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ăিিąর্তনĂি সািাাংু

এটি ২২ öুন, ২০০৯ þািরৎখ åĎুয করৎা চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ প্রিিধান A-501-শ্রক রৎিিþ কন্সরৎ।
পিরৎিþত নĎমূি:


িচ্ন্সেন ফার্স্ত শ্রনùওয়াকত -এরৎ åনটিন্স॔ন্সùû Ďািভত Ď শ্রĎন্টারৎ/িûন্সরৎক্টরৎ ãি শ্রĎফটি ãযান্ড ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িûন্সরৎক্টরৎ
ãি র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ উন্সেখগুন্সরারৎ শ্রেন্সঅ ãিফĎ ãি শ্রĎফটি ãযান্ড åয়ুÿ শ্রûন্সভরপন্সমন্ট র্স্ুন্সûন্ট
ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ করৎা িন্সয়ন্সচৎ। (পৃষ্ঠা 1, শ্রĎকċন II(B); পষ্ঠা
2, শ্রĎকċন III; পষ্ঠা
3, শ্রĎকċন
ৃ
ৃ
III(6); পষ্ঠা
ৃ 3, শ্রĎকċন IV(A) এিাং IV(B); পৃষ্ঠা 4, শ্রĎকċন IV(C) and IV(D))
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সাংিক্ষপ্তসাি
এå প্রিিধানটি শ্রক-১২ শ্র॔û পর্তন্ত িċোÿীন্সদরৎ ãন্হনিিক িদিররৎ িিčয়টি িনয়ন্ত্রý
কন্সরৎ।

এটি ২২ öন,
ু
২০০৯ þািরৎন্সখ öািরৎকৃ þ চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ প্রিিধান

A-450, ãন্হনিিক িদির প্রিরয়া-শ্রক রৎিিþ কন্সরৎ।
I.

Ćĕিিকা
এå প্রিিধানটি িনউ åয়কত শ্রর্স্ù এûু ন্সকċন äåন্সনরৎ শ্রĎকċন 3214(5) ãনুĎান্সরৎ Ďাধারৎý িċোরৎ িċোÿীন্সদরৎ
(র্ান্সদরৎ äååিপ শ্রনå) ãন্হনিিক িদির কার্তকরৎ করৎারৎ প্রিরয়া িযাখযা কন্সরৎ। 1 Ďম্ভািয শ্রেন্সঅ ãন্হনিিক িদির
প্রিরয়া ম্ভরৎ পূন্সিত িিকল্প িস্তন্সেপমূরক প্রিরয়াĎমূি িযিিারৎ করৎন্সþ িন্সি। র্খন শ্রকান িċোÿীরৎ äচ্রৎý িা
প্রািþষ্ঠািনক শ্ররৎকûত শ্রÿন্সক শ্রদখা র্ায় শ্রর্ স্কু ন্সর শ্রĎ িনন্সöন্সক Ďন্সন্তাčöনকভান্সি খাপ খাওয়ান্সþ িযÿত িন্সি এিাং
িপ্রিন্যপযার র্িদ িিএাĎ কন্সরৎন শ্রর্ ãনযঅ িদির করৎন্সর িċোÿী উপকৃ þ িন্সি এিাং শ্রĎ উপর্ক্ত
ু
িċো রাভ
করৎন্সþ পারৎন্সি, þখন িপ্রিন্যপযার এå প্রিিধান ãনুĎান্সরৎ ãন্হনিিক িদিররৎ উন্সদযাগ িনন্সþ পান্সরৎন। িċোরৎ শ্রেন্সঅ
র্ান্সþ িċোÿীরৎ িিঘ্ন নূযনþম রৎাখারৎ িযাপান্সরৎ Ďিতাত্মক প্রন্সচ্ষ্টা িনন্সয়ািöþ করৎন্সþ িন্সি।
[দ্রষ্টিয: শ্রকান িċোÿী র্িদএমন শ্রকান ãĎদাচ্ারৎý কন্সরৎ র্ারৎ öনয ċৃঙ্খরা িিিধ ও চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ প্রিিধান
ãনুর্ায়ী Ďামিয়ক িিিষ্কারৎ (ĎাĎন্সপনċন)äিċযক িয়, þািন্সর িিিষ্কান্সরৎ রৎ শ্রচ্ষ্টা করৎন্সþ িন্সি।)

II.

িĂনিাāিĕীক ąযąস্থা
A.

