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পবেিতন ন্সনে িাোংশ
এই প্রবিধানটি এে পপাবটংন্সয়ে তাবেখ পেন্সক্ ক্ার্নক্ে এিং এটি ২৬ জুন ২০১২ তাবেন্সখে প্রবিধান D-170-পক্
হালনাগাদ ও েদ ক্ন্সে।
পবেিতন নিমূহ:


প্রােীন্সদে পর্াগযতাে শন্সতন বনম্নবলবখত পবেিতন ন ক্ো হন্সয়ন্সে র্ান্সত তা পবেিবতন ত পটে আইন্সনে িান্সে মানানিই হয়:
প্রােীন্সদেন্সক্ অিশযই পক্ান বাষাবষক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত অংশরহণহণক্ােক বক্ংিা বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয এ
ধেন্সনে ক্মনিূবচ্ন্সত অংশরহণহণক্ােক বশক্ষােীে বপতামাতা হন্সত হন্সি। বিইবিইএলএল-এে পক্ান পন্সদ প্রােীতা বনবিত
ক্োে জনয বপতামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়। (পৃষ্ঠা 1, পিক্শন I.A.1
পদখুন)।



প্রােীন্সদেন্সক্ এখন পর্ স্কু ন্সলে বাষাবষক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত তান্সদে িন্তান পড়ান্সলখা ক্েন্সে এিং/অেিা এ ধেন্সনে
ক্মনিূবচ্ন্সত র্বদ বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয তান্সদে পেন্সলন্সমন্সয় পড়ান্সলখা ক্ন্সে োন্সক্ , তাহন্সল পি িংিান্ত তেয তান্সদে
আন্সিদনপন্সে তাবলক্াষু ক্ত ক্েন্সত হন্সি। এক্জন প্রােীন্সক্ এক্টি বডবিক্ট-এে প্রবতবনবধ িন্সল গণয ক্ো হন্সি পর্
বডবিক্ট-এ প্রােীে পক্ান িন্তান এক্টি বাষাবষক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত পড়ান্সলখা ক্েন্সে এিং/অেিা বিগত দুই
িেন্সেে মন্সধয এ ধেন্সনে পক্ান ক্মনিূবচ্ন্সত পড়ান্সলখা ক্ন্সেন্সে। প্রােীগণ পর্িি স্কু ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, পিিি
স্কু ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেন হন্সল চ্যান্সেলন্সেে মতামত িান্সপন্সক্ষ অনুর্ায়ক তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সিন্সি
ক্াজ ক্েন্সত পান্সে। (পৃষ্ঠা ২ পিক্শন II.B পদখুন)



িতন মান ইএলএল বশক্ষােীন্সদে বপতামাতা নন, এমন আেজন্সনে পিবশ প্রােী বিবিইএলএল-এে জনয বনিনাবচ্ত হন্সত
পােন্সিন না। র্বদ িতন মান ইএলএল বশক্ষােীন্সদে বপতামাতা নন, এমন অনূর্ধ্ন আেজন প্রােী বনিনাবচ্ত হন, তাহন্সল
তান্সদে মধয পেন্সক্ V.A.2.c ধাোয় িবণনত বনন্সষধ িান্সপন্সক্ষ িন্সিনাচ্চ পষাে পাওয়া আেজনন্সক্ বনিনাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো
হন্সি, এিং অনযিি প্রােীন্সদে মন্সধয র্াো িতন মান ইএলএল বশক্ষােীে বপতামাতা নন, তান্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্
প্রতযাহাে ক্ো হন্সি। (পৃষ্ঠা 3 পিক্শন V.A.2.b পদখুন)



তন্সি, পক্ান্সনা স্কু ন্সলে বিইবিইএলএল-এ এক্জন্সনে পিবশ বপতামাতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত পােন্সি না, র্াে িযবতিম
পিক্শন V.A.2.d! র্বদ এক্ই বডবিক্ট পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী বনিনাবচ্ত হন, তাহন্সল পিক্শন V.A.2.b-এ িবণনত
বনন্সষধাজ্ঞাে িযবতিমিান্সপন্সক্ষ িন্সিনাচ্চ পষাে প্রাপ্ত প্রােী বনিনাচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন। পি বডবিক্ট পেন্সক্ অন্সপক্ষাক্ৃ ত ক্ম
পষাে পাওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ অপিােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতমন্সধয পক্ান প্রবতবনবধত্ব পনই এমন বডবিন্সক্টে
পেিতী িন্সিনাচ্চ পষাে পাওয়া প্রােীন্সক্ পিক্শন V.A.2.b-এ িবণনত বনন্সষধাজ্ঞাে িযবতিমিান্সপন্সক্ষ বিবিইএলএল-এ
শতন াধকন্সন বনিনাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি। (পৃষ্ঠা 3, পিক্শন V.A.2.c পদখুন)।
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িংবক্ষপ্তিাে
বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন (বিবিইএলএল) ১৩ জন পষাটিং
িদিয
এিং
এক্জন
নন-পষাটিং
বশক্ষােী
িদিয
িমিান্সয়
গঠিত
হয়।
পষাদাটিধক্ােিম্পন্ন নয়জন িদিয এই প্রবিধান্সনে বনয়ম অনুর্ায়ক বনিনাবচ্ত হন্সিন, এিং
অিশযই বনিনাচ্ন্সনে িময় তান্সদেন্সক্ চ্লামান বাষাষক িা ইংবলশ অযাজ এ পিন্সক্ন্ড
লযাঙ্গুন্সয়জ (“ইএিএল”) ক্মনিূবচ্ে বশক্ষােীে িা বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয এ ধেন্সনে
ক্মনিূবচ্ে অন্তষুন ক্ত বেন্সলা, এমন বশক্ষােীে বপতামাতা হন্সত হন্সি। অিবশষ্ট দুইজন
পষাোবধক্ােপ্রাপ্ত িদিয এনওয়াইবি পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে ক্তৃন ক্ মন্সনানকত হন্সিন। এই
প্রবিধান বিবিইএলএল িদিয হওয়াে পর্াগযতাে শতন এিং মন্সনানয়ন ও বনিনাচ্ন
প্রবিয়াে বিস্তাবেত িযাখযা পদয়। এোড়াও এটি শূনযপদ পূেন্সণে প্রবিয়াও িযাখযা ক্ন্সে।
প্রবতটি বিইবি-পক্ ‘বনউ ইয়ক্ন ওন্সপন বমটিংি ল’ অনুর্ায়ক িক্ল দায়-দাবয়ত্ব পালন
ক্েন্সত হন্সি।
I.

