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স্যেক্ষাজবনত িদবল
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পশিবর্তনেি সািাাংি

এই প্রবিধান ২০ জানযয়াবে, ২০১১ তাবেন্সখ জাবেক্ৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-449 কক্ েবিত ক্ন্সে এে স্থলাবিবষক্ত িয়।
পবেিতত নস্মূি:


ক াগান্স ান্সগে তথ্য িালনাগদ ক্ো িন্সয়ন্সে।

৩/৯ /১ ১

স্যেক্ষাজবনত িদবল

A-449

5-এে 1
সাংশক্ষপ্তসাি
এই প্রবিধান স্যেক্ষাজবনত িদবলে অনযন্সমাদন প্রবিয়াে বিিেণ কদয় ক মন (1) খন
বিক্ষাথ্ীো স্কয ল স্ম্পবিে মন্সধয স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িয়, এিিং (2) খন বিক্ষাথ্ীো
স্কয ল স্ম্পবিে মন্সধয স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িয়, এিিং অনয পবেবস্থবতন্সত, খন স্কয ন্সল কক্ান
বিক্ষাথ্ীে অিযািত উপবস্থবত তাে জনয অবনোপদ িন্সল বনধতাবেত িয়।
I.

II.

িূ বমক্া
A.

এই প্রবিধান বিক্ষাথ্ীন্সদেন্সক্ স্যেক্ষাজবনত িদবলে অনযন্সমাদন কদয়া িন্সি বক্না কস্ি  বনধতােন্সণে প্রবিয়াে বিিেণ
কদয়।

B.

কক্ান বিক্ষাথ্ীই বপবেন্সয় থ্াক্ন্সি না আইন্সনে অধীন্সন স্যেক্ষজবনত িদবল: কনা চ্াইল্ড কলফট্ বিিাইন্ড আইন
অনয ায়ী, বদ কক্ান বিক্ষাথ্ী তাে স্কয ন্সল িা স্কয ল-প্রাঙ্গন্সণ কক্ান স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িয় তািন্সল তা
অিিযই স্কয লন্সক্ জানান্সত িন্সি এিিং কস্ই বিক্ষাথ্ীে অনয কক্ান বনোপদ স্কয ন্সল িদবলে অবধক্াে থ্াক্ন্সি। কক্ান
বিক্ষাথ্ী এই ধেন্সনে িদবলে অনযন্সোধ জানান্সল বদ বনধতাবেত িয় ক , কস্ স্কয ল প্রঙ্গন্সণ স্বিিংস্ অপোন্সধে
বিক্াে িন্সয়ন্সে তািন্সল তান্সক্ অিিযই িদবলে অনযন্সমাদন বদন্সত িন্সি।

C.

অনয স্যেক্ষাজবনত িদবল: কক্ান বিক্ষাথ্ী স্কয ল-প্রাঙ্গন্সণ স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে না িন্সয়ও অন্সনক্ পবেবস্থন্সত
স্যেক্ষা িদবলে অনযন্সোধ জানান্সত পান্সে।
বদ কদখা ায় স্কয ন্সল বিক্ষাথ্ীে অিযািত উপবস্থবত বনোপদ নয়,
কস্ন্সক্ষন্সে এমন কক্ান অনযন্সোধ অনযন্সমাবদত িওয়া উবচ্ত।

সশহাংস অপিানেি শিকাি এমে শিক্ষার্থীনেি জেয নো চাইল্ড নেফট্ শবহাইন্ড আইনে সুিক্ষাজশের্ বেশে
A.

B.

এই আইন্সন “স্বিিংস্ অপোধ”-এে স্িংজ্ঞা বনম্নরুপ:
1.

অন্সনযে উপে কক্ান গুরুতে িােীবেক্ আঘাত িানা িন্সয়ন্সে এমন কক্ান অপোধ 1
কক্ান্সে স্িংজ্ঞাবয়ত আন্সে(ন্স মন আঘাত প্রদান, অবিস্িংন্স াগ); অথ্িা

2.

এমন কক্ান ক ৌন অপোধ
অথ্িা

3.