স্কু র-ãভযন্তরৎস্থ িযিস্থা
স্কু ন্সররৎ কমতকþত াগý র্ÿাĎম্ভি উন্নþ িċেý প্রĎারৎ ও িċো প্রিরয়ায় শ্রনিþিাচ্ক প্রভাি শ্রফন্সর শ্রর্Ďি
äচ্রৎýগþ ĎমĎযা, শ্রĎগুন্সরা শ্রমাকান্সিরারৎ öনয শ্রকৎċর উদ্ভািন ও িযিান্সরৎরৎ öনয দায়িদ্ধ ÿাকন্সিন।
র্খন শ্রকান িċোÿীরৎäচ্রৎýএিাং/ãÿিা প্রািþষ্ঠািনক শ্ররৎকûত শ্রÿন্সক শ্রিা÷া র্ায় শ্রর্ স্কু ন্সররৎ Ďান্সÿ শ্রĎ
Ďন্সন্তাčöনকভান্সি খাপ খাওয়ান্সþ পারৎন্সচৎ না, þখন স্কু ন্সররৎ কমতকþত ান্সদরৎন্সক পিরৎকল্পনা শ্þিরৎ করৎন্সþ িন্সি
এিাং িċোÿীরৎ äচ্রৎýগþ ĎমĎযা শ্রমাকান্সিরারৎ শ্রকৎċর ãনুĎন্ধান করৎন্সিন এিাং শ্রĎĎি িিকল্প িযিস্থা
িনন্সয় িċোÿী ও িċোÿীরৎ িপþামাþারৎ Ďান্সÿ äন্সরাচ্না করৎন্সিন।2 এå পিরৎকল্পনায় িিকল্প িċো উপকরৎý
এিাং/ãÿিা প্রিরয়া, িিকল্প ক্লাĎম্ভম িযিস্থাপনা শ্রকৎċর, প্রিþকারৎমূরক পিরৎন্সčিা, িিকল্প ক্লান্সĎ িċোÿী
স্থানান্তরৎ, þত্ত্বািধান্সন Ďিায়þা, এিাং িযিক্তগþ ও পািরৎিািরৎক পিরৎিস্থিþ শ্রমাকান্সিরায় Ďিায়þা ãন্তভতু ক্ত
িন্সþ পান্সরৎ। Ďকর প্রিþন্সরৎাধমূরক পদন্সেন্সপরৎ কÿা িċোÿীরৎ শ্ররৎকন্সûত িýতনা িদন্সþ িন্সি। শ্রকান Ďময় র্িদ
স্কু ন্সররৎ কমতকþত াগý র্িদ Ďন্সেি কন্সরৎন শ্রর্, িċোÿীরৎ শ্রকান ĎমĎযা þারৎ প্রিþিিন্ধþারৎ িিিাঃপ্রকাċ র্ারৎ
öনয শ্রেċার এûু ন্সকċন Ďািভত Ď প্রন্সয়াöন, þািন্সর স্কু ন্সররৎ কমতকþত ান্সদরৎন্সক ãিিরন্সম্ব একটি শ্রেċার
এûু ন্সকċন্সনরৎ মূরযায়ন পিরৎচ্ারনারৎ öনয কিমটি ãন শ্রেċার এûু ন্সকċন ãিফন্সĎ Ďুপািরৎċ করৎন্সþ িন্সি।

B.

শ্রডিা-িদির
র্খন িċোÿীন্সক স্কু ন্সররৎ Ďান্সÿ মািনন্সয় চ্রারৎ Ďকর প্রন্সচ্ষ্টা িযÿত িয়,এিাং র্খন িপ্রিন্যপযান্সররৎ িিএাĎ
öন্মান্সি শ্রর্ ãনয শ্রকান স্কু ন্সর িিদর করৎন্সর িċোÿী রাভিান িন্সি িা উপর্ুক্ত িċো রাভ করৎন্সি, þখন
িপ্রিন্যপযার িপþামাþা Ďিন্সর্ান্সগ ãনযঅ িদিররৎ িচ্ন্তাভািনা করৎন্সþ পারৎন্সিন। র্িদ িপþামাþা িদিররৎ
িযাপান্সরৎ Ďম্মিþ শ্রদন এিাং ãিফĎ ãি স্কু র ãযান্ড åয়ুÿ শ্রûন্সভরপন্সমন্ট (ওএĎওয়াåিû) িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ
ãি র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্য ওএĎওয়াåিû-এরৎ ভারৎপ্রাপ্ত িচ্ফ এিৈিকউটিভ ãিফĎারৎ িিন্সĎন্সি একমþ িন,

1

একটি প্রিþিিন্ধþার্ুক্ত শ্রচৎন্সরন্সমন্সয় þারৎ মর
ূ স্কু ন্সর শ্রর্ কমতĎূিচ্ন্সþ äন্সচৎ, ãনয শ্রকান স্কন্সু র একå কমĎিচ্রৎ
ত ূ
öনয ãন্হনিিক িদির
করৎা র্ান্সি না।
র্িদ িিএাĎ িয় শ্রর্ শ্রকান প্রিþিিন্ধþার্ক্তু শ্রচৎন্সরন্সমন্সয়রৎ িভন্ন শ্রকান শ্রেċার এûু ন্সকċন কমĎ
ত ূিচ্ িা Ďিায়þারৎ
প্রন্সয়াöন রৎন্সয়ন্সচৎ কারৎý শ্রĎ িċোÿীরৎäচ্রৎýএিাং/ãÿিা প্রািþষ্ঠািনক শ্ররৎকûত শ্রদন্সখ িু÷া র্ায় শ্রর্ স্কন্সু ররৎ Ďান্সÿ শ্রĎ Ďন্সন্তাčöনকভান্সি
খাপ খাওয়ান্সþ পান্সরৎিন, þািন্সর স্কু ন্সর একটি äååিপ Ďভা äন্সয়াöন করৎন্সþ িন্সি।

