চ্যান্সে লন্সে ে প্রবিধান
ইস্যযে তাবেখ:
৬/২৬/২০১২

ক্যান্সেগবে:

সিটিওয়াইড কাউসিল অন স্পেশাল এডুককশন

বিষয়:

বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন স্পেশাল এডয ন্সক্শন এিং বস্টিওয়াইড বডবিক্ট ৭৫
ক্াউবেল-এে স্দস্য মন্সনানয়ন প্রবিয়া

নম্বে:

D-150

Page:

1 of 2

পসিবর্তকনি িািাাংশ
এই প্রবিধানটি এে স্প াবটংন্সয়ে তাবেখ স্পেন্সক্ ক্ার্যক্ে এিং এটি ২৪ মাচ্য ২০১০ তাবেন্সখে প্রবিধান D-150-ন্সক্ হালনাগাদ ও েদ
ক্ন্সে।
বেিতয নস্মূহ


বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন স্পেশাল এডয ন্সক্শন (“বস্বস্এস্ই)-এ বনিযাচ্ন্সন মন্সনানয়ন প্রােীন্সদে স্পর্াগযতাে স্পেন্সে বনম্নবলবখত শতয ািবল
বেিবতয ত হন্সয়ন্সে। প্রােীন্সদেন্সক্ অিশযই হন্সত হন্সি িতয মান্সন বড ােযন্সমন্ট অি এডয ন্সক্শন ("বডওই") প্রদত্ত এিং/অেিা অেযাবয়ত
স্পেশাল এডয ন্সক্শন লাভ ক্েন্সে, ইনবডবভজযন্সয়লাইজড এডয ন্সক্শন স্পপ্রাগ্রাম ("আইইব ") আন্সে, এমন বশোেীে ব তামাতা। বস্বস্এস্ইএে স্পক্ান ন্সদ প্রােী হওয়াে জনয ব তামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে স্পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। আন্সিদন ক্োে
স্ময় ক্াজ ক্োে স্পর্াগয, বক্ন্তু ন্সদ িহাল োক্াক্ান্সল আইইব -র্যক্ত স্ন্তান্সনে ব তামাতা বহন্সস্ন্সি প্রােী হওয়াে স্পর্াগযতা হাোন্সল
স্ন্তান স্পর্ তাবেখ স্পেন্সক্ আইইব র্যক্ত বশোেী বহন্সস্ন্সি বিন্সিবচ্ত োক্ন্সি না, স্পস্ তাবেখ স্পেন্সক্ ব তামাতা ক্াজ ক্োে স্পর্াগযতা
হাোন্সিন। ( ৃষ্ঠা 1, অনযন্সেদ I.A.1.a স্পদখযন।)



বডবিক্ট ৭৫ ক্াউবেল ("বড৭৫ ক্াউবেল") বনিযাচ্ন্সন প্রােী হওয়াে জনয বনম্নবলবখত স্পর্াগযতাে শতয াগুন্সলা বেিবতয ত হন্সয়ন্সে।
প্রােীন্সদেন্সক্ অিশযই বডবিক্ট ৭৫-এ বস্টিবভবত্তক্ স্পেশাল এডয ন্সক্শন স্াবভয স্ লাভক্ােী বশোেীে ব তামাতা হন্সত হন্সি। বড৭৫
ক্াউবেল-এে স্পক্ান ন্সদ প্রােী হওয়াে জনয ব তামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে স্পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। আন্সিদন
ক্োে স্ময় ক্াজ ক্োে স্পর্াগয হওয়া স্ন্সেও ন্সদ আস্ীন োক্াক্ান্সল স্ন্তান্সনে বড৭৫ ক্মযস্ূবচ্ন্সত র্াওয়া িন্ধ হন্সয় স্পগন্সল ব তামাতাগণ
বডবিক্ট ৭৫ ক্মযস্ূবচ্ে বশোেীে ব তামাতা বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্োে স্পর্াগযতা হাোন্সিন। ( যষ্ঠ 7, অনযন্সেদ II.B.1 স্পদখযন।)



চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান D-125-এে প্রবতফলন ঘোন্সত বস্বস্এস্ই ও বড৭৫ ক্াউবেল-এ ক্াজ ক্োে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্বান্সেযে দ্বন্সেে নীবত
হালনাগাদ ক্ো হন্সয়ন্সে। ( ৃষ্ঠা 2, অনযন্সেদ I.A.1.c.iii; ৃষ্ঠা 7, অনযন্সেদ II.B.1.c.iii স্পদখযন।)



বস্বস্এস্ই ও বড৭৫ ক্াউবেল-এে প্রােীগণ এখন এক্াবধক্ ক্মযযবনটি এিং/অেিা বস্টিওয়াইড এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত
ান্সেন। র্বদও এক্াবধক্ আন্সিদন ে জমা স্পদওয়া অনযন্সমাবদত, প্রােীো এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত ােন্সিন না। আন্সিদন
ক্োে স্ময় স্পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্ ক্াউবেন্সলে জনয আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অগ্রাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সেখ
ক্েন্সত হন্সি। স্পর্স্ি প্রােী শতয াধীন্সন এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানীত হন্সিন, তাো শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে
মধয স্পেন্সক্ স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পর্ ক্াউবেলন্সক্ অগ্রাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, স্পস্টিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন। ( ৃষ্ঠা 2, অনযন্সেদ I.B.1; ৃষ্ঠা 7-8,
অনযন্সেদ II.C.1 এদখযন)



আইইব র্যক্ত স্ন্তানন্সক্ স্পক্ান্ স্পেশাল এডয ন্সক্শন স্পপ্রাগ্রান্সম অন্তভযয ক্ত ক্ন্সেন্সেন, বস্বস্এস্ই প্রােীন্সদেন্সক্ তান্সদে আিন্সদন ন্সে স্পস্ তেয
অন্তভযয ক্ত ক্েন্সত হন্সি। এক্ এক্জন প্রােীন্সক্ এক্ এক্টিটি বডবিক্ট-এে প্রবতবনবধ বহন্সস্ন্সি বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি, স্পর্ বডবিক্টগুন্সলাে
স্পেশাল এডয ন্সক্শন ক্মযস্ূবচ্গুন্সলান্সত প্রােীন্সদে আইইব র্যক্ত বশোেী বনিবন্ধত আন্সে। প্রােীগণ স্পর্স্ি স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, স্পস্স্ি
স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেয হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মতামত স্ান্স ন্সে অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সত
ান্সে। ( ৃষ্ঠা 2, অনযন্সেদ I.B.2 স্পদখযন।)



বড৭৫ ক্াউবেন্সলে প্রােীন্সদেন্সক্ তান্সদে আন্সিদন ন্সে তান্সদে স্ন্তানো স্পক্ান্ স্পক্ান্ বড৭৫ স্কয লগুন্সলান্সত িতয মান্সন র্ান্সে, স্পস্ স্ম্পবক্যত
তেয বদন্সত হন্সি। এন্সক্ক্জন প্রােীন্সক্ এ ধন্সনে স্কয ন্সলে এন্সক্ক্জন প্রবতবনবধ িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি। প্রােীগণ স্পর্স্ি স্কয ন্সলে
প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, স্পস্স্ি স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেয হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মবজয অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি
ক্াজ ক্েন্সত ান্সে। ( ৃষ্ঠা 8, অনযন্সেদ II.C.2 স্পদখযন।)



বস্বস্এস্ই ও বড৭৫ ক্াউবেল, উভয়টিে বনিযাচ্ন প্রবিয়ায় বনম্নবলবখত বেিতয ন ক্ো হন্সয়ন্সে: বনিযাচ্ন প্রবিয়া স্পেন্সক্ অযাডভাইজবে
স্পভাে িাবতল ক্ো হন্সয়ন্সে, এিং এিং প্রােী স্পফাোম আন্সয়াজন্সনে প্রবিয়া হালনাগাদ ক্ো হন্সয়ন্সে। ( ৃষ্ঠা 2-3, অনযন্সেদ I.D;
ৃষ্ঠায় 8, অনযন্সেদ II.E দ্রষ্টিয।)



বস্বস্এস্ই বনিযাচ্ন বিবধন্সত বনম্নবলবখত বেিতয ন ক্ো হন্সয়ন্সে: (1) স্পর্ স্াতজন প্রােী স্ন্সিযাচ্চ স্ংখযক্ স্পভাে ান্সিন, তান্সদেন্সক্
শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল গ্রহণ ক্ো হন্সি, অনযস্ি বডবিক্ট-এে চ্াইন্সত িযবতিম বহন্সস্ন্সি বস্বস্এস্ই-ন্সত বডবিক্ট ৭৫-এে এক্াবধক্
প্রবতবনবধ োক্ন্সত ান্সেন, এিং বডবিক্ট ৭৫ বস্বস্এস্ই-ন্সত দযই জন্সনে স্পিবশ প্রবতবনবধ োক্ন্সত ােন্সিন না; (২) র্বদ দযইজন
বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতা প্রবতবনবধ স্াতজন প্রােীে মন্সধয স্ন্সিযাচ্চ স্পভাে লাভ ক্ন্সেন এিং র্াো শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত হন, তাহন্সল
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ইন্সতা ূন্সিয অিাোইক্ৃ ত স্ন্সিযাচ্চ স্পভাে লাভক্ােী অ ে দযজন প্রােীন্সক্ বস্বস্এস্ই-এে অিবশষ্ট শূনয দ দযটি ূেন্সণে জনয শতয াধীন্সন
বনিযাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি, এন্সত, বডবিক্ট ৭৫ োড়া অনয স্পক্ান বডবিক্ট বস্বস্এস্ই-ন্সত এন্সক্ে অবধক্ প্রবতবনবধ াঠান্সত ােন্সিন
না, এই বিবধবনন্সষধ প্রন্সর্াজয;এিং (৩) র্বদ বডবিক্ট ৭৫-এে দযইজন ব তামাতা স্াতজন প্রােীে মন্সধয স্ন্সিযাচ্চ স্ংখযক্ স্পভােপ্রাপ্ত
না হন এিং শতয স্ান্স ন্সে মন্সনানীত হন্সয় োন্সক্ন, তাহন্সল স্ন্সিযাচ্চ স্পভােপ্রাপ্ত বডবিক্ট ৭৫-এে দযই ব তামাতা শতয স্ান্স ন্সে মন্সনানীত
হন্সিন। ( ৃষ্ঠা 3, অনযন্সেদ I.E.1.c. স্পদখযন।)


র্বদ এক্ই বডবিক্ট স্পেন্সক্ (বডবিক্ট ৭৫ বভন্ন) িহু প্রােী িা দযইন্সয়ে অবধক্ বডবিক্ট ৭৫-এে ব তামাতা বনিযাচ্ন্সনে িযা ান্সে
বিবধবনন্সষধ আন্সোন্স ে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ দ শূনয োক্ায় বস্বস্এস্ই-এে নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল
ইবতমন্সধয বনিযাবচ্ত হনবন এমন স্ি প্রােী এিং ইবতমন্সধয বস্বস্ইএস্ই-ন্সত স্পর্ বডবিক্ট-এে স্পক্ান প্রবতবনবধ স্পনই, এমন স্কয ন্সল ড়যয়া
স্পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে ব তামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিযাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে স্পর্াগয হন্সিন। ( ৃষ্ঠা 3-4, অনযন্সেদ I.E.1.d.ii স্পদখযন।)



