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পিরবতর্ েনর সারসংেkপ
ei pিবধান 20 জানুয়াির 2011 তািরেখর চয্ােnলেরর pিবধান A-860 েক রদ কের।
পিরবতর্ নসমূহ:


pিবধােনর জনয্ েযাগােযাগকারী দফতেরর নাম aিফস aভ ফয্ািমিল iনফরেমশন aয্াn aয্াকশন (“OFIA”) েথেক িডিভশন
aভ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমnট (“FACE”) e পিরবিতর্ ত করা হেয়েছ।
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সারাংশ
ei pিবধান পাবিলক sু লগুেলার নামকরণ eবং পুনঃনামকরণ করার জনয্ aবশয্ পালনীয়
িনয়ম eবং কাযর্pণািল pদান কের। eছাড়াo eিট পাবিলক sু েলর িনিদর্ sানসমূহেক েকান
দাতা aথবা aনুদানকারী aথবা sানীয় sু ল কমুয্িনিটর িবিশ েকান বয্িkর সmােন
নামকরণ করার িনয়ম o pিkয়ার বণর্না েদয়। sু েলর েকান sাপনার, সmূণর্ aথবা
আংিশকভােব, ei pিবধান বিহভূর্ ত pিkয়ায় নামকরণ বা পুনঃনামকরণ করা যােব না। েকান
জীিবত বয্িkর নােম sু েলর নামকরণ বা পুনঃনামকরণ করা যােব না। েকান aনুদান aথবা
ম িু রর sীকৃ িত েদয়া বয্তীত sু েলর েকান িনিদর্ েkt জীিবত বয্িkর নােম নামকরণ করা
যােব না।
I.

িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েলর নামকরণ বা পুনঃনামকরণ করার িনয়ম o পdিত
A.

সকল পাবিলক sু েলর নামকরণ o পুনঃনামকরেণর েkেt চূ ড়াn kমতা চয্ােnলেরর হােত থাকেব।

B.

sু ল পুনঃনামকরণ সংি
বহন করেব।

C.

sু ল ei pিবধােনর পdিতসমূহ aনুসরণ করেব eবং নাম পিরবতর্ ন কাযর্করী হoয়ার আেগর বছর 1 মাচর্ তািরেখর
মেধয্ psািবত নামিট aনুেমাদেনর জনয্, েযমন বিণর্ত হেয়েছ িনেচ, চয্ােnলর িনযুk দািয়tpাp বয্িk বরাবর েপশ
করেব।

D.

sু েলর নামকরণ জীিবত বয্িkেদর নােম করা যােব না।

েযেকান বয্য়ভার, যার মেধয্ নামফলকo আেছ, তেব eেতi সীমাবd নয়, pাসি ক sু ল

েযখােন সmব, মৃত বয্িkর িনকটতম আtীেয়র সে psািবত নামকরণ িবষেয় আেলাচনা করেত হেব।
E.

নতু ন sু েলর আিদ নাম
নতু ন sু েলর আিদ নামকরণ নতু ন sু েলর পিরকlনা দল িডিভশন aভ েপাটর্ েফািলo pয্ািনংেয়র সে পরামশর্ কের psাব
করেব। 1 কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়াভু k sু লগুেলার েkেt, চয্ােnলেরর তরফ েথেক পযর্ােলাচনা eবং aনুেমাদেনর
জnয psাব িডিভশন aভ ফয্ািমিল aয্াn kময্িনিট eনেগজেমn (“FACE”/েফস) eর কােছ পাঠােত হেব। হাi sু েলর
েkেt, চয্ােnলেরর তরফ েথেক পযর্ােলাচনা eবং aনুেমাদেনর জনয্ psাব aিফস aভ sু েডn eনেরালেমn
(“OSE”/oeসi) eর কােছ পাঠােত হেব।

F.

1

িবদয্মান সংখয্ািয়ত sু েলর pথম নাম eবং িবদয্মান sু েল পুনঃনামকরণ
1.

িবদয্মান sু েলর নামকরেণর সকল psাব েয sু েলর নামকরণ বা পুনঃনামকরণ হেব তার িpিnপয্ােলর েপশ
করেত হেব।

2.

