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বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�ো্লয় (ODR)-এ� মোধরর্োম, রোপিবসলভোবিরো় বডপোর�্রোমির্ অফ এডরুোকশি (PDE) একবর বিরোশষ বশক্ষো� রথোরথ 

প�ব্ক�র্ো় ির্িস্থো িজোর ়�োখো� জির ্এ� বিবধিদধ্ বিরোদ�শ্ প�ূণ করো�। PDE রোসির্�ো্ল সসুরোকহোিি্ো ইির্ো�বমবডরোরর় ইউবির (CSIU)-এ� 

সোরোথ প�ক্তৃ বক�র়্োকলোরোপ জবডত় িো হরোর ়চবুকত্ করো� ঐ অবফরোস� জির ্আবথ�ক্ এিং বিবদ�ষ্র্ িরি্সথ্োপিো সহোর়তো প�দ্োি করো�। রোহয়োব�ং 

কম�ক্ত�ো্ এিং মধর্সথ্তোকো�ী�ো িরব্কত্রত মধরস্থ্তো এিং রথোরথ প�্বক�্রো়� রোহয়োব�ংরোয়� ফলোফলরোক প�্ভোবিত করো� এমি রোকোরোিো বিষরোর় 

হসত্রোক্ষপ িো প�্ভোি রোথরোক মুকত্ থোকরোত হরোি। এ� মরোধর ্�রোরর়োে, সীমোিদধ্তো েোডো়ই, হসত্রোকষ্প িো প�্ভোি েোডো়ই রোকোরোিো সতত্ি্ো, িরব্কত্ িো 

রোরোষঠ্ী, রোরমি বপতোমোতো, অরো্ডরোভোরোকবস র�্পু, সক্লু বডবসর্�্কর্, CSIU, ODR সর্োফ এিং PDE সহ মধরি্ত�্ী ইউবির। একই সমরোর,় রোসই 

রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এিং মধরস্্থতোকো�ীরোদ� প�শ্োসবিক সহোরত়ো প�দ্োি ক�ো হর,় রোসইসোরোথ ODR-এ� মোধরর্োম তোরোদ� বি�রোপক্ষতো �কষ্ো 

ক�ো� জির্ প�্বশকষ্ণ প�দ্োি ক�ো হর,় রোরবর বিজসি্ভোরোি এই ধ�রোি� হসত্রোকষ্প িো প�্ভোি রোথরোক মুকত্ থোরোক।

রোসি্র�্োল সুসরোকহোি্িো ইি্রো�বমবডরোর়র ইউবির জোবত, িণ�্, জোবতরত উৎপত্বত, বলঙ্র, অক্ষমতো, বিিোবহক অিস্থো, ির়স, ধম�্, রোরৌি 

অবভমুখীতো, িংশ, ইউবির়রোি� সদসর্পদ িো অির্োির্ আইিরতভোরোি সু�বক্ষত রোশ�্বণবিির্োরোস� উপ� বভত্বত করো� বশক্ষোমূলক 

রোপ�্োর�্োম, কোর�্কলোপ িো কম�্সংস্থোি অিুশীলরোি বিষমর্ বতব�ক�রোি িো। এই িীবত� রো�োষণোবর 1964 সোরোল� িোরব�ক অবধকো� 

আইরোি� বশরো�োিোম VI, 1972 সোরোল� বশক্ষো সংরোশোধিী� বশরো�োিোম IX, 1973 সোরোল� পুিি�্োসি আইরোি� ধো�ো 504 এিং 
1990 সোরোল� আরোমব�কোিরোদ� প�্বতিি্ধী আইরোি� সোরোথ সোমঞ্জসর্পূণ�্। কম�্চো�ী এিং রোপ�্োর�্োরোম অংশর�্হণকো�ীরোদ� হর়�োবি 

িো বিষরোমর্� রোকোরোিো তদিত্ িো অবভরোরোর থোকরোল রোরোদ� প�্বতিিধ্ী িরব্কত্রোদ� জির ্থোকো� িরি্স্থো সমপ্রোক�্ তরোথর্� প�্রোরো়জি, তো�ো 

মোিিসম্পদ পব�চোলক, CSIU, 90 Lawton Lane, Milton, PA, 17847-এ রোরোরোরোরোর ক�রোত পোরো�ি িো 570-523-1155 
িমি্রো� কল ক�রোত পোরো�ি।

http://www.odr-pa.org
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কনষরপতরকত্্ণ
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9 অির্োির্ উৎরোস� সরোঙ্র রোরোরোরোরোর ক�ুি

9 রোপিবসলরোভবির়ো আক�্
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10 বশক্ষো� অবধকো� বিষয়ক �োষ্র�্ীর় রোস্ক রোফোস�্
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17 ধোপ 1: আপিো� সি্তোি সমপ্রোক� ্সমসত্ প�ো্সবঙর্ক বশক্ষোরত 
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24 IDEA সংবিবধ� অধীরোি আপিো� মোমলো প�্মোণ ক�ো

25 ধো�ো 504 এ� অধীরোি আপিো� মোমলো প�্মোণ ক�ো
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62 ধোপ 14: রোরৌথ প�্দশ�্িী বিধ�্ো�ণ ক�ুি
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72 বিবিধ তথর্

72 একবর শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো� অিুরো�োধ ক�ো

74 পুিঃবিধ�্োব�ত শুিোবি সম্পরোক�্ রোমৌবলক বিষর়

76 বডরোপোবজশি

78 িতুথ্র অংশ: অকিশযাগ
79 অবভরোরোর বিষয়ক সোধো�ণ তথর্

79 প�্োসবঙ্রকতো

79 পুি�োিৃত্বতমূলক (বজজ্ঞোসো ক�ো এিং উত্ত� রোদওর়ো)
80 শ�্িণ

80 মতোমরোত� জির্ আহিোি

81 বমসরোস্ররএবভরোডি্স/বমসরোকোরসোক্ষী

81 বিভ�ো্বিত্ক�/বিভ�ো্বিত্ক�/অস্পষর্/অসপ্ষর্/অরোিোধরমর্

81 অিুমোিমূলকপ�্শ্ি

81 রোরৌবরকপ�্শ্ি

82 প�্শ্িবররুবক্তপূণ�্

82 উত্ত�বরপ�্বতবক�্র়োহীি

83 প�্শ্িক�্মিধ�্মোি

83 বভত্বত�অভোি

85 পঞরিম অংশ: িিন

86 চলরোি� সোধো�ণ তথর্

86 চলরোি� প�্কো�রোভদ

86 বিষয়রুবল সীবমতক�রোণ� জির্ চলি

87 পুিু�োয় বিরোিচিো ক�ো� জির্ চলি

87 অির্হবত রোদওয়ো� জির্ চলি

91 ষষরঠ অংশ: যথাযথ প্রক্্রয়া্ শুনাকন

92 শুিোবি� অিস্থোি

93 বহর়োব�ং অবফসো�রোক সরোমি্োধি ক�ো

93 শুিোবি� বদ��্র্

93 প�্োক-শুিোবি� সরোম্মলি

94 বহর়োব�ং অবফসোরো�� প�্ো�বম্ভক বিিৃবত



95 পক্ষরুবল� উরোদি্োধিী বিিৃবত

95 সোক্ষী� আরোদশ এিং সোরোক্ষর্� অর�্রবত

95 প�্শ্িকো�ী সোক্ষী

96 প�ত্রক্ষ্, ক�স্, ব�-ডোইরো�কর্ িো ব�-ক�স্ প�ীকষ্ো� সরুোরোরোর� িোইরো�

96 রোিোর এিং অির্োির্ রোমমব� ব�রোফ�্সো�

96 প�্মোরোণ� অফো�

97 বিরোশষজ্ঞরোদ� ব�রোপোর�্

98 শুিোবি� সমর় বি�বত রোিওর়ো

99 সমোপিী বিতক�্

99 বসদ্ধোরোি্ত� রোশষ তোব�খ

99 বসদ্ধোি্ত

99 আবপল

100 আবপরোল� দলরুবল

100 রো�করোড�্� সিদপত�্

100 পর�্োরোলোচিো� বসদ্ধোি্ত

100 চূড়োি্ত বসদ্ধোি্ত

102 উপসংহা্

103 শির্িাণরডা্

108 অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি

109 অযরাশপকনরড্রস

109 অর্োরোপবি্ডক্স A: রথোরথ প�্বক�্য়ো� অবভরোরোরোর� িমুিো

114 অর্োরোপবি্ডক্স B: বিষ্পত্বত সভো� অপশি বশর

115 অর্োরোপবি্ডক্স C: বিষ্পত্বত� সভো� রোডরো ফম�্

124 অর্োরোপবি্ডক্স D: চলরোি� িমুিো

125 শ্ফাশ্নরস
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প্রথম অংশ

কিশশষ কশ্রষা্ 
কিশ্াধ কনষরপতরকত
রোপিবসলরোভবির়ো জুরোড় স্কুলরুবলরোত প�্বতবদি, IEP বরমরুবল 
একবর বশশু� জির্ একবর IEP বলখরোত একসোরোথ কোজ করো�। 
রোিবশ�ভোর সমর়, আপবি এিং স্কুল আপিো� সি্তোরোি� জির্ 
বশক্ষোমূলক রোপ�্োর�্োরোম সম্মত হরোিি।

কখিও কখিও, রবদও, সিো� সরোি�্োত্তম প�্রোচষর্ো এিং অবভপ�ো্র় 
সতর্োতিও্, আপিো� সিত্োরোি� বশকষ্ো বিরোর ়মতরোভদ থোকরোি।

একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি (মোমলো) এই মতবিরো�োধ 
সমোধোরোি� একমোত�্ উপোর় ির়।
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কিশশষ কশ্রষা পক্িািশ্্  
সাশথ ্থা িিুন

এ্কি মূিযরায়ন অনুশ্াধ ্্ুন

মধযরসরথতা্ অনুশ্াধ ্্ুন

ConsultLine-এ ্ি ্্ুন

IEP কিমশ্ শ্খা ্্শত িিুন

PDE এ্ সাশথ এ্কি  
অকিশযাগ ্াশয়্ ্্ুন

অনানুষরঠাকন্ আশিািনা ক্শয় শু্ু ্্ুন

কখিও শুধুমোত�্ আপিো� সি্তোরোি� বশক্ষক িো স্কুল 
প�্শোসকরোদ� সোরোথ কথো িরোল সমসর্ো� সমোধোি ক�ো রোররোত 
পোরো�। স্কুল আপিো� উরোদি্র সম্পরোক�্ সরোচতি িোও হরোত পোরো�। 
অবভভোিক এিং স্কুরোল� মরোধর্ উি্মুক্ত রোরোরোরোরোর সকরোল�, 
বিরোশষ করো� বশক্ষোথ�্ীরোদ� উপকো� করো�।

আপিো� সি্তোরোি� বশক্ষরোক� সোরোথ কথো িরোল শু�ু ক�ুি। 
রোদখো ক�রোত িো রোফোরোি কথো িলো� জির্ একবর সমর় বিধ�্ো�ণ 
ক�রোত তোরোদ� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ুি। এইভোরোি আপবি 
বিবশ্চত হরোত পোরো�ি রোর আপিো� সরোঙ্র কথো িলো� সমর় আরোে। 
বমবরংরোর়� আরোর, আপিো� প�্শ্ি িো উরোদি্রোর� একবর তোবলকো 
পোঠোরোিো সহোর়ক হরোত পোরো� রোরি বশক্ষক প�্স্তুত হরোত পোরো�ি। 
সভোর়, আপিো� উরোদি্ররুবল ভোর ক�ুি, তরোি বশক্ষরোক� 
বচি্তোভোিিোরুবলও শুিরোত ইচ্েো রোপোষণ ক�ুি । প�্োর়শই, 
আপবি একসোরোথ সমসর্ো সমোধোি ক�রোত সক্ষম হরোিি।

রোসখোরোি হয়ত অির্োির্ রোলোরোক�ো থোকরোি, রোরোদ� সরোঙ্র আপবি 
কথো িলরোত চোইরোত পোরো�ি। আপবি কো� সরোঙ্র কথো িলুি িো 
রোকি, রবদ রোকোি বকেু আপিো� কোরোে স্পষ্র মরোি িো হয়, তরোি 
ির্োখর্ো� অিুরো�োধ ক�ুি। রবদ আপবি আপিো� সি্তোরোি� সরোঙ্র 
সমসর্ো� সমোধোি ক�রোত িো পোরো�ি, তোহরোল আপবি বিম্িবলবখত 
একবর িো একোবধক বিষয় বিরোিচিো ক�রোত পোরো�ি।

কিশশষ কশ্রষা্ কিশ্াধ কনষরপতরকত্ উপায়গুকি

্ুই্ কিপ

আপিো� রোরোরোরোরোরোর� একবর জোি�্োল িো লর 
সং�ক্ষণ ক�ো সহোর়ক হরোত পোরো�। আপবি 
কো�ও সোরোথ কথো িলো� পরো�, রো আরোলোচিো 
ক�ো হরোর়বেল তো� সংবক্ষপ্ত বিি�ণ বদরোর় স্কুরোল 
একবর ইরোমইল িো বচবঠ পোঠোরোত চোইরোত পোরো�ি। 
এবর আপিোরোক আপিো� আরোলোচিো� একবর 
রো�কড�্ প�্দোি ক�রোি। এবর স্কুরোল� কম�্ীরোদ� 
আপিো� সোরোথ একবর সমসর্ো পুি�োর় রোদখো� 
সুরোরোরও রোদরোি রবদ তো�ো িুঝরোত পোরো� রোর 
আপবি কীভোরোি এবররোক সংবক্ষপ্ত করো�রোেি তো� 
রোথরোক এবর বভি্ি। রোরোরোরোরোরোর� সমসর্ো এইভোরোি 
এড়োরোিো রোর়।

অনানুষরঠাকন্ আশিািনায়  
অংশগ্রহণ

অনযরানযর উৎশস্ সাশথ  
প্ামশ্র ্্ুন

IEP সুকিধা্ জনযর অনুশ্াধ ্্ুন



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 8

কিশশষ কশ্রষা পক্িািশ্্ সাশথ শ্খা ্্ুন

আপবি আপিো� উরোদি্র সম্পরোক�্ কথো িলরোত বিরোেষ বেক্ষো 
পব�চোলরোক� সোরোথ রোদখো ক�রোত চোইরোত পোরো�ি। আপবি রবদ 
চোি, আপবি বমবরংরোর়� আরোর বিরোশষ বশক্ষো পব�চোলকরোক 
একবর বচবঠ িো একবর ইরোমইল পোঠোরোত পোরো�ি, রোরমি আপবি 
বক বিষরোর় কথো িলরোত চোি রোস সম্পরোক�্ তোরোদ� ধো�ণো থোরোক। 
রবদ এমি একবর িবথ থোরোক রো আপবি আরোলোচিো� জির্ 
রু�ুতি্পূণ�্ িরোল মরোি করো�ি, তরোি আপবি এবর আপিো� বচবঠ 
িো ইরোমইরোল অি্তভু�্ক্ত ক�রোত পোরো�ি। বিরোশষ বশক্ষো পব�চোলক 
রো িলরোেি তো শুিরোত ইচ্েুক থোকুি। অরোিক সমর়, আপবি 
একসোরোথ সমসর্ো� সমোধোি ক�রোত পোরো�ি।

ConsultLine-এ্ কিশশষ কশ্রষা্ সশ্রগ 
শযাগাশযাগ ্্ুন

PA িোবসি্দো�ো কল ক�ুি: 800-879-2301; 
িি-বপএ িোবসি্দোরোদ� কল ক�ুি: 717-901-2146;
TTY ির্িহো�কো�ী - PA ব�রোল 711 

ConsultLine হল 5 রোথরোক 21 িে� ির়সী প�্বতিি্ধী বশশুরোদ� 
বপতোমোতো এিং উবকলরোদ� জির্ একবর রোহল্পলোইি। তরোথর্� 
প�্কোরো�� মরোধর্ �রোর়রোে:

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি

বিরোশষ বশক্ষো� রোক্ষরোত�্ ির্িহৃত পদরুবল� জির্ অরোিকরুবল সংবক্ষপ্ত �ূপ িো সংবক্ষপ্ত শি্দ 
�রোরর়োে। উদোহ�ণসি�ূ্প, সিত্িত্� ্বেক্ষো কোর�ক্�্মরোক IEP বহসোরোি উরোলল্খ ক�ো হর়, এিং বিিোমূরোলর্ 
উপরুক্ত পোিবলক এডুরোকশিরোক FAPE (“রোকপ“ শরোি্দ� সোরোথ েড়ো) বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হর়। 
এবর প�্োরশ়ই িরি্হতৃ বকে ুসংবকষ্প্ত �পূ/সংবকষ্পত্ শরোিদ্� সোরোথ পব�বচত হরোত সহোরক় হরোত পোরো� 
রোরমবি আপবি শুিোবি� জির্ প�্স্তুত র�্হণ করো�ি।

সোধো�ণত ির্িহৃত সংবক্ষপ্ত �ূপ/সংবক্ষপ্ত শরোি্দ� তোবলকো� জির্ এই ওরোরেিসোইটবট রোদখুি।

• একবর বশশু� মূলর্োর়ি, সিোক্তক�ণ এিং বিরোশষ বশক্ষো, 
থোকো� িরি্সথ্ো এিং সমপ্বক�ত্ পব�রোষিো প�দ্োরোি� সোরোথ জবডত় 
প�্বক�্র়োরুবল;

• বপতোমোতো� অবধকো� এিং পদ্ধবতরত সু�ক্ষো, প�্বিধোি 
সম্পরোক�্ তথর্ সহ;

• একবর বশশু� বিরোশষ বশক্ষো কোর�্ক�্ম সম্পরোক�্ মতবিরো�োধ 
সমোধোরোি� জির্ বিরো�োধ বিষ্পত্বত পব�রোষিো এিং বিকল্পরুবল;

• IEP সুবিধো, মধর্স্থতো, এিং রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সোরোথ 
সম্পবক�্ত একজি কলোরো�� সবক�্র় মোমলো� প�্বক�্র়ো এিং 
পদ্ধবত;

• রোপিবসলরোভবির়ো বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশরোি� িুর্রো�ো অফ 
রোস্পশোল এডরুোকশি (BSE) দিো্�ো পব�চোবলত �োষ্র�ী্র ়অবভরোরোর 
প�্বক�্র়োর় তথর্, সহোর়তো, এিং অর্োরোক্সস; এিং

• সম্পদ, প�্কোশিো, ওরোর়িসোইর, এিং অক্ষমতো-সম্পবক�্ত 
সংস্থো� রো�ফোরো�ল

Consultline “অর্োরোপিবডক্স A - উপক�ণ“-এ� অধীরোি, 
পদ্ধবতগত সু�ক্ষো বিজ্ঞবপ্তরোত তোবলকোভুক্ত ক�ো হরোর়রোে।

https://www.pattan.net/getmedia/da01570c-65aa-4b13-b5d5-de8cdf7fbcf4/Education_ABCs_0117
https://www.pattan.net/assets/PaTTAN/42/42c19055-0511-4d4a-a4f7-3740c388ebb0.pdf
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দ�ষ্্টির্: রবদ আপিো� সি্তোি একবর বশশ ুিো 5 িে� িরস় পর�্ি্ত হর়, 

তোহরোল বিম্িবলবখত ব�রোসোস�্রুবল আপিো� জির্ উপলি্ধ �রোয়রোে:

• প�্োথবমক হস্তরোক্ষরোপ� জির্ তথর্ পব�রোষিো সংরুক্ত ক�ুি: 
800-692-7288

• অবফস অফ চোইল্ড রোডরোভলপরোমি্র অর্োি্ড আবল�্ লোবি�্ং 
(OCDEL): 717-346-9320

অনযরানযর উৎশস্ সশ্রগ প্ামশ্র গ্রহণ ্্ুন

প�্বসবডউ�োল রোসফরোড�্স বিজ্ঞবপ্তরোত বপতোমোতো� জির্ উপলি্ধ অরোিক উপক�ণ �রোর়রোে রো� মরোধর্ �রোর়রোে:

রোপিবসলভোবিরেো আক�্
301 Chestnut Street, Suite 403
Harrisburg, PA 17101
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 877-337-1970
ভরোর়স: 717-234-2621
www.thearcpa.org

প�্বতিি্ধী অবধকো� রোপিবসলরোভবিরেো
www.disabilityrightspa.org

হর্োব�সিোগ�্ অবিস
301 Chestnut Street, Suite 300
Harrisburg, PA 17101
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 800-692-7443
বরবডবড: 877-375-7139
ভরোর়স: 717-236-8110
ফর্োক্স: 717-236-0192

বিলোরোেলবিরেো অবিস
বফলোরোডলবফর়ো বিবল্ডং
1315 Walnut Street, Suite 500
Philadelphia, PA 19107-4798
ভরোর়স: 215-238-8070
ফর্োক্স: 215-772-3126

বপটসিোগ�্ অবিস
429 Fourth Avenue, Suite 701
Pittsburgh, PA 15219-1505
ভরোর়স: 412-391-5225
ফর্োক্স: 412-467-8940

ির্বতক�্মী বেেুরোদ� জির্ বহস্পোবিক ইউিোইরোটে 
(বিলোরোেলবিরেো HUNE, Inc.)
2215 North American Street
Philadelphia, PA 19133
ভরোর়স: 215-425-6203
ফর্োক্স: 215-425-6204

http://www.thearcpa.org
http://www.disabilityrightspa.org
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বমেি ক্ষমতোরেি
1611 Peach Street, Suite 120
Erie, PA 16501
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 844-370-1529
ভরোর়স: 814-825-0788
www.missionempower.org

বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির্ অবিস
বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির্ অবফস (ODR) রোস্ররির্োপী 
মধর্স্থতো এিং রথোরথ প�্বক�্র়ো ির্িস্থো পব�চোলিো 
করো� এিং বিকল্প বিরো�োধ বিষ্পত্বত পদ্ধবত সম্পবক�্ত 
প�্বশক্ষণ এিং পব�রোষিো প�্দোি করো�।

6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112-2764
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স (শুধুমোত� ্PA): 800-222-3353
ভরোর়স: 717-901-2145
TTY ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711
www.odr-pa.org

অবভভোিক বেক্ষো এিং অর্োেরোভোরোকবস বলেো�বেপ 
রোসি্টো� (PEAL)
2325 East Carson Street, Suite 100A
Pittsburgh, PA 15203
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 866-950-1040
ভরোর়স (বপরসিোর�)্: 412-281-4404
ভরোর়স (বফলোরোডলবফর়ো): 215-567-6143
TTY: 412-281-4409
ফর্োক্স: 412-281-4408

রোপিবসলভোবিরেো িো� অর্োরোসোবসরোরেেি
100 South Street
Harrisburg, PA 17101
ভরোর়স: 800-932-0311
www.pabar.org

রোপিবসলভোবিরেো প�ব্েকষ্ণ এিং প�র্বুকত্গত সহোরেতো 
রোিটওরেোক� ্(PaTTAN)
http://www.pattan.net

রোকি্দ�্ীরে কোর�্োলরে
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স (শুধুমোত� ্PA): 800-360-7282
ভরোর়স: 717-541-4960
বভবডও রোফোি-বভবপ: 717-255-0869

পূি�্ অবিস
333 Technology Drive
Malvern, PA 19355
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 800-441-3215
ভরোর়স: 610-265-7321
বভবডও রোফোি-বভবপ: 610-572-3430

পবে্চম অবিস
3190 William Pitt Way
Pittsburgh, PA 15238
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 800-446-5607
ভরোর়স: 412-826-2336
বভবডও রোফোি-বভবপ: 412-265-1002

বিলোরোেলবিরেো� জিসিো্র� ্আইি রোকি্দ� ্(PILCOP)
ইউিোইরোরড ওরোর় বিবল্ডং, 2র় তলো  
(United Way Building, 2nd Floor)
1709 Benjamin Franklin Parkway
Philadelphia, PA 19103
ভরোর়স: 215-627-7100
ফর্োক্স: 215-627-3183
https://www.pubintlaw.org/

বেক্ষো� অবধকো� বিরোরে �োষ্ট�্ীরে টোস্ক রোিোস�্
রোরোল-বফ�্ ভরোর়স: 800-360-7282, বিকল্প 5
ভরোর়স: 717-541-4960, বিকল্প 5
https://www.pattan.net/about-us/
partners/state-task-force/

http://www.missionempower.org
http://www.odr-pa.org
http://www.pabar.org
http://www.pattan.net
https://www.pubintlaw.org/
https://www.pattan.net/about-us/partners/state-task-force/
https://www.pattan.net/about-us/partners/state-task-force/
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বেক্ষো� অবধকোরো� স্রোিীরে টোস্ক রোিোস�্ (LTF)
রোপিবসলরোভবিরো়র ়29বর LTF আরোে এিং রোসরবুল মধরি্ত�ী্ ইউবির অঞচ্ল দিো্�ো সংরবঠত। LTF বিরোশষ বশক্ষো পব�রোষিো 
প�ো্প্ত েোত�র্োদ� পরোকষ্ সমথ�ি্ করো� এিং তো�ো রোর অঞচ্রোল� প�্বতবিবধতি ্করো� রোসখোরোি বিরোশষ বশক্ষো� উি্িবত� জির্ 
প�্রোর়োজিীর় সুপোব�শ করো�। আপিো� এলোকোর় LTF সম্পরোক�্ আ�ও জোিরোত, বেক্ষো� অবধকোরো� রোস্টট টোস্ক  
রোিোরোস�্� অধীরোি তোবলকোভুক্ত রোফোি িমি্�রুবল ির্িহো� ক�ুি৷

এ্কি মূিযরায়শন্ অনুশ্াধ ্্ুন
আপবি আপিো� স্কুলরোক আপিো� সি্তোরোি� মূলর্োরেি িো 
পুিমূ�্লর্োর়ি ক�রোত িলরোত পোরো�ি। একবর মূলর্োর়ি িো 
পুিমূ�্লর্োরেরোি� ফলোফল আপিোরোক এিং স্কুল উভর়রোকই 
প�িত�্ী পদরোক্ষপরুবল বক হওর়ো উবচৎ তো বসদ্ধোি্ত বিরোত 
সোহোরর্ ক�রোত পোরো�। আপিো� সি্তোরোি� উপ� রোর মূলর্োর়ি 
ক�ো হরোি তো� সংখর্ো� সীমোিদ্ধতো �রোর়রোে। মূলর্োর়ি সম্পরোক�্ 
আ�ও জোিরোত, আপবি 800-879-2301 (TTY ির্িহো�কো�ী: 
PA ব�রোল 711) এ একজি কিসোল্রলোইি বিরোশষরোজ্ঞ� সোরোথ 
কথো িলরোত পোরো�ি।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি

PaTTAN একবর রীকোরুক্ত মূলর্োর়ি 
প�্বতরোিদি বতব� করো�রোে, রো রোপিবসলভোবির়ো� 
মূলর্োরি় প�ব্তরোিদি ফরোম��্ বিষরি়স্তু িণ�ি্ো 
করো�। এই ফম�্বর PaTTAN ওরোর়িসোইর, 
www.pattan.net/forms/, অথিো 
ODR ফর্োবমবল লোইরোি�্ব�� ওরোর়িরোপরোজ  
https://odr-pa.org/parents/
parent-resource-library এ 
উপলি্ধ �রোয়রোে।

http:// www.pattan.net/forms/
http:// www.pattan.net/forms/
https://odr-pa.org/parents/parent-resource-library.
https://odr-pa.org/parents/parent-resource-library.
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এ্কি IEP কিম কমকিংশয়্ অনুশ্াধ ্্ুন

আপবি অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি রোর আপিো� উরোদি্ররুবল বিরোর ়
আরোলোচিো ক�ো� জির ্IEP বটম একবর বমবরংরোয়� সময়সূচী 
বিধ�্ো�ণ ক�ুি। এই বমবরংরোর়� জির ্অিুরো�োধ ক�রোত, বিরোশষ 
বশক্ষো পব�চোলরোক� কোরোে একবর অিুবলবপ সহ অধর্ক্ষরোক 
একবর বচবঠ িো ইরোমইল বলখুি। আপিো� রো�করোড�্� জির ্
বচবঠ/ইরোমইরোল� একবর কবপ �োখুি।

IEP সুকিধা্ জনযর অনুশ্াধ ্্ুন

PA িোবসি্দো�ো কল ক�ুি: 800-222-3353;
অ-PA িোবসি্দোরোদ� কল ক�ুি: 717-901-2145
TTY ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711

আপবি বরমরোক সহোর়তো ক�ো� জির ্একজি ফর্োবসবলরোরর�রোক 
আপিো� সি্তোরোি� IEP বমবরংরোর ়রোরোরদোি ক�রোত পোরো�ি। ODR 
বপতোমোতো এিং স্কুরোল� কোরোে IDEA দোবি� জির ্বিিোমূরোলর ্
IEP সুবিধো প�্দোি করো�। সমস্ত IEP বমবরংরোর়� জির ্সুবিধো� 
প�্রোর়োজি রোিই। রখি অবভভোিক এিং স্কুল বিশি্োস করো�ি রোর 
রোরোরোরোরোরোর� সমসর্োরুবল IEP বরমরোক IEP-রোত সম্মত হরোত িোধো 
বদরোচ্ে তখি সোধো�ণত সুবিধো� অিুরো�োধ ক�ো হর়। সুবিধোদোতো 
IEP বররোম� সদসর ্িি। ফর্োবসবলরোরর� প�োমশ� ্বদরোত িো বরমরোক 
বক ক�রোত হরোি তো িলো� জির ্সভোর ়থোকরোত পো�রোি িো৷ এ� 
পব�িরোত�,্ সমরোঝোতোর ়রোপৌঁেোরোিো� রোচষ্রো ক�ো� জির ্সকলরোক 
কথো িলো� এিং একসোরোথ কোজ ক�ো� সুরোরোর রোদওর়ো হরোর়রোে 
তো বিবশ্চত ক�ো সহোর়রোক� ভূবমকো পোলি ক�রোি। IEP সুবিধো� 
লক্ষর ্হল একবর সম্মবতরুক্ত IEP।

আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি রোর একজি ফর্োবসবলরোরর� IEP 
বরমরোক আ�ও ভোল রোরোরোরোরোরোর সহোর়তো ক�রোত পোরো�, ODR 
এ� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ুি। আপিো� প�্রোর়োজি িো হরোলও, 
আপবি স্কুলরোক জোিোরোত পোরো�ি রোর আপবি এই অিুরো�োধবর 
করো�রোেি। ODR কম�্ী�ো স্কুরোল� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোি রোর 
এবর সুবিধো� জির ্আপিো� অিুরো�োরোধ� সোরোথ সম্মত বকিো। 
(স্কুলও IEP বমবরংরোর ়একজি ফর্োবসবলরোরররো�� উপবস্থবত� 
অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�।)

্্রুত কনশ্্রশনা

প�িত�্ী দুবর পব�রোষিো, সুবিধো এিং মধর্স্থতো, 
আপিো� এিং স্কুরোল� জির্ বিিোমূরোলর্ �রোয়রোে। 
রোরোহোক, আপবি এিং স্কুল উভর়রোকই রোসরুবল 
ির্িহো� ক�রোত সম্মত হরোত হরোি। রবদ আপিো� 
মরোধর্ শুধুমোত�্ একজি পব�রোষিো চোি, তোহরোল 
ODR-এ� সমরস়চূী বিধ�ো্�ণ ক�রোত পোরো� িো। IEP 
সভো� জির্ সুবিধো উপলি্ধতো; বিরোশষ বশক্ষোরত 
মতবিরো�োরোধ� জির্ মধর্স্থতো উপলি্ধ �রোয়রোে।

ConsultLine বিরোেষজ্ঞ�ো এই 
পব�রোষিোগুবল সম্পরোক�্ আপিো� 
সোরোর করো িলো� জির্ উপলি্ধ 

�রোয়রোে। Consultline: 800-879-2301; 
ODR: 800-222-3353; TTY ির্িহো�কো�ী: 
PA ব�রোল 711
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মধযরসরথতা্ অনুশ্াধ ্্ুন

PPA িোবসি্দোরোদ� কল: 800-222-3353; 
অ-PA িোবসি্দোরোদ� কল ক�ুি: 717-901-2145
TTY ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711

আপবি ODR রোথরোক মধর্স্রতো� অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি। IEP 
সুবিধোদোতো� মত, মধর্স্থতোকো�ী�ো বসদ্ধোি্ত র�্হণকো�ী ির়। 
মধর্স্থতোকো�ী আপিো� এিং স্কুরোল� মরোধর ্রোরোরোরোরোররোক 
সহজত� ক�রোি। মধর্স্থতো� লক্ষর ্হল আপিো� এিং স্কুরোল� 
সমসর্ো সমোধোি ক�ো এিং আপিো� চুবক্ত বলবখতভোরোি বতব� 
ক�ো। এরোক িলো হর ়মধর্স্থতো চুবক্ত।

আপবি মধর্স্থতো� জির ্আপিো� সোরোথ একজি অর্োরবি� ্
আিরোত পোরো�ি। আপবি রবদ তো ক�রোত চোি, তোহরোল স্কুলরোক 
জোিোি রোর আপবি একজি অর্োরবি� ্আিরোেি কো�ণ LEA 
তো� অর্োরবি�্ও আিরোত চোইরোত পোরো�।

্্রুত কনশ্্রশনা

আপবি একই সমরোর় মধর্স্থতো এিং রথোরথ 
প�্বক�্র়ো� অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি। আপিো� 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি বিলবমি্ত হরোি িো কো�ণ 
আপবি মধর্স্থতো� অিুরো�োধ করো�রোেি। রোররোহতু 
মধর্স্থতো� জির্ সোধো�ণত সমর়সূচী বতব� 
ক�ো সহজ হর়, এিং সোধো�ণত সম্পূণ�্ হরোত 
মোত�্ এক বদি সমর় লোরোর, আপবি রোদখরোত 
পোরো�ি রোর আপবি আপিো� উরোদি্রোর� সমোধোি 
করো�রোেি এিং রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� আ� 
প�্রোর়োজি রোিই।

ODR মধর্স্রতো রোকস মর্োরোিজো�, রোসইসোরোর ConsultLine-এ� বিরোেষজ্ঞ,এই পব�রোষিোগুবল  
সম্পরোক�্ আপিো� সোরোর করো িলো� জির্ উপলি্ধ �রোয়রোে। ConsultLine: 800-879-2301; 
ODR: 800-222-3353; TTY ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি  

ODR IEP সুবিধো� উপ� একবর রোেোর বভবডও প�্স্তুত করো�রোে, রো ODR ওরোরেিসোইরোট. পোওর়ো 
রোর়। িীরোচ IEP সুবিধো সংক�্োি্ত অবতব�ক্ত ব�রোসোস� ্�রোর়রোে:

IEP সুবিধো� অিুরো�োরোধ� িম�্
IEP ির্োবসবলরোটেি রোি�্োবেও�
আপিো� সুবিধোপ�্োপ্ত IEP-এ� জির ্প�্স্তুবত বিরোচ্েি

https://odr-pa.org/facilitation/iep-ifsp-facilitation/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/IEP-Facilitation-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/IEP-Facilitation-Brochure-English.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prep-your-IEP.pdf
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PA কডপাি্রশমনরি অফ এডুশ্শন: অকফস 
অফ িাইিরড শডশিিপশমনরি অযরানরড আকি্র 
িাকন্রং (OCDEL) িা িুযরশ্া অফ শসরপশাি 
এডশু্শন (BSE) এ্ ্াশে এ্কি অকিশযাগ 
্াশয়্ ্্ুন

আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি রোর আপিো� সি্তোি 
Individualized Family Services Plan (IFSP) 
িো Individualized Education Program (IEP)-এ 
তোবলকোভুক্ত পব�রোষিোরুবল পোরোচ্ে িো তোহরোল আপবি বশক্ষো 
বিভোরোর অবভরোরোর জোিোরোত পোরো�ি৷ আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি 
রোর রোইমলোইরোি� মরোতো প�র্বুকত্রত প�র্োরো়জিীরত়োরবুল অিুস�ণ 
ক�ো হরোচ্ে িো তরোি আপবি বশক্ষো বিভোরোর� কোরোে একবর 
অবভরোরোরও দোরোর়� ক�রোত পোরো�ি। রোরখোরোি আপবি অবভরোরোর 
দোরোর়� করো�ি তো আপিো� সি্তোরোি� ির়রোস� উপ� বিভ�্� করো� 
(িীরোচ রোদখুি)।

সোধো�ণত, লঙ্ঘরোি� এক িেরো�� মরোধর ্আপিোরোক 
এই ধ�রোি� অবভরোরোগ দোরোরে� ক�রোত হরোি।

এই ধ�রোি� অবভরোরোর একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� 
অবভরোরোর/শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ (রো পরো� আরোলোচিো ক�ো 
হরোর়রোে) রোথরোক আলোদো এিং বভি্িভোরোি পব�চোলিো ক�ো হর়।

রবদ আপিো� সি্তোি একবট বেেুতুলর্/বেেু� মত িো 
বপ�্-স্কুলগোমী িরেরোস� হরে:
আপবি 717-346-9320 িমি্রো� অবফস অফ চোইল্ড 
রোডরোভলপরোমি্র অর্োি্ড আবল� ্লোবি�্ং (OCDEL)-এ� 
কোরোে অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোত পোরো�ি৷

রবদ আপিো� সি্তোি স্কুলগোমী িয়রোস� হয়:
আপবি একবর অবভরোরোর (http://odr-pa.org/parents/
state-complaint-process) রোপিবসলভোবির়ো বডপোর�্রোমির্ 
অফ এডুরোকশরোি� িুর্রো�ো অফ রোস্পশোল এডুরোকশি- বডবভশি 
অফ কমপ্লোরোর়ি্স (DOC)-এ� কোরোে 717-783-6913 িমি্রো� 
দোরোর়� ক�রোত পোরো�ি৷

5 িে� িরেসী বেেুরোদ� জির্ 
অবভরোরোগ প�ব্ক�র্েো সমপ্রোক� ্আ�ও 
জোিরোত, আপবি 800-692-7288 

িমির্ো� CONNECT িো 717-346-9320 িমির্ো� 
OCDEL-এ কল ক�রোত পোরো�ি৷

5 রোররোক 21 িে� িরেসী বেেুরোদ� জির্ 
অবভরোরোগ প�ব্ক�র্েো সম্পরোক� ্আ�ও জোিরোত, 
আপবি 800-879-2301 িমি্রো�, TTY 
ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711-এ� মোধর্রোম 
ConsultLine-এ কল ক�রোত পোরো�ি; 

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি  

ODR মধরস্থ্তো� উপ� একবর সংবকষ্পত্ বভবডও 
প�্স্তুত করো�রোে, রো ODR-এ�  ওরোরেিসোইরোট. 
উপলি্ধ �রোয়রোে। িীরোচ মধর্স্থতো সংক�্োি্ত 
অবতব�ক্ত ব�রোসোস�্রুবল �রোর়রোে:

মধর্স্রতো� অিুরো�োরোধ� িম�্
মধর্স্রতো বিষয়ক বিরোদ�্বেকো
বিরোেষ বেকষ্ো মধরস্র্তোরে অরো্টবি�্ অংেগ�হ্ণ 
সম্পরোক� ্িো�ংিো� বজজ্ঞোবসত প�্ে্ি
রোস্ট-পুট পদ্ধবত
রোপরোি্েবি্স সংক�্োি্ত িো�ংিো� বজজ্ঞোবসত 
প�্ে্িোিলী

http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process
https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Mediation-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/medguide.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Attorney-Participation-Mediation-FAQ.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Attorney-Participation-Mediation-FAQ.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Stay-Put-Procedures.pdf
https://odr-pa.org/mediation/faqs-regarding-pendency-during-mediation/
https://odr-pa.org/mediation/faqs-regarding-pendency-during-mediation/
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শিক্ং ইন
আপবি রবদ বকে ুিো এই সমস্ত প�োমরোশ�্� রোচষ্রো করো� থোরোকি, এিং আপবি এখিও আপিো� সি্তোরোি� 
বশক্ষো বিরোর ়উবদি্র্ি থোরোকি, তোহরোল আপবি একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ ক�রোত চোি বকিো 
তো� বিরোিচিো ক�ো� সমর ়হল এখি।

এবর একবর রু�ুতি্পূণ� ্বসদ্ধোি্ত বিরোত হরোি। রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি এমি বকে ুির ়রোরখোরোি সোধো�ণভোরোি 
প�্রোিশ ক�ো রোর়।

রোফডোরো�ল রভি�্রোমি্র (US বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশরোি� অবফস অফ রোস্পশোল এডুরোকশি রোপ�্োর�্োমস 
িো OSEP) সুপোব�শ করো� রোর বপতো-মোতো এিং স্কুলরুবল শুধুমোত� ্তখিই রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি ির্িহো� 
করো� রখি অির ্সিবকে ুসমসর্ো� সমোধোি ক�রোত ির্থ� ্হর়।

রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি আিুষ্ঠোবিক, জবরল প�্বক�্র়ো।

একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি বপতোমোতো� জির ্আবথ�্ক, শো�ীব�ক এিং মোিবসকভোরোি সময় সোরোপক্ষ 
হরোত পোরো�। স্কুরোল� কম�্ীরোদ� জির্ও এবর কবঠি।

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ ক�ো� অবধকো� আপিো� �রোর়রোে এিং কখিও কখিও এবর সমসর্ো 
সমোধোরোি� জির ্প�্রোর়োজি হরোত পোরো�।

শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ ক�ো� আরোর আপবি বিবশ্চত হি রোর আপবি অির ্উপোরোর ়সমসর্ো� সমোধোি ক�রোত 
পো�রোিি িো।

এমিবক আপবি শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ ক�ো� আরোর, আপবি আপিো� সি্তোরোি� জির ্রো চোইরোেি তো 
আইি সমথ�্ি করো� বকিো তো খুঁরোজ রোি� ক�রোত হরোি। একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� সমর ়রোর তথর্রুরোলো 
উপস্থোপি ক�ো হর,় রোসই বিষরোয় আইি প�্রোর়োর ক�রোিি। তো�ো শুধুমোত� ্আপিো� উপস্থোপি ক�ো তথর্ই 
বিরোিচিো ক�রোি িো, বকি্ত ুLEA-এ রোর তথর ্উপস্থোপি করো� তোও বিরোিচিো ক�রোি।

আইি আপিো� অিসথ্োিরোক সমথ�্ি করো� বকিো তো বিধ�ো্�রোণ� প�থ্ম ধোপ হল রতরো সমভ্ি তথর ্সংর�হ্ ক�ো, 
রোরোত আপবি একবর অিরত বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি।
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ক্িরতীয় অংশ

আপনা্ অিসরথাশন্ 
সামশথ্রযর্ মূিযরায়ন
আইি আপিো� অিস্থোিরোক সমথ�্ি িো ক�রোল আপবি রথোরথ 
প�ব্ক�্র়ো শিুোবিরোত অংশর�হ্রোণ� জির ্সমর,় শবক্ত এিং অথ� ্
ির্র ়ক�রোত চোইরোিি িো। অির ্কথোর,় রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বক 
আইি সম্পরোক� ্আপিো� দৃবষ্রভবঙর্� সোরোথ একমত হরোিি, 
িোবক তো�ো স্কুরোল� অিস্থোরোি� সোরোথ একমত হরোিি?

প�িত�্ী ধোপ হল আপিো� একবর রোকস আরোে বকিো তো 
রোি� ক�ো:

• এবর রোকমি মরোি হয় রোর রোহয়োব�ং অবফসো� আপিো� 
মত করো� আইরোি� ির্োখর্ো প�্দোি ক�রোি?

• আইি বক িরোল?

• আপিো� রোকস প�্মোরোণ� জির ্বক িবথপত� ্িো সোক্ষী 
আপিো� প�্রোয়োজি?

• বকভোরোি রথোরথ শুিোবি� প�্বক�্য়ো কোজ করো�?

অপ�্বতরো�োধর ্প�্রোশ্ি� মরোতো মরোি হরোত পোরো�, তোই এবর 
ধোরোপ ধোরোপ র�্হণ ক�ুি।
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ধাপ 1: আপনা্ সনরতাশন্ সমরপশ্্র 
সমসরত প্রাসক্রগ্ কশ্রষাগত তথযর 
সংগ্রহ ্্ুন।

আপিো� সি্তোরোি� চোবহদো এিং বশকষ্োমলূক রোপ�ো্র�ো্ম সমির্োিধ্ 
আপিো� সম্পূণ� ্ধো�ণো থোকরোত হরোি। এখোরোি বকে ুবজবিস 
�রোর়রোে রো আপবি প�্স্তুত হওর়ো� জির ্ক�রোত পোরো�ি।আপনা্ সনরতাশন্ সমরপশ্্র সমসরত প্রাসক্রগ্ 

 কশ্রষাগত তথযর সংগ্রহ ্্ুন।

সর্ুশি্ অিসরথান িুঝুন, আপকন একি্ সাশথ  
এ্মত হশত পাশ্ন িা নাও হশত পাশ্ন।

যথাযথ প্রক্্রয়া শুনাকন্ প্রধকতগুকি িুঝুন।

আপনা্ সনরতাশন্ কিশশষ পক্কসরথকত সমরপশ্্র  
আইন ক্ িশি তা জানুন।

আপনা্ উশ্িরশগ্ কিষশয ়এ্জন শনুাকন্ ্ম্র্ ত্রা্ 
এখকতযা়্ আশে ক্না তা কনধ্রা্ণ ্্নু।

এই সমসরত তশথযর্ উপ্ কিতরকত ্শ্, আপকন  
্ীিাশি একগশয় শযশত িান তা সকঠ্ প্রক্্রয়া  

শুনাকন্ জনযর কনধ্রা্ণ ্্ুন।

এখোরোি পদরোক্ষপরুবল� একবর �ূপরো�খো �রোর়রোে, িীরোচ আ�ও 
বিস্তোব�ত আরোলোচিো ক�ো হরোর়রোে, আপবি একবর রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ ক�রোত চোি বকিো তো বসদ্ধোি্ত 
বিরোত আপিোরোক সোহোরর ্ক�রোত চোইরোত পোরো�ি:

্্রুত কনশ্্রশনা

আপবি এই তথর্ সংর�্হ ক�রোত রোররোল, স্কুরোল� 
সোরোথ কথো িলো এিং কোজ ক�ো িি্ধ ক�রোিি 
িো। আপবি রোরমি তথর্ পোরোিি তো রোশর়ো� 
ক�ো হরোল আপবি এিং স্কুল উভরোর়ই আপিো� 
সি্তোরোি� পব�বস্থবত আ�ও ভোলভোরোি িুঝরোত 
সহোয়ক হরোত পোরো�। তথর্ রোশর়ো� ক�ো� ফরোল 
সমসর্ো� সমোধোি হরোত পোরো� িো ভবিষর্রোত সমসর্ো 
প�্বতরো�োধ ক�ো রোররোত পোরো�। প�্কৃত শুিোবিরোত 
রোপৌঁেোরোিো� আরোরই রোিবশ�ভোর রথোরথ প�্বক�্র়ো 
মোমলো বিষ্পত্বত (মীমোংসো) হরোর় রোর়।
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আপনা্ শ্্ড্রগুকি সাকজশয় কনন

আপিো� রো�কড�্রবুল সোবজরোয় বিরোত শ�ু ুক�িু। এখোরোি 
িবথরবুল� একবর তোবলকো �রোরর়োে রো আপিো� জির্ সহোর়ক 
হরোত পোরো�৷ আপিো� রবদ কবপ িো থোরোক, এখি রোসরবুল লোভ 
ক�ো� এিং সোিধোিতো� সোরোথ পর�্োরোলোচিো ক�ো� সমর ়এরোসরোে।

ব�রোপোট� ্কোে�্
ব�রোপোর� ্কোড�্ বক রোদখোর ়রোর আপিো� সিত্োি সকু্রোল ভোল ক�রোে? 
সক্রুোল সংর�ো্ম ক�রোে িো এমিবক িরথ্�্ হরোয়রোে? বশক্ষরোক� মিত্ির্ 
বকিরোল?