2

এå প্রিিধান্সনরৎ শ্রকাÿাও র্খন "পযান্সরৎন্ট" (িপþামাþা) ċব্দটি িযিিারৎ করৎা িন্সি, þখন ċব্দটি র্া িু÷ান্সি, þা িন্সরা িċোÿীরৎ
িপþামাþা িা ãিভভািক, িকাংিা ãনয শ্রকান িযিক্ত িা এন্সöিন্য র্ারৎ Ďান্সÿ িċোÿীরৎ িপþামাþাĎূরভ িা þত্ত্বািধানমুরক Ďম্পকত
রৎন্সয়ন্সচৎ, িকাংিা Ďম্পকত িচৎন্নকারৎী নািারক িা ১৮ িচৎরৎ িন্সয়Ďী িċোÿী ডয়াং।
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þািন্সর শ্রডিািদির কার্তকরৎ করৎা িন্সþ পান্সরৎ। র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্য-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক ãিফĎ ãভ
র্স্ুন্সûন্ট এনন্সরৎারন্সমন্ট (র্স্ুন্সûন্ট এনন্সরৎারন্সমন্ট)-এরৎ এিৈিকউটিভ িûন্সরৎক্টরৎ/ভারৎপ্রাপ্ত িযিক্তরৎ Ďান্সÿ
äন্সরাচ্নারন্সম ভিþত রৎ öনয একটি উপর্ুক্ত স্কু র িনধতারৎý করৎন্সিন। র্িদ িপþামাþা িদিররৎ িিčন্সয় Ďম্মþ
না িন এিাং িপ্রিন্যপযার িċোÿীন্সক িদির করৎন্সþ চ্ান, þািন্সর এå প্রিিধান্সন িনধতািরৎþ ãন্হনিিক িদিররৎ
িনয়ম ãনুĎরৎý করৎন্সþ িন্সি।
ãন্হনিিক িদির প্রিরয়া ÷ু রন্ত ÿাকাকান্সর িċোÿীন্সক ãিċযå þারৎ িþত মান স্কু ন্সর ÿাকন্সþ িন্সি, র্িদ না
িċোÿী চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ প্রিিধান ãনুর্ায়ী Ďামিয়ক িিিষ্কারৎ িন্সয় ÿান্সক ও ãনযঅ ভিþত রৎ öনয িনন্সদতিċþ িন্সয়
ÿান্সক, িকাংিা িপþামাþা িদিররৎ öনয Ďম্মিþ িদন্সয় ÿান্সকন।
III.

িিিিăযানীি সানরৎ সাক্ষাৎ
ãন্হনিিক িদির প্রিরয়ারৎ Ďূচ্না করৎারৎ öনয িপ্রিন্যপযারন্সক প্রÿন্সম র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টন্সরৎরৎ Ďান্সÿ
äন্সরাচ্না করৎন্সþ িন্সি। র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িদিররৎ Ďপািরৎন্স
ু
ċরৎ িযাপান্সরৎ একমþ িন্সর
িপ্রিন্যপযার িনম্নিরিখþ পদন্সেপগুন্সরা ॔িý করৎন্সিন:
A.

B.

িিজ্ঞিপ্ত
1.

িপ্রিন্যপযার/স্থরািভিčক্ত িযিক্ত িċোÿী ও þারৎ িপþামাþান্সক এå মন্সমত িýতনা
িিজ্ঞিপ্ত প্রদান করৎন্সিন শ্রর্, িċোÿীন্সক িদিররৎ Ďুপািরৎċ িিন্সিচ্নাধীন
িপ্রিন্যপযান্সররৎ Ďান্সÿ একটি ãনানুষ্ঠািনক Ďাোন্সþরৎ þািরৎখ, Ďময় ও স্থান
িċোÿীন্সক þান্সদরৎ পচৎন্সেরৎ একöন পরৎামċতদাþান্সক Ďন্সঙ্গ শ্রনওয়ারৎ ãিধকান্সরৎরৎ
ÿাকন্সþ িন্সি।

িদন্সয় একটি িরিখþ
রৎন্সয়ন্সচৎ। িিজ্ঞিপ্তন্সþ
এিাং িপþামাþা ও
কÿা ãিċযå উন্সেখ

2.

শ্িúন্সকরৎ äন্সগ িċোÿীরৎ শ্ররৎকন্সûতরৎ একটি কিপ শ্রপন্সþ ãনুন্সরৎাধ öানািারৎ ও þা িান্সþ পাওয়ারৎ
ãিধকারৎ শ্রর্ িপþামাþান্সদরৎ äন্সচৎ, শ্রĎùা িিজ্ঞিপ্তন্সþ উন্সেখ ÿাকন্সþ িন্সি।

3.

িিজ্ঞিপ্তন্সþ äরৎও উন্সেখ ÿাকন্সþ িন্সি শ্রর্, িপ্রিন্যপযান্সররৎ শ্িúন্সকরৎ পন্সরৎ র্িদ িপ্রিন্যপযার িিএাĎ কন্সরৎন
শ্রর্ িদির äিċযক এিাং িপþামাþা এন্সþ একমþ না িন, þািন্সর িদির কার্তকরৎ িওয়ারৎ äন্সগ
একটি নািনরৎ Ďুন্সর্াগ রান্সভরৎ ãিধকারৎ িপþামাþান্সদরৎ äন্সচৎ।

িপ্রিন্যপযান্সররৎ ãনানুষ্ঠািনক শ্িúক
1.