র্বদ এক্ই স্কয ল স্পেন্সক্ িহু প্রােী বনিযাচ্ন্সনে িযা ান্সে বিবধবনন্সষধ আন্সোন্স ে ক্ােন্সণ বড৭৫ ক্াউবেন্সলে এক্ িা এক্াবধক্ দ শূনয
োক্ায় নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল ইবতমন্সধয বনিযাবচ্ত হনবন এমন স্ি প্রােী এিং ইবতমন্সধয বড৭৫-এে স্পক্ান
প্রবতবনবধ স্পনই, এমন স্কয ন্সল ড়যয়া স্পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে ব তামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিযাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে স্পর্াগয হন্সিন। ( ৃষ্ঠা
9, অনযন্সেদ II.F.c.ii স্পদখযন।)



র্বদ এক্ই স্ময় বস্বস্এস্ই-এে এক্াবধক্ বনিযাচ্ন নতয ন ক্ন্সে ক্েন্সত হন্সয়, স্পস্ বনিযাচ্নগুন্সলা এক্ই স্ময় হন্সত হন্সি, তন্সি প্রবিধান্সনে
বনয়ম অনযর্ায়ী প্রােীন্সদে বিবভন্ন গ্রুন্স ভাগ ক্ন্সে ক্েন্সত হন্সি। ( ৃষ্ঠা 4, অনযন্সেদ I.E.1.d.v; ৃষ্ঠা 9, অনযন্সেদ II.F.c.iv স্পদখযন।)



বস্বস্এইচ্এস্-এ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে-এে ে স্পেন্সক্ বস্বস্এস্ই এিং/অেিা বড৭৫ ক্াউবেন্সল মন্সনানীত হন্সত আগ্রহী িযবক্তন্সক্ অিশযই
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে অবফন্সস্ এক্টি আন্সিদন ে জমা বদন্সত হন্সি। ( ষ্ঠ
ৃ া 4, অনযন্সেদ I.E.2; ষ্ঠ
ৃ া 9-10, অনযন্সেদ II.F.2
স্পদখযন।)



বস্বস্এস্ই এিং/অেিা বড৭৫ ক্াউবেন্সলে শূনয ন্সদ মন্সনানীত হন্সত আগ্রহী িযবক্তন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদন ে জমা বদন্সত হন্সি,
এই আন্সিদন ে বস্বস্এস্ই, বড৭৫ ক্াউবেল বক্ংিা বডবভশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (ন্সফইস্) অবফন্সস্ াওয়া
র্ান্সি। ( ৃষ্ঠা 6, অনযন্সেদ I.I.b; ৃষ্ঠা 11, অনযন্সেদ II.J.b স্পদখযন।)



স্পর্স্ি জায়গায় অবফস্ ফে ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অযান্ড এডন্সভান্সক্বস্ (ওবফয়া) উন্সেখ বেন্সলা, স্পস্স্ি জায়গায় তা বডবভশন অি
ফযান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (ন্সফইস্)-এ বেিবতয ত হন্সয়ন্সে।
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িাংসিপ্তিাি
এই প্রবিধান বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন স্পেশাল এডয ন্সক্শন ("বস্বস্এস্ই") ও বডবিক্ট ৭৫ ক্াউবেল
("বস্বস্এস্ই") প্রােীন্সদে স্পর্াগযতাে শতয ও প্রােী মন্সনানয়ন ও বনিযাচ্ন প্রবিয়া বনয়ন্ত্রণ ক্ন্সে এিং বড৭৫
ক্াউবেন্সলে েমতা ও দাবয়ত্ব বনধযােণ ক্ন্সেন। এোড়াও এটি শূনয দ ূেন্সণে প্রবিয়াও িযাখযা ক্ন্সে। উভয়
ক্াউবেল ১১ জন স্পভাোবধক্ােী স্দস্য এিং এক্জন স্পভাোবধক্ােহীন বশোেী স্দস্য স্মিান্সয় গঠিত হয়।
এই প্রবিধান্সন প্রবতবষ্ঠত বনয়ম অনযর্ায়ী বস্বস্এস্ই-এে জনয নয়জন স্পভাোবধক্ােী স্দস্যন্সক্ অিশযই এক্টি
ইনবডবভজযন্সয়লাইজড এডয ন্সক্শন স্পপ্রাগ্রাম ("আইইব ") আন্সে, এমন বশোেীে ব তামাতান্সদে মধয স্পেন্সক্
িাোই হন্সত হন্সি এিং অিবশষ্ট দযই স্পভাোবধক্ােী স্দস্যন্সক্ বনর্যবক্ত বদন্সিন এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে।
এই প্রবিধান্সন প্রবতবষ্ঠত বনয়ম অনযর্ায়ী বড৭৫ ক্াউবেন্সলে জনয নয়জন স্পভাোবধক্ােী স্দস্যন্সক্ অিশযই
বডবিক্ট ৭৫-এে বেন্সষিাপ্রাপ্ত বশোেীে ব তামাতান্সদে মধয স্পেন্সক্ িাোই হন্সত হন্সি এিং অিবশষ্ট দযই
স্পভাোবধক্ােী স্দস্যন্সক্ বনর্যবক্ত বদন্সিন এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে। বস্বস্এস্ই ও বড৭৫ ক্াউবেলন্সক্
‘বনউ ইয়ক্য ওন্স ন বমটিং ল’ অনযর্ায়ী স্ক্ল দায়-দাবয়ত্ব ালন ক্েন্সত হন্সি।
I.

সিটিওয়াইড কাউসিল অন স্পেশালএডু ককশন
A.

স্পর্াগযতা
1.

ব তামাতা স্দস্য ও
a.

স্পর্স্ি1 আইইব র্যক্ত বশোেী িতয মান্সন বড ােযন্সমন্ট অভ এডয ন্সক্শন্সনে (বডওই) বেচ্াবলত এিং/অেিা
অন্সেয বিন্সশষ বশো বেন্সষিা লাভ ক্েন্সে, তান্সদে ব তামাতাো বস্বস্এস্ই- এে জনয স্বমন্সনানয়ন্সনে
স্পর্াগয। বস্বস্এস্ই-এে স্পক্ান ন্সদ প্রােী হওয়াে জনয ব তামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে
স্পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। আন্সিদন ক্োে স্ময় ক্াজ ক্োে স্পর্াগয, বক্ন্তু ন্সদ িহাল োক্াক্ান্সল
আইইব -র্যক্ত স্ন্তান্সনে ব তামাতা বহন্সস্ন্সি প্রােী হওয়াে স্পর্াগযতা হাোন্সল স্ন্তান স্পর্ তাবেখ স্পেন্সক্
আইইব র্যক্ত বশোেী বহন্সস্ন্সি বিন্সিবচ্ত োক্ন্সি না, স্পস্ তাবেখ স্পেন্সক্ ব তামাতা ক্াজ ক্োে স্পর্াগযতা
হাোন্সিন।2

b.

বনন্সচ্ উবেবখত িযবক্তগণ স্ংবিবধ অনযস্ান্সে স্পর্াগয নন:

c.

i.

বনিযাবচ্ত জনপ্রবতবনবধ বক্ংিা াটিযে ে স্পেন্সক্ বনিযাবচ্ত িা মন্সনানীত দাবধক্ােী িযবক্ত
(জাতীয়, স্পটে, বিচ্াে বিভাগীয় িা অনয স্পক্ান াটিযে ক্নন্সভনশন্সন, বক্ংিা স্পক্ান ক্াউবন্ট
ক্বমটিন্সত প্রবতবনবধ িা বিক্ল্প প্রবতবনবধ োড়া);

ii.

িতয মান বডওই ক্মযচ্াবে;

iii.

স্পক্ান দণ্ডন্সর্াগয অ োন্সধ শাবিপ্রাপ্ত িযবক্ত, র্ান্সক্ স্পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্ স্পেন্সক্
এস্ি বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্-এে স্ান্সে প্রতযেভান্সি স্ম্পবক্যত অ ক্ন্সমযে জনয অ স্োণ
ক্ো হন্সয়ন্সে, বক্ংিা বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্-এে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্পক্ান অ োন্সধে জনয
দবণ্ডত হন্সয়ন্সেন; এিং

iv.

স্পর্স্ি িযবক্ত অনয স্পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেন্সল িা বস্ইবস্-ন্সত আন্সেন।

এ োড়াও, বনন্সম্নাবেবখত িযবক্তগণও ক্াজ ক্োে স্পর্াগয নন:
i.

1

2

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত:

যান্সনল ফে এডয ন্সক্শন

বলবস্-এে স্দস্যগণ;

ii.

ব এ/ব টিএ, স্কয ল বলডােবশ টিম, বডবিক্ট স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল, িন্সো হাই স্কয ল ক্াউবেল,
োইন্সেল ওয়ান ক্বমটি স্পেন্সক্, বক্ংিা ক্মযযবনটি স্কয ল স্পিাডয স্পেন্সক্ এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম,
ক্াউবেল, ক্বমটি িা স্পিাডয স্পেন্সক্ তান্সদে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্যত স্পক্ান অ ক্ন্সমযে জনয অ স্োণ
ক্ো হন্সয়ন্সে বক্ংিা এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম, ক্াউবেল, ক্বমটি স্পেন্সক্ িা স্পিাডয স্পেন্সক্ তান্সদে
ক্ান্সজে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্যত স্পক্ান অ োন্সধ র্াো স্পদাষী স্ািযি হন্সয়ন্সেন; এিং

iii.

বডওই-এে এবেক্স অবফস্াে িা চ্যান্সেলন্সেে মন্সনানীত িযবক্ত স্পর্স্ি িযবক্তন্সদে স্ান্সে চ্যান্সেলন্সেে

ব তামাতা িলন্সত ব তা বক্ংিা মাতা (জন্মগত িা ালক্, স্ত-ব তা িা তত্ববািধানক্ােী), আইনগত অবভভািক্, িা র্াে স্ান্সে স্ন্তান্সনে ব তামাতাস্ূলভ
স্ম্পক্য আন্সে, এমন স্পক্ান িযবক্তন্সক্ িযঝায়। স্পেন্সলন্সমন্সয়ে স্ান্সে ব তামাতাে স্ম্পন্সক্য আিদ্ধ িযবক্ত বতবন, বর্বন ব তামাতা িা আইনগত অবভভািন্সক্ে
স্থন্সল বনয়বমতভান্সি স্ন্তান্সনে স্পস্িা ও তোিধান্সনে জনয স্োস্বে দায়িদ্ধ োন্সক্ন।
স্ংবিবধ অনযস্ান্সে বস্বস্এস্ই-এে স্ক্ল স্দস্যন্সক্ আইইব র্যক্ত বশোেীন্সদে ব তামাতা হন্সত হন্সি।
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প্রবিধান D-125 অনযর্ায়ী স্বান্সেযে দ্বে আন্সে িন্সল বনবিত ক্ন্সেন্সেন।3
2.

বশোেী
আইইব র্যক্ত হাই স্কয ন্সলে বশোেীন্সদে র্াো তান্সদে ক্ান্সজে স্ময় বস্বনয়ে িন্সষযে বশোেী হন্সি, তাো বস্বস্এস্ইস্পত ক্াজ ক্োে স্পর্াগয হন্সি। এই প্রবিধান স্ংবিষ্ট বিষন্সয় আনযমাবনক্ ৩০ হাই স্কয ল স্পিবডেস্ম্পন্ন এক্জন
বস্বনয়েন্সক্ বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।

B.

C.

ব তামাতান্সদে মন্সনানয়ন
1.