অনয ক ন্সক্ান ধেন্সনে অপোধ
স্িংজ্ঞাবয়ত আন্সে।2

াে স্ান্সথ্ জিেদবি স্ম্পৃক্ত(ন্স মন ধষতণ, পায়যক্াবমতা, ক ৌন িয়োবন);
া কপনাল কক্ান্সে মাোত্মক্ কক্ান অন্সেে িযিিান্সেে হুমবক্ বিন্সিন্সি

বদ স্কয ল ক্তৃত পন্সক্ষে প্রবতবনবধত্বক্ােী কক্ান িযবক্ত জানন্সত পান্সেন স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ কক্ান বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে
বিক্াে িন্সয়ন্সে, তািন্সল চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-412 এিিং A-443 অনয ায়ী বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত
িযবক্তন্সক্ অিিযই এক্ি  পূণত তদন্ত ক্ন্সে থ্া থ্ িযিস্থা বনন্সত িন্সি। এোড়া, অিিযই দ্রুত বনন্সচ্ উবিবখত
পদন্সক্ষপগুবল বনন্সত িন্সি।
1.

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তন্সক্ অিিযই ঘেনাি  এনওয়াইবপবে, ইমােন্সজবে ইনফেন্সমিন কস্ন্টাে
(“ইআইবস্”) এিিং বিক্ষাথ্ীে বপতামাতান্সক্ অিবিত ক্েন্সত িন্সি।

2.

বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে (উপন্সে উবিবখত স্িংজ্ঞা অনয ায়ী) িন্সয়ন্সে বক্না কস্ি  বনধতােন্সণ,
বপ্রবেপযালন্সক্ অিিযই এনওয়াইবপবে-ে স্ান্সথ্ পোমিত ক্েন্সত িন্সি। এনওয়াইবপবে-ে স্কয ল কস্ফি 
বেবিিন্সনে স্ান্সথ্ বনন্সচ্ে প্রবিয়াস্মূি প্রবতবষ্ঠত িন্সয়ন্সে।
a.

1

া কেে কপনাল

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত বদ বিশ্বাস্ ক্ন্সে ক , বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে
িকয়ন্সে, তািন্সল বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন ক্ত
য িযবক্তন্সক্ অিিযই স্কয ল ক বপ্রবস্ঙ্কন্সে অিবস্থত কস্ই

কপনাল আইন 10.00 (10)-এ স্িংজ্ঞাবয়ত “গুরুতে িােীবেক্ আঘাত” া এমন এক্ি  “িােীবেক্ আঘাত ক ি  মৃতযয ঘোন্সত পান্সে অথ্িা কতমন
ঝযুঁ বক্ থ্ান্সক্, অথ্িা া মৃতযযে ক্ােণ িন্সত পান্সে অথ্িা গুরুতে কক্ান দীঘতন্সময়াদী িােীবেক্ অন্সঙ্গে ক্ষবত, স্বান্সস্থে দীঘতন্সময়াদী ক্ষবত অথ্িা িেীন্সেে
কক্ান অন্সঙ্গে ক্ষবত িা কস্ি ন্সক্ বিক্ল ক্েন্সত পান্সে।”
2
কপনাল আইন 10.00(12)-এ “মাোত্মক্ অে”-কক্ স্িংজ্ঞাবয়ত ক্ো িন্সয়ন্সে এমন অে বিন্সিন্সি া “গুবলিবতত এক্ি  অে এিিং া বদন্সয় গুবল ক্েন্সল
মৃতযয অথ্িা গুরুতে িােীবেক্ জখম িন্সত পান্সে, অথ্িা স্যইচ্ন্সেে েয বে, গ্রাবিি  েয বে, পাইলাম িযাবলবেক্ েয বে, কমোল নাক্ল্ েয বে, েযাগাে, বিবল,
েযাক্জযাক্, অথ্িা কমোল নাক্লস্।”
T&I-22143 (Bengali)

A-449

স্যেক্ষাজবনত িদবল

৩/৯ /১ ১
5-এে 2

বপ্রবস্ঙ্কন্সেে এনওয়াইবপবে স্কয ল কস্ফি  স্ােন্সজন্সন্টে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত স্ান্সথ্ ক াগান্স াগ ক্েন্সত
িন্সি।
বদ স্কয ল কস্ফি  স্ােন্সজন্টন্সক্ না পাওয়া ায়, তািন্সল বপ্রবেপযালন্সক্ অিিযই বপ্রবস্ঙ্কন্সেে
ক্মান্ডাে অথ্িা কস্ই দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তে স্ান্সথ্ ক াগান্স াগ ক্েন্সত িন্সি।

3.

3

b.

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তন্সক্ অিিযই ঘেনাে ক স্কয ন্সল ঘন্সেন্সে তাে নাম এিিং/অথ্িা
কফান নম্বে, ঘেনাে তাবেখ, স্ময়, এিিং ক খান্সন ঘেনাি  ঘন্সেন্সে কস্ই স্থান এিিং ক বিক্ষাথ্ী
অপোন্সধে বিক্াে তাে নামও জানান্সত িন্সি।.

c.