িোবি� কোজ ও প�ীক্ষো
িোবি� কোজ এিং প�ীক্ষো দুবর বজবিস পর�্রোিক্ষণ ক�রোত 
সোহোরর ্করো�: 1) আপিো� সি্তোিরোক স্কুরোল বকরোশখোরোিো হরোচ্ে; 
এিং 2) আপিো� সি্তোি স্কুরোল কতরো ভোরোলো ক�রোে। মোিসম্মত 
প�ীক্ষো, রোরমি PSSA, Keystone Exams, এিং অির্োির,্ 
রু�ুতি্পূণ� ্হরোত পোরো�।

স্কুরোল� স্টোিরোদ� কোরোে বলবিত অবভরোরোগ
আপিো� সি্তোরোি� স্কুল রো�করোড� ্আপিো� সি্তোরোি� বিষরোর ়
আপিো� িো অির্োির ্কম�্ীরোদ� রোিোর এিং ইরোমইল অি্তভু�্ক্ত 
�রোর়রোে। রোসই রোরোরোরোরোররুবল বক প�্দশ�্ি করো�? আপবি বক 
সকু্রোল� উরোদির্ বচবহি্ত করো�রোেি, িো সক্লু আপিো� উরোদির্ বচবহি্ত 
করো�রোে? বকভোরোি স্কুল িো আপবি প�্বতবক�্র়ো জোবিরোয়রোেি? 
অর�্রবত হরোর়রোে বক?

সোধো�ণভোরোি বিত�ণ ক�ো স্কুল বিষয়ক তরর্
এবর রোসই তথর্রোক বিরোদ�শ্ করো� রো একবর সক্লু অরোিক (িো সকল) 
বশক্ষোথ�্ীরোদ� িোবড়রোত রোপ�্�ণ করো� িো তো� ওরোর়িসোইরোর প�্কোশ 
করো�। এবর পর্োমফরোলর, রোিোবরশ, কর্োরোলি্ডো� িো িীবতমোলো হরোত 
পোরো�। আপিো� সিত্োরোি� রোপ�ো্র�্োম সম্পরোক�্ আপিো� উরোদির্োর� 
জির ্এই তথর্রুবল� রোকোিবর রু�ুতি্পূণ� ্বকিো তো বিরোিচিো 
ক�ুি।

মূলর্োয়িগুবল
আপিো� সি্তোরোি� মূলর্োর়ি(রুবল) প�্োর়ই একবর রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি� একবর রু�ুতি্পূণ� ্অংশ। বিবশ্চত ক�ুি 
রোর আপিো� কোরোে আপিো� সিত্োরোি� সমসত্ মলূর্োরর়োি� কবপ 
স্কুল িো ির্বক্তরত মূলর্োর়িকো�ীরোদ� মোধর্রোম সম্পি্ি হরোর়রোে।

বকেু িো সমস্ত িবর একবট ররোরর প�্বক�্রেো 
েুিোবিরোত প�্দে�্িী বহসোরোি ির্িহো� ক�ো 
রোররোত পোরো�, তোই আপবি রত তোেেোতোবেে 
রোসগুবলরোক একত�্ ক�রোত পো�রোিি, ততই 
আপবি প�্স্তুত হরোিি।

প�্স্তোবিত বেক্ষোগত বিরোরেোরোগ� বিজ্ঞবপ্ত (NOREP)
অরোিক রোক্ষরোত� ্এবর একবর রু�ুতি্পূণ� ্িবথ কো�ণ IEP বরম 
আপিো� সি্তোরোি� জির ্প�্রোয়োজিীয় বশকষ্োমলূক রোপ�ো্র�ো্মবর 
বিরোয় বক বসদ্ধোরোি্ত রোপৌঁরোেরোে, তো বিরোদ�্শ করো�।

্ুই্ কিপ

বতিবর িবথ �রোর়রোে রো রোররোকোরোিো রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবি� রোক্ষরোত�্ প�্োর় সিসমরে গু�ুতি্পূণ�:্

1.   মূলর্োয়রোি� ব�রোপোর�্;
2.  প�্স্তোবিত বশক্ষোরত বিরোর়োরোর� বিজ্ঞবপ্ত 

(রোরোক “NOREP“ িলো হর)়; এিং
3.  সি্তি্ত�্ বশক্ষো কোর�্ক�্ম (IEP)।

মূলর্োরেি প�্বতরোিদি, NOREP এিং IEP 
সকরোলই আপিো� সি্তোরোি� প�্রোর়োজিীর় 
রোপ�ো্র�ো্মবর প�ব্তষঠ্ো ক�রোত একসোরোথ কোজ করো�।
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সি্তি্ত� ্বেক্ষো রোপ�্োগ�্োম (IEP)
এবর আপিো� সি্তোরোি� বশক্ষো এিং পব�রোষিোরুবল� জির ্
িীলিকশো (িো মোিবচত�)্। আপিো� উরোদি্রোর� সোরোথ সম্পবক�্ত 
প�্বতবর IEP-এ� কবপ আপিো� কোরোে আরোে তো বিবশ্চত ক�ুি।

ক্লোস�ুম পব�দে�্ি
আপবি আপিো� সি্তোরোি� ক্লোস�ুম পব�দশ�্ি ক�রোত চোইরোত 
পোরো�ি। রোশ�্ণীকরোক্ষ অবভভোিকরোদ� রোদখো� বিষরোর ়আপিো� 
স্কুরোল� একবর িীবতমোলো থোকরোি। এই ধ�রোি� পব�দশ�্রোি� জির ্
সক্রুোল� িীবতরবুল সমপ্রোক� ্প�ীকষ্ো ক�িু। পব�দশ�ি্ সমপ্রোক�্ 
সমস্ত স্কুল বির়ম অিুস�ণ ক�ুি।

স্কুরোল� রো�কে� ্রোদিুি
স্কুল আপিো� সি্তোরোি� বশক্ষোরত রো�কড� ্িজোর ়�োরোখ। 
আপিো� রোসই রো�কড�্রুবল পর�্োরোলোচিো ক�ো� অবধকো� 
�রোর়রোে। একিো� আপবি রোসরুবল পর�্োরোলোচিো ক�রোত িলরোল, 
স্কুলরোক সমর়মত আপিো� অিুরো�োরোধ� উত্ত� বদরোত হরোি। 
সি�্োবধক, আপবি অিুরো�োধ ক�ো� পরো� স্কুলবররোক অিশর্ই রোসই 
রো�কড�্রুবল আপিো� কোরোে 45 কোর�্বদিরোস� মরোধর ্উপলি্ধ 
ক�রোত হরোি। আপবি অিুবলবপ ক�ো� জির ্অিুরো�োধ করো�রোেি 
এমি রোররোকোরোিো িবথ� জির ্স্কুরোল� একবর রোেোর “প�্বত পৃষ্ঠো“ 
চোজ� ্প�্রোরোজর ্হরোত পোরো�।

একবট সি্োধীি বেক্ষোগত মূলর্োরেি (IEE) বিরোিচিো ক�ুি
আপবি রবদ সকু্ল দিো্�ো সম্পিি্ ক�ো আপিো� সিত্োরোি� মলূরো্রর়োি� 
সোরোথ একমত িো হি তরোি আপবি একবর সি্োধীি মূলর্োর়রোি� 
জির্ অিরুো�োধ ক�রোত পোরো�ি। একবর সিো্ধীি বশক্ষোরত মলূরো্রি়, 
িো IEE হল একবর রোরোরর ্প�ীক্ষরোক� দিো্�ো পব�চোবলত একবর 
মূলরো্র়ি বরবি সক্রুোল বিরকুত্ িি।

আপবি রবদ IEE-এ� জির ্অিুরো�োধ করো�ি, তরোি স্কুল 
আপিোরোক এই তথর ্রোদরোি:

• রোকোথোর ়IEE রোপরোত হরোি রোস সম্পরোক� ্তথর;্

• IEE-এ� জির ্প�্রোর়োজিীর়তো; এিং

• IEE প�ীক্ষরোক� রোরোরর্তো

আপবি রোকি সক্রুোল� মলূরো্রর়োি� সোরোথ একমত িি তো� জির ্সক্লু 
আপিোরোক বজজ্ঞোসো ক�রোত পোরো�। আপিোরোক কো�ণ জোিোরোত 
হরোি িো, বকি্ত ুআপবি রবদ তো করো�ি, তোহরোল এ� ফরোল আপবি 
এিং স্কুল আপিো� উরোদি্র বিরোর ়আরোলোচিো ক�রোত পোরো� এিং 
এমিবক রোসরুবল সমোধোি ক�রোত পোরো�।

আপবি একবর IEE-এ� অিুরো�োধ ক�ো� পরো�, স্কুল দুবর 
বজবিরোস� মরোধর্ একবর ক�রোি:

1. স্কুল তো� মূলর্োর়ি রথোরথ বেল তো রোদখোরোিো� জির ্একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ ক�রোি; িো

2. স্কুল বিবশ্চত ক�রোি রোর একবর IEE স্কুরোল� খ�রোচ ক�ো হরোর়রোে 
(আপিো� ির)় এিং আপিোরোক বিরোদ�্বশকো প�্দোি ক�রোি রো 
উপরো�� িুরোলরোরড পরোর়ি্ররুবল� মরোতো বিষর়রুবল সম্পরোক� ্

রিি স্কুল একবট মূলর্োরেি পব�চোলিো করো� 
রো� সোরোর আপবি একমত িি, তিি আপবি 
সক্রুোল� ি�রোচ েধুমুোত� ্একবট ইবিে্রোপরোিে্িট্ 
এেুরোকেিোল ইভোলুরোরেেি (IEE) পোওরেো� 
অবধকো�ী।

অিসু�ণ ক�ো হরোি। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ রবদ স্কুরোল� সোরোথ সমম্ত 
হি রোর তো� মূলর্োর়ি উপরুক্ত বেল, তরোি আপিো� এখিও 
আপিো� খ�রোচ একবর IEE ক�ো� অবধকো� আরোে। আপবি রবদ 
স্কুরোল� খ�রোচ একবর IEE লোভ করো�ি িো স্কুরোল� সোরোথ আপিো� 
প�্োপ্ত একবর মূলর্োর়ি রোশর়ো� করো�ি এিং বিরোজ� জির ্অথ� ্
প�্দোি করো�ি, তোহরোল মূলর্োর়রোি� ফলোফল বিম্ি�ূপ হরোত পোরো�:

• সিত্োরোি� বশকষ্োমলূক রোপ�ো্র�ো্ম বিধ�ো্�রোণ� রোকষ্রোত� ্অিশরই্ 
স্কুরোল� মোধর্রোম বিরোিচিো ক�ো উবচৎ (রবদ বকিো মূলর্োর়িবর 
স্কুরোল� প�্রোর়োজিীর়তো পূ�ণ িো করো�); এিং

• রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত প�্মোণ বহসোরোি আপবি, স্কুল 
িো উভর়ই ির্িহো� ক�রোত পোরো�ি।
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শিক্ং ইন

আইি বক িরোল?

আবম রোকোি রোইমলোইি অিুস�ণ ক�ি?

বকভোরোি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো অিু�ূপ মোমলো� রোক্ষরোত� ্বসদ্ধোি্ত বিরোয়রোে?

রোকোি সোক্ষী এিং প�্দশ�্িী আমো� মোমলো প�্মোণ ক�রোত সোহোরর ্ক�রোি?

স্কুরোল� অিস্থোি বক?

আপবি এখি আপিো� সিত্োরোি� বশকষ্োমলূক রোপ�ো্র�ো্ম সমপ্রোক� ্আপিো� প�র্োরো়জিীর় সমসত্ তথর ্সংর�হ্ করো�রোেি। 
এখি, বদি্তীর ়ধোরোপ� প�্শ্ি হল “আইি বক আমো� সি্তোরোি� বশক্ষো� বিষরোর ়আমো� দৃবষ্রভবঙর্রোক সমথ�্ি করো�?“ 

এখোরোি বকে ুপ�্শ্ি আপিোরোক বজজ্ঞোসো ক�রোত হরোি:
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বিরোেষ বেক্ষো আইি ও 
প�্বিধোি পর�্োরোলোচিো ক�ো� 
জির ্800-879-2301 িমি্রো� 

ConsultLine বিরোেষজঞ্�ো আপিো� জির্ 
উপলি্ধ �রোয়রোে, TTY ির্িহো�কো�ী�ো: 
PA ব�রোল 711-এ।

ধাপ 2: আইন কশখুন

কিশশষ কশ্রষা্ নীকতমািা ও আইন

বিরোশষ বশক্ষো আইি সম্পরোক� ্এিং রোসই আইিরুবল কীভোরোি 
আপিো� সি্তোরোি� বশক্ষোমূলক কম�্সূবচরোত প�্রোরোজর ্হরোি, এই 
বিষরোয় আপিো� অি্তত একবর প�্োথবমক ধো�ণো থোকরোত হরোি।

দুবর প�্ধোি রোফডোরো�ল আইি (বিবধমোলো) রো রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবি� রোক্ষরোত� ্প�্রোরোজর্:

• প�ব্তিি্ধী বেকষ্ো আইি (“IDEA“ বহসোরোি উরোলল্ি ক�ো হরে); 
এিং

• 1973 সোরোল� পুিি�্োসি আইরোি� ধো�ো 504 (“ধো�ো 504“ 
বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হরোর়রোে)

বিরোশষ বশক্ষো� জির ্রোফডোরো�ল তহবিল পোওর়ো� জির ্বশক্ষো 
সংস্থোরুবলরোক অিশর্ই এমি সি প�্রোয়োজিীয়তো পূ�ণ ক�রোত 
হরোি, তো IDEA আইি এিং িীবতমোলো তোবলকো করো�৷ ধো�ো 504 
হল একবর বিষমর ্বিরো�োধী আইি/বির়ম। ধো�ো 504 মোবক�্ি 
রুক্ত�োরোষ্র�্� বশক্ষো বিভোর রোথরোক রোফডোরো�ল আবথ�্ক সহোর়তো 
পোর ়এমি রোপ�্োর�্োম িো বক�্র়োকলোরোপ অক্ষমতো� উপ� বভত্বত 
করো� বিষমর ্বিবষদ্ধ করো�।

বিরোশষ বশক্ষো� জির ্রোফডোরো�ল তহবিল পোওর়ো� জির ্বশক্ষো 
সংস্থোরুবলরোক অিশর্ই এমি সি প�্রোয়োজিীয়তো পূ�ণ ক�রোত 
হরোি, তো IDEA আইি এিং িীবতমোলো তোবলকো করো�৷ ধো�ো 504 
হল একবর বিষমর ্বিরো�োধী আইি/বির়ম। ধো�ো 504 মোবক�্ি 

রকুত্�োরোষর্��্ বশক্ষো বিভোর রোথরোক রোফডোরো�ল আবথ�্ক সহোরত়ো 
পোর ়এমি রোপ�্োর�ো্ম িো বক�র্ো়কলোরোপ অকষ্মতো� উপ� বভত্বত 
করো� বিষমর্ বিবষদধ্ করো�।

IDEA এিং ধো�ো 504-এ� মরোধর ্অরোিক বমল �রোর়রোে। 
এই দুবর আইরোি� মরোধর ্পোথ�্কর ্সম্পরোক� ্আ�ও তরোথর্� 
জির,্ U.S. বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশরোি� ওরোর়িসোইর 
http://www.ed.gov-এ রোদখুি, অথিো আপবি 
800-879-2301; TTY ির্িহো�কো�ী: PA ব�রোল 711 
িমি্রো� ConsultLine-এ কল ক�রোত পোরো�ি।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

বিরোশষ বশক্ষো আইি সম্পরোক� ্অরোিক ওরোর়িসোইর আরোে। রোকউ রোকউ অির্রোদ� রোচরোর ়রোিবশ 
সম্মোবিত। একবর সুপব�বচত এিং সু-সম্মোবিত জোতীর ়ওরোর়িসোইর, Wright’s law, 
রো বপতোমোতো� জির ্প�্স্তুত ক�ো হরোয়রোে। 

ODR-এ� ওরোর়িসোইরোর ির্োবমবল ব�রোসোস� ্লোইরোি�্ব�রোত অবভভোিকরোদ� জির ্বিরোশষ বশক্ষো 
বিবধমোলো, অবধকো� এিং পদ্ধবত সম্পরোক� ্তথর ্�রোর়রোে।

http://www.ed.gov
http://www.wrightslaw.com
http://odr-pa.org/parents/parent-resource-library
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অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

IDEA িীবতমোলো পিুি।

ধো�ো 504-এ� িীবতমোলো পিুি।

বিরোশষ বশক্ষো সংক�্োিত্ �োষর্�ী্র ়আইি ও িীবতমোলোও �রোরর়োে। 
IDEA আইরোি �োষর্�ী্র ়প�ব্তপকষ্ রোপিবসলরোভবিরেো রোকোরোে, 
অধরো্রে 14 এ� অধীরোি পোওরো় রোর।় আপবি শিুরোত পোরোিি 
রোর রোলোরোক�ো �োষর্�ী্র ়িীবতমোলোরোক “অধরো্র ়14“ বহসোরোি উরোল্লখ 
করো�। অধরো্র় 14 রোকোি চোর�ো্� িো সোইিো� চোর�ো্� সক্রুোল পডো় 
বশক্ষোথ�ী্রোদ� জির্ প�র্োরোজর ্ির।় চোর�ো্� এিং সোইিো� চোর�ো্� 
সক্লুরবুল পৃথক �োষর্�ী্র ়বিরোশষ বশক্ষো িীবতমোলো রোমরোি চরোল, রো 
অধরো্রে 711-এ� অধীরোি রোপিবসলভোবিরো় রোকোরোডও পোওরো় রোর।়

অধর্োরে 15 এ� অধীরোি অধর্োর ়504-এ� �োষ্র�্ীর ়প�্বত�ূপ 
রোপিবসলরোভবির়ো রোকোরোডও পোওর়ো রোর়। আপবি শুিরোত পোরোিি 
রোর রোলোরোক�ো �োষ্র�্ীর ়বিবধরুবলরোক “অধর্োর ়15“ বহসোরোি উরোল্লখ 
করো�। অধর্োর ়15 রোকোি চোর�্ো� িো সোইিো� চোর�্ো� স্কুরোল পড়ো 
বশক্ষোথ�্ীরোদ� জির ্প�্রোরোজর ্ির;় রোরোহোক, চোর�্ো� িো সোইিো� 
চোর�্ো� স্কুলরুবলরোক ধো�ো 504 রোমরোি চলরোত হরোি।

আইি ও িীবতমোলো সম্পরোক�্ বিস্তোব�ত…
রোিেোরো�ল আইরোি� িীবতমোলো �রোরেরোে, 
রো বিবধবট িোস্তিোরেি করো�। িীবতমোলোগুবল 
কীভোরোি আইিবট অিুস�ণ ক�ো হরোি রোস 
সম্পরোক�্ আ�ও বিবদ�্ষ্ট তরর্ প�্দোি করো�।

আপবি রোর আইিগুবল পিরোিি, তো রোিবে 
গু�ুতি্পূণ�্ িয়। এবট িুিই গু�ুতি্পূণ�্ রোর 
আপবি িীবতমোলো পিরোিি।

https://sites.ed.gov/idea/statuteregulations/#regulations
https://www2.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html
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্ুই্ কিপ

আপবি রখি রোস্ররোর� এিং রোফডোরো�রোল� আইরোি�রুবল  তুলিো ক�রোিি তখি আপবি রোদখরোত পোরোিি রোর, রোিবশ�ভোর 
রোক্ষরোত�্ই এরুবল একই �কম। এমি করোর়কবর বিভোর �রোর়রোে রোরখোরোি রোপিবসলভোবির়ো� আইিরুবল রোফডোরো�রোল� 
আইি রোথরোক পৃথক। রু�ুতি্পূণ�্ পোথ�্কর্ হল:

• রোপিবসলরোভবির়ো� আইরোি� রোক্ষরোত�্ প�্রোর়োজি রোর 
িবুদধ্িতৃব্তক অক্ষমতো সহ বশক্ষোথ�্ীরোদ� প�্বত দইু িেরো� 
অি্তত একিো� পুিমূ�্লর্োর়ি ক�ো প�্রোর়োজি, রখি 
রোফডোরো�ল আইরোি শুধুমোত�্ প�্বত বতি িেরো� অি্তত 
একিো� পুিমূ�্লর্োর়ি ক�ো প�্রোর়োজি।

• রোপিবসলরোভবির়ো� আইিরুবল িুবদ্ধিৃত্বতক প�্বতিি্ধী 
বহসোরোি বচবহ্িত বশক্ষোথ�্ীরোদ� জির্ স্থোি বিধ�্ো�রোণ� 
পব�িত�্ি বহসোরোি স্কুল রোথরোক রোকোরোিো অপসো�ণরোক 
সংজ্ঞোবর়ত করো�। এবর রোফডোরো�ল আইি রোথরোক বভি্ি, 
রো এই পোথ�্কর্ করো� িো।

• রোপিবসলরোভবিরো়� আইরোি একজি েোত�র্োক আরকোরোিো� 
সমর ়বিবদ�্ষর্ পদ্ধবত এিং বিবধবিরোষরোধ� প�র্োরো়জি হর।় 
রোফডোরো�রোল� আইরোি সীমোিদধ্তো সরোমিো্ধি করো� িো।

• রোপিবসলরোভবির়ো� আইরোি 14 িে� িো তো� রোিবশ  
ির়সী েোত�্রোদ� তোরোদ� IEP-এ� অংশ বহসোরোি একবর 
পব�িত�ি্ ক�ো� পব�কলপ্িো� প�র্োর়োজি হর়। বশক্ষোথ�ী্রোদ� 
ির়স 16 িে� িো হওর়ো পর�্ি্ত রোফডোরো�ল আইিরুবল 
কোর�্ক� হওর়ো� জির্ একবর �ূপোি্ত� পব�কল্পিো� 
প�্রোর়োজি হর় িো।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 24

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি

অধরো্রে 14-এ� িীবতমোলো সমপ্রোক� ্আ�ও পড়িু।

অধরো্রে 711-এ� িীবতমোলো সমপ্রোক� ্আ�ও পড়িু।

অধরো্রে 15-এ� িীবতমোলো সমপ্রোক� ্আ�ও পড়িু।

বশকষ্ো� জির ্�োষর্�ী্র় িীবতমোলো রোপিবসলরোভবিরেো 
রোকোরোে� ওরোরেিসোইরোটও পোওর়ো রোরোি।

রোপিবসলরোভবির়ো িুর্রো�ো অফ রোস্পশোল এডুরোকশি 
অধর্োর ়14 সম্পরোক� ্প�্শ্ি ও উত্ত�রুবল� একবর 
তোবলকো বতব� করো�রোে৷ রোসরুবল PaTTAN 
ওরোরেিসোইরোট� আইবি বিভোরোগ পোওর়ো রোরোি৷

এটো রোিোঝো গু�ুতি্পূণ� ্রোর আপবি আপিো� 
সিত্োরোি� বেক্ষোমূলক কম�্সচূী� সোরোর একমত 
িো হওরেোরে, এ� মোরোি এই িরে রোর আপবি �োষ্ট� ্
িো রোিেোরো�ল আইি লঙ্ঘি প�্বতষ্ঠো� জির ্

আইবি মোি পূ�ণ করো�রোেি।

IDEA আইশন্ অধীশন আপনা্ মামিা  
প্রমাণ ্্া

বিরোশষ বশক্ষো আইি জবরল হরোত পোরো�। বকি্ত ুএকবর রোমৌবলক 
ধো�ণো �রোরর়োে রো র�ুতুিপ্ণূ�:্ একবর সক্লুরোক একজি বশকষ্োথ�ী্রোক 
সরোি�ো্তত্ম রোপ�ো্র�ো্ম প�দ্োরোি� প�র্োরো়জি হর ়িো, ি�ং একবর উপরকুত্ 
রোপ�্োর�ো্ম প�দ্োি ক�রোত হরোি।

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি প�্োর়ই “উপরুক্ত“ বক তো বিরোর ়
মতবিরো�োরোধ� উপ� রোকি্দ�্ীভূত হর়।

সম্প�্বতক জোব� ক�ো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 
বসদ্ধোি্ত এিং অির্োির্ বিরো�োধ বিষ্পত্বত� 
তরর্ সম্পরোক�্ িত�্মোি রোকো� জির্ আপবি 
ODR listserv-এ� জির্ সোইি আপ ক�রোত 
পোরো�ি।

http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter14/chap14toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter711/chap711toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter15/chap15toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?titleNumber=022&file=/secure/pacode/data/022/022toc.html&searchunitkeywords=&operator=OR&title=null
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?titleNumber=022&file=/secure/pacode/data/022/022toc.html&searchunitkeywords=&operator=OR&title=null
https://www.pattan.net/Legal/PDE-Resources/Special-Education-Question-and-Answer-Compendium
https://www.pattan.net/Legal/PDE-Resources/Special-Education-Question-and-Answer-Compendium
http://odr-pa.org/subscribe-to-odr/
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ধা্া 504 এ্ অধীশন আপনা্ মামিা 
প্রমাণ ্্া

একবর ধো�ো 504 লঙ�্ি প�ম্োণ ক�রোত, আপিোরোক অিশর্ই 
বিম্িবলবখতরবুল প�ম্োণ ক�রোত হরোি:

1. রোরমবি িীবতমোলোরোত সংজ্ঞোবয়ত রোর বশক্ষোথ�্ীবর প�্বতিি্ধী;

2. বশকষ্োথ�ী্বর অিরথ্োর ়সক্রুোল� কোর�ক্�র্োম অংশর�হ্রোণ� জির ্
রোরোরর;্

3. স্কুল িো বশক্ষো রোিোড�্ রোফডোরো�ল আবথ�্ক সহোর়তো র�হ্ণ করো�; 
এিং

4. স্কুরোল প�্দত্ত একবর রোপ�্োর�্োম িো অির্োির ্পব�রোষিোর ়
অংশর�্হণ, সুবিধো রোথরোক িবঞ্চত িো বিষরোমর্� সোরোপরোক্ষ 
বশক্ষোথ�্ীরোক িোদ রোদওর়ো হরোর়বেল।

আপিো� মত সমসর্োরবুল� মত পিূ�্িত�্ী রোকরোস� রোকষ্রোত� ্আইবি 
বসদ্ধোি্তরুবল পিো এিং রোিোঝো� জির ্এবর সহোর়ক হরোত পোরো�। 
এরুবল আপিো� বিরোজ� মোমলো� আইবি বদকরুবল আ�ও 
ভোলভোরোি িুঝরোত আপিোরোক সহোর়তো ক�রোত পোরো�। ODR 
ওরোরি়সোইরোর সোমপ্�ব্তক েিুোবি কম�ক্ত�ো্� বসদধ্োরোি্ত� কবপ 
�রোর়রোে। আদোলরোত� বসদ্ধোি্তরুবল ODR ওরোর়িসোইরোর পোওর়ো 
রোর ়িো এিং আপিো� জির ্রোসরুবল অর্োরোক্সস এিং ির্োখর্ো 
ক�ো� জির ্আইিী জ্ঞোিসমপ্ি্ি একজি িরব্কত্� প�র্োরো়জি 
হরোত পোরো�।

্ুই্ কিপ

IDEA রোথরোক প�ব্তিিধ্ী বশশরুোদ� জির ্সিত্িত্�্ 
বশকষ্োমলূক রোপ�ো্র�্োম প�র্োর়োজি। একবর বশশু� 
জির্ রো উপরুক্ত বশক্ষো হরোত পোরো� তো আপিো� 
সিত্োরোি� জির ্উপরুকত্ রোপ�্োর�ো্ম ির।় রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� বসদ্ধোি্ত পড়ুি। বিবদি্�্ধোর় অির্ 
অবভভোিকরোদ� সোরোথ কথো িলুি, বকি্তু মরোি 
�োখরোিি রোর আপিো� সি্তোরোি� IEP বরম, রো� 
মরোধর ্আপবি অি্তভ�ুক্ত্, আপিো� সি্তোরোি� জির ্
বক প�্রোর়োজি তো বিধ�্ো�ণ করো�, তোরোদ� অিির্, 
ির্বক্তরত চোবহদো� উপ� বভত্বত করো�, অির্ 
বশশু বক র�্হণ ক�রোত পোরো� তো� উপ� বভত্বত 
করো� ির়।

আপবি আপিো� সি্তোরোি� কম�্সূচীরোত িুবে 
িি, িো স্কুল আপিো� সি্তোরোি� সোরোর রোরভোরোি 
আচ�ণ করো�রোে, তো� মোরোি সি্রেংবক�্রেভোরোি 
এই িরে রোর আপিো� স্কুল আপিো� এিং 
আপিো� সি্তোরোি� প�্বত বিষমর্ করো�রোে। 
আপিোরোক অিেরই্ উপরো� তোবলকোভক্ুত চো�বট 
আইবি প�্রোরেোজিীরেতো পূ�ণ ক�রোত হরোি।
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ররোরর প�্বক�্রেো� অিুরো�োধ ক�রোিি বকিো 
তো বসদ্ধোি্ত রোিওরেো� জির ্আপিো� কোরোে 

অিু�ি্ত সমরে রোিই।

িাইমিাইন

এখোরোি আইি রো িরোল:

IDEA §300.511 - বি�রোপক্ষ রথোরথ শুিোবি� প�্বক�্য়ো

(e) শিুোবি� অিরুো�োরোধ� জির ্রোইমলোইি। একজি অবভভোিক 
িো সংস্থোরোক অিশর্ই তোরোদ� রথোরথ প�্বক�্র়ো� অবভরোরোরোর� 
বিষরোর় বি�রোপক্ষ শুিোবি� জির্ দুই িেরো�� মরোধর্ অিুরো�োধ 
ক�রোত হরোি িো জোিোরোিো উবচৎ বেল রোর অবভরুক্ত পদরোক্ষপবর 
রথোরথ প�্বক�র্ো়� অবভরোরোরোর� বভতব্ত বতব� করো�, িো রবদ �োরোষর্��্ 
কোরোে একবর স্পষ্র অবভরোরোর থোরোক এই অংরোশ� অধীরোি এই 
ধ�রোি� রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োরোধ� জির্ সমর়সীমো, 
রোস্রর আইি দি্ো�ো অিুরোমোবদত সমরোর়� মরোধর্ প�্রোরোজর্।

এই সীমোিদধ্তো িো সমরর়ো�খোরোক সীমোিদধ্তো� সংবিবধ বহসোরোি 
উরোল্লখ ক�ো হর়। রোপিবসলরোভবির়োর ়বিরোশষ বশক্ষো� কো�রোণ 
শুিোবি� অিরুো�োরোধ� জির ্প�্রোরোজর ্রোকোরোিো সস্ুপষর্ সমর়সীমো রোিই।

এই দুই িেরো�� বির়রোম� দুবর ির্বতক�্ম �রোর়রোে:

IDEA §300.511 - বি�রোপক্ষ রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি

(f) রোইমলোইরোি� ির্বতক�্ম। এই বিভোরোর� অিুরোচ্েরোদ (e) 
িবণ�্ত রোইমলোইিবর বপতোমোতো� জির্ প�্রোরোজর্ ির় রবদ 
বপতোমোতোরোক একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোর দোরোর়� 
ক�রোত িোধো রোদওর়ো হর়-

1. LEA-এ� মোধর্রোম বিবদ�্ষ্র ভুল উপস্থোপি রোর এবর রথোরথ 
প�ব্ক�র্ো়� অবভরোরোরোর� বভত্বতরোত সমসরো্� সমোধোি করো�রোে; িো

2. এই অংরোশ� অধীরোি অবভভোিকরোক স�ি�োহ ক�ো� জির্ 
অবভভোিরোক� কোে রোথরোক প�্রোয়োজিীয় LEA-এ� তথর্ আররোক 
�োখো।

রবদ আপবি বিশি্োস করো�ি রোর এই পব�বস্থবতরুবল� মরোধর ্একবর 
�রোররোে, তোহরোল আপিোরোক অিশর্ই এবর প�্মোণ ক�ো� জির ্
প�্স্তুত থোকরোত হরোি। শুধ ুএই �রিো �রোররোে িলো ররোথষ্র প�্মোণ 
ির়। রবদ স্কুল সীমোিদ্ধতো� বিবধমোলোরোক একবর সমসর্ো বহসোরোি 
উত্থোপি করো� (রো আপবি আপিো� অবভরোরোরোর� রোিোবররোশ� 
স্কুরোল� উত্তরো� িো একবর পব�চলি বহসোরোি রোদখরোত পোরোিি), 
রোহয়োব�ং অবিসো� বিম্িবলবখতরুবল� মরোধর ্একবর িো একোবধক 
সম্পি্ি ক�রোত পোরো�ি:

1. শুিোবি� আরোর আপিোরোক ির্োখর্ো ক�রোত িলুি রোকি আপবি 
বিশি্োস করো�ি রোর আপবি একবর সমর়মরোতো শুিোবি� জির ্
অিুরো�োধ করো�রোেি (প�্মোরোণ� প�্স্তোি বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো 
হরোর়রোে; (“ষষ্ঠ অংশ, প�্মোরোণ� অফো�“ রোদখুি);

2. শুিোবিরোত, আপবি কখি জোিরোতি িো বক জোিো উবচৎ 
রোস সম্পরোক� ্আপিো� এিং স্কুরোল� কোে রোথরোক প�্মোণ বিি 
এিংআপবি জোরোিি রোর আপিো� সি্তোরোি� রোপ�্োর�্োরোম একবর 
সমসর্ো বেল এিং আপবি তো� পরো� দুই িেরো�� মরোধর ্একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোত ির্থ� ্হরোর়রোেি বকিো;

3. শিুোবিরোত, উপরো� তোবলকোভক্ুত িরব্তক�ম্রুবল� বিষরোর ়প�ম্োণ 
বিি (§300.511(f))৷

শুিোবি কম�্কত�্ো বিধ�্ো�ণ ক�রোিি আপিো� অিুরো�োধ 
সমরোর়োপরোরোরী বেল বক িো। বতিবর সম্ভোির ্ফলোফল �রোয়রোে:

1. আপবি অরোিক রোদব�রোত শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো�রোেি, 
এিং আপিো� অবভরোরোর খোব�জ ক�ো হরোি। �োজর ্িো 
রোফডোরো�ল আদোলরোত বসদ্ধোরোি্ত� বি�ুরোদ্ধ আবপল ক�ো� 
অবধকো� আপিো� �রোয়রোে।

2. আপবি সমর়মত শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো�রোেি, এিং 
শুিোবি চলরোি।
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3. আপবি আপিো� অবভরোরোরোর� সমসর্োরুবল� জির ্বকে,ু 
বকি্ত ুসকরোল� জির ্সমর়মত শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো�ি 
িোই। আপবি রোর বিষর়রুবল উত্থোপি করো�রোেি রোসরুবল একবর 
সমরোর়োপরোরোরী ফর্োশরোি শুিোবি চলরোি। শুিোবি� প�্বক�্র়ো� 
রোশরোষ, রোকোি বিষর়রুবল সমরোর়োপরোরোরী বেল (িো বেল িো) 
রোসই বিষরোর ়রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� �োর ়সহ �োষ্র�্ীর ়িো রোফডোরো�ল 
আদোলরোত শিুোবি কম�ক্ত�্ো� বসদধ্োরোিত্� রোররোকোরোিো বদক সমপ্রোক� ্
আবপল ক�ো� অবধকো� আপিো� আরোে।

প্রকত্াশ্্ ্রিাকনরত

প�ব্তকোরো�� ক্লোবি্ত� ধো�ণো� মোরোি হল রোর একবর পক্ষরোক অিশরই্ 
�োষ্র�্ীর ়িো রোফডোরো�ল আদোলরোত মোমলো দোরোর়� ক�ো� আরোর 
রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� শিুোবি� পদধ্বত� মধর ্বদরোর় রোররোত হরোি। অির্ 
কথোর়, রোিবশ�ভোর রোকষ্রোত�,্ আপিো� উরোদির্ সমোধোি ক�ো� রোচষর্ো 
ক�ো� জির্ আপিোরোক প�থ্রোম রথোরথ প�ব্ক�্রো় বসরোসর্ম িরি্হো� 
ক�রোত হরোি। রবদ পকষ্ IDEA-এ� অধীরোি বিষপ্তব্ত (একবর 
প�ব্তকো� িো সমোধোি) চোর ়তোহরোল IDEA-এ� জির্ একবর 
পকষ্রোক উতথ্োবপত দোবিরবুল� জির্ প�শ্োসবিক প�্বতকোরো�� 
বিষ্কোশি ক�রোত হরোি।

�োষর্�ী্র ়আইি বকে ুবিষরোর ়বভিি্। PA রোকোরোড� অধর্োর় 15 িরোল 
রোর বিষরোমর্� দোবি� জির্, একবর পক্ষ প�র্োিশোবধকো� অসি্ীকো�, 
সমোি আচ�ণ িো প�্বতিি্ধকতো� উপ� বভত্বত করো� বিষমর্ 
সংক�্োি্ত দোবি উত্থোপি ক�ো� জির্ রথোরথ প�্বক�্র়ো পদ্ধবত 
ির্িহো� ক�রোত পোরো� এিং তো�পরো� আদোলরোত রোররোত পোরো� 
(রবদ প�্রোর়োজি হর়), বকি্তু বপতোমোতো� রথোরথ প�্বক�্র়ো 
বসরোস্ররোম� সোরোথ শু�ু ক�ো� প�্রোর়োজি রোিই।

্ুই্ কিপ

পদ্ধবতরত সু�ক্ষো� বিজ্ঞবপ্ত ODR-এ� 
ওরোরেিসোইরোট উপলি্ধ �রোয়রোে। একবর অবডও 
সংস্ক�ণ এই ওরোর়ি পৃষ্ঠোর় উপলি্ধ �রোয়রোে।

800-879-2301; TTY িরি্হো�কো�ী: 
PA ব�রোল 711-এ ররোরর প�্বক�্রেো 
েুিোবি� বিষরোরে বিরোেষ বেক্ষো 

আইি ও প�্বিধোি পর�্োরোলোচিো ক�ো� জির ্
ConsultLine বিরোেষজ্ঞ�ো আপিো� জির্ 
উপলি্ধ �রোয়রোে।

https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/.
https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/.
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ধাপ 3: সর্ িু কডসকি র্্ রি কিশিিনা ্ ্ুন'

আপিো� রোকরোস� বিষরোয় রোিোঝো� অথ� ্হল স্কুরোল� রোকস িুঝরোত 
পো�ো। আপিোরোক এই প�্শ্িোিলী বজজ্ঞোসো ক�ুি:

• স্কুরোল� অিস্থোি বক? বকভোরোি এ� অিস্থোি আমো� রোথরোক 
আলোদো? রোকি?

• (রবদ আপবি জোরোিি) শুিোবিরোত স্কুল রোকোি সোক্ষী হোবজ� 
ক�রোি? তো�ো বক িলরোি?

• (রবদ আপবি জোরোিি) শুিোবিরোত স্কুল রোকোি িবথ (প�্দে�্িী) 
ির্িহো� ক�রোি? রোসই িবথরুবল বক স্কুল রো িলরোে, িো আবম রো 
িলবে তো সমথ�্ি করো�?

• আইি বক আমো� িো স্কুরোল� অিস্থোিরোক সমথ�্ি করো�?
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ধাপ 4: শহয়াক্ং ্ ম্র্ ত্রা্ ্ ায্রপক্কধ

এেোড়োও আপিোরোক বিবশ্চত হরোত হরোি রোর আপিো� সি্তোরোি� 
বশক্ষোমূলক রোপ�্োর�্োরোম� সোরোথ আপিো� রোর সমসর্োবর �রোর়রোে 
তো এমি একবর সমসর্ো রো একজি রথোরথ প�্বক�্র়ো রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্ বসদধ্োি্ত বিরোত পোরো�ি। অির্ কথোর়, আপিো� উরোদির্ 
বক এমি বকে ুরো একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� রোশোিো� এিং 
বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো� ক্ষমতো (এিবতরেো�) আরোে?

একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কতৃ�্তি ্সোধো�ণত বিম্িবলবখত 
বিস্তৃত বিভোররুবলরোক কভো� করো�:

• একবর রোপ�্োর�্োম িো স্থোি বিধ�্ো�রোণ� উপরুক্ততো বিধ�্ো�ণ;

• পব�রোষিো� জির ্একবর বশশুরোক সবঠকভোরোি বচবহ্িত ক�ো 
হরোর়রোে বকিো তো বিধ�্ো�ণ ক�ো;

• রোকোি ত�্োরোণ� আরোদশ িো অসি্ীকো� ক�ো, রোরমি বরউশি 
প�্বতদোি এিং/অথিো ক্ষবতপূ�ণমূলক বশক্ষো পব�রোষিো, 
িো একবর IEE।

আপিো� বিরোজরোক বজজ্ঞোসো ক�ো উবচৎ রোর আপিো� 
সমসর্োবর উপরো�� বিসতৃ্ত বিভোরোর� মরোধর্ পরোড ়বকিো। এরবি� ্িো 
অরো্েরোভোরোকরোট� সোহোরর ্েোডো় এই প�শ্ি্রবুল� উতত্� রোদওরো় 
কবঠি হরোত পোরো�। এরো রোিোঝো র�ুতুিপূ্ণ� ্রোর, একজি রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্� এখবতর়ো� বিসতৃ্ত হরোলও, একজি রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
আপিো� সিত্োরোি� বশক্ষো� সমসত্ রোকষ্রোত� ্এখবতরো়� রোিই।

উদোহ�ণসি্�ূপ, একবর রোপ�্োর�্োম িো রোপ্লসরোমরোি্র� উপরুক্ততো 
বিধ�্ো�ণ ক�ো� জির,্ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো�ো খুি বিবদ�্ষ্র 
রোপ�্োর�্োমর্োবরক বিষর ়রোরমি একবর IEP এ� বিষর়িস্ত ুএিং 
সুরোরোরোর� বিষরোর ়বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি; রোরমি একবর বশশ ুরোর 
ধ�রোি� রোথ�োবপ র�্হণ ক�ো উবচৎ; একবর সম্পবক�্ত পব�রোষিো 
বহসোরোি পব�িহরোি� প�্রোর়োজি হরোি বকিো, ইতর্োবদ। রোরোহোক, 
একজি রোহয়োব�ং অবফসো� বপতোমোতো-বশক্ষক ির্বক্তরোতি্� 
দি্রোি্দি্� সোরোথ বপতোমোতো� উরোদি্রোর� বিষরোর ়শুিোবি পব�চোলিো 
ক�রোত পোরো�ি িোই।

আপিো� বিরোশ্লষরোণ আপিোরোক সহোর়তো ক�ো� জির ্আপিো� 
কোরোে উপলি্ধ সমস্ত সংস্থোিরুবল ির্িহো� ক�িু। রোশষ পর�্ি্ত, 
আপবিই একমোত� ্বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি রোর আপবি একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ বিরোর ়এবররোর ়রোরোিি বকিো।

ধাপ 5: যথাযথ শুনাকন্ প্রক্্রয়াশ্ 
িুঝুন

একবর ররোরর প�্বক�্রেো েুিোবি হল একজি রোহয়োব�ং 
অবফসোরো�� সোমরোি একবর আইবি প�্বক�্র়ো। রোপিবসলরোভবির়োর,় 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্�ো অরো্রবি�।্ প�ব্তবর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
বিরোশষ বশক্ষো আইি এিং শুিোবি� পদ্ধবত� ির্োপক অবভজ্ঞতো 
�রোর়রোে। শুিোবিরোত, আপবি এিং স্কুল (একরোত� ্“পক্ষ“ বহসোরোি 
উরোল্লখ ক�ো হরোর়রোে) প�্রোতর্করোক সোক্ষী এিং িবথ উপস্থোপি 
ক�ো� সুরোরোর রোদওর়ো হর ়রো আপিো� অিস্থোিরোক সমথ�্ি করো�। 
রোররোকোরোিো আদোলরোত� কোর�্ক�্রোম� মরোতো, আপিোরোক আপিো� 
মোমলো প�্মোণ ক�রোত হরোি।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

িত�্মোি রোপিবসলরোভবির়ো� রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোদ� একবর তোবলকো সি�্দো রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোদ� িোরোরেোরোস� ওরোরেি রোপরোজ 
পোওর়ো রোর়। আপবি এিং স্কুল আপিো� 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বিি�্োচি ক�রোত পোরোিি িো; 
ODR বি�রোপক্ষভোরোি বিরোর়োর করো�।

https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-bios/
https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-bios/
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এবর ক�ো� জির,্ আপিোরোক বিরোম্িোবলবখত বিষয় ক�রোত হরোি:

• আপিো� “প�ো্�বম্ভক বিিবৃত�“ মোধর্রোম রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
বিকর বিষয়রুবল� �ূপরো�খো প�্ণয়ণ ক�রোত হরোি।;

• রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে প�্দশ�্িী উপস্থোপি ক�ুি রো এই 
বিষরোর ়আপিো� অিস্থোি প�্মোণ করো�;

• আপিো� সোকষ্ী এিং স্করুোল� সোকষ্ী উভরর়োকই প�্শি্ ক�িু; এিং

• খুি সম্ভিত বিরোজরোক সোক্ষর ্বদরোত চোি। (রবদ বপতো-মোতো 
উভর়ই জবড়ত থোরোক এিং একই তরোথর্� সোক্ষর ্রোদর,় তোহরোল 
সোকষ্ী হওরো়� জির ্আপিো� মরোধর ্একজিরোক বিি�ো্চি ক�িু।)

একজি আদোলরোত� প�্বতরোিদক (িো রোস্টরোিোগ�্োিো�) প�্বতবর 
শুিোবিরোত উপবস্থত থোরোকি, “রো�করোড�“্ িলো সমস্ত বকে ুতুরোল 
রোিি। আদোলরোত� প�্বতরোিদক রোর িবথবর বতব� করো�ি তোরোক 
প�্বতবলবপ িলো হর়। অবভভোিকরোক (িো তোরোদ� প�্বতবিবধ) 
প�্বতবলবপ� একবর বিিোমূরোলর ্কবপ রোদওর়ো হর়। তোরোদ� 
প�ব্তবলবপ� অিুবলবপ� জির ্অথ�প্�দ্োরোি� জির ্LEA দোরি়দধ্।

শুিোবিরোত রো �রোর তো� রোিবশ�ভোরই রোকোর� ্ব�রোপোর�্োরো�� মোধর্রোম 
িোবমরোর ়রোিওর়ো হরোি (“বলবপিদ্ধ ক�ো হরোি“)। মোরোঝ মোরোঝ, তরোি, 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ আদোলরোত� প�্বতরোিদকরোক “রো�করোড��্ িোইরো� 
রোররোত“ িলরোিি। আদোলরোত� প�্বতরোিদরোক� পরোক্ষ আরোলোচিো 
রো�কড� ্ক�ো� প�্রোর়োজি িো হরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো রো�করোড�্� 
িোইরো� চরোল রোরোিি (রোরমি সমর়সূচী সম্পরোক� ্আরোলোচিো)। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বিধ�্ো�ণ করো�ি রোর আরোলোচিোরুবল রো�করোড� ্
আরোে বক িো।

শুিোবি কম�ক্ত�ো্ শিুোবিরোত উপস্থোবপত প�ম্োরোণ� উপ� আইি 
প�্রোরো়র করো� তোরোদ� বসদধ্োিত্ রোলরোখি। হর ়আপবি িো সক্লু, অথিো 
উভর়ই, �োষ্র�্ীর ়িো রোফডোরো�ল আদোলরোত শুিোবি কম�্কত�্ো� 
বসদ্ধোরোি্ত� বি�ুরোদ্ধ আবপল ক�রোত পোরো�ি। এরো িোঞ্েিীর ়রোর 
আপবি একজি অর্োরবি�্� সোরোথ প�োমশ� ্ক�ুি, রোরি আপবি 
আপীল ক�রোিি বকিো এিং রোকোি আদোলরোত আপীল ক�রোিি, 
রোসইসোরোথ রোররোকোি সমর়সীমো এিং পদ্ধবতরত প�্রোর়োজিীর়তো 
প�ূরোণ আপিোরোক সহোরত়ো ক�ো� জির্ আপিোরোক সোহোরর ্ক�রোত 
পোরো�। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ আপিোরোক আবপরোল� তথর্ প�দ্োি 
ক�রোিি, রখি তো�ো শিুোবি কম�ক্ত�ো্� বসদধ্োিত্ রোপ��্ণ করো�।