বস্বস্এস্ই-ন্সত ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী ব তামাতান্সদেন্সক্ স্বমন্সনানয়ন্সনে জনয অনলাইন্সন এক্টি ূেণক্ৃ ত আন্সিদন ে
www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় জমা বদন্সত হন্সি। প্রােীগণ এক্াবধক্ ক্মযযবনটি এিং/অেিা বস্টিওয়াইড
এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত ােন্সিন। র্বদও এক্াবধক্ আন্সিদন ে জমা স্পদওয়া অনযন্সমাবদত, প্রােীো
এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত ােন্সিন না। আন্সিদন ক্োে স্ময় স্পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্ ক্াউবেন্সলে জনয
আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অগ্রাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সেখ ক্েন্সত হন্সি। স্পর্স্ি প্রােী শতয াধীন্সন
এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানীত হন্সিন, তাো শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে মধয স্পেন্সক্
স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পর্ ক্াউবেলন্সক্ অগ্রাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, স্পস্টিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন। বডবভশন অি ফযান্সমবল অযান্ড
ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট (FACE) আন্সিদন জমা স্পদওয়াে স্ময়স্ীমা www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায়
স্প াট ক্েন্সি। স্পর্স্ি ব তামাতাে ইন্টােন্সনে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ স্পনই, তাো বিবভন্ন স্কয ল ও স্থানীয় স্ংস্থাগুন্সলাে
তাবলক্াে জনয স্পফইস্-এ স্পর্াগান্সর্াগ ক্েন্সত ান্সেন, এস্ি স্কয ল ও স্ংস্থা তান্সদেন্সক্ ইন্টােন্সনে স্ংন্সর্াবজত
ক্বম্পউোে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ বদন্সত ােন্সি।

2.

আইইব র্যক্ত স্ন্তান স্পক্ান্ স্পেশাল এডয ন্সক্শন স্পপ্রাগ্রান্সম অন্তভযয ক্ত আন্সে, প্রােীন্সদেন্সক্ আিন্সদন ন্সে তাে তেয বদন্সত
হন্সি। এক্ এক্জন প্রােীন্সক্ এক্ এক্টিটি বডবিক্ট-এে প্রবতবনবধ বহন্সস্ন্সি বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি, স্পর্ বডবিক্টগুন্সলাে
স্পেশাল এডয ন্সক্শন ক্মযস্ূবচ্গুন্সলান্সত প্রােীন্সদে আইইব র্যক্ত বশোেী বনিবন্ধত আন্সে। প্রােীগণ স্পর্স্ি স্কয ন্সলে
প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, স্পস্স্ি স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেয হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মতামত স্ান্স ন্সে অনযর্ায়ী তান্সক্
অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সত ান্সে।

3.

প্রন্সতযক্ প্রােীে আন্সিদন্সনে অংশবিন্সশষ (নাম, স্পর্ স্পপ্রাগ্রান্সম স্ন্তান র্ান্সে, জীিনিৃত্তান্ত ও ক্মযক্ান্সণ্ডে বিিৃবত,
এিং িযবক্তগত বিিৃবত) ব তামাতা ও স্িযজন্সনে স্পদখাে জনয www.nycparentleaders.org ওন্সয়িস্াইন্সে স্প াট
ক্ো হন্সি।

বনিযাচ্ক্মণ্ডলী
বস্বস্ইস্ই-এে স্দস্য বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্োে জনয প্রবতটি ক্মযযবনটি স্কয ল বডবিক্ট ও িন্সো স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল এিং
বডবিক্ট ৭৫ তান্সদে স্দস্যন্সদে মধয স্পেন্সক্ এক্জন ক্ন্সে আইইব র্যক্ত বশোেীে ব তামাতা মন্সনানীত ক্েন্সি। র্বদ
বেবস্থবত এমন হয় স্পর্ স্পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্াউবেন্সল স্পক্ান আইইব র্যক্ত বশোেীে ব তামাতা স্পনই, স্পস্ন্সেন্সে স্পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্াউবেলন্সক্
স্পস্ বডবিক্ট িা হাই স্কয ন্সলে স্পেন্সে িন্সো স্পেন্সক্ এক্জন ইএলএল বশোেীে ব তামাতান্সক্, স্পস্বোন্সস্িী বনিযাচ্ক্ হন্সত
অনযন্সোধ ক্েন্সত হন্সি। স্পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্াউবেলন্সক্ স্পস্বোয় এবগন্সয় আস্া ব তামাতান্সদে মধয স্পেন্সক্ এক্জন ব তামাতান্সক্
বস্বস্এস্ই বনিযাচ্ক্ বহন্সস্ন্সি মন্সনানয়ন ক্েন্সত হন্সি। স্পর্স্ি ব তামাতা বস্বস্এস্ই-এে জনয প্রােী হন্সিন, তাো বনিযাচ্ক্
বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্োে স্পর্াগয নন।

D.

3

প্রােী স্পফাোম
1.

স্পফইস্ এক্টি প্রােী স্পফাোম আহ্বান ক্েন্সি স্পর্খান্সন বস্বস্এস্ই-এে প্রােীো বনিযাচ্ক্ এিং অনযানয ব তামাতা ও
আগ্রহী ন্সেে স্ামন্সন বনন্সজন্সদে উ স্থা ন ক্োে স্যন্সর্াগ লাভ ক্েন্সিন।

2.

প্রােী স্পফাোম আহ্বান ক্েন্সত হন্সি প্রােী হওয়াে আন্সিদন ে জমা স্পদওয়াে ে, তন্সি বনিযাচ্ন্সনে িেন্সেে বদ্বতীয়
মঙ্গলিান্সে বনধযাবেত স্পভান্সেে বদন্সনে আন্সগ। স্পফইস্ প্রােী স্পফাোন্সমে জনয এক্টি বডওই-এে স্থান, তাবেখ এিং
উ র্যক্ত স্ময় বনধযােণ ক্েন্সি, এিং প্রােী স্পফাোন্সমে জনয স্ক্ল ােবমে স্ংগ্রহ ক্েন্সি। স্পফইস্ নবমবন স্পফাোন্সমে
স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্ক্ল ােবমে এিং অনযানয প্রন্সয়াজনীয় স্ক্ল িযয় িহন ক্েন্সি।

3.

স্পফইস্ স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেলন্সক্ প্রােী স্পফাোন্সম বিবল ক্োে জনয স্ংবিষ্ট বস্বস্এস্ই-বভবত্তক্ আলাদা ক্ন্সে ততবে
নবমবন স্পরাবশওে-এে ক্ব স্পদন্সি র্ান্সত স্ংবিষ্ট বস্বস্এস্ই-এে প্রবতদ্ববেতাক্ােী প্রােীে নাম ও বেবচ্বতমূলক্
বিিৃবত অন্তভযয ক্ত োক্ন্সি। স্পফইস্ নবমবন স্পফাোম আন্সয়াজন্সনে জনয প্রন্সয়াজনানযর্ায়ী িাড়বত স্হায়-স্ঙ্গবত বদন্সয়
স্হায়তা ক্েন্সি।

এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন I.A.1.b এিং I.A.1.c-এ উবেবেত স্পর্াগযতাে শতয

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে-এে মন্সনানীতন্সদে স্পিলায় প্রন্সর্াজয হন্সি।
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বনিযাচ্ন প্রবিয়া
1.

ব তামাতা স্দস্য বনিযাচ্ন (ন্সভাে)
a.

স্পভাে স্পদওয়াে জনয বনিযাচ্ক্ন্সদে www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় লগ ইন ক্েন্সত হন্সি। লগ ইন
ক্োে ে বনিযাচ্ক্মণ্ডলীন্সদেন্সক্ এক্টি িযালে স্প াে স্পদওয়া হন্সি র্ান্সত বস্বস্এস্ই-এে স্ক্ল প্রােীে
নাম ও তান্সদে স্ন্তান স্পর্ স্কয ন্সল র্ায়, স্পস্ স্কয ল (বক্ংিা িন্সো, র্বদ ই প্রােীল স্ন্তান স্পক্ান বডবিক্ট ৭৫
িযতীত হাই স্কয ন্সল ভবতয োন্সক্) স্পর্ বডবিক্ট-এ অিবস্থত, তা উন্সেবখত আন্সে। প্রন্সতযক্ বনিযাচ্ক্ দযইজন
প্রােীন্সক্ স্পভাে স্পদন্সিন। স্পফইস্ বনিযাচ্ক্ন্সদেন্সক্ িযালে জমা স্পদওয়াে প্রবিয়া স্ম্পন্সক্য আেও বিিাবেত
তেয স্পদন্সিন।

b.

বস্বস্এস্ই-এে নয়টি স্দস্য (ন্সভাোবধক্ােস্ম্পন্ন) ন্সদে মন্সধয ক্ম ন্সে দযইটি দ অিশযই বডবিক্ট ৭৫
স্পপ্রাগ্রান্সম বনিবন্ধত বশোেীন্সদে ব তামাতা প্রােীন্সদে মধয স্পেন্সক্ ূেণ ক্েন্সত হন্সি (এে ে স্পেন্সক্
"বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতা" বহন্সস্ন্সি উবেবখত)। িাবক্ স্াতটি দ স্পর্ স্পক্ান স্পর্াগয ব তামাতান্সদে দ্বাো
ূেণ ক্ো স্পর্ন্সত ান্সে।

c.

র্খন িযালে গণনা ক্ো হন্সি:

d.

i.

স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্ংখযক্ স্পভাে াওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।
তন্সি, স্পক্ান্সনা বডবিক্ট ৭৫ োড়া অনয স্পক্ান বডবিক্ট বস্বস্এস্ই-ন্সত এক্াবধক্ ব তামাতা প্রবতবনবধ
স্প ন্সত ান্সে না, র্াে িযবতিম অনযন্সেদ I.E.1.c.iii-ন্সত িবণযত আন্সে। বডবিক্ট ৭৫ বস্বস্এস্ইস্পত দযইজন্সনে স্পিবশ ব তামাতা প্রবতবনবধ স্প ন্সত ান্সে না, র্াে িযবতিম অনযন্সেদ I.E.1.c.iii-ন্সত
িবণযত আন্সে। র্বদ এক্ই বডবিক্ট স্পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী (বডবিক্ট ৭৫ োড়া) বনিযাবচ্ত হন,
বক্ংিা র্বদ বডবিক্ট ৭৫ স্পেন্সক্ দযইজন্সনে অবধক্ প্রােী বনিযাবচ্ত হন, তাহন্সল স্ন্সিযাচ্চ স্ংখযক্
স্পভাে প্রাপ্ত প্রােীন্সক্ মন্সনানীত িন্সল ধন্সে স্পনওয়া হন্সি। এক্ই বডবিক্ট স্পেন্সক্ অন্স োক্ৃ ত ক্ম স্পভাে
াওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না স্পেন্সক্ অ স্ােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতমন্সধয স্পক্ান প্রবতবনবধত্ব স্পনই
এমন বডবিন্সক্টে েিতী স্ন্সিযাচ্চ স্পভাে াওয়া প্রােীন্সক্ বস্বস্এস্ই-এ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল গণয
ক্ো হন্সি।

ii.

র্বদ ৭জন প্রােীে মধয স্পেন্সক্ র্বদ দযইজন বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতা স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পভাে স্প ন্সয়
োন্সক্ন এিং তাো শতয াধীন্সন বস্বস্এস্ই-ন্সত বনিযাবচ্ত হন, তাহন্সল বডবিক্ট ৭৫ বভন্ন অনয স্পক্ান
বডবিক্ট বস্বস্এস্ই-ন্সত এক্জন্সনে স্পিবশ প্রবতবনবধ াঠান্সনা বনবষদ্ধ োক্া স্ান্স ন্সে ূন্সিয অবনিযাবচ্ত
প্রােীন্সদে স্পর্ দযইজন স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পভাে স্প ন্সয়বেন্সলন, তাহন্সল শূনয দযটি আস্ন ূেন্সণে জনয
তান্সদেন্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি। র্বদ বডবিক্ট ৭৫-এে প্রােী দযইজন র্বদ
স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পভাে প্রাপ্তন্সদে দযইজন হন্সয় োন্সক্ন এিং তাো শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত হন্সয় োন্সক্ন,
তাহন্সল স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্পভাে াওয়া বডবিক্ট ৭৫-এে দযইজন ব তামাতান্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত
িন্সল গণয ক্ো হন্সি। বস্বস্এস্ই-ন্সত তৃ তীয় এক্জন বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতান্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত
ক্ো র্ান্সি না, র্াে িযবতিম অনযন্সেদ I.E.1.c.iii-ন্সত িবণযত আন্সে।

iii.