যখন েকান মৃত বয্িkর নােম eকিট িবদয্মান sু েলর নামকরণ করা হেয় েগেছ, েযখােন সmব, psািবত
পিরবতর্ ন সmেকর্ িনকটতম আtীয়েক aবিহত করার জনয্ pেচ া gহণ করেত হেব। sু েলর পুনঃনামকরণ
সmেকর্ আtীয়েদর যিদ িকছু বলার থােক তা বলার সুেযাগ িদেত হেব।

3.

sু ল িpিnপয্াল িনি ত করেবন েয psািবত নাম পিরবতর্ ন sু েলর পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন aথবা পয্ােরnিটচার aয্ােসািসেয়শেনর (“PA”/িপe) ৈবঠেক েপশ করা হেয়েছ psাব আেলাচনা eবং সমথর্েনর েভাটাভু িট
aনু ােনর লেkয্। িপe-র সুপািরশ eবং েভােটর ফল িপe কাযর্িববরণীেত যথাযথভােব uেlখ করা হেব।

4.

নাম পিরবতর্ ন psােব agগিতর জনয্ িপe eবং িpিnপয্াল uভয়েকi psািবত নাম পিরবতর্ ন সমথর্ন করেত
হেব।

5.

পাবিলক sু েলর psািবত নাম সাধারণ মানুষেক aবিহত করার uেdেশয্ যথাযথ uপােয় pকািশত করা হেব
েযমন, তেব eেতi সীমাবd নয়, িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশেনর oেয়বসাiেট “eকিট sু েলর
psািবত নাম, িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ ন aথবা sু েলর িনিদর্ eলাকার নামকরণ/পুনঃনামকরণ সংkাn
সরকাির িবjিp” শীষর্ক আনু ািনক সরকাির িবjিp (d বয্ সংযুিk নmর 3 )।

নতু ন sু েল পিরকlনা দেল িশkক, িপতামাতা, িশkাথ , মধয্sতাকারী pিতিনিধ (যিদ pেযাজয্ হয়), কমুয্িনিটিভিtক সহেযাগী pিতিনিধ (যিদ pেযাজয্ হয়) eং
দািয়tpাp sু ল েনতৃ t anভুর্ k হেবন।

িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েল aথবা েকান িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু লিsত eকিট িনিদর্ eলাকার নামকরণ
o পুনঃনামকরণ

A-860

3/26/2012
2 of 4

6.

যিদ িপe eবং িpিnপয্াল কতৃর্ ক aনুেমািদত হয়, িpিnপয্াল তার aনুেমাদেনর কথা uেlখ কের নাম
পিরবতর্ েনর psাব যথাযথ সুপািরনেটনেডেnর কােছ পািঠেয় েদেবন eবং িপe-র aনুেমান eবং েভােটর তথয্
সংবিলত কাযর্িববরণীর eকিট কিপ জমা েদেবন।

7.

aনুেcদ I.F.7, I.F.8, eবং I.F.9 শুধু কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k sু লসমূেহর েkেt
pেযাজয্। aনয্ানয্ sু েলর জনয্ সরাসির িনেচর I.D.10 aনুেcেদ চেল যান। কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর
eখিতয়ারভু k sু েলর েkেt, কমুয্িনিট সুপািরনেটনেডnেক psািবত নাম পিরবতর্ েনর pে aবশয্i eকিট
সুপািরশ করেত হেব।

8.

কমুয্িনিট sু ল সুপািরনেটনেডn তার সুপািরশসহ psািবত নাম পিরবতর্ েনর িবষয়িট যথাযথ কমুয্িনিট
eডু েকশন কাuিnেলর (“CEC”/িসiিস) পাবিলক িমিটংেয় েপশ করেবন। িসiিসেক aবিশয্i psািবত নাম
পিরবতর্ েনর িবষেয় সাধারণ মানুেষর aিভমত gহণ eবং psািবত নাম পিরবতর্ ন সমথর্ন করা হেব িকনা েস
িবষেয় েভাট aনু ান করেত হেব। িসiিসর েভাট eবং তjিনত সুপািরশ ei পাবিলক িমিটংেয়র
কাযর্িববরণীেত যথাযথভােব anভুর্ k করেত হেব।

9.