িপ্রিন্যপযান্সররৎ শ্িúক একটি শ্রফারৎান্সমরৎ Ďুন্সর্াগ শ্রদন্সি শ্রর্খান্সন িপþামাþা, িċেকিে,
এিাং ãনযানয
ৃ
স্কু র র্স্াফ িপ্রিন্যপযার কþৃত ক িċোÿীরৎ িদিররৎ কÿা িিন্সিচ্নারৎ Ďান্সÿ Ďাংিিষ্ট িিčয়গুন্সরা মূরযায়ন
করৎন্সþ পারৎন্সিন। এটি িċোÿীরৎ প্রািþষ্ঠািনক ও äচ্রৎýগþ চ্ািিদা িনন্সয় এিাং åিþপূন্সিত র্িদ শ্রĎĎি
ĎমĎযারৎ Ďমাধান্সনরৎ öনয শ্রকান পদন্সেপ িা শ্রকৎċর িযিিারৎ করৎা িন্সয় ÿান্সক, þা িনন্সয়
äন্সরাচ্নারৎ Ďুন্সর্াগ শ্রদয়।

2.

িপ্রিন্যপযারন্সক ãিċযå শ্রĎ শ্িúক পিরৎচ্ারনা করৎন্সþ িন্সি। র্খন শ্রকান িপþামাþা মুরþিিরৎ ãনুন্সরৎাধ
öানান, িপ্রিন্যপযারন্সক Ďান্সÿ Ďান্সÿå শ্িúন্সকরৎ নþু ন Ďময়Ďূিচ্ ঠিক করৎন্সþ িন্সি। িিন্সċč পিরৎিস্থিþ
চৎাা িিþীয়িারৎ শ্িúন্সকরৎ Ďময়Ďূিচ্ পূনাঃিনধতারৎন্সýরৎ ãনুন্সরৎাধ öানান ãনুন্সমািদþ নয়। র্ÿার্ÿ
শ্রনাটিĎ শ্রদওয়ারৎ পরৎও িċেক ও þারৎ িপþামাþা ãনুপিস্থþ ÿাকন্সর িপ্রিন্যপযারন্সক শ্িúক চ্ািরন্সয়
শ্রর্ন্সþ িন্সি এিাং গৃিীþ িĎদ্ধান্সন্ত þান্সদরৎ উপিস্থিþ িনিৈþ করৎারৎ öনয স্কর
কমকþান্স
ত ত দরৎ শ্রনওয়া
ু
উন্সদযান্সগরৎ কÿা ãন্তভতু ক্ত ÿাকন্সþ িন্সি। শ্িúক শ্রর্ িনধতািরৎþ þািরৎন্সখ ãনুিষ্ঠþ িন্সয়ন্সচৎ, এিাং þান্সþ
শ্রকান িĎদ্ধান্ত গৃিীþ িন্সয় ÿাকন্সর, শ্রĎùা িপþামাþান্সদরৎন্সক িরিখþভান্সি öানান্সþ িন্সি।

3.

শ্িúন্সক Ďিায়þারৎ öনয িċোÿী ও িপþামাþা একöন ãযাùিনত িা ãনয শ্রকান িযিক্তন্সক Ďন্সঙ্গ
äনন্সþ পারৎন্সিন। িċোÿী ও শ্িúন্সক উপিস্থþ িন্সþ þারৎ মািনন্সয় চ্রায় äিিċযক শ্রকান ĎমĎযা
ÿাকন্সর শ্রĎ িযাপান্সরৎ ওয়ান্সকিিার স্কু র কমতকþত ান্সদরৎন্সক িপ্রিন্যপযার
প্রন ক করৎন্সþ পান্সরৎন। শ্িúকটি
শ্রকানäনুষ্ঠািনক িাদানুিাদ প্রিরয়া নয়, এটি একটি পÿিনন্সদতċমূরক প্রিরয়া এিাং িিন্সরৎাধপূýত িন্সþ
পারৎন্সি না। ãযাùিনত িা ãযাûন্সভান্সকù ãনানুষ্ঠািনক শ্িúন্সকরৎ শ্িিċষ্ট শ্রমন্সন চ্রন্সþ িন্সি।
র্িদ িপþামাþারৎ প্রাধান্সনযরৎ ভাčা åাংন্সরৎিö না িয়, þািন্সর িপþামাþা শ্িúন্সকরৎ þািরৎন্সখরৎ äন্সগ
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িপ্রিন্যপযান্সররৎ Ďান্সÿ শ্রর্াগান্সর্াগ কন্সরৎ িûওå-শ্রক শ্রদাভাčীরৎ িযিস্থা করৎারৎ ãনুন্সরৎাধ öানান্সþ পারৎন্সিন
ãÿিা শ্িúন্সক Ďিায়þা িদন্সþ একöন শ্রদাভাčী Ďন্সঙ্গ äনন্সþ পারৎন্সিন।

IV.

4.

িপþামাþারৎ ãনুন্সরৎান্সধরৎ শ্রপ্রিেন্সþ িপ্রিন্যপযারন্সক þান্সদরৎ öনয িċোÿীরৎ শ্ররৎকন্সûতরৎ কিপ িদন্সþ িন্সি।

5.

