত্ব মৈযা িপযপে অিুগ্রি কপর
তাাঁর কাপে এই ডক্যপেপন্টর 1-5 িম্বর ষ্ঠ
থৈ শাথিেূলক বযবস্থা গ্রিণ করার িপব, তা করপত িপব SFC
ৃ া েো থৈি।
প্রপযােি়ীয সব কাগে ত্র
ব াপলাচিা করার এবং তৈে সম্পন্ন িপয মগপে বপল থসদ্ধাে মিযার র।
অিুগ্রি কপর মেপি রািুি: সবপক্ষপত্র িি দৈথিক শাথি (করপ ারাল াথিশপেন্ট) এবং/অথবা মেৌথিক থিগ্রি (ভাবব াল এথবউস) -এর ম
অথভপ াগ করা িপযপে তার থভথত্ত াওযা ায অথবা থসদ্ধাে মিযা িয ম
ার থবরুপদ্ধ অথভপ াগ করা িপযপে মস কান্ডজ্ঞািি়ীিতার
থরচয থৈপযপে, তার থবরুপদ্ধ শাথিেূলক বযবস্থা অথবা উ ুক্ত ফপলাআ
ৈপক্ষ আবথশযকভাপব গ্রিণ করপত িপব।

8.

থসথিযর থফল্ড কাউপেপলর সাপথ রােশব

_____ বসবনয়ে বফল্ড োউন্সেন্সলে সান্সর্থ োমশে েো হন্সয়ন্সছঃ

9.

থসথিযর থফল্ড কাউপেপলর সাপথ রােশব করার র ম

___________________
তাবেখ
ৈপক্ষ মিযা িপযপে

_____কমৌবখে হুবশয়াবে
_____বলবখতভান্সি ফাইন্সল জমা কদয়া হন্সয়ন্সছ
_____োউন্সেবলং কমন্সমা
_____শাবিমূলে িযিস্থা সু াবেশ েো হন্সয়ন্সছ 1
_____চ্াকুেী কর্থন্সে িেখাি
_____অনযানয ( উন্সেখ েেুন) ___________________________________________

1

___________________
তাবেখ
___________________
তাবেখ
___________________
তাবেখ
___________________
তাবেখ
___________________
তাবেখ
___________________
তাবেখ

যবদ অবভযুি েমেচ্ােী স্থায়ী (কটবনউেি) হয়, এিং যবদ অসদাচ্ের্ গুেত
ু ে অর্থিা নু োিৃবিমূলে প্রেৃ তীে হয় যাে জনয কস্টট এিু ন্সেশন আইন্সনে কসেশন 3020-a ধাো অনুযায়ী তাে বিেুন্সে
শাবিমূলে িযিস্থা গ্রহন্সর্ে সু াবেশ েো হয়, অর্থিা অনযানয োেন েমেচ্ােীে েমেসম্পাদন্সনে কক্ষন্সে উন্সেন্সগে োের্ হন্সয় দািায়, তন্সি স্কুল অিশযই DOE -এে অযািবমবনন্সেটভ িায়াল ইউবনন্সটে
(212-374-6888) কি ুট োউন্সেলন্সেে সান্সর্থ োমশে েেন্সি।
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10. থ তাোতাপৈর অবথিতকরণ
______ যা জানা কগন্সছ তা ব তামাতান্সদে অিবহত েো হন্সয়ন্সছ
_________________________
তাবেখ

_________________________________________________
বেন্স াটে প্রস্তুতোেন্সেে নাম

_________________________________________________
বেন্স াটে প্রস্তুতোেন্সেে সাক্ষে

_________________________________________________
প্রস্তুত েোে তাবেখ
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____________________________________________
দ (টাইটটল)