অনযন্সেদ I.E.1.c.i এিং I.E.1.c.ii -ন্সত উবেবখত বনন্সষধাজ্ঞা স্পস্স্ি বেবস্থবতন্সত প্রন্সয়াগ ক্ো
র্ান্সিন না, স্পর্খান্সন বনন্সষধাজ্ঞা প্রন্সয়ান্সগে ফন্সল বস্বস্এস্ই-ন্সত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব তামাতা স্ংখযা নয়
জন্সনে ক্ম হন্সত ান্সে।

প্রােীন্সদে মন্সধয োই হন্সলা (প্রােীো স্মান স্পভাে স্প ন্সল), বক্ংিা প্রােবমক্ভান্সি নয়জন্সনে ক্ম মন্সনানীত
হন্সল, যনবনযিযাচ্ন অনযবষ্ঠত হন্সি। এ ধেন্সনে বেবস্থবতন্সত প্রন্সতযক্ বনিযাচ্ক্ এক্জন প্রােীন্সক্ স্পভাে স্পদন্সিন।
i.

বস্বস্এস্ই-এে এক্ িা এক্াবধক্ আস্ন্সন োই হওয়াে ক্ােন্সণ র্বদ নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন ক্ো
আিশযক্ হয়, তাহন্সল শুধয োই হন্সয়ন্সে স্পর্স্ি প্রােীন্সদে মন্সধয, তাোই যনবনযিযাচ্ন্সন অংশগ্রহণ
ক্েন্সত ােন্সিন।

ii.

র্বদ এক্ই বডবিক্ট স্পেন্সক্ (বডবিক্ট ৭৫ বভন্ন) িহু প্রােী িা দযইন্সয়ে অবধক্ বডবিক্ট ৭৫-এে
ব তামাতা বনিযাচ্ন্সনে িযা ান্সে I.E.1.c.i এিং I.E.1.c.ii অনযন্সেন্সদ িবণযত বিবধবনন্সষধ আন্সোন্স ে
ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ দ শূনয োক্ায় নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল ইবতমন্সধয
বনিযাবচ্ত হনবন এমন স্ি প্রােী এিং ইবতমন্সধয বস্বস্ইএস্ই-ন্সত স্পর্ বডবিক্ট-এে স্পক্ান প্রবতবনবধ
স্পনই, এমন স্কয ন্সল ড়যয়া স্পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে ব তামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিযাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে
স্পর্াগয হন্সিন। র্বদ যনবনযিযাচ্ন্সনে েও স্ক্ল আস্ন ূণয না হয়, তাহন্সল অনযন্সেদ I.E.1.c.iii
অনযর্ায়ী িযবতিমী বনয়ম প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।
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iii.

দযইজন বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতা বনিযাবচ্ত হওয়াে ক্ােন্সণ ূনঃবনিযাচ্ন (োন অফ) আিশযক্ হন্সল
শুধয বডিক্ট ৭৫ ব তামাতা প্রােী যনবনযিযাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে স্পর্াগয হন্সিন।

iv.

র্বদ অনযন্সেদ I.E.1.d.i, I.E.1.d.ii, এিং I.E.1.d.iii প্রন্সয়ান্সগে ক্ােণ োড়া অনয স্পক্ান ক্ােন্সণ
এক্ িা এক্াবধক্ আস্ন অ ূণয োক্াে নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল স্পর্স্ি প্রােী
ইবতমন্সধয বনিযাবচ্ত হনবন, তাো যনঃবনযিযাচ্ন্সন অংশগ্রহণ ক্োে স্পর্াগয হন্সিন।

v.

উ ন্সে উবেবখত অনযন্সেদ I.E.1.d.i, I.E.1.d.ii, I.E.1.d.iii, এিং I.E.1.d.iv -এে স্ান্সে
স্ামঞ্জস্যবিধান ক্োে ক্ােন্সণ র্বদ এক্াবধক্ যনবনযিযাচ্ন আিশযক্ হয়, তাহন্সল তা এক্ই স্মন্সয়,
বক্ন্তু বভন্ন বভন্ন ভান্সগ বিভক্ত ক্ন্সে এক্াবধক্ বনিযাচ্ন ক্েন্সত হন্সি।

vi.

র্বদ যবনবনযিযাচ্ন প্রবিয়া অনযস্েণ ক্ন্সেও স্ক্ল আস্ন ূণয না হয়, তাহন্সল বড ােযন্সমন্ট অি
এডয ন্সক্শন্সনে ন্সে বনিযাচ্ন প্রবিয়া বেচ্ালনাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বনেন্স ে স্ংস্থা উ ন্সে উবেবখত অনযন্সেদ
I.E.1.d.i, I.E.1.d.ii, I.E.1.d.iii, এিং I.E.1.d.iv ে অনযর্ায়ী লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী প্রােী
িাোই ক্েন্সি। তন্সি, স্পক্ান প্রােী র্বদ প্রােবমক্ বনিযাচ্ন ও যনবনযিযাচ্ন উভয়টিন্সতই স্পক্ান স্পভাে
না ান, তাহন্সল ক্াউবেন্সলে আস্ন শূনয স্পেন্সক্ র্ান্সি র্া এই প্রবিধান্সনে অনযন্সেদ I.I.1.b এিং
I.I.1.c অনযর্ায়ী ূেণ ক্েন্সত হন্সি।

e.

স্পক্ান্সনা বনিযাবচ্ত প্রােী বর্বন বডবিক্ট ৭৫-এে জনয স্ংেবেত নয়, এমন স্পক্ান দ ূেণ ক্েন্সেন,
বতবন বনিযাচ্ন প্রবিয়া স্ম্পন্ন হওয়াে ে বক্ন্তু বনিযাচ্ন িেন্সেে ২৫ জযন তাবেন্সখ িা তাে আন্সগ
অনয র্যক্ত িা অন্সর্াগয বিন্সিবচ্ত হন, তাহন্সল প্রােবমক্ বনিযাচ্ন প্রবিয়ায় েিতী স্ন্সিযাচ্চ স্পভাে প্রাপ্ত প্রােী
বর্বন ইন্সতামন্সধযই বস্বস্এস্ই-ন্সত প্রবতবনবধ স্পনই, এমন স্পক্ান্সনা স্কয ল স্পেন্সক্ আন্সস্ন, তাহন্সল বতবন শতয াধীন্সন
বনিযাবচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন।4 বডবিক্ট ৭৫-এে স্ংেবেত আস্ন ূেণক্ােী মন্সনানীত ন্সদে স্পেন্সে প্রােী
র্বদ বডবিক্ট ৭৫ ব তামাতা হন বর্বন প্রােবমক্ বনিযাচ্ন প্রবিয়ায় েিযতী স্ন্সিযাচ্চ স্ংখযক্ স্পভাে লাভক্ােী
হন, তাহন্সল তান্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি। র্বদ উ ন্সেে বিবধ অনযর্ায়ী বনিযাচ্ন
অংশগ্রহণক্ােী প্রােীন্সদে মন্সধয োই হয়, তাহন্সল বড ােযন্সমন্ট অি এডয ন্সক্শন্সনে ন্সে বনিযাচ্ন বেচ্ালনাক্ােী
বনেন্স ে স্ংস্থা লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী বনিযাচ্ন ক্েন্সি। র্বদ স্পর্াগয স্পক্ান প্রােী বনিযাচ্ন্সনে জনয াওয়া
না র্ায়, তাহন্সল বস্বস্এস্ই-এে এক্টি দ শূনয িন্সল ধো হন্সি র্া এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন I.I.1.b এিং
I.I.1.c অনযর্ায়ী ূেণ ক্ো হন্সি।

f.

ব তামাতা স্দস্য দযই িেে স্পময়ান্সদে জনয বনিযাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিযাবচ্ত হন্সত
স্ীমািদ্ধ নয়।

এনওয়াইবস্

ােন্সিন, তা

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত

এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে দযইজন স্পভাোবধক্ােী স্দস্য বনন্সয়াগ স্পদন্সিন। স্দস্য দযজনন্সক্ বশেক্তা, প্রবশেণ
বক্ংিা প্রবতিন্ধীতা আন্সে এমন বশোেীন্সদে জনয বনর্যবক্ত প্রদান্সনে িযা ক্ অবভজ্ঞতা ও জ্ঞানস্ম্পন্ন হন্সত হন্সি
র্ান্সক্ তান্সদেন্সক্ বনউ ইয়ক্যে স্কয লস্মূন্সহ স্পেশাল এডয ন্সক্শনন্সক্ আেও ক্ার্যক্ে ক্োে জনয গুরুত্ব ূণয ভূ বমক্া
োখায় স্েম হন্সত হন্সি। এ ধেন্সনে স্দস্য দযই িেে স্পময়ান্সদে জনয বনিযাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিযাবচ্ত
হন্সত ােন্সিন, তা স্ীমািদ্ধ নয়। বস্বস্এস্ই-এে বনর্যবক্ত স্প ন্সত আগ্রহীন্সদেন্সক্ এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে
অবফস্ স্পেন্সক্ এক্টি আন্সিদন ে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং স্পস্ আন্সিদন ে ূেণ ক্ন্সে এনওয়াইবস্ ািবলক্
এডন্সভান্সক্ন্সেে অবফন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।
3.

বশোেী স্দস্য (ন্সভাোবধক্ােহীন) বনর্যবক্ত
বস্বস্এস্ই-ন্সত ক্াজ ক্োে জনয প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে
আইইব আন্সে, এমন এক্জন হাই স্কয ল বস্বনয়েন্সক্ মন্সনানীত ক্েন্সিন। বশেেী স্দস্য এক্ িেে স্পময়ান্সদে জনয
ক্াজ ক্ন্সেন।

F.

স্পর্াগযতা/উ র্যক্ততাে

র্যান্সলাচ্না

প্রােীদদে শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত হওয়াে ন্সে, বক্ন্তু দাবয়ত্বভাে গ্রহন্সণে আন্সগ চ্যান্সেলে িা তাে বনর্যু্ক্ত িযবক্ত বনবিত
ক্েন্সিন স্পর্ বতবন বস্বস্এস্ই-ন্সত ক্াজ ক্োে স্পর্াগয বক্-না। চ্যান্সেলে র্বদ বনবিত ক্ন্সেন স্পর্ আইন অনযর্ায়ী প্রােীে
স্পর্াগযতা স্পনই, তাহন্সল চ্যান্সেলন্সেে বলবখত বস্দ্ধান্ত ইস্যযে েিতী স্াত বদন্সনে মযন্সধয জনস্াধােন্সণে র্যন্সিেন্সণে জনয
িন্সো-ন্সত এিং স্পফইস্-এে স্পস্ন্ট্রাল অবফন্সস্ স্ংেেণ ক্ো হন্সি। ইস্যযক্ৃ ত এ ধেন্সনে বস্দ্ধান্সন্ত ঘেনাগত ও আইনগত
বভবত্ত অন্তভযয ক্ত োক্ন্সি। চ্যান্সেলে স্পক্ান প্রােীন্সক্ অন্সর্াগয স্পঘাষণা ক্েন্সল তাে স্থলাবভবষক্ত হন্সিন েিতী স্ন্সিযাচ্চ স্ংখযক্
স্পভােপ্রাপ্ত প্রােী, র্বদ-না বতবন ইবতমন্সধয বস্বস্এস্ই-ন্সত প্রবতবনবধ আন্সে, এমন স্কয ল স্পেন্সক্ এন্সস্ োন্সক্ন।
4

র্বদ অন্সর্াগযতা বনিযাচ্ন্সনে িেন্সেে ২৫ জযন্সনে

ে ঘন্সে, তাহন্সল এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন I.I.1.b এিং I.I.1.c প্রন্সয়াগ হন্সি।
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স্পময়াদ
বস্বস্এস্ই স্দস্য িাোই ক্ো হন্সি স্পম ২০১১ স্ান্সলে মান্সস্ে বদ্বতীয় মঙ্গলিাে এিং এে ে স্পেন্সক্ প্রবত দযই িেে ে
ে, িাোই ক্োে েিতী জযলাই মান্সস্ে ১ তাবেখ স্পেন্সক্ স্পময়াদ শুরু হন্সি। মন্সনানয়ন প্রবিয়া চ্লন্সি ৯০ বদনিযা ী।
এই স্ময়স্ীমাে মন্সধয অন্তভযয ক্ত আন্সে দ্ধবত স্ম্পন্সক্য স্িাইন্সক্ জানান, ব তামাতাে মন্সনানয়ন, নবমবন স্পফাোম এিং
বনিযচ্ক্ন্সদে স্পভাে স্পদওয়া। স্পফইস্ এই প্রবিধান িািিায়ন্সনে জনয র্োর্ে স্ময়স্ীমা স্পঘাষণা ক্েন্সি।

H.