শ্িúক Ďমািপ্তরৎ পরৎ িপ্রিন্যপযার র্িদ িিএাĎ কন্সরৎন শ্রর্ িদিররৎ äিিċযকþা শ্রনå, þািন্সর িþিন পাাঁচ্
িদন্সনরৎ মন্সধয িরিখþভান্সি িċোÿী ও িপþামাþান্সদরৎন্সক þা öানান্সিন এিাং এন্সþ িċোÿীরৎ চ্ািিদা
শ্রমùানরৎ Ďুপািরৎċকৃ þ শ্রকৎċর উন্সেখ করৎন্সিন।

6.

র্িদ িপ্রিন্যপযার িĎদ্ধান্সন্ত উপনীþ িন শ্রর্ িċোÿীন্সক িদির করৎন্সর শ্রĎ উপকৃ þ িন্সি িা ãনয স্কু ন্সর
শ্রĎ পর্তাপ্ত ও উপর্ুক্ত িċো রাভ করৎন্সি, þািন্সর িপ্রিন্যপযারন্সক ãিċযå িদিররৎ একটি িরিখþ
Ďুপািরৎċ র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িরৎািরৎ åĎুয করৎন্সþ িন্সি। িপ্রিন্যপযান্সররৎ িরিখþ
Ďুপািরৎন্সċ ãিċযå িċোÿীরৎ äচ্রৎý এিাং/ãÿিা প্রািþষ্ঠািনক ĎমĎযারৎ একটি িýতনা ãন্তভতু ক্ত করৎন্সþ
িন্সি র্ান্সþ িদিররৎ äিিċযকþা এিাং িċোÿীরৎ ĎমĎযা Ďমাধান্সনরৎ öনয äন্সগ শ্রর্Ďি িিকল্প িযিস্থা
ও প্রিরয়া ãনুĎরৎý করৎা িন্সয়িচৎর, þারৎ উন্সেখ ÿাকন্সþ িন্সি। িপ্রিন্যপযান্সররৎ Ďুপািরৎন্সċরৎ িচ্ঠিরৎ
একটি কিপ িċোÿী ও িপþামাþান্সক িদন্সþ িন্সি (Ďাংর্ুিক্ত নাং ২ দ্রষ্টিয)।

অিĄস অą স্কĔ ী অযান্ড ইয়Ĕরৎ ডেনĆীăনিন্ট (ওএসওয়াইিে)-এি শুĂািĂ
A.

প্রাÿিমক দািয়ত্ব
একöন িপ্রিন্যপযান্সররৎ কাচৎ শ্রÿন্সক িদিররৎ Ďুপািরৎċ পাওয়ারৎ পরৎ র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ
শ্রক র্া র্া করৎন্সþ পান্সরৎন:

B.

1.

িĎদ্ধান্ত িনন্সþ পান্সরৎন শ্রর্ ãন্হনিিক িদির ঠিক নয় নয় এিাং িপ্রিন্যপযার ও িপþামাþন্সদরৎ
িরিখþভান্সি öানান্সþ পান্সরৎন শ্রর্, িċোÿীরৎ পন্সে িািþ স্কু র-িভিত্ত্ভক উন্সদযাগ িনন্সþ িন্সি; িকাংিা

2.

িিন্সিচ্নারৎ öনয িপ্রিন্যপযান্সররৎ Ďুপািরৎċ ॔িý করৎন্সþ পান্সরৎন এিাং িċোÿী ও þারৎ িপþামাþান্সক
িরিখþভান্সি öানান্সþ পান্সরৎন শ্রর্ একটি িদিররৎ প্রস্তাি গৃিীþ িন্সয়ন্সচৎ এিাং þান্সদরৎ নািন রান্সভরৎ
ãিধকারৎ äন্সচৎ র্া িনন্সচ্ িিýতþ িন্সয়ন্সচৎ।

িিজ্ঞিপ্ত
র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িċোÿী ও þারৎ িপþামাþান্সক öানান্সþ িন্সি শ্রর্ þান্সদরৎ নািনরৎ
ãিধকারৎ äন্সচৎ। শ্রĎ িচ্ঠিন্সþ িনম্নিরিখþ þÿয ÿাকন্সþ িন্সি (Ďাংর্ুিক্ত নাং ৩ শ্রদখুন):
1.

এ ধরৎন্সনরৎ িদির প্রিরয়ারৎ িনিদত ষ্ট কারৎý।

2.

এå মন্সমত একটি িিিিþ
শ্রর্ িċোÿী ও িপþামাþা নািনরৎ ãনুন্সরৎাধ öানািারৎ öনয দċ (১০)
ৃ
িদন্সনরৎ Ďময় পান্সিন।

3.

এå মন্সমত িিজ্ঞিপ্ত শ্রর্, র্িদ নািনরৎ ãনুন্সরৎাধ করৎা িয়, þািন্সর নািনরৎ
þািরৎখ, Ďময় ও
স্থান্সনরৎ িযিস্থা করৎা িন্সি এিাং র্িদ না িপþামাþা নািন মুরþিি শ্ররৎন্সখ ãিিরন্সম্ব িদির কার্তকরৎ
করৎায় িরিখþ Ďম্মিþ শ্রদন, þািন্সর নািন-পরৎিþী িরিখþ িĎদ্ধান্ত öািরৎ না করৎা পর্তন্ত প্রস্তািিþ
িদির কার্তকরৎ করৎা িন্সি না। þন্সি িপþামাþা ãিিরন্সম্ব িদিররৎ Ďম্মিþও িদন্সরও এন্সþ þারৎা
নািনরৎ ãিধকারৎ þযাগ কন্সরৎন্সচৎন, þা িু÷ায় না।

4.