স্কয ন্সলে অনযস্ন্ধান্সনে এক্ স্কয ল বদন্সনে মন্সধয, এনওয়াইবপবে কমৌবখক্িান্সি বনবিত ক্েন্সি উপন্সে
উবিবখত স্িংজ্ঞা অনয ায়ী বিক্ষাথ্ী ক স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িন্সয়ন্সে কস্ই অবিন্স ান্সগে তদন্ত
তাো ক্েন্সি বক্না। এনওয়াইবপবে এক্ি  বলবখত বনিয়তাও প্রদান ক্েন্সি।3

d.

এনওয়াইবপবে-ে কমৌবখক্ বনিয়তা পািাে ২৪ ঘণ্টাে মন্সধয, বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত
িযবক্ত অিিযই িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনস্ন ব বন অবফস্ অি স্কয ল অযান্ড ইয়যথ্
কেিালাপন্সমন্ট(ওএস্ওয়াইে)-এে বচ্ফ এবিবক্উি ি অবফস্াে(বস্ইও) বিন্সিন্সি দাববত্ব পালন
ক্ন্সেন তান্সক্ অিবিত ক্েন্সিন এিিং স্ক্ল প্রাস্বঙ্গক্ ঘেনা জানান্সিন। স্ক্ল ক্াগজপে অিিযই
(স্াক্ষীে িক্তিয, ঘেনাে বেন্সপােত ইতযাবদ) িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনস্ন্সনে প তান্সলাচ্নাে জনয
প্রস্তুত থ্াক্ন্সি।

e.

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তে কনাি বফন্সক্িন পািাে ২৪ ঘণ্টাে মন্সধয, িন্সো বেন্সেক্টে
অি স্াস্ন্সপনস্নন্সক্ অিিযই বস্দ্ধান্ত গ্রিণ ক্েন্সত িন্সি বিক্ষাথ্ী স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ স্বিিংস্ অপোন্সধে
বিক্াে িন্সয়ন্সে কস্ি  বিশ্বাস্ ক্োে ন্সথ্ষ্ঠ ক্ােণ েন্সয়ন্সে বক্না। এই বস্দ্ধান্ত গ্রিন্সণ িন্সো
বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনস্ন অবফস্ অি বলগযাল স্াবিত ন্সস্ে স্ান্সথ্ পোমিত ক্েন্সত পান্সেন। কজন্সন
োখযন, কক্ান বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িন্সয়ন্সে কস্ি  বিশ্বান্সস্ে ক্ােণ বনধতােন্সণে জনয
অপোন্সধে িাবিে িাধযিাধতা কনই।

f.

িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন বদ বনধতােণ ক্ন্সেন ক , বিক্ষাথ্ী স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ স্বিিংস্ অপোন্সধে
বিক্াে িন্সয়ন্সে, কস্ন্সক্ষন্সে বিক্ষাথ্ীে িদবলে অবধক্াে থ্াক্ন্সি।

িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনস্ন বদ বনধতােণ ক্ন্সেন ক , স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে
িন্সয়ন্সে তা বিশ্বাস্ ক্োে ন্সথ্ষ্ঠ ক্ােণ েন্সয়ন্সে, তািন্সল কস্ই বিক্ষাথ্ীে িদবল চ্াইিাে অবধক্াে থ্াক্ন্সি।
3. বিক্ষাথ্ী স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িন্সয়ন্সে কস্ই বিশ্বাস্ বনধতােণ এিিং কস্জন্সনয তাে
িদবলে অবধক্াে প্রবতবষ্ঠত িিাে ২৪ ঘণ্টাে মন্সধয, িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন অিিযই বলবখতিান্সি
বিক্ষাথ্ীে বপতামাতান্সক্ তাে অনয স্কয ন্সল িদবলে অবধক্াে স্ম্পন্সক্ত জানান্সি (1 নম্বে স্িং যক্তি  কদখযন)।
এই কনাি ন্সস্ে বিষয়ি  4 বনধতাবেত িিাে পে অিিযই িযবক্তগতিান্সি, এিন্সপ্রস্ োন্সক্ অথ্িা অনয কক্ান
এক্ই ধেন্সনে জরুবে বিবিন্সত(ন্স মন ফযাি অথ্িা ইন্সমইন্সল)পাঠান্সত িন্সি ান্সত কনাি স্ি  ক বপতামাতা
কপন্সয়ন্সেন তা বনবিত িওয়া ায়।
a.