যথাযথ সুপািরনেটনেডn psািবত নাম পিরবতর্ ন eবং িসiিসর সুপািরশ চয্ােnলর বা তার িনযুk বয্িk
কতৃর্ ক পযর্ােলাচনা eবং aনুেমাদেনর জনয্ েফস-eর িনকট েপশ করেবন। সুপািরনেটনেডn ei uেdেশয্
“sু েলর নামকরণ বা িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ েনর aনুেরাধ” শীষর্ক ফরম বয্বহার করেবন (d বয্
সংযুিk নmর 1)। aনুেরাধ: ক) িpিnপয্ােলর aনুেমাদন uেlখ করেবন; খ) িপe-র aনুেমাদন েভােটর
তথয্ সংবিলত কাযর্িববরণী সংযুk করেব; গ) সুপািরনেটনেডেnর সুপািরশ uেlখ করেব; eবং ঘ) িসiিস
পাবিলক িমিটংেয়র কাযর্িববরণী সংযুk করেব েযখােন eর সুপািরশ o েভােটর তথয্ থাকেব। d বয্: sু লেক
aবশয্i uিlিখত ধaপগুেলা aনুসরণ করেত eবং েয বছর psািবত নাম পিরবতর্ ন কাযর্করী হেব তার
আেগর বছেরর 1 মােচর্ র মেধয্ চয্ােnলেরর aনুেমাদেনর জনয্ েফস বরাবর জমা িদেত হেব (েযমন, 2011
সােলর েসেpmের নাম পিরবতর্ েনর জনয্ কাগজপt aবশয্i 1 মাচর্ 2010 তািরেখর মেধয্ দািখল করেত
হেব)।

10.

কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k নয় eমন sু েলর জনয্, যথাযথ সুপািনেটনেডn চয্ােnলর বা তার
িনযুk বয্িk কতৃর্ ক পযর্ােলাচনা eবং aনুেমাদেনর জনয্ oeসi-র িনকট জমা েদেবন। সুপািরনেটনেডn ei
uেdেশয্ “sু েলর নামকরণ বা িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ েনর aনুেরাধ” শীষর্ক ফরম বয্বহার করেবন
(d bয সংযুিk নmর 1)। aনুেরাধ: ক) িpিnপয্ােলর aনুেমাদন uেlখ করেবন; খ) িপe-র aনুেমাদন
েভােটর তথয্ সংবিলত কাযর্িববরণী সংযুk করেব; গ) সুপািরনেটনেডেnর সুপািরশ uেlখ করেব; eবং ঘ)
িসiিস পাবিলক িমিটংেয়র কাযর্িববরণী সংযুk করেব েযখােন eর সুপািরশ o েভােটর তথ্য থাকেব। d বয্:
sু লেক aবশয্i uিlিখত ধাপগুেলা aনুসরণ করেত eবং েয বছর psািবত নাম পিরবতর্ ন কাযর্করী হেব তার
আেগর বছেরর 1 মােচর্ র মেধয্ চয্ােnলেরর aনুেমাদেনর জনয্ েফস বরাবর জমা িদেত হেব (েযমন, 2011
সােলর েসেpmের নাম পিরবতর্ েনর জনয্ কাগজপt aবশয্i 1 মাচর্ 2010 তািরেখর মেধয্ দািখল করেত
হেব)।

11.

চয্ােnলর বা তার িনযুk বয্িkেকi নাম পিরবতর্ েনর চূ ড়াn aনুেমাদন িদেত হেব। যিদ psািবত নাম
aনুেমািদত হয়, চয্ােnলেরর িনযুk বয্িk িবষয়িট িpিnপয্ালেক aবিহত করেবন। aনুেমাদেনর িনেদর্ শ লােভর
আেগ sু ল েকানkেমi নতু ন নাম বয্বহার শুরু করেত পারেব না।

G.

sু েলর নাম, eকবার িনধর্ািরত হoয়ার পর, নামকরেণর দশ বছেরর মেধয্ পিরবতর্ ন করা যােব না। েযখােন sু েলর
নতু ন নােম েকান aংশীদার pিত ােনর নাম anভুর্ k থােক eবং দশ বছর aিতkাn হoয়ার আেগi aংশীদারtর
aবসান ঘেট, েসখােন চয্ােnলর বা তার িনযুk বয্িk aংশীদােরর নাম aপসারেণ sু েলর নাম পিরবতর্ ন করেবন।

H.