এå মন্সমত িিজ্ঞিপ্ত শ্রর্, িপþামাþান্সদ র্িদ দċ (১০) িদন্সনরৎ মন্সধয নািনরৎ ãনুন্সরৎাধ না কন্সরৎন,
þািন্সর দċ (১০) িদন ãিþিািিþ িওয়ারৎ পরৎ প্রস্তািিþ িদির কার্তকরৎ করৎা র্ান্সি, র্িদ না
িপþামাþা äরৎও äন্সগ িদিররৎ িরিখþ Ďম্মিþ প্রদান কন্সরৎন।

5.

নািনরৎäন্সগ িċোÿীরৎ শ্ররৎকন্সûতরৎ কিপ পাওয়ারৎ শ্রর্ ãিধকারৎ äন্সচৎ, শ্রĎ িযাপান্সরৎ িিজ্ঞিপ্ত।
িিজ্ঞিপ্তন্সþ িপ্ িা কম খরৎন্সচ্ äåিন Ďিায়þা শ্রদয়, এমন কমুযিনটি এন্সöিন্যগুন্সরারৎ þািরকা এিাং
äিপর প্রিরয়ারৎ একটি কিপ ãন্তভতু ক্ত করৎন্সþ িন্সি।

6.

এå মন্সমত িিজ্ঞিপ্ত শ্রর্, িপþামাþা নািনন্সþ Ďিায়þা শ্রদওয়ারৎ öনয Ďন্সঙ্গ äনন্সþ পারৎন্সিন; িċোÿী
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িা িপþামাþা Ďােীন্সদরৎ প্রন ক করৎন্সþ এিাং িċোÿীরৎ পন্সে Ďােী ও প্রমাý উপস্থাপন করৎন্সþ
পারৎন্সিন; এিাং িিয়ািরৎাং ãিফন্সĎ Ďােীন্সদরৎ öনয Ďমন öািরৎ করৎারৎ ãনুন্সরৎাধ করৎন্সþ পারৎন্সিন।
7.

এå মন্সমত িিজ্ঞিপ্ত শ্রর্, র্িদ িপþামাþারৎ প্রাধান্সনযরৎ ভাčা åাংন্সরৎিö না িয়, þািন্সর শ্রদাভাčী Ďন্সঙ্গ
äনারৎ িা িûওå-শ্রক শ্রদাভাčীরৎ িযিস্থা করৎারৎ ãনুন্সরৎাধ öানািারৎ ãিধকারৎ äন্সচৎ।
র্িদ িপþামাþা নািনরৎ ãনুন্সরৎাধ না öানান এিাং দċ (১০) িদন ãিþরান্ত িন্সয় র্ায় িা
িপþামাþা äরৎ ও äন্সগ িদিররৎ িরিখþ Ďম্মিþ প্রদান কন্সরৎ ÿান্সকন, þািন্সর র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ
িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িন্সরৎা এনন্সরৎারন্সমন্ট-এরৎ এিৈিকউটিভ িûন্সরৎক্টরৎ/ভারৎপ্রাপ্ত িযিক্তরৎ Ďান্সÿ
äন্সরাচ্নারন্সম উপর্ুক্ত একটি স্কু ন্সর ভিþত রৎ িĎদ্ধান্ত শ্রনন্সিন। র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ
॔ািক স্কু র ও শ্রপ্ররৎক স্কু র, উভয়টিরৎ িপ্রিন্যপযারন্সদরৎন্সক এিাং িপþামাþান্সদরৎন্সক িċোÿীন্সক শ্রকান্
স্কু ন্সর িদির করৎা িন্সি ও কন্সি শ্রĎ িদির কার্তকরৎ িন্সি, þা öািনন্সয় একটি িচ্ঠি শ্রদন্সিন। শ্রĎ
স্কু রটিন্সক িন্সþ িন্সি এমন র্ান্সþ শ্রĎখান্সন িċোÿী উপর্ুক্ত িċো শ্রপন্সþ পান্সরৎ।

C.

নািন
র্িদ িপþামাþা নািনরৎ ãনুন্সরৎাধ öািনন্সয় ÿান্সকন, þািন্সর র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক
এরৎপরৎ র্ÿাċীॕ Ďম্ভি িিয়ািরৎাং ãিফন্সĎরৎ Ďান্সÿ নানীরৎ Ďময়Ďূিচ্ িনধতারৎý করৎন্সþ িন্সি।
1.

স্কু ন্সররৎ িপ্রিন্যপযার িা দািয়ত্বপ্রাপ্ত িযিক্তরৎ উপিস্থিþ চৎাা শ্রকান নািন িন্সþ পারৎন্সি না।

2.

মুরþিিরৎ ãনুন্সরৎাধ করৎা িন্সয় ÿাকন্সর িিয়ািরৎাং ãিফĎন্সক দ্রুþ িিয়ািরৎাংন্সয়রৎ ĎমĎয়Ďূিচ্ পিরৎিþত ন
করৎন্সþ িন্সি। িিন্সċč পিরৎিস্থিþ চৎাা িিþীয়িারৎ নািন মুরþিিরৎ ãনুন্সরৎাধ öানান ãনুন্সমািদþ
নয়।

3.