বপতামাতা িদবল বিক্ল্প গ্রিণ ক্েন্সত আগ্রিী বক্না কস্ি  আন্সলাচ্নাে জনয কনাি স্ পািাে পাুঁচ্
বদন্সনে মন্সধয বপতামাতা িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন্সনে ক্ান্সে অনযন্সোধ জানান্সত পান্সেন।

b.

বপতামাতা বদ পাুঁচ্ বদন্সনে মন্সধয উিে না কদন, িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন অিিযই
বপতামাতাে স্ান্সথ্ ক াগান্স াগ ক্েন্সিন।

c.

বপতামাতা বদ িদবল বনন্সত আগ্রিী িন, িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন অবফস্ অি েয ন্সেন্ট
এনন্সোলন্সমন্সন্টে (“েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্টস্”) এবিবক্উি ি বেন্সেক্টন্সেে স্ান্সথ্ পোমিত ক্ন্সে এক্ি 
িদবলে স্কয ন্সলে প্রিাি ক্েন্সিন। বেবিক্ট ৭৫ পািবলক্ স্কয লস্মূন্সিে বিক্ষাথ্ীন্সদে কিলায়, িন্সো
বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন বেবিক্ট ৭৫-এে বেন্সেক্টে অি কেস্ন্সমন্সন্টে স্ান্সথ্ পোমিত ক্ন্সে
বপতামাতান্সক্ এক্ি  িদবলে স্কয ন্সলে প্রিাি কদন্সিন।
থ্াস্ম্ভি, বিক্ষাথ্ীন্সক্ এমন এক্ি  স্কয ন্সল

শুধযমাে এই স্মােন্সক্ িবণতত উন্সেন্সিযই এনওয়াইবপবে প্রদি তথ্য িযিিাে ক্ো ক ন্সত পান্সে।
এই বিষয় স্ম্পবক্ত ত ক ন্সক্ান বচ্ঠি তো স্ম্ভি বপতামাতাে বনজস্ব িাষা অথ্িা তান্সদে স্ান্সথ্ ক াগান্স ান্সগে স্ম্ভািয ক িযিস্থা েন্সয়ন্সে কস্ি 
িযিিান্সেে মাধযন্সম ক্েন্সত িন্সি। ঐস্ি কক্ষন্সে বদ স্ম্ভি িয়, বপতামাতাে বনজস্ব িাষা অথ্িা তান্সদে স্যবিধাজনক্ ক াগান্স ান্সগে িাষাে মাধযন্সম
বচ্ঠিে পূণত অনযিাদ বচ্ঠিে স্ান্সথ্ স্িং যক্ত ক্ন্সে কদয়া িাঞ্ছনীয় অথ্িা কস্খান্সন উন্সিখ ক্োও ক ন্সত পান্সে “স্িং যক্ত বচ্ঠিন্সত আপনাে স্ন্তান স্ম্পবক্ত ত
গুরুত্বপূণত তথ্য েন্সয়ন্সে। অনযগ্রি ক্ন্সে দ্রুত অনযিাদ ক্বেন্সয় বনন্সত পান্সেন।”
T&I-22143 (Bengali)
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িদবল কদয়া িন্সি ক স্কয লি  কনা চ্াইল্ড কলফট্ বিিাইন্ড আইন্সনে অধীন্সন প্রবত িেে প তাপ্ত
অগ্রগবত স্াধন ক্েন্সে এিিং ক ি  উন্নবত আিিযক্, স্িংন্সিাধনমূলক্ পদন্সক্ষপ গ্রিণ অথ্িা নতয ন
ক্ন্সে গড়াে প্রবিয়াধীন নয়।
d.

বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে িন্সয়ন্সে এমন বিশ্বাস্ প্রবতবষ্ঠত িিাে দি ক্যান্সলন্ডাে বদিন্সস্ে
মন্সধয িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন অিিযই বপতামাতান্সক্ িদবল স্কয লি  স্ম্পন্সক্ত অিবিত
ক্েন্সিন (স্িং যবক্ত নম্বে ২ কদখযন).
বপতামাতাে স্ম্মবত লান্সিে পে িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন িদবলে স্কয লন্সক্ও অিিযই জানান্সি
ক , বিক্ষাথ্ী ঐ স্কয ন্সল িদবল িন্সে।

e.

বিদযমান নীবত এিিং বিবধ অনয ায়ী িদবল পাওয়া বিক্ষাথ্ীন্সদেন্সক্ অিিযই পবেিিন স্যবিধা প্রদান
ক্ো িন্সি।

f.