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� বিষরোর ়আ�ও জোিরোত, আপবি বকে ু
িো সমস্ত বিম্িবলবখত ব�রোসোস�্রুবল বিরোিচিো ক�রোত পোরো�ি:

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

সোধো�ণভোরোি প�্রোরোজর ্প�্োক-েুিোবি� 
বিরোদ�্েোিলী পর�্োরোলোচিো ক�ুি।

ODR-এ� পোব�িোব�ক ব�রোসোরোস�্� লোইরোি�্ব� 
পর�্োরোলোচিো ক�ুি – রথোরথ প�্বক�্য়ো� পৃষ্ঠো।

পদধ্বতগত স�ুকষ্ো বিজঞ্বপ্তবট আিো� পড়িু 
এিং “প�ব্ক�র্ো়রত স�ুকষ্ো বিজ্ঞবপত্ - সোধো�ণ 
তথর“্-এ ODR-এ� বভবডও রোদখুি। 

রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� বিবভিি্ বদক সমপ্রোক�্ 
ODR-এ� বভবেওগুবল রোদখুি।

800-879-2301; TTY িরি্হো�কো�ী: 
PA ব�রোল 711 িমির্ো� ররোরর প�ব্ক�র্েো 
েিুোবি� বিষরোরে সোধো�ণ তরোরর�্ জির ্

ConsultLine-এ কল ক�িু।

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
https://odr-pa.org/parent-resources/parent-resource-library/due-process/.
https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/
https://odr-pa.org/due-process/procedures/
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শিক্ং ইন

আপিো� সি্তোি সম্পরোক� ্তথর ্সংর�্হ করো�রোেি।

আপিো� বিরোশষ উরোদি্রোর� বিষরোর ়আইি বক িরোল তো বশরোখরোেি।

বিষর়বর বিরোর ়বিদর্োলরোর়� অিস্থোি বক তো বিধ�্ো�ণ ক�ো করো�রোেি।

আপিো� উরোদি্রোর� উপ� রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� এখবতর়ো� আরোে বকিো তো বিরোিচিো করো�রোেি।

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি সম্পরোক� ্বকে ুপ�্োথবমক তথর ্বশরোখরোেি।

এইমোত� ্আপবি বিরোম্িোবলবখত বিষয়রুবল করো�রোেি:

প�িত�্ী বিভোরবর আপিোরোক শুিোবি� বিষরোর ়বিস্তোব�ত তথর ্প�্দোি ক�রোি, রো� মরোধর ্একবর অিুরো�োধ 
কীভোরোি ক�ো রোর ়তো অি্তভু�্ক্ত �রোয়রোে।
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তৃতীয় অংশ

যথাযথ প্রক্্রয়া্ 
প্রধকতগুকি
এই অংশবর রথোরথ প�্বক�্র়ো পদ্ধবত� বিস্তোব�ত তথর ্
প�্দোি করো�।

শিুোবি� একবর সোধো�ণ পর�্রোিকষ্ণ বদরোর় শ�ু ুকরো�, এিং 
তো�পরো� রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� অিরুো�োরোধ� বদরোক অর�স্� হয়, 
এই বিভোরবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� পদধ্বত� উপ� 
একবর ধোরোপ ধোরোপ বিরোদ�ব্শকো প�দ্োি করো�।

রবদও আপত্বত এিং পব�চলি রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� অংশ, 
তরোি রোসরবুলরোক পথৃক বিভোরোর সরোমি্োধি ক�ো হরোয়রোে: চতথু� ্
অংশ (আপত্বত) এিং পঞচ্ম অংশ (পব�চলি)।
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এ্কি যথাযথ প্রক্্রয়ায় শুনাকন্ 
শ্রষশত্র ্্রুত শুনাকন্ জনযর 
প্রকতকনকধতির্্ণ

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত রোক আপিোরোক এিং আপিো� 
সি্তোরোি� প�্বতবিবধতি ্ক�রোি তো বস্থ� ক�ো� সমর ়আপিো� 
দুবর পেি্দ আরোে:

1. আপবি শুিোবিরোত বিরোজরোক উপস্থোপি ক�রোত পোরো�ি। 
রখি একজি অবভভোিক একবর আইবি প�োমশ� ্েোড়োই 
শুিোবি� প�্বক�্র়োরোত অংশর�্হণ করো�, তখি এরোক িলো হর ়
“অবভপ�্রোিশকো�ী পক্ষ“।

2. আপবি আপিো� প�্বতবিবধতি ্ক�ো� জির ্একজি অর্োরবি� ্
ির্িহো� ক�ো� বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি। আপবি রবদ একজি 
অরো্রবি� ্ির্িহো� ক�রোত চোি, তোহরোল আপবি অরো্রবি��্ খ�রোচ� 
আপিোরোক িহি ক�রোত হরোি। আপবি শুিোবিরোত বিজর়ী হরোল, 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি রোশষ হওর়ো� পরো� আপবি আদোলরোত 
আপিো� অর্োরবি�্� বফ িোিদ অথ� ্রোফ�ত চোইরোত পোরো�ি।

বিরোশষ বশকষ্ো� রোকষ্রোত�্ বিরোশষ জঞ্োি িো প�্বশকষ্ণ আরোে রোরমি 
একজি অর্োডরোভোরোকর, এমি ির্বক্তরোদ� সোরোথ রোরোরোরোরোর এিং 
প�োমশ� ্রোদওর়ো রোররোত পোরো�। এরো মরোি �োখো রু�ুতি্পূণ� ্রোর, 
একজি অর্োডরোভোরোকর শুিোবিরোত আপিো� প�্বতবিবধতি ্ক�রোত 
পো�রোিি িো রবদ িো তো�ো একজি অর্োরবি� ্িো হি।

শুিোবিরোত উপবস্থত হওর়ো� জির ্স্কুরোল� প�্শোসক িো অির্োির ্
কম�চ্ো�ীরোদ� সহ একজি অরো্রবি��্ মোধরর্োম সকু্রোল� প�্বতবিবধতি ্
ক�রোত হরোি।

্্রুত শুনাকন

একবর বিরোশষ ধ�রোি� শুিোবি রো� সম্পরোক� ্আপিো� সরোচতি 
হওর়ো উবচৎ তো হল দ�্ুত েুিোবি। দ�্ুত শুিোবি হল বিরোশষ 
বশক্ষোরত শুিোবি রো একবর অবভরোরোর/শুিোবি� অিুরো�োধ 
দোরোর়� ক�ো রোথরোক শু� ুকরো� রোহয়োব�ং অবফসোরো�� বসদ্ধোরোি্ত� 
সমোবপ্ত পর�্ি্ত অরোিক কম সমরোর়� মরোধর ্সং�বরত হয়।

এখোরোি দ�্ুত শুিোবি� উদোহ�ণ �রোর়রোে:

শৃ্রখিা সং্্রানরত কিষয়

একজি বপতোমোতো এই পব�বস্থবত সমোধোি ক�ো� জির ্একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ করো�ি:

• বশশুবর রোকোরোিোভোরোি খো�োপ ির্িহো� করো�রোে। এই 
অসদোচ�রোণ� জির ্স্কুল বশশুবররোক শোবস্ত প�্দোি ক�রোত চোর়। 
শোবসত্মলূক পদরোকষ্রোপ� ফরোল বশশ�ু বশকষ্োরত সথ্োি পব�িত�ি্ 
হরোি, রো� অথ� ্বশশুবররোক রোর রোকোরোিো একবর� জির ্স্কুল রোথরোক 
অির্হবত রোদওর়ো হরোি: একরোিো 10-এ� রোিবশ কম�্বদিস; এক 
স্কুল িেরো� রোমোর 15 বর� রোিবশ কম�্বদিস; িো রোমোর 10 বর� রোিবশ 
কম�ব্দিস রো একবর সক্লু িরোষ� ্অপসো�রোণ� একবর পরো্রোি� ্বতব� 
করো�। বপতোমোতো বিশি্োস করো�ি রোর সি্তোরোি� আচ�ণ তোরোদ� 
অক্ষমতো� িবহঃপ�্কোশ বেল, এিং বশশুবররোক অির ্রোকোি 
েোরোত�্� মরোতো শৃঙখ্লোিদ্ধ ক�ো উবচৎ ির;় স্কুল একমত ির ়এিং 
তো�ো চোয় রোর বশশুবর অির ্েোত�্রোদ� মরোতো বির়মোিুিবত�্ত রোহোক।

• অবভভোিক অিত্ি�ত্�ী্কোলীি বিকলপ্ বেকষ্োগত বিরোরেোরোগ� 
সোরোথ একমত িি (45 বদরোি� রোিবশ ির)়।

• স্কুল/বশক্ষো প�্দোিকো�ী একবর শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো� 
রোর এবর বশশু� িত�্মোি বশক্ষোরত অিস্থোরোি থোকো বিপজ্জিক।
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রবদ বেেুবট� একবট িুবদ্ধিৃত্বতক অক্ষমতো 
রোরোক (আরোগ “মোিবসক প�্বতিি্ধকতো“ 

বহসোরোি উরোল্লি ক�ো হরোরেরোে), স্কুল রোররোক 
রোকোরোিো অপসো�ণ বেক্ষোগত স্রোি বিধ�্ো�রোণ 
একবট পব�িত�্ি বহসোরোি উরোল্লি ক�ো হয়।

অির ্সকল বেেুরোদ� জির,্ এই সু�ক্ষোগুবল 
প�্রোরোজর ্হরোি িো রবদ অপসো�ণবট এমি 

একবট সমরোরে� জির ্হরে রো টোিো 10বট স্কুরোল� 
বদরোি� কম, একবট সকু্ল িেরো� 15 রোমোট সকু্রোল� 

বদরোি� রোররোক কম, িো রোরিোরোি অপসো�রোণ� 
পর্োটোি� ্বতব� ক�ো হরেবি।

িকধ্রত সর্ুি িেশ্্ পক্শষিা (ESY)

একজি বপতোমোতো এই পব�বস্থবতরুবল সমোধোি ক�ো� জির ্
একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি� অিুরো�োধ করো�ি:

• অবভভোিক স্কুরোল� সংকরোল্প� সোরোথ একমত িি রোর বশশুবর 
স্কুল িেরো�� িবধ�্ত পব�রোষিো� জির ্রোরোরর ্ির়।

• বশশুরোক রোর বিবদ�্ষ্র ধ�রোি� ESY পব�রোষিো প�্দোি ক�ো হরোি 
রোস বিষরোর ়স্কুরোল� বসদ্ধোরোি্ত� সোরোথ অবভভোিক একমত িি।

্ুই্ কিপ

একবর রোকসরোক তি্�োবিি্ত ক�ো িরোল বিরোিচিো 
ক�ো হর় িো, কো�ণ পক্ষরুবল চোর় এবর দ�্ুত 
অিুবষ্ঠত রোহোক। অির্ কথোর়, “দ�্ুত“ এ� 
সোধো�ণ সংজঞ্ো রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� রোকষ্রোত� ্
প�্রোরোজর্ ির়। দ�্ুত শুিোবি শুধুমোত�্ শৃঙখ্লো 
এিং ESY মোমলো� জির্ প�্রোরোজর্। তৃতীয় অংশ 
রোদখুি, ধোপ 8: দ�্ুত IDEA শৃঙখ্লো বিষয়ক 
রোকস এিং তৃতীয় অংশ , ধোপ 8: রোইমলোইরোি� 
জির্ দ�্ুত IDEA িবধ�্ত স্কুল িরোষ�্� বিষয়।
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শুনাকন্ প্রসরতুকত কনন

মা্্র প্র্শ্রনী ্কপ প্র্শ্রনী
সািশপানাগুকি অনুশ্াধ ্্ুন  

(যক্ প্রশয়াজন হয)়

শযৌথ প্র্শ্রনী কনধ্রা্ণ ্্ুন
সর্ুশি্ সা্রষী িা প্র্শ্রনী  

পয্রাশিািনা ্্ুন
শুনাকন্ জনযর প্র্শ্রনী্  

আশয়াজন ্্ুন

যথাযথ প্রক্্রয়া্ প্রধকতগুকি

ODR এিং সর্ুশি অকিশযাগ  
শপ্র্ণ ্্ুন

ODR শথশ্ তথযর  
পয্রাশিািনা ্্ুন

যথাযথ প্রক্্রয়া্ অকিশযাগ  
সমরপূণ্র ্্ুন

আপনা্ অকিশযাশগ্ জনযর  
সর্ শুি্ উতরত্ পয্রাশিািনা ্্নু

কনষরপতরকত্ সিা্  
প্রশয়াজনীয়তা্ শযাগান ক্ন

অকিশযাশগ্ জনযর শযশ্ানও  
পয্রাপরত িযরাশিশঞরজ্ জিাি ক্ন

িাইমিাইন এিং কস্রধাশনরত্  
কনধ্রাক্ত তাক্খ িুঝুন

সর্ুশি প্রমাণ এিং সা্রষীশ্্  
প্র্াশ ্্ুন

শহয়াক্ং ্ম্র্ত্রা্ শুনাকন-পূি্র 
কনশ্্রশািিী্ সাশথ পক্কিত হন

এখোরোি একবর রোফ্লোচোর� ্�রোর়রোে রো প�্বক�্র়োবর� প�্বতবর ধোরোপ� তোবলকো করো�। প�্বতবর পদরোক্ষপ িীরোচ সম্পূণ�্ভোরোি ির্োখর্ো ক�ো হরোি।
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্ুই্ কিপ

বিরোশষ বশক্ষো িুর্রো�োরোত একবর পৃথক “অবভরোরোর“ 
প�্বক�্র়োও �রোর়রোে রোরোক “DOC অবভরোরোর“ 
িলো হর়। “একবর অংশ, বিরোশষ বশক্ষো� বিরো�োধ 
বিষ্পত্বত� উপোর“় এ� অধীরোি “অবভরোরোর 
ক�ুি ও PA বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশি...“ 
বিভোরবর রোদখুি।

ধাপ 1: যথাযথ প্রক্্রয়া্ অকিশযাগ 
সমরপূণ্র্্ণ

রোকোি রথোরথ প�্বক�্য়ো� শুিোবি� অিুরো�োধ ক�ো� পূরোি�,্ 
আপিোরোক অিশর্ই:

• ODR-এ� ররোরর প�্বক�্য়ো� ওরোরেিরোপরোজ একবর িবথ 
(“বিবদ�্ষ্র প�্বক�্র়ো� অবভরোরোর“ িো “অবভরোরোর“) পূ�ণ ক�ুি, 
অথিো

• সমস্ত প�্রোর়োজিীর ়তথর ্ররোরর প�্বক�্রেো� অবভরোরোগ 
বিজ্ঞবপ্তরোত �োখুি (রোরমি, একবর বচবঠ িো ইরোমইল)।

অবভরোরোরবর একবর রু�ুতি্পূণ� ্িবথ রো:

• আপিো� উরোদির্ সমপ্রোক�্ সকু্রোল একবর আিষুঠ্োবিক বিজ্ঞবপত্; 
এিং

• এবর শুিোবি সম্পূণ� ্ক�ো� সমর়রো�খো শু� ুকরো�।

ররোরর প�্বক�্রেো� অবভরোরোগ িরোম�্� 
প�্রোরেোজি রোিই তরোি আপবি সমস্ত 
প�র্োরেোজিীরে তরর ্অিত্ভ�ুক্ত্ ক�রোেি বকিো তো 
বিবে্চত ক�রোত সহোরেতো ক�ো� জির্ উপলি্ধ 
�রোয়রোে। আপবি রবদ একবট িম�্ পূ�ণ ক�ো� 
পব�িরোত�্ একবট বচবঠ িো ইরোমইল বলিরোত 
রোিবে সি্োচ্েি্দর্রোিোধ করো�ি, তরোি আপবি তো 
ক�রোত পোরো�ি। েুধু বিবে্চত হি রোর আপবি 
িম�্বটরোত বজজ্ঞোসো ক�ো সমসত্ প�র্োরেোজিীরে 
তরর্ অি্তভু�্ক্ত করো�রোেি।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

একবর ররোরর প�ব্ক�য়্ো� অবভরোরোগ িম� ্
অর্োরোক্সস ক�ুি। 

রথোরথ প�ব্ক�র্ো় অবভরোরোরোর� বিজঞ্বপত্� 
িমুিো অর্োরোপিবেক্স A-এ �রোর়রোে৷ 

পদ্ধবতগত স�ুক্ষো বিজ্ঞবপত্ ODR-এ� 
ওরোর়িসোইরোর উপলি্ধ �রোয়রোে। একবর 
অবডও সংস্ক�ণ এই ওরোর়িরোপরোজ �রোয়রোে। 

https://odr-pa.org/due-process/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Due-Process-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/
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অবভরোরোরোর রোকোি তথর্ অিত্ভু�্কত্ ক�রোত হরোি রোস বিষরোর ়আইিবর 
খুিই সুবিবদ�্ষ্র। অবভরোরোর ফরোম�্ (িো একবর বচবঠ িো ইরোমইল) 
অিশর্ই বিরোম্িোবলবখত বিষয় অি্তভু�্ক্ত থোকরোি:

1. সম্পূণ� ্িোম: িোম, অির্োির ্িোম এিং পদিী।

2. সি্তোি রোরিোরোি িোস করো� রোসই বঠকোিো।

• আপবি রবদ অির ্ির্বক্ত� সোরোথ রোহফোজত রোশর়ো� 
করো�ি, তোহরোল আপিো� সি্তোরোি� জির ্প�্োথবমক 
িোসস্থোরোি� তোবলকো ক�ুি। আপবি রবদ মরোি করো�ি রোর 
রোকোিও আিোবসক সমসর্ো িরো্খর্ো ক�ো র�ুতুিপূ্ণ�,্ আপবি 
শুিোবি� জির ্আপিো� অিুরো�োরোধ তো ক�রোত পোরো�ি।

3. বেে ুরোর সক্রুোল পরোেে তো� িোম। সক্লু বেবসট্�ক্্ট (LEA বহসোরোি 
উরোলল্ি ক�ো হরে) এিং আপিো� সিত্োরোি� সকু্ল ভিরোি� প�ক্তৃ 
িোম উভরেই অি্তভু�্ক্ত ক�ুি।

• বিরোশষ করো� িড ়স্কুল বডবস্র�্ক্ররুবলরোত, রোিশ করোর়কবর 
প�্োথবমক, মোধর্বমক এিং উচ্চ বিদর্োলর ়সহ, আপিো� 
সি্তোরোি� স্কুল ভিি সিোক্ত ক�ো রু�ুতি্পূণ�্:

• উদোহ�ণ: “আমো� সি্তোি আরোমব�কো� স্কুল 
বডবস্র�্রোক্র� মরোধর্ হর্োবমলরি এবলরোমি্রোব� স্কুরোল 
পরোড়।“

• রবদ আপিো� মতোবিকর ্হর,় তরোি স্কুল বডবস্র�্ক্র েোড়ো 
অির্ রোকোরোিো সক্লু বডবসর্�র্োকর্ রবদ আপিো� সিত্োি িত�ম্োরোি 
স্কুরোল রোর,় তোহরোল রোসই স্কুরোল� িোম তোবলকোভুক্ত ক�ুি 
রোরবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্প�্রোয়োজি।

• উদোহ�ণ: “আমো� সি্তোি িত�্মোরোি আরোমব�কোি 
একোরোডবমরোত পরোড,় বকি্ত ুআমো� অবভরোরোর USA 
স্কুল বডবস্র�্রোক্র� বি�ুরোদ্ধ।“

4. রোরোগোরোরোরোগ� তরর্
আপিো� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ো� জির ্ODR এিং রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্ উভরোর�়ই একবর বিভ�্�রোরোরর ্রোরোরোরোরোরোর� রোরবলরোফোি 
িমি্� এিং আপিো� ইরোমইল অর্োরোড�্স থোকরোত হরোি। রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� কোরোে এিং তো� কোে রোথরোক রোিবশ�ভোর বচবঠপত� ্
ইরোমইরোল� মোধর্রোম পোঠোরোিো হর;় আপিো� ইরোমইল অর্োরোড�্স 
িো থোকরোল, U.S. রোমইরোল� মোধর্রোম বচবঠপত� ্পোঠোরোত হরোি, 
বকি্তু আপিো� কোরোে রোপৌঁেোরোত রোিবশ সমর ়লোররোি।

5. সমসর্ো সম্পবক�্ত তরর ্সহ সমসর্ো� প�্কৃবত� িণ�্িো।

• আপিো� অবভরোরোরোর� বিজ্ঞবপ্তরোত এরো িলোই ররোথষ্র 
ির় রোর আপিো� সি্তোি বিিোমূরোলর ্উপরুক্ত পোিবলক 
বেক্ষো িো FAPE পোর ়িোই। এবর স্কুল িো রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক আপিো� উরোদি্র বক তো িরোল িো। আপবি 
িলরোত পোরো�ি রোর আপিো� সি্তোি একবর FAPE পোর ়
িোই, বকি্ত ুআপবি রোকি বিশি্োস করো�ি রোর আপিো� 
সিত্োি FAPE পোর ়িোই, তো প�দ্শ�র্োি� জির্ বিবদ�ষ্র্ তথর্ 
বদি। আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি রোর আপিো� সি্তোরোি� 
সোরোথ বিষমর ্ক�ো হরোর়রোে, তোহরোল বিবদ�্ষ্র তথর ্বদি, রো 
আপিোরোক এবর বিশি্োস কব�রোয়রোে। আপিো� সমসর্ো রোই 
রোহোক িো রোকি, আপিোরোক ররোথষ্র তথর ্প�্দোি ক�রোত হরোি 
রোরি স্কুল এিং রোহয়োব�ংকম�্কত�্ো আপিো� উরোদি্ররুবল 
সম্পূণ�্�ূরোপ িুঝরোত পোরো�। 

6. আপিো� প�্স্তোবিত সমসর্ো� সমোধোি
(রবদ আপবি অবভরোরোরবর পূ�ণ ক�ো� সমর ়একবর সম্ভোির ্
সমোধোি জোরোিি)।

এবট অতর্ি্ত গু�ুতি্পূণ� ্রোর আপিো� 
অবভরোরোরোগ ররোরষ্ট তরর ্অি্তভু�্ক্ত �রোরেরোে 

রোরি স্কুল আপিো� উরোদি্গ িুঝরোত পোরো�।
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সক্রুোল� কোরোে আপিো� কোে রোথরোক পর�ো্পত্ তথর্ িো থোকরোল, এবর 
অপর�ো্পত্ িরোল অবভরোরোরবররোক চরো্রোলঞজ্ ক�রোত পোরো�। পর�ো্পত্ 
তথর ্প�্দোি িো ক�ো হরোল একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� 
জির ্আপিো� অিুরো�োধ খোব�জ ক�রোত পোরো�ি। আপবি রোর 
প�্বতকো� (িো ফলোফল) রোপরোত চোি তো সহ রতরো সম্ভি বিবদ�্ষ্র 
হি। পর�ো্প্ততো চর্োরোলঞজ্ সমপ্রোক� ্আ�ও তথর ্ততৃীয় অংরোশ, ধোপ 
4-এ পোওর়ো রোরোি।

েুিোবি অবিসো� েুধুমোত�্ অবভরোরোরোগ বচবহ্িত 
সমসর্োগুবল� বিষরোরে বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি। 
আপবি রোর সমস্ত সমসর্ো এিং উরোদি্গগুবল 
েুিোিী অবিসোরো�� সোমরোি বিরোয় আসরোত 
চোি, তো অবভরোরোরোগ অিত্ভ�ুক্ত্ করো�রোেি বকিো 
বিবে্চত ক�ুি। আপবি রবদ পরো� আবিষ্কো� 
করো�ি রোর আপবি বকেু অি্তভু�্ক্ত ক�রোত 
ভুরোল রোগরোেি, রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক জোিোি। 
আপিোরোক রোসই সমসর্োগুবল সমি্বলত অির্ 
অবভরোরোগ দোরোরে� ক�ো� অিুমবত রোদওরেো 
হরোত পোরো� এিং রোসই সমসর্োগুবলও রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� মোধর্রোম বসদ্ধোি্ত রোিওরেো হরে। 
অির্বদরোক, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক 
িলরোত পোরো�ি রোর অরোিক রোদব� হরোরে রোগরোে। 
রোর রোকোরোিো বিলমি্ এেেোরোত প�্রম অবভরোরোরোগ 
সিবকেু অি্তভু�্ক্ত ক�ো সি�্দোই ভোরোলো।

ধাপ 2: যথাযথ প্রক্্রয়া্ অকিশযাগ 
শপ্র্ণ ্্ুন
একিো� আপবি কোররোজ� অবভরোরোর ফম�,্ িো আপিো� বচবঠ/
ইরোমইলবর পূ�ণ ক�রোল, আপিোরোক অিশর্ই এবর ক�রোত হরোি:

• আপিো� অবভরোরোরোর� একবর অিুবলবপ স্কুরোল পোঠোি িো 
(একই সমরোর)় ইরোমইল ক�ুি, 

• ODR-এ একবর কবপ এখোরোি রোমইল ক�ুি:

বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির ্অবফস
6340 ফ্লর্োঙ্ক ড�্োইভ
হর্োব�সিোর�,্ PA 17112-2764

• অথিো, রবদ আপিো� রোকোরোিো স্কর্োিো� অর্োরোক্সস থোরোক, 
তোহরোল ফরোম�্� একবর অিুবলবপ ODR-এ ইরোমইল ক�ুি: 
odr@odr-pa.org

আপবি রবদ অিলোইি অবভরোরোর ফম�্বর পূ�ণ করো� থোরোকি:

• আপিো� অবভরোরোরোর� একবর অিুবলবপ স্কুরোল পোঠোি; 
এবর উভরোর়� মোধর্রোম ক�ো রোররোত পোরো�:

• ODR রোথরোক আপবি রোর ইরোমইল বিবশ্চতক�ণ 
রোপরোর়রোেি তো বপ�্ি্র করো� স্কুরোল পোঠোি, অথিো

• বিবশ্চতক�ণ ইরোমইল স্কুরোল ফরো�োর়োড� ্ক�ুি।

mailto:odr@odr-pa.org


বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 39

অকতক্্রত সমরপ্ 

বকভোরোি অবভরোরোর ইরোমইল ক�রোত হরোি তো� 
বিরোদ�্শিো ODR-এ� বেউ প�্রোসস রোপরোজ 
পোওর়ো রোর়।

এবট অপব�হোর� ্রোর আপবি আপিো� ররোরর 
প�্বক�্রেো অিুরো�োরোধ� একবট অিুবলবপ 

ODR এিং আপিো� স্কুল উভরেরোকই রোপ�্�ণ 
ক�রোিি। আপবি রবদ আপিো� অবভরোরোরোগ� 
একবট অিুবলবপ স্কুরোল প�্দোি িো করো�ি, 

তোহরোল সমোধোি প�ব্ক�র্েো এিং ররোরর প�ব্ক�র্েো 
েুিোবি� সমরেসীমোরোত বিলমি ্হরোত পোরো�।

ধাপ 3: ODR শথশ্ তথযর পয্রাশিািনা 
্্ুন

একিো� আপবি আপিো� রথোরথ প�্বক�্র়ো� অবভরোরোর স্কুল 
এিং ODR-এ পোবঠরোর ়বদরোল, ODR আপিোরোক বিম্িবলবখত 
তথর্ পোঠোরোি:

• ODR রোকস মর্োরোিজোরো�� কোে রোথরোক একবর বচবঠ িো ইরোমইল 
রোরখোরোি েুিোবি� রোিোবটে �রোর়রোে রো আপিো� শুিোবি� 
কম�্কত�্ো� িোম এিং রোরোরোরোরোরোর� তথর ্এিং প�্থম শুিোবি� 
তোব�খ এিং সমর ়তোবলকোভুক্ত করো�।

• সম্পূ�ক উপক�ণ রো অবতব�ক্ত সম্পদ এিং তথর ্প�্দোি 
ক�রোত পোরো�।

• এেোড়োও আপবি একবর রোরবলরোফোি কল, বচবঠ, ইরোমইল, 
িো ইরোমইরোল� সংরুবক্তরোত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোে রোথরোক তথর ্
পোরোিি। রোহয়োব�ং অবফসো� শুিোবি-পূি� ্বদকবিরোদ�্শ, সমর়রো�খো 
এিং সমর়সীমো, এিং বিরোজরোদ� প�্বতবিবধতি্কো�ী বপতোমোতো� 
জির ্অির্োির ্তথর ্প�্দোি ক�রোিি।

আপবি রবদ একজি অর্োরবি�্� মোধর্রোম প�্বতবিবধতি ্করো�ি, 
তোহরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিো� প�্বতবিবধ বহসোরোি আপিো� 
অর্োরবি�্� কোরোে তথর ্পোঠোরোিি।

তরর্ সম্পরোক�্ আপিো� রবদ রোকোরোিো প�্ে্ি 
রোরোক, আপবি আপিো� রোক্ষরোত�্ বিধ�্োব�ত 
ODR রোকস মর্োরোিজোরো�� সোরোর রোরোগোরোরোগ 
ক�রোত পোরো�ি। েুিোবি কম�্কত�্ো মোমলো� 
সমস্ত বদক (বেবেউবলং, গবত, ইতর্োবদ) 
বসদ্ধোি্ত রোিওরেো� সমরে, ODR রোকস 
মরো্রোিজো� প�ব্ক�র্েো সমপ্রোক� ্আপিো� হরোত 
পোরো� এমি সোধো�ণ প�্রোে্ি� উত্ত� রোদওরেো� 
জির্ উপলি্ধ �রোয়রোেি।

https://odr-pa.org/due-process/
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ধাপ 4: অকিশযাশগ্ জনযর শয শ্াশনা 
পয্রাপরত িযরাশিশঞরজ্ জিাি ক্ন

একিো� আপবি স্কুল এিং ODR-এ� কোরোে অবভরোরোর দোরোর়� 
ক�রোল, স্কুরোল� কোরোে অবভরোরোর পোওর়ো� তোব�খ রোথরোক রোহয়োব�ং 
অবফসোরো�� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ো� জির ্এিং আপবি এ� 
পর�ো্প্ততোরোক চর্োরোলঞজ্ ক�ো� জির ্(একবর “পর�ো্পত্তো চরো্রোলঞজ্“ 
বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হরোর়রোে) 15 কম�্বদিস সময় আরোে। স্কুল 
শুধুমোত� ্একবর পর�্োপ্ততো চর্োরোলঞ্জ দোরোর়� ক�রোি রবদ এবর 
বিশি্োস করো� রোর আপবি আপিো� উরোদি্ররুবল িুঝরোত স্কুরোল� 
জির ্আপিো� রথোরথ প�্বক�্র়ো� অবভরোরোরোর ররোথষ্র তথর ্
স�ি�োহ করো� িোই।

এই কো�রোণই এবর এত রু�ুতি্পূণ� ্রোর আপিো� অবভরোরোরোর� 
তোবলকো রতরো সম্ভি তরোথর�্ জির ্সকু্রোল� একবর পর�্োপ্ত চরো্রোলঞজ্ 
দোরোর়� ক�ো� সুরোরোর কবমরোর ়বদরোত হরোি।

পর�ো্পত্তো চরো্রোলঞজ্ প�্োবপ্ত� 5 কম�্বদিরোস� বদরোি� মরোধর ্রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্রোক অিশরই্ বসদধ্োি্ত বিরোত হরোি রোর অবভরোরোরবর আইবি 
প�র্োরো়জিীরত়ো প�ূণ করো� বকিো। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক অিশর্ই 
রোসই বসদ্ধোরোি্ত� বলবখত বিষয় পক্ষরোক অিবহত ক�রোত হরোি।

্ুই্ কিপ

রবদ স্কুল রথোরথ প�্বক�্য়ো� আরোিদি করো�, 
সক্রুোল� অবভরোরোরোর� পর�্োপ্ততোরোক চরো্রোলঞজ্ ক�ো� 
সমোি অবধকো� আপিো� আরোে। আপবি রবদ 
পর�ো্পত্তো চর্োরোলঞ্জ ফোইল করো�ি তোহরোল একই 
পদ্ধবত প�্রোরোজর্ হরোি।

রোহয়োব�ং অবফসো� (HO)-এ� রোক্ষরোত� ্পর�্োপ্ততো� বির়ম:

1. HO বিধ�্ো�ণ ক�রোি রোর আপিো� অবভরোরোর ররোথষ্র - রো� অথ� ্
আপবি আইিত প�্রোর়োজিীর ়সমস্ত বকে ুস�ি�োহ করো�রোেি।

• HO পর�্োপ্ততো চর্োরোলঞ্জ খোব�জ ক�রোি।

• রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি এবররোর ়রোরোি।

িো

2. HO বিধ�্ো�ণ ক�রোি রোর আপিো� অবভরোরোর আইরোি� মোধর্রোম 
প�্রোর়োজিীর ়সমস্ত তথর ্প�্দোি করো�বি, এিং -

• HO আপিোরোক একবর বিবদ�্ষ্র সমর়সীমো� মরোধর ্
অিুপবস্থত তথর ্প�্দোি ক�ো� সুরোরোর রোদরোি।

িো

• স্কুল বলবখতভোরোি সম্মত হরোত পোরো� রোর আপিো� 
অবভরোরোরোর� রোক্ষরোত� ্সমসর্োরুবল সমোধোরোি� জির ্
আপিোরোক সুরোরোর রোদওয়ো হরোি।

পর�্োপ্ততো চর্োরোলঞ্জ সম্পরোক�্ রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� বসদ্ধোি্ত আপিোরোক আপিো� 
অবভরোরোগ রোররোক বক অিুপবস্রত �রোরেরোে রোস 
সম্পরোক�্ একবট ভোল ধো�ণো প�্দোি ক�রোি। 
বিবে্চত ক�ুি রোর আপবি আপিো� সমসর্ো 
(গুবল) পব�ষ্কো�ভোরোি বচবহ্িত করো�রোেি, 
রোরি স্কুল সমসর্োবট িুঝরোত পোরো�। অবভরোরোগ 
ররোররভোরোি সম্পি্ি িো হওরেো পর�্ি্ত ররোরর 
প�্বক�্রেো েুিোবি এবগরোরে রোরোি িো।
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• HO সোধো�ণত অিুরো�োধ ক�রোি রোর আপবি 
সংরোশোবধত অবভরোরোরবর একবর অিুবলবপ সহ 
HO-রোক স্কুরোল রোপ�্�ণ করো�ি।

• HO পক্ষরুবলরোক জোিোরোিি রোর কীভোরোি 
সমর়সীমো এিং বসদ্ধোরোি্ত� রোশষ তোব�খরুবল 
প�্ভোবিত হরোর়রোে (তৃতীয় অংশ, ধোপ 8 রোদখুি)।

• সংরোশোধিীরোত সম্মত হওর়ো� বিবিমরোর,় রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি চোবলরোর ়রোওর়ো� পূরোি� ্সমসর্োরুবল 
সমোধোি ক�ো� প�্র়োরোস স্কুলবররোক আপিো� সোরোথ 
রোদখো ক�ো� সুরোরোর রোদওর়ো হর়।

িো

• HO বিধ�্ো�ণ ক�রোিি রোর অবভরোরোরবররোত এত রোিবশ 
ত�্ুবর �রোর়রোে রোর এবর খোব�জ ক�ো উবচৎ।

• শুিোবি� জির ্আপিো� অিুরো�োধ প�্তর্োখর্োি ক�ো 
হরোর়রোে।

• আপিোরোক অিশর্ই একবর অবভরোরোর সম্পূণ� ্করো� 
আিো� স্কুরোল এিং ODR-এ পোবঠরোর ়আিো� শু� ু
ক�রোত হরোি (এবর খুি কমই �রোর)।

ধাপ 5: আপনা্ অকিশযাশগ্ জনযর 
সর্ুশি্ উতরত্ পয্রাশিািনা ্্ুন

একিো� পর�্োপ্ততো চর্োরোলঞ্জ (রবদ থোরোক) বিষয়ক বসদ্ধোি্ত 
রোিওর়ো হর,় স্কুল আপিো� অবভরোরোরোর� একবর “উত্ত�“ দোবখল 
ক�রোি, রবদ এবর পরূোি� ্প�স্ত্োবিত বশকষ্োরত বিরোরো়রোর� (NOREP) 
পূরোি� ্বলবিত বিজ্ঞবপ্ত/রোিোবরস জোব� িো করো� থোরোক। স্কুরোল� 
প�্বতবক�্র়ো বিম্িবলবখতরুবল অি্তভু�্ক্ত ক�রোি:

• রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� অবভরোরোরোর উতথ্োবপত িরি্সথ্ো র�হ্রোণ� জির্ 
স্কুল রোকি প�্স্তোি করো�রোে িো অসি্ীকো� করো�রোে তো� ির্োখর্ো;

• অির্োির ্বিকল্পরুবল� একবর বিি�ণ রো IEP বরম বিরোিচিো 
করো� এিং রোকি রোসই বিকল্পরুবল প�্তর্োখর্োি ক�ো হরোর়বেল;

• প�ব্তবর মলূর্োর়ি পদধ্বত� িণ�ি্ো, মলূর্োর়ি, রো�কড�্ িো সক্রুোল 
িরি্হতৃ ব�রোপোর�প্�স্ত্োবিত, িো প�ত্রো্খরো্ি, করোম��্ বভত্বত বহসোরোি; 
এিং

• স্কুরোল� প�্স্তোবিত, িো প�্তর্োখর্োি ক�ো পদরোক্ষরোপ� সোরোথ 
প�্োসবঙর্ক অির্োির ্কো�ণরুবল� একবর বিি�ণ।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 42

্ুই্ কিপ

স্কুল অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোল, অবভরোরোর 
পোওর়ো� 10 কম�্বদিরোস� মরোধর্ আপিোরোক 
অিশর্ই একবর উত্ত� দোবখল ক�রোত হরোি। 
আপিো� প�্বতবক�্র়োরোত বিরোশষভোরোি রথোরথ 
প�ব্ক�র্ো়� অবভরোরোরোর উত্থোবপত সমসরো্রুবল� 
সমোধোি ক�ো উবচৎ।

এিোরোি একবট উতত্� িোইল ক�ো� জির ্প�র্োরেোজিীরেতো �রোয়রোে:

• একবর উত্ত� ফোইল ক�ো� সমর ়অিুস�ণ ক�ো� জির ্রোকোি 
ফম� ্রোিই। একবর বচবঠ/ইরোমইরোল� মোধরর্োম প�্বতবক�্রো় প�দ্োি ক�ো 
উত্তম বিষয়।

• রোর পকষ্ একবর উতত্� দোবখল ক�রোি তোরোক অিশর্ই বলবখতভোরোি, 
অবভরোরোরোর� একবর অিবুলবপ পোওরো়� পরো� 10 কম�ব্দিরোস� মরোধর্ 
তো ক�রোত হরোি।

• উত্তরো�, স্কুল (অথিো আপবি, রবদ স্কুল অবভরোরোরোর� রোিোবরশ 
দোবখল করো�) অিশর্ই তো� অিস্থোি উরোল্লখ ক�রোত হরোি। অির ্
কথোর,় উত্ত�বর অিশর্ই অবভরোরোরোর থোকো তরোথর্� সমোধোি 
ক�রোত হরোি।

• উদোহ�ণ: রবদ আপিো� অবভরোরোর ইবঙর্ত করো� রোর 
আপবি বিশিো্স করো�ি রোর আপিো� সিত্োি FAPE পোর ়িোই, 
তোহরোল স্কুরোল� উত্ত� ইবঙর্ত ক�রোি রোর তো�ো রোকি এবর 
বিশি্োস করো� রোর আপিো� সি্তোি FAPE রোপরোর়রোে।

• উদোহ�ণ: রবদ স্কুলবর এবর রোদখোরোত শুিোবি� অিুরো�োধ 
করো� রোর আপিো� সি্তোরোি� মূলর্োর়ি সবঠকভোরোি ক�ো 
হরোর়রোে, আপিো� উত্তরো�, আপবি রোকি বিশি্োস করো�ি রোর 
এবর একবর উপরুক্ত মূলর্োর়ি বেল িো তো� সমস্ত কো�ণ 
উরোল্লখ ক�ো উবচৎ।

• উতত্�বর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এিং অির ্পরোকষ্� কোরোে পোঠোরোিো 
উবচৎ। একবর কবপ ODR-এ পোঠোরোত হরোি।

আপিো� অবভরোরোরোগ� জির ্সক্রুোল� উতত্�বট 
মরোিোরোরোগ সহকোরো� পেেিু। উতত্�বট আপিোরোক 
আপিো� অবভরোরোগ বিজঞ্বপত্রোত রোদওরেো তরর্ 
সম্পরোক� ্সক্রুোল� অিসর্োি (িো বিেিো্স) িঝুরোত 
সোহোরর ্ক�রোি। এবট আপিোরোক আ�ও ভোল 
ধো�ণো রোদরোি রোর কীভোরোি আপিো� সি্তোরোি� 
পব�বসর্বত সম্পরোক� ্সক্রুোল� দৃবষট্ভবঙ্গ আপিো� 
রোররোক আলোদো, এিং ররোরর প�ব্ক�র্েো 
েিুোবিরোত সকু্ল কী প�ম্োণ ক�রোত চোরে।

ধাপ 6: কনষরপতরকত সিা্ 
প্রশয়াজনীয়তা

একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সমর়সূচী হওর়ো� 
আরোর, আপিোরোক এিং স্কুলরোক অিশর্ই বিষ্পত্বত� সভো 
(িো বিষ্পত্বত� সভো�) প�্রোর়োজিীর়তোরুবল অিুস�ণ ক�রোত 
হরোি। এই বমবরংরোর়� উরোদ্দশর ্হল আপিো� অবভরোরোর বিরোর ়
আরোলোচিো ক�ো, রোরি স্কুরোল� শুিোবি� প�্রোর়োজি েোড়োই 
আপিো� সমসর্োরুবল সমোধোি ক�ো� সুরোরোর পোর়। 
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আপবি এিং স্কুল শুধুমোত� ্বিষ্পত্বত� সভোরোত ির,় প�্বক�্র়ো 
চলোকোলীি রোররোকোরোিো সমর ়মোমলো বিষ্পত্বত ক�রোত সম্মত 
হরোত পোরো�ি। রোিবশ�ভোর সমর,় পক্ষরুবল মীমোংসো করো�, 
এিং রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� বসদ্ধোি্ত রোলরোখি িো।

আপবি রবদ বমবরং িোবতল ক�রোত চোি, বকি্ত ুস্কুল রবদ তো 
িো করো�, তোহরোল আপিোরোক অিশর্ই বিষ্পত্বত� বমবরংরোর ়
অংশর�্হণ ক�রোত হরোি।

স্কুল রবদ বমবরং িোবতল ক�রোত চোর,় বকি্ত ুআপবি তো িো করো�ি, 
তোহরোল বমবরং অিশর্ই হরোি। শুধুমোত� ্রখি আপবি এিং স্কুল 
উভর়ই একসোরোথ, বলবখতভোরোি সভো িোবতল ক�রোত সম্মত হি 
রোর আপিোরোক বিষ্পত্বত� বমবরংরোর ়অংশর�্হণ ক�রোত হরোি িো। 
সভো তর্োর ক�ো সমর়রো�খোরোক প�্ভোবিত ক�রোি এিং শুিোবি� 
তোব�খ পব�িত�্ি ক�রোত হরোত পোরো�।

আপবি শুিোবি� অিুরো�োধ ক�ো� পরো�, বিম্িবলবখত বতিবর 
বজবিরোস� মরোধর ্একবর �ররোি:

• স্কুল আশো ক�রোি আপবি বিষ্পত্বত� বমবরংরোর ়অংশর�্হণ 
ক�রোিি।

• আপবি এিং সক্লু উভরোরই় সমম্ত হরোিি রোর একবর বিষ্পত্বত� 
বমবরংরোর�় প�র্োর়োজি রোিই। আপবি এিং সক্লু এই প�্রোর়োজিীরত়ো 
“েোড“় ক�রোত সমম্ত হরোিি; মওকফু বলবখত হরোত হরোি।

• আপবি এিং স্কুল বিষ্পত্বত� সভো� প�্বক�্র়ো� পব�িরোত� ্
মধর্স্থতো ির্িহো� ক�রোত সম্মত হরোিি। রোসরোক্ষরোত�,্ আপবি 
এিং/অথিো স্কুল মধর্স্থতো� অিুরো�োধ ক�রোত ODR-এ� 
সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোিি।

রবদ রো�রোজোবলউশি বমবরং হর,় এখোরোি প�্রোর়োজিীর়তোরুবল 
উরোল্লখ �রোর়রোে:

সময়সূিী্ জনযর িাইমিাইন

IDEA কেস
দ�্ুত িয় এমি IDEA রোকরোস� রোক্ষরোত� ্30-বদরোি� বিষ্পত্বত� 
সমরে �রোয়রোে।

অবভরোরোর প�্োবপ্ত� 15 কম�্বদিরোস� মরোধর,্ স্কুলরোক অিশর্ই 
আপিো� সোরোথ এিং সংবশ্লষ্র সদসর ্িো IEP বররোম� সদসর্রোদ� 
সোরোথ একবর বিষ্পত্বত� সভো ক�রোত হরোি, রোরোদ� অবভরোরোরোর 
বচবহি্ত তথর ্সমপ্রোক� ্বিবদ�ষ্র্ জঞ্োি �রোরর়োে। সকু্ল রবদ বিষপ্তব্ত� 
সভো িো করো� রোররো ক�ো দ�কো�, অথিো আপবি এিং স্কুল 
রবদ বিষ্পত্বত� সভো িোবতল করো�, তোহরোল আপিো� রোহয়োব�ং 
অবফসো�রোক জোিোরোত হরোি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো তখি আপিো� 
বিধ�্োব�ত প�্বক�্র়ো শুিোবি� তোব�খ পব�িত�্ি ক�রোত পোরো�ি।

বিষ্পত্বত� সভোগুবল েুধুমোত� ্IDEA-এ� 
অধীরোি অবভভোিরোক� মোধর্রোম অিুরো�োধকৃত 
ররোরর প�্বক�্রেো েুিোবি� সোরোর সম্পবক�্ত। 
রবদ স্কুল ররোরর প�্বক�্রেো� অিুরো�োধ করো�, 
তরোি দলগুবল� একবট বিষ্পত্বত� সভো 
ক�ো� প�্রোরেোজি রোিই।

্ুই্ কিপ

ODR একবর রোহয়োব�ং অবিসো� রোসরোটলরোমি্ট 
কিিোরো�ি্স (HOSC) পব�রোষিো এমি 
পক্ষরুবল� জির্ রো�ো বিষ্পত্বত� 
রো�রোজোবলউশরোি� কোেোকোবে, বকি্তু বস্রবকং 
পরোর়ি্র িো �োস্তো� িোধোরুবল বচবহ্িত করো�রোে রো 
বিষ্পত্বতরোত িোধো বদরোচ্ে, তোরোদ� জির্ অফো� 
করো�। উভর় পক্ষ সম্মত হরোল, ODR একবর 
রোসরোরলরোমি্র রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বিরোর়োর ক�রোি 
রোরি �োস্তো� িোধোরুবল কোবররোর় উঠরোত পোরো� রোরি 
দলরুবল শুিোবি এড়োরোত পোরো� এিং রোররোত পোরো�।

https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-settlement-conference/
https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-settlement-conference/
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দ্রুত কেসগুলি
তি�্োবিিত্ IDEA রোকষ্রোত� ্15 কম�ব্দিরোস� বিষপ্তব্ত� সমর ়�রোয়রোে।

অবভরোরোর প�্োবপ্ত� 7 কম�্বদিরোস� মরোধর,্ স্কুলরোক অিশর্ই 
আপিো� সোরোথ এিং সংবশ্লষ্র সদসর ্িো IEP বররোম� সদসর্রোদ� 
সোরোথ রোরোদ� অবভরোরোরোর বচবহ্িত তথর ্সম্পরোক� ্বিবদ�্ষ্র জ্ঞোি 
�রোর়রোে, তোরোদ� সরোঙর্ একবর বিষ্পত্বত� সভো ক�রোত হরোি।

ধা্া 504-এ্ কেসগুলি
রবদ আপিো� রোকস IDEA এিং ধো�ো 504 উভর ়সমসর্ো� সোরোথ 
সম্পবক�্ত হর,় তোহরোল IDEA রোকসরুবল� জির ্বিষ্পত্বত� 
সভো� বির়মরুবল প�্রোরোজর ্হরোি৷