দতযাগ
1.

ব তামাতা স্দস্য
ব তামাতা স্দন্সস্যে ইিফা বলবখতভান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। চ্যান্সেলে তাে ে স্পেন্সক্ দতযাগ ে
গ্রহন্সণে জনয বডবভশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট-এে বচ্ফ ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অবফস্ােন্সক্
দাবয়ত্ব অ যন ক্ন্সেন্সেন। দতযাগ ন্সে দতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা স্পদওয়াে ৩০ বদন্সনে স্পিবশ হন্সত ােন্সি
না, উবেবখত না োক্ন্সল বচ্ফ ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অবফস্ান্সেে ক্ান্সে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্
দতযাগ ক্ার্যক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনযন্সমাদন োড়া দ্ততযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন
ক্ো র্ান্সি না।

2.

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যক্ত স্দন্সস্যে দতযাগ ে ািবলক্ এডন্সভান্সক্েন্সক্ উন্সেশয ক্ন্সে বলবখতভান্সি জমা বদন্সত
হন্সি। দতযাগ ন্সে দতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা স্পদওয়াে ৩০ বদন্সনে স্পিবশ হন্সত ােন্সি না, উবেবখত
না োক্ন্সল স্ংবিষ্ট ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে ক্ান্সে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্ দতযাগ ক্ার্যক্ে
হন্সি। ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে অনযন্সমাদন োড়া দ্ততযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন ক্ো
র্ান্সি না।

3.

বশোেী স্দস্য
বশোেী স্দন্সস্যে ইিফা বলবখতভান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে
জনয চ্যান্সেলে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে বনর্যক্ত ক্ন্সেন র্ান্সত বতবন তাে ে স্পেন্সক্ দতযাগ ে গ্রহণ ক্ন্সেন।
এ ধেন্সনে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে স্ময় স্পেন্সক্ িা প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ
অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্ান্সেে ফাইন্সল জমাে ে স্পেন্সক্ ক্ার্যক্ে হন্সি, র্বদ না জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্ দতযাগ ন্সে
দতযান্সগে অনবধক্ ৩০ বদন্সনে অগ্রীম তাবেখ বনবদয ষ্টভান্সি উবেবখত োন্সক্। প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা
বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্ান্সেে অনযন্সমাদন োড়া দতযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা
স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

I.

দশূনযতা
1.

5

ব তামাতা ও

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে-এে বনর্যক্ত স্দন্সস্যে

দশূনযতা

a.

বস্বস্এস্ই-এে স্পক্ান স্দস্য বর্বন তাে স্পময়াদক্ান্সল র্োর্েভান্সি স্ভাে ক্ো তান্সক্ জাবনন্সয় স্পদওয়া স্ন্সেও
বলবখতভান্সি র্োেয ক্ােণ না স্পদবখন্সয় বস্বস্এস্ই-এে বতনটি স্ভায় উ বস্থত হন্সত অিন্সহলা ক্ন্সেন িা
অনয বস্থত োন্সক্ন, তাে দ শূনয হন্সয় র্ান্সি।5 প্রবতটি অনয বস্থবত এিং বলবখত িযাখযা দাপ্তবেক্ বিিেণীন্সত
বলব িদ্ধ ক্ো হন্সি।
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে বনর্যক্ত স্দস্যন্সদে স্ক্ল অনয বস্থবত অিশযই
ািবলক্
এডন্সভান্সক্েন্সক্ বস্বস্এইচ্এস্-এে প্রশাস্বনক্ ক্মযক্তয া িা স্পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃয ক্ জানান্সত হন্সি। তৃ তীয়
অননযন্সমাবদত অনয বস্থবতে ে ক্াউবেল আস্নটিন্সক্ বনয়বমত স্ভায় বস্দ্ধান্ত গ্রহণ ক্ন্সে শূনয স্পঘাষণা
ক্েন্সি এিং চ্যান্সেলেন্সক্ (বক্ংিা স্পেে বিন্সশন্সষ ািবলক্ এডন্সভান্সক্েন্সক্) এই দন্সেন্স ে ক্ো জাবনন্সয়
স্পদন্সি।

b.

বস্বস্এস্ই-ন্সত র্খন স্পক্ান ব তামাতাে দ শূনয হয়, বস্বস্এস্ই-ন্সক্ স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্মন্সয়ে জনয
স্পক্ান এক্টি উন্মযক্ত স্ভা স্পেন্সক্ স্পস্ দ ূেণ ক্েন্সত হন্সি। ব তামাতান্সদে দশূনযতা ূেন্সণে ূন্সিয
বস্বস্এস্ই-ন্সক্ প্রবতিবন্ধতার্যক্ত বশোেীন্সদে ব তামাতাে স্ান্সে আন্সলাচ্না ক্েন্সত হন্সি। বস্বস্এস্ই-এে
ব তামাতান্সদে জনয বনবদয ষ্ট দ ূেন্সণ আগ্রহী ব তামাতান্সদেন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদন ে ূেণ ক্েন্সত
হন্সি। বস্বস্এস্ই িা স্পফইস্ অবফস্ স্পেন্সক্ আন্সিদন ে স্ংগ্রহ ক্ো স্পর্ন্সত ান্সে।

বনম্নবলবখত বিষয়গুবল অনয বস্থবতে জনয তিধ ক্ােণ বহস্ান্সি গণয হন্সয় োন্সক্ : স্পক্ান আত্মীন্সয়ে মৃতযয িা আত্মীন্সয়ে অন্সন্তবষ্টবিয়ায় অংশগ্রহণ; বস্বস্এস্ই
স্দস্য িা বেিান্সেে ক্ান্সো মাোত্মক্ অস্যখ িা আহত হওয়া; জযবে বডউটিস্হ িাধযতামূলক্ স্পক্ােয হাবজো; বমবলোবে বডউটি; চ্াকুবেে স্ান্সে স্ম্পবক্য ত
দ্বে র্াে ক্ােন্সণ বস্বস্এস্ই-এে স্ভায় অনয বস্থবত স্পেন্সক্ স্পেহাই াওয়া র্ায়বন; এিং অনযানয ক্ােণ র্া বস্বস্এইচ্এস্-এ উ র্যক্ত মন্সন ক্ন্সে।

D-150
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c.

োই স্পভান্সেে স্পঘাষণা স্পদওয়াে ৬০ বদন্সনে মন্সধয র্বদ বস্বস্এস্ই-এে ব তামাতান্সদে জনয বনবদয ষ্ট আস্ন
ূেণ ক্ো না হয়, তাহন্সল োই স্পরক্ ক্োে জনয চ্যান্সেলে স্পভাে স্পদন্সিন। র্বদ বস্বস্এস্ই ৬০ বদন্সনে
মন্সধয আস্ন ূেণ ক্েন্সত িযেয হয়, তাহন্সল চ্যান্সেলে স্পস্ শূনয আস্ন ূেণ ক্েন্সত ােন্সিন।

d.

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে বনর্যক্ত স্পক্ান আস্ন শূনয হন্সল ািবলক্ অযাডন্সভান্সক্ে স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্ময় ক্াজ
ক্োে জনয এক্জন স্দস্য বনর্যক্ত ক্েন্সিন। ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে মন্সনানয়ন স্প ন্সত আগ্রহীন্সদেন্সক্
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে অবফস্ স্পেন্সক্ এক্টি আন্সিদন ে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং স্পস্ আন্সিদন ে ূেণ ক্ন্সে
িন্সো ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে অবফন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।

বশোেী

দশূনযতা

বশোেী স্দস্য ন্সদে শূনযতাে স্পেন্সে প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে
অনয এক্জন স্পর্াগয আইইব র্যক্ত বশোেী স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্মন্সয়ে জনয ক্ান্সজ বনর্যবক্ত স্পদন্সিন। প্রবতিবন্ধতার্যক্ত
ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে স্পফইস্ ও বস্বস্এস্ই-ন্সক্ তাে বনর্যবক্তে ক্ো অিবহত
ক্েন্সিন।
II.

সডসিক্ট ৭৫ কাউসিল
A.

দাবয়ত্ব ও ক্তয িয
1.

2.

B.

বড৭৫ ক্াউবেল বনম্নবলবখত েমতা ও দাবয়ত্ব

ালন ক্েন্সি:

a.

বডবিক্ট ৭৫

বেন্সষিাে স্ান্সে স্ংবিষ্ট বশো ও বশোবনন্সদযশনা বিষন্সয়

োমশয ও মন্তিয প্রদান ক্ো;

b.

বডবিক্ট ৭৫ বশোেীন্সদে বেন্সষিা প্রদান্সন বস্টি বডবিক্ট-এে ক্ার্যক্াবেতা স্ম্পন্সক্য এক্টি িাবষযক্ প্রবতন্সিদন
ততবে ক্ো, র্োর্ে হন্সল, ক্ীভান্সি দেতা িাড়ান র্ায় ও অবধক্ বেন্সস্িা প্রদান ক্ো র্ায়, স্পস্স্ি
বিষন্সয় স্য াবেশ প্রদান ক্ো; এিং

c.

প্রবতমান্সস্ ক্ম ন্সে এক্টি জনস্াধােন্সণে জনয উন্মযক্ত স্ভা আন্সয়াজন ক্ো স্পর্খান্সন জনস্াধােণ বডবিক্ট
৭৫-এে বশোেীো স্পর্স্ি স্মস্যা স্পভাগ ক্েন্সে, স্পস্গুন্সলা আন্সলাচ্না ক্েন্সত ােন্সি।

বনম্নবলবখত দাবয়ত্ব ালন্সনে জনয এক্জন স্পস্ন্সিোবে বনন্সয়াগ স্পদওয়াে, তান্সক্ তোিধান ও মূলযায়ন ক্োে
অবধক্াে বড৭৫ ক্াউবেল স্ংেেণ ক্ন্সে:
a.

স্ভাে বিজ্ঞবপ্ত, আন্সলাচ্যস্ূবচ্ ও ক্ার্যবিিেণী প্রস্তুতত ক্ো;

b.

ক্ময ন্থা ও বড৭৫ ক্াউবেন্সলে অনযানয স্ভাে নবে ততবে ও ধােণ ক্ো; এিং

c.

স্ভাে জনয অিবহতক্েণমূলক্ বিষয়াবদ ও তেযমূলক্ উ ক্েণ ততবে ক্ো।

স্পর্াগযতা
1.

ব তামাতা স্দস্য ও

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত:

a.