পর্াগযতা
A.

বপতামাতা ও পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে-এে মন্সনানকত িযবক্ত
1.

শুধু পক্ান বাষাষকক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ে বশক্ষােীে (“ইএলএল বশক্ষােী”) বপতামাতা1 িা এ
ধেন্সনে ক্মনিূবচ্ন্সত বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয পঠনেত বেন্সলা এ ধেন্সনে বশক্ষােীে বপতামাতা বনন্সজ
বনন্সজ বিবিইএলএল-এে প্রােী হওয়াে পর্াগয।
বিইবিইএলএল-এে পক্ান পন্সদ প্রােীতা বনবিত
ক্োে জনয বপতামাতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না ক্ন্সে পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়।

2.

বনন্সচ্ উবিবখত িযবক্তগণ আইনত পর্াগয নন:
a.

বনিনাবচ্ত জনপ্রবতবনবধ বক্ংিা পাটিনে পক্ষ পেন্সক্ বনিনাবচ্ত িা মন্সনানকত পদাবধক্ােক িযবক্ত
(জাতকয়, পটে , বিচ্াে বিষাগকয় িা অনয পক্ান পাটিনে ক্নন্সষনশন্সন, বক্ংিা পক্ান
ক্াউবি ক্বমটিন্সত প্রবতবনবধ িা বিক্ল্প প্রবতবনবধ োড়া);

b.

বডপােনন্সমি অি এডু ন্সক্শন্সন (DOE)

িতন মান ক্মনচ্ােক;

দণ্ডন্সর্াগয অপোন্সধ শাবস্তপ্রাপ্ত িা বিটিওয়াইড ক্াউবেল িা ক্মুযবনটি এডু ন্সক্শন ক্াউবেল (বিইবি)
পেন্সক্ বিটিওয়াইড ক্াউবেল িা বিইবি-এে িান্সে প্রতযক্ষষান্সি িম্পবক্ন ত অপক্ন্সমনে জনয
অপিোণক্ৃ ত, বক্ংিা বিটিওয়াইড ক্াউবেল িা বিইবি-এে িান্সে িংবিষ্ট পক্ান অপোন্সধে
জনয দবণ্ডত িযবক্ত; এিং
d.
3.

1

পর্িি িযবক্ত অনয পক্ান বিটিওয়াইড ক্াউবেন্সল িা বিইবি-পত আন্সেন।

এ োড়াও, বনন্সম্নাবিবখত িযবক্তগণও পর্াগয নন:
a.

পযান্সনল ফে এডু ন্সক্শনাল পবলবি-এে িদিযগণ;

b.

বপএ/বপটিএ, স্কু ল বলডােবশপ টিম, বডবিক্ট পপ্রবিন্সডিি ক্াউবেল, িন্সো হাই স্কু ল
ক্াউবেল, োইন্সেল ওয়ান ক্বমটি পেন্সক্, বক্ংিা ক্মুযবনটি স্কু ল পিাডন পেন্সক্ এিি
অযান্সিাবিন্সয়শন, টিম, ক্াউবেল, ক্বমটি িা পিাডন পেন্সক্ তান্সদে ক্ান্সজে িান্সে িোিবে
িম্পবক্ন ত পক্ান অপক্ন্সমনে জনয অপিোণ ক্ো হন্সয়ন্সে বক্ংিা এিি অযান্সিাবিন্সয়শন, টিম,
ক্াউবেল, ক্বমটি পেন্সক্ িা পিাডন পেন্সক্ তান্সদে ক্ান্সজে িান্সে িোিবে িম্পবক্ন ত পক্ান
অপোন্সধ র্াো পদাষক িািযস্ত হন্সয়ন্সেন; এিং

বপতামাতা িলন্সত বপতা বক্ংিা মাতা (জন্মগত িা পালক্, িত-বপতা িা তত্ববািধানক্ােক), আইনগত অবষষািক্, িা
র্াে িান্সে িন্তান্সনে বপতামাতািূলষ িম্পক্ন আন্সে, এমন পক্ান িযবক্তন্সক্ িুঝায়। পেন্সলন্সমন্সয়ে িান্সে বপতামাতাে িম্পন্সক্ন
আিদ্ধ িযবক্ত বতবন, বর্বন বপতামাতা িা আইনগত অবষষািন্সক্ে স্থন্সল বনয়বমতষান্সি িন্তান্সনে পিিা ও তত্ত্বািধান্সনে জনয
িোিবে দায়িদ্ধ োন্সক্ন।