সক্লু আপিো� ররোরর প�ব্ক�র্েো� অবভরোরোরোগ� 
জির্ ররোরষ্ট চর্োরোলঞ্জ দোবিল ক�রোলও 
বিষ্পতব্ত� সভো ক�রোি। পর�ো্পত্তো চরো্রোলঞজ্ 
সম্পরোক�্ আ�ও তরোরর্� জির্ তৃতীয় অংে, 
ধোপ 4, রোদিুি।

• বিদর্োলরোর়� একজি প�ব্তবিবধ রো� বসদধ্োি্ত রোিওরো়� কষ্মতো 
�রোর়রোে। অির ্কথোর,় বমবরংরোর ়এমি রোকউ থোকরোত হরোি রো� 
কোরোে স্কুরোল� পরোক্ষ ব�রোসোস� ্উপস্থোপিো� ক�ো� কতৃ�ত্ি্ �রোরর়োে।

কনষরপতরকত্ সিাশত অযরািকন্র

আপবি রবদ বিষ্পত্বত� সভোরোত একজি অর্োরবি�্ িো আরোিি, 
তোহরোল স্কুল তো� অর্োরবি�্রোকও বমবরংরোর় আিরোত পো�রোি িো। 
আপবি রবদ একজি অর্োরবি�্ বিরোর় আরোসি, তোহরোল স্কুল 
একজি অর্োরবি�্ আিরোত পোরো�।

্ুই্ কিপ

বি�ল �রিো �ররোত পোরো� রখি আপবি 
প�্োথবমকভোরোি 15 কম�্বদিরোস� মরোধর্ রোর রোকোরোিো 
সমরোর় একবর বিষ্পত্বত� সভোরোত অংশর�্হরোণ� 
জির্ উপলি্ধ িি। রবদ এবর �রোর, তরোি স্কুল 
রোসই 15 কম�্বদিরোস� মরোধর্ বমবরংরোর়� সমর় 
বিধ�্ো�ণ ক�রোত পো�রোি িো। আপবি রখি 
উপলি্ধ থোকরোিি তখি 30-কম�্বদিরোস� মরোধর্ 
বিষ্পত্বত� সময়কোরোল� মরোধর্ স্কুল একবর 
সমরোর় বিষ্পত্বত� সভো বিধ�্ো�ণ ক�রোি। 
রোরোহোক, প�্থম 15 কম�্বদিরোস� মরোধর্ রত 
তোড়োতোবড় সম্ভি বিরোজরোক উপলি্ধ ক�ো� 
রোচষ্রো ক�ো উত্তম।

লিসল্্রের্ অলিক�াগ দাক�ে্ েক্
রখি স্কুল শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো� তখি আইিরতভোরোি 
বিষ্পত্বত� সভো� প�্রোর়োজি হর ়িো।

যা্া অিশযরই উপকসরথত থা্শিন

• আপবি, বপতোমোতো িো অবভভোিক; এিং

• IEP বররোম� প�্োসবঙর্ক সদসর ্িো সদসর্রণ রোরোদ� আপিো� 
অবভরোরোরোর তোবলকোভকুত্ তথর ্সমপ্রোক�্ সবুিবদ�্ষর্ জঞ্োি �রোরর়োে। 
আপবি এিং স্কুল বিধ�্ো�ণ করো�ি রোর IEP বররোম� প�্োসবঙর্ক 
সদসর্/সদসর্�ো কো�ো; এিং
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্ুই্ কিপ

আপবি রবদ বিষ্পত্বত� সভোরোত একজি 
অর্োরবি� ্বিরোর ়আরোসি বকিতু্ সক্লুরোক আরোর রোথরোক 
িো জোিোি, তোহরোল বমবরং স্থবরত ক�ো হরোত 
পোরো�, রোরি স্কুল তো� অর্োরবি�্রোকও উপবস্থত 
�োখো� ির্িস্থো ক�রোত পোরো�। এই বিলমি ্এডো়রোত, 
স্কুলরোক আরোরই জোিোরোত ভুলরোিি িো রোর আপবি 
একজি অর্োরবি�্ আিরোেি।

কনষরপতরকত্ সিাশত আপনা্ অংশগ্রহণ

রবদ বকিো আপবি এিং স্কুল বিষ্পত্বত� সভো তর্োর করো� 
মধর্স্থতো ক�ো� জির ্বলবখতভোরোি ির্িস্থো র�্হণ িো করো�ি 
(প�্থম অংশ রোদখুি, বিরোশষ বশক্ষো বিরো�োধ সমোধোরোি� উপোর়: 
মধর্স্থতো� অিুরো�োধ সম্মত হি), তরোি আপিোরোক বমবরংরোর ়
উপবস্থত থোকরোত হরোি। আপবি রবদ তো িো করো�ি, তোহরোল 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি এরোরোরোি িো এিং শুিোবি� জির ্
আপিো� অিুরো�োধও খোব�জ হরোর ়রোররোত পোরো�। তোই, এরো 
খুিই রু�ুতি্পূণ� ্রোর আপবি বমবরংরোর ়উপবস্থত থোকরোিি এিং 
সকু্রোল� সোরোথ সমসরো্ সমোধোরোি� রোচষর্ো ক�ো� জির ্সৎ বিশিো্রোস� 
প�র্োচষর্ো চোলোরোিি। (এিং, অিশরই্, স্করুোল� কম�্ীরোদ�ও আপিো� 
সোরোথ সমসর্োবর সমোধোি ক�ো� রোচষ্রো ক�ো� জির ্একবর উত্তম 
বিশি্োরোস� প�্রোচষ্রো ক�ো উবচৎ।)

রো�রোজোবলউশি বমবরংরোর়� বতিবর সম্ভোির ্ফলোফল �রোর়রোে:

• আপবি এিং স্কুল রোকোি চুবক্তরোত রোপৌঁেোরোত পো�রোিি িো। 
আপবি রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� সোরোথ এবররোর় রোরোিি। রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্রোক অিবহত ক�রোত হরোি। সোধো�ণত, স্কুল অরো্রবি�্ এই 
ফলোফরোল� সমপ্রোক� ্রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক অিবহত করো�ি, তরোি 
আপবি বিরোজও শুিোবি কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোত 
পোরো�ি (তৃতীয় অংশ রোদখুি, ধোপ 7: শুিোবি� কম�্কত�্ো� সোরোথ 
রোরোরোরোরোর)।

• আপবি এিং স্কুল বকে ুবিষরোর ়সমরোঝোতোর ়রোপৌঁরোেরোেি, বকি্ত ু
সমোধোি সভো� সকল বিষরোর ়ির়। এই অিবশষ্র সমসর্োরুবল 
সমোধোি ক�ো� জির ্একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� 
প�্রোর়োজি। সোধো�ণত, স্কুল অর্োরবি� ্এই ফলোফরোল� রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক অিবহত করো�ি, তরোি আপবি বিরোজও রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোত পোরো�ি (তৃতীয় অংশ, 
ধোপ 7: শুিোবি� কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর রোদখুি)।

• আপবি এিং স্কুরোল� বিষ্পত্বত� বমবরংরোর ়সমস্ত বিষরোর ়
একবর সম্পূণ� ্চুবক্তরোত রোপৌঁেোরোত হরোি। একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবি� আ� প�্রোর়োজি রোিই। আপিোরোক অিশর্ই রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোত হরোি, রোরি শুিোবি িোবতল 
ক�ো রোর ়(তৃতীয় অংশ, ধোপ 7: শুিোবি অবফসোরো�� সোরোথ 
রোরোরোরোরোর ক�ুি)।

রবদও আপবি এিং স্কুল বিরো�োরোধ� সমোধোি 
ক�ো� জির্ পূরোি�্ রোচষ্টো করো� রোকরোত পোরো�, 
তরোি অিুমোি ক�রোিি িো রোর সমোধোরোি� 
বমবটংবট িলপ�্সূ হরোি িো সমরোরে� অপচরে 
হরোত পোরো�। িুি কম সংির্ক রোলোকই একবট 
ররোরর প�্বক�্রেো েুিোবিরোত রোররোত চোি। এই 
বিষ্পত্বত� সভো এমি সমরে হরোত পোরো� রিি 
আপবি এিং স্কুল চুবক্তরোত রোপৌঁঁেোরোত পোরো�ি।
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কনষরপতরকত্ সিা্ কিকখত িুক্রত

রবদ বিষ্পত্বত� সভো� চুবক্ত একবর বিষ্পত্বত� সভোরোত 
রোপৌঁরোে রোর,় তোহরোল চুবক্ত� শত�্োিলী বলবখতভোরোি �োখো উবচৎ। 
এবর আপিোরোক এিং স্কুল উভর়রোকই �ক্ষো করো� রোরি উভরোর়ই 
িুঝরোত পোরো� বঠক বক বিষরোর ়একমত হরোর়রোে। এই বলবখত চুবক্ত 
আইিতভোরোি িলিৎরোরোরর্। এ� মোরোি হরোচ্ে রবদ আপবি অথিো 
সক্লু মরোি করো�ি রোর অিরজ্ি চবুকত্� শত�্োিলী রোমরোি চলরোত িরথ্�্ 
হরোর়রোে, তরোি উভরোর়�ই রোস্রর িো রোফডোরো�ল আদোলরোত মোমলো 
ক�ো� অবধকো� �রোর়রোে।

কনষরপতরকত্ সিা্ শডিা ফম্র

U.S. বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশি, অবফস অফ রোস্পশোল 
এডুরোকশি রোপ�্োর�্োমস (OSEP বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হরোর়রোে) 
সমস্ত রোস্রররোক প�্বত িে� রোফডোরো�ল স�কো�রোক বিষ্পত্বত 
সভো� তথর ্এিং ফলোফল ব�রোপোর� ্ক�রোত হয়। রোপিবসলরোভবির়ো 
স্কুলরুবলরোক “বিষ্পত্বত সভো� রোেটো িম�“্ িোমক একবর ফম� ্
পূ�ণ ক�ো� প�্রোর়োজি করো� এবর সমপ্ি্ি করো�৷ ফম�রু্বল শুধুমোত�্ 
একবর ওরোরি়-বভতব্তক, পোসওর়োড� ্স�ুবকষ্ত রোপ�ো্র�ো্রোম� মোধরর্োম 
ইরোলকর�্বিকভোরোি সম্পূণ� ্ক�ো রোররোত পোরো�। একিো� স্কুল 
সম্পূণ� ্ক�রোল ও ফম�্বর ODR-এ জমো বদরোল, সম্পূণ� ্ফরোম�্� 
একবর কবপ সহ একবর ইরোমইল সমস্ত পক্ষরোক পোঠোরোিো হরোি, 
রো� মরোধর ্আপবি (িো আপিো� অর্োরবি�,্ রবদ আপিো� থোরোক) 
এিং শুিোবি অবফসো� অি্তভু�্ক্ত থোকরোত পোরো�।

স্কুলগুবল� প�্োরেই আইরোি� মোধর্রোম বকেু 
আইবি চুবক্ত� প�্রোরেোজি হরে, রোরমি 

বিষপ্তব্ত সভো� চবুকত্, সক্লু রোিোরোে��্ মোধরর্োম 
অিুরোমোবদত৷ এ� মোরোি হল রোর স্কুল রোিোরোে�্� 

অিুরোমোদি িো হওরেো পর�্ি্ত আপিো� 
সমসর্োগুবল সম্পূণ�্�ূরোপ সমোধোি ক�ো হরোি 
িরোল বিরোিবচত িোও হরোত পোরো�। আপিো� রবদ 
এই বিষরোরে প�্ে্ি রোরোক তরোি আপিো� স্কুল 
িো তো� অর্োটবি�্� সোরোর রোরোগোরোরোগ ক�ুি।

্ুই্ কিপ

IDEA §300.510(e): “রবদ পক্ষরুবল এই 
বিভোরোর� অিুরোচ্েদ (d) অিুসোরো� একবর 
চুবক্ত সম্পোদি করো�, তরোি একবর পক্ষ চুবক্ত 
সম্পোদরোি� 3 কোর�্বদিরোস� মরোধর্ চুবক্ত িোবতল 
ক�রোত পোরো�।“ (https://sites.ed.gov/
idea/regs/b/e/300.510)

https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.510
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.510
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• কোর�্ধো�ো� পর�্োর;় শুিোবি প�্োর ়রোশষ হরোল, রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্� অিরুো�োধবর মঞজ্�ু ক�ো� সম্ভোিিো কম হরোত পোরো�।

• স্কুল (অথিো আপবি, রবদ স্কুল তো� অবভরোরোরোর� 
বিজ্ঞবপত্ প�ত্রো্হো� ক�ো� রোচষর্ো করো�) প�ত্রো্হোরো�� জির্ 
সম্মত হর ়বকিো।

• রবদ স্কুল প�্তর্োহো� ক�রোত �োবজ িো হর,় তোহরোল 
প�্তর্োহোরো�� ফরোল স্কুরোল� ক্ষবত� পব�মোণ হরোত পোরো� 
(িো আপবি, রবদ স্কুল তো� অবভরোরোর প�্তর্োহো� ক�ো� 
রোচষ্রো করো�)।

• একই ইসুর্রোত প�িত�্ীরোত আরো�কবর শুিোবি হওর়ো� 
সম্ভোিিো �রোর়রোে।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

সভো� রোডরো ফরোম�্� একবর অিবুলবপ অরো্রোপিবডকস্ 
C-রোত �রোরেরোে।

ODR-এ� বিষপ্ত্বত� সভোরোত একবর রোেোর বভবডও 
প�স্ত্তু করো�রোে, রো ODR-এ� ওরোরি়সোইরোর সবুিধো > 
রো�রোজোবলউেি বমবটং িরো্বসবলরোটেরোি� অধীরোি 
উপলিধ্ �রোয়রোে।

শুনাকন্ অনুশ্াধ তুশি শনওয়া

এই পব�বস্থবতরোত শুিোবি� অিুরো�োধ প�্তর্োহো� ক�ো হর়:

• আপবি এিং স্কুল বিষর়বর� সমোধোি করো�রোেি, বিষ্পত্বত 
সভোরোত, মধর্স্থতোর ়িো অির ্রোকোরোিো সমরোর,় এিং তোই একবর 
রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� প�্রোরো়জি রোিই। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক 
অবিলরোমি ্অিবহত ক�ুি রোর আপবি এই কো�ণরুবল� একবর� 
জির ্আপিো� অবভরোরোরোর� রোিোবরশ প�্তর্োহো� ক�রোেি। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো সোধো�ণত প�্তর্োহো� ক�ো� জির ্আপিো� 
অিুরো�োধ মঞ্জু� ক�রোিি।

• রবদ, অির্োির্ কো�রোণ, আপবি বসদধ্োিত্ রোিি রোর আপবি একবর 
রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি ক�রোত চোি িো, তোহরোল আপিোরোক 
অিশর্ই রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক অিবহত ক�রোত হরোি রোর আপবি 
আপিো� অবভরোরোর প�ত্রো্হো� ক�রোত চোি। অবভরোরোর প�ত্রো্হো� 
ক�ো� অিমুবত রোদরোিি বকিো তো রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ বসদধ্োিত্ 
রোিরোিি। আপিোরোক আপিো� অবভরোরোর প�ত্রো্হো� ক�ো� অিমুবত 
রোদওরো় হরোি বকিো তো বসদধ্োিত্ রোিওরো়� সমর ়একজি রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্ বিরোিচিো ক�রোত পোরো�ি এমি বকে ুবিষর ়হল:

https://odr-pa.org/facilitation/resolution-meeting-facilitation/
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ধাপ 7: শুনাকন-পূি্র কনশ্্রশািিী্ 
সাশথ পক্কিত হন

শুিোবি� কম�্কত�্ো�ো শুিোবি-পূি� ্বিরোদ�্শিো� িোরোম একবর িবথ 
বতব� করো�রোেি রো বিরুক্ত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো রোরই রোহোক িো রোকি 
সোধো�ণ শুিোবি� তথর ্প�্দোি করো�।

শুিোবি-পূি� ্বদকবিরোদ�্শরুবল বিষর়রুবল� একবর সংর�্হমোলো 
কভো� করো�৷ িীরোচ� বিভোররুবল প�্োক-শুিোবি� বিরোদ�্শোিলী� 
মূল বিষর়রুবল� উপ� তথর ্প�্দোি করো�; রোরোহোক, এখিও 
বির়মরুবল� সোরোথ বিরোজরোক পব�বচত ক�ো� জির ্তোরোদ� 
সম্পূণ�্�ূরোপ পড়ো� প�োমশ� ্রোদওর়ো হরোচ্ে।

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

প�্োক-শুিোবি� বদকবিরোদ�্শরুবল 
এিোরোি পোওরেো রোরোি।

শহয়াক্ং ্ম্র্ত্রা্ সশ্রগ শযাগাশযাগ

সম্পূণ� ্প�্বক�্র়ো চলোকোলীি, এমি সমর ়আসরোি রখি 
আপিোরোক শুিোবি অবফসোরো�� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোত হরোি। 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোদ� এই ধ�রোি� রোরোরোরোরোর সমপ্রোক� ্বিবদ�ষ্র্ 
বির়ম আরোে।
এখোরোি তোরোদ� সোরোথ রোরোরোরোরোরোর� বিষরোর ়রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোদ� বির়ম �রোর়রোে:

• ইকেইি। একজি অর্োরবি� ্িো বপতোমোতো/পব�িো� একজি 
অর্োরবি� ্েোড়োই অর�্স� হরোচ্েি (এবররোক িলো হর ়“রোপ�্ো রোস“) 
রো� একবর ইরোমইল অর্োকোউি্র আরোে তোরোক অিশর্ই শুিোবি 
অবফসোরো�� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ো� একমোত� ্উপোর ়বহসোরোি 
ইরোমইল ির্িহো� ক�রোত হরোি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে সমস্ত 
ইরোমইল অিশর্ই বিরো�োধী পরোক্ষ� অর্োরবি�,্ িো একজি রোপশোদো� 
বপতোমোতো� কোরোে প�্বতবলবপ ক�রোত হরোি (ইরোমইরোল� “cc:“ 
বিভোর)। রবদ বকিো রোহয়োব�ং অবফসো� িো িলরোল রোহয়োব�ং 
অবফসো�রোক ইরোমইল ক�ো রোকোরোিো িবথ� মুবদ�্ত হোড� ্কবপ 
প�্রোর়োজিীর ়ির ়এিং পোঠোরোিো উবচৎ ির়। সমস্ত ইরোমইল বিষর ়
লোইরোি ODR ফোইল িমি�্ থোকরোত হরোি। এরোমির্োডড র�ো্বফকস্ এিং 
ইরোলকর�্বিক “রোস্রশিোব�“ শুিোবি� বিষরোর ়বচবঠপরোত�্� জির ্
উপরুক্ত ির়।

• কেইি। রবদ রোকোরোিো অর্োরবি� ্িো রোপ�্ো বপতো-মোতো� একবর 
ইরোমইল অর্োকোউি্র িো থোরোক, বচবঠপত� ্এিং অির্োির ্িবথরুবল 
মোবক�্ি ডোক বঠকোিো� মোধর্রোম পোঠোরোত হরোি। 

• েনফাক্নরস েি। উভর ়পক্ষ, িো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো, একবর 
কিফোরো�ি্স করোল� অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি। কিফোরো�ি্স করোল 
অিশর্ই উভর ়পরোকষ্� অরো্রবি� ্িো সক্রুোল� অরো্রবি� ্এিং রোপ�ো্ রোস 
অবভভোিকরোক অি্তভু�্ক্ত ক�রোত হরোি।

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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কনষরপতরকত্ শহয়াক্ং ্ ম্র্ত্রাশ্ অিকহত ্ ্া

শুিোবি-পূি� ্বদকবিরোদ�্শ বিষ্পত্বতরোক বিরোদ�্শ করো�। রত 
তোড়োতোবড ়পক্ষরুবল মোমলো বিষ্পত্বত করো� িো বিশি্োস করো� 
রোর তো�ো শত�্সোরোপক্ষ-খোব�জ আরোদরোশ� অিুরো�োধ ক�ো� 
অিস্থোরোি �রোর়রোে, রোর পক্ষ অবভরোরোর দোরোর়� করো�রোে তো�ো 
অবিলরোমি ্বিধ�্োব�ত শুিোবি কম�্কত�্োরোক অিবহত ক�রোি।

অপ্রশয়াজনীয়/পুন্ািৃতরত প্রমাশণ্ হ্রাস

রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� শুিোবি-পূি� ্বিরোদ�্শোিলী অপ�্রোর়োজিীর ়
এিং পুি�োিৃত্বতমূলক প�্মোরোণ� হ�্োসরোক সরোমি্োধি করো�। ভুল 
রোিোঝোিবুঝ এড়োরোত আপিো� তোরোদ� সোরোথ পব�বচত হওরো় উবচৎ।

শুনাকন্ মশধযর সজরজা

রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� শিুোবি-পূি�্ বিরোদ�্শোিলী সোজ-সজজ্ো সরোমিো্ধি 
করো� িো শিুোবিরোত সিোই কীভোরোি কোজ ক�রোি িরোল আশো ক�ো 
হর়। তো�ো সোধো�ণত র�্হণরোরোরর ্আচ�ণ িণ�্িো করো� রবদও, 
আিো�, বিরোদ�শ্োিলী� সোরোথ পব�বচত হওরো় একবর ভোল ধো�ণো।

্ুই্ কিপ

বহর়োব�ং অবফসো� সোধো�ণত সকোল 9 রো রোথরোক 
বিকোল 5 রো পর�্ি্ত কোজ করো�ি িো। অতএি, 
আপবি রবদ �োরোত িো সপ্তোহোরোি্ত বিধ�্োব�ত 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোে রোথরোক ইরোমইল িো 
পোি তরোি অিোক হরোিি িো। আপবি শুিোবি 
কম�্কত�ো্ িো স্করুোল� অরো্রবি��্ কোে রোথরোক রোকোরোিো 
রোরোরোরোরোর রোপরোর়রোেি বকিো তো রোদখরোত বির়বমত 
আপিো� ডোক বঠকোিো িো ইরোমইল রোচক ক�ুি।

ধাপ 8: িাইমিাইন িুঝুন এিং 
কনধ্রাক্ত তাক্শখ কস্রধানরত কনন

রথোরথ প�ব্ক�র়্ো শিুোবি� প�ক্োরো�� উপ� বিভ��্ করো� সমরর়ো�খো 
বভি্ি হর়:

IDEA শ্স - অকিিাি্শ্্ প্রশয়াজনীয় 
প্রক্্রয়া্ অনুশ্াধ

IDEA আইি িরোল রোর অবভভোিকরোদ� মোধর্রোম শু� ুহওর়ো 
রথোরথ প�্বক�্র়ো� মোমলোরুবল অবভরোরোর দোরোর়� ক�ো� 
75 বদরোি� মরোধর ্সম্পূণ�্�ূরোপ সমোধোি ক�ো হরোি। তরোি এ� 
ির্বতক�্মও আরোে। আপবি িো স্কুল, রোহয়োব�ং অবফসো� 
এই 75-বদরোি� সমর়সীমো িোড়োরোত অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি।

75 বদরোি� রণিো এইভোরোি ক�ো হরোর়রোে: 30 বদি (বিষ্পত্বত� 
সমর)় + 45 বদি (শুিোবি হওর়ো� জির ্এিং বসদ্ধোি্ত রোলখো� 
জির)্ = 75 বদি।

বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�ি হল রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্�ো তোরোদ� 
বসদধ্োি্ত জোিোরোিো� তোব�খ, এিং রথোরথ প�ব্ক�র়্ো� মোমলো িিধ্ 
হরোর ়রোরোি।

IDEA শ্স - সর্ুশি্ প্রশয়াজনীয় প্রক্্রয়া্ 
অনুশ্াধ

IDEA আইরোি িলো হরোর়রোে রোর স্কুল-সূবচত রথোরথ প�্বক�্র়ো� 
মোমলোরুবল অবভরোরোরোর� রোিোবরশ দোরোর়রো�� 45 বদরোি� মরোধর ্
সম্পূণ�্�ূরোপ সমোধোি ক�ো হরোি। তরোি এ� ির্বতক�্ম আরোে। 
আপবি িো স্কুল, রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক এই 45 বদরোি� সমর়সীমো 
িোড়োরোত অিুরো�োধ ক�রোত পোরো�ি।

রোররোহত ুস্কুল রোথরোক শু� ুক�ো অিুরো�োরোধ� 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� 
সময়কোল রোিই, তোই প�্কৃত শুিোবি সম্পূণ� ্ক�ো� জির ্একর ু
অল্প সমর ়রোদওর়ো হর ়এিং রোহয়োব�ং অবফসো�রোক তোরোদ� 
বসদ্ধোি্ত বলখরোত সমর ়রোদওর়ো হর়।

বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�খ হল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো�ো তোরোদ� 
বসদ্ধোি্ত জোিোরোিো� তোব�খ, এিং রথোরথ প�্বক�্র়ো� মোমলো 
িি্ধ হরোর ়রোরোি।
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শৃ্রখিা কিষয়্ ্্রুত IDEA-এ্ শ্স

শোবস্তমূলক স্থোি বিধ�্ো�রোণ� উপ� বভত্বত করো� রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির,্ অবভরোরোর দোরোর়� ক�ো� তোব�রোখ� 
20 কম�্বদিরোস� মরোধর ্একবর দ�্ুত শুিোবি হরোত হরোি।

দ�্তু শঙ্ৃখলোরুকত্ রোপল্সরোমরোির্� রোকষ্রোত�,্ বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত 
তোব�খবর শুিোবি� প� 10 কম�্বদিরোস� মরোধর ্হরোত হরোি। 
এই রোইমলোইরোি রোকোি ির্বতক�্ম রোিই।

্্রুত IDEA িকধ্রত সর্ুি িশষ্র্ (ESY) শ্স

ESY সংক�্োিত্ রথোরথ প�ব্ক�র়্ো� অিরুো�োরোধ� জির,্ একবর দ�্তু 
শুিোবি হরোত হরোি, এিং অবভরোরোর দোরোর়� ক�ো� 30 বদরোি� মরোধর ্
রোহয়োব�ং অবফসোরো�� বলবখত বসদধ্োি্ত অিশরই্ পকষ্রুবল� কোরোে 
পোঠোরোত হরোি। শুিোবি সোধো�ণত অিুরো�োরোধ� 15 কম�্বদিরোস� 
মরোধর ্অিুবষ্ঠত হর,় তরোি এবর একবর প�্রোর়োজিীর়তো ির়। 
সমর়রো�খো� রোকোি ির্বতক�্ম অিুরোমোবদত ির়।

504 ধা্া্ শ্স

504 ধো�ো� একবর করোঠো� সমর়রো�খো রোিই; রোরোহোক, ODR 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্�ো সোধো�ণত এই রোকষ্রোত�্� জির্ IDEA পদধ্বত 
অিুস�ণ করো�ি।

কস্রধাশনরত্ কনধ্রাক্ত তাক্শখ্ প্রষগুকিশ্ 
অিকহত ্্া

আইরোি মোমলো� শু�ুরোত পক্ষরুবলরোক বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত 
তোব�খ বদরোত হরোি।

ODR রোথরোক প�্োথবমক বচবঠ/ইরোমইরোল, আপিোরোক একবর 
সোধো�ণ রণিো� বভত্বতরোত বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�খ রোদওর়ো 
হরোি। বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�খ বিবভি্ি কো�রোণ পব�িবত�ত্ হরোত 
পোরো�, রো� মরোধর ্�রোর়রোে:

• একবর সংরোশোবধত অবভরোরোর দোরোর়� ক�ো হরোর়রোে, 
রোইমলোইিরুবল পুি�োর ়শু� ুক�ো হরোচ্ে।

• আপবি এিং স্কুল বিষ্পত্বত� সময়কোল মওকুফ ক�রোত 
বলবখতভোরোি সম্মত হরোয়রোেি।

• মধরস্্থতো িো বিষপ্তব্ত সভো শ�ু ুহওর়ো� পরো�, বকিত্ ু30-বদরোি� 
রোমরো়দ রোশষ হওর়ো� আরোর, আপবি এিং সক্লু বলবখতভোরোি সমম্ত 
হি রোর রোকোিও চবুক্ত সমভ্ি ির।়
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• রবদ আপবি এিং স্কুল 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সময়কোরোল� 
রোশরোষ মধরস্্থতো চোবলরোর ়রোররোত বলবখতভোরোি সমম্ত হি, বকিত্ ুপরো�, 
আপবি িো সকু্ল মধর্স্থতো প�্বক�্র়ো রোথরোক প�্তরো্হো� করো� রোিি।

• আপবি িো স্কুল বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�রোখ� একবর 
এক্সরোরিশরোি� জির ্অিুরো�োধ ক�ো হয় এিং মঞ্জু� ক�ো হরোি।

• রোর রোকোরোিো পকষ্ই শিুোবি� তোব�খ পব�িত�র্োি� অিরুো�োধ 
ক�রোত পোরো�, রো একবর ধো�োিোবহকতো বহসোরোি পব�বচত, রবদ 
অপ�্তরো্বশত পব�বসথ্বত বিধ�্োব�ত তোব�রোখ রোলোরোকরোদ� উপবসথ্বত� 
কষ্মতোরোক প�ভ্োবিত করো�। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ সমসত্ অিরো্হত 
অিরুো�োরোধ� উপ� শোসি ক�রোিি। একবর অিরো্হত অিরুো�োধ 
রোইমলোইি িোডো়রোিো� অিরুো�োরোধ� রোথরোক আলোদো (সোধো�ণত 
বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�রোখ� িবধ�্তক�ণ বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো 
হর)়। শিুোবি� অিরুো�োধ ক�ো হরোল বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�খ 
রণিো ক�ো হর।় অরোিক ধো�োিোবহকতো� কো�রোণ বসদধ্োরোি্ত� 
বিধ�ো্ব�ত তোব�রোখ পব�িত�র্োি� প�র্োরো়জি হরোত পোরো�; মোমলোবর 
সমপূ্ণ�্ ক�ো� জির ্প�্রোরো়জিীর় রোসশরোি� সংখরো্;বলবখত সমোপিী 
আর�ুর্োমির্, িো অিরো্ির ্কো�রোণ সম্পণূ� ্ক�রোত সমর ়প�্রোর়োজি। 
বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�খ িোডো়রোিো� জির ্রোররোকোরোিো অিরুো�োধ 
অিশরই্ শিুোবি কম�ক্ত�ো্� কোরোে বিরোদ�ব্শত হরোি। বসদধ্োরোি্ত� 
বিধ�ো্ব�ত তোব�খরুবল রোকিল তখিই পব�িত�ি্ ক�ো রোররোত 
পোরো� রবদ রোকোরোিো পকষ্ সপ্ষ্রভোরোি রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক রোসরুবল 
পব�িত�ি্ ক�রোত িরোল। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ রবদ বসদ্ধোরোি্ত� 

 1   https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e

বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�ি িোেেোরোিো� জির্ পক্ষগুবল� অিুরো�োরোধ� বভত্বতরোত, েুিোবি� সমরেকোরোল বসদ্ধোরোি্ত� 
তোব�ি পব�িত�্ি হওরেো িুিই সোধো�ণ বিষয়।

সমপ্ণূ� ্প�্বক�র্েো চলোকোলীি বসদধ্োরোিত্� বিধ�্োব�ত তোব�ি পব�িত�্ি ক�ো বিভ�্োবিত্ক� হরোত পোরো�, তরোি রোিেোরো�ল 
স�কোরো�� এই প�ব্ক�র্েোবট প�র্োরেোজি। বসদধ্োরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�ি পব�িবত�্ত হরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক 
জোিোরোিি। বসদধ্োরোিত্� বিধ�ো্ব�ত তোব�ি সমপ্রোক� ্প�ে্ি্ বিরোরে আপবি সি�দ্ো রোহয়োব�ং অবিসোরো�� সোরোর রোরোগোরোরোগ 
ক�রোত পোরো�ি (তৃতীয় অংে, ধোপ 7: বহরেোব�ং অবিসোরো�� সোরোর রোরোগোরোরোগ) রোদিুি।

সমরস়ীমো িোডো়রোত সমম্ত হি, তোহরোল রোহয়োব�ং কম�ক্ত�্ো� �োরোর�় 
সমর ়একবর িতুি বসদধ্োরোি্ত� রোশষ তোব�খ বিধ�ো্�ণ ক�ো হরোি 
(34 CFR 300.510 এিং 300.515 রোদখিু)1।

https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e
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ধাপ 9: সর্ুশি আপনা্ প্রমাণ এিং 
সা্রষী প্র্াশ ্্ুন

বতি ধ�রোি� প�ম্োণ �রোরর়োে রো সোধো�ণত একবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো় 
শুিোবিরোত রোহয়োব�ং অবফসোরো�� কোরোে উপস্থোপি ক�ো হর়:

1. আপিো� সোক্ষর;্

2. রোর রোকোরোিো বিরোশষজ্ঞ সহ আপিো� জির ্এিং স্কুরোল� জির ্
সোক্ষীরোদ� সোক্ষর;্ এিং

3. িবথ (শুিোবি� সমর ়“প�্দশ�্িী“ বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হর)়।

এই পদরোক্ষপবট জবটলভোরোি গু�ুতি্পূণ�্ এিং 
এ� সমরেসীমো �রোরেরোে রো আপিোরোক অিের্ই 

অিুস�ণ ক�রোত হরোি।

শুিোবি হওর়ো� আরোর আপিোরোক অিশর্ই স্কুলরোক জোিোরোত হরোি 
রোর আপিো� সোক্ষী কো�ো এিং আপবি রোকোি িবথরুবল ির্িহো� 
ক�ো� পব�কল্পিো ক�রোেি। স্কুলও একইভোরোি আপিোরোক তথর ্
প�্দোি ক�রোি। শুিোবি শু� ুহওর়ো� আরোর আপিোরোক অিশর্ই 
সমস্ত সোক্ষী এিং সমস্ত প�্দশ�্িী প�্কোশ ক�রোত হরোি।

IDEA ও ্্রুতত্ IDEA শ্সগুকি

শুিোবি� তোব�রোখ� পোঁচ কোর�্বদিস আরোগ, আপিোরোক অিশর্ই 
স্কুরোল� অর্োরবি�্� কোরোে পোঠোরোত হরোি:

• আপিো� সোক্ষীরোদ� একবর তোবলকো

• আপিো� প�দ্শ�ি্ী� একবর তোবলকো, এিং রোর রোকোরোিো প�্দশ�্িী� 
একবর অিবুলবপ রো সক্রুোল ইবতমরোধর ্রোিই, রোরমি একবর ির্বক্তরত 
মলূরো্রি়।

আপিোরোক একবর বিবদ�্ষ্র ফম� ্ির্িহো� ক�রোত হরোি িো। আপবি 
5-বদরোি� প�্কোেক পত� ্ইরোমইল ক�রোত পোরো�ি, রোমইল ক�রোত 
পোরো�ি িো রোডবলভোব� ক�রোত পোরো�ি, তরোি আপিো� এমি 
একবর পদ্ধবত ির্িহো� ক�ো উবচৎ রো আপিোরোক প�্মোণ ক�রোত 
সক্ষম ক�রোি রোর আপবি সমরম়ত আপিো� সোক্ষী এিং প�দ্শ�ি্ী 
প�্কোশ করো�রোেি। এবর সোধো�ণত “5-বদরোি� প�্কোশ“ বহসোরোি 
উরোল্লখ ক�ো হর়। একবর িমুিো 5-বদরোি� প�্কোশ বচবঠ� জির ্
প�িত�্ী পৃষ্ঠো রোদখুি।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 53

5-ক্শন্ প্র্াশ পশত্র্ নমুনা

তোব�খ:
বশক্ষোথ�্ী� পদিী/স্কুল বডসবর�্ক্র
ODR ফোইল িং.:
কো�ণ: 5-বদরোি� প�্কোশপত�্

বপ�্য় [স্কুরোল� অর্োরবি�্� িোম]:

আবম বিম্িবলবখত সোক্ষীরোদ� ডোকরোত চোই এিং শুিোবিরোত বিম্িবলবখত প�্দশ�্িীরুবল ির্িহো� ক�রোত চোই:

1. Jane Marks (বপতো-মোতো)
2. Joe Marks (বপতো-মোতো)
3. Mrs. Smith (বশক্ষক)
4. Dr. Jones (মিস্তত্তি্বিদ)

প�্দে�্িীগুবল

1. 10/26/2006 তোব�রোখ [বশক্ষরোক� িোম] কোে রোথরোক [বপতোমোতো� িোম]-এ� কোরোে পোঠোরোিো বচবঠ
2. 11/21/06 তোব�রোখ� ব�রোপোর� ্কোড�্
3. 12/30/06 তোব�রোখ [বিরোশষরোজ্ঞ� িোম]-এ� মোধর্রোম মূলর্োর়ি
4. আরস্র 2006-বডরোসমি্� 2006 পর�্ি্ত িোবি� কোরোজ� িমুিো 
5. 2 জোিুর়ো�ী, 2007 তোব�রোখ� স্কুরোল [বপতোমোতো� িোম] রোথরোক আসো বচবঠ
6. জোিুর়ো�ী 2007 তোব�রোখ� NOREP
7. জোিুর়ো�ী 2007 সোরোল বিকবশত IEP
8. জোিুর়ো�ী 2007-জুি 2007 পর�্ি্ত িোবি� কোরোজ� িমুিো 
9. 3/10/07 তোব�রোখ [বশক্ষরোক� িোম] কোে রোথরোক [বপতোমোতো� িোম]-এ� কোরোে পোঠোরোিো বচবঠ
10. জুি 2007-এ� চূড়োি্ত ব�রোপোর� ্কোড� ্

[আপিো� সি্োক্ষ�]
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504 ধা্া

504 ধো�োরোত কবঠিভোরোি প�্কোরোশ� বির়ম রোিই; রোরোহোক, ODR 
শিুোবি� কম�ক্ত�ো্�ো সোধো�ণত এই রোকষ্রোত��্ জির ্IDEA পদধ্বত 
অিুস�ণ করো�ি।

আপবি এিং স্কুল উভরেরোকই প�্কোরোে� বিরেম 
রোমরোি চলরোত হরোি। রবদ আপিো� মরোধর ্রোকউ 

িো করো�ি, অির ্পক্ষ রোসই সোক্ষীরোদ� সোক্ষর ্
রোদওরেো রোররোক বি�ত �োিরোত এিং দলবটরোক 

প�্দে�্িী ির্িহো� ক�রোত িোধো বদরোত রোহয়োব�ং 
অবিসো�রোক িলরোত পোরো�। রবদ আপিো� 

সোরোর এবট ঘরোট রোরোক তরোি এবট আপিোরোক 
রোহয়োব�ং অবিসোরো�� কোরোে আপিো� মোমলো 

প�্মোণ ক�রোত িোধো বদরোত পোরো�। রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক এবট িলো� সুরোরোগ রোদরোিি 

িো রোর আপবি আপিো� সমস্ত সোক্ষী এিং 
প�্মোণ উপস্রোপি ক�রোত পো�রোিি িো, কো�ণ 

আপবি প�্কোরোে� বিরেমগুবল অিুস�ণ 
করো�ি িোই। প�্রোরেোজিীরে সমরোরে� মরোধর্ই 

সক্লু অরো্টবি�র্োক এই তরর ্বদি। প�্মোণ ক�রোত 
সক্ষম রোহোি রোর আপবি টোইমলোইরোি� মরোধর ্
তরর ্প�্দোি করো�রোেি েুধুমোত� ্রবদ রোসিোরোি 

রোকোি প�্ে্ি রোরোক।

আপিো� প�্কোশক ডকুরোমরোি্র বক তোবলকোভুক্ত ক�রোিি তো বস্থ� 
ক�রোত, রোহয়োব�ং অবফসোরো�� কোরোে আপবি বক প�্মোণ ক�ো� রোচষর্ো 
ক�রোেি তো বিরোিচিো ক�িু। রোকোি সোকষ্ী আপিো� মোমলো প�ম্োণ 
ক�রোত সোহোরর্ ক�রোি? রোকোি প�্দশ�্িী আপিো� মোমলো  
প�্মোণ ক�রোত সোহোরর্ ক�রোি?

আপিো� সোক্ষীরোদ� সমস্ত প�্রোর়োজিীর়তো পূ�ণ ক�ো উবচৎ:

• তোরোদ� কোরোে আপিো� সি্তোি এিং আপিো� সম্পরোক� ্রোর 
পব�বস্থবত �রোর়রোে রোস সম্পরোক� ্তথর ্�রোর়রোে;

• তো�ো আপিো� উরোদি্রোর� বিষরোর ়প�্োসবঙ্রক তথর ্বদরোত পোরো�;

• তোরোদ� সোক্ষর ্রোহয়োব�ং অবফসো�রোক বসদ্ধোি্ত বিরোত সোহোরর ্
ক�রোি।

একোবধক সোক্ষী ির্িহো� ক�রোিি িো রো�ো একই তরোথর্� সোক্ষর ্
প�্দোি ক�রোি; আপবি রোর সোক্ষীরোক সিরোচরোর ়কোর�্ক� িরোল মরোি 
করো�ি এিং প�্রোর়োজরোি আ�ও করোর়কজি রো�ো পুি�োিৃত্বত 
িো করো�ই রোসই সোকষ্রর্োক সংবকষ্পত্ভোরোি সমথ�ি্ ক�রোিি, তোরোদ� 
রোিরোে বিি। আপবি রবদ সোক্ষীরোদ� একবর তোবলকো উপস্থোপি 
করো�ি, তোহরোল শুিোবি কম�্কত�্ো আপিোরোক প�্রোতর্ক সোক্ষী� 
কোে রোথরোক বক সোক্ষর ্রোদওর়ো� প�্তর্োশো করো�ি তো তোরোদ� 
িলরোত িলরোত পোরো�ি। এরোক িলো হর ়“প�্মোরোণ� অফো�“ 
রোদওর়ো। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক সোক্ষী উপস্থোপি ক�ো 
রোথরোক বিরোষধ ক�রোত পোরো�ি রোররুবল তো�ো বিশি্োস করো� রোর 
অপ�্রোর়োজিীর ়(পুি�োিৃত্ত িো অির ্সোক্ষীরোদ� মরোতো একই কথো 
িলো) হরোত পোরো�।

আপিো� সি্তোরোি� শুিোবিরোত উপবস্থত থোকো� এিং সোক্ষর ্
রোদওর়ো� অবধকো� আপিো� �রোয়রোে। এবর �ি �ি �ররোি িো। 
রোরোহোক, আপবি ভোল জোরোিি রোর আপিো� সি্তোরোি� এইভোরোি 
অংশর�্হণ ক�ো একবর ভোল ধো�ণো বকিো। আপবি রবদ বসদ্ধোি্ত 
রোিি রোর আপিো� সিত্োরোি� কোরোে প�দ্োি ক�ো� জির ্প�্োসবঙর্ক 
তথর ্আরোে, তোহরোল বিবশ্চত ক�ুি রোর আপবি রোসরুবলরোক 
আপিো� প�্কোরোশ তোবলকোভুক্ত করো�রোেি।

স্কুল আপিো� তোবলকোভুক্ত রোর রোকোরোিো সোক্ষী� প�্বত আপত্বত 
জোিোরোত পোরো� (রোরমি আপবি রোর রোকোরোিো সোক্ষীরোক তো� প�্কোরোশ 
সক্রুোল� তোবলকোর় আপতব্ত ক�রোত পোরো�ি)। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ 
চূড়োি্তভোরোি বসদ্ধোি্ত রোিরোিি রোর একজি বিরোশষ সোক্ষী সোক্ষর ্
বদরোত পো�রোি বক িো। এখোরোি এমি বকে ুপব�বস্থবত �রোর়রোে রো 
স্কুলরোক আপত্বতক� করো� তুলরোত পোরো�:

• আপিো� প�ব্তরোিশী িোবডর়োত আপিো� সি্তোরোি� আচ�ণ সমপ্রোক�্ 
সোকষ্র ্বদরোত পোরো�, বকিত্ ুরবদ সমসরো্বর সক্রুোল আপিো� সিত্োরোি� 
আচ�ণ বিষয়ক হর,় তোহরোল সম্ভিত আপিো� প�ব্তরোিশী প�্োসবঙর্ক 
সোকষ্র ্বদরোত পোরো� িো। সক্লু “প�ো্সবঙর্কতো�“ উপ� বভতব্ত করো� 
আপতব্ত ক�রোত পোরো�, এিং রোহয়োব�ং অবফসো� আপিোরোক 
আপিো� প�ব্তরোিশীরোক সোকষ্র ্বদরোত বিরোষধ ক�রোত পোরো�।
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আপবি রবদ চোি রোর আপিো� সি্তোি সোক্ষর্ 
বদরোত পোরো�, বকি্তু সম্পূণ�্ েুিোবি� জির্ 
উপবস্রত রোকরোত পো�রোি িো, তোহরোল বিবে্চত 
ক�িু রোর আপবি রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এিং স্কলু 
অর্োটবি�্� সোরোর আরোগ রোররোকই এই বিষরোরে 
আরোলোচিো করো�রোেি। আপিো� সি্তোরোি� 
একবট বিবদ�ষ্ট্ সমরোরে সোকষ্র ্রোদওরেো� িরি্সর্ো 
ক�ো রোররোত পোরো� এিং সম্পূণ�্ েুিোবি� জির্ 
তোরোক রোকরোত হরোি িো।

• আপিো� প�্বতরোিশী� সি্তোি একবর বিরোশষ পোরোঠ� রোপ�্োর�্োম 
লোভ করো�রোে এিং এবর রোসই সি্তোরোি� জির ্ভোল কোজ করো�রোে। 
আপবি একই পডো়� রোপ�ো্র�ো্রোম আর�হ্ী। IDEA আইরোি সিত্িত্�্ 
বশক্ষো কোর�্ক�্রোম� প�্রোর়োজি। এ� মোরোি হল রোর একবর বশশু� 
জির ্রো কোজ করো�রোে তো অির ্সি্তোরোি� জির ্প�্রোর়োজিীর ়ির়। 
আপিো� প�্বতরোিশী� সোক্ষর ্সম্ভিত প�্োসবঙ্রক ির়।

শুিোবিরোত আপবি রোকোি িবথ (প�্দশ�্িী) ির্িহো� ক�রোত চোি 
তোও বিধ�্ো�ণ ক�রোত হরোি। আপিো� অরোিকরুবল প�্দশ�্িী হরোি 
রোসই িবথরুবল রো আপবি সংর�্হ করো�বেরোলি রখি আপবি 
বিধ�্ো�ণ ক�বেরোলি রোর আপিো� একবর মোমলো বেল বকিো।

ধাপ 10: সািশপানা্ অনুশ্াধ ্্ুন 
(যক্ প্রশয়াজন হয)়

আপবি স্কুরোল আপিো� 5-বদরোি� প�্কোশক পরোত� ্আপিো� 
সোকষ্ীরোদ� তোবলকো করো�রোেি। শিুোবি� তোব�খ এিং সমর ়সমপ্রোক� ্
আপিো� সোক্ষীরোদ� অিবহত ক�ো আপিো� দোবর়তি্। রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্ সমরসূ়চী এিং প�ো্পর্তো� উপ� বভত্বত করো� বিবদ�্ষ্র 
সোক্ষীরোদ� জির ্বিবদ�্ষ্র শুিোবি� রোসশি রোসর ক�রোত পোরো�ি।

্ুই্ কিপ

আপিো� শুিোবি� তোব�খ পোওর়ো� সোরোথ 
আপিো� সোক্ষীরোদ� শুিোবি� তোব�খ, সমর় 
এিং অিস্থোি সম্পরোক�্ অিবহত ক�ুি। রবদ 
সমর়সূচীরোত সমসর্ো হর়, অবিলরোমি্ শুিোবি 
কম�্কত�্োরোক অিবহত ক�ুি।

একবর সোিরোপোিো হল শুিোবি অবফসোরো�� একবর আইবি 
আরোদশ রো একজি ির্বক্তরোক িরোল রোর তোরোদ� অিশর্ই রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত উপবস্থত থোকরোত হরোি (কোউরোক িবথপত� ্
বফব�রোর ়বদরোত িোধর ্ক�ো� জির ্একবর সোিরোপোিোও ির্িহো� 
ক�ো রোররোত পোরো�)।