েকান বেরার anগর্ত েকান pাiমাির, eিলেমnাির, িমডল, inারিমিডেয়ট বা জুিনয়র হাi sু েলর নামকরণ হুবহু eকi
ধরেনর আেরকিট sু েলর নােম করা যােব না। িনu iয়কর্ িসিট sু ল িডিsেkর anগর্ত েকান হাi sু েলর নামকরণ
হুবহু আেরকিট হাi sু েলর নােম করা যােব না। িনu iয়কর্ িসিট sু ল িডিsেkর anগর্ত েকান েsশাল eডু েকশন
sু েলর নাম আেরকিট েsশাল eডু েকশন sু েলর নােমর aনুকরণ কের রাখা যােব না।

িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েল aথবা েকান িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু লিsত eকিট িনিদর্ eলাকার নামকরণ
o পুনঃনামকরণ
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েকান aনুদানকারী বা ম িু রদানকারীর সmানাথর্ eকিট পাবিলক sু েলর িনিদর্ sােনর নামকরণ
A.

চয্ােnলর eকজন aনুদানকারী বা ম িু রদানকারীর সmােন েকান পাবিলক sু েলর িনধর্ািরত sান যার anভুর্ k, তেব
eেতi সীমাবd নয়, েpgাun, িফl, িজমনয্ািশয়াম, েsিডয়াম, সুiিমং পুল, লাiেbির, কয্ােফেটিরয়া, kাসরুম,
লয্াবেরটির, ekেটনশন aথবা eেনk (“িবেশষািয়ত eলাকা”) eর নামকরণ করেত পােরন। eকজন
aনুদানকারী/ম িু রকারীর সmােন সমg sু েলর নামকরণ বা পুনঃনামকরেণর psােবর েkেt েসকশন I pেযাজয্ হেব।

B.

িবেশষািয়ত eলাকার নামকরণ শুধু aনুদান বা ম িু রর sীকৃ িত িহসােব করা যােব। dাjাপক নামকরণ aনুদান বা
ম িু রদানকারী বয্িk, aংশীদারt, কেপর্ােরট বা ফাuেnশেনর নােম করা যােব।

C.

িবেশষািয়ত eলাকা নামকরেণর পdিত
1.

ei েসকশেনর আoতায় িবেশষািয়ত eলাকার নামকরেণর আেগ eিট িনধর্ারণ করেত হেব েয pাসি ক uপহার
বা aনুদান gহণ o বয্বহার eবং িবেশষািয়ত eলাকার নামকরণ িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু ল বয্বsার
sােথর্র aনুkল। pিতিট pাসি ক sু েলর িpিnপয্াল psািবত নাম aনুেমাদন করেবন eবং িনি ত করেবন
psাবিট sু েলর িপe-র ৈবঠেক আেলাচনা eবং সমথর্ন করা হেব িকনা িনধর্ারেণ েভাটাভু িটর জনয্ েপশ করা
হেয়েছ। িপe-র aনুেমাদন eবং েভােটর তথয্ িপe-র কাযর্িববরণীেত যথাযথভােব uিlিখত হেব।

2.