শূনযপদ পূেণিহ বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন-এে
িদিযপদ মন্সনানয়ন এিং বনিনাচ্ন প্রবিয়া
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বডওই-এে এবেক্স অবফিাে িা চ্যান্সেলন্সেে মন্সনানকত িযবক্ত পর্িি িযবক্তন্সদে
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান D-125 অনুর্ায়ক স্বান্সেনে ান্দ্ব আন্সে িন্সল বনবিত ক্ন্সেন্সেন।

িান্সে

বশক্ষােী
পর্িি হাই স্কু ন্সলে বশক্ষােী পক্ান বাষাষক িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত আন্সে িা বেন্সলা এিং বিবিএিএল-এ
ক্াজ ক্ো অিস্থায় র্াো বিবনয়ে িন্সষন উত্তকণন হন্সি, তাো বিবিইএলএল-এ ক্াজ ক্োে পর্াগযতাে
অবধক্ােক। এই প্রবিধান িংবিষ্ট বিষন্সয় আনুমাবনক্ ৩০ হাই স্কু ল পিবডেিম্পন্ন এক্জন বিবনয়েন্সক্
বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।

II.

III.

বপতামাতাে নবমন্সনশন
A.

বিবিএইচ্এি-এ ক্াজ ক্েন্সত আরহণহক বপতামাতাো অনলাইন্সন এক্টি পূেণক্ৃ ত আন্সিদনপে
www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় জমা পদন্সিন। প্রােীগণ এক্াবধক্ ক্মুযবনটি এিং/অেিা
বিটিওয়াইড এডু ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত পােন্সিন। র্বদও এক্াবধক্ আন্সিদনপে জমা পদওয়া
অনুন্সমাবদত, প্রােীো এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত পােন্সিন না। আন্সিদন ক্োে িময় পর্িি প্রােী
এক্াবধক্ ক্াউবেন্সলে জনয আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অরহণাবধক্ােিন্সম ক্াউবেলগুন্সলা উন্সিখ
ক্েন্সত হন্সি। পর্িি প্রােী শতন াধকন্সন এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানকত হন্সিন, তাো
শতন াধকন্সন বনিনাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে মধয পেন্সক্ িিন্সচ্ন্সয় পিবশ পর্ ক্াউবেলন্সক্ অরহণাবধক্াে বদন্সয়ন্সেন,
পিটিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন। বডবষশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মুযবনটি এনন্সগজন্সমি (FACE) আন্সিদন জমা
পদওয়াে িময়িকমাwww.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় পপাট ক্েন্সি। পর্িি বপতামাতাে ইিােন্সনে
িযিহান্সেে িুন্সর্াগ পনই, তাো বিবষন্ন স্কু ল ও স্থানকয় িংস্থাগুন্সলাে তাবলক্াে জনয পফইি-এ পর্াগান্সর্াগ
ক্েন্সত পান্সেন, এিি স্কু ল ও িংস্থা তান্সদেন্সক্ ইিােন্সনে িংন্সর্াবজত ক্বম্পউোে িযিহান্সেে িুন্সর্াগ বদন্সত
পােন্সি।

B.

প্রােীন্সদেন্সক্ পর্ স্কু ন্সলে বাষাবষক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত তান্সদে িন্তান পড়ান্সলখা ক্েন্সে এিং/অেিা এ
ধেন্সনে ক্মনিূবচ্ন্সত র্বদ বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয তান্সদে পেন্সলন্সমন্সয় পড়ান্সলখা ক্ন্সে োন্সক্, তাহন্সল পি
িংিান্ত তেয তান্সদে আন্সিদনপন্সে তাবলক্াষু ক্ত ক্েন্সত হন্সি। এক্জন প্রােীন্সক্ এক্টি বডবিক্ট-এে
প্রবতবনবধ িন্সল গণয ক্ো হন্সি পর্ বডবিক্ট-এ প্রােীে পক্ান িন্তান এক্টি বাষাবষক্ িা ইএিএল
ক্মনিূবচ্ন্সত পড়ান্সলখা ক্েন্সে এিং/অেিা বিগত দুই িেন্সেে মন্সধয এ ধেন্সনে পক্ান ক্মনিূবচ্ন্সত পড়ান্সলখা
ক্ন্সেন্সে।
প্রােীগণ পর্িি স্কু ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, পিিি স্কু ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেন হন্সল চ্যান্সেলন্সেে
মতামত িান্সপন্সক্ষ অনুর্ায়ক তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সিন্সি ক্াজ ক্েন্সত পান্সে।

C.

প্রন্সতযক্ প্রােীে আন্সিদন্সনে অংশবিন্সশষ (নাম, পর্ স্কু ন্সল িন্তান র্ান্সে, জকিনিৃত্তান্ত ও ক্মনক্ান্সণ্ডে বিিৃবত,
এিং িযবক্তগত বিিৃবত) বপতামাতা ও িিনজন্সনে পদখাে জনয
www.nycparentleaders.org ওন্সয়িিাইন্সে
পপাট ক্ো হন্সি।

বনিনাচ্ক্মণ্ডলক
প্রবতটি ক্মুযবনটি স্কু ল বডবিক্ট এিং িন্সো ও বডবিক্ট ৭৫-পক্ এক্জন ক্ন্সে তান্সদে বনজ বনজ ইএলএল
বশক্ষােীে বপতামাতান্সদে মধয পেন্সক্ এক্জন ক্ন্সে বিবিইএলএল িদিয বহন্সিন্সি ক্াজ ক্োে জনয মন্সনানয়ন
ক্েন্সত হন্সি। র্বদ পবেবস্থবত এমন হয় পর্ পপ্রবিন্সডি ক্াউবেন্সল পক্ান ইএলএল বশক্ষােীে বপতামাতা পনই,
পিন্সক্ষন্সে পপ্রবিন্সডি ক্াউবেলন্সক্ বডবিক্ট িা িন্সো পেন্সক্ এক্জন ইএলএল বশক্ষােীে বপতামাতান্সক্ বনিনাচ্ক্ হন্সত
অনুন্সোধ ক্েন্সত হন্সি।
এ ধেন্সনে পপ্রবিন্সডি ক্াউবেলন্সক্ পস্বোয় এবগন্সয় আিা বপতামাতান্সদে মধয পেন্সক্
এক্জন বপতামাতান্সক্ বিবিইএলএল বনিনাচ্ক্ বহন্সিন্সি মন্সনানয়ন ক্েন্সত হি। পর্িি বপতামাতা বিবিইএলএল-এে
জনয প্রােী হন্সিন, তাো বনিনাচ্ক্ বহন্সিন্সি ক্াজ ক্োে পর্াগয নন।

IV.