সোধো�ণত, সোক্ষী�ো দলরুরোলো� কোরোে পব�বচত এিং রোসি্চ্েোর ়
সোক্ষর ্রোদরোি। আপবি রবদ আপিো� 5-বদরোি� প�্কোরোশ একজি 
সোক্ষীরোক তোবলকোভুক্ত করো� থোরোকি, বকি্ত ুআপবি বিবশ্চত িো 
হি রোর তো�ো রোসি্চ্েোর ়শুিোবিরোত উপবস্থত হরোিি বকিো, আপবি 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক একবর সোিরোপোিো জোব� ক�রোত িলরোত 
পোরো�ি। এবর বকে ুসমর ়রোির,় তোই বিবশ্চত ক�ুি রোর আপবি 
শুিোবি� তোব�রোখ� আরোর একবর সোিরোপোিো অিুরো�োধ করো�রোেি।
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রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে সোিরোপোিো রোচরোর ়আপিো� বচবঠ িো 
ইরোমইরোল� মোধর্রোম, আপিোরোক বিমি্বলবখত তথর ্প�্দোি ক�ো উবচৎ:

• আপবি রোর ির্বক্ত িো িবথ(রুবল) সোিরোপোিো ক�রোত চোি 
তো� িোম৷

• রোকি আপিো� রোকষ্রোত�্ এই িরব্ক্ত� উপবস্থত হওর়ো এিং সোকষ্র ্
রোদওর়ো রু�ুতি্পূণ�;্ অথিো রোকি িবথ(রুবল) আপিো� রোক্ষরোত� ্
রু�ুতি্পূণ�্।

• সোিরোপোিো� প�্রোর়োজি েোড়োই ির্বক্তরোক শুিোবিরোত উপবস্থত 
ক�ো� জির ্িো িবথ(রুবল) পোওর়ো� জির ্আপিো� প�্রোচষ্রো।

এই বচবঠ িো সক্রুোল� অরো্রবি�র্োক রোপ��্ণ ক�ো ইরোমইরোল� অিুবলবপ।

সোক্ষী িো িবথ� উপবস্থবত প�্রোর়োজিীর ়বক িো তো শুিোবি 
কম�্কত�্ো বিধ�্ো�ণ ক�রোিি।

দ�ষ্ট্ির:্ রোকোি ির্বক্তরোক সোিরোপোিো প�্দোরোি� জির ্আপবি দোরী় 
থোকরোিি। শুিোবি অবফসো� স�োসব� সোিরোপোিো ির্বক্ত� কোরোে 
পোঠোরোিি িো। এবর আপিো� কোরোে পোঠোরোিো হরোি।

স্কুল রোররোক আপিো� সি্তোরোি� বেক্ষোগত 
রো�করোে�্� কবপ রোপরোত আপিো� সমসর্ো হরোল, 
আপিোরোক সোিরোপোিো অিুরো�োধ ক�রোত হরোি 
িো। সক্রুোল� অরো্টবি� ্এিং রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
সোরোর রোরোগোরোরোগ ক�ুি এিং আপিো� 
সি্তোরোি� রো�কে�্ রোপরোত আপিো� রোর অসুবিধো 
হরোচ্ে তো ির্োির্ো ক�ুি।

ধাপ 11: প্র্শ্রনী কিকহরনত ্্া

এখি রোররোহত ুআপবি বসদ্ধোি্ত বিরোর়রোেি রোর শুিোবিরোত রোকোি 
প�্দশ�্িী ির্িহো� ক�ো হরোি, আপিো� প�্দশ�্িী সংরবঠত ক�ো� 
এিং শুিোবি� প�্স্তুবত� জির ্এরুবল বচবহ্িত (শিোক্তক�ণ) 
ক�ো� জির ্এবর একবর ভোল সমর়। রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� 
প�্দশ�্িীরুবলরোক কীভোরোি বচবহ্িত ক�ো হরোি রোস সম্পরোক� ্করোঠো� 
বির়ম �রোর়রোে। এবর বিভ�্োবি্ত রো�োধ ক�ো এিং শুিোবিরোত সহজ, 
সবঠক শিোকত্ক�ণ এিং আবপরোল� রোকষ্রোত� ্প�দ্শ�ি্ী সংক�্োিত্ 
�োজর ্ও রোফডোরো�ল আদোলরোত� প�্রোর়োজিীর়তো পূ�ণ ক�ো� 
জির ্সম্পি্ি ক�ো হয়। এবর আইবি প�্বক�্র়ো� জির ্আদশ� ্
পদ্ধবত। প�্দশ�্িী বচবহ্িত ক�ো� বির়ম অিুস�ণ িো ক�ো হরোল, 
আপিোরোক রোসরুবল পুি�োর ়বচবহ্িত ক�রোত িলো হরোত পোরো�।

িীরোচ� তথর্রুবল রোহয়োব�ং অবফসোরো�� শুিোবি-পূি� ্বিরোদ�্শোিলী 
অিুসোরো� প�্দশ�্িীরুবলরোক বঠক কীভোরোি বচবহ্িত ক�রোত হর ়তো 
ির্োখর্ো করো�:

1. প�্দশ�্িীরুবলরোক ক�্মোিুসোরো� রো�রোখ শু� ুক�ুি রো আপিো� 
কোরোে অথ�ি্হ৷ আপিো� প�দ্শ�ি্ী ক�ম্োিসুোরো� সোজোরোিো� রোকোি 
সবঠক িো ভুল উপোর ়রোিই। আপিো� কোরোে বক রোিোঝোর ়এিং 
আপিো� সি্োচ্েরোি্দর্� উপরো� প�্দশ�্িী� ক�্ম বিভ�্� করো�।

• উদোহ�ণ: আপিো� প�্থম সোক্ষী রবদ IEP-রোক 
সরোমি্োধি করো�, তোহরোল IEP-রোক আপিো� প�্থম প�্দশ�্িী 
ক�োরোিোধরমর ্হরোত পোরো�।

2. এখি আপবি আপিো� প�্দশ�্িীরুবল সোবজরোয়রোেি,এরুবল 
বচবহ্িত ক�ো� সমর়। আপিো� সমস্ত প�্দশ�্িীরুবল অিশর্ই 
অবভভোিরোক� জির ্“P“ বচবহ্িত ক�রোত হরোি (স্কুল বডবস্র�্ক্র 
িো চোর�্ো� স্কুরোল� জির ্তো� প�্দশ�্িী “S“ বচবহ্িত ক�রোি; 
ইি্রো�বমবডরোর়র ইউবিরোর� জির ্“IU“; িো কোউবি্র� জির ্“C“)।

• উদোহ�ণ: অবভভোিক পোঁচবর পৃথক প�্দশ�্িী জমো 
রোদওরো়� পব�কলপ্িো ক�রোেি৷ প�থ্ম প�দ্শ�ি্ী P-1 রোলরোিল 
ক�ো হরোি, বদিত্ীর় প�দ্শ�ি্ী P-2, ইতরো্বদ রোলরোিল ক�ো হরোি।
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3. প�্বতবট প�্দে�্িী� প�্বতবট পৃষ্ঠোরে, প�্দশ�্িীরোত পৃষ্ঠো� 
সোমবর�্ক সংখর্ো� অংশ বহসোরোি প�্দশ�্িী িমি্� এিং পৃষ্ঠো 
িমি�্ অি্তভ�ুক্ত্ ক�ো উবচৎ। প�ব্তবর পষৃঠ্ো আলোদোভোরোি এিং 
সম্পূণ�্�ূরোপ বচবহ্িত ক�রোত হরোি। উপরো�� #2 রোথরোক উপরুক্ত 
সংবক্ষপ্তসো� সহ স্কুরোল� প�্বতবর প�্দশ�্িী� পৃষ্ঠো সংখর্ো� 
(পৃষ্ঠো সংখর্োর়ি) জির ্একইভোরোি প�্রোরোজর ্হরোি।

• #2 রোররোক চলমোি উদোহ�ণ: বপতোমোতো� প�্থম 
প�দ্শ�ি্ীবর চো� পষৃঠ্ো দী��৷্ প�দ্শ�ি্ীবর পষৃঠ্ো 4 এ� 1 এ P-1, 
পৃষ্ঠো 4 এ� 2 এ P-1, পৃষ্ঠো 4 এ� 3 এ P-1, পৃষ্ঠো 4 এ� 4 এ P-1  
বহসোরোি বচবহ্িত ক�ো হরোি। বদিত্ীর ়প�দ্শ�ি্ীবর ের ়পষৃঠ্ো� 
দী��,্ এিং বচবহ্িত ক�ো হরোি: P-2 পৃষ্ঠো 6 এ� 1,  
P-2 পৃষ্ঠো 6 এ� 2, ইতর্োবদ।

4. প�্দশ�্িী সংখর্ো এিং পৃষ্ঠো িমি্�রুবল অিশর্ই িীরোচ� 
ডোিবদরোক রোকোণোর ়থোকরোত হরোি এিং পৃষ্ঠো� অির্োির ্মুদ�্রোণ� 
মোধর্রোম রোেরোক িো রোয়৷ কবপ ক�ো� সমর ়প�্দশ�্িী িমি্� এিং 
পৃষ্ঠো িমি্� রোকরোর িো রোর ়তো বিবশ্চত ক�রোত, প�্দশ�্িী বচহ্িরুবল 
পৃষ্ঠো� িীরোচ� বদক রোথরোক িূর্িতম আধো ইবঞ্চ এিং পৃষ্ঠো� ডোি 
বদক রোথরোক রোদড ়ইবঞ্চ হরোত হরোি৷

রোপোরোর��্র্ এিং লরো্িড্রোসক্প উভর ়ফম�র্ো্রোর বচবহি্ত প�্দশ�ি্ীরবুল 
কীভোরোি রোদখোর ়তো� প�িত�্ী দুবর পৃষ্ঠো উদোহ�ণ বহসোরোি 
রোদওয়ো হরোয়রোে।

রখি প�্দশ�্িীরুবল লর্োি্ডরোস্কপ বিির্োরোস থোরোক, তখি 
প�্দশ�্িীরুবলরোক ঐভোরোি �োখো উবচৎ রোরি, রখি রোপোরোর�্�্র 
বিির্োরোস স্থোপি ক�ো হর,় তখি িবথ� পোঠর্বর পৃষ্ঠো� িোম বদক 
রোথরোক দূরো� থোরোক৷ অির ্কথোর,় রখি পৃষ্ঠোবর রোপোরোর�্�্র বিির্োরোস 
�োখো হর,় তখি পোরোঠর্� উপরো�� অংশবর িোম বদরোক এিং 
পোরোঠর্� িীরোচ� অংশবর ডোিবদরোক থোকো উবচৎ এিং আপবি 
এবররোক পৃষ্ঠো� িীরোচ রোথরোক উপরো�� বদরোক পড়রোত হরোি।

• দ�্ষ্টির্: লর্োি্ডরোস্কপ বিির্োরোস মুবদ�্ত প�্দশ�্িী� জির,্ 
প�্দশ�্িী শিোক্তক�ণবর রোপোরোর�্�্র বিির্োরোস সোজোরোিো হরোল 
িীরোচ� ডোিবদরোক রোকোণোর ়িোম রোথরোক ডোরোি পড়রোত হরোি৷

রবদ প�্দশ�্িীরুবল সবঠকভোরোি সংখর্োবর়ত িো হর,় তরোি রোসরুবল 
পিু�োর় সংখরো্� জির ্পোবর�র্োত রোফ�ত রোদওরো় হরোি। প�্দশ�ি্ীরুরোলো 
সবঠকভোরোি বচবহ্িত ও সংখর্োবর়ত িো হওর়ো পর�্ি্ত রো�কড� ্িি্ধ 
ক�ো হরোি িো।
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ধাপ 13: শুনাকন্ জনযর আপনা্ 
প্র্শ্রনী সাজাশনা

এবর সুপোব�শ ক�ো হর ়রোর আপবি বচবহ্িত প�্দশ�্িী� চো� 
রোসর চো�বর পৃথক িোইি্ডোরো� (রোিোরিুক) �োখুি এিং প�্বতবর 
প�্দশ�্িীরোক রর্োি ক�ুি রোরোত আপবি এবর সহরোজই খুঁরোজ রোপরোত 
পোরো�ি। িোইিড্োরো�� প�থ্ম পষৃঠ্োবর তোরোদ� সংবশল্ষর্ ররো্ি িমি�্ 
সহ সমস্ত প�্দশ�্িী� তোবলকো ক�রোি। একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবিরোত সমস্ত অংশর�্হণকো�ীরোদ� স্িোর়বিক হওর়ো খুিই 
সোধো�ণ, এিং সম্ভিত আপবিও িোভ�্োস হরোিি। এই সোংরঠবিক 
ির্িস্থোবররোক অরোিকরুবল (প�ো্র়শই িহ-ুপৃষঠ্ো) প�দ্শ�্ি পব�চোলিো 
ক�ো� সরোি�্োত্তম উপোর ়বহসোরোি পোওর়ো রোররোে রো সোধো�ণত 
শুিোবিরোত ির্িহৃত হর়। প�্দশ�্িী রোিোরিুরোক� জির ্একবর কভো� 
শীরোর� একবর উদোহ�ণ বিম্িবলবখত পৃষ্ঠোর ়�রোর়রোে।

ধাপ 12: প্র্শ্রনী ্কপ ্্া

পক্ষরুবলরোক তোরোদ� বিজ বিজ প�্দশ�্িী� একবর সম্পূণ� ্
রোসর বিবিমর ়ক�রোত হরোি এিং, প�্োথবমক শুিোবিরোত, রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক তোরোদ� প�্দশ�্িী� একবর সম্পূণ� ্রোসর স�ি�োহ 
ক�রোত হরোি।

আপবি রবদ কোর�্ত শুিোবি করো�ি তরোি এই বির়মরুবল বভি্ি 
হরোত পোরো�, তোই রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ুি। 
এখি রোররোহত ুআপবি আপিো� প�্দশ�্িীরুবল বচবহ্িত করো�রোেি, 
আপিোরোক রোসরুবল� কবপ বতব� ক�রোত হরোি৷ শুিোবিরোত 
আপিো� প�্দশ�্িী� চো�বর সম্পূণ� ্রোসর থোকরোত হরোি।

চো�বর অিুবলবপ বিম্িবলবখতভোরোি ির্িহো� ক�ো হরোি:

• প�্দশ�্িী� এক কবপ আপিো� জির ্থোকরোি।

• প�্থম শুিোবি� রোসশরোি প�্দশ�্িী� এক কবপ রোহয়োব�ং 
অবফসো�রোক রোদওর়ো হরোি।

• প�্থম শুিোবি� রোসশরোি িো তো� আরোর প�্দশ�্িী� একবর 
কবপ স্কুরোল� অর্োরবি�্রোক রোদওর়ো হরোি।

• সোকষ্র্ রোদওরো়� সমর ়একজি সোকষ্ী� সোকষ্র ্প�্দোরোি� সময় 
প�্দশ�্িী� একবর কবপ পোওর়ো রোরোি।

এখোরোি প�্দশ�্িী অিুবলবপ ক�ো� বির়ম আরোে:

• রোহয়োব�ং অবফসোরো�� জির ্আপিো� প�্দশ�্িী� কবপ অিশর্ই 
একত�ফো হরোত হরোি।

• সক্রুোল� অরো্রবি� ্এিং রোররোকোরোিো সোকষ্ী� জির ্আপিো� 
প�্দশ�্িী� কবপ একত�ফো িো বদি্মুখী হরোত পোরো�।

• আপিোরোক বিম্িবলবখত বহসোরোি আপিো� প�্দশ�্িী বিত�ণ 
ক�রোত হরোি:

• আপবি প�্থম শুিোবি� আরোর িো প�্থম শুিোবিরোত 
আপিো� প�দ্শ�্িী� একবর অিবুলবপ স্করুোল� অরো্রবি�র্োক 
প�দ্োি ক�রোত পোরো�ি। স্করুোল� অরো্রবি�্ একই কোজ ক�রোি।

• আপবি প�্থম শুিোবিরোত রোহয়োব�ং অবফসো�রোক আপিো� 
প�্দশ�্িী� একবর অিুবলবপ প�্দোি ক�রোিি।

্ুই্ কিপ

রবদ একবর িবথ একবর িোইি্ডোরো� থোরোক, বকি্তু 
শুিোবিরোত ির্িহো� ক�ো হর় িো, তরোি শুিোবি 
কম�ক্ত�ো্ সম্ভিত এবররোক রো�করোড� ্রহৃীত বিরোিচিো 
ক�রোিি িো এিং সম্ভিত তো� বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো� 
রোক্ষরোত�্ এবর ির্িহো� ক�রোিি িো। আপবি রবদ 
চোি রোর আপিো� প�্দশ�্িী বিরোিচিো ক�ো রোহোক, 
তোহরোল শুিোবি� সমর় আপিো� এবর ির্িহো� 
িো রো�ফোরো�ি্স বিবশ্চত ক�ো উবচৎ।
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প্র্শ্রনী শনািিুশ্্ জনযর এ্কি ্িা্ শীশি্ উ্াহ্ণ

বপতোমোতো� প�্দে�্িী
বশক্ষোথ�্ী� পদিী/স্কুল বডসবর�্ক্র

টর্োি প�্দে�্িী # প�্দে�্িী� িোম

1 P- 1 10/21/2020 তোব�রোখ [বশক্ষরোক� িোম]-এ� রোথরোক [বপতোমোতো� িোম] 
পোঠোরোিো বচবঠ 

2 P- 2 11/21/20 তোব�রোখ� ব�রোপোর� ্কোড�্

3 P- 3 12/20/20 তোব�রোখ [বিরোশষরোজ্ঞ� িোম]-এ� মোধর্রোম মূলর্োর়ি

4 P- 4 আরস্র 2006-বডরোসমি্� 2020 পর�্ি্ত িোবি� কোরোজ� িমুিো

5 P- 5 জোিুর়ো�ী 2, 2020 তোব�রোখ� স্কুরোল [বপতোমোতো� িোম] রোথরোক আসো বচবঠ

6 P- 6 জোিুর়ো�ী 2020 তোব�রোখ� NOREP

7 P- 7 জোিুর়োব� 2020 সোরোল বিকবশত IEP

8 P- 8 জোিুর়ো�ী 2007-জুি 2020 পর�্ি্ত িোবি� কোরোজ� িমুিো

9 P- 9 3/10/20 তোব�রোখ [বশক্ষরোক� িোম] কোে রোথরোক [বপতোমোতো� িোম]-এ� 
কোরোে পোঠোরোিো বচবঠ

10 P- 10 জুি 2020-এ� চূড়োি্ত ব�রোপোর� ্কোড�্
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ধাপ 14: শযৌথ প্র্ শ্রনী কনধ্রা্ণ ্ ্নু

একিো� আপবি সক্রুোল� সোরোথ প�্দশ�্িী তোবলকো বিবিমর় ক�রোল, 
সমভ্িত আপবি রোদখরোত পোরোিি রোর স্কলু অরো্রবি�্ বকেু িো সমসত্ 
একই প�্দশ�্িী ির্িহো� ক�রোত চোি রো আপবি করো�ি। IEPs, 
NOREPs, ব�রোপোর� ্কোড�,্ ইতরো্বদ প�ো্রশ়ই বপতোমোতো এিং সক্লু 
উভরোর়� মোধর্রোম শ�ি্ণ প�দ্শ�ি্ী বহসোরোি তোবলকোভকুত্ হর়। একই 
ধ�রোণ� প�্দশ�্িীরুবল িোদ রোদওর়ো একবর আ�ও পব�ষ্কো� এিং 
আ�ও সংবক্ষপ্ত শুিোবি� রো�কড� ্বতব� করো�৷

রখি উভর ়পরোক্ষ� এরবি��্ মোধর্রোম প�ব্তবিবধতি্ ক�ো হর়, তখি 
শুিোবি কম�ক্ত�ো্�ো অরো্রবি�র্োদ�রোক দেৃভ়োরোি উৎসোবহত করো�ি, 
রোরি অবভভোিক এিং সক্লু উভরই় শিুোবিরোত িরি্হো� ক�রোত চোি 
এমি প�দ্শ�ি্ী সিোক্ত ক�রোত একসরোঙ্র কোজ ক�রোত (“রোরৌথ“ 
প�্দশ�ি্ী বহসোরোি বচবহি্ত, বপতোমোতো� প�দ্শ�ি্ী� বিপ�ীরোত িো 
একবর সক্লু প�দ্শ�ি্ী) পোরো�। এবর অবভভোিকরোদ� প�দ্শ�ি্ী 
িইরোর়� পোশোপোবশ সক্রুোল� প�দ্শ�ি্ী িই (রখি শধুমুোত� ্একবর 
অিুবলবপ প�র্োর়োজি হর)় উভর় রোকষ্রোত�্ই প�্দবশ�্ত অবভি্ি প�দ্শ�ি্ী� 
সংখর্ো হ�ো্স করো� িো িোদ রোদর।় একজি রোপশোদো� অবভভোিক 
বহসোরোি, আপবি এিং সক্লু উভরই় শিুোবিরোত িরি্হো� ক�রোত চোি 
এমি প�দ্শ�ি্ী একবত�ত্ ক�ো� জির্ আপিোরোক সক্রুোল� সোরোথ 
কোজ ক�ো� প�র্োরো়জি রোিই, তরোি আপিোরোক তো ক�রোত সিো্রত 
জোিোরোিো হর।় আপবি রবদ এবর ক�রোত আর�্হী হি তরোি সক্রুোল� 
অর্োরবি��্ সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�িু।

শিুোবি-পূি� ্বদকবিরোদ�শ্রুবল রোরৌঁর প�দ্ে�্িী� সমসরো্� সমোধোি 
করো�। এই বিষরোর়, শিুোবি-পিূ�্ বিরোদ�্শোিলী অতরি্্ত সবুিবদ�ষ্র্ এিং 
পর�্োরোলোচিো ক�ো উবচৎ কো�ণ বিবভি্ি প�্শ্ি উঠরোত পোরো�।

উদোহ�ণ: আপিো� 5-বদরোি� প�্কোশিোরোত, আপবি ইবঙর্ত 
করো�রোেি রোর রোসরোপর্মি�্ 2020 IEP একবর প�দ্শ�ি্ী বহসোরোি 
বিরোিবচত হরোি। আপবি রখি আপিো� প�্দশ�্িীরুবলরোক 
বচবহ্িত করো�রোেি (রোসরোপ্রমি্� 20), আপবি এই IEP-রোক 
P-1 বহসোরোি বচবহি্ত করো�রোেি৷ সক্লু অরো্রবি�,্ তো� 5-বদরোি� 
প�্কোরোশ, ইবঙর্ত বদরোর়রোে রোর রোসরোপ্রমি্� 2020 IEP একবর 
প�্দশ�্িী বহসোরোি বিরোিবচত হরোি, এিং এবররোক S-1 বচবহ্িত 
করো�রোে৷ শুিোবিরোত, রোসরোপ্রমি্� 2020 IEP এ� শুধুমোত� ্
একবর কবপ িরি্হো� ক�ো হরোি। আপবি এিং স্কলু অরো্রবি� ্
বসদ্ধোি্ত রোিরোিি রোর এবর বপতোমোতো� জির ্একবর “P“, 
স্কুরোল� জির ্একবর “S“ অথিো রোরৌরোথ� জির ্একবর “J“ 
বদরোর ়বচবহ্িত ক�ো হরোর়রোে বকিো, তরোি প�্দশ�্িীবর রোরভোরোি 
বচবহ্িত ক�ো রোহোক িো রোকি, শুধুমোত� ্একবর কবপ ির্িহো� 
ক�ো হরোি।

েিুোবি� কম�ক্ত�ো্�ো আপিোরোক এিং সক্লুরোক 
5-বদরোি� প�্কোেক পরোত�্ তোবলকোভুক্ত 
রোররোকোরোিো প�্দে�্িী� বিষরোরে করো িলরোত 
এিং েুিোবিরোত ির্িহো� ক�ো� জির্ একবট 
কবপ রোিরোে বিরোত উৎসোবহত করো�ি। রোরোহোক, 
েুিোবি� কম�্কত�্ো দলগুবলরোক েুিোবি� জির্ 
িরি্হো� ক�ো রো�করোে��্ প�দ্ে�ি্ী� একবট কবপ 
মরোিোিীত ক�রোত চোইরোত পোরো�ি।

এই বিরোদ�্েোিলী একই িবর� অিুবলবপরোত 
প�র্োরেোগ ক�ো� উরোদদ্রোের ্ক�ো হরোরেরোে৷ আপবি 
এিং/অরিো সক্লু অরো্টবি� ্রবদ বিেিো্স করো�ি 
রোর রো�করোে�্� প�্দে�্িীগুবল� মরোধর ্একবট 
উপোদোি (উরোলল্িরোরোগর)্ পোর�ক্র ্�রোরেরোে রো 
েুিোবি অবিসোরো�� জোিো� জির ্গু�ুতি্পূণ�,্ 
তোহরোল আপবি এিং স্কুল আপিো� বিজসি ্
(েবুপল্রোকট) কবপ েিুোবিরোত প�দ্ে�ি্ী বহসোরোি 

ির্িহো� ক�রোত পোরো�ি।
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একজি সোক্ষী িো িবররোক আপত্বতক� 
িরোল গণর্ ক�ো হরে িো, কো�ণ আপবি বিেি্োস 
করো�ি রোর সোক্ষী েুিোবিরোত িলরোিি িো 
প�্দে�্িীরোত রো তোবলকোভুক্ত ক�ো আরোে তো� 
সোরোর আপবি একমত িি। আপবি রবদ 
সকু্রোল� সোক্ষী এিং প�্দে�্িী� সোরোর একমত 
হি তরোি আপবি ররোরর প�্বক�্রেো� েুিোবিরোত 
রোরোিি িো।

ধাপ 15: সর্ুশি্ সা্রষী িা প্র্শ্রনী 
পয্রাশিািনা ্্ুন

সক্রুোল� 5-বদরোি� প�ক্োশক ডকরুোমির্বর শিুোবিরোত রোর সোকষ্ীরোদ� 
উপস্থোপি ক�রোত চোর ়এিং রোর প�্দশ�্িী ির্িহো� ক�রোত চোর ়
তো� তোবলকো ক�রোি। এই তথর ্সোিধোরোি পর�্োরোলোচিো ক�ুি. 
তোবলকোভুক্ত সোক্ষী এিং প�্দশ�্িী� প�্বত আপিো� রোকোরোিো 
আপত্বত আরোে বকিো তো বিধ�্ো�ণ ক�ুি (রবদ স্কুল আপিো� 
রোকোরোিো সোকষ্ী িো প�দ্শ�ি্ী� প�ব্ত আপতব্ত করো�, তোহরোল রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্রোক িরো্খরো্ ক�ো� জির ্প�স্ত্তু থোকিু রোকি আপবি বিশিো্স 
করো�ি রোর রোসই সোক্ষী এিং প�দ্শ�ি্ীরবুল আপিো� 5-বদরোি� 
প�্কোরোশ রথোরথভোরোি অিত্ভ�্ুকত্ ক�ো হরোরর়োে।)

মরোি �োখরোিি রোর স্কুল অর্োরবি� ্সম্ভিত বিরোশষ বশক্ষো� কো�রোণ 
প�্বক�র়্ো শিুোবি� রোকষ্রোত�্ খুি অবভজঞ্ এিং 5 বদরোি� প�ক্োরোশ 
রোকোি সোক্ষী এিং প�্দশ�্িীরুবল সবঠকভোরোি তোবলকোভুক্ত 
ক�ো হরোর়রোে তো বতবি জোিরোত পো�রোিি। অির ্কথোর,় এবর 
আদরোশ�্� পব�িরোত� ্ির্বতক�্ম রোর একজি অবভভোিক স্কুরোল� 
5 বদরোি� প�্কোরোশ আপত্বত জোিোরোিি, এিং শুিোবি অবফসো� 
অবভভোিরোক� সোরোথ একমত হরোিি, এিং সোক্ষীরোক সোক্ষর ্
বদরোত িো শুিোবিরোত একবর প�্দশ�্িী ির্িহো� ক�ো রোথরোক বিরোষধ 
ক�রোিি। রোরোহোক, সম্ভোিিো আরোে রোর আপিো� উভরোর়�ই 
বিধ আপত্বত আরোে, তোই স্কুরোল� 5-বদরোি� প�্কোশ সোিধোরোি 
পর�্োরোলোচিো ক�ুি।

রবদও স্কুরোল� আপত্বত হরোত পোরো� এমি সমস্ত সম্ভোির ্
কো�ণরুবল তোবলকোভুক্ত ক�ো অসম্ভি, এখোরোি বকে ু
সম্ভোির্ বিষয় �রোর়রোে:

• আপিো� তোবলকোভকুত্ সোকষ্ী শিুোবিরোত সোকষ্র ্রোদওরো়� জির্ 
উপরুক্ত ির্বক্ত িি।

• উদোহ�ণ: আপবি আপিো� সি্তোরোি� স্কুরোল� 
সুপোব�িরোরিরোডি্র িো স্কুল রোিোরোড�্� সদসর্রোদ� রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির্ সোক্ষী বহসোরোি তোবলকোভুক্ত 
করো�রোেি। রবদও এমি একবর বি�ল দৃষ্রোি্ত হরোত পোরো� 
রোরখোরোি সুপোব�িরোরিরোডি্র িো রোিোরোড�্� সদসর্রোক শুিোবিরোত 
সতরই্ প�ম্োণ ক�ো� জির ্প�র্োরো়জি, রোিবশ�ভোর রোকষ্রোত�্ই 
অধর্ক্ষ, বিরোশষ বশক্ষো পব�চোলক, বশক্ষক িো অির্োির্ 
সক্রুোল� কম�ী্�ো আপিো� সিত্োরোি� সম্পরোক� ্স�োসব� জঞ্োি 
�োরোখি এিং তোই শুিোবিরোত সোক্ষী বহসোরোি উপরুক্ত।
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• আপবি পুি�োিৃত্বতমূলক অবভি্ি িো প�্োর ়অবভি্ি সোরোক্ষর্� 
মোধর্রোম একই বিিদ্ ুপ�ব্তষঠ্ো ক�রোত একোবধক সোকষ্ীরোদ� তোবলকো 
করো�রোেি।

• উদোহ�ণ: শুিোবিরোত রবদ একজি বশক্ষক একবর 
রু�ুতি্পূণ�্ তথর্ প�্বতষ্ঠো ক�রোত পোরো�ি, তরোি একই কথো 
িলো� জির ্অির্ পোচঁজি বশক্ষরোক� সোকষ্র ্উপসথ্োপরোি� 
প�্রোর়োজি রোিই। মরোি �োখরোিি রোর এবর সোক্ষী এিং 
প�দ্শ�ি্ী� পব�মোণ (সংখরো্) ির,় তরোি সোকষ্ী� সোকষ্র ্এিং 
প�্দশ�্িী� মোি রু�ুতি্পূণ�্।

• আপিো� সি্তোি রোর প�্বতবর IEP-এ� মধর ্বদরোয় বররোয়রোে, 
তোরোদ�রোক আপবি তোবলকোভুক্ত করো�রোেি।

• উদোহ�ণ: রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি শু� ুহওর়ো� আরোর, 
শুিোবি অবফসো� খুি সতক�্তো� সোরোথ এিং ইচ্েোকৃতভোরোি 
শুিোবিরোত সমোধোি ক�ো সমসর্োরুবল বচবহ্িত ক�রোিি। 
শুিোবিরোত রবদ আপিো� সি্তোরোি� 5ম রোর�্রোড� IEP সমসর্ো 
হর,় তোহরোল বকি্ডো�রোরোড�্রোি আপিো� সি্তোরোি� IEP রো 
িরোলরোে তো সম্ভিত অপ�্োসবঙর্ক। এবর একবর কবঠি এিং 
দ�্ুত বির়ম ির;় প�্বতবর রোক্ষরোত�্ই আলোদো, এিং আপবি 
আরোর� IEP-এ� প�ো্সবঙর্কতো প�ব্তষঠ্ো ক�রোত সকষ্ম হরোত 
পোরো�ি। বকি্ত ুরোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক ির্োখর্ো ক�ো� জির ্
প�্স্তুত থোকুি, রোকি এই িবথবর সমসর্োরুবল� সোরোথ সতর্ই 
প�্োসবঙর্ক।

দ�্ষট্ির:্ চতথু� ্অংশ রোদখিু: আপতব্ত সমপ্রোক� ্আ�ও তরোথর্� 
জির ্আপত্বত।

আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি রোর স্কুরোল� প�্দশ�্িী িো সোক্ষীরোদ� 
প�্বত আপিো� একবর বিধ আপত্বত আরোে, আপবি দুবর 
বজবিরোস� মরোধর ্একবর ক�রোত পোরো�ি:

1. আপবি স্কুরোল� অর্োরবি�্� কোরোে একবর অিুবলবপ সহ শুিোিী 
অবফসোরো�� কোরোে একবর বচবঠ িো ইরোমইল পোঠোরোত পোরো�ি, 
খিু সবুিবদ�ষ্র্ শরোত� ্িরো্খরো্ ক�রোত পোরো�ি, রোকি আপবি বিশিো্স 
করো�ি রোর স্কুলবররোক একবর বিবদ�্ষ্র সোক্ষী উপস্থোপি ক�ো িো 
একবর বিবদ�ষ্র্ প�দ্শ�ি্ী ির্িহো� ক�ো বিবষদধ্ ক�ো উবচৎ। শিুোবি 
কম�্কত�্ো বিবভি্ি উপোরোর ়প�্বতবক�্র়ো জোিোরোত পোরো�ি:

• রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিো� বচবঠ িো ইরোমইরোল� 
প�্বতবক�্র়ো জোিোরোত পোরো�, আপিো� আপত্বত� উপ� 
�োর ়বদরোত পোরো� (তো�ো আপিো� সোরোথ একমত বকিো তো 
আপিোরোক িলরোি);

• রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� �োরোয়� পূরোি� ্রোহয়োব�ং অবফসো� 
স্কুরোল� অর্োরবি�্রোক আপিো� আপত্বত� উত্ত� বদরোত 
িলরোত পোরো�ি;

• রোহয়োব�ং অবফসো� একবর কিফোরো�ি্স করোল আপিো� 
আপত্বতরুবল পব�চোলিো ক�ো� বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি;

• রোহয়োব�ং অবফসো� প�্থম শুিোবিরোত আপিো� 
আপত্বতরুবল পব�চোলিো ক�ো� বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো�ি।

2. বিরোজ� জির ্একবর রোিোর বতব� ক�ুি রোরি শুিোবি� সমর ়
আপবি আপিো� উরোদি্র (আপত্বত) উত্থোপি ক�রোত পোরো�ি 
এিং শুিোবি কম�্কত�্োরোক বসদ্ধোি্ত বিরোত িলুি।
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শিক্ং ইন

আপিো� িো স্কুরোল� মোধর্রোম একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ দোরোর়� ক�ো হরোর়বেল।

প�্রোরো়জরোি একবর পর�্োপত্তো চরো্রোলঞজ্ দোরোর�় ক�ো হরোরব়েল, এিং শিুোবি কম�ক্ত�ো্ পর�ো্পত্তো চরো্রোলরোঞজ্� 
উপ� �োর ়বদরোর়রোেি।

রোর অবভরোরোর দোরোর়� করো�বি, রোস অবভরোরোরোর� জিোি বদরোর়রোে।

একবর বিষ্পত্বত� সভো অিুবষ্ঠত হরোর়বেল (িো বিষ্পত্বত� সভো িোদ রোদওয়ো হরোয়রোে িো মধর্স্থতো ির্িহো� 
ক�ো হরোর়রোে) রবদ আপবি একজি অবভভোিক বহরোসরোি অবভরোরোর দোরোর়� করো�ি।

আপবি এিং স্কুল আপিো� 5 বদরোি� প�্কোরোশ� তোবলকো বিবিমর ়করো�রোেি।

আপবি রোরৌথ প�্দশ�্িী� বিষরোর ়স্কুল অর্োরবি�্� সোরোথ কথো িরোলরোেি।

আপবি আপিো� প�্দশ�্িী� চো�বর কবপ বচবহ্িত করো�রোেি এিং বতব� করো�রোেি এিং রোসরুবলরোক পৃথক 
িোইি্ডোরো� �োখো� কথো বিরোিচিো করো�রোেি (রবদ আপিো� ির্বক্তরত শুিোবি হর;় রবদ আপিো� ভোচু�্র়োল 
শুিোবি হর,় তোহরোল প�্দশ�্িীরুবল কীভোরোি পব�চোলিো ক�ো উবচৎ রোস সম্পরোক� ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সোরোথ 
রোরোরোরোরোর ক�ুি)।

আপবি সক্রুোল� সোকষ্ী/প�দ্শ�ি্ীরোত আপিো� রোকোি আপত্বত আরোে বকিো তো রোদখরোত আপবি স্কুরোল� 5-বদরোি� 
প�্কোরোশ� তোবলকো পর�্োরোলোচিো করো�রোেি।

আপবি এিং সক্রুোল� অরো্রবি� ্আপিোরোদ� প�দ্শ�ি্ী� কবপ বিবিমর ়করো�রোেি িো প�থ্ম শিুোবিরোত তো ক�রোিি।

এখিও অিবধ, বিম্িবলবখত বিষয়রুবল �রোররোে:

এখি আপিো� চূড়োি্ত শুিোবি� প�্স্তুবত রোিওর়ো� সমর ়এরোসরোে। প�্রোতর্রোকই শুিোবি� 
জির ্আলোদোভোরোি এিং বভি্ি ক�্রোম প�্স্তুত করো�, বকি্ত ুএখোরোি প�্স্তুত ক�ো� জির ্
সোধো�ণত ক�ো বক�্র়োকলোরোপ� একবর রোচকবলস্র �রোর়রোে।
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ধাপ 16: শুনাকন্ জনযর প্রসরতুকত

প্রা্কমরি্ কিিৃকত

প�্থম শুিোবি� রোসশরোি, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক একবর 
প�্ো�বম্ভক বিিৃবত বদরোত িলরোিি।

একবর প�্ো�বম্ভক বিিৃবত প�্মোণ ির়। আপিো� প�্ো�বম্ভক 
বিিৃবতরোত আপবি রো করো�ি িো রো িরোলি িো তো� উপ� বভত্বত 
করো� রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো মোমলো� বসদ্ধোি্ত রোিরোিি িো। বকি্ত ু
প�্ো�বম্ভক বিিবৃতবর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক বঠক বক সমসর্োরবুল 
(রোর বিষরোর ়আপবি এিং স্কুরোল� একমত িি) তো বিধ�্ো�ণ 
ক�রোত সোহোরর ্করো�। প�্ো�বম্ভক বিিৃবতবর শুিোবি কম�্কত�্োরোক 
আপিো� মোমলো সম্পরোক� ্দৃবষ্রভবঙর্ প�্দোি করো�। আপবি 
পব�বস্থবত� রোমৌবলক তথর ্ির্োখর্ো ক�রোত পোরো�ি, এিং রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� মোধর্রোম কী ক�রোত চোি তো ির্োখর্ো ক�রোত পোরো�ি।

মরোি �োখরোিি, এই মুহুরোত�,্ সমস্ত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিো� 
মোমলো সম্পরোক� ্জোরোিি রোর আপবি অবভরোরোরোর বক রো�রোখরোেি 
এিং স্কুল তো� উত্তরো� বক রো�রোখরোেি। প�্ো�বম্ভক বিিৃবত হল 
রোকসবর সম্পরোক� ্আপিো� বিরোজ� ভোষোর ়ির্োখর্ো ক�ো� সুরোরোর।

অিরত রোহোি রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আশো করো�ি রোর রোর বিষরোয় 
শিুোবি ক�ো হরোি রোসই সমপ্রোক� ্পকষ্বর িরোলরোে। শিুোবি কম�ক্ত�ো্ 
শুধুমোত� ্সোক্ষর ্শুিরোিি এিং প�্ো�বম্ভক বিিৃবতরোত বচবহ্িত 
সমসর্োরুবল� সোরোথ সম্পবক�্ত িবথরুবল বিরোিচিো ক�রোিি।

উভর ়পক্ষই তোরোদ� প�্ো�বম্ভক বিিৃবত রোদওর়ো� পরো�, রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো সোধো�ণত রো�করোড� ্অবিকল বিষর়রুবল িণ�্িো 
ক�রোিি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো প�্বতবর পক্ষরোক বজজঞ্োসো ক�রোিি 
রোর তো�ো সবঠকভোরোি সমসর্োরুবল� সংবক্ষপ্তসো� করো�রোেি 
বকিো এিং সমসর্োরুবল সম্পূণ� ্এিং পব�ষ্কো� িো হওর়ো পর�্ি্ত 
পক্ষরুবল� সোরোথ কোজ ক�রোিি। রবদ এমি বকে ুথোরোক রো 
ইসরুর্বুল� চড়ূোিত্ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সো�োংরোশ অিত্ভ�ুক্ত্ িো 
থোরোক, তরোি তো শুিোবিরোত সরোমি্োধি ক�ো হরোি িো এিং এবর 
শুিোবি অবফসোরো�� বসদ্ধোরোি্ত অি্তভু�্ক্ত হরোি িো। শুিোবিরোত 
বঠক রোকোি সমসর্োরুবল পব�চোলিো ক�ো হরোি তো আপবি 
িুঝরোত রোপরো�রোেি তো বিবশ্চত ক�ুি৷

আপবি আসি্ি শুিোবি� জির ্প�্স্তুবত শু� ুক�ো� সোরোথ সোরোথ, 
আপবি আপিো� বচি্তোভোিিোরোক সংরবঠত ক�ো� জির ্আপিো� 
উরোদি্োধিী বিিৃবত বলখরোত শু� ুক�রোত পোরো�ি। অির্োির ্রোলোরোক�ো 
শুিোবি� সমস্ত প�্স্তুবত সম্পি্ি হওর়ো� পরো� শু�ু� বিিৃবত 
বলখরোত পেি্দ করো�। উরোদি্োধিী িক্তির ্রোলখো� রোকোি বিবদ�্ষ্র 
সমর ়রোিই। রোই রোহোক িো রোকি এবর আপিো� জির ্উপরুক্ত। 

রবদ প�্ো�বম্ভক বিিৃবতরোত একবট সমসর্ো 
উত্রোবপত িো হরে, তরোি এবট (রোকিল বকে ু
বি�ল ির্বতক�্রোম) রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 

বসদ্ধোরোি্ত সু�োহো ক�ো হরোি িো ।

্ুই্ কিপ

আপবি আপিো� প�্ো�বম্ভক বিিৃবত রোদওর়ো 
রোশষ ক�ো� পরো�, স্কুল অর্োরবি�্ প�্ো�বম্ভক 
বিিৃবত রোদরোিি। মরোিোরোরোর সহকোরো� শুিুি, 
কো�ণ এবর আপিোরোক একবর ভোল ধো�ণো 
রোদরোি রোর সক্লুবর আপিো� সি্তোরোি� বশকষ্োমলূক 
রোপ�ো্র�ো্ম সমপ্রোক� ্আপিো� মতোমতরোক রোকোথোর় 
চর্োরোলঞ্জ ক�রোত চোর়।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 67

রোরোহোক, আপিো� শুিোবি� আরোর আপিো� শু�ু� বিিৃবতবর 
বলখরোত হরোি এিং আপবি শুিোবিরোত এবর পড়রোত পোরো�ি িো 
কথো িলো� সমর ়এবররোক রোইড বহসোরোি ির্িহো� ক�রোত পোরো�ি। 
সোধো�ণত, একবর প�্ো�বম্ভক বিিৃবত প�্োর ়5 বমবির দী�� ্হর,় তোই 
আপবি এই সমরোর ়প�্বতবর �রিো কভো� ক�রোত সক্ষম িি িো 
আপিো� কোরোে আশো ক�ো রোরোচ্ে িো।

আপিো� প�ো্�বমভ্ক বিিবৃত পব�কলপ্িো ক�ো� জির ্এখোরোি বকেু 
বরপস আরোে:

• মূল তথর্রুবলরোক আপবি রোরভোরোি বিশি্োস করো�ি তো িণ�্িো 
ক�ুি।

• স্পষ্রভোরোি িলুি।

• দৃে,় তিুও ইবতিোচক রোহোি। এখি তক� ্ক�ো� সমর ়ির়।

• আপিো� রোক্ষরোত� ্িোড়োিোবড ়ক�রোিি িো।

• আপিো� মোমলো� তত্তি ্ির্োখর্ো ক�ুি (আপবি পব�বস্থবতবর 
বক িরোল বিশি্োস করো�ি এিং পব�বস্থবতবর বক হওর়ো উবচৎ)।

• আপবি রোর প�্বতকো� িো ফলোফল খুঁজরোেি তো ির্োখর্ো করো� 
রোশষ ক�ুি (Mauet, 1980)।

প্রা্লেরিে লিিৃলত্ নেুনা লিন�রাস
এখোরোি এমি একবর বিির্োস �রোর়রোে রো আপবি অিুস�ণ ক�রোত 
চোইরোত পোরো�ি (আপিোরোক এবর ির্িহো� ক�ো� প�্রোর়োজি রোিই, 
তরোি এবর আপিোরোক আপিো� প�্ো�বম্ভক বিিৃবত কীভোরোি রঠি 
ক�রোত হর ়রোস সম্পরোক� ্একবর ধো�ণো প�্দোি করো�:

• পব�বচবত:

• বহরো়ব�ং অবফসো� [িোম]: “আমো� িোম Beth Jones, 
এিং আবম Connor Jones-এ� অবভভোিক, 
[স্কুল বডসবর�্ক্র]-এ� একজি 5ম রোশ�্ণী� েোত�্।“

• আপিো� সিত্োি সমপ্রোক� ্প�ো্সবঙর্ক তরোথর�্ সংবকষ্প্ত বিি�ণ 
এিং রোকি আপবি রথোরথ প�্বক�্র়ো� জির ্অিুরো�োধ করো�রোেি:

• “আবম একবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবি� অিরুো�োধ করো�বে 
কো�ণ আমো� রোেরোল� পডো়� রোপ�্োর�ো্ম বিরোর ়আমো� উরোদি্র 
�রোরর়োে। Connor-রোক পড়ো� রোক্ষরোত� ্একবর বিবদ�ষ্র্ রোশখো� 
অকষ্মতো �রোরর়োে িরোল বচবহি্ত ক�ো হরোরর়োে। রোস এই িে� 
পর�্িত্ সক্রুোল খিু ভোরোলো ক�রোে...“

• বক �রোররোে িরোল আপবি বিশি্োস করো�ি তো ির্োখর্ো ক�ুি।

• আপবি জো বিশিো্স করো�ি রোর প�ম্োি প�ক্োশ ক�রোি, তো িরো্খরো্ 
ক�ুি:

• “িরোভমি্� 2020-এ� IEP বিরোদ�্শ করো� রোর…“

• আপবি বক খুঁজরোেি:

• “আবম আপিোরোক রো ক�ো� অিুরো�োধ ক�বে, তো হল…“

• “ধির্িোদ।“
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শুনাকনশত সা্রষী্ ্্রম

আপিো� 5 বদরোি� প�্কোশক পরোত� ্আপিো� সোক্ষীরোদ� তোবলকো 
রোদখুি। আপবি রোকোি ক�্রোম আপিো� মোমলো উপস্থোপি ক�রোত 
চোি তো আপিোরোক বসদ্ধোি্ত বিরোত হরোি।

• রোরৌবক্তক অথ� ্বক?

• রোকোি সোক্ষীরোক প�্থরোম সোক্ষর ্বদরোত হরোি?