বদও বিক্ষাথ্ীে বপতামাতান্সক্ িদবলে স্যন্স াগ অিিযই প্রদান ক্ো িন্সি, বক্ন্তু ইো ক্েন্সল
বিক্ষাথ্ী তাে িতত মান স্কয ন্সলও থ্াক্ন্সত পান্সে।

িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনস্ন বদ বনধতােণ ক্ন্সেন ক , স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে
িন্সয়ন্সে তা বিশ্বাস্ ক্োে ন্সথ্ষ্ঠ ক্ােণ েন্সয়ন্সে, তািন্সল কস্ই বিক্ষাথ্ীে িদবল চ্াইিাে অবধক্াে থ্াক্ন্সি।
4.

III.

C.

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত এিিং িন্সো বেন্সেক্টে অি স্াস্ন্সপনিন অিিযই তান্সদে স্ান্সথ্ আইন
প্রন্সয়াগক্ােী ক স্ি ক্মতক্তত াে আন্সলাচ্না িন্সয়ন্সে কস্স্ি বিষন্সয়ে থ্া থ্ ক্াগজপে, বপতামাতাে
কনাি বফন্সক্িন, পযবলি বেন্সপােত স্িংেক্ষণ ক্েন্সিন।
অেয সুিক্ষাজশের্ বেশে:

A.

স্কয ল প্রাঙ্গন্সণ বিক্ষাথ্ী স্বিিংস্ অপোন্সধে বিক্াে না িন্সয়ও স্যেক্ষাজবনত িদবল কপন্সত পান্সে, বদ কক্ান বিক্ষাথ্ীে
বপতামাতা িদবলে অনযন্সোধ জানায় এিিং বনধতাবেত িয় ক , স্কয ন্সল বিক্ষাথ্ীে অিযািত উপবস্থবত বিক্ষাথ্ীে জনয
অবনোপদ। েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবক্উি ি বেন্সেক্টে অি িন্সো এনন্সোলন্সমন্ট/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত
বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তে স্ান্সথ্ পোমিত ক্ন্সে এই বস্দ্ধান্ত গ্রিণ ক্েন্সিন। বেবিক্ট ৭৫ পািবলক্
স্কয ল বিক্ষাথ্ীন্সদে কিলায়, বেবিক্ট ৭৫-এে বেন্সেক্টে অি কেস্ন্সমন্ট বেবিক্ট ৭৫-এে বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব
বন যক্ত িযবক্তে স্ান্সথ্ পোমিত ক্ন্সে এই বস্দ্ধান্ত কনন্সিন।

B.

এই অনযন্সোধ বদ স্কয ল-স্িংিান্ত স্যেক্ষাে ঘেনা িয়, কস্ন্সক্ষন্সে বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত অিিযই
এক্ি  পূণত তদন্ত ক্ো িন্সয়ন্সে কস্ বিষয়ি  বনবিত এিিং ঘেনাে বেন্সপােত ততবে ক্েন্সিন, স্িংবিষ্ট পক্ষগুন্সলাে
িক্তিয কনন্সিন এিিং স্াক্ষী কজাগাড় ক্েন্সিন, এিিং চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-412 এিিং A-443 অনয ায়ী
িৃঙ্খলািন্সঙ্গে ক্ােন্সণ থ্া থ্ িযিস্থা গ্রিণ ক্েন্সিন। ঘেনা বদ কফৌজদাবে প্রক্ৃ বতে িয়, বপ্রবেপযাল/তাে
দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত বপতামাতাে ক্ান্সে পযবলি বেন্সপান্সেতে ক্বপ চ্াইন্সিন।
অনযন্সোধ মূলযায়ন্সন, বপ্রবেপযাল/তাে
দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত তদন্সন্তে ফলাফল এিিং স্ক্ল স্িায়ক্ নবথ্পে প তান্সলাচ্না ক্েন্সিন।

C.

বপতামাতাে ক্াে কথ্ন্সক্ স্যেক্ষাজবনত িদবলে অনযন্সোধ এিিং স্ক্ল স্িায়ক্ ক্াগজপে পািাে ৪৮ ঘণ্টাে মন্সধয,
বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবক্উি ি বেন্সেক্টে ফে িন্সো
এনন্সোলন্সমন্ট/তাে দাবি্ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তে ক্ান্সে অিিযই এই মন্সমত এক্ি  অনযন্সমাদন কদন্সিন ক , বতবন বিশ্বাস্
ক্ন্সেন িদবলে প্রন্সয়াজন আন্সে(স্িং যবক্ত নম্বে 4 কদখযন)। বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত অিিযই বনন্সচ্
উবিবখত নবথ্পেস্মূি েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবক্উি ি বেন্সেক্টে অি িন্সো এনন্সোলন্সমন্ট/তাে দাবি্ন্সত্ব
বন যক্ত িযবক্তন্সক্ প্রদান ক্েন্সিন।

D.