প্রােী পফাোম প্রবিয়া
A.

পফইি এক্টি প্রােী পফাোম আহ্বান ক্েন্সি পর্খান্সন বিবিইএলএল-এে প্রােীো বনিনাচ্ক্ এিং অনযানয
বপতামাতা ও আরহণহক পন্সক্ষে িামন্সন বনন্সজন্সদে উপস্থাপন ক্োে িুন্সর্াগ লাষ ক্েন্সিন।

শূনযপদ পূেণিহ বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন-এে
িদিযপদ মন্সনানয়ন এিং বনিনাচ্ন প্রবিয়া
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B.

প্রােী পফাোম আহ্বান ক্েন্সত হন্সি প্রােী হওয়াে আন্সিদনপে জমা পদওয়াে পে, তন্সি বনিনাচ্ন্সনে িেন্সেে
বাতকয় মঙ্গলিান্সে বনধনাবেত পষান্সেে বদন্সনে আন্সগ। পফইি প্রােী পফাোন্সমে জনয এক্টি বডওই-এে স্থান,
তাবেখ এিং উপর্ুক্ত িময় বনধনােণ ক্েন্সি , এিং প্রােী পফাোন্সমে জনয িক্ল পােবমে িংরহণহ ক্েন্সি।
পফইি নবমবন পফাোন্সমে িান্সে িংবিষ্ট িক্ল পােবমে এিং অনযানয প্রন্সয়াজনকয় িক্ল িযয় িহন ক্েন্সি।

C.

পফইি পপ্রবিন্সডিি ক্াউবেলন্সক্ প্রােী পফাোন্সম বিবল ক্োে জনয িংবিষ্ট বিবিইএলএল-বষবত্তক্ আলাদা
ক্ন্সে ততবে নবমবন পরাবশওে-এে ক্বপ পদন্সি র্ান্সত িংবিষ্ট বিবিইএলএল-এে প্রবতাবন্দ্বতাক্ােক প্রােীে নাম
ও পবেবচ্বতমূলক্ বিিৃবত অন্তষুন ক্ত োক্ন্সি।
পফইি নবমবন পফাোম আন্সয়াজন্সনে জনয প্রন্সয়াজনানুর্ায়ক
িাড়বত িহায়-িঙ্গবত বদন্সয় িহায়তা ক্েন্সি।

বনিনাচ্ন প্রবিয়া
A.

পযান্সেি পমম্বাে (পষাোবধক্ােিম্পন্ন)
1.

পষাে পদওয়াে জনয বনিনাচ্ক্ন্সদে www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায় লগ ইন ক্েন্সত হন্সি। লগ
অন হওয়াে পে বনিনাচ্ক্ন্সদেন্সক্ এক্টি িযালে পদওয়া হন্সি র্ান্সত তান্সদে বিবিইএলএল-এে িক্ল
প্রােীে নাম পদওয়া আন্সে। প্রন্সতযক্ বনিনাচ্ক্ দুইজন প্রােীন্সক্ পষাে পদন্সিন। পফইি বনিনাচ্ক্ন্সদেন্সক্
িযালে জমা পদওয়াে প্রবিয়া িম্পন্সক্ন আেও বিস্তাবেত তেয পদন্সিন।

2.

র্খন িযালে গণনা ক্ো হন্সি:

3.

a.

নয়জন িন্সিনাচ্চ পষাে অজননক্ােক প্রােীন্সদে পর্াগযতা র্াচ্াইন্সয়ে শতন িান্সপন্সক্ষ বনিনাবচ্ত িন্সল
রহণহণ ক্ো হন্সি, বনম্নবলবখত V.A.2.b এিং V.A.2.c অনুন্সেন্সদ উবিবখত িযবতিম োড়া।

b.

িতন মান ইএলএল বশক্ষােীন্সদে বপতামাতা নন, এমন আেজন্সনে পিবশ প্রােী বিবিইএলএল-এে
জনয বনিনাবচ্ত হন্সত পােন্সিন না। র্বদ িতন মান ইএলএল বশক্ষােীন্সদে বপতামাতা নন, এমন
অনূর্ধ্ন আেজন প্রােী বনিনাবচ্ত হন, তাহন্সল তান্সদে মধয পেন্সক্ V.A.2.c ধাোয় িবণনত
বনন্সষধ িান্সপন্সক্ষ িন্সিনাচ্চ পষাে পাওয়া আেজনন্সক্ বনিনাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি , এিং
অনযিি প্রােীন্সদে মন্সধয র্াো িতন মান ইএলএল বশক্ষােীে বপতামাতা নন, তান্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না
পেন্সক্ প্রতযাহাে ক্ো হন্সি।

c.