• রোকোি সোক্ষী� সোরোথ বক সমরস়চূী বিষয়ক সমসর্ো আরোে? 
রবদ তোই হর,় সোক্ষীরোদ� আপিো� পেরোিদ্� আরোদরোশ� িোইরো� 
রোররোত হরোত পোরো�। রোরোহোক, এবর উরোদি্রজিক হওরো় উবচৎ ির ়
রোররোহতু রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্�ো বিরব়মতভোরোি এই ধ�রোি� সমরস়চূী 
চর্োরোলঞজ্রবুল� সোরোথ রোমোকোবিলো করো�ি এিং এ� ফরোল একজি 
সোকষ্ী� আরোদশ পব�িত�ি্ ক�ো� প�র্োরো়জি হর।় অতএি, সোকষ্ী�ো 
আপিো� পেরোিদ্� আরোদরোশ� িোইরো� থোকরোলও রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ 
আপিো� প�ম্োণ িঝুরোত সকষ্ম হরোিি।

শুনাকনশত আপনা্ সা্রষযর

আপবি শিুোবিরোত একজি সোক্ষী হরোত চোইরোত পোরো�ি। সোধো�ণত 
সোকষ্ীরোদ� অিশরই্ প�্শ্ি ক�ো উবচৎ, রো� উত্ত� তো�ো প�দ্োি করো�। 
রোররোহত ুআপিোরোক প�্শ্ি ক�ো� জির ্আপিো� বিরোজ� অর্োরবি� ্
রোিই, আপবি এ� পব�িরোত� ্একবর বিিৃবত রোদওর়ো� অিুমবত 
রোপরোর়রোেি৷ আদোলরোত� প�্বতরোিদরোক� মোধর্রোম আপিোরোক শপথ 
ক�োরোিো হরোি এিং আপবি সতর ্িলরোিি িরোল শপথ িো বিবশ্চত 
ক�রোত িলো হরোি। (অরো্রবি�্�ো এই সোক্ষর ্প�্দোি করো� িো রোর তো�ো 
আদোলরোত� প�্বতরোিদরোক� মোধর্রোম শপথ র�্হণ ক�রোি িো।) 
তো�প� আপিোরোক সোক্ষর ্রোদওর়ো� সুরোরোর রোদওর়ো হরোি। 
আপিোরোক সক্রুোল� অরো্রবি� ্এিং সমভ্িত রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
মোধর্রোম প�্শ্ি ক�ো হরোি।

আপবি আপিো� সোক্ষর ্বলখরোত পোরো�ি এিং এবর উরোল্লখ ক�রোত 
পোরো�ি, িো এমিবক এবর পড়রোত পোরো�ি, রবদ এবর আপিোরোক 
আ�ও সি্োচ্েি্দর্ময় করো� রোতোরোল।

সা্রষী্ জনযর প্রশরনািিী ততক্ ্্া

সোকষ্ী বহসোরোি প�শ্ি্ ক�ো� জির ্আপবি রোরভোরোি প�্সতু্বত আপবি 
এিং আপিো� রোকৌশল এিং পেরোি্দ� উপ� বিভ�্� ক�রোি। 
আপবি প�ব্তবর সোকষ্ীরোক বজজঞ্োসো ক�ো� জির ্বিবদ�ষ্র্ প�শ্ি্ 
বলখরোত চোইরোত পোরো�ি। আপবি প�ক্তৃ প�র্োশি্� পব�িরোত� ্প�ব্তবর 

সোক্ষী� সোরোথ সরোমি্োধি ক�রোত চোি এমি বিষর়রুবল� একবর 
তোবলকো বলখরোত চোইরোত পোরো�ি। বকি্ত ুআপবি কীভোরোি এবর 
ক�রোত চোি তো বিবি�্রোশরোষ, শুিোবিরোত আপবি সমস্ত সোক্ষীরোক 
(আপিো� এিং স্কুল উভরোর়�) বক বজজ্ঞোসো ক�রোত চোি তো 
খুঁরোজ রোি� ক�রোত আপিো� সমর ়ির্র ়ক�ো উবচৎ। আপিো� 
বিপ�ীরোত, সোক্ষী�ো রোকিল একবর বিিৃবত বদরোত পোরো� িো; তোরোদ� 
অিশর্ই প�্শ্ি ক�ো উবচৎ।

মরোি �োখরোিি, আপবি আপিো� সোকষ্ীরোদ� রোর প�শ্ি্রুবল বজজঞ্োসো 
করো�ি এিং আপবি তোরোদ� কোে রোথরোক রোর উতত্�রবুল পোওর়ো� 
আশো করো�ি তো আপিো� মোমলোবররোক প�ম্োণ ক�ো� উরোদ্দরোশর্; 
অথ�ো্ৎ, আপবি রো বিশিো্স করো�ি তো সতর্। প�শ্ি্রবুল রোলখো� সমর় 
এবর মরোি �োখরোিি এিং রোজরোি �োখিু রোর, রোকোি সোকষ্ী কী িলরোি 
আপবি তো কখিই 100% বিশ্চয়তো� সোরোথ জোিরোত পো�রোিি িো।

সা্রষীশ্্ কজজরঞাসািাশ্্ জনযর কনশ্্রকশ্া

সোক্ষীরোদ� রোজ�ো ক�ো� বিরম় আরোে। একবর রথোরথ প�্বক�্রো়� 
শিুোবি হল আদোলরোত� কোর�ক্�্রোম� পব�িরোত� ্একবর প�শ্োসবিক 
প�ব্ক�র্ো়, তোই শিুোবি কম�ক্ত�ো্ আদোলরোত� কোর�ক্�র্োম প�র্োরোজর্ 
করোঠো� বিরম় অিসু�ণ ক�রোত িোধর্ িি। রোরোহোক, এবর র�ুুতি্পূণ�্ 
রোর আপবি এই বিরম়রবুল� মরোধর্ বকে�ু সরোঙর্ পব�বচত কো�ণ 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ আশো ক�রোিি রোর আপবি এিং স্কুরোল� অরো্রবি�্ 
উভরই় বকে ুপদধ্বতরোত রোসরবুল অিসু�ণ ক�রোিি।

মরোি �োখো� রোমৌবলক বির়মরুবল� মরোধর ্একবর হল রোর আপবি 
আপিো� সোক্ষীরোদ� পরোক্ষ সোক্ষর ্বদরোত পো�রোিি িো। আপবি 
শুিোবিরোত একজি সোক্ষীরোক উপবস্থত করো�ি িো “কল“ ক�রোত 
পোরো�ি, কো�ণ আপবি বিশি্োস করো�ি রোর এই সোক্ষী রু�ুতি্পূণ� ্
তরোথর্� সোক্ষর ্রোদরোিি রো রোহয়োব�ং অবফসোরো�� রোশোিো দ�কো�। 
আপবি আপিো� সোক্ষীরোক ডোকরোিি িো এিং তো�পরো� মূলত 
আপবি আপিো� প�্রোশ্ি রোর উত্ত�রুবল খুঁজরোেি িো আপিো� 
প�র্োশি্� উত্ত�রুবল� প�োমশ� ্বদরোয়রোেি তো তোরোদ� কোরোে প�্কোশ 
ক�রোিি িো। এরোক িলো হর ়সোক্ষীরোদ� পব�চোলিো ক�ো।

সুত�োং, রখি আপবি আপিো� বিরোজ� সোক্ষীরোদ� প�শ্ি্ ক�রোেি, 
রোরবর স�োসব� প�ীক্ষো বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হরোয়রোে, আপিোরোক 
সোধো�ণত প�্ধোি প�্শ্িরুবল বজজ্ঞোসো ক�ো� অিুমবত রোদওর়ো 
হরোি িো, রোররুবল এমি প�্শ্ি রো তোরোদ� উত্তরো�� প�োমশ� ্রোদর ়
িো ধো�ণ করো�।
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এখোরোি একবর মূল প�্রোশ্ি� একবর উদোহ�ণ রোদওয়ো হরোয়রোে, 
রো অিুপরুক্ত:

বপতোমোতো: “তোহরোল আমো� সি্তোি জোিুর়ো�ী রোথরোক মোচ� ্মোরোস� 
মরোধর ্বস্পচ রোথ�োবপ পোর়বি, সপ্তোরোহ বতিিো� রোরমি তো� IEP 
প�্রোর়োজি, তোই িো?“

স্কুল অর্োটবি�্: “আপত্বত জোিোই। [বপতোমোতো� িোম] সোক্ষী� 
রোিতৃতি্ বদরোচ্েি।“

পব�িরোত�,্ প�্শ্িরুবল এইভোরোি এবররোর ়রোওর়ো উবচৎ 
(একবর সহকো�ী প�্রোশ্ি� জির)্:

বপতোমোতো: “আমো� সি্তোি জোিুর়ো�ী রোথরোক মোচ� ্মোরোস 
কতিো� বস্পচ রোথ�োবপ রোপরোর়রোে?“

[সোক্ষী� উত্ত�]

বপতোমোতো: “রোসই সমর়সীমো� মরোধর ্কতিো� IEP িরোলরোে 
রোর আমো� সি্তোিরোক বস্পচ রোথ�োবপ বিরোত হরোি?“

[সোক্ষী� উত্ত�]

বপতোমোতো: “বক প�্ভোি, রবদ থোরোক, তোহরোল বস্পচ রোথ�োবপ� 
এই হ�্োস আমো� সি্তোরোি� উপ� বক প�্ভোি রোফরোলরোে?“

[সোক্ষী� উত্ত�]

্ুই্ কিপ

মূল প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো খুি সহজ; এমিবক 
অবভজ্ঞ অর্োরবি�্�োও মোরোঝ মোরোঝ তো ক�রোত 
পোরো�ি। “রোক“, “বক“, “রোকোথোর“়, “কখি“, 
“রোকি“ এিং “বকভোরোি“ প�্ধোি প�্শ্ি ক�ো� 
সম্ভোিিো কমোরোত আপিো� সোক্ষীরোদ� কোরোে 
আপিো� প�্শ্িরুবল শু�ু ক�ো সহোর়ক হরোত 
পোরো�।

আপবি আপিো� সোক্ষীরোদ� মূল প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�রোত পোরো�ি 
িো। বকিত্ ুআপবি সক্রুোল� সোকষ্ীরোদ� মলূ প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�রোত 
পোরো�ি। সক্রুোল� সোকষ্ীরোদ� বজজঞ্োসোিোদ ক�স্ প�ীকষ্ো� সমর় 
ক�ো হয়।

ক�্স প�ীক্ষো পব�চোলিো ক�ো� ক্লোবসক উপোর ়হল শু� ুক�ো:
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“এবর বক সতর্ িয় রোর…“, িো

“আপবি বক আমো� সরোঙর্ একমত হরোিি রোর…“

আপবি রখি বসদধ্োিত্ বিরোচে্ি রোর আপবি সোক্ষীরোদ� রোকোি প�শ্ি্ 
বজজ্ঞোসো ক�রোত চোি, তখি আপিো� মরোি �োখুি রোর আপবি 
আপিো� সোক্ষীরোদ� প�্ধোি প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�রোিি িো, তরোি 
আপবি সক্রুোল� সোকষ্ীরোদ� প�ধ্োি প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�রোত পোরো�ি। 
রবদ এবর স্পষ্র িো হর ়রোর একজি সোক্ষীরোক অবভভোিক সোক্ষী 
িো সক্রুোল� সোক্ষী বহসোরোি বিরোিচিো ক�ো হর,় তোহরোল এবর সমপ্রোক� ্
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� সোরোথ কথো িলিু।

প্রিকিত কিষয় িনাম মতামত

সোধো�িত, একজি সোক্ষী শুধুমোত� ্তোরোদ� জ্ঞোরোি� মরোধর ্
থোকো তরোথর্� সোক্ষর ্বদরোত পোরো�, বকি্ত ুতোরোদ� মতোমত ির়। 
িরব্তক�ম্ভোরোি, একজি বিরোেষজঞ্ সোকষ্ী� জির,্ বরবি তোরোদ� 
মতোমরোত� পরোক্ষ সোক্ষর ্বদরোত পোরো�ি; রোরোহোক, আপিোরোক বকে ু
প�্শ্ি ক�ো� মোধর্রোম অিশর্ই প�্মোণ ক�রোত হরোি রোর আপিো� 
সোক্ষী একজি বিরোশষজ্ঞ, রো প�্মোণ করো� রোর রোস রোর বিষরোয় 
সোক্ষর ্প�্দোি ক�রোি রোস বিষরোর ়তো� জ্ঞোি �রোয়রোে।
একজি বিরোশষজ্ঞ সোধো�ণত রোর বিষরোয় সোক্ষর ্চোওর়ো হর,় 
রোসই বিষরোয় একজি রোপশোদো�। উদোহ�ণসি্�ূপ, একজি 
মরোিোবিজ্ঞোিী, রোথ�োবপস্র িো অির ্রোপশোদো� রো�ো আপিো� 
সিত্োরোি� সোরোথ কোজ করো�ি, তো�ো হরোত পোরো�। শিুোবিরোত সোকষ্র ্
রোদওরো়� জির ্সক্লু তো� বিরোশষজঞ্রোদ�ও উপসথ্োপি ক�রোত পোরো�।

একজি সোকষ্ীরোক একজি বিরোশষজঞ্ বহসোরোি রোরোরর ্ক�ো� জির,্ 
সোধো�ণ প�শ্ি্রবুল িরব্কত্� বশকষ্োরত পরভবূম, বডবর� ্এিং কোরোজ� 
অবভজঞ্তো সম্পরোক� ্বজজঞ্োসো করো�। তোরোদ� উতত্�রবুল রোদখোর ়রোর 
তো�ো রোর বিষরোর ়সোক্ষর ্বদরোত িলো হরোচ্ে রোস বিষরোর ়তো�ো জ্ঞোিী, 
রোরমি মিস্তোত্বতি্ক প�ীক্ষো, শো�ীব�ক রোথ�োবপ ইতর্োবদ।

এখোরোি বিরোশষজঞ্রোদ� বজজঞ্োসো ক�ো প�্রোশি্� একবর উদোহ�ণ 
�রোয়রোে:

বপতোমোতো: “Dr. Smith, আপবি বক আপিো� বশক্ষোরত 
রোরোরর্তো� বিষরোয় িলরোিি?“

[সোক্ষী� উত্ত�]

বপতোমোতো: “অিুর�্হ করো� আপিো� কোরোজ� অবভজ্ঞতো 
িণ�্িো ক�ুি।“

[সোক্ষী� উত্ত�]

রবদ এই বিরোশষজ্ঞ এই বিষরোর ়রোকোি িই িো ররোিষণোপত� ্প�্কোশ 
করো� থোরোকি িো অির ্রোকোরোিো রু�ুতি্পূণ� ্কোজ করো� থোরোকি, 
তোহরোল আপবি তোরোদ� রোস বিষরোর ়বজজ্ঞোসো ক�রোত পোরো�ি। 
আপবি বিরোশষরোজ্ঞ� জীিিিৃতত্োি্ত পর�ো্রোলোচিো করো� প�র্োশ্ি� 
জির্ ধো�িো পোরোিি।

“আবম Dr. Smith-রোক [দকষ্তো� বিষরোয়] রোকষ্রোত� ্বিরোশষজঞ্ 
বহরোসরোি উরোলল্খ ক�বে“আপবি এই ধ�রোি� প�ো্থবমক প�শ্ি্ রোশষ 
ক�রোিি।“

দ�ষ্ট্ির:্ আপিোরোক একজি বিরোশষরোজঞ্� মত রোরোররত্ো অজ�্ি 
ক�রোত হরোি িো। রবদ বিরোশষজ্ঞ ইবতমরোধর্ই স্কুল অর্োরবি� ্এিং 
রোহয়োব�ং অবফসোরো�� সোরোথ পব�বচত হর়, তোহরোল আপিোরোক এই 
প�্বক�্র়ো� মধর ্বদরোর ়রোররোত হরোি িো। কখিও কখিও পক্ষরুবল 
একজি বিরোশষরোজ্ঞ� রোরোরর্তো� রোক্ষরোত� ্শত� ্বদরোত পোরো�, িো 
সম্মত হরোত পোরো�।

রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে জমো রোদওরেো� জির্ 
সি�্দো (সক্লু অরো্টবি��্ জির ্একবট অিুবলবপ 
সহ) আপিো� বিরোেষরোজঞ্� জীিিিৃতত্োরোিত্� 
একবট িত�্মোি কবপ �োিুি।

আপবি রবদ একজি বিরোশষজ্ঞরোক উপস্থোপি করো�ি রো� 
শুিোবিরোত উপবস্থত হওর়ো� জির ্একবর বফ প�্রোর়োজি, আপবি 
রোসই বফ িহি ক�রোিি। শুিোবি� জির ্তো�ো বক চোজ� ্রোিরোি তো 
বিধ�্ো�ণ ক�রোত রত তোড়োতোবড ়সম্ভি আপিো� বিরোশষজ্ঞরোদ� 
সোরোথ কথো িলুি। আপিো� রবদ িোইরো�� ব�রোপোর� ্িো ডোক্তোরো�� 
মোধরর্োম সমপ্ি্ি ক�ো মলূরো্র়ি থোরোক, তরোি ব�রোপোর� ্সমপ্রোক� ্সোকষ্র ্
রোদওর়ো� জির ্সোধো�ণত তোরোদ� রোসখোরোি থোকো ভোল। রোরোহোক, 
রোররোহত ুরোসই খ�চবর রোিবশ হরোত পোরো�, তোই আপিোরোক বসদ্ধোি্ত 
বিরোত হরোি রোর বিরোশষজ্ঞরোক শুিোবিরোত হোবজ� ক�রোত হরোি, িো 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক রোরবলরোফোরোি সোকষ্র ্রোদওর়ো� অিমুবত বদরোত 
িলিু িো কোর�ত্ উপবসথ্ত হরোত িলিু (রো বকে ুঅথ� ্সোশ�র়্ ক�রোত 
পোরো�), িো রো�করোড��্ মোধরর্োম বিরোশষজঞ্রোক প�ব্তরোিদি জমো বদরোত 
হরোি। ষষঠ্ অংশ: শিুোবিরোত বিরোশষরোজঞ্� ব�রোপোর� ্িরি্হো� ক�ো� 
বিষরোর ়আ�ও তরোথর্� জির ্বিরোশষজ্ঞরোদ� ব�রোপোর� ্রোদখুি।
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্ুই্ কিপ

আপবি আপিো� প�্শ্ি বলখো� আরোর, চতুথ�্ অংশ: 
অবভরোরোররুবল পড়ুি। সোধো�ণ আপত্বতরুবল 
রোিোঝো� ফরোল আপিো� প�্শ্িরুবল “আপত্বতক� 
িো“ হওর়ো� সম্ভোিিো িৃবদ্ধ পোরোি। তো�প�, এই 
বিভোরোর বফরো� রোি, এিং প�্বতবর সোক্ষী� জির্ 
প�শ্ি্ িো তদরোিত্� রোকষ্ত� ্প�স্ত্তু ক�ো শ�ু ুক�ুি।

িূড়ানরত শুনাকন্ প্রসরতুকত

• শুিোবি� তোব�খ, সমর ়এিং অিস্থোি দুইিো� রোচক ক�ুি।

• আপিো� সোক্ষীরোদ� সোরোথ বিবশ্চত ক�ুি রোর তো�ো শুিোবি� 
তোব�খ, সমর় এিং অিসথ্োি জোরোিি িো, রবদ এবর একবর ভোচ�্ুরো়ল 
শুিোবি হর,় তোরোদ� কোরোে লর ইি ক�ো� বলংক �রোরর়োে৷

• বিবশ্চত ক�ুি রোর আপিো� সোক্ষী�ো শুিোবি� জির ্সো�োবদি 
উপলি্ধ থোকরোি। রবদ তো�ো িো থোরোক, তোহরোল রোহয়োব�ং অবফসো� 
এিং সক্লু অরো্রবি��্ সোরোথ তো�ো কতরো সমর ়পোরোিি তো বিধ�ো্�ণ 
ক�ুি রোরি শুিোবি সুষ্ঠুভোরোি চলরোি এিং আপিো� সোক্ষী সোক্ষর ্
বদরোত সক্ষম হরোি।

• আপিো� সোকষ্ীরোদ� জোিোরোত বদি বক আশো ক�ো হরোয়রোে। তোরোদ� 
িবুঝরোর় িলিু রোর তো�ো শপরোথ� অধীরোি থোকরোি এিং সরোতর�্ সোরোথ 
প�র্োশি্� উতত্� বদরোত হরোি। তোরোদ� সরোচতি ক�িু রোর আপবি রখি 
তোরোদ� প�শ্ি্ ক�ো রোশষ ক�রোিি তখি সক্লু তোরোদ� প�শ্ি্ বজজ্ঞোসো 
ক�ো� অিুমবত রোদরোি। তোরোদ� জোিোরোত হরোি রোর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ 
তোরোদ�ও প�শ্ি্ ক�রোত পোরো�ি।

• রবদ এবর আপিো� কোরোে রু�ুতি্পূণ� ্হর,় তোহরোল শুিোবি� 
সমর ়পোিীর়/জরোল� জির ্আরোম ির্িস্থো, দুপুরো�� খোিো� িো 
�োরোত� খোিোরো�� ির্িস্থো (শুিোবি� সমরোর়� উপ� বিভ�্� করো�) 
এিং আপিো� িো আপিো� পক্ষ রোথরোক উপবস্থত রোর রোকউ 
প�্রোর়োজি হরোত পোরো�, এমি একবর বিরোশষ বিষরোয়� জির ্আরোর 
রোথরোকই বিবশ্চত ক�ুি।

• এমি আইরোরম (কবফ, জল, বি�বত� জির ্স্ির্োকস, দুপুরো�� 
খোিো�) পর্োক ক�ুি রো আপিোরোক আ�ও সি্োচ্েি্দর্ময় করো� 
তুলরোি। আপিো� দুপুরো�� খোিো� আিুি িো দুপুরো�� খোিোরো�� 
জির ্িরদ রোকো �োখুি। আপিো� দুপুরো�� খোিোরো�� জির ্
রো�বফ�জ্োরো�শি উপলিধ্ িোও হরোত পোরো�, তোই এবর বিরোিচিোর ়বিি।

• কোজ রোথরোক েুবর� ির্িস্থো ক�ুি।

• প�র্োরো়জরোি বশশ�ু রতি্ এিং/অথিো পব�িহরোি� িরি্স্থো ক�িু।

• শিুোবি� জির্ রোকোি রোড�স্ রোকোড রোিই, বকিত্ ুরোররোহতু এবর একবর 
আইবি প�ব্ক�র্ো়, তোই এবর সপুোব�শ ক�ো হর় িো রোর আপবি খুি 
আকবসম্কভোরোি রোপোশোক (শর�স্, বফল্প ফল্প, ইতরো্বদ) প�রোিি ।
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অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

ODR-এ� ওরোর়িসোইরোর ODR রোট�্বিংরোয়� বভবেও 
পৃষ্ঠোর ়একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি� জির ্
মক পোওর়ো রোর়। আপিো� শুিোবি� আরোর 
বভবডওবর রোদখো সহোর়ক হরোত পোরো�।

অনযরানযর তথযর

শুনাকন পুনঃকনধ্রাক্ত ্ ্া্ অনুশ্াধ ্ ্া হশিরে

রখি একজি শুিোবি� কম�্কত�্োরোক একবর মোমলো� দোবর়তি ্
রোদওর়ো হর,় তো�ো প�্থম শুিোবি� সমর ়বিধ�্ো�ণ ক�রোি।

এমি সমর ়আসরোি রখি আপবি একবর বিধ�্োব�ত শুিোবিরোত 
রোরোর বদরোত পো�রোিি িো। অিুধোিি ক�ুি রোর এমি রোকোি বিরোশষ 
তথর ্রোিই রো� ফরোল শুিোবি� সমর়সূবচ পুিঃবিধ�্োব�ত হরোি। এ� 
পব�িরোত�,্ শুিোবি কম�্কত�্োরোক প�্বতবর পৃথক মোমলো বিরোিচিো 
ক�রোত হরোি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বসদ্ধোি্ত র�্হরোণ� একমোত� ্
ক্ষমতো� অবধকো�ী, বরবি অিশর্ই অসংখর ্এিং �ি �ি 
প�্বতরোরোরী বিষর়রুবল� মরোধর ্ভো�সোমর ্িজোর ়�োখরোিি।

অরোিকরুবল সোধো�ণ কো�ণ �রোর়রোে রোররুবল� জির ্একজি 
অবভভোিক শুিোবি� সমর়সূবচ পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�রোত িলরোত 
পোরো�ি৷ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� সমর়সূচী পুিঃবিধ�্ো�ণ 
ক�রোত সম্মত হি বকিো, িো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� এক পক্ষরোক 
পেি্দ ক�রোিি তো আপিো� মোমলো� শবক্ত িো দুি�্লতো� 
প�্বতফলি বহসোরোি ির্োখর্ো ক�ো উবচৎ ির়। মরোি �োখরোিি রোর 
প�্বতবর মোমলো আলোদো, এিং রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� অরোিকরুবল 
শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো উবচৎ বকিো তো বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো� 
সমর ়অরোিকরুবল বিষয় বিরোিচিো ক�ো� �রোয়রোে।

শুিোবি� আবধকোব�করোদ� অিুরো�োধ ক�ো� বির়ম �রোর়রোে রোর 
শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো হরোি, রো শুিোবি-পূি� ্বিরোদ�্শোিলীরোত 
উরোল্লখ ক�ো হরোর়রোে। শুিোবি� সমর়সূবচ পুিঃবিধ�্োব�ত ক�ো� 
অিুরো�োধ ক�ো� সমর়, আপিোরোক এই পদ্ধবত অিুস�ণ 
ক�রোত হরোি:

1. শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�রোণ তো�ো আপত্বত করো� বকিো তো রোদখরোত 
স্কুল অর্োরবি�্� সোরোথ রোচক ক�ুি৷

2. পরোক্ষ� কোরোে রোসই প�্রোর়োজিীর়তো জোিো� সোরোথ শুিোবি� 
পিুবি�ধ্�ো্�রোণ� প�র্োরো়জিীর়তো� বিষরোর ়রোহয়োব�ং কম�্কত�ো্রোক 
অবিলরোমি ্অিবহত ক�ুি।

3. অিুরো�োরোধ� সবঠক কো�ণ িলুি।

4. শুিোবি পুিঃবিধ�্োব�ত ক�ো� জির ্স্কুল আপিো� অিুরো�োরোধ� 
সোরোথ একমত বকিো তো রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক জোিোি।

https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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িুঝুি রোর একবর দ�্ুত শুিোবি� রোক্ষরোত�,্ এিং শুিোবি রোশষ 
ক�ো� জির ্করোঠো� সমর়সীমো, একবর দ�্ুত শুিোবি� সমর়সূচী 
পিুবি�ধ্�ো্ব�ত ক�ো� একবর অিরুো�োধ মঞজ্�ু হওর়ো� সমভ্োিিো রোিই৷
পুিঃবিধ�্োব�ত শুিোবি� অিুরো�োরোধ� কো�ণরুবল� উদোহ�ণরুবল� 
মরোধর ্অি্তভু�্ক্ত থোকরোত পোরো�:

• “আমো� িস আমোরোক ঐবদি েুবর রোদরোি িো।“

• রতরো সম্ভি, রত তোড়োতোবড ়সম্ভি আপিো� 
বিরোর়োরকত�্ো� সোরোথ আপিো� আসি্ি অিুপবস্থবত� 
বিষরোয় স্পষ্র ক�ুি।

• “আবম িত�্মোরোি প�োমশ� ্খুঁজবে।“

• আপবি রবদ একজি অর্োরবি� ্রোখোঁজো� রোচষ্রো করো�ি, 
তোহরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক জোিোি রোর এই কো�রোণই 
একবর পুিঃবিধ�্োব�ত শুিোবি� অিুরো�োধ ক�ো হরোচ্ে। 
একজি অরো্রবি� ্খুরঁোজ রোপরোত আপিো� প�র্োচষর্ো বিলবমিত্ 
ক�রোিি িো, কো�ণ একবর বিবদ�্ষর্ সমরোয় রোহয়োব�ং কম�ক্ত�্ো 
রু�ুতি ্রোদরোিি রোর এমিবক আপবি রবদ একজি অর্োরবি� ্
খুঁরোজ িো পোি তথোবপ শুিোবি চলরোি।

• “আবম ঐবদি বশশুরোদ� পব�রোষিোরোত রোররোত পো�ি িো।“

• শুিোবি� তোব�রোখ� পূরোি� ্চোইল্ডরোকয়োরো�� আকোঙ্ক্ষো 
ও পব�কল্পিো ক�ুি।

• “আমো� একজি প�্বতিি্ধী বশশ ুিো পব�িো� �রোয়রোে 
রোর ঐবদি শুিোবিরোত অংশর�্হণ ক�রোিI“

• রবদ আপবি শুিোবি প�্বক�্র়ো� শু�ুরোত বিধ�্োব�ত বিরোশষ 
�রিো� কথো জোরোিি, তোহরোল রোসই বিবদ�্ষ্র বদরোি আপিো� 
অিুপলি্ধতো� বিষরোর ়শুিোবি কম�্কত�্োরোক অিবহত ক�ুি। 
শুিোবি� �রিো এিং অিস্থো� উপ� বিভ�্� করো� রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো এ� অিুমবত বদরোত পোরো�ি।

• “আমো� একবর মূলর্োর়ি মুলতুবি অিস্থোয় �রোয়রোে এিং 
ফলোফল শুিোবি� তোব�রোখ� আরোর পোওয়ো রোরোি িো।“

• রখি এই পব�বস্থবত হর,় তখি রোহয়োব�ং অবফসো� 
দুবর উপোরোর়� একবররোত প�্বতবক�্র়ো জোিোরোত পোরো�ি:

• মূলর্োর়ি সম্পূণ� ্ক�ো� অিুমবত রোদওর়ো� জির ্
শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ুি; িো

• রোর পকষ্ রথোরথ প�্বক�র্ো়� জির ্অিরুো�োধ করো�রোে, 
তোরোক অিুরো�োধ প�্তর্োহো� ক�ো� জির ্বিরোদ�্শ বদি 
এিং মূলর্োর়ি সম্পূণ� ্হরোল অবভরোরোরোর� রোিোবরশ 
পুি�োর ়ফোইল ক�ুি এিং তো�ো শুিোবিরোত রোররোত 
প�্স্তুত �রোয়রোেি।

• এ� সম্ভোিিো রোিবশ রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� 
সমর়সচূী পিুবি�ধ্�ো্�রোণ� অিরুো�োধবর মঞজু্� ক�রোিি রখি 
মূলর্োর়ি ইবতমরোধর্ই চলরোে এিং খুি শী��্ই রোশষ হরোি।

• “আদোলরোত একই তোব�খ এিং সমরোর ়আমো� আরো�কবর 
বিষর ়আরোে।“

• রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক অিরো্ির ্বিষরোর ়রতরো সমভ্ি তথর্ 
বদি। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এই সমরস়চূী দির্োিদ্ি�্ প�ম্োরোণ� 
জির্ অিরুো�োধ ক�রোত পোরো�ি (রোরমি শিুোবি� রোিোবরশ িো 
আদোলরোত� আরোদশ)। মরোি �োখরোিি, রথোরথ প�্বক�্র়ো� 
শুিোবিও একবর আইবি প�্বক�্র়ো, এিং সোধো�ণত অির্োির ্
আইবি বিষরোর়� মরোতোই রু�ুতি্পূণ�্।

• “আবম এই সমরোর ়েুবররোত থোকি।“

• আপবি রবদ শুিোবি� প�্বক�্র়ো� শু�ুরোত বিধ�্োব�ত 
েুবর� কথো জোরোিি, রত তোড়োতোবড ়সম্ভি আপিো� 
েুবর� তোব�খরুবল রোহয়োব�ং অবফসো�রোক অিবহত ক�ুি। 
আপিোরোক বিধ�্োব�ত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� িোম রোদওর়ো� 
সোরোথ সোরোথ রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক পিূ�-্পব�কবলপ্ত েবুর� 
বিষরোর ়সতক� ্ক�ো ভোল।

• “স্কুরোল� রো�কড� ্রোপরোত আমো� সমসর্ো হরোচ্ে এিং আ�ও 
সমরোর়� প�্রোর়োজি।“

• রবদ আপিো� সিত্োরোি� বশক্ষোরত রো�কড�্ রোপরোত আপিো� 
সমসর্ো হর়, তোহরোল আপিোরোক রোসই রো�কড�্রুবল� জির ্
স্কুরোল� কোরোে বলবখতভোরোি একবর অিুরো�োধ ক�ো উবচৎ 
এিং রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক অিবুলবপ ক�ো উবচৎ। রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্ শিুোবি� তোব�খ পিুঃবিধ�ো্ব�ত ক�ো� অিমুবত 
বদরোত পোরো�ি এিং সক্লুরোক রো�কড�্রবুলরোত অর্োরোক্সস 
রোদওরো়� আরোদশ বদরোত পোরো�ি।
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• “শুিোবি� বদি আমো� সোক্ষীরোক পোওর়ো রোরোি িো।“

• রখি এই পব�বস্থবত হর,় তখি রোহয়োব�ং অবফসো� 
বিবভি্ি উপোরোর ়প�্বতবক�্র়ো জোিোরোত পোরো�ি:

• রখি আপিো� সোক্ষী পোওর়ো রোরোি, রোহয়োব�ং 
অবফসো� শুিোবি� সমর ়বিধ�্ো�ণ ক�রোত পোরো�ি।

• রোহয়োব�ং অবফসো� আপিো� সোক্ষীরোক আসরোল 
শুিোবিরোত উপবস্থত থোকো� পব�িরোত� ্শুিোবিরোত 
রোরবলরোফোি িো ভোচু�্র়োল সোক্ষর ্রোদওর়ো� অিুমবত 
বদরোত পোরো�ি।

• রোহয়োব�ং অবফসো� বিরোদ�্শ বদরোত পোরো�ি রোর আপিো� 
সোকষ্ীরোক আসরোল শিুোবিরোত উপবসথ্ত থোকো� পব�িরোত� ্
আপিো� সোকষ্ী� জিোিিবিদ্ রোিওরো় হরোত পোরো�। 
রবদও রথোরথ প�্বক�্রো় শিুোবি� রোকষ্রোত�্ এবর একবর 
ির্বতক�ম্, জিোিিিদ্ীরোত, সোকষ্ী�ো আদোলরোত� 
প�ব্তরোিদক এিং উভর ়পরোকষ্� প�্বতবিবধরোদ� সোমরোি 
সোকষ্র্ বদরোত পোরো�, র�্োিস্বক�্পর্ সহ তো�প� রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�্ো� কোরোে জমো রোদওরো় হর ়(আরো�ো তরোথর�্ 
জির্ ততৃীয় অংশ, জিোিিিদ্ী� বিবিধ তথর ্রোদখিু)।

• এবরও সম্ভি হরোত পোরো� একজি বিরোশষজ্ঞ 
সোক্ষী� রোক্ষরোত� ্তোরোদ� ব�রোপোর� ্রো�করোড� ্জমো 
রোদওরো়� পব�িরোত�,্ শিুোবিরোত সোকষ্ীরোদ� সোকষ্র্দোরোি� 
রোক্ষরোত� ্এই বিরোশষজ্ঞ ির্বক্ত রোচোই িোেোই ক�রোত 
পোরো� 

• “আমো� হঠোৎ জ�ুব� অিস্থো বেল (রোরমি, অসুস্থতো, দু��্রিো, 
ইতর্োবদ)“

• জ�ু�ী অিস্থো� পরো� রত তোড়োতোবড ়সম্ভি রোহয়োব�ং 
অবফসো� এিং স্কুরোল� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�ুি রোরি 
প�্রোতর্করোক সমর়মত অিবহত ক�ো হর় রোর আপবি 
শুিোবিরোত উপবস্থত হরোত পো�রোিি িো।

• “স্কুল এিং আবম মোমলোবর বিষ্পত্বত (মীমোংসো) ক�ো� রোচষ্রো 
ক�বে, বকি্ত ুআমোরোদ� কথো িলো� জির ্আ�ও একর ুসমর ়
প�্রোর়োজি।“

• রবদ আপবি এিং স্কুল শুিোবিরোত িো বররোর ়মোমলোবর 
সমোধোি ক�ো� রোচষ্রো করো�ি বকি্ত ুকথো িলো� জির ্আ�ও 
একর ুসমর ়প�্রোর়োজি, তোহরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক 
এই বিষরোর ়অিবহত ক�ুি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো চুবক্তরোত 

রোপৌঁেোরোিো রোর ়বকিো এিং শুিোবি� অিুরো�োধ প�্তর্োহো� 
ক�ো রোর ়বকিো তো রোদখো� জির ্সমর ়বদরোত প�্বক�্র়োবর� 
রোক্ষরোত� ্সল্প বিলরোমি্� অিুমবত প�্দোি ক�রোত পোরো�।

• “আবম শুিোবি� রোিোবরশ পোইবি রতক্ষণ িো এবর হওর়ো� জির ্
বিধ�্োব�ত বেল।“

• আপবি রবদ শুিোবি� তোব�রোখ� বকেুক্ষণ আরোর 
রোিোবরশ রোপরোর ়থোরোকি এিং প�্স্তুবত রোিওর়ো� জির ্ররোথষ্র 
সমর ়িো থোরোক, তোহরোল আপিোরোক রোহয়োব�ং অবফসো�রোক 
জোিোরোত হরোি এিং শুিোবি� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো� 
অিুরো�োধ ক�রোত হরোি। এরো বি�ল, রবদও, পক্ষরুবল 
রোদব�রোত শুিোবি� রোিোবরশ পোর,় এিং এমিবক রবদ তো�ো 
করো�ও, অবভরোরোরোর� রোিোবরশ দোবখল ক�ো� আরোর িো 
অির ্পরোক্ষ� অবভরোরোরোর� রোিোবরশ পোওর়ো� সোরোথ সোরোথ 
শুিোবি� প�্স্তুবত শু� ুক�ো উবচৎ। দ�্ুত শুিোবি� রোক্ষরোত�,্ 
দ�্ুত শুিোবি� জির ্বিধ�্োব�ত সমর়সীমো� কো�রোণ আপবি 
প�্কৃত শুিোবি� তোব�রোখ� খুি কোেোকোবে সমরোয় একবর 
রোিোবরশ পোরোিি।

পুনঃলনধ্রাল্ত শুনালন্ লিষক�ে কেৌলিে লিষ�ে
পুিবি�্ধ�্োব�ত শুিোবি� বিষরোর ়বিম্িবলবখতরুবল মরোি �োখো উবচৎ:

• এবর� সমভ্োিিো রোিবশ, বকিত্ ুবিবশচ্ত ির ়রোর, রোহয়োব�ং অবফসো� 
একবর রোরৌথ অিরুো�োধ মঞজ্�ু ক�রোিি (আপবি এিং সকু্ল উভরোর়ই 
শিুোবি� সমরস়চূী পিুবি�ধ্�ো্�ণ ক�রোত চোি)।

• উভর ়অংরোশ� একবর পুিঃবিধ�্োব�ত শুিোবি� জির ্অপ� 
পরোক্ষ� অিুরো�োরোধ আপত্বত ক�ো� অবধকো� �রোর়রোে। আপবি 
রবদ মরোি করো�ি রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো পুি�োর ়বিধ�্োব�ত 
শুিোবি� জির ্স্কুরোল� অিুরো�োধ মঞ্জু� ক�রোিি িো, তোহরোল রোদব� 
িো করো� একবর ইরোমইল িোত�্ো িো বচবঠ (একবর অিুবলবপ স্কুরোল 
পোঠোরোিো সহ) রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক পোঠোরোিো উবচৎ, রো ির্োখর্ো 
করো� রোর আপবি রোকি এমি অিুভি ক�রোেি।

• মরোি �োখরোিি, রোহয়োব�ং কম�্কত�ো্ই একমোত� ্ির্বকত্ রো�ো বসদধ্োি্ত 
বিরোত পোরো�ি রোর একবর মোমলো পিুঃবিধ�ো্�ণ ক�ো উবচৎ বকিো। 
একজি রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ রোর বিষরর়বুল বিরোিচিো ক�রোত পোরো�ি 
তো� মরোধর্ �রোরর়োে:

• রতিো� শুিোবি ইবতমরোধর্ই স্থবরত এিং পুিঃবিধ�্োব�ত 
হরোর়রোে;

• মোমলোবর দ�্ুত হরোচ্ে বকিো; 
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• আপিো� প�্বতবিবধতি ্ক�ো� জির ্একজি অর্োরবি� ্
খুঁরোজ রোপরোত আপিো� রোর পব�মোণ উপলি্ধ সমর ়আরোে;

• শুিোবি� জির ্আপিোরোক িো স্কুলরোক রোর পব�মোণ সমর ়
প�্স্তুত ক�রোত হরোর়রোে;

রোিেোরো�ল বেপোট�্রোমি্ট অি এেুরোকেি, অবিস অি রোস্পেোল এেুরোকেি রোপ�্োগ�্োমস (OSEP), এিি প�্রোরেোজি 
রোর রোস্টটগুবল একবট মোমলো� সমোধোি ক�রোত কতটো সমরে রোিরে তো ব�রোপোট�্ করো�; এ� মরোধর্ �রোরেরোে একবট 

ররোরর প�ব্ক�র্েো েিুোবি� অিরুো�োরোধ� সমরে রোররোক, রতক্ষণ িো রোহয়োব�ং কম�ক্ত�্ো তোরোদ� বসদ্ধোিত্ জোব� করো�ি। 
OSEP চোরে সমরেমরোতো মোমলো� বিষ্পত্বত রোহোক, রো� অর�্ রোহয়োব�ং অবিসো�রোদ� একবট এক্সরোটিেি মঞ্জু� ক�ো 
িো িো ক�ো� বসদ্ধোি্ত রোিওরেো� সমরে অরোিকগুবল কো�রোণ� মরোধর্ ভো�সোমর্ িজোরে �োিরোত হরোি। অতএি, রোহয়োব�ং 

কম�্কত�্ো আপিো� অিুরো�োধ িো গ�্হণ ক�রোল ির্বক্তগতভোরোি এবট গ�্হণ ক�রোিি িো।

• আপিো� সি্তোরোি� অিস্থো। রবদ আপিো� সি্তোরোি� 
বশক্ষোরত অিস্থোি িো থোরোক, উদোহ�ণসি্�ূপ, রোহয়োব�ং 
অবফসো� সম্ভিত সিরোচরোর ়রুবক্তসঙর্ত কো�ণ ির্তীত 
কোর�্ধো�ো স্থবরত ক�রোত অবিচ্েুক হরোত পোরো�ি।
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্ুই্ কিপ

একবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� শুিোবি িরব্কত্রত অর্োপরোর়ির্রোমরোি্র� রোচরোর় আদোলরোত� কোর�ক্�র্োম� মরোতো। কো�ণ রোসখোরোি থোকো 
প�র্োর়োজিীর় অসংখর ্িরব্ক্ত� বদবিক সমর়সূচী প�ো্র় সিসমর়ই দির্োিদ্ি�্ মরোধর্ থোকরোি, শধুমুোত� ্অতরি্্ত জবরল কো�রোণ� 
রোক্ষরোত�্ অিুরো�োধরুবল পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো উত্তম বিষয়। এবর পুিঃবিধ�্ো�রোণ� জির্ আপবি রোর অিুরো�োধরুবল করো�ি, 
রোসইসোরোথ একবর স্কুল পুিঃবিধ�্ো�রোণ� জির্ রোর অিুরো�োধরুবল করো� তো� রোক্ষরোত�্ এবর প�্রোরোজর্। রবদ পুিঃবিধ�্ো�রোণ� 
অিুরো�োধ প�্তর্োখর্োি ক�ো হর়, তোহরোল এবর রু�ুতি্পূণ�্ রোর আপবি শুিোবিরোত উপবস্থত থোকরোিি এিং আপিো� সি্তোরোি� 
প�্রোর়োজি িরোল মরোি করো�ি এমি রোপ�্োর�্োম িো পব�রোষিোরুবল� জির্ মোমলো উপস্থোপি ক�ো� জির্ আপবি রথোসোধর্ রোচষ্রো 
ক�ুি। আপবি শুিোবিরোত উপবস্থত হরোত ির্থ�্ হরোল, এবর আপিোরোক েোড়োই চলরোত পোরো� এিং আপিো� অংশর�্হণ েোড়োই 
বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো হরোত পোরো�।

জিানিনর্ী

জিোিিবি্দ হল বিধ�্োব�ত শুিোবি� প�্বক�্র়ো� িোইরো� একজি 
সোক্ষী� সোক্ষর ্রোিওর়ো� প�্বক�্র়ো। শুিোবিরোত উপবস্থত থোকো 
সোক্ষী� পরোক্ষ অসম্ভি হরোল একবর জিোিিবি্দ ির্িহো� ক�ো 
হর়। একবর জিোিিবি্দ রোিওর়ো শুিোবি� মরোতো একই পদ্ধবত 
অিুস�ণ করো�: একজি আদোলরোত� প�্বতরোিদক উপবস্থত 
থোরোক; সোক্ষী সতর ্িলো� শপথ করো� িো বিবশ্চত করো�; সমস্ত 
আরোলোচিো আদোলরোত� প�্বতরোিদরোক� মোধর্রোম রোিওর়ো হর,় 
ইতর্োবদ। প�্ধোি পোথ�ক্র ্অিশরই্, রোসখোরোি রোহয়োব�ং কম�্কত�ো্ 

উপবস্থত রোিই। আপত্বত উত্থোবপত হরোল, রোহয়োব�ং অবফসো� 
প�িত�ী্রোত �োর ়রোদওরো়� জির ্রোসরবুল রো�করোড� ্উরোল্লখ ক�ো হর।় 
সোক্ষর্ বহসোরোি জিোিিবি্দ� প�ব্তবলবপ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে 
জমো রোদওর়ো হর়। জিোিিবি্দরুবল প�্োর়শই রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবিরোত ির্িহো� ক�ো হর ়িো, তরোি তো�ো সমর়সূচী সমসর্ো� 
একবর সম্ভোির ্সমোধোি। আপবি রবদ বিশি্োস করো�ি রোর আপিো� 
জিোিিবি্দ রোিওর়ো� প�্রোর়োজি হরোত পোরো�, রত তোড়োতোবড ়সম্ভি 
রোহয়োব�ং অবফসো�রোক জোিোি।
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শি্ ইন

পব�কল্পিো করো� শুিোবি� জির ্প�্স্তুত রোহোি:

• আপিো� প�্ো�বম্ভক বিিৃবত

• আপিো� সোক্ষীরোদ� আরোদশ

• আপিো� সোক্ষর্

• সোক্ষীরোদ� জির ্প�্শ্ি

শুিোবি� সমর ়বক �ররোত পোরো� রোস সম্পরোক� ্আ�ও ভোল ধো�ণো রোপরোত ODR-এ� ওরোর়িসোইরোর 
ররোরর প�্বক�্রেো েুিোবি� বভবেওগুবল পর�্োরোলোচিো ক�ুি৷

শুিোবি� তোব�খ, সমর ়এিং অিস্থোি বিবশ্চত করো�রোেি এিং আপিো� সোক্ষীরোদ� সোরোথ এই তথর ্
পর�্োরোলোচিো করো�রোেি।

একবর সমরস়চূী দিি্্দি ্রোদখো বদরোল শিুোবি� পিুঃবিধ�ো্�ণ সমপ্রোক� ্রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� রোর বিরম়রবুল 
�রোর়রোে তো� সোরোথ পব�বচত হরোর়বে। এই বির়মরুবল ODR এ� রথোরথ প�্বক�্য়ো: েুিোবি� পদ্ধবত� 
পৃষ্ঠোর ়প�্োক-শুিোবি� বিরোদ�্শোিলীরোত পোওর়ো রোর়।

শুিোবি� জির ্প�্স্তুত হওর়ো� জির ্আপবি এখি বিম্িবলবখত বিষয়রুবল সম্পি্ি করো�রোেি:

প�িত�্ী বিভোর আপিোরোক আপত্বত ির্োখর্ো করো� শুিোবি� জির ্প�্স্তুত ক�রোি।

http://odr-pa.org/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/due-process/procedures/
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িতুথ্র অংশ

আপতরকত
আপত্বতরুবল একবর পরোক্ষ� দি্ো�ো উপস্থোবপত সোক্ষী এিং 
প�্মোরোণ� কোরোে রোমৌবখক িো বলবখত চর্োরোলঞ্জ। অবভভোিক িো 
স্কুল অরোির্� প�্মোরোণ আপত্বত ক�রোত পোরো�। এই বিভোরবর 
সি�্োবধক সোধো�ণ আপত্বতরুবল� তোবলকো করো� এিং 
প�্বতবর� একবর সংবক্ষপ্ত ির্োখর্ো প�্দোি করো�।
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আপতরকত্ উপ্ সাধা্ণ তথযর