শুধয বস্টিওয়াইড স্পেশাল এডয ন্সক্শন স্াবভয স্ (বড৭৫) লাভক্ােী বশোেীন্সদে ব তামাতাগণ বড৭৫
ক্াউবেন্সলে জনয স্বমন্সনানয়ন্সনে স্পর্াগয। বড৭৫ ক্াউবেল-এে স্পক্ান ন্সদ প্রােী হওয়াে জনয ব তামাতাে
আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে স্পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। আন্সিদন ক্োে স্ময় ক্াজ ক্োে স্পর্াগয
হওয়া স্ন্সেও ন্সদ আস্ীন োক্াক্ান্সল স্ন্তান্সনে বড৭৫ ক্মযস্ূবচ্ন্সত র্াওয়া িন্ধ হন্সয় স্পগন্সল ব তামাতাগণ
বডবিক্ট ৭৫ ক্মযস্ূবচ্ে বশোেীে ব তামাতা বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্োে স্পর্াগযতা হাোন্সিন।

b.

বনন্সচ্ উবেবখত িযবক্তগণ স্পর্াগয নন:
i.

বনিযাবচ্ত জনপ্রবতবনবধ বক্ংিা াটিযে ে স্পেন্সক্ বনিযাবচ্ত িা মন্সনানীত দাবধক্ােী িযবক্ত
(জাতীয়, স্পটে, বিচ্াে বিভাগীয় িা অনয স্পক্ান াটিযে ক্নন্সভনশন্সন, বক্ংিা স্পক্ান ক্াউবন্ট
ক্বমটিন্সত প্রবতবনবধ িা বিক্ল্প প্রবতবনবধ োড়া);

ii.

িতয মান বডওই ক্মযচ্াবে;

iii.

দণ্ডন্সর্াগয অ োন্সধ শাবিপ্রাপ্ত িা বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা ক্মযযবনটি এডয ন্সক্শন ক্াউবেল (বস্ইবস্)
স্পেন্সক্ বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্-এে স্ান্সে প্রতযেভান্সি স্ম্পবক্যত অ ক্ন্সমযে জনয
অ স্োণক্ৃ ত, বক্ংিা বস্টিওয়াইড ক্াউবেল িা বস্ইবস্-এে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্পক্ান অ োন্সধে জনয
দবণ্ডত িযবক্ত; এিং
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স্পর্স্ি িযবক্ত অনয স্পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেন্সল িা বস্ইবস্-ন্সত আন্সেন।

এ োড়াও, বনন্সম্নাবেবখত িযবক্তগণও ক্াজ ক্োে স্পর্াগয নন:
i.

2.

৬/২৬/২০১২

যান্সনল ফে এডয ন্সক্শন

বলবস্-এে স্দস্যগণ;

ii.

ব এ/ব টিএ, স্কয ল বলডােবশ টিম, বডবিক্ট স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল, িন্সো হাই স্কয ল ক্াউবেল,
োইন্সেল ওয়ান ক্বমটি স্পেন্সক্, বক্ংিা ক্মযযবনটি স্কয ল স্পিাডয স্পেন্সক্ এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম,
ক্াউবেল, ক্বমটি িা স্পিাডয স্পেন্সক্ তান্সদে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্যত স্পক্ান অ ক্ন্সমযে জনয অ স্োণ
ক্ো হন্সয়ন্সে বক্ংিা এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম, ক্াউবেল, ক্বমটি স্পেন্সক্ িা স্পিাডয স্পেন্সক্ তান্সদে
ক্ান্সজে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্যত স্পক্ান অ োন্সধ র্াো স্পদাষী স্ািযি হন্সয়ন্সেন; এিং

iii.

বডওই-এে এবেক্স অবফস্াে িা চ্যান্সেলন্সেে মন্সনানীত িযবক্ত স্পর্স্ি িযবক্তন্সদে স্ান্সে চ্যান্সেলন্সেে
প্রবিধান D-125 অনযর্ায়ী স্বান্সেযে দ্বে আন্সে িন্সল বনবিত ক্ন্সেন্সেন।6

বশোেী স্দস্য
বডবিক্ট ৭৫ হাই স্কয ন্সলে বশোেীন্সদে র্াো তান্সদে ক্ান্সজে স্ময় বস্বনয়ে িন্সষযে বশোেী হন্সি, তাো বড৭৫
ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে স্পর্াগয। এই প্রবিধান স্ংবিষ্ট বিষন্সয় আনযমাবনক্ ৩০ হাই স্কয ল স্পিবডেস্ম্পন্ন এক্জন
বস্বনয়েন্সক্ বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।

C.

D.

ব তামাতান্সদে মন্সনানয়ন
1.

বড৭৫ ক্াউবেল-এ ক্াজ ক্েন্সত আগ্রহী ব তামাতাো অনলাইন্সন www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় ূেণক্ৃ ত
আন্সিদন ে জমা বদন্সয় প্রােী হন্সত ােন্সিন। প্রােীগণ এক্াবধক্ ক্মযযবনটি এিং/অেিা বস্টিওয়াইড এডয ন্সক্শন
ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত ােন্সিন। র্বদও এক্াবধক্ আন্সিদন ে জমা স্পদওয়া অনযন্সমাবদত, প্রােীো এক্াবধক্
ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত ােন্সিন না। আন্সিদন ক্োে স্ময় স্পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্ ক্াউবেন্সলে জনয আন্সিদন
ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অগ্রাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সেখ ক্েন্সত হন্সি। স্পর্স্ি প্রােী শতয াধীন্সন এক্াবধক্
ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানীত হন্সিন, তাো শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে মধয স্পেন্সক্ স্িন্সচ্ন্সয়
স্পিবশ স্পর্ ক্াউবেলন্সক্ অগ্রাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, স্পস্টিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন। বডবভশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি
এনন্সগজন্সমন্ট (FACE) আন্সিদন জমা স্পদওয়াে স্ময়স্ীমা www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় স্প াট ক্েন্সি।
স্পর্স্ি ব তামাতাে ইন্টােন্সনে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ স্পনই, তাো বিবভন্ন স্কয ল ও স্থানীয় স্ংস্থাগুন্সলাে তাবলক্াে জনয
স্পফইস্-এ স্পর্াগান্সর্াগ ক্েন্সত ান্সেন, এস্ি স্কয ল ও স্ংস্থা তান্সদেন্সক্ ইন্টােন্সনে স্ংন্সর্াবজত ক্বম্পউোে িযিহান্সেে
স্যন্সর্াগ বদন্সত ােন্সি।

2.

তান্সদে স্ন্তান স্পক্ান্ বডবিক্ট ৭৫ স্কয ন্সল িতয মান্সন আন্সে, প্রােীন্সদেন্সক্ আন্সিদন ন্সে তাে তেয বদন্সত হন্সি। এন্সক্ক্জন
প্রােীন্সক্ এ ধন্সনে স্কয ন্সলে এন্সক্ক্জন প্রবতবনবধ িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি। প্রােীগণ স্পর্স্ি স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব
ক্েন্সেন, স্পস্স্ি স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেয হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মবজয অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ
বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সত ান্সে।

3.

প্রন্সতযক্ প্রােীে আন্সিদন্সনে অংশবিন্সশষ (নাম, স্পর্ স্পপ্রাগ্রান্সম স্ন্তান র্ান্সে, জীিনিৃত্তান্ত ও ক্মযক্ান্সণ্ডে বিিৃবত,
এিং িযবক্তগত বিিৃবত) ব তামাতা ও স্িযজন্সনে স্পদখাে জনয www.nycparentleaders.org ওন্সয়িস্াইন্সে স্প াট
ক্ো হন্সি।

বনিযাচ্ক্মণ্ডলী
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-660 এে িাধযিাধক্তা অনযস্ান্সে প্রাস্বঙ্গক্ িন্সোে প্রবতটি বডবিক্ট ৭৫ হাই স্কয ল স্পেন্সক্ বতনজন
ব এ/ব টিএ ক্মযক্তয া (ন্সর্মন স্পপ্রবস্ন্সডন্ট, স্পস্ন্সিোবে, স্পেজাোে) বডবিক্ট ৭৫ ক্াউবেল-এে ব তামাতা স্দস্য বনিযাচ্ক্
হন্সিন।7 স্পর্স্ি ব তামাতা বড৭৫ ক্াউবেল-এে জনয প্রােী হন্সিন, তাো বনিযাচ্ক্ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্োে স্পর্াগয নন।

E.

প্রােী স্পফাোম
1.

বডবিক্ট ৭৫ স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল স্পফইস্-এে স্ান্সে ােেবেক্ স্হন্সর্াবগতাে মাধযন্সম এক্টি নবমবন স্পফাোম
আন্সয়াজন ক্েন্সি স্পর্খান্সন বড৭৫ ক্াউবেন্সলে প্রােীন্সদেন্সক্ বনিযাচ্ক্মণ্ডলী ও ব তামাতা এিং অনযানয আগ্রহীন্সদে
স্ামন্সন বনন্সজেন্সদে উ স্থা নাে স্যন্সর্াগ স্পদওয়া হন্সি।

6

এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন II.B.1.b এিং II.B.1.c-এ উবেবেত স্পর্াগযতাে শতয

7

স্পক্া-স্পপ্রবস্ন্সডন্ট, স্পক্া-স্পস্ন্সিোবে িা স্পক্া-স্পেজাোন্সেে স্পেন্সে, ব এব টিএ ক্ার্যক্বে স্পিান্সডযে িাক্ী স্ি স্দস্য মন্সনানীত ক্েন্সিন স্পক্ান স্পক্া-অবফস্াে
(স্হক্ােী ক্মযক্তয া) এক্জন বনিযাচ্ক্ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সিন।

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে-এে মন্সনানীতন্সদে স্পিলায় প্রন্সর্াজয হন্সি।

D-150

বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন স্পেশাল এডয ন্সক্শন এিং বস্টিওয়াইড বডবিক্ট ৭৫ ক্াউবেল-এে স্দস্য
মন্সনানয়ন প্রবিয়া

F.

৬/২৬/২০১২
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2.

প্রােী স্পফাোম আহ্বান ক্েন্সত হন্সি প্রােী হওয়াে আন্সিদন ে জমা স্পদওয়াে ে, তন্সি বনিযাচ্ন্সনে িেন্সেে বদ্বতীয়
মঙ্গলিান্সে বনধযাবেত স্পভান্সেে বদন্সনে আন্সগ। বডবিক্ট ৭৫ স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল নবমবন স্পফাোন্সমে জনয এক্টি
বডওই-এে স্থান, তাবেখ এিং উ র্যক্ত স্ময় বনধযােণ ক্েন্সি, এিংনবমবন স্পফাোন্সমে জনয স্ক্ল আিশযক্
ােবমে স্ংগ্রহ ক্েন্সি। স্পফইস্ নবমবন স্পফাোন্সমে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্ক্ল ােবমে এিং অনযানয প্রন্সয়াজনীয় স্ক্ল
িযয় িহন ক্েন্সি।

3.

স্পফইস্ বডবিক্ট ৭৫ স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেলন্সক্ নবমবন স্পফাোন্সম বিবল ক্োে জনয বডবিক্ট-বভবত্তক্ আলাদা ক্ন্সে
ততবে নবমবন স্পরাবশওে-এে ক্ব স্পদন্সি র্ান্সত স্ংবিষ্ট বড৭৫ ক্াউবেন্সল প্রবতদ্ববেতাক্ােী স্ক্ল প্রােীে নাম ও
বনজ বনজ বেবচ্বতমূলক্ বিিৃবত অন্তভযয ক্ত োক্ন্সি। স্পফইস্ নবমবন স্পফাোম আন্সয়াজন্সনে জনয প্রন্সয়াজনানযর্ায়ী
িাড়বত স্হায়-স্ঙ্গবত বদন্সয় স্হায়তা ক্েন্সি।

বনিযাচ্ন প্রবিয়া
1.