তন্সি, পক্ান্সনা স্কু ন্সলে বিইবিইএলএল-এ এক্জন্সনে পিবশ বপতামাতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত পােন্সি
না, র্াে িযবতিম পিক্শন
V.A.2.d!
র্বদ এক্ই বডবিক্ট পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী
বনিনাবচ্ত হন, তাহন্সল পিক্শন V.A.2.b-এ িবণনত বনন্সষধাজ্ঞাে িযবতিমিান্সপন্সক্ষ িন্সিনাচ্চ
পষাে প্রাপ্ত প্রােী বনিনাচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন। পি বডবিক্ট পেন্সক্ অন্সপক্ষাক্ৃ ত ক্ম পষাে পাওয়া
প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ অপিােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতমন্সধয পক্ান প্রবতবনবধত্ব পনই এমন
বডবিন্সক্টে পেিতী িন্সিনাচ্চ পষাে পাওয়া প্রােীন্সক্ পিক্শন V.A.2.b-এ িবণনত বনন্সষধাজ্ঞাে
িযবতিমিান্সপন্সক্ষ বিবিইএলএল-এ শতন াধকন্সন বনিনাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।

d.

পিিি পবেবস্থবতন্সত V.A.2.c অনুন্সেন্সদ িবণনত বনন্সষধাজ্ঞা প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সল বনিনাবচ্তন্সদে
িংখযা নয়জন্সনে চ্াইন্সত ক্ম হন্সত পান্সে, পিখান্সন এই ধাোটি প্রন্সয়াগ ক্ো র্ান্সি না।

প্রােীন্সদে মন্সধয োই হন্সলা (প্রােীো িমান পষাে পপন্সল), বক্ংিা প্রােবমক্ষান্সি নয়জন্সনে ক্ম
মন্সনানকত হন্সল, পুনবননিনাচ্ন অনুবষ্ঠত হন্সি। এ ধেন্সনে পবেবস্থবতন্সত প্রন্সতযক্ বনিনাচ্ক্ এক্জন প্রােীন্সক্
পষাে পদন্সিন।
a.

বিবিইএলএল-এে এক্ িা এক্াবধক্ আিন্সন োই হওয়াে ক্ােন্সণ র্বদ নতু ন ক্ন্সে বনিনাচ্ন
ক্ো আিশযক্ হয়, তাহন্সল শুধু োই হন্সয়ন্সে পর্িি প্রােীন্সদে মন্সধয, তাোই পুনবননিনাচ্ন্সন
অংশরহণহণ ক্েন্সত পােন্সিন।

b.

র্বদ এক্ই স্কু ল পেন্সক্ িহু প্রােী বনিনাচ্ন্সনে িযাপান্সে পিক্শন V.A.2.c অনুর্ায়ক বিবধ
বনন্সষধ আন্সোন্সপে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ পদ শূনয োক্ায় নতু ন ক্ন্সে বনিনাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন
হয়, তাহন্সল ইবতমন্সধয বনিনাবচ্ত হনবন এমন িক্ল প্রােী এিং ইবতমন্সধয বিবিবিইএলএল-এ

শূনযপদ পূেণিহ বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন-এে
িদিযপদ মন্সনানয়ন এিং বনিনাচ্ন প্রবিয়া
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পক্ান প্রবতবনবধ পনই, এমন স্কু ন্সল পড়ুয়া পেন্সলন্সমন্সয়ন্সদে বপতামাতাোও নতু ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত
বনিনাচ্ন্সন অংশরহণহন্সণে পর্াগয হন্সিন। র্বদ পুনবননিনাচ্ন্সনে পেও িক্ল আিন পূণন না হয়,
তাহন্সল পিক্শন V.A.2.d-এে িযবতিমক বনয়ম প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।

B.

c.

র্বদ পিক্শন V.A.3.a এিং V.A.3.b প্রন্সয়ান্সগে ক্ােণ োড়া অনয পক্ান ক্ােন্সণ এক্ িা
এক্াবধক্ আিন অপূণন োক্াে নতু ন ক্ন্সে বনিনাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল পর্িি প্রােী
ইবতমন্সধয বনিনাবচ্ত হনবন, তাো পুনবননিনাচ্ন্সন অংশরহণহণ ক্োে পর্াগয হন্সিন।

d.

উপন্সে উবিবখত পিক্শন V.A.3.a, V.A.3.b এিং V.A.3.c-এে িান্সে িামঞ্জিযবিধান
ক্োে ক্ােন্সণ র্বদ এক্াবধক্ পুনবননিনাচ্ন আিশযক্ হয়, তাহন্সল তা পিক্শন V.A.3.a,
V.A.3.b এিং V.A.3.c.-এ উবিবখত শতন ানুর্ায়ক এক্ই িমন্সয়, বক্ন্তু বষন্ন বষন্ন ষান্সগ
বিষক্ত ক্ন্সে এক্াবধক্ বনিনাচ্ন ক্েন্সত হন্সি।

e.

র্বদ পুবনবননিনাচ্ন প্রবিয়া অনুিেণ ক্ন্সেও িক্ল আিন পূণন না হয়, তাহন্সল বডপােনন্সমি অি
এডু ন্সক্শন্সনে পন্সক্ষ বনিনাচ্ন প্রবিয়া পবেচ্ালনাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বনেন্সপক্ষ িংস্থা উপন্সে উবিবখত
পিক্শন V.A.3.a, V.A.3.b এিং V.A.3.c অনুর্ায়ক লোবেে মাধযন্সম বিজয়ক প্রােী িাোই
ক্েন্সি। তন্সি, পক্ান প্রােী র্বদ প্রােবমক্ বনিনাচ্ন ও পুনবননিনাচ্ন উষয়টিন্সতই পক্ান পষাে
না পান, তাহন্সল ক্াউবেন্সলে আিন শূনয পেন্সক্ র্ান্সি র্া এই প্রবিধান্সনে পিক্শন IX.A.2
and IX.A.3 অনুর্ায়ক পূেণ ক্েন্সত হন্সি।

4.