1.

স্যেক্ষাজবনত িদবলে িবতত ফেম(স্িং যবক্ত নম্বে 3 কদখযন);

2.

তদন্সন্তে স্াোিংি(স্িং যবক্ত নম্বে 4 কদখযন)

3.

ঘেনাে স্কয ল বেন্সপান্সেতে ক্বপ; এিিং

4.

পযবলি বেন্সপান্সেতে ক্বপ।

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্তে অনযন্সমাদন এিিং অনয নবথ্পে পািাে এক্ স্প্তান্সিে মন্সধয, েয ন্সেন্ট
এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবক্উি ি বেন্সেক্টে অি িন্সো এনন্সোলন্সমন্ট/তাে দাবয়ন্সত্ব বন যক্ত িযবক্ত িন্সো কস্ফি 
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৩/৯ /১ ১

স্যেক্ষাজবনত িদবল

A-449

5-এে 4
বেন্সেক্টে ব বন অবফস্ অি স্কয ল অযান্ড ইয়যথ্ কেিালাপন্সমন্ট(ওএস্ওয়াইবে)-এে বচ্ফ এবিবক্উি ি অবফস্ান্সেে
দাবয়ন্সত্বও ক্াজ ক্ন্সেন তাে স্ান্সথ্ পোমিত ক্ন্সে অিিযই বনধতােণ ক্েন্সিন স্যেক্ষা িদবলে অনযন্সমাদন কদয়া ান্সি
বক্না এিিং বস্দ্ধান্তি  বলবখতিান্সি বপতামাতান্সক্ জানান্সিন।
বেবিক্ট ৭৫ পািবলক্ স্কয ল বিক্ষাথ্ীন্সদে কক্ষন্সে, বেবিক্ট ৭৫-এে বেন্সেক্টে অি কেস্ন্সমন্ট অিিযই বনধতােণ
ক্েন্সিন স্যেক্ষা িদবলে অনযন্সমাদন কদয়া ান্সি বক্না এিিং কতমন বস্দ্ধান্ত িন্সল অিিযই বপতামাতান্সক্ বলবখতিান্সি
তা জানান্সিন। বদ িদবলে অনযন্সোধ অনযন্সমাবদত িয়, বলবখত কনাি বফন্সক্িন অিিযই: 1) ক স্কয ন্সল বিক্ষাথ্ীন্সক্
িদবলে প্রিাি কদয়া িন্সয়ন্সে কস্ি  স্ম্পন্সক্ত বপতামাতান্সক্ উপন্সদি প্রদান ক্েন্সি; এিিং 2) িদবলক্ৃ ত স্কয ন্সল
বিক্ষাথ্ীন্সক্ ক পাঠান্সনা িন্সে কস্ বিষয়ি  জানান্সি।
IV.

বেশেি কাগজপত্র
খন স্যেক্ষা িদবল অনযন্সমাবদত িয়, কপ্রেক্ স্কয ল অিিযই েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্সন্টে এবিবক্উি ি বেন্সেক্টে অি িন্সো
এনন্সোলন্সমন্টন্সক্ বনন্সচ্ উবিবখত নবথ্পে প্রদান ক্েন্সি ান্সত িদবলক্ৃ ত স্কয ন্সল বিক্ষাথ্ীে কেবজন্সিিন স্িজ িয়:
A.

ইমযযনাইন্সজিন্সনে কেক্েত;

B.

ট্র্যােবিপ্ট এিিং/অথ্িা িতত মান বেন্সপাো্ে ক্ােত;

C.

বিক্ষাথ্ীে ক্মতস্ূবচ্ে ক্ান্সেতে ক্বপ; এিিং

D.

ইনবেবিজযয়ালাইজে এেয ন্সক্িন কপ্রাগ্রাম(আইইবপ)( বদ প্রন্স াজয িয় এিিং থ্ান্সক্)

E.

§504 স্যবিধা পবেক্ল্পনা,

বদ প্রন্স াজয িয়

V. অেুসন্ধাে
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ত স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় কপ্রেণ ক্েন্সত িন্সি:

কনা চ্াইল্ড কলফে বিিাইন্ড িদবলে জনয:
কফান:
212-374-6784

কফান:
212-374-2363

Office of School and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 CHAMBERS STREET
New York, NY 10007
C.