ব তামাতা স্দস্য বনিযাচ্ন (ন্সভাে)
a.

স্পভাে স্পদওয়াে জনয বনিযাচ্ক্ন্সদে www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় লগ ইন ক্েন্সত হন্সি। লগ অন
হওয়াে ে বনিযাচ্ক্ন্সদেন্সক্ এক্টি িযালে স্পদওয়া হন্সি র্ান্সত তান্সদে বড৭৫ ক্াউবেল-এে স্ক্ল প্রােীে
নাম স্পদওয়া আন্সে। প্রন্সতযক্ বনিযাচ্ক্ দযইজন প্রােীন্সক্ স্পভাে স্পদন্সিন। স্পফইস্ বনিযাচ্ক্ন্সদেন্সক্ িযালে জমা
স্পদওয়াে প্রবিয়া স্ম্পন্সক্য আেও বিিাবেত তেয স্পদন্সিন।

b.

র্খন িযালে গণনা ক্ো হন্সি:

c.

i.

স্িন্সচ্ন্সয় স্পিবশ স্ংখযক্ স্পভাে াওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত িন্সল বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।
তন্সি, স্পক্ান্সনা স্কয ন্সলেই বড৭৫ ক্াউবেন্সল এক্জন্সনে স্পিবশ ব তামাতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত ােন্সি না,
র্াে িযবতিম II.F.1.b.ii অনযন্সেন্সদ িবণযত আন্সে। র্বদ এক্ই স্কয ল স্পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী বনিযাবচ্ত
হন, তাহন্সল স্ন্সিযাচ্য স্পভাে প্রাপ্ত প্রােী বনিযাচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন। স্পস্ স্কয ল স্পেন্সক্ অন্স োক্ৃ ত ক্ম
স্পভাে াওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না স্পেন্সক্ অ স্ােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতমন্সধয স্পক্ান প্রবতবনবধত্ব
স্পনই এমন স্কয ন্সলে েিতী স্ন্সিযাচ্চ স্পভাে াওয়া প্রােীন্সক্ বড৭৫ ক্াউবেন্সল শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত
িন্সল গণয ক্ো হন্সি।

ii.

স্পস্স্ি বেবস্থবতন্সত II.F.1.b.i অনযন্সেন্সদ িবণযত বনন্সষধাজ্ঞা প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সল বনিযাবচ্তন্সদে স্ংখযা
নয়জন্সনে চ্াইন্সত ক্ম হন্সত ান্সে, স্পস্খান্সন এই ধাোটি প্রন্সয়াগ ক্ো র্ান্সি না।

প্রােীন্সদে মন্সধয োই হন্সলা (প্রােীো স্মান স্পভাে স্প ন্সল), বক্ংিা প্রােবমক্ভান্সি নয়জন্সনে ক্ম মন্সনানীত
হন্সল,

যনবনযিযাচ্ন অনযবষ্ঠত হি। এ ধেন্সনে

বেবস্থবতন্সত প্রন্সতযক্ বনিযাচ্ক্ এক্জন প্রােীন্সক্ স্পভাে স্পদন্সিন।

i.

বড৭৫ ক্াউবেল-এে এক্ িা এক্াবধক্ আস্ন্সন োই হওয়াে ক্ােন্সণ র্বদ নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন
ক্ো আিশযক্ হয়, তাহন্সল শুধয োই হন্সয়ন্সে স্পর্স্ি প্রােীন্সদে মন্সধয, তাোই যনবনযিযাচ্ন্সন অংশগ্রহণ
ক্েন্সত ােন্সিন।

ii.

র্বদ এক্ই স্কয ল স্পেন্সক্ িহু প্রােী বনিযাচ্ন্সনে িযা ান্সে স্পস্ক্শন II.F.1.b.i অনযর্ায়ী বিবধ বনন্সষধ
আন্সোন্স ে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ দ শূনয োক্ায় নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল
ইবতমন্সধয বনিযাবচ্ত হনবন এমন প্রােী এিং ইবতমন্সধয বড৭৫ ক্াউবেল-এ স্পক্ান প্রবতবনবধ স্পনই,
এমন স্কয ন্সল ড়যয়া স্পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে ব তামাতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিযাচ্ন্সন অংশগ্রহন্সণে স্পর্াগয
হন্সিন। র্বদ যনবনযিযাচ্ন্সনে েও স্ক্ল আস্ন ূণয না হয়, তাহন্সল অনযন্সেদ II.F.1.b.ii অনযর্ায়ী
িযবতিমী বনয়ম প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।

iii.

র্বদ স্পস্ক্শন II.F.1.c.i এিং II.F.1.c.ii প্রন্সয়ান্সগে ক্ােণ োড়া অনয স্পক্ান ক্ােন্সণ এক্ িা
এক্াবধক্ আস্ন অ ূণয োক্াে নতয ন ক্ন্সে বনিযাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল স্পর্স্ি প্রােী ইবতমন্সধয
বনিযাবচ্ত হনবন, তাো যনবনযিযাচ্ন্সন অংশগ্রহণ ক্োে স্পর্াগয হন্সিন।

iv.

উ ন্সে উবেবখত স্পস্ক্শন II.F.1.c.i, II.F.1.c.ii এিং II.F.1.c.iii-এে স্ান্সে স্ামঞ্জস্যবিধান ক্োে
ক্ােন্সণ র্বদ এক্াবধক্ যনবনযিযাচ্ন আিশযক্ হয়, তাহন্সল তা স্পস্ক্শন II.F.1.c.i, II.F.1.c.ii এিং
II.F.1.c.iii-এ উবেবখত শতয ানযর্ায়ী এক্ই স্মন্সয়, বক্ন্তু বভন্ন বভন্ন ভান্সগ বিভক্ত ক্ন্সে এক্াবধক্
বনিযাচ্ন ক্েন্সত হন্সি।

v.

র্বদ যবনবনযিযাচ্ন প্রবিয়া অনযস্েণ ক্ন্সেও স্ক্ল আস্ন ূণয না হয়, তাহন্সল বড ােযন্সমন্ট অি
এডয ন্সক্শন্সনে ন্সে বনিযাচ্ন প্রবিয়া বেচ্ালনাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বনেন্স ে স্ংস্থা উ ন্সে উবেবখত স্পস্ক্শন
II.F.1.c.i, II.F.1.c.ii এিং II.F.1.c.iii অনযর্ায়ী লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী প্রােী িাোই ক্েন্সি।
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তন্সি, স্পক্ান প্রােী র্বদ প্রােবমক্ বনিযাচ্ন ও যনবনযিযাচ্ন উভয়টিন্সতই স্পক্ান স্পভাে না ান, তাহন্সল
ক্াউবেন্সলে আস্ন শূনয স্পেন্সক্ র্ান্সি র্া এই প্রবিধান্সনে অনযন্সেদ II.J.1.b এিং II.J.1.c অনযর্ায়ী
ূেণ ক্েন্সত হন্সি।

2.

d.

র্বদ স্পক্ান্সনা বনিযাবচ্ত প্রােী বনিযাচ্ন প্রবিয়া স্ম্পন্ন হওয়াে ে বক্ন্তু বনিযাচ্ন িেন্সেে ২৫ জযন তাবেন্সখ
িা তাে আন্সগ অনয র্যক্ত িা অন্সর্াগয বিন্সিবচ্ত হন, তাহন্সল প্রােবমক্ বনিযাচ্ন প্রবিয়ায় েিতী স্ন্সিযাচ্চ
স্পভাে প্রাপ্ত প্রােী শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন।8 র্বদ উ ন্সেে বিবধ অনযর্ায়ী বনিযাচ্ন অংশগ্রহণক্ােী
প্রােীন্সদে মন্সধয োই হয়, তাহন্সল বড ােযন্সমন্ট অি এডয ন্সক্শন্সনে ন্সে বনিযাচ্ন বেচ্ালনাক্ােী বনেন্স ে
স্ংস্থা লোবেে মাধযন্সম বিজয়ী বনিযাচ্ন ক্েন্সি। র্বদ স্পর্াগয স্পক্ান প্রােী বনিযাচ্ন্সনে জনয াওয়া না র্ায়,
তাহন্সল বড৭৫ ক্াউবেন্সলে এক্টি দ শূনয িন্সল ধো হন্সি র্া এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন II.J.1.b এিং
II.J.1.c অনযর্ায়ী ূেণ ক্ো হন্সি।

e.

ব তামাতা স্দস্য দযই িেে স্পময়ান্সদে জনয বনিযাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিযাবচ্ত হন্সত
স্ীমািদ্ধ নয়।

এনওয়াইবস্

ােন্সিন, তা

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত

এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে দযইজন স্পভাোবধক্ােী স্দস্য বনন্সয়াগ স্পদন্সিন। স্দস্য দযজনন্সক্ বশেক্তা, প্রবশেণ
বক্ংিা প্রবতিন্ধীতা আন্সে এমন বশোেীন্সদে জনয বনর্যবক্ত প্রদান্সনে িযা ক্ অবভজ্ঞতা ও জ্ঞানস্ম্পন্ন হন্সত হন্সি
র্ান্সক্ তান্সদেন্সক্ বনউ ইয়ক্যে স্কয লস্মূন্সহ স্পেশাল এডয ন্সক্শনন্সক্ আেও ক্ার্যক্ে ক্োে জনয গুরুত্ব ূণয ভূ বমক্া
োখায় স্েম হন্সত হন্সি। এ ধেন্সনে স্দস্য দযই িেে স্পময়ান্সদে জনয বনিযাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিযাবচ্ত
হন্সত ােন্সিন, তা স্ীমািদ্ধ নয়। বড৭৫ ক্াউবেন্সলে বনর্যবক্ত স্প ন্সত আগ্রহীন্সদেন্সক্ এনওয়াইবস্ ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে
অবফস্ স্পেন্সক্ এক্টি আন্সিদন ে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং স্পস্ আন্সিদন ে ূেণ ক্ন্সে এনওয়াইবস্ ািবলক্
এডন্সভান্সক্ন্সেে অবফন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।
3.

বশোেী স্দস্য (ন্সভাোবধক্ােহীন) বনর্যবক্ত
বড৭৫-এ ক্াজ ক্োে জনয প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে আইইব
আন্সে, এমন এক্জন বডবিক্ট ৭৫ হাই স্কয ল বস্বনয়েন্সক্ মন্সনানীত ক্েন্সিন। বশেেী স্দস্য এক্ িেে স্পময়ান্সদে
জনয ক্াজ ক্ন্সেন।

G.

স্পর্াগযতা/উ র্যক্ততাে

র্যান্সলাচ্না

প্রােীদদে শতয াধীন্সন বনিযাবচ্ত হওয়াে ন্সে, বক্ন্তু দাবয়ত্বভাে গ্রহন্সণে আন্সগ চ্যান্সেলে িা তাে বনর্যু্ক্ত িযবক্ত বনবিত
ক্েন্সিন স্পর্ বতবন বড৭৫-এ ক্াজ ক্োে স্পর্াগয বক্-না। চ্যান্সেলে র্বদ বনবিত ক্ন্সেন স্পর্ আইন অনযর্ায়ী প্রােীে
স্পর্াগযতা স্পনই, তাহন্সল চ্যান্সেলন্সেে বলবখত বস্দ্ধান্ত ইস্যযে েিতী স্াত বদন্সনে মযন্সধয জনস্াধােন্সণে র্যন্সিেন্সণে জনয
িন্সো-ন্সত এিং স্পফইস্-এে স্পস্ন্ট্রাল অবফন্সস্ স্ংেেণ ক্ো হন্সি। ইস্যযক্ৃ ত এ ধেন্সনে বস্দ্ধান্সন্ত ঘেনাগত ও আইনগত
বভবত্ত অন্তভযয ক্ত োক্ন্সি। চ্যান্সেল স্পক্ান প্রােীন্সক্ অন্সর্াগয স্পঘাষণা ক্েন্সল তাে স্থলাবভবষক্ত হন্সিন েিতী স্ন্সিযাচ্চ স্পভােপ্রাপ্ত
প্রােী, র্বদ-না বতবন ইবতমন্সধয বড৭৫-এ ক্াউবেন্সল প্রবতবনবধ আন্সে, এমন স্কয ল স্পেন্সক্ এন্সস্ োন্সক্ন।
H.