র্বদ পক্ান্সনা প্রােী বনিনাচ্ন প্রবিয়া িম্পন্ন হওয়াে পে বক্ন্তু বনিনাচ্ন িেন্সেে ২৫ জুন তাবেন্সখ িা
তাে আন্সগ অনুপর্ুক্ত িা অন্সর্াগয বিন্সিবচ্ত হন, তাহন্সল প্রােবমক্ বনিনাচ্ন প্রবিয়াে িময় পেিতী
িন্সিনাচ্চ পষাে প্রাপ্ত প্রােী বর্বন ইন্সতামন্সধযই বিবিইএলএল-এ প্রবতবনবধত্বক্ােক পক্ান্সনা বডবিক্ট পেন্সক্
আন্সিনবন বতবন শতন াধকন্সন বনিনাবচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন।2 র্বদ উপন্সেে বনন্সয়ন্সম বনিনাচ্ন ক্োয়
প্রােীন্সদে মন্সধয োই হয়, তাহন্সল বডপােনন্সমি অি এডু ন্সক্শন্সনে পন্সক্ষ বনিনাচ্ন পবেচ্ালনাক্ােক
বনেন্সপক্ষ িংস্থা লোবেে মাধযন্সম বিজয়ক বনিনাচ্ন ক্েন্সি। র্বদ পর্াগয পক্ান প্রােী বনিনাচ্ন্সনে জনয
পাওয়া না র্ায়, তাহন্সল বিবিইএলএল-এে এক্টি পদ শূনয িন্সল ধো হন্সি র্া এই প্রবিধান্সনে
পিক্শন IX.A.2 এিং IX.A.3 অনুর্ায়ক পূেণ ক্ো হন্সি।

5.

বপতামাতা িদিয দুই িেে পময়অন্সদে জনয বনিনাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিনাবচ্ত হন্সত পােন্সিন,
তা িকমািদ্ধ নয়।

এনওয়াইবি পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে বনর্ুবক্ত
এনওয়াইবি পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে দুইজন পষাোবধক্ােক িদিয বনন্সয়াগ পদন্সিন। িদিয দুইজনন্সক্ অিশযই
ইংন্সেবজ ষাষা বশক্ষােীন্সদে বশক্ষায় িযাপক্ অবষজ্ঞা ও জ্ঞানিম্পন্ন হন্সত হন্সি র্াো বনউ ইয়ক্ন বিটিে
স্কু লিমূন্সহ বাষাষকক্ ও ইএিএল ক্মনিূবচ্ উন্নয়ন্সন উন্সিখন্সর্াগয ষূ বমক্া োখন্সত িক্ষম হন্সিন। এ ধেন্সনে
িদিয দুই িেে পময়ান্সদে জনয বনিনাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিনাবচ্ত হন্সত পােন্সিন, তা িকমািদ্ধ নয়।
বিবিইএলএল-এ এনওয়াইবি পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে বনর্ুবক্ত পপন্সত আরহণহকন্সদেন্সক্ এনওয়াইবি পািবলক্
এডন্সষান্সক্ন্সেে অবফি পেন্সক্ এক্টি আন্সিদনপে িংরহণহ ক্েন্সত হন্সি এিং পি আন্সিদনপে পূেণ ক্ন্সে
এনওয়াইবি পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে অবফন্সি জমা বদন্সত হন্সি।

C.

বশক্ষােী িদিযন্সদে (পষাোবধক্ােহকন) বনর্ুবক্ত
বিবিইএলএল ক্াজ ক্োে জনয প্রবতিন্ধক বশক্ষােী ও ইংন্সেবজ ষাষা বশক্ষােীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি
অবফিােন্সক্ বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিান্সেে ততবে প্রবিয়া িযিহাে ক্ন্সে এক্জন হাই স্কু ল বিবনয়ে িাোই
ক্েন্সত হন্সি পর্ বাষাষকক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ন্সত আন্সে িা বেন্সলা।

2

র্বদ অন্সর্াগযতা বনিনাচ্ন্সনে িেন্সেে ২৫ জুন্সনে পে ঘন্সে, তাহন্সল এই প্রবিধান্সনে পিক্শন IX.A.2 এিং IX.A.3
প্রন্সয়াগ হন্সি।

শূনযপদ পূেণিহ বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন-এে
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পর্াগযতা/উপর্ুক্ততাে পর্নান্সলাচ্না
প্রােীদদে শতন াধকন্সন বনিনাবচ্ত হওয়াে পন্সে, বক্ন্তু দাবয়ত্বষাে রহণহন্সণে আন্সগ চ্যান্সেলে িা তাে বনর্ুু্ক্ত িযবক্ত
বনবিত ক্েন্সিন পর্ বতবন বিবিইএলএল-এ ক্াজ ক্োে পর্াগয বক্-না।
চ্যান্সেলে র্বদ বনবিত ক্ন্সেন পর্
আইন অনুর্ায়ক প্রােীে পর্াগযতা পনই, তাহন্সল চ্যান্সেলন্সেে বলবখত বিদ্ধান্ত ইিুযে পেিতী িাত বদন্সনে মযন্সধয
জনিাধােন্সণে পর্নন্সিক্ষন্সণে জনয িন্সো-পত এিং পফইি-এে পিন্ট্রাল অবফন্সি িংেক্ষণ ক্ো হন্সি। ইিুযক্ৃ ত এ
ধেন্সনে বিদ্ধান্সন্ত ঘেনাগত ও আইনগত বষবত্ত অন্তষুন ক্ত োক্ন্সি। চ্যান্সেল পক্ান প্রােীন্সক্ অন্সর্াগয পঘাষণা ক্েন্সল
তাে স্থলাবষবষক্ত হন্সিন পেিতী িন্সিনাচ্চ পষােপ্রাপ্ত প্রােী, র্বদ-না বতবন ইবতমন্সধয বিবিইএলএল-এ প্রবতবনবধ
আন্সে, এমন বডবিক্ট পেন্সক্ এন্সি োন্সক্ন।

VII.