অনয স্যেক্ষাজবনত িদবল:

অবফস্ অি েয ন্সেন্ট এনন্সোলন্সমন্ট
N.Y.C. Department of Education
52 CHAMBERS STREET
New York, NY 10007
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ফযাি:
212-374-5751

ফযাি:
212-374-5568

চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-449
সংযুবি নম্বে 1
পৃষ্ঠা 1 এে 1

শিক্ষার্থীকে অন্য পাবশিে স্কু কি বদশির অশিোর সম্পশেিত শিঠি

বপ্রয় ______________________:

অনুগ্রহ কন্সে জেন্সন োখুন জয, আপনাে সন্তান স্কু ল প্রাঙ্গন্সে একটি সবহংস অপোন্সধে বিকাে হন্সয়ন্সে জসটি
বিশ্বাসন্সযাগ্য। জনা চ্াইল্ড জলফট্ বিহাইন্ড আইন অনুযায়ী, জস স্কু ল কর্ৃৃ পক্ষ কর্ৃৃ ক বনধৃাবের্ যথাযথ অনয
একটি স্কু ন্সল সুেক্ষা িিবল লান্স ে জযাগ্য। আপবন যবি িিবল বনন্সর্ আগ্রহী হন, আপনান্সক অিিযই এই
জনাটিস পািাে পাাঁচ্ বিন্সনে মন্সধয _______________________-জর্ আমাে সান্সথ জযাগ্ান্সযাগ্ কেন্সর্ হন্সি।
আপবন আপনাে সন্তানন্সক র্াে ির্ৃ মান স্কু ন্সলও োখন্সর্ পান্সেন। জযন্সকান প্রন্সেে উত্তন্সেে েনয অনুগ্রহ কন্সে
আমাে সান্সথ জযাগ্ান্সযাগ্ কেন্সর্ বিধা কেন্সিন না।

আপনাে বিশ্বস্ত,
সাসন্সপনিন বিন্সেক্টে

C.

বপ্রবেপযাল
এনন্সোলন্সমন্ট বিন্সেক্টে

T&I-22143 (Bengali)

চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-449
পৃষ্ঠা 1 এে 1

সংযুবি নং 2
বদলির স্কু ি লির্ধ ারণের লিঠি

বপ্রয় ______________________:

অনুগ্রহ কন্সে জেন্সন োখুন আপনাে সুেক্ষােবনত িদবলে অনুন্সোধ অনুযায়ী, আপনাে সন্তানন্সক
__________________________________ স্কু ন্সল িদবল কো হন্সয়ন্সে যা কাযযকেী হন্সি_________________
তাবেখ জেন্সক। আপবন জয িদবলটি গ্রহণ কন্সেন্সেন িা আপনাে সন্তান তাে িতয মান স্কু ন্সলই োকন্সি িন্সল যবদ বসদ্ধান্ত
বনন্সয় োন্সকন জসটি বনবিত কেন্সত অনুগ্রহ কন্সে অবতসত্ত্বে আমাে সান্সে জযাগান্সযাগ করুন বকন্তু তা জযন দুই স্কু ল
বদিন্সসে পন্সে না হয়। আপবন যবদ নতু ন স্কু লটিন্সত আপনাে সন্তানন্সক বদন্সত আগ্রহী হন, তাহন্সল আবম আপনান্সক
প্রন্সয়ােনীয় তেয প্রদান কেন্সিা যান্সত তাে ঐ স্কু ন্সল জেবেন্সেশন দ্রুত হয়।
আপনাে বিশ্বস্ত,
বিন্সেক্টে অি সাসন্সপনশন

C.

বপ্রবেপযাল (ন্সপ্রেক স্কু ল)
বপ্রবেপযাল (গ্রহণকােী স্কু ল)
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চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-449
পৃষ্ঠা 1 এে 1

সংযুবি নং 3

সেফটি ট্রান্সফার ইনটেক ফরম (ননরাপত্তাজননত কারটে বদনির পূরেকৃত ফরম)

এই ফরমটি শুধুমাত্র েকি েুরক্ষাজননত বদনির অনুটরাটধ বযবহৃত হটব। অেম্পূেণ অনুটরাটধর ফরম প্রনিয়াকরে হটব না এবং
তা আপনার কাটে সফরত পাঠাটনা হটব।
বিক্ষার্থীে নাম

তাবেখ

বিক্ষার্থীে আইবি#

গ্রেি স্তে

জন্সেে তাবেখ

বপতামাতা/অবিিািন্সেে নাম

গ্র ান

ঠিোনা (িাবিে #, বিট, অযাপ্ট # , িন্সো, এিং বজপ ),

**************************************************************************************************************
স্কু ল
সাধােণ বিক্ষা