িpিnপয্াল eবং িপe কতৃর্ ক aনুেমাদেনর পর, পাবিলক sু েলর psািবত নাম সাধারণ মানুষেক aবিহত করার
uেdেশয্ যথাযথ uপােয় pকািশত করা হেব েযমন, তেব eেতi সীমাবd নয়, িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aভ
eডু েকশেনর oেয়বসাiেট “eকিট sু েলর psািবত নাম, িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ ন aথবা sু েলর িনিদর্
eলাকার নামকরণ/পুনঃনামকরণ সংkাn সরকাির িবjিp” শীষর্ক আনু ািনক সরকাির িবjিp (d বয্ সংযুিk
নmর 3 )।

3.

aনুদানকারী(েদর) বা ম িু রদানকারী(েদর) sীকৃ িত িহসােব েকান পাবিলক sু েলর eকিট িবেশষািয়ত eলাকার
নামকরেণর সকল aনুেরাধ িনm িঠকানায় পাঠােত হেব:
New York City Department of Education
Office of Strategic Partnerships
Attn: Naming Committee
52 Chambers St. - Room 305
New York, NY 10007
aিফস aভ sােটিজক পাটর্ নারিশপস েনিমং কিমিট (“নামকরণ কিমিট”) pেয়াজনেবােধ pেয়াগগত িবিধিবধান
o পdিত েgহণ করেত পাের। নামকরণ কিমিটর কােছ aনুেমাদেনর জনয্ েপশকৃ ত সকল aনুেরাধ “eকজন
aনুদানকারী বা ম িু রদানকারীর নােম sু েলর eকিট িনধর্ািরত eলাকা নামকরেণর জনয্ aনুেরাধ” শীষর্ক
ফরম বয্বহার করেত হেব (d বয্ সংযুিk নmর 2)। aনুেরােধ িpিnপয্ােলর aনুেমাদেনর কথা uেlখ থাকেব
eবং িপe-র েভাট o aনুেমাদেনর তথয্ সংবিলত কাযর্িববরণীর তথয্ সংযুk হেব।

D.

III.

েকান dাjাপক নাম পাঁচ বছেরর েবিশ রkা করেত িডপাটর্ েমn বাধয্ থাকেব না। িডপাটর্ েমn eকজন aনুদানকারী
বা ম িু রদানকারীর নােম নামকরণকৃ ত eলাকার নাম পুনঃনামকরেণর aিধকার সংরkণ কের যিদ uk aনুদানকারী
েকান aৈবধ বা aৈনিতক কেমর্ িl হন যা িপাটর্ েমn িকংবা িসিটর সুনােমর জনয্ হািনকর।

eকজন মরহুম বয্িk িযিন েকান িনিদর্
eলাকার নামকরণ
A.

sু েলর কােছ িবেশষভােব গুরtু সmn তার নােম eকিট সরকাির sু েলর িনিদর্

a-িবেশষািয়ত, সাধারণ ে িণকk বা aিফসকেkের নামকরণ
sু ল িpিnপয্ােলর kমতা থাকেব aিবেশষািয়ত, সাধারণ ে িণকk বা aিফসকk eকজন মরহুম বয্িkর নােম নামকরণ
করার িযিন sু েল িশkায় বা aনয্েkেt aসামানয্ o দীঘর্sায়ী aবদান েরেখেছন। aিবেশষািয়ত, সাধারণ ে িণকk
aথবা aিফসকk জীিবত বয্িkর নােম করা যােব না।

িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু েল aথবা েকান িনu iয়কর্ িসিট পাবিলক sু লিsত eকিট িনিদর্ eলাকার নামকরণ
o পুনঃনামকরণ
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1.

সাধারণ kাসরুম aথবা aিফসকk নামকরণ বা পুনঃনামকরেণর aনুেরাধ আেলাচনা o েভাটাভু িটর জনয্ িপe
বরাবর েপশ করেত হেব।

2.

psািবত নাম িpিnপয্াল o িপe uভয়েকi aনুেমাদন করেত হেব।

িবেশষািয়ত eলাকার নামকরণ
শুধু চয্ােnলর বা তার িনযুkত বয্িk িবেশষািয়ত eলাকা – sু েলর েpgাun, িফl, িজমনািশয়াম, েsিডয়াম, সুiিমং
পুল, লাiেbির, কয্ােফেটিরয়া, লয্াবেরটির, ekেটনশন, aয্ােনk, aথবা sু েলর unুk eলাকা – নামকরণ বা
পুনঃনামকরণ করেত পােরন।

IV.