নািন িন্সþ িন্সি িċোÿী ও িপþামাþারৎ Ďান্সÿ।

পূনাঃিনধতািরৎþ Ďময় নািনন্সþ þারৎা

ãনুপিস্থþ ÿাকন্সর নািন þান্সদরৎ ãনুপিস্থিþএþ িন্সি, র্িদ না উপর্ুক্ত কারৎন্সý নািন মুরþিি
করৎা äিċযক িয়। র্িদ নািন ãনুপিস্থিþন্সþ িয়, þািন্সর িিয়ািরৎাং ãিফĎন্সক িপþামাþা ও
িċেকন্সক উপিস্থþ করৎারৎ িযাপান্সরৎ স্কু র কমকþান্স
ত ত দরৎ প্রন্সচ্ষ্টারৎ কÿা িনিৈþ করৎন্সþ িন্সি এিাং
নািনরৎ কাö চ্ািরন্সয় শ্রর্ন্সþ িন্সি। নািন শ্রর্ িনধতািরৎþ þািরৎন্সখ ãনুিষ্ঠþ িন্সয়ন্সচৎ, এিাং þান্সþ
শ্রকান িĎদ্ধান্ত গৃিীþ িন্সয় ÿাকন্সর, শ্রĎùা িċোÿী ও িপþামাþান্সদরৎন্সক িরিখþভান্সি öানান্সþ িন্সি।

D.

4.

িদির করৎা িন্সর িċোÿী শ্রর্ রাভিান িন্সি িা ãনয স্কু ন্সর শ্রর্ উপর্ুক্ত িċো রাভ করৎন্সি,
কমতকþত াগý শ্রĎùা প্রদċতন্সনরৎ öনয দািয়ত্বċীর ÿাকন্সিন।

স্কু ন্সররৎ

5.

স্কর
ু কমতকþত া ও িপþামাþা Ďােী ও প্রমাý উপস্থাপন করৎন্সþ ও Ďােীন্সদরৎ প্রন ক করৎন্সþ পারৎন্সিন।

6.

িিয়ািরৎাং ãিফĎারৎ ċপÿ করৎান্সþ ও উপিস্থþ িন্সþ ãিনিক
ু Ďােীন্সদরৎ öনয Ďিপনা åĎুয করৎারৎ
িযাপান্সরৎ েমþাপ্রাপ্ত এিাং Ďিপনা åĎুযরৎ äন্সগ þান্সদরৎ Ďাংিিষ্টþারৎ প্রমাý দািিরৎ েমþা Ďাংরৎেý
কন্সরৎন। স্কু র কমতকþত া িা িদিররৎ িিčয় িিন্সিচ্নাধীন িċোÿীরৎ িপþামাþান্সদরৎ উভয় পে িিয়ািরৎাং
ãিফন্সĎরৎ Ďান্সÿ শ্রর্াগান্সর্াগ করৎন্সþ এিাং Ďােীরৎ öনয Ďিপনা åĎুযরৎ ãনুন্সরৎাধ öানান্সþ পান্সরৎন।
িûপাùতন্সমন্ট ãি এûন্সু কċন্সনরৎ কমতচ্ারৎী িা িċোÿীরৎ öনয Ďিপনা শ্রপ্ররৎý করৎন্সিন স্কু র কমকþা।
ত ত
শ্রকান িċোÿী Ďােীরৎ öনয Ďিপনা åĎুয করৎা িন্সরও এিাং শ্রĎ উপিস্থþ িন্সþ ও Ďােী িদন্সþ রৎািö
িন্সরও িপþামাþারৎ Ďম্মিþ চৎাা শ্রĎ äĎন্সþ পারৎন্সি না।

7.

শ্রùপ শ্ররৎকûত িা শ্রর্স্ন্সনা॔াফারৎ িারৎা নািনরৎ হুিহু শ্ররৎকûত Ďাংরৎিেþ িন্সি। িপþামাþারৎা চ্াåন্সর
þান্সদরৎন্সক শ্রùপ িা ট্রান্যিরপ্ট-এরৎএকটি কিপ িদন্সþ িন্সি।

িĎদ্ধান্ত
1.

নািনরৎ দċ স্কু র িদিন্সĎরৎ মন্সধয র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক ãিċযå িপ্রিন্যপযার ও
িপþামাþান্সদরৎন্সক þারৎ িĎদ্ধান্ত ও þারৎ কারৎý öািনন্সয় একটি িচ্ঠি িদন্সþ িন্সি।

2.

র্িদ র্স্ন্সু ûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িদিররৎ Ďুপািরৎċ প্রþযাখযান কন্সরৎন, þািন্সর þারৎ িরিখþ
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িĎদ্ধান্সন্ত র্ÿার্ÿ িċোগþ ও þত্ত্বািধানগþ পিরৎন্সčিারৎ প্রন্সয়াöন িন্সর িċোÿী শ্রর্ স্কু ন্সর িþত মান্সন
ভিþত äন্সচৎ, শ্রĎখান্সনå þারৎ িযিস্থা করৎারৎ কÿা উন্সেখ ÿাকন্সþ িন্সি।

V.

3.