অর্থিা

গ্রেিাল এিু ন্সেিন ( এেটি িৃত্তিদ্ধ েরুন)

গ্রেি স্তে

গ্রেবিন্সটে সংখযা

অনুপবিবত

গ্রেবেন্সত উপবিত

বিন্সিষ েমমসূবচ্/ন্সমজে

ইএসএল:

হযাাঁ

অর্থিা

আন্সে গ্রয স্কু লগুন্সলান্সত পন্সিন্সে

তাবেখ(সমূহ)

Previous Schools Attende

তাবেখ(সমূহ)

না (এেটি িৃত্তিদ্ধ েরুন)

নিটনর সরকিণ
গ্রনই



বিক্ষেন্সেে বেরুন্সদ্ধ েমমোণ্ড েন্সেf





বপ্রবেপযান্সল সাসন্সপনিন/তাবেখ



সুপাবেনন্সটনন্সিন্সেে সাসন্সপনিন/তাবেখ



ক্লাসরুন্সম িযাঘাতসৃবি



অনয



ড্রাে সংোন্ত



উপবিবত/ক্লাস পালান্সনা



বিক্ষার্থীন্সেে বিরুন্সদ্ধ েমমোণ্ড

গ্রয িযবি পূেণ েন্সেন্সেন
*************************************************************************************************************
ENROLLMENT OFFICE USE ONLY
Approved

Date

Placement

Effective Date

Denied

Date

Comments
C.

AP
Sending School
AP
Sending School

Rev 6-25-09
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সংযুবি নং 4
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সেফটি ট্রান্সফার োমারর অব ইনভেরিভেশন ফরম

বিক্ষার্থীর ে না

তাবেখ

বিক্ষার্থীর ে আইবি#

গ্রেি স্তে

জন্সেে তাবেখ

সুেক্ষাজবনত িদবলে অনুন্সোন্সধে কােণ(স হূ ) – (বনবদি ষ্টভান্সি বিস্তাবেত বদন)

ঘটনায়(স ন্সূ হ)জবিত সকল িযবিে পবেচ্য় উন্সেখ করুন
W(সাক্ষী), O(অনয)

প্রবতটি নান্স ে পান্সি অবভযুি বলখুন: S(অবভযুি), V(ঘটনাে বিকাে),

গ্রক তদন্ত পবেচ্ালনা কন্সেন্সে?
বিিৃবত গ্রনয়া হন্সয়ন্সে বক?

 হযাাঁ

 না

উত্তে হযাাঁ হন্সল, কাে কাে গ্রর্থীরন্সক?(সকল িযবিে পবেচ্য় বনন এিং বিিৃবত সংযুি করুন, যবদ তাো লভয হয়)
কাে ইন্টােবভউ গ্রনয়া হন্সয়ন্সে? (সকল িযবিে পবেচ্য় বনন)
অনুেহ কন্সে বনন্সচ্ তদন্সন্তে ফলাফন্সলে সাে-সংন্সক্ষপ উন্সেখ করুন

ঘটনা(গুবল) সংঘটিত কোে জনয অবভযুি বিক্ষার্থীর (ন্সদে) বিরুন্সে সাসন্সপনিনসহ কী ধেন্সনে িাবস্ত ল
ূ ক িযিস্থা গ্রনয়া হন্সয়ন্সে?

বপ্রবেপযাল/তাে দাবয়ন্সে বনযুি িযবি বক গ্রকান বিঠন্সকে িযিস্থা কন্সেন্সেন?

 হযাাঁ

 না

সুেক্ষা িদবলে অনুন্সোন্সধে স র্থীরিন্সন আপনাে হান্সত কী কী িক্যযন্স ন্ট আন্সে?
পুবলি বেন্সপাটি(অবভন্সযাগ#, ঘটনাে#, সহায়ক বেন্সপাটি# উন্সেখ করুন)
বিপাটিন্স ন্ট অি এিু ন্সকিন্সনে ঘটনাে বেন্সপাটি(#উন্সেখ করুন)
বিিৃবত
অনযানয(দয়া কন্সে উন্সেখ করুন)
গাইন্সিে কাউন্সেলে/বিন্সনে না

বযবন সুেক্ষা িদবলে অনুন্সোধ সম্পবকিত বিক্ষার্থীর ন্সক ইন্টােবভউ কন্সেন্সেন।

পূর্ণ তদভের পর, আমাভদর রবশ্বাে েুরক্ষা বদরি আবরশিক।
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