1.

e ধরেনর িবেশষািয়ত eলাকার নামকরেণর aনুেরাধ aবশয্i িpিnপয্াল কতৃর্ ক aনুেমািদত eবং আেলাচনা o
েভাটাভু িটর জনয্ িপe বরাবর uপsািপত হেত হেব। িপe-র aনুেমাদন eবং েভাটাভু িটর তথয্ িপe
কাযর্িববরণীেত যথাযথভােব uেlখ করেত হেব।

2.

িpিnপয্াল eবং িপe uভেয়র aনুেমাদেনর পর, পাবিলক sু েলর psািবত নাম সাধারণ মানুষেক aবিহত
করার uেdেশয্ যথাযথ uপােয় pকািশত করা হেব েযমন, তেব eেতi সীমাবd নয়, িনu iয়কর্ িসিট
িডপাটর্ েমn aভ eডু েকশেনর oেয়বসাiেট “eকিট sু েলর psািবত নাম, িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ ন aথবা
sু েলর িনিদর্ eলাকার নামকরণ/পুনঃনামকরণ সংkাnত সরকাির িবjিp” শীষর্ক আনু ািনক সরকাির িবjিp
(d বয্ সংযুিk নmর 3)।

3.

িপe psািবত নামকরণ চয্ােnলেরর তরেফ পযর্ােলাচনা eবং aনুেমাদেনর জনয্ েফস বরাবর েপশ করেব।
aনুেরােধ িpিnপয্ােলর aনুেমাদেনর uেlখ eবং িপe-র কাযর্িববরণীর কিপ সংযুk করেত হেব েযখােন
েভাটাভু িট o aনুেমাদেনর তথয্ থাকেব।

েরহাi
বয্িতkম পিরিsিতেত eবং sু ল বয্বsার sােথর্র pেয়াজেন চয্ােnলর বা তার িনযুk বয্িk ei pিবধােনর সmূণর্ বা
aংশিবেশষ মokফ করেত পােরন।

V.

aনুসnান
ei pিবধান সংkাn aনুসnান করেত হেব িনm িঠকানায়:
েসকশন I, III, eবং IV সmিকর্ ত aনুসnােনর জনয্:
েফান:
212-374-2323

212-374-5426

Division of Family and Community
EngagementN.Y.C. Department of
Education
49 Chambers Street – Room 503
New York, NY 10007
Office of Student Enrollment
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 415
New York, NY 10007

ফয্াk:
212-374-0076

212-374-5568

েসকশন II সmিকর্ ত aনুসnােনর জনয্:
212-374-2874

Office of Strategic Partnerships
Attn: Naming Committee
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 305
New York, NY 10007

212-374-5571

চয্ােnলেরর pিবধান A-860
সংযুিk নmর 1
পৃ া 2 eর 1

sু েলর নামকরণ aথবা িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ েনর aনুেরাধ
দয়া কের টাiপ করুন aথবা s হরেফ িলখুন
িরিজয়ন, িডিsk aথবা েpাgােমর নাম: __________________________________________________
িনেদর্ শ: কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k sু েলর েkেt, দয়া কের ei ফরম পূরণ কের Division of Family and Community
Engagement (FACE), NYC Department of Education, 49 Chambers Street, Room 503, New York, NY 10007
(fax 212-374-0076) (FACE) বরাবর দািখল করুন। কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k নয় eমন sু েলর েkেt, দয়া কের ei ফরম পূরণ কের
Office of Student Enrollment (OSE), NYC Department of Education, 52 Chambers Street, Room 415, New
York, NY 10007 (fax 212-374-5568) বরাবর দািখল করুন।
পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন aথবা পয্ােরn িটচার aয্ােসািসেয়শেনর সে পরামশর্kেম আমরা eiমেমর্ aনুেরাধ েপশ করিছ েয __________________ eর নাম
আনু ািনকভােব____________________________________________ করা েহাক।
(sু েলর নmর)
ei aনুেরাধ িনেচর eকিটর জনয্ (যথাযথ ঘের িচh িদন):


নতু ন sু ল যার িঠকানা: ______________________________________________________
______________________________________________________



িবদয্মান sু ল eর আেগ যার নামকরণ করা হয়িন।



eকিট িবদয্মান sু েলর পুনঃনামকরণ। দয়া কের পূরণ করুন:



(a)

আেগর আনু ািনক নাম কী? ________________________________________________

(b)

sু েলর নামকরণ েকান বছর করা হেয়িছল? _______________________________

sু েলর eকিট িবেশষািয়ত eলাকা েযমন েpgাun, িফl, aথবা িজমনািশয়াম
eলাকা শনাk করুন: _________________________________________________________________

দয়া কের িনেচ uিlিখত কাগজপt সংযুk করুন:
1.