র্িদ র্স্ন্সু ûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎ িদিররৎ Ďুপািরৎċ ãনুন্সমাদন কন্সরৎন, þািন্সর র্স্ু ন্সûন্ট
ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক িন্সরৎা এনন্সরৎারন্সমন্সন্টরৎ এিৈিকউটিভ িûন্সরৎক্টরৎ/ভারৎপ্রাপ্ত িযািক্তরৎ
Ďান্সÿ äন্সরাচ্নারন্সম ভিþত রৎ öনয র্ÿার্ÿ একটি স্কু র িাচৎাå করৎন্সþ িন্সি। িċোÿীন্সক শ্রকান স্কু ন্সর
িদির করৎা িন্সি ও িদির কন্সি শ্রÿন্সক কার্তকরৎ িন্সি, র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন্সনরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক
িচ্ঠিন্সþ শ্রĎùাও েষ্ট উন্সেখ করৎন্সþ িন্সি। শ্রĎ স্কু রটিন্সক িন্সþ িন্সি এমন র্ান্সþ শ্রĎখান্সন িċোÿী
উপর্ুক্ত িċো শ্রপন্সþ পান্সরৎ। ॔ািক স্কু ন্সররৎ িপ্রিন্যপযারন্সকও ãিċযå িদিররৎ শ্রনাটিĎ শ্রপন্সþ িন্সি।

4.

মধয-শ্রĎন্সমর্স্ান্সরৎ িা মধয-Ďাåন্সকন্সর িদিররৎ Ďান্সÿ Ďাংিিষ্ট িċোগþ িাধািিঘ্ন পিরৎিান্সরৎরৎ öনয
িċোÿীন্সক শ্রĎন্সমর্স্ারৎ িা Ďাåন্সকন্সররৎ শ্রċন্সč িদিররৎ িিčয়টি ãিċযå িিন্সিচ্নায় রৎাখন্সþ িন্সি।
ãন্তিতþী Ďমন্সয় িċোÿী þারৎ িþত মান স্কু ন্সর শ্ররখাপা ãিযািþ রৎাখন্সি।

5.

িûন্সলামা প্রদান কন্সরৎ না (ন্সর্মন, পূýতাকার িöåিû শ্রপ্রা॔াম) এমন শ্রপ্রা॔ান্সম িা খণ্ডকান্সররৎ শ্রপ্রা॔ান্সম
ãন্হনিিক িদির শ্রকান িċোÿীরৎ öনয Ďুপািরৎċ করৎা িা কার্তকরৎ করৎা র্ান্সি না, þান্সদরৎ িয়Ď
র্া-å শ্রিাক।

6.

র্স্ুন্সûন্ট ĎাĎন্সপনċন-এরৎ িন্সরৎা িûন্সরৎক্টরৎন্সক িচ্ঠিন্সþ িĎদ্ধান্সন্তরৎ িিম্ভন্সদ্ধ িċোÿী ও িপþামাþান্সদরৎ
äিপর করৎারৎ ãিধকান্সরৎরৎ কÿাও উন্সেখ করৎন্সþ িন্সি।

আিăী
äিপর িন্সþ িন্সি িরিখþ এিাং þা পাúান্সþ িন্সি চ্যান্সন্যররৎ িরৎািরৎ 3।
শ্রকান িĎিান্সন্তরৎ িিম্ভন্সদ্ধ äিপর করৎন্সþ িন্সি িĎদ্ধান্ত ॔িন্সýরৎ দċ স্কু র িদিন্সĎরৎ িকাংিা নািনরৎ শ্রùপ িা
ট্রান্যিরপ্ট পাওয়ারৎ দċ িদন পরৎ, দুন্সùারৎ মন্সধয শ্রর্টি শ্রদিরৎন্সþ িয়। র্þিদন äিপর ÷রন্ত
ু
ÿাকন্সি, þþিদন
িċোÿী þারৎ িদিরকৃ þ স্কু ন্সর শ্ররখাপা করৎন্সি। িċোÿী ও িপþামাþা িċোÿীরৎ ãন্হনিিক িদিররৎ নািন শ্রċন্সč
িĎদ্ধান্ত ॔িন্সýরৎ পরৎ পরৎ এিাং äিপন্সররৎ äন্সিদন িিন্সিচ্নাধীন ÿাকাকান্সরå ধু চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ কান্সচৎ একটি
Ďামিয়ক িĎদ্ধান্সন্তরৎ ãনুন্সরৎাধ öানান্সþ পান্সরৎন। এ ãনুন্সরৎাধ ãিċযå িরিখþভান্সি öানান্সþ িন্সি।

VI.

অĂĔসন্ধাĂ
এå প্রিিধান Ďম্পন্সকত Ďকর ãনুĎন্ধান িনন্সচ্রৎ ঠিকানায় শ্রপ্ররৎý করৎন্সþ িন্সি:

Office of School and Youth Development

শ্রফান:
212-374-6784

শ্রফান:
212-374-6888
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N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 218
New York, NY 10007

ফযাৈ:
212-374-5751

Office of Legal Services

ফযাৈ:

N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street, Room 308
New York, NY 10007

äিপর
চ্যান্সন্যরন্সরৎরৎ
কান্সচৎ
শ্রদওয়ারৎ
Ďান্সÿ
Ďান্সÿ
Office
52 Chambers Street, New York, NY 10007 ঠিকানায়ও পাúান্সþ িন্সি।
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212-374-5596

Legal

Services,

Room

308,