স্পময়াদ
বড৭৫ ক্াউবেল স্দস্য িাোই ক্ো হন্সি স্পম ২০১১ স্ান্সলে মান্সস্ে বদ্বতীয় মঙ্গলিাে এিং এে ে স্পেন্সক্ প্রবত দযই িেে
ে ে, িাোই ক্োে েিতী জযলাই মান্সস্ে ১ তাবেখ স্পেন্সক্ স্পময়াদ শুরু হন্সি। মন্সনানয়ন প্রবিয়া চ্লন্সি ৯০
বদনিযা ী। এই স্ময়স্ীমাে মন্সধয অন্তভযয ক্ত আন্সে দ্ধবত স্ম্পন্সক্য স্িাইন্সক্ জানান, ব তামাতাে মন্সনানয়ন, নবমবন স্পফাোম
এিং বনিযচ্ক্ন্সদে স্পভাে স্পদওয়া। স্পফইস্ এই প্রবিধান িািিায়ন্সনে জনয র্োর্ে স্ময়স্ীমা স্পঘাষণা ক্েন্সি।

I.

দতযাগ
1.

ব তামাতা স্দস্য
ব তামাতা স্দন্সস্যে ইিফা বলবখতভান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। চ্যান্সেলে তাে ে স্পেন্সক্ দতযাগ ে
গ্রহন্সণে জনয বডবভশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মযযবনটি এনন্সগজন্সমন্ট-এে বচ্ফ ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অবফস্ােন্সক্
দাবয়ত্ব অ যন ক্ন্সেন্সেন। দতযাগ ন্সে দতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা স্পদওয়াে ৩০ বদন্সনে স্পিবশ হন্সত ােন্সি
না, উবেবখত না োক্ন্সল বচ্ফ ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমন্ট অবফস্ান্সেে ক্ান্সে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্
দতযাগ ক্ার্যক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনযন্সমাদন োড়া দ্ততযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন
ক্ো র্ান্সি না।

8

র্বদ অন্সর্াগযতা বনিযাচ্ন্সনে িেন্সেে ২৫ জযন্সনে

ে ঘন্সে, তাহন্সল এই প্রবিধান্সনে স্পস্ক্শন II.J.1.b এিং II.J.1.c প্রন্সয়াগ হন্সি।
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ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যবক্ত
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে বনর্যক্ত স্দন্সস্যে দতযাগ ে ািবলক্ এডন্সভান্সক্েন্সক্ উন্সেশয ক্ন্সে বলবখতভান্সি জমা বদন্সত
হন্সি। দতযাগ ন্সে দতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা স্পদওয়াে ৩০ বদন্সনে স্পিবশ হন্সত ােন্সি না, উবেবখত
না োক্ন্সল স্ংবিষ্ট ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে ক্ান্সে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্ দতযাগ ক্ার্যক্ে
হন্সি। ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে অনযন্সমাদন োড়া দ্ততযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন ক্ো
র্ান্সি না।

3.

বশোেী স্দস্য
বশোেী স্দন্সস্যে ইিফা বলবখতভান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে
জনয চ্যান্সেলে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে বনর্যক্ত ক্ন্সেন র্ান্সত বতবন তাে ে স্পেন্সক্ দতযাগ ে গ্রহণ ক্ন্সেন।
এ ধেন্সনে দতযাগ ে জমা স্পদওয়াে স্ময় স্পেন্সক্ িা প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ
অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্ান্সেে ফাইন্সল জমাে ে স্পেন্সক্ ক্ার্যক্ে হন্সি, র্বদ না জমা স্পদওয়াে তাবেখ স্পেন্সক্ দতযাগ ন্সে
দতযান্সগে অনবধক্ ৩০ বদন্সনে অগ্রীম তাবেখ বনবদয ষ্টভান্সি উবেবখত োন্সক্। প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা
বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্ান্সেে অনযন্সমাদন োড়া দতযাগ ে স্পফেত স্পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা
স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

J.

দশূনযতা
1.

2.

ব তামাতা ও

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে-এে বনর্যক্ত স্দন্সস্যে

দশূনযতা

a.

বড৭৫ ক্াউবেন্সলে স্পক্ান স্দস্য বর্বন তাে স্পময়াদক্ান্সল র্োর্েভান্সি স্ভাে ক্ো তান্সক্ জাবনন্সয় স্পদওয়া
স্ন্সেও বলবখতভান্সি র্োেয ক্ােণ না স্পদবখন্সয় ক্াউবেন্সলে বতনটি স্ভায় উ বস্থত হন্সত অিন্সহলা ক্ন্সেন
িা অনয বস্থত োন্সক্ন, তাে দ শূনয হন্সয় র্ান্সি।9 প্রবতটি অনয বস্থবত এিং বলবখত িযাখযা দাপ্তবেক্
বিিেণীন্সত বলব িদ্ধ ক্ো হন্সি। ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে বনর্যক্ত স্দস্যন্সদে স্ক্ল অনয বস্থবত অিশযই ািবলক্
এডন্সভান্সক্েন্সক্ বড৭৫ ক্াউবেন্সলে প্রশাস্বনক্ ক্মযক্তয া িা স্পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃয ক্ জানান্সত হন্সি। তৃ তীয়
অননযন্সমাবদত অনয বস্থবতে ে ক্াউবেল আস্নটিন্সক্ বনয়বমত স্ভায় বস্দ্ধান্ত গ্রহণ ক্ন্সে শূনয স্পঘাষণা
ক্েন্সি এিং চ্যান্সেলেন্সক্ (বক্ংিা স্পেে বিন্সশন্সষ ািবলক্ এডন্সভান্সক্েন্সক্) এই দন্সেন্স ে ক্ো জাবনন্সয়
স্পদন্সি।

b.

বড৭৫ ক্াউবেন্সল র্খন স্পক্ান ব তামাতাে দ শূনয হয়, ক্াউবেলন্সক্ স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্মন্সয়ে জনয
স্পক্ান এক্টি উন্মযক্ত স্ভা স্পেন্সক্ স্পস্ দ ূেণ ক্েন্সত হন্সি। ক্াউবেলন্সক্ তখন বডবিক্ট ৭৫ স্পপ্রবস্ন্সডন্টস্
ক্াউবেন্সলে স্ান্সে শূনয ব তামাতাে দ ূেন্সণে ূন্সিয ক্ো িলন্সত হন্সি। বড৭৫ ক্াউবেন্সলে ব তামাতান্সদে
জনয বনবদয ষ্ট দ ূেন্সণ আগ্রহী ব তামাতান্সদেন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদন ে ূেণ ক্েন্সত হন্সি। আন্সিদন ে
স্ংগ্রহ ক্ো স্পর্ন্সত ান্সে বড৭৫ ক্াউবেল িা স্পফইস্ অবফস্ স্পেন্সক্।

c.

োই স্পভান্সেে স্পঘাষণা স্পদওয়াে ৬০ বদন্সনে মন্সধয র্বদ বড৭৫ ক্াউবেল-এে ব তামাতান্সদে জনয বনবদয ষ্ট
আস্ন ূেণ ক্ো না হয়, তাহন্সল োই স্পরক্ ক্োে জনয চ্যান্সেলে স্পভাে স্পদন্সিন। র্বদ বড৭৫ ক্াউবেল
৬০ বদন্সনে মন্সধয আস্ন ূেণ ক্েন্সত িযেয হয়, তাহন্সল চ্যান্সেলে স্পস্ শূনয আস্ন ূেণ ক্েন্সত ােন্সিন।

d.

ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে বনর্যক্ত স্পক্ান আস্ন শূনয হন্সল ািবলক্ অযাডন্সভান্সক্ে স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্ময় ক্াজ
ক্োে জনয এক্জন স্দস্য বনর্যক্ত ক্েন্সিন। ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে মন্সনানয়ন স্প ন্সত আগ্রহীন্সদেন্সক্
ািবলক্ এডন্সভান্সক্ে অবফস্ স্পেন্সক্ এক্টি আন্সিদন ে স্ংগ্রহ ক্েন্সত হন্সি এিং স্পস্ আন্সিদন ে ূেণ ক্ন্সে
িন্সো ািবলক্ এডন্সভান্সক্ন্সেে অবফন্সস্ জমা বদন্সত হন্সি।

বশোেী

দশূনযতা

বশোেী স্দস্য ন্সদে শূনযতাে স্পেন্সে প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে
অনয এক্জন স্পর্াগয বডবিক্ট ৭৫ বস্বনয়ে বশোেী স্পময়ান্সদে অিবশষ্ট স্মন্সয়ে জনয ক্ান্সজ বনর্যবক্ত স্পদন্সিন।
প্রবতিবন্ধতার্যক্ত ও ইংন্সেবজ ভাষা বশোেীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ভন্সমন্ট অবফস্াে স্পফইস্ ও বড৭৫ ক্াউবেল-ন্সক্ তাে
বনর্যবক্তে ক্ো অিবহত ক্েন্সিন।

9

বনম্নবলবখত বিষয়গুবল অনয বস্থবতে জনয তিধ ক্ােণ বহস্ান্সি গণয হন্সয় োন্সক্: স্পক্ান আত্মীন্সয়ে মৃতযয িা আত্মীন্সয়ে অন্সন্তবষ্টবিয়ায় অংশগ্রহণ; বড৭৫
ক্াউবেন্সলে স্দস্য িা বেিান্সেে ক্ান্সো মাোত্মক্ অস্যখ িা আহত হওয়া; জযবে বডউটিস্হ িাধযতামূলক্ স্পক্ােয হাবজো; বমবলোবে বডউটি; চ্াকুবেে
স্ান্সে স্ম্পবক্য ত দ্বে র্াে ক্ােন্সণ বড৭৫ ক্াউবেন্সলে স্ভায় অনয বস্থবত স্পেন্সক্ স্পেহাই াওয়া র্ায়বন; এিং অনযানয ক্ােণ র্া বড৭৫ ক্াউবেল উ র্যক্ত
মন্সন ক্ন্সে।

D-150

III.

বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন স্পেশাল এডয ন্সক্শন এিং বস্টিওয়াইড বডবিক্ট ৭৫ ক্াউবেল-এে স্দস্য
মন্সনানয়ন প্রবিয়া
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অসিক াগ প্রসিয়া
এই প্রবিধান্সনে প্রবত ালন বনবিত ক্োে িযা ান্সে স্ক্ল অবভন্সর্াগ চ্যান্সেলে িোিে বলবখতভান্সি বিবধভন্সঙ্গে
মন্সধয জমা বদন্সত হন্সি এিং অিশযই এন্সত অবভন্সর্ান্সগে ক্ােণ স্যবনবদয ষ্টভান্সি িযাখযা ক্েন্সত স্পহি।

IV.

৬/২৬/২০১২

াাঁচ্ (৫) বদন্সনে

স্পকৌশলগর্ িহায়র্া
স্পফইস্ এই প্রবিধান্সনে অন্তভযয ক্ত প্রবিয়া িািিায়ন্সনে িযা ান্সে তোিধান ক্েন্সি এিং প্রন্সয়াজনীয় স্পক্ৌশলগত স্হায়তা প্রদান
ক্েন্সি।
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্য স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় স্পপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি:

স্পফান:
212-374-2323

Division of Family and Community Engagement
N.Y.C. Department of Education
49 Chambers Street – Room 503
New York, NY 10007

Fax:
212-374-0076