যিদ sু েলর নামকরণ eকজন মরহুম বয্িk নােম করার aনুেরাধ হয়, মরহুেমর িনকটতম আtীেয়র িলিখত aনুমিত সংযুk করুন। যিদ নাম পিরবতর্ েনর
aনুেরাধ eমন sু েলর েkেt হয় যার নামকরণ আেগ েথেকi eকজন মরহুেমর নােম করা হেয়েছ, pিতsািপত বয্িkর িনকটতম বয্িkর মnবয্ সংযুk করুন।
যিদ মnবয্ পাoয়া না যায়, িনকটতম আtীেয়র সে েযাগােযাগ করার েচ া করা হেয়েছ ei মেমর্ eকিট িববৃিত সংযুk করুন।

2.

যার নাম েপশ করা হেয়েছ েসi মরহুম বয্িkেক কীভােব sু ল aথবা sু লিট েয eলাকায় aবিsত তার সে সmিকর্ ত করা হেয়েছ েস িবষেয় eকিট সংিkp
িববৃিত।

3.

কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k sু েলর েkেt, দয়া কের: ক) িপe-র aনুেমাদন o েভাটাভু িটর তথয্ সংবিলত কাযর্িববরণী সংযুk করুন; খ)
সুপািরনেটনেডেnর aনুেমাদন uেlখ করুন; eবং গ) কমুয্িনিট eডু েকশন কাuিnেলর কাযর্িববরণীর সািটর্ফােয়ড কিপ সংযুk করুন েযখােন uেlখ থাকেব
psািবত নামিট সমথর্ন করা হেব িকনা েস িবষেয় েভাটাভু িটর তথয্।

4.

কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k নয় eমন sু েলর েkেt, দয়া কের: ক) িpিnপয্ােলর aনুেমাদন uেlখ করুন; খ) িপe-র aনুেমাদন o েভাটাভু িটর
তথয্ সংবিলত কাযর্িববরণী সংযুk করুন; eবং গ) সুপািরনেটনেডেnর aনুেমাদন uেlখ করুন।

েপশ কেরেছন:
__________________________________________________
িpিnপয্ােলর sাkর
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______________________
তািরখ
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পৃ া 2 eর 2

__________________________________________________
সুপািরনেটনেডেnর sাkর

______________________
তািরখ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aনুেমাদন: _________________________________________________
িডেরkর, oeসi aথবা েফস

______________________
তািরখ

aনুেমাদন: _________________________________________________
(পেk) চয্ােnলর

______________________
তািরখ
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eকিট sু েলর psািবত নাম, িবদয্মান sু েলর নাম পিরবতর্ ন aথবা sু েলর িনিদর্ eলাকার
নামকরণ/পুনঃনামকরণ সংkাn সরকাির িবjিp
দয়া কের টাiপ করুন aথবা s হরেফ িলখুন
িরিজয়ন, িডিsk aথবা েpাgােমর নাম: __________________________________________________
িনেদর্ শ: কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k sু েলর েkেt, দয়া কের ei ফরম পূরণ কের Division of Family and Community
Engagement (FACE), NYC Department of Education, 49 Chambers Street, Room 503, New York, NY 10007
(fax 212-374-0076) (FACE) বরাবর দািখল করুন। কমুয্িনিট sু ল িডিsেkর eখিতয়ারভু k নয় eমন sু েলর েkেt, দয়া কের ei ফরম পূরণ কের
Office of Student Enrollment (OSE), NYC Department of Education, 52 Chambers Street, Room 415, New
York, NY 10007 (fax 212-374-5568) বরাবর দািখল করুন।
দয়া কের লk করুন েয পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন aথবা পয্ােরn-িটচার aয্ােসািসেয়শেনর সে পরামশর্kেম িনmিলিখত িবষয়িট psাব করা হেয়েছ (যথাযথ ঘের িচh
িদন eবং শধু েসi ঘের তথয্ িলখুন):


eকিট নতু ন sু ল aথবা

 eকিট িবদয্মান sু ল যার নmর রেয়েছ িকn েকান নামকরণ করা হয়িন



িবদয্মান sু েলর পুনঃনামকরণ। দয়া কের িনেচর p গুেলার utর িদন:
(a)