িময়িকমা
প্রােবমক্ বিবিইএলএল-এে জনয, এ ধেন্সনে িদিযন্সদে বনিনাচ্ন ২০১১ িান্সলে পম মান্সিে বাতকয় মঙ্গলিাে এিং
এেপে পেন্সক্ প্রবত দুই িেে পে পে অনুষ্ঠান ক্ো হন্সি, র্াে পময়াদ বনিনাচ্ন্সনাত্তে জুলাই মান্সিে ১ তাবেন্সখ
শুরু হন্সি।
মন্সনানয়ন প্রবিয়া চ্লন্সি ৯০ বদনিযাপক। এই িময়িকমাে মন্সধয অন্তষুন ক্ত আন্সে পদ্ধবত িম্পন্সক্ন
িিাইন্সক্ জানান, বপতামাতাে মন্সনানয়ন, নবমবন পফাোম এিং বনিনচ্ক্ন্সদে পষাে পদওয়া। পফইি এই প্রবিধান
িাস্তিায়ন্সনে জনয র্োর্ে িময়িকমা পঘাষণা ক্েন্সি।

VIII.

পদতযাগ
A.

বপতামাতা িদিয
বপতামাতা িদন্সিযে ইস্তফা বলবখতষান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। চ্যান্সেলে তাে পক্ষ পেন্সক্
পদতযাগপে রহণহন্সণে জনয বডবষশন অি ফযান্সমবল অযান্ড ক্মুযবনটি এনন্সগজন্সমি-এে বচ্ফ ফযান্সমবল
এনন্সগজন্সমি অবফিােন্সক্ দাবয়ত্ব অপনন ক্ন্সেন্সেন।
পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা
পদওয়াে ৩০ বদন্সনে পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবিবখত না োক্ন্সল বচ্ফ ফযান্সমবল এনন্সগজন্সমি অবফিান্সেে
ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্নক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনুন্সমাদন োড়া
পদ্ততযাগপে পফেত পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা িংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

B.

পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে বনর্ুবক্ত
পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে বনর্ুক্ত িদন্সিযে পদতযাগপে পািবলক্ এডন্সষান্সক্েন্সক্ উন্সেশয ক্ন্সে বলবখতষান্সি জমা
বদন্সত হন্সি। পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা পদওয়াে ৩০ বদন্সনে পিবশ হন্সত পােন্সি না,
উবিবখত না োক্ন্সল িংবিষ্ট পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে তাবেখ পেন্সক্
পদতযাগ ক্ার্নক্ে হন্সি। পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে অনুন্সমাদন োড়া পদ্ততযাগপে পফেত পনওয়া, িাবতল
ক্ো, বক্ংিা িংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

C.

বশক্ষােী িদিয
বশক্ষােী িদন্সিযে পদতযাগপে প্রবতিন্ধক ও ইংন্সেবজ ষাষা বশক্ষােীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিাে িোিে
বলবখতষান্সি জমা বদন্সত হন্সি। পদতযাগপন্সে পদতযান্সগে আগাম তাবেখ, র্া জমা পদওয়াে ৩০ বদন্সনে পিবশ
হন্সত পােন্সি না, উবিবখত না োক্ন্সল বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিান্সেে ক্ান্সে পদতযাগপে জমা পদওয়াে
তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্নক্ে হন্সি। বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিান্সেে অনুন্সমাদন োড়া পদ্ততযাগপে পফেত
পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা িংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

IX.

পদশূনযতা
A.

বপতামাতা ও পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে বনর্ুক্ত িদন্সিযে পদশূনযতা
1.

3

বিবিইএলএল-এে পক্ান িদিয বর্বন তাে পময়াদক্ান্সল র্োর্েষান্সি িষাে ক্ো তান্সক্ জাবনন্সয়
পদওয়া িন্সত্ত্বও বলবখতষান্সি র্োেন ক্ােণ না পদবখন্সয় বিবিইএলএল-এে বতনটি িষায় উপবস্থত হন্সত
অিন্সহলা ক্ন্সেন িা অনুপবস্থত োন্সক্ন, তাে পদ শূনয হন্সয় র্ান্সি।3
প্রবতটি অনুপবস্থবত এিং

বনম্নবলবখত বিষয়গুবল অনুপবস্থবতে জনয তিধ ক্ােণ বহিান্সি গণয হন্সয় োন্সক্ : পক্ান আত্মকন্সয়ে মৃতুয িা আত্মকন্সয়ে

শূনযপদ পূেণিহ বিটিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাঙ্গুন্সয়জ লাননািন-এে
িদিযপদ মন্সনানয়ন এিং বনিনাচ্ন প্রবিয়া
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বলবখত িযাখযা দাপ্তবেক্ বিিেণকন্সত বলবপিদ্ধ ক্ো হন্সি। পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে বনর্ুক্ত িদন্সিযে িক্ল
অনুপবস্থবত অিশযই পািবলক্ এডন্সষান্সক্েন্সক্ বিবিইএলএল-এে প্রশািবনক্ ক্মনক্তন া িা পপ্রবিন্সডি
ক্তৃন ক্ জানান্সত হন্সি। তৃ তকয় অননুন্সমাবদত অনুপবস্থবতে পে বিবিইএলএল আিনটিন্সক্ বনয়বমত
িষায় বিদ্ধান্ত রহণহণ ক্ন্সে শূনয পঘাষণা ক্েন্সি এিং চ্যান্সেলেন্সক্ (বক্ংিা পক্ষে বিন্সশন্সষ পািবলক্
এডন্সষান্সক্েন্সক্) এই পদন্সক্ষন্সপে ক্ো জাবনন্সয় পদন্সি।

B.