একবর রথোরথ প�ব্ক�্রো় শিুোবি হল একবর প�্শোসবিক প�ব্ক�র্ো়, 
রো আদোলরোত� শুিোবি� বিপ�ীত। এ� অথ� ্হল রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্� সোকষ্র ্এিং সোকষ্ীরোদ� বিষরোর ়করোঠো� বিরম় অিসু�ণ 
ক�রোত হরোি িো রো একজি বিচো�ক করো�ি। এরুবল অিশর ্
একবর বিরোদ�্বশকো বহসোরোি ির্িহৃত হর ়এিং আপত্বত� সোরোথ 
রুক্ত হরোত পোরো�।

তো সতর্োতিও্, সমভ্িত শুিোবি� সমর ়সক্রুোল� অরো্রবি�্ আপতব্ত 
উত্থোপি ক�রোত পোরো�; এবর একবর আদশ� ্পদ্ধবত। আপবি 
আপিো� বিরোজ� আপত্বতও উত্থোপি ক�রোত চোইরোত পোরো�ি। 
উভর ়রোক্ষরোত�্ই, শুিোবি� সমর ়ক�ো সোধো�ণ আপত্বত সম্পরোক� ্
একবর সোধো�ণ ধো�ণো থোকো আপিো� পরোক্ষ সহোর়ক হরোি। 
শুিোবি� আবধকোব�ক এিং স্কুল অর্োরবি� ্উভর়ই িুঝরোত 
পো�রোিি রোর আপবি একজি অর্োরবি� ্িি এিং আপত্বত� 
সোরোথ তোরোদ� মরোতো পব�বচত এিং সি্োচ্েি্দর ্রোিোধ ক�রোিি িো।

প্রাসক্রগ্তা

সোক্ষীরোদ� বজজ্ঞোসো ক�ো প�্শ্ি, এিং শুিোবিরোত ির্িহৃত 
প�্দশ�্িীরুবল অিশর্ই শুিোবিরোত সরোমি্োধি ক�ো সমসর্োরুবল� 
সোরোথ প�্োসবঙর্ক হরোত হরোি। অির ্কথোর,় িবথ এিং সোক্ষীরোদ� 
অিশর্ই মোমলো� বসদ্ধোি্ত বিরোত।

উদোহ�ণ: শুিোবিরোত সমসর্োরুবল 5ম রোর�্রোড আপিো� 
সি্তোরোি� বস্পচ রোথ�োবপ� সোরোথ সম্পবক�্ত। 2র ়রোশ�্ণীরোত 
আপিো� সি্তোরোি� রবণত কল্োস সমপ্রোক� ্প�শ্ি্রবুল সমভ্িত 
শিুোবি� সমসরো্রবুল� সোরোথ প�ো্সবঙর্ক ির।় প�ো্সবঙর্কতো� 
বভত্বতরোত স্কুল অর্োরবি� ্রোসই প�্শ্িরুবলরোত আপত্বত 
জোিোরোত পোরো�।

পুন্ািৃতরকতমূি্ (কজজরঞাসা ্্া এিং উতরত্ শ্ওয়া)

রবদ একজি সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসো ক�ো হর,় এিং একই প�্শ্ি 
িো�িো� উত্ত� রোদর,় এবর একবর আপত্বত� বভত্বত হরোত পোরো�।

উদোহ�ণ: রবদ একজি সোকষ্ীরোক িো�িো� একই প�শ্ি্ ক�ো 
হর,় তোহরোল আপবি সক্লু অরো্রবি�্� কোে রোথরোক এই আপতব্ত 
শিুরোত পোরো�ি: “আপত্বত। বজরোজঞ্স করো� উত্ত� বদল।
এই সোক্ষী ইবতমরোধর ্রোিশ করোর়কিো� িরোলরোেি রোর... 
[সোক্ষী� উত্ত� রোই রোহোক িো রোকি] ...এই প�্শ্িরুবল 
পুি�োিৃত্বতমূলক।“

্ুই্ কিপ

আপবি সমভ্িত রো বকে ুসোক্ষর ্রোদওরো় হর ়তো� 
সোরোথ একমত িোও হরোত পোরো�ি। এ� মোরোি এই 
ির ়রোর আপিো� আপতব্ত ক�ো উবচৎ। প�শ্্ি এিং 
উত্তরো�� জির্ আপিো� আপত্বতরুবল সং�কষ্ণ 
ক�িু রো সবতরই্ “আপত্বতক�“। মরোি �োখরোিি 
রোর আপবি প�র্োতর্ক সোকষ্ীরোকও বজজঞ্োসোিোদ 
ক�ো� সরুোরোর পোরোিি। আপবি রবদ বিশিো্স 
করো�ি রোর স্কুরোল� সোক্ষী�ো একবর রু�ুতি্পূণ�্ 
তথর্ বিরোিচিো ক�রোেি িো, উদোহ�ণসি্�ূপ, 
আপবি আপিো� ক�্স প�ীক্ষো� সমর় এবর 
বিরোদ�্শ ক�রোত পোরো�ি।

সোকষ্ীরোদ� বজজঞ্োসো ক�ো� প�্েি্গবুল সম্পরোক�্ 
বচি্তো ক�ো� সমরে, বিরোজরোক বজজ্ঞোসো ক�ুি 
রোর একবট বিবদ�্ষ্ট প�্ে্ি িো প�্রোে্ি� বসব�জ 
আপবি েুিোবি অবিসোরো�� কোরোে কী প�্মোণ 
ক�ো� রোচষ্টো ক�রোেি তো প�্বতবষ্ঠত ক�রোত 
সহোরেতো করো� বকিো।
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মরোি �োখরোিি রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবিরোত সোক্ষর ্শুিরোেি 
এিং বসদ্ধোি্ত রোলখো� আরোর প�্বতবলবপ পর�্োরোলোচিো ক�রোিি। 
িো�িো� সোক্ষর ্রোদওর়ো এক দরোল� রোজতো� সম্ভোিিো িোড়োরোি িো। 
রবদ সোক্ষী স্পষ্রভোরোি তোরোদ� উত্ত� িরোল থোরোক, তোহরোল তোরোদ� 
এবর পুি�োর ়পুি�োিৃত্বত ক�ো� প�্রোর়োজি রোিই।

শ্রিণ
েুিোবি� বিিৃবতরুবল হল:

• শুিোবি� সমর ়ির্তীত অির ্রোকোরোিো সমরোর ়একজি ির্বক্ত� 
মোধর্রোম রোদওর়ো বিিৃবত;

• রোদওরো় িকত্রোির�্ সতরত্ো প�্মোরোণ� জির ্শুিোবিরোত উপসথ্োপিো।

রোর ির্বক্ত শুিোবিরোত উপবস্থত থোরোক িো রোর তো�ো বক করো�রোে িো 
বক িরোলবি রোস বিষরোর ়তোরোদ� বজজ্ঞোসোিোদ ক�োই শ�্িণ বিিৃবত� 
সমসর্ো।

উদোহ�ণ: Mrs. Jones-এ� কোরোে শুিোবি� জির ্
প�্োসবঙর্ক তথর ্আরোে। Mrs. Jones শুিোবিরোত রোিই। 
আপবি সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসো ক�ুি, “Mrs. Jones কী 
িরোলবেরোলি...?“ আপবি স্কুল অর্োরবি� ্রোথরোক এই বিিৃবত 
শুিরোত পোরো�ি: “আপত্বত. প�্শ্িবর একবর শ�্িণ উত্তরো�� 
জির ্আহি্োি জোিোর়।“

শুিোবি� বির়রোম� অরোিক ির্বতক�্ম আরোে। রোরোহোক, শুিোবি� 
রোক্ষরোত� ্বতিবর রু�ুতি্পূণ� ্বিষর ়মরোি �োখরোত হরোি:

1. একজি রথোরথ প�্বক�্র়ো� রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক আদোলরোত� 
মরোতোই শুিোবি� বির়ম অিুস�ণ ক�রোত হরোি িো। আপিো� 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বকে ুশুিোবি প�্মোরোণ� অিুমবত বদরোত পোরো�ি।

2. একজি রোহয়োব�ং অবফসো� শুধুমোত� ্শুিোবি� প�্মোরোণ� উপ� 
বভত্বত করো� তোরোদ� বসদ্ধোি্ত বিরোত পোরো� িো।

3. শুিোবি� সমর ়ির্তীত অির ্রোকোিও সমরোর ়একজি ির্বক্ত� 
মোধর্রোম রোদওর়ো বিিৃবতবর রবদ অতর্ি্ত রু�ুতি্পূণ� ্হর,় তরোি 
আপিোরোক রোসই িরব্কত্রোক শুিোবি� সমর ়সোক্ষী বহসোরোি উপবসথ্ত 
ক�ো উবচৎ।

মতামশত্ আহিান
তৃতীয় অংশ, ধোপ 16-এ� অধীরোি “তথর ্িিোম মতোমত“-এ 
বিরোদ�্বশত বহসোরোি, শুধুমোত� ্বিরোশষজ্ঞ�ো তোরোদ� মতোমরোত� 
সোক্ষর ্বদরোত পোরো�ি। রোর সকল সোক্ষী�ো বিরোশষজ্ঞ িি, তো�ো 
শধুমুোত� ্তথর্ সমপ্রোক� ্সোকষ্র্ বদরোত পোরো�ি, রবদও তোরোদ� রথোরথ 
প�্বক�্র়ো� রোকষ্রোত� ্সমসরো্রুবল সমপ্রোক� ্মতোমত থোকরোত পোরো�।

উদোহ�ণ: আপিো� প�্বতরোিশী শুিোবিরোত সোক্ষর ্প�্দোি 
ক�রোিি। আপবি তোরোক এই প�্শ্িবর বজজ্ঞোসো ক�ুি: 
“আপবি বক মরোি করো�ি রোর একজি রোশ�্ণীকক্ষ সহোর়রোক� 
অভোরোি আমো� সি্তোরোি� বশক্ষোরোক প�্ভোবিত করো�রোে?“ 
আপবি স্কুরোল� অর্োরবি�্� কোে রোথরোক এই আপত্বত শুিরোত 
পোরো�ি: “আপত্বত। এই প�্শ্িবর বিরোশষরোজ্ঞ� মতোমরোত� 
দোবি �োরোখ। এই সোক্ষী রোসই তথর ্রোদওর়ো� রোরোরর ্িি।“ 
শুিোবি কম�্কত�্ো সম্ভিত সম্মত হরোত পোরো�ি।

রোররোহতু বিরোেষজ্ঞ�ো মতোমত প�্দোি ক�রোত 
পোরো�ি, আপবি রিি আপিো� বিরোেষজ্ঞরোক 
প�্ে্ি ক�রোেি তিি আপিো� কোরোে আ�ও 
অক্ষোংে (অর�্োৎ আ�ও িমিীরেতো) 
িজোয় রোরোক।

বিবশ্চত ক�ুি রোর আপবি আপিো� বিরোশষজ্ঞ িি এমি 
সোকষ্ীরোদ� আপিো� সিত্োরোি� পব�বস্থবত সমপ্রোক� ্প�শ্ি্ বজজঞ্োসো 
ক�রোেি। আপিো� সি্তোরোি� অিস্থো সম্পরোক� ্বিরোশষজ্ঞ িি 
এমি সোক্ষীরোদ� মতোমরোত� অিুরো�োধ ক�রোিি িো।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 81

্ুই্ কিপ

আপিো� প�্মোণ রোজোরোি ক�রোত, আপিো� 
শুিোবি� প�্স্তুবত� উপক�ণরুবলরোত আপিো� 
বিরোশষজঞ্ সোকষ্ীরোদ� রোথরোক আপিো� বিরোশষজঞ্ 
িি এমি সোক্ষীরোদ� আলোদো তোবলকো ক�ুি 
এিং বিবশ্চত ক�ুি রোর আপবি রোর প�্শ্িরুবল 
বজজ্ঞোসো ক�রোেি তো আপিো� বিরোশষজ্ঞ িি 
সোক্ষীরোদ� মতোমরোত� জির্ আহিোি িো করো�।

কমসশসরিি একিশডনরস/কমস শ্াি সা্রষী
এই আপত্বত বঠক রোরমি রোশোিোরোচ্ে. সোক্ষী� কোরোে প�্শ্িবর 
রোকোরোিোভোরোি উপস্থোপি ক�ো প�্মোণরোক ভুল করো�।

উদোহ�ণ: স্কুরোল� সোক্ষী এই সোক্ষর ্রোদর ়রোর আপিো� 
সি্তোরোি� সোরোথ একবর বিবদ�্ষ্র পড়ো� রোপ�্োর�্োম কোজ 
ক�রোে বকিো তো বিধ�্ো�ণ ক�ো খুি শী��্ সমভ্ি িয়। সক্রুোল� 
সোক্ষী� কোরোে আপিো� প�্রোশ্ি, আপবি িরোলরোেি “আপবি 
সোক্ষর ্বদরোর়রোেি রোর পড়ো� রোপ�্োর�্োমবর আমো� সি্তোরোি� 
সোরোথ কোজ করো�িো, তোইিো?“ আপবি স্কুরোল� অর্োরবি�্� 
কোে রোথরোক এই আপত্বত শুিরোত পোরো�ি: “আপত্বত। 
এই প�্শ্িবর সোক্ষী তো� সোরোক্ষর ্রো িরোলরোেি তো ভুলভোরোি 
উপস্থোপি করো�।“

কিি্রাকনরত্্/ি্রাকনরত্্/অসরপষরি/্যরাথ্র্ /
শিাধগমযর নয়
শুিোবিরোত উপরুক্ত প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো একবর দক্ষতো। 
এইদক্ষতো রোশখোরোিো� জির ্আইরোি� স্কুল আরোে! আপিো� 
উরোদ্দরোশর,্ রোজরোি �োখুি রোর প�শ্ি্রুবল অিশরই্ রবুকত্সঙর্তভোরোি 
পব�ষক্ো� এিং সহজরোিোধর ্ভোরোি বজজ্ঞোসো ক�ো উবচৎ। এরোকষ্রোত�্ 
একবর খো�োপ শিদ্রুকত্ প�্রোশ্ি� মোধর্রোম একজি সোকষ্ী� সরোঙ্র 
প�্তো�ণো ক�ো হর়িো. মূল বিষর ়হল এমি প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো 
হয় রো রোহয়োব�ং অবফসো� বিরোিচিো ক�ো� জির ্প�্বতবর সোক্ষী� 
তথর ্রোথরোক লোভ ক�রোিি।

সোকষ্ী�ো রোর উতত্� রোদর় তো� রোকষ্রোত�্ও একই বজবিস প�র্োরোজর।্ 
রবদ একজি সোক্ষী এমি একবর উত্ত� রোদর ়রো রোিোঝো কবঠি, 
তোহরোল একবর আপত্বত উত্থোবপত হরোত পোরো�। সোক্ষীরোক তোরোদ� 
িক্তরোির্� ির্োখর্ো বদরোত িলো হরোি।

উদোহ�ণ: “আবম সোক্ষী� উত্তরো�� রোশষ অংশবর শুবিবি 
(িো িুঝরোত পোব�বি)। বতবি বক অিুর�্হ করো� এবর 
পুি�োিৃত্বত ক�রোিি?“

অনুমানমূি্ প্রশরন
রোররোকোি প�্শ্ি রো সোক্ষীরোক বকে ুসম্পরোক� ্অিুমোি ক�রোত িরোল 
তো অিুবচত িরোল বিরোিবচত হরোত পোরো�। এই জোতীর ়প�্শ্িরুবলরোক 
সোধো�ণত অিুমোি ক�ো� জির ্িরোল মরোি ক�ো হর:়

• “তোহরোল, আপিো�বকমরোিহর়রবদ...?“

• “এরো বক সম্ভি ির.়..?“

এমি প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�ো� রোচষর্ো ক�িু রো সোকষ্ীরোদ� আসরোল 
কী �রোররোে রোসসম্পরোক�,্ বকি্ত ুকী �ররোত পোরো� রোস সম্পরোক� ্
অিুমোি িো করো� িলো� সুরোরোর বদি।

শযৌকগ্ প্রশরন
একবর রোরৌবরক প�্শ্ি হল এমি একবর প�্শ্ি রো একবর প�্রোশ্ি� 
মরোধর ্দুবর পৃথক তথর ্বিরোর ়আরোস। রোরৌবরক প�্রোশ্ি� সমসর্ো হল 
রোর এরবুল বিভ�ো্বিত্ক� উতত্রো�� বদরোক বিরোর ়রোররোত পোরো�। প�র্োশি্� 
প�্থম অংরোশ� জির ্সোক্ষী� একবর “হর্ো“ঁ উত্ত� থোকরোত পোরো�, 
বকি্ত ুবদি্তীর়বর� জির ্একবর “িো“ উত্ত� হরোত পোরো�।

উদোহ�ণ: “আপবি বক রোসোমিো� বসপ্চ রোথ�োবপ 
বদরোর়বেরোলি এিং তো�পরো� িধুিো� রোকোিও বসপ্চ রোথ�োবপ 
বেল িো?“

পব�িরোত�,্ আপবি বজজ্ঞোসো ক�রোিি:

“আপবি বক রোসোমিো� বস্পচ রোথ�োবপ বদরোর়রোেি?“

[সোক্ষী� উত্ত�]

“িুধিো� বক বস্পচ রোথ�োবপ বেল?“
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রোরৌবরক প�শ্্িরবুলরোক দবুর প�্রোশ্ি বিভক্ত ক�ুি 
(উপরো�� উদোহ�রোণ বিরোদ�্বশত বহসোরোি) এিং 
বদিত্ীর়বর বজজঞ্োসো ক�ো� আরোর সোক্ষীরোক প�থ্ম 
প�্রোশ্ি� উত্ত� রোদওর়ো� সুরোরোর বদি।

প্রশরনকি যুক্রতপূণ্র
আপিো� প�শ্ি্বর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� কোরোে রবুকত্রকুত্ হওরো় 
উবচৎ ির।় আপিো� প�্শি্বর রবুকত্পণূ� ্বকিো তো বিধ�ো্�ণ ক�রোত, 
বিরোজরোক এই প�্শ্িরুবল বজজ্ঞোসো ক�ুি:

• আমো� প�র্োশি্� সোক্ষী� উতত্� বক িতিু তথর্ বিরোর ়আসরোি? িো

• আবম বক আমো� প�্শ্িরুবলরোত একবর উপসংহো� উরোল্লখ 
ক�বে এিং সোক্ষীরোক আমো� সোরোথ বিতক� ্ক�রোত িলবে?

উদোহ�ণ: আপবি বিশি্োস ক�রোত পোরো�ি কো�ণ 
আপিো� সি্তোি একবর বিবদ�্ষ্র পড়ো� রোপ�্োর�্োম পোর়বি 
রোর তো�ো FAPE পোর ়িোই। আপিোরোক তথর ্এিং সম্ভিত 
বিরোশষরোজ্ঞ� মতোমত বদরোর ়প�্মোণ ক�রোত হরোি রোর এবরই 
রোসই আসল �রিো। শুধুমোত� ্একজি সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসো 
ক�ো রোর তো�ো আপিো� অিস্থোরোি� সোরোথ একমত বকিো 
তো শুিোবিরোত খুি রোিবশ রোরোর ক�ো� সম্ভোিিো রোিই। 
বিম্িবলবখত প�শ্ি্ সক্লু অর্োরবি��্ কোে রোথরোক আপত্বতমলূক 
হরোত পোরো�:

বপতোমোতো: “রোররোহত ুআমো� সি্তোি পড়ো� রোপ�্োর�্োম X পোর ়
িোই, তো�পরো� রোস FAPE পোর ়িোই, এিং ক্ষবতপূ�ণমূলক 
বশক্ষো� সুরোরোর রোপরোত পোরো�, বঠক বকিো?“

স্কুল অর্োটবি�:্ “আপত্বত। প�্শ্িবর তক�্মূলক।“

প�্শ্িকত�্ো আক্ষব�ক অরোথ� ্সোক্ষী� সোরোথ তক� ্শু� ুক�রোলও 
আপত্বত উঠরোত পোরো�। এবর �ররোত পোরো� রখি প�্শ্িকত�্ো 
সোক্ষী� উত্তরো�� সোরোথ একমত িি। মরোি �োখরোিি রোর আপবি 
প�্রোতর্ক সোক্ষী� সমস্ত বকেু� সোরোথ একমত িোও হরোত পোরো�ি। 
আপবি একজি সোক্ষী� সোরোক্ষর ্আপিো� রোদখো সমসর্োরুবল 
বিরোদ�্শ ক�রোত পোরো�ি এিং আপিো� বিরোজ� প�্মোণ (প�্দশ�্িী, 
সোক্ষী) উপসথ্োপি ক�রোত পোরো�ি রো আপিো� অিস্থোি প�দ্শ�ি্ 
করো�, বকি্ত ুআপবি এমি একজি সোক্ষী� সোরোথ তক� ্ক�রোত 
পো�রোিি িো, রো� সোরোথ আপবি বদি্মত রোপোষণ করো�ি।

উদোহ�ণ: বপতোমোতো, Mrs. Smith, সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসো 
করো�ি: “আপবি কীভোরোি িলরোত পোরো�ি রোর আমো� 
সি্তোিরোক বস্পচ রোথ�োবপ রোসশি রোদওয়ো হয় িোই, বঠক 
আরোে?“ আপবি এবর স্কুল অর্োরবি�্� কোে রোথরোক শুিরোত 
পোরো�ি: “আপত্বত। Mrs. Smith সোক্ষী� সোরোথ তক� ্
ক�রোেি“, িো সহজভোরোি, “আপত্বত জোিোই। এবর 
তক�্মূলক।“

উতরত্কি প্রকতক্্রয়ামূি্ নয়
সোকষ্ী প�র্োশি্� উতত্� প�দ্োি ক�রোে, তো বিবশচ্ত ক�িু! সোকষ্ী�ো 
সিসমর় সবঠক প�্রোশি্� উত্ত� রোদর ়িো রো বজজ্ঞোসো ক�ো হরোরর়োে। 
এই কো�রোণ আপবি আপিো� প�িত�্ী প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো� 
আরোর প�্বতবর উত্ত� মরোিোরোরোর সহকোরো� শুিরোত হরোি। সোক্ষী 
প�্রোশ্ি� উত্ত� িো বদরোল আপত্বত উঠরোত পোরো�।

উদোহ�ণ:

প�্শ্ি: “বশক্ষোথ�্ী কতিো� বস্পচ রোথ�োবপ রোপরোর়রোে?“

উত্ত�: “বশক্ষোথ�্ী প�্রোর়োজিীর ়সমস্ত বস্পচ রোথ�োবপ 
রোপরোর়রোে।“

আপবি স্কুল অর্োরবি�্� কোে রোথরোক এই আপত্বত শুিরোত পোরো�ি: 
“আপত্বত জোিোই। সোক্ষী প�্রোশ্ি� উত্ত� রোদিবি।“
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বিবে্চত ক�ুি রোর আপিো� সোক্ষী�ো তোরোদ� 
বজজঞ্োসো ক�ো প�্রোেি্� উত্ত� প�্দোি করো�। রোর 
উত্ত� রোদওরেো হরোরেরোে তো েুিুি এিং তো�পরো� 
আপিো� প�িত�্ী প�্রোে্ি� বদরোক বিরো� রোি। 
প�িত�ী্ প�ে্্ি বজজঞ্োসো ক�ো� বিষরোরে এতটো 
উবদি্গ্ি হরোিি িো, রোর আপবি িুঝরোত ির্র� ্হি 
রোর সোক্ষী আপিো� আরোগ� প�্রোে্ি� উত্ত� 
প�্দোি করো� িোই।

্্রমিধ্রমান প্রশরন
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো একোবধক সোক্ষীরোক একই বিষরোর ়সোক্ষর ্
রোদওর়ো� অিুমবত প�্দোি ক�রোিি িো। অতএি, রবদ একজি 
সোক্ষী একবর সতর ্প�্বতষ্ঠো ক�রোত পোরো�, তোহরোল রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো আপিোরোক একই কথো িলো� জির ্অির ্পোঁচজি 
সোক্ষীরোক উপবস্থত ক�ো� অিুমবত বদরোত পো�রোিি িো। মরোি 
�োখরোিি এবর প�্মোরোণ� পব�মোণ ির ়রো মোমলো� বসদ্ধোি্ত রোির,় 
এবর প�্মোরোণ� গুণমোি।

উদোহ�ণ: আপবি স্কুরোল� অর্োরবি�্রোক এই কথো িলরোত 
শুিরোত পোরো�ি: “আবম এই প�্মোরোণ আপত্বত জোিোই। 
এবর ইবতমরোধর ্পিূ�্িত�্ী সোকষ্ীরোদ� মোধরর্োম িলো হরোয়রোে।“

কিতরকত্ অিাি
একজি সোক্ষী� সোক্ষর ্রোদওর়ো� জির ্িো শুিোবিরোত ির্িহো� 
ক�ো� জির ্একবর প�্দশ�্িী� জির ্“বভত্বত স্থোপি“ ক�ো� 
অথ� ্হল এবররোক প�স্বঙর্ক পর�ো্রোয় �োখো। অির ্কথোর,় সোক্ষী িো 
প�্দশ�্িী শুিোবিরোত রোকি রু�ুতি্পূণ�?্

উদোহ�ণ: আপবি আপিো� প�্বতরোিশীরোক আপিো� 
5 বদরোি� প�্কোরোশ তোবলকোভুক্ত করো�রোেি। আপিো� 
প�্বতরোিশী রোকি রথোরথ প�্বক�্র়ো� শুিোবি এিং আপিো� 
সি্তোরোি� বশক্ষোমূলক রোপ�্োর�্োরোম� সোরোথ প�্োসবঙর্ক তো 

্ুই্ কিপ

প�ক্োশ ক�ো� জির্ আপিো� সোকষ্ীরোদ� 
তোবলকো এিং প�দ্শ�ি্ীরবুলরোক একবত�ত্ ক�ো� 
সমর,় আপবি একোবধক সোক্ষী এিং প�দ্শ�্িী� 
পব�িরোত� ্একজি সোক্ষী িো প�দ্শ�ি্ী� সোরোথ 
একই তথর্ প�ব্তষঠ্ো ক�রোত পোরো�ি বকিো তো 
বিরোিচিো ক�িু। মরোি �োখরোিি, এবর শিুোবি� 
কম�ক্ত�ো্� কোরোে জমো রোদওরো় প�ম্োরোণ� রণুমোি, 
বকিত্ ুপ�ম্োরোণ� পব�মোণ ির ়রো র�ুতুিপূ্ণ�।্

সক্রুোল� কোরোে সপ্ষর্ িোও হরোত পোরো�। সক্লু অরো্রবি� ্িলরোত 
পোরো�ি রোর রোকি আপিো� প�্বতরোিশী� কোরোে প�্োসবঙর্ক 
তথর ্আরোে তো প�্বতষ্ঠো ক�ো� জির ্একবর বভত্বত 
সথ্োপি ক�রোত হরোি, অথিো সক্লু অরো্রবি� ্পব�িরোত� ্একবর 
“প�ম্োরোণ� প�স্ত্োি“ চোইরোত পোরো�ি। প�ম্োরোণ� একবর প�্স্তোি 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক িরো্খরো্ করো� রোর রোকি বিবদ�ষ্র্ সোকষ্ী 
িো প�্দশ�্িী সমসর্োরুবল� জির ্রু�ুতি্পূণ�্।

প�্মোরোণ প�্রোিশ ক�ো� আরোর প�্দশ�্িী� প�্রোর়োজিীর ়বভত্বত 
স্থোপি ক�ো আিশর্ক। সুত�োং, উদোহ�ণ সি্�ূপ, আপবি শুধ ু
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� হোরোত একবর কোরজ বদরোর ়বলখরোত পো�রোিি 
িো এিং িলরোত পো�রোিি রোর আপবি চোি রোরি এবর একবর 
প�্দশ�্িী বহসোরোি বিরোিচিো ক�ো হয়। আপিোরোক প�্থরোম বিবশ্চত 
ক�রোত হরোি রোক িবথবর প�্স্তুত করো�রোে, কখি, এিং এবর বক 
বিষয় সম্পবক�্ত।
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শিক্ং ইন
ODR ওরোর়িসোইরোর মক বেউ প�্রোসস বহরেোব�ং বভবডও রোদখুি।

প�্বতবর সোক্ষীরোক শুিোবিরোত আপিো� সোরোথ বিরোর ়রোওর়ো� জির ্আপবি বজজ্ঞোসো ক�রোত চোি এমি প�্রোশ্ি� 
একবর তোবলকো বতব� ক�ুি। এবর আপিোরোক আপিো� বচি্তোভোিিোরুবলরোক সংরবঠত ক�রোত এিং শুিোবি� 
বদরোি আপবি বকে ুিোদ িো পরোি িো ভুরোল রোরোিি িো তো বিবশ্চত ক�রোত সহোর়তো ক�রোি।

আপবি একজি সোক্ষী� সোরোথ পর�্োরোলোচিো ক�রোত চোি এমি রোকোরোিো প�্মোণ তোবলকোভুক্ত ক�ুি িো আপিো� 
তোবলকোর ়থোকো সোক্ষী� িোরোম� পোরোশ একজি সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসোিোদ ক�ো� সমর ়জমো বদি।

আপবি একবর িবথ িো সোক্ষী� সোক্ষর ্বিরোর ়আপত্বত ক�রোত পো�রোিি িো কো�ণ আপবি এবর� সোরোথ একমত 
িি। আপবি অির্োির ্প�্মোণ (সোক্ষী এিং িবথ) বতব� করো� আপিো� মতবিরো�োধ প�্বতষ্ঠো ক�রোত পোরো�ি রো 
সোক্ষী� ক�্স প�ীক্ষো� মোধর্রোম আপিো� দৃবষ্রভবঙর্রোক সমথ�্ি করো�।

রবদ আপবি বিশি্োস করো�ি রোর এবর িো রোসরুবলরোক িোদ রোদওর়ো� জির ্একবর বভত্বত আরোে িরোল আপবি 
রবদ বিশি্োস করো�ি রোর একবর িবথ একবর প�্দশ�্িীরোত পব�ণত হরোর়রোে, অথিো একজি সোক্ষী সোক্ষর ্বদরোচ্েি, 
তরোি আপবি এরুবল িোদ বদরোত পোরো�ি। আপবি রোকি এবর বিশি্োস করো�ি তো ির্োখর্ো ক�ো� জির ্আপিোরোক 
অিশর্ই প�্স্তুত থোকরোত হরোি।

অবভভোিক িো সক্লু অরো্রবি� ্িো সোকষ্ী� উতত্রো�� মোধরর্োম সোকষ্ীরোদ� বজজঞ্োসো ক�ো প�শ্ি্রবুল� শিুোবিরোত 
প�্োর়শই আপত্বত উত্থোবপত হর়। বকি্ত ুমরোি �োখরোিি, শুধুমোত� ্একজি সোক্ষী এমি একবর উত্ত� বদরোত 
পোরো� রো আপবি পেি্দ করো�ি িো, রো এবররোক আপত্বত� রোরোরর ্করো� িো।

শুিোবি� আরোর িো শুিোবিরোত আপত্বত বলবখত িো রোমৌবখক রোই রোহোক িো রোকি, আপিোরোক অিশর্ই আপিো� 
আপত্বত� আইবি এিং/অথিো িোস্তি বভত্বত� �ূপরো�খো বদরোত প�্স্তুত থোকরোত হরোি।

https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
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পঞরিম অংশ

পক্িিন
পব�চলিরুবল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে বলবখত িো রোমৌবখক 
অিুরো�োধ রো বকে ুবিবদ�্ষ্র বক�্র়োকলোপ �রোরোত পোরো�। এই 
বিভোরোর সিরোচরোর ়সোধো�ণ ধ�রোি� পব�চলিো এিং অিুস�ণ 
ক�ো� পদ্ধবতরুবল বিরোর ়আরোলোচিো ক�ো হরোর়রোে।
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পক্িিশন্ সাধা্ণ তথযর

পব�চলি রোর রোকোরোিো পরোক্ষ� মোধর্রোম দোরোর়� ক�ো হরোত পোরো�।

একবর বলবখত পব�চলরোি� একবর অিবুলবপ অির্ পকষ্রোক প�দ্োি 
ক�রোত হরোি, একই সমরোর় এবর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক পোঠোরোিো হরোি 
িো অির্থোর ়প�দ্োি ক�ো হরোি। প�ব্ক�র্ো় চলোকোলীি রোররোকোরোিো 
সমর় রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� কোরোে পব�চলি বিরোদ�ব্শত হরোত পোরো�।

রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো পব�চলরোি� বিষরোয় বসদ্ধোি্ত র�্হণ ক�রোিি 
(িো শোসি ক�রোিি)।

সি পব�চলি বলবখত হর ়িো; বকে ুপব�চলি রোমৌবখক হর়। 
পব�চলরোি� বিষর়িস্তু� জবরলতো সোধো�ণত বিধ�্ো�ণ করো� রোর 
পব�চলিবর বলবখতভোরোি �োখো, িো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে 
রোমৌবখকভোরোি উপসথ্োপি ক�ো আ�ও অথ�্পূণ�্ বকিো। ির্বকত্রত 
পেি্দও বিধ�্ো�ণ ক�রোত পোরো� পব�চলি বলবখত িো রোমৌবখক 
বকিো। রবদ পব�চলিবর জবরল আইবি সমসর্োরুবলরোক সরোমি্োধি 
করো�, তোহরোল আপবি রোর সমস্ত পরোর়ি্ররুবল সম্পি্ি ক�রোত চোি 
তো তোবলকোভুক্ত ক�ো হরোর়রোে বকিো তো বিবশ্চত ক�ো� জির ্
একবর বলবখত পব�চলি সম্ভিত একবর ভোল ধো�ণো। রবদ 
পব�চলি সহজ হর,় তোহরোল একবর রোমৌবখক পব�চলি আ�ও 

উপরুক্ত হরোত পোরো�। এেোড়োও, শুিোবিরোত একবর অপ�্তর্োবশত 
সমসর্ো রোদখো বদরোত পোরো�, রোরোত এবর জোিো অসম্ভি রোর একবর 
পব�চলি প�স্ত্তু ক�ো প�র্োরো়জি। দইুবর সমভ্োির ্সমোধোি আরোে:

1. শুিোবিরোত একবর রোমৌবখক পব�চলি বতব� ক�ো হর;় িো

2. সমর়সীমো� উপ� বিভ�্� করো�, এিং শুিোবি কম�্কত�্ো 
এবর� অিুমবত রোদি, একবর বলবখত প�্স্তোি প�্স্তুত ক�ো� জির ্
সমর ়রোদওর়ো� জির ্একবর অিুরো�োধ ক�ো রোররোত পোরো�। এবর 
সোধো�ণত তখিই প�্রোর়োজিীর ়রখি সমসর্োরুবল জবরল হর়।

একবর পব�চলি বলবখত িো রোমৌবখকভোরোি উপস্থোপি ক�ো উবচৎ 
বকিো রোসই সম্পরোক� ্রোকোি বিবদ�্ষ্র এিং দ�্ুত বির়ম রোিই।

পক্িিশন্ প্র্া্শি্

সীলেত সেস�রা কোশন
শুিোবি কম�্কত�্ো দুবর ধ�রোণ� বিষরোর ়প�্মোণ শুিরোিি:

1. শু�ু� বিিৃবত রোশোিো� প� শুিোবি� শু�ুরোত শুিোবি� কম�্কত�্ো 
রোর বিষর়রুবল বচবহ্িত করো�ি; এিং/অথিো
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2. শুিোবি অবফসোরো�� এখবতর়োরো�� মরোধর ্থোকো সমসর্োরুবল৷

রবদ আপবি িো স্কুল স�োসব� উপরো� উরোল্লবখত দুবর ির্তীত 
অির ্সমসর্োরুবল� সমোধোি ক�ো� রোচষ্রো করো�ি, তোহরোল 
সমসর্োরুবলরোক সীবমত ক�ো� জির ্একবর প�্স্তোি ক�ো হরোত 
পোরো� (অথিো, পব�িরোত�,্ একবর আপত্বত উত্থোবপত হরোত পোরো�; 
চতুথ� ্অংশ রোদখুি: আপত্বত)।

উদোহ�ণ (উপরো� #1 এ� সোরোর সম্পবক�্ত): প�্থম 
শুিোবিরোত, এবর সম্মত হরোর়রোে রোর একমোত� ্সমসর্োবর হরোি 
আপিো� সি্তোরোি� রবণত রোপ�্োর�্োম। আপবি রবদ আপিো� 
সিত্োরোি� পড়ো� রোপ�্োর�্োম সমপ্রোক�্ প�্শি্ বজজঞ্োসো করো�ি, 
রো� সোরোথ রবণত রোপ�্োর�্োরোম� রোকোি সম্পক� ্রোিই, তোহরোল 
স্কুল অর্োরবি� ্আপিোরোক এবর ক�ো রোথরোক বি�ত �োখরোত 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক িলরোত পোরো�ি।

উদোহ�ণ (উপরো� #2 এ� সোরোর সম্পবক�্ত): 
অবভরোরোরবর বশশু� রোহফোজরোত� সমসর্ো উত্থোপি করো�। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো�ো রোহফোজরোত� বিষরোর ়বসদ্ধোি্ত র�্হণ 
করো�ি িো। এই সমসর্োবর মোমলো� অংশ ির ়তো বিবশ্চত 
ক�ো� জির ্স্কুল একবর প�্স্তোি দোরোর়� ক�রোত পোরো�৷

্ুই্ কিপ

আপিো� অবভরোরোর প�্স্তুত ক�ো� সমর,় 
বিবশ্চত ক�ুি রোর।

1. আপবি রোর সমসর্োরুবল উত্থোপি করো�রোেি 
তো রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� মোধর্রোম বসদধ্োিত্ রোিওর়ো 
রোররোত পোরো�; এিং

2. আপবি রোসই সমরোর ়আপিো� সমস্ত সমসর্ো 
উত্থোপি ক�ুি, বিবশ্চত হরোত রোর রোসরুবল 
একসোরোথ রোশোিো হরোি।

পুনলি্রকিচনা্ জন�র পল্চিন
পুিবি�্রোিচিো� জির ্একবর পব�চলি বঠক এ� মতই 
রোশোিোরোচ্ে। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো শুিোবি� সমর ়একবর প�্স্তোরোি� 
উপ� �োর ়বদরোর়রোেি (বসদ্ধোি্ত বিরোর়রোেি)। পক্ষরুবল� মরোধর ্
একজি, সোধো�ণত বরবি প�্স্তোি দোবখল করো�ি, বতবি রোহয়োব�ং 
কম�ক্ত�ো্� বসদধ্োরোিত্� সোরোথ একমত িি এিং তোরোদ� বসদধ্োি্তবর 
পুিবি�্রোিচিো ক�রোত িলরোত পোরো�ি। পুিবি�্রোিচিো� জির ্একবর 
প�্স্তোি শুধুমোত� ্তখিই দোবখল ক�ো উবচৎ রবদ আপবি বিশি্োস 
করো�ি রোর রোহয়োব�ং অবফসো� একবর রু�ুতি্পূণ� ্তথর ্িো আইরোি� 
পরোর়ি্র িোদ বদরোয়রোেি। আপবি শুধুমোত� ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 
বসদ্ধোরোি্ত� সোরোথ একমত িো হওর়োর ়পুিবি�্রোিচিো� জির ্একবর 
প�্স্তোি ক�ো উবচৎ ির়।

খাল্জ ে্া্ পল্চিন
অবভরোরোর খোব�জ ক�ো� জির ্একবর প�্স্তোি দোরোর়� ক�ো� 
অরোিক কো�ণ �রোর়রোে:

1. এখলত�োক্্ (েতৃ্রকতির্) অিাি। রবদ অবভরোরোরোর� 
একমোত� ্সমসর্োবর এমি বকেু হর ়রো রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ বসদ্ধোি্ত 
বিরোত পোরো�ি িো, তোহরোল স্কুল সম্ভিত ি�খোস্ত ক�ো� জির ্
একবর প�্স্তোি দোরোর়� ক�রোি।

2. Res Judicata। এই লর্োবরি শরোি্দ� অথ� ্হল এই সমসর্োবর 
ইবতমরোধরই্ পিূ�ি্ত�ী্ রথোরথ প�ব্ক�্র়ো শিুোবিরোত বসদ্ধোি্ত রোিওরো় 
হরোর়রোে। এ� মোরোি হল রোর একই সমসর্ো সমোধোরোি� জির ্একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্িো�িো� অিুরো�োধ ক�ো রোরোি িো।

3. সোধান সিা�ে অংশগ্রহকে্ অিাি। আইরোি� জির্ 
অবভভোিকরোদ� একবর বিষ্পত্বত� বমবরং/রোসশরোি অংশর�্হণ 
ক�রোত হরোি রবদ বকিো পক্ষরুবল এবররোক েোড় বদরোত িো এ� 
পব�িরোত�্ মধর্স্থতো ির্িহো� ক�রোত সম্মত িো হর ়(তৃতীয় অংশ, 
ধোপ 6 রোদখুি)। আপবি রবদ বিষ্পত্বত� সভোয় অংশর�্হণ 
িো করো�ি, তোহরোল স্কুরোল� রোহয়োব�ং অবফসো�রোক আপিো� 
অবভরোরোর খোব�জ ক�রোত িলরোত পোরো�।

4. অপ�্রাপরত অলিক�াগ। পর�ো্পত্তো চরো্রোলঞজ্ সম্পবক�ত্ 
তৃতীয় অংশ, ধোপ 4 রোদখুি। রবদ আপিো� অবভরোরোরোর সমস্ত 
প�র্োর়োজিীর় তথর্ িো থোরোক, তোহরোল স্কুল একবর পর�ো্প্ত চর্োরোলঞজ্ 
দোবখল ক�রোত পোরো� এিং শুিোবি অবফসো�রোক আপিো� মোমলো 
খোব�জ ক�রোত িলরোত পোরো�।
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5. লপ্রেরিুলিং সােরষ�র। এই পব�বস্থবতরোত সোক্ষর্ রো�োধ (িো প�ব্তরো�োধ) 
ক�ো� জির্ একবর প�স্্তোি দোরোর়� ক�ো রোররোত পোরো�:

• সোকষ্রব্র অপ�ো্সবঙ্রক (অথ�ো্ৎ শিুোবি� সমসরো্� সোরোথ 
এ� রোকোরোিো সম্পক� ্রোিই;

• সোক্ষর্বর পুি�োিৃত্বতমূলক (ইবতমরোধর্ই সোক্ষর ্রোদওর়ো 
হরোর়রোে);

• সোক্ষর ্অিুরোমোবদত িো অিুরোমোবদত ির ়(উদোহ�ণসি্�ূপ, 
বিষ্পত্বত িো মধর্স্থতো আরোলোচিো� বিষরোর ়সোক্ষর ্
অিুরোমোবদত ির)়; িো

• 5 বদরোি� বডসরোক্লোজো� িবথরোত সোক্ষীরোক সবঠকভোরোি 
প�্কোশ ক�ো হর়বি।

6. প্রত�রাহা্। প�ত্রো্হো� ক�ো� জির ্একবর প�্সত্োি হল রোহয়োব�ং 
অবফসোরো�� কোরোে একবর অিুরো�োধ ক�ো রোরি তো�ো মোমলো� 
শুিোবি রোথরোক পদতর্োর করো�ি। শুধুমোত� ্সিরোচরোর ়রু�ুত� রোক্ষরোত� ্
প�্তর্োহো� ক�ো� জির ্একবর প�্স্তোি দোরোর়� ক�ো উবচৎ, রখি 
আপবি বিশি্োস করো�ি রোর প�্মোণ স্পষ্র রোর রোহয়োব�ং অবফসো� 
বি�রোপক্ষভোরোি কোজ ক�রোত পোরো� িো। প�্বিধোিরুবল রোসই 
দৃষ্রোি্তরুবল তোবলকোভুক্ত করো� রোরখোরোি রোহয়োব�ং অবফসো�রোক 
একবর মোমলো রোথরোক বিরোজরোক সব�রোর ়বিরোত হরোি। রবদ এই 
পব�বস্থবতরুবল� মরোধর ্রোররোকোি একবর বিদর্মোি থোরোক, তোহরোল 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক কোর�ভ্োরো�� জির ্ODR-এ রোকসবর তর্োর 
ক�রোত হরোি। অিুর�্হ করো� মরোি �োখরোিি রোর রোহয়োব�ং অবফসো� 
একোই, প�্তর্োহো� পব�চলরোি� বসদ্ধোি্ত র�্হণ করো�ি।

ODR রোস্পশোল এডুরোকশি রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� জির ্
রোপিবসলভোবির়ো সর্রো্ি্ডোড�স্ অফ কিড্োকর্ (আরোর� বশরো�োিোম 
বেল রোহরো়ব�ং অবফসো� রোকোড অফ এবথকস্), ODR ওরোরি়সোইরোর 
উপলিধ্ �রোয়রোে, রখি একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বিরোজই পদতরো্র 
করো�ি এিং রোর পদধ্বতরবুল অিসু�ণ ক�ো হরোি, রোসই পব�বসথ্বতরোত 
িণ�ি্ো করো�।

একজি বি�রোপক্ষ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� রোরোরর্তোরুবল হল:

• তো�ো অিশরই্ �োষর্�ী্র ়বশকষ্ো সংসথ্ো িো সথ্োিীর ়বশকষ্ো সংস্থো� 
(LEA) একজি কম�্চো�ী হরোত পো�রোি িো রো বশশু� বশক্ষো িো 
রত্রোি� সোরোথ জবড়ত; এিং

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি 

রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� প�্রোর়োজিীর়তো সহ 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি পব�চোলিো করো� 
এমি রোফডোরো�ল প�্বিধোিরুবল পড়রোত 
IDEA 300 CFR §300.511 রোদখুি।

রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ পিুি�ো্সরোি� জির ্সমসত্ পব�চলরোি� বসদ্ধোিত্ 
রোিি। আপবি িো স্কুল রোহয়োব�ং অবফসোরো�� বসদ্ধোরোি্ত� সোরোথ 
একমত িো হরোল, আপবি এই সমসর্োবর� জির ্বডবস্র�্ক্র িো 
রোফডোরো�ল আদোলরোত আবপল ক�রোত পোরো�ি। বডবস্র�্ক্র িো 
রোফডোরো�ল বিচো�ক ির্তীত অির ্রোকউ এই িো অির্োির ্বিষরোর ়
রোহয়োব�ং অবফসোরো�� বসদ্ধোি্তরোক িোবতল ক�রোত পোরো� িো।

কখিও কখিও আপত্বতরুবল একবর পব�চলরোি� মরোতোই 
কোর�্ক�ভোরোি কোজ ক�রোি। সুত�োং, উদোহ�ণসি্�ূপ, রবদ একবর 
পক্ষ বতিজি সোক্ষীরোক হোবজ� ক�ো� রোচষ্রো করো� রো�ো একই 
কথো িলরোি, একবর আপত্বত উত্থোপি ক�ো রোররোত পোরো� (চতুথ� ্
অংশ রোদখুি: আপত্বত) অথিো একবর প�্স্তোি রোমৌবখকভোরোি িো 
বলবখতভোরোি প�্স্তুত ক�ো রোররোত পোরো�। একবর আপত্বত ররোথষ্র 

• তোরোদ� ির্বক্তরত িো রোপশোরত সি্োথ� ্থোকরোত পো�রোি িো রো 
শিুোবিরোত রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� িসত্বুিষঠ্তো� সোরোথ সোং�বষ�ক্ হর।়

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/PA-Standards-of-Conduct-for-Hearing-Officers.pdf
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.511


বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 89

অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি  

পব�চলরোি� িমুিো উদোহ�রোণ� জির ্
অর্োরোপিবডক্স D রোদখুি।

বকিো িো আপবি একবর আিুষ্ঠোবিক রবত ক�রোত চোি বকিো তো 
বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো� সমর ়বিম্িবলবখত বিষয়রুবল বিরোিচিো ক�ুি:

• সমসর্োবর বক এতই রোসোজো রোর একবর আপত্বত সম্ভিত 
শুিোবি কম�্কত�্োরোক আপিো� উরোদি্রোর� বিষরোর ়সতক� ্ক�ো� 
জির ্ররোথষ্র হরোি?

• সমসর্োবর বক জবরল রোর সি জবরলতো ির্োখর্ো ক�ো� জির ্
একবর বলবখত পব�চলরোি� প�্রোর়োজি?