আেগর

আনু ািনক

নাম

(b)

sু েলর

নামকরণ

েকান

(c)

sু েলর িঠকানা: ___________________________________________________________

(d)

sু েলর ধরন: _____________________________________________________________

কী?
বছর

_____________________________________________
করা

হেয়িছল?

______________________________

(pাiমাির, eিলেমnাির, িমডল, inারিমিডেয়ট, জুিনয়র/িসিনয়র হাi, েsশাল eড iতয্ািদ.)



sু েলর িনিদর্ eলাকার নামকরণ aথবা পুনঃনামকরণ। দয়া কের িনেচর তথয্ িদন:
(a)

িনিদর্ eরাকার নামকরণ/পুনঃনামকরণ িক eকজন  aনুদানকারী/ম িু রদানকারীর জনয্?

(b)

নামকরণ/পুনঃনামকরণ িক eকজন  মরহুম বয্িkর জনয্ িযিন ei sু েল aসামানয্, দীঘর্sায়ী aবদান েরেখেছন?

(c)

আেগর আনু ািনক নাম কী িছল? ) _________________________________________

(d)

েকান বছর eলাকািট আেগর নাম লাভ কেরিছল (eন/e ) __________________________

দয়া কের িনেচর কাগজপt সংযুk করুন:
1.

মরহুম বয্িkর জনয্ নামকরণ: (ক) িনকটতম আtীেয়র িনকট েথেক িলিখত aনুমিত। যিদ নাম পিরবতর্ েনর aনুেরাধ eমন sু েলর েkেt হয় যার নামকরণ
আেগ েথেকi eকজন মরহুেমর নােম করা হেয়েছ, pিতsািপত বয্িkর িনকটতম বয্িkর মnবয্ সংযুk করুন। যিদ মnবয্ পাoয়া না যায়, িনকটতম আtীেয়র
সে েযাগােযাগ করার েচ া করা হেয়েছ ei মেমর্ eকিট িববৃিত সংযুk করুন; (খ) যার নাম েপশ করা হেয়েছ েসi মরহুম বয্িkেক কীভােব sু ল aথবা
sু লিট েয eলাকায় aবিsত তার সে সmিকর্ ত করা হেয়েছ েস িবষেয় eকিট সংিkp িববৃিত; (গ) পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন aথবা পয্ােরn-িটচার
aয্ােসািসেয়শের ৈবঠেকর কাযর্িববরণী েযখােন নামকরণ বা পুনঃনামকরেণর িবষয়িট আেলািচত হয়; (ঘ) যিদ psািবত নাম সমg sু েলর জনয্ হয়, কমুয্িনিট
eডু েকশন কাuিnেলর ৈবঠেকর কাযর্িববরণীর সািটর্ফােয়ড কিপ েযখােন কমুয্িনিট িডিsেkর eখিতয়ারভু k sু েলর েkেt psািবত নাম সমথর্ন করা হেব িকনা
েস িবষেয় েভাটাভু িট aনু ােনর তথয্ থাকেব।
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2.

aনুদানকারী/ম িু রদানকারীর সmােন নামকরণ: (ক) িপe aথবা িপিটe ৈবঠেকর কাযর্িববরণী েযখােন psািবত নামকরণ aথবা পুনঃনামকরেণর িবষয়িট
আেলািচত হয়।

েপশ কেরেছন:

______________________________________________________
সুপািরনেটনেডেnর sাkর

______________________
তািরখ

______________________________________________________
িpিnপয্ােলর sাkর

______________________
তািরখ

T&I- 17818 (Bengali)