2.

বিবিইএলএল-এ র্খন পক্ান বপতামাতাে পদ শূনয হয়, বিবিইএলএল-পক্ পময়ান্সদে অিবশষ্ট িমন্সয়ে
জনয পক্ান এক্টি উন্মুক্ত িষা পেন্সক্ পি পদ পূেণ ক্েন্সত হন্সি।
শূনযপদ পূেন্সণে আন্সগ
বিবিইএলএলন্সক্ অিশযই পক্ান বাষাষকক্ িা ইএিএল ক্মনিূবচ্ে বশক্ষােীন্সদে বপতামাতাে িান্সে
আন্সলাচ্না ক্েন্সত হন্সি। বিবিইএলএল-এে বপতামাতান্সদে জনয বনবদন ষ্ট পদ পূেন্সণ আরহণহক
বপতামাতান্সদেন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদনপে পূেণ ক্েন্সত হন্সি। বিবিইএলএল িা পফইি অবফি
পেন্সক্ আন্সিদনপে িংরহণহ ক্ো পর্ন্সত পান্সে।

3.

োই পষান্সেে
আিন পূেণ
বিবিইএলএল
পূেণ ক্েন্সত

4.

পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে বনর্ুক্ত পক্ান আিন শূনয হন্সল পািবলক্ অযাডন্সষান্সক্ে পময়ান্সদে অিবশষ্ট িময়
ক্াজ ক্োে জনয এক্জন িদিয বনর্ুক্ত ক্েন্সিন।
পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে মন্সনানয়ন পপন্সত
আরহণহকন্সদেন্সক্ পািবলক্ এডন্সষান্সক্ে অবফি পেন্সক্ এক্টি আন্সিদনপে িংরহণহ ক্েন্সত হন্সি এিং পি
আন্সিদনপে পূেণ ক্ন্সে িন্সো পািবলক্ এডন্সষান্সক্ন্সেে অবফন্সি জমা বদন্সত হন্সি।

পঘাষণা পদওয়াে ৬০ বদন্সনে মন্সধয র্বদ বিবিইএলএল-এে বপতামাতান্সদে জনয বনবদন ষ্ট
ক্ো না হয়, তাহন্সল োই পরক্ ক্োে জনয চ্যান্সেলে পষাে পদন্সিন। র্বদ
৬০ বদন্সনে মন্সধয আিন পূেণ ক্েন্সত িযেন হয়, তাহন্সল চ্যান্সেলে পি শূনয আিন
পােন্সিন।

বশক্ষােী পদশূনযতা
বশক্ষােীে পদ শূনয হন্সল প্রবতিন্ধক ও ইংন্সেবজ ষাষা বশক্ষােীন্সদে বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিােন্সক্ পময়ান্সদে
অিবশষ্ট িময় ক্াজ ক্োে জনয বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিান্সেে ততবে পদ্ধবত প্রন্সয়াগ ক্ন্সে এক্জন
বিবনয়ে বশক্ষােী বনর্ুক্ত ক্েন্সিন। বচ্ফ অযাবচ্ষন্সমি অবফিােন্সক্ বিবিইএলএল এিং পফইি অবফিন্সক্ তাে
বনর্ুবক্তে ক্ো জানান্সত হন্সি।

X.

অবষন্সর্াগ প্রবিয়া
এই প্রবিধান্সনে প্রবতপালন বনবিত ক্োে িযাপান্সে িক্ল অবষন্সর্াগ চ্যান্সেলে িোিে বলবখতষান্সি বিবধষন্সঙ্গে
পাাঁচ্ (৫) বদন্সনে মন্সধয জমা বদন্সত হন্সি এিং অিশযই এন্সত অবষন্সর্ান্সগে ক্ােণ িুবনবদন ষ্টষান্সি িযাখযা ক্েন্সত
পহি।

XI.

পক্ৌশলগত িহায়তা
পফইি এই প্রবিধান্সনে অন্তষুন ক্ত প্রবিয়া িাস্তিায়ন্সনে িযাপান্সে তত্ত্বািধান ক্েন্সি এিং প্রন্সয়াজনকয় পক্ৌশলগত
িহায়তা প্রদান ক্েন্সি।
এই প্রবিধান িম্পন্সক্ন িক্ল অনুিন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় পপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি :
পফান::
212-374-2323

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

ফযাক্স:
212-374-0076

অন্সন্তবষ্টবিয়ায় অংশরহণহণ; বিবিইএলএল িদিয িা পবেিান্সেে ক্ান্সো মাোত্মক্ অিুখ িা আহত হওয়া ; জুবে বডউটিিহ
িাধযতামূলক্ পক্ােন হাবজো; বমবলোবে বডউটি; চ্াকুবেে িান্সে িম্পবক্ন ত ান্দ্ব র্াে ক্ােন্সণ বিইবি িষায় অনুপবস্থবত
পেন্সক্ পেহাই পাওয়া র্ায়বন; এিং অনযানয ক্ােণ র্া বিবিইএলএল উপর্ুক্ত মন্সন ক্ন্সে।