• সমসর্োবর বক আপিো� রোক্ষরোত� ্এতরোই সমোরোলোচিোমূলক 
রোর এবর রোকিল একবর আপত্বত উত্থোপি িো করো� একবর 
আিুষ্ঠোবিক প�্স্তোি প�্স্তুত ক�ো অথ�্পূণ�?্
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শিক্ং ইন
একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সমর ়কখিও কখিও পব�চলরোি� প�্রোর়োজি হর়।

পব�চলি রোর রোকোরোিো পরোক্ষ� মোধর্রোম দোরোর়� ক�ো রোররোত পোরো�. প�্বক�্র়ো চলোকোলীি রোর রোকোরোিো সমর ়তোরোদ� 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে বিরোদ�্বশত হরোত পোরো�।

পব�চলি বলবখত িো রোমৌবখক হরোত পোরো�। পব�চলরোি� বিষর়িস্তু� জবরলতো সোধো�ণত বিধ�্ো�ণ করো� রোর 
একবর পব�চলি বলবখতভোরোি হওর়ো উবচৎ িো শুিোবি কম�্কত�্ো� কোরোে রোমৌবখকভোরোি উপস্থোপি ক�ো উবচৎ।

বিবভি্ি ধ�রোণ� পব�চলি �রোয়রোে রো� মরোধর ্অি্তভু�্ক্ত হল:

• বিষয়রুবল সীবমত ক�ো� জির ্পব�চলি

• পুিু�োয় বিরোিচিো ক�ো� জির ্পব�চলি

• সমোবপ্ত রো�োষণো ক�ো� জির ্পব�চলি

কখিও কখিও একবর আপত্বত একবর পব�চলরোি� মরোতোই কোর�্ক�ভোরোি কোজ ক�রোি। আপিো� 
পব�চলি িো আপত্বত ির্িহো� ক�ো উবচৎ বকিো তো বিধ�্ো�ণ ক�ো� সমর ়সমসর্ো� জবরলতো এিং 
সমোরোলোচিোমূলক প�্কৃবত বিরোিচিো ক�ুি।
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ষষরঠ অংশ

যথাযথ প্রক্্রয়া 
শুনাকন
আপিো� সম্ভিত একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� বিষরোর ়
অরোিক প�্শ্ি আরোে, রোকোথোর ়িসরোত হরোি, কীভোরোি রোহয়োব�ং 
অবফসো�রোক সরোমি্োধি ক�রোত হরোি, কখি আপবি রোহয়োব�ং 
অবফসোরো�� বসদ্ধোি্ত পোরোিি। বিরোদ�্শিো� এই বিভোরবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অরোিক বদক সম্পরোক� ্বিস্তোব�ত 
তথর ্প�্দোি করো�।
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শুনাকন্ অিসরথান

শুিোবি প�্োর ়সিসমর ়স্কুল বডসবর�্ক্র িো ইি্রো�বমবডরোর়র 
ইউবিরোর� মরোধর ্রোকোথোও অিুবষ্ঠত হর়। রবদ স্কুলবর একবর 
সোইিো� চোর�ো্� সক্লু হর,় তোহরোল শুিোবি রোকোথোর ়হরোি তো বসদধ্োিত্ 
বিরোত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো জবড়ত হরোত পোরো�ি। আইরোি� জির ্
শুিোবি এমি একবর স্থোরোি হওর়ো প�্রোর়োজি রো অবভভোিকরোদ� 
জির ্“রুবক্তসঙর্তভোরোি সুবিধোজিক“, রোরবর প�্োর়শই স্কুল। 
একবর “ভোচু�্র়োল শুিোবি“ কবম্পউরো� এিং ওরোর়িকর্োম ির্িহো� 
করো�ও হরোত পোরো� রবদ আপবি, স্কুল এিং রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো 
সিোই এই পদ্ধবত ির্িহো� ক�রোত সম্মত হি। শুিোবি� সিবকেু� 
মরোতো বকভোরোি এিং রোকোথোর ়শুিোবি হরোি, এই বিষরোয় আপিো� 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সোরোথ কথো িলো উবচৎ।

শুিোবি সোধো�ণত একবর সরোম্মলি করোক্ষ সঞ্চোবলত হর়। শুিোবি 
শু� ুহওর়ো� আরোর, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো রোরভোরোি চোি রোসভোরোি 
�ুম রোসর আপ ক�রোিি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক এিং 
আপিো� সোক্ষীরোদ� রোকোথোর ়িসরোত হরোি, তো িলরোিি।

সোধো�িত, রোহয়োব�ং অবফসো� রোরবিরোল� এক প�ো্রোিত্ রোকোর�্ 
ব�রোপোর�ো্�রোক একপোরোশ এিং অির্ বদরোক “সোকষ্ী� আসি“ বিরোর় 
িরোসি। এবর বিবশচ্ত ক�ো� জির্ রোর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�্ো এিং 
আদোলরোত� প�্বতরোিদক, বরবি সমসত্ সোকষ্র ্র�হ্ণ ক�রোেি, উভরই় 
সোক্ষী� কথো শিুরোত পোরো�ি। সোধো�ণত, বপতো-মোতো এিং সোক্ষী 
একসোরোথ রোরবিরোল� একপোরোশ িরোস, এিং সক্রুোল� অরো্রবি�্ এিং 
সক্রুোল� কম�ী্�ো একসোরোথ রোরবিরোল� অির্ পোরোশ িরোস।

কতজি সোক্ষী আরোে তো� উপ� বিভ�্� করো�, আপবি রোরখোরোি 
িসরোিি রোসই রোরবিল রোথরোক বপেরোি সোক্ষীরোদ� রোদর়োল ি�োি� 
রোচর়োরো� থোকরোত হরোত পোরো�। মরোি �োখরোিি, রোরোহোক, উপলি্ধ 
বিবল্ডং, �ুম, এিং আসিোিপরোত�্� ধ�ি, রোসইসোরোথ সি্তি্ত� ্
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� পেি্দ, ��বর কীভোরোি রোসর আপ ক�ো 
হর ়তো সোমোির ্িো উরোল্লখরোরোরর্ভোরোি পব�িত�্ি ক�রোত পোরো�।

শুিোবিরোত রো�ো উপবস্থত থোরোক তোরোদ� মরোধর ্সোধো�ণত পক্ষ, 
অরো্রবি�,্ অরো্ডরোভোরোকর, সোকষ্ী, রোরমি বশকষ্ক িো মরোিোবিজঞ্োিী 
এিং অির্�ো, মোরোঝ মরোধ্য় ODR রোথরোক পর�্রোিক্ষক (অবফসো� 
মলূরো্র়ি িো ইি-সোবভ�স্ প�ব্শকষ্রোণ� উরোদদ্রোশর)্ এিং আপিো� 
সক্রুোল� িোইরো�� স�কো�ী সংসথ্ো� প�ব্তবিবধরোদ� অিত্ভ�্ুক্ত ক�রোত 
পোরো�। রোসৌজির ্বহরোসরোি, রোকোরোিো ODR স্রোফ ির্বক্ত উপবস্থত 
থোকরোল আপিোরোক সমরোর়� আরোরই জোিোরোিো হরোি।

মরোি �োখো� মত বকে ুবিষয় এখোরোি উরোল্লখ ক�ো হল:

• শুিোবি� বদি বিবশ্চত ক�ুি রোর আপিো� কোরোে আপিো� 
সমস্ত প�্দশ�্িী এিং রোসই সোরোথ শুিোবি� রোিোবরশ (রোরোত সমস্ত 
অংশর�্হণকো�ীরোদ� িোম, িমি্� এিং অিস্থোি বঠকোিো এিং 
রোফোি িমি্� তোবলকোভুক্ত ক�ো হরোর়রোে), রোসইসোরোথ আপিো� 
বিরোজ� রোিোর এিং প�্স্তোবিত সোক্ষীরোদ� জির ্প�্শ্ি �রোয়রোে।

• শুিোবি� জির ্�ওিো হওর়ো� আরোর সমস্ত িোত�্ো রোচক করো� 
বিবশ্চত ক�ুি রোর বকেুই িোবতল ক�ো হর়বি।

• খো�োপ আিহোওর়ো� রোক্ষরোত�,্ শুিোবি� অিস্থোরোি� সোরোথ 
রোরোরোরোরোর ক�িু (রবদ রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ অির্ বিরোদ�্শিো িো 
বদরোর ়থোরোকি) বিবশ্চত ক�ুি রোর এবর স্থবরত ক�ো হর়বি।
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• শুিোবি� বদি আপবি রবদ অবিিোর�্ভোরোি রোদ�ী করো�ি িো 
রোশষ মুহূরোত�্� জ�ুব� অিস্থো� কো�রোণ উপবস্থত হরোত িো পোরো�ি, 
তোহরোল রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ রোর উপোরর়বুল স�ি�োহ করো�রোেি এিং 
শুিোবি� সথ্োরোি (সোধো�ণত সক্লু) কো�ও সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�িু।

• একবর শুিোবি� রোসশি করোর়ক �ি্রো িো সো�োবদি স্থোর়ী হরোত 
পোরো�। দলরুরোলো� সোধো�ণত শুিোবি� বদরো��্র্� আরোর রোথরোকই 
ধো�ণো থোরোক তরোি ইরোভরোি্র� জির ্প�্স্তুত থোকুি। শুিোবিরোত 
বিবদি্�্ধোর ়কবফ িো অির ্পোিীর ়আিুি, এিং বি�বত� জির ্
স্ির্োকস এিং দুপুরো�� খোিো� পর্োক ক�ুি।

শহয়াক্ং ্ম্র্ত্রা্ উশ্র্শশযর

রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� অরোিরোক� কোরোে িোরোম� কোড� ্�রোর়রোে রো 
তো�ো রোরবিরোল �োরোখ। আপবি অিুমোি ক�রোত পোরো�ি রোর কোরোড� ্
িোমবর রোহয়োব�ং অবফসো� কীভোরোি সরোমি্োধি ক�রোত চোি, রোরমি 
“Dr. Jones“ িো “রোহয়ব�ং কম�্কত�্ো Jones“। রবদ রোকোরোিো 
িোরোম� কোড� ্িো থোরোক িো আপবি বিবশ্চত িো হি রোর কীভোরোি 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং/অথিো স্কুল অর্োরবি�্রোক সরোমি্োধি 
ক�রোিি, তোহরোল শুিোবি� শু�ুরোত বজজ্ঞোসো ক�ুি কীভোরোি 
এবর ক�ো উবচৎ।

মোমলো� বিশোল আকৃবত এিং শুিোবি� কম�্কত�্োরোদ� 
তলুিোমূলকভোরোি কম সংখরক্ হওরো়� কো�রোণ, এবর সমপ্ণূ�ভ্োরোি 
সমভ্ি এিং সম্ভিত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো ইবতমরোধরই্ মোমলো� সোরোথ 
জবড়ত এক িো একোবধক অরো্রবি�্রোক বচিরোিি। এ� অথ� ্এই ির ়
রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বি�রোপক্ষতো� জির ্আইবি মোি লঙ্�ি 
ক�রোেি। রোরোহোক, রবদ আপিো� উরোদি্র থোরোক, আপবি এবর 
সম্পরোক� ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক বজজ্ঞোসো ক�রোত পোরো�ি।

শুনাকন্ ত্র্রযর

তৃতীয় অংশ, এই বিরোদ�্শিো� ধোপ 8, শুিোবি রোশষ ক�ো� 
সমর়সীমোরোক সরোমি্োধি করো�। রোহর়োব�ং অবফসোরো�� সোধো�িত 
প�র্োরোজর্ প�ো্ক-শুিোবি� বদকবিরোদ�্শরবুল শুিোবি� সমরক়োলরোক 
সরোমি্োধি করো�।

রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সমর়মত সমোধোি শুধুমোত� ্রোফডোরো�ল 
স�কোরো�� উরোদি্রোর� বিষর ়ির,় তরোি ির্িহোব�ক বদক রোথরোক 
বশক্ষোথ�্ী, পব�িো� এিং বশক্ষোবিদরোদ� জির ্সরোি�্োত্তম। তোই 
সম্পূণ� ্দুই বদরোি� মরোধর ্শুিোবি রোশষ ক�ো� রোচষ্রো ক�ো হরোি। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� উরোদ্দশর ্িলো হয় রোর শুিোবি চো� বদরোি� 
রোিবশ হরোি িো।

এই সোধো�ণ বির়রোম সীবমত ির্বতক�্ম �রোর়রোে, পক্ষরুবল� 
প�্রোর়োজরোি� উপ� বভত্বত করো�।

বকেু রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো পক্ষগরোণ� সোরোর 
আরোলোচিো ক�ো� পরো� প�্বতবট সোক্ষী� 
সোরোকষ্র�্ জির ্একবট বিবদ�ষ্ট্ সমরে ি�োদদ্ 
করো�ি। েুিোবি� কম�্কত�্ো তো�প� 
েুিোবি� সমরে ির্িহৃত সমরে বি�ীক্ষণ 
ক�রোিি এিং সমরেসীমো প�্োরে রোেষ হরোরে 
রোগরোল পক্ষগুবলরোক অিবহত ক�রোিি। এবট 
কোর�্ধো�োরোক এবগরোরে �োরোি এিং অরোিক 
রোক্ষরোত�্ সিলভোরোি কোজ করো�রোে।

প্রা্-শুনাকন্ সশমরমিন

প�্থম শুিোবি� আরোর, শুিোবি অবফসো� আপিো� এিং স্কুল 
অর্োরবি�্� সোরোথ রোরবলরোফোি িো ওরোর়িকর্োরোম� মোধর্রোম একবর 
প�্োক-শুিোবি� সরোম্মলি ক�রোত পোরো�ি, রবদ তো�ো এবররোক 
প�্রোর়োজিীর ়িরোল মরোি করো�ি। সমসর্োরুবল স্পষ্র ক�োই এই 
করোল� উরোদ্দশর্।
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শহয়াক্ং ্ম্র্ত্রা্ প্রা্কমরি্ কিিৃকত

রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� উরোদিো্ধিী িকত্ির্ বদরোর ়শিুোবি শ�ু ুক�রোিি। 
রোহয়োব�ং অবফসো� বিরোজরোদ� পব�চর ়রোদরোিি, পক্ষরুবলরোক 
বচবহ্িত ক�রোিি এিং শুিোবি� সোধো�ণ উরোদ্দশর ্িণ�্িো ক�রোিি। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বিবশ্চত ক�রোিি রোর আপবি একজি 
অরো্রবি��্ মোধরর্োম প�ব্তবিবধতি ্ক�ো� রোকষ্রোত� ্আপিো� অবধকো� 
িুঝরোত রোপরো�রোেি। তো�ো একবর উি্মুক্ত (জিসোধো�রোণ� কোরোে) 
শুিোবি এিং একবর িি্ধ (রোরোপিীর)় শুিোবি� মরোধর ্পোথ�্কর ্
ির্োখর্ো ক�রোি, আপবি পোথ�্কর ্িুঝরোত রোপরো�রোেি তো বিবশ্চত 
করো�। তো�ো আপিোরোক প�োমশ� ্রোদরোি রোর এবর িি্ধ থোকরোি রবদ 
িো আপবি এবর শু� ুক�রোত চোি। রোহয়োব�ং অবফসো� বিিোমূরোলর ্
র�্োি্সবক�র্োপ্র� অবধকোরো�� অবভভোিকরোক (িো তোরোদ� প�ব্তবিবধ) 
এিং র�্োিস্বক�র্োপর্� জির ্বিবভিি্ ফম�র্ো্রোর� প�োমশ� ্রোদরোিি। 
তোরোদ� প�্বতবলবপ� অিুবলবপ প�্দোরোি� জির ্LEA দোর়িদ্ধ। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বিবশ্চত ক�রোিি রোর পক্ষরুবল সোক্ষী এিং 
প�্দশ�্িী তোবলকো বিবিমর ়করো�রোে।

্ুই্ কিপ

কখিও কখিও শুিোবি শু� ুহওর়ো� আরোর, 
রোহয়োব�ং অবফসো� পক্ষরুবলরোক বজজ্ঞোসো 
ক�রোিি রোর তো�ো সম্ভোির ্বিষ্পত্বত বিরোর ়
আরোলোচিো ক�ো� জির ্অিোিুষ্ঠোবিক সমর ়চোি 
বকিো। এবর রোকিলমোত� ্বিবশ্চত ক�ো� একবর 
প�্রোচষ্রো রোর দলরুবল� সমস্ত প�্োক-শুিোবি� 
সুরোরোর �রোর়রোে রো তো�ো বিষ্পত্বত ক�রোত 
রোচরোর়বেল৷ মোমলোবর সমোধোি ক�ো� বিষরোর ়
স্কুরোল� সোরোথ কথো িলো� এই চূড়োি্ত সুরোরোরবর 
বিরোিচিো ক�ুি, তরোি এবর ক�রোত িো বিষ্পত্বত 
ক�রোত িোধর ্রোিোধ ক�রোিি িো।
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প্রষগুকি্ প্রা্কমরি্ কিিৃকত

একিো� রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো রোসই প�্োথবমক বদকরুবল সম্পি্ি 
ক�রোল, প�্বতবর পরোক্ষ� জির ্প�্ো�বম্ভক  বিিৃবত চোওর়ো হরোি, 
এিং সম্ভিত আপবি প�্থরোম আপিো� িক্তির ্রোদরোিি (কো�ণ 
অবভভোিকই সোধো�ণত রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্
অিুরো�োধ করো�ি)। এবর সোধো�ণত 5 বমবির িো তো� কম সমরোর়� 
একবর বিিৃবত রো শুিোবিরোত সমোধোি ক�রোত হরোি এিং রোসইসোরোথ 
আপবি কীভোরোি শুিোবি কম�্কত�্োরোক পব�চোলিো ক�রোত চোি 
এিং আপবি রোর তথর ্প�্দোি করো�বেরোলি তো� উপরো� একবর 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ করো�বেরোলি। আপবি একবর 
প�্স্তুবতমূলক বিিৃবত আিরোত পোরো�ি এিং রবদ আপিো� পেি্দ 
মত পোঠ ক�রোত পোরো�ি। প�্ো�বম্ভক বিিৃবতরোত তৃতীর ়পি�,্ ধোপ 
16 রোদখুি। প�্ো�বম্ভক বিিৃবতরুবল� পরো�, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো 
সোধো�ণত সমসর্োরুবল� পক্ষরুবল� কোে রোথরোক বিবশ্চতক�রোণ� 
জির,্ রো�করোড� ্অবিকল বিষর়রুবল পুি�োর ়িণ�্িো ক�রোিি। 
তো�পরো�, শুিোবি শুধুমোত� ্রোসই বিষর়রুবলরোক সরোমি্োধি ক�রোি 
রো বচবহ্িত ক�ো হরোর়রোে এিং পক্ষরুবল এরোত সম্মত হরোর়রোে৷

সা্রষী্ আশ্শ এিং সাশ্রষযর্ অগ্রগকত

সোধো�ণত, রোর পক্ষ রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ 
করো�বেল তো�োই প�্থম তো� প�্মোণ উপস্থোপি ক�রোি। আপবি 
রবদ শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো�ি, তোহরোল একবর প�্ো�বম্ভক 
বিিৃবত বদরোর ়শু� ুক�ো� জির ্প�্স্তুত থোকুি এিং তো�প� 
আপিো� প�্থম সোক্ষীরোক স্রর্োরোি্ড কল ক�ুি। সোক্ষীরোদ� 
আরোদরোশ� বিষরোর ়শুিোবি শু� ুহওর়ো� আরোর আপবি শুিোবি 
কম�ক্ত�ো্ এিং সক্লু অরো্রবি��্ সোরোথ আরোলোচিো ক�রোত পোরো�ি। 
কখিও কখিও আপবি এিং স্কুল উভর়ই একোবধক সমসর্ো 
পব�চোলিো ক�ো� জির ্একবর অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোিি। রবদ 
এবর �রোর থোরোক, তোহরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সোরোথ রোরোরোরোরোর 
ক�ুি (স্কুল অর্োরবি�্রোক অিুবলবপ বদি), প�্মোরোণ� উপস্থোপিো 
কীভোরোি �ররোি তো বজজ্ঞোসো ক�ুি, অথ�্োৎ, আপবি প�্থরোম 
রোরোিি িরোল আশো ক�ো হরোি বকিো, স্কুলবর ক�রোি বকিো, তো 
উপস্থোপিো ক�ুি।

সা্রষীশ্্ কজজরঞাসািা্

একবর পক্ষ তো� বিরোজ� সোকষ্ীরোদ� কোরোে রোর প�্শি্রবুল বজজ্ঞোসো 
ক�রোে তোরোক “স�োসব� প�ীক্ষো“ িো “স�োসব�“ বহসোরোি উরোল্লখ 
ক�ো হর।় একবর পকষ্ অির ্পরোকষ্� সোকষ্ীরোদ� কোরোে রোর প�শ্ি্রবুল 
বজজঞ্োসো ক�রোে তোরোক “ক�স্ প�ীকষ্ো“ িো “ক�স্“ বহসোরোি উরোলল্খ 
ক�ো হর।় তো�পরো�, আপবি প�শ্ি্রবুল িো�িো� রোদখরোত পোরোিি 

(পিুঃবিরোদ�শ্ এিং পিু�োর ়ক�স্)। পিুঃ-প�্তর্ক্ষ প�ীকষ্োরে 
বজজঞ্োসোিোরোদ� সমর ়সোকষ্ী� মোধরর্োম প�দ্তত্ তথর্ সমপ্রোক�্ 
প�শ্ি্ থোরোক। পিু�ুোয়-ক�স্ প�ীকষ্োরে পিুঃপ�ত্রক্ষ্ প�ীকষ্ো� 
সমর ়সোক্ষী� মোধর্রোম প�্দত্ত তথর ্সম্পরোক� ্প�্শ্ি থোরোক।

পিুঃপ�ত্রক্্ষ এিং পিুঃক�স্ প�ীকষ্ো� উরোদ্দের্ 
সোকষ্ী� সোরোকষ্র�্ মোধরর্োম ইবতমরোধর্ রো সরোমিো্ধি 
ক�ো হরোরেরোে তো� পুি�োিৃত্বত ক�ো িরে। 
পব�িরোত�,্ পিুঃপ�ত্রক্ষ্ এিং পিুঃক�স্ রোসই 
তরোরর্� মরোধর ্সীবমত রোরোক, রোরিোরোি  সোক্ষী 
কতৃ�্ক ক�্স প�ীক্ষো� সমরে প�্দত্ত তরোরর�্ মরোধর ্
(পিুঃপ�্তরর্োকষ্� রোকষ্রোত�)্ এিং পিুঃপ�্তরক্ষ্ 
প�ীকষ্ো� সমরে সোক্ষী কতৃ�্ক প�্দত্ত তরোরর্ 
অি্তভু�্ক্ত রোরোক।

এখোরোি একজি সোক্ষী� সোক্ষর ্উপস্থোপি বকভোরোি এবররোর ়
রোররোত পোরো� তো উরোল্লখ ক�ো হরোয়রোে:

• আপবি আপিো� সোক্ষীরোক কল ক�ুি। আপবি তোরোদ� 
একবর বসব�জ প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ুি (এবর স�োসব� প�ীক্ষো)।

• আপবি রখি আপিো� সোক্ষীরোক বজজ্ঞোসোিোরোদ� মধর ্বদরোর ়
থোরোকি, তখি সক্রুোল� অরো্রবি�র্োক আপিো� সোকষ্ীরোক প�্শ্ি ক�ো� 
সুরোরোর রোদওর়ো হর ়(এবর ক�্স প�ীক্ষো)।

• রখি স্কুরোল� অর্োরবি�্ আপিো� সোক্ষীরোক প�শ্্ি বজজ্ঞোসো 
করো�, তখি আপিোরোক প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো� সুরোরোর রোদওর়ো 
হর ়সোক্ষী� ক�্স প�ীক্ষো� সমর ়রোদওর়ো তরোথর্� বভত্বতরোত 
(এবর পুি�োর ়স�োসব� প�ীক্ষো)।

• আপবি রখি আপিো� সোক্ষী� পুিঃপ�্তর্ক্ষ প�ীক্ষো রোশষ 
করো�ি, তখি সক্রুোল� অরো্রবি�র্োক আপিো� পিুঃপ�ত্রক্ষ্ প�ীকষ্ো� 
উত্তরো� সোক্ষী� রোদওরো় তরোথর্� বভত্বতরোত প�শ্্ি বজজঞ্োসো ক�ো� 
সুরোরোর রোদওর়ো হরোত পোরো� (এবর পুি�োর ়ক�্স প�ীক্ষো)।

এই সি রোশষ হরোর ়রোররোল, রোহয়োব�ং অবফসো� প�্শ্ি ক�রোত পোরো�ি। 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ প�শ্ি্ বজজ্ঞোসো ক�ো� জির ্স�োসব� িো ক�স্ 
প�ীক্ষোর ়িোধো বদরোত পোরো�ি।
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প্রতযর্ রষ, ্ ্রস, ক্ -ডাইশ্্রি, িা ক্ -্্রস প ী্্ রষা্  
সুশযাশগ্ িাইশ্

প�্মোরোণ� করোঠো� বির়রোম� অধীরোি, ক�্স প�ীক্ষো স�োসব� 
প�ীকষ্ো� সমর ়সরোমি্োধি ক�ো তথর ্এিং তরোথর�্ মরোধর্ সীমোিদধ্ 
থোকো� কথো। একইভোরোি, পুিঃপ�্তরক্ষ্ প�ীকষ্ো (রো ক�্স প�ীকষ্ো 
অিুস�ণ করো�) ক�্স প�ীক্ষো� সমর ়সরোমি্োধি ক�ো তথর ্এিং 
তরোথর্� মরোধর ্সীমোিদ্ধ থোকো� কথো। অির্থোর,় একই তথর ্
িো�িো� ধোমোচোপো রোদওরো় হরোচে্। উদোহ�ণসি�্পূ, ক�্স প�ীকষ্ো� 
বিপ�ীরোত, স�োসব� প�ীক্ষোর় কী অিত্ভু�্ক্ত বেল তো� র�র্্োক �োখো 
এমিবক সিরোচরোর ়অবভজঞ্ অরো্রবি�র্োদ� জিরও্ চরো্রোলবঞজ্ং হরোত 
পোরো�। আ� প�ো্র়শই একবর বদি্মত �রোরর়োে রোর একবর প�্শি্ পরূোি��্ 
প�্রোশ্ি রো কভো� ক�ো হরোর়বেল তো� সুরোরোরোগ� িোইরো� বেল 
বকিো। শ�ি্ণকো�ী কম�ক্ত�ো্রোদ� প�ম্োরোণ� করোঠো� বির়ম অিসু�ণ 
ক�রোত হরোি িো, তোই আপিোরোক এরোত খুি রোিবশ জজ�্ব�ত হওর়ো� 
দ�কো� রোিই তরোি সোধো�ণভোরোি িুঝরোত হরোি রোর একই ধ�রোণ� 
প�্শ্িরুবল একজি সোক্ষীরোক িো�িো� বজজ্ঞোসো ক�ো রোর ়িো।

রখি শুিোবি চলরোে, তখি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো অিশর্ই এক 
সমরোর ়একজি ির্বক্তই কথো িলরোিি। অির্থোর,় রোকিল রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� পরোক্ষ মোমলোবর অিুস�ণ ক�ো কবঠি হরোি িো, একই 
সোরোথ একোবধক ির্বক্ত কথো িলরোল আদোলরোত� প�্বতরোিদকও 
কোর�্ধো�ো রো�কড� ্ক�রোত পো�রোিি িো।

এটো মরোি হরে আরো�ো কবঠি! রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ 
রবদ আপিোরোক েু� ুক�ো� আরোগ অির ্রোকউ 
করো িলো রোেষ িো ক�ো পর�ি্ত্ অরোপকষ্ো ক�রোত 
আপিোরোক করোরেকিো� িরোল রোরোকি তোহরোল 
অসিত্ষ্ুট হরোিি িো। রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� পরোকষ্ 
এবট মোিুষরোক স্ম�ণ কব�রোরে রোদওরেো িুিই 
সোধো�ণ বিষয়।

শনাি এিং অনযরানযর শমমক্ ক্শফ্রসা্

রখি সোক্ষী�ো সোক্ষর ্রোদি রোরি তো�ো রো িলরোত চোর ়তো মরোি 
�োখরোত পোরো�, তো� জির ্সোমরোি রোিোর �োখরোত চোি। একজি 
সোক্ষী সোক্ষর ্রোদওর়ো� উরোদ্দরোশর ্তোরোদ� স্মৃবত সরোতজ ক�ো� 
জির ্রোিোর িো অির্োির ্আইরোরম ির্িহো� ক�রোত পোরো�। এবর 
র�্হণরোরোরর ্তরোি সরোচতি থোকুি রোর অির ্পরোক্ষ� (এিং শুিোবি� 
কম�্কত�্ো) সোক্ষী রোর রোিোররুবল ির্িহো� করো�ি তো রোদখো� 
অবধকো� �রোয়রোে।

• রবদ একজি সোক্ষী তোরোদ� স্মৃবতরোক সরোতজ ক�ো� জির ্রোিোর 
িো অির্োির ্আইরোরম ির্িহো� করো� বিরো�োধী পক্ষ হয়ত:

• রোিোর িো অির্োির ্আইরোরম পর�্োরোলোচিো ক�ো� অিুরো�োধ 
ক�রোত পোরো�;

• রোিোর িো অির্োির ্আইরোরমরুবলরোত সোক্ষীরোক ক�্স 
প�ীক্ষো ক�ুি; এিং/অথিো

• প�্দশ�্িী বহসোরোি রোিোর িো অির্োির ্আইরোরম পব�চর ়
কব�রোর ়বদি।

• রবদ একজি সোক্ষী রোিোর িো অির্োির ্আইরোরম উপস্থোপি 
ক�রোত অসি্ীকো� করো�, অির ্পক্ষ অিুরো�োধ ক�রোত পোরো� রোর 
রোসই রোিোর িো অির্োির ্আইরোরমরুবল� উপ� বভত্বত করো� সমস্ত 
সোক্ষর ্রো�কড� ্রোথরোক িোদ রোদওর়ো হরোি।

প্রমাশণ্ অফা্গুকি

আপিো� মোমলো উপস্থোপরোি� আরোর এিং সম্পূণ� ্সমর,় স্কুল 
অর্োরবি� ্একবর “প�ম্োরোণ� প�স্্তোি“ চোইরোত পোরো�ি। এ� মোরোি হল 
রোর স্কুল অর্োরবি� ্স্পষ্র ির ়রোর আপবি রোকি একজি সোক্ষী িো 
প�্দশ�্িী উপস্থোপি ক�রোেি িো রোকি আপবি একজি সোক্ষী� 
বিরোশষ প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�রোেি। প�ম্োরোণ� একবর প�স্ত্োরোি� জির ্
অিুরো�োধ ক�ো হরোল আপিোরোক এই বিষরোর ়সতক� ্করো� রোর 
অরো্রবি��্ রোসই সোক্ষী িো প�দ্শ�ি্ী িো প�শ্ি্ ক�ো� জির ্সমভ্োির ্
আপত্বত �রোর়রোে। রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক ির্োখর্ো ক�ুি রোকি 
আপবি রোরভোরোি এবররোর ়রোরোচ্েি। একইভোরোি, প�্মোরোণ� একবর 
প�স্ত্োি অিরুো�োধ ক�ো রোররোত পোরো� রখি প�র্োশি্� একবর বিবদ�ষ্র্ 
লোইি অির ্বদরোক আপত্বতজিক িরোল মরোি হর়।
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উদোহ�ণ: “আবম প�্শ্ি ক�ো� এই লোইরোি� জির ্প�্মোরোণ� 
একবর প�্সত্োি চোই। এরোকষ্রোত� ্রোথ�োবপরোসর্� রোরোরর্তো রোকোি 
বিষর ়ির;় বস্পচ রোথ�োবপ� বফ�্রোকোরোর়বি্স হল সমসর্ো।“

(Mauet, 1980)

্ুই্ কিপ

আপবি রবদ তোরোদ� সোক্ষী িো প�্দশ�্িী� বিষরোর ়
আপিো� উরোদি্র িো আপত্বত থোরোক তরোি 
আপবি সক্লু অরো্রবি�্ রোথরোক প�্মোরোণ� প�্সত্োরোি� 
জির ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক অিুরো�োধ ক�রোত 
পোরো�ি। উদোহ�ণ: “আবম এই সোক্ষী� জির ্
প�্মোরোণ� একবর প�্স্তোি চোই। আবম রোদখরোত 
পোবচ্ে িো রোর এই সোক্ষী কীভোরোি এই পর�্ি্ত 
ইবতমরোধর ্কভো� ক�ো হরোর়রোে তোরোত িতুি বকে ু
রোরোর ক�রোত পোরো�।“

• বিরোশষজ্ঞরোক রোরবলরোফোরোি িো কোর�্ত শুিোবিরোত সোক্ষর ্বদরোত 
িলুি।

সোধো�িত প�র্োরোজর্ প�ো্ক-শিুোবি� বিরোদ�শ্োিলী প�ম্োণ বহসোরোি 
বিরোশষরোজ্ঞ� ব�রোপোর�্রুবলরোক কভো� করো�। বিরোেষরোজ্ঞ� 
প�্বতরোিদি সম্পরোক� ্বির়মরুবল বিরোশষভোরোি শুিোবিরোক আ�ও 
দক্ষ ক�ো� উরোদ্দরোশর ্বতব� ক�ো হরোর়বেল। তো�ো ির্োখর্ো করো� 
রোর বিরোশষরোজ্ঞ� প�ব্তরোিদরোি� রোকষ্রোত� ্বিবভিি্ পব�বসথ্বত কীভোরোি 
পব�চোলিো ক�ো হর় এিং পর�্োরোলোচিো ক�ো উবচৎ।

রবদ আপিো� বিরোশষজ্ঞ শুিোবিরোত উপবস্থত িো হি, তোহরোল 
আপবি তোরোদ� বিরোশষজ্ঞ প�্বতরোিদিবর আপিো� সোরোক্ষর ্
উরোলল্খ করো� একবর প�দ্শ�ি্ী বহসোরোি শিুোবি কম�ক্ত�ো্� কোরোে 
জমো বদরোত পোরো�ি। এবর বিরোশষরোজ্ঞ� সোক্ষর ্পব�চোলিো ক�ো� 
সিরোচরোর ়ির্র়িহুল উপোর়।

অির্বদরোক, এবর রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক বিরোশষরোজ্ঞ� কোে রোথরোক 
স�োসব� শিুরোত এিং বিরোশষরোজঞ্� প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�রোত িোধো 
প�দ্োি করো�। এবর সক্লুরোক ক�্স প�ীকষ্ো� মোধর্রোম বিরোশষরোজঞ্� 
মতোমতরোক চর্োরোলঞ্জ ক�ো রোথরোক িোধো রোদর়।

অরোিক সমর,় একজি বিরোশষরোজ্ঞ� স�োসব� প�ীক্ষো� 
সমর,় বিরোশষজ্ঞ রোকোরোিোভোরোি শুিোবিরোত অংশ রোিওর়ো� সমর ়
প�্বতরোিদরোি বক বলরোখরোেি তো পোঠ করো�ি। রোররোহত ুবিরোশষজ্ঞ 
ব�রোপোরোর� ্ইবতমরোধর ্রো আরোে তো� িোইরো� বকে ুরোরোর ক�রোেি িো, 
তোই তোরোদ� এবর ক�রোত এই সমর ়রোিওর়ো� রোকোরোিো মোরোি হর ়
িো, রখি শিুোবি কম�ক্ত�ো্ বিরোশষরোজ্ঞ� প�্বতরোিদিবর বিরোজ�োই 
পড়রোত পোরো�ি। একজি বিরোশষজ্ঞরোক রোকিল তোরোদ� ব�রোপোরোর�্� 
রো�কড� ্পোঠ ক�রোিি, তো র�্হণরোরোরর ্ির়। অির ্কথোর,় ব�রোপোর� ্
“বিরোজ� পরোক্ষ কথো িলরোি“।

অির ্সমর,় তরোি, বিরোশষজ্ঞরোক তোরোদ� প�্বতরোিদরোি� বকে ু
অংশ ির্োখর্ো ক�রোত হরোত পোরো�। এরো র�্হণরোরোরর্। অির ্কথোর,় 
বিরোশষরোজ্ঞ� সোক্ষর ্রোকিল তো�ো ব�রোপোরোর� ্রো বলরোখরোেি তো 
পড়ো� িোইরো� রোররোত চরোলরোে।

কিশশষজরঞ ক্শপাি্র

আপবি শুিোবিরোত রোপৌঁেোরোিো� সমর,় আপবি বসদ্ধোি্ত বিরোিি 
রোর আপবি কীভোরোি আপিো� বিরোশষরোজ্ঞ� সোক্ষর ্উপস্থোপি 
ক�রোিি, রবদ আপিো� কোরোে থোরোক। আপিো� বিম্িবলবখত 
বিকল্প আরোে:

• বিরোশষরোজঞ্� ব�রোপোর�র্োক একবর প�দ্শ�ি্ী বহসোরোি প�ম্োণ বহসোরোি 
জমো বদি;

• বিরোশষজ্ঞরোক শুিোবিরোত উপবস্থত থোকরোত হরোি এিং সোক্ষর ্
বদরোত হরোি; িো

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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আপিো� বিরোশষরোজঞ্� সোকষ্র ্দবুর পদধ্বত� একবররোত পব�চোলিো 
ক�ো হরোি:

1. আপিো� বিরোশষজ্ঞ তোরোদ� প�্বতরোিদরোি ইবতমরোধর ্রো রোলখো 
আরোে তো� িোইরো� রোরোর ক�ো� বকে ুরোিই। ব�রোপোর�ব্র বিরোজই 
বিরোশষরোজঞ্� স�োসব� প�ীক্ষো� সোক্ষর ্বহসোরোি কোজ ক�রোি। 
সক্রুোল� অরো্রবি�র্োক বিরোশষজঞ্রোক ক�্স প�ীক্ষো ক�ো� অিমুবত 
রোদওর়ো হরোি। (প�ত্রক্ষ্/ক�স্/ব�-ডোইরো�কর্/পিু�োর়-ক�স্ প�ীক্ষো� 
তরোথর�্ জির ্ষষঠ্ অংশ রোদখিু: “প�শ্ি্কো�ী সোকষ্ী“ এিং “বির়িড্ দর্ 
রোসক্োপ অফ…“)। তো�প� আপবি শিুোবি কম�ক্ত�ো্রোক িলরোিি রোর 
আপবি বিরোশষরোজঞ্� প�ব্তরোিদিবর একবর প�দ্শ�ি্ী হরোত চোি; িো

2. প�্বতরোিদরোি� এমি বকে ুরোক্ষত� ্�রোর়রোে রো আপিো� 
বিরোশষজ্ঞ ির্োখর্ো ক�রোত িো বিস্তোব�ত ক�রোত চোি। আপবি 
শুধমুোত� ্এই রোক্ষত�রু্বল সমপ্রোক� ্আপিো� বিরোশষরোজঞ্� প�শ্ি্ 
বজজঞ্োসো ক�রোিি। অতএি, বিরোশষরোজঞ্� স�োসব� সোক্ষর ্থোকরোি 
1) প�্বতরোিদরোি রো রোলখো আরোে; এিং 2) আপিো� প�্রোশ্ি� 
উত্তরো� তো�ো বক সোকষ্র ্বদরোরর়োে। সক্রুোল� অর্োরবি�র্োক বিরোশষজ্ঞরোক 
ক�্স প�ীক্ষো ক�ো� অিুমবত রোদওর়ো হরোি। তো�পরো� আপবি 
পিুঃপ�ত্র্ক্ষ প�ীক্ষোর় প�্শ্ি বজজঞ্োসো ক�ো� সুরোরোর পোরোিি 
(স�োসব�/ক�স্/ব�-ডোইরো�কর্/পুি�োর়-ক�্স প�ীকষ্ো� তরোথর�্ 
জির ্ষষ্ঠ অংশ: “প�্শ্িকো�ী সোক্ষী“ এিং “বির়ি্ড দর ্রোস্কোপ 
অফ...“ রোদখুি)। তো�প� আপবি শুিোবি কম�্কত�্োরোক িলরোিি 
রোর আপবি বিরোশষরোজঞ্� প�ব্তরোিদিবর একবর প�দ্শ�ি্ী হরোত চোি।

শুনাকনশত কি্কত শনওয়া

কখি বি�বত �ররোি এিং কত িো�ংিো� হরোি তো রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো বিধ�্ো�ণ ক�রোিি। আপিো� রবদ কোর�্ধো�ো রোথরোক 
বি�বত রোিওর়ো� প�্রোর়োজি হর,় রোর কো�রোণই রোহোক, রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক জোিোি রোর আপিোরোক তো ক�রোত হরোি। আপিো� 
অিুরো�োধ, রুবক্তসঙর্ত হরোল, সম্ভিত মঞ্জু� ক�ো হরোি। শুিোবি� 
আরোর িো শুিোবি শু� ুহওর়ো� আরোর, খোিোরো�� বি�বতরুবল 
কীভোরোি পব�চোলিো ক�ো হরোি তোও রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো 
সরোমিো্ধি ক�রোিি। প�ব্তবর সক্লু মধরো্হি্রোভোরোজ� বি�বতরবুলরোক 
আলোদোভোরোি পব�চোলিো করো� এিং আপবি প�্বতবর উদোহ�রোণ 
অংশর�্হণ ক�রোত পোরো�ি িো িোও ক�রোত পোরো�ি:

• বকে ুসক্লু সমসত্ রথোরথ প�ব্ক�র্ো় অংশর�্হণকো�ীরোদ� জির্ 
মধর্োহি্রোভোরোজ� অড�ো্� রোদরোি, অংশর�হ্ণকো�ীরোদ� কোরোে রোকোরোিো 
চোজ� ্র�্হণ ক�রোি িো।

• বকে ুস্কুল একবর রোমিু� কোেোকোবে রোরোি, অড�্ো� রোিরোি এিং 
অথ� ্সংর�্হ ক�রোি।

• বকে ুস্কুল তোরোদ� কর্োরোফরোরব�র়োরুবল অংশর�্হণকো�ীরোদ� 
জির ্উপলি্ধ ক�রোি, প�্বতবর অংশর�্হণকো�ী তোরোদ� 
মধর্োহ্িরোভোরোজ� জির ্অথ� ্প�্দোি ক�রোি।

• শ�ি্ণ কম�ক্ত�্ো অংশর�হ্ণকো�ীরোদ� সক্রুোল� মোঠ তরো্র ক�রোত 
এিং আরোশপোরোশ� রোররোকোরোিো রো�রোস্তো�োঁর ়দুপুরো�� খোিো� রোখরোত 
বদরোত পোরো�ি।

(এবর সি�্োবধক সমর ়রোির,় রো মূলর্িোি শুিোবি� সমর়রোক হ�্োস 
করো�, তোই এবর বকে ুরোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� পেি্দ ির)়।



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 99

• উপরো�োক্ত রোর রোকোরোিোবরই রোহোক িো রোকি, আপবি আপিো� 
বিরোজ� দুপুরো�� খোিো� আিরোত পোরো�ি, রবদ রোসরো আপিো� 
পেি্দ হর়। মধর্োহ্িরোভোরোজ� সমর ়পর�্ি্ত আপিো� দুপুরো�� 
খোিো� সং�ক্ষণ ক�ো� জির ্একবর রো�বফ�্জোরো�ররো� অর্োরোক্সস 
থোকো� উপ� বিভ�্� ক�রোিি িো।

সমাপকন কিিৃকত

সমসত্ প�ম্োণ উপসথ্োপি ক�ো হরোল, রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ প�ব্তবর 
পরোক্ষ� কোে রোথরোক একবর সমোপিী বিিৃবত চোইরোিি। আপিো� 
সমোপিী বিিৃবতরোত সমসর্ো, উপস্থোবপত প�্মোণ এিং আপবি রোর 
প�্বতকো� চোি তো� সংবক্ষপ্ত বিি�ণ রোদওর়ো উবচৎ। রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� বিরোিচিো� বভত্বতরোত, এবর রোমৌবখকভোরোি ক�ো রোররোত 
পোরো�, এই রোক্ষরোত� ্আপবি একবর পূি�্-বলবখত কোরজ রোথরোক 
পড়রোত পোরো�ি; অথিো আপিোরোক রোসই কোরজবর রোহয়োব�ং 
অবফসোরো�� কোরোে রোদওর়ো� অিুমবত রোদওর়ো রোররোত পোরো�; 
অথিো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো পক্ষরবুলরোক একবর বিবদ�্ষর্ তোব�রোখ� 
মরোধর ্বলবখত সমোপিী বিিৃবত জমো বদরোত িলরোত পোরো�ি।

কস্রধাশনরত্ শশষ তাক্খ

চূড়োি্ত শুিোবিরোত, রখি বসদ্ধোরোি্ত� তোব�খ বিধ�্োব�ত হরোি, 
তখি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো সোধো�ণত দলরুরোলোরোক মরোি কব�রোর ়
রোদরোিি। এবর রোসই তোব�খ রো� মরোধর ্রোহয়োব�ং অবফসো� তোরোদ� 
বসদ্ধোি্তরুবল দলরোক বলখরোিি এিং বিত�ণ ক�রোিি (আ�ও 
তরোথর্� জির ্তৃতীয় অংশ, ধোপ 8: সমর়সীমো িুঝুি এিং 
বসদ্ধোরোি্ত� রোশষ তোব�খ রোদখুি)।

কস্রধানরত

মোমলো� শু�ুরোতই করোি বসদ্ধোি্ত রোদওয়ো হরোি, তো জোিরোত 
পো�রোিি। সম্পূণ� ্প�্বক�্র়ো চলোকোলীি, বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত 
তোব�রোখ রোকোরোিো পব�িত�্ি হরোল, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক 
অিবহত ক�রোিি। চূড়োি্ত শুিোবিরোত, বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত 
তোব�খবর আিো� সরোমি্োধি ক�ো হরোি রোরি আপবি (সি�্রোশষ) 
তোব�খবর জোরোিি রোর তোব�রোখ আপবি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 
বসদ্ধোি্ত পোরোিি।

আকপি

আপবি রবদ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বসদ্ধোরোি্ত অসি্তুষ্র হি, 
এিং বিশি্োস করো�ি রোর আইবি ত�্ুবর হরোর়রোে, আপবি �োষ্র� ্
(রোপিবসলভোবিরো় কমিওরোরল়থ রোকোর�)্ িো রোফডোরো�ল বডবসর্�্কর্ 
আদোলরোত এবর� আরোিদি ক�রোত পোরো�ি। রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো 
বসদ্ধোরোি্ত� সোরোথ আপিোরোক আবপরোল� বিরোদ�্শিো রোদরোিি। রবদও 
কখিও কখিও একজি আদোলরোত� ক্লোক� ্আপিোরোক িবথ 
ফোইল ক�ো� বিষরোর ়বকে ুসহোর়তো প�্দোি ক�রোত সক্ষম হরোত 
পোরো� িো ইচ্েুক হরোত পোরো�, তরোি এবর ক�ো� জবরলতো �রোর়রোে 
রো আপিো� পরোক্ষ একজি অর্োরবি� ্থোকো িোঞ্েিীর ়করো� 
রোতোরোল। সি�ব্িমি্ভোরোি, আপিোরোক পদধ্বতরত স�ুকষ্ো বিজঞ্বপত্রোত 
তোবলকোভুক্ত রোর রোকোরোিো অর্োডরোভোরোকবস র�্ুরোপ� সোরোথ প�োমশ� ্
ক�ো� জির ্উৎসোবহত ক�ো হরোচ্ে।
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আপীশি্ প্রষসমূহ

রোররোহত ুরথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি হর় অবভভোিক এিং স্কুরোল� 
মরোধর ্�রোর, তো�ো সোধো�ণত রোররোকোরোিো আবপরোল� পক্ষও হর়। 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো বসদ্ধোি্ত বলখরোলও তো�ো মোমলো� পক্ষ 
িি। অতএি, আদোলত সোধো�ণত রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোদ� 
ি�খোস্ত করো� রখি তো�ো আবপরোল� পক্ষ বহসোরোি িোম প�্কোশ 
করো�। Lou V Owen J. Roberts Sch. বডসবর�্ক্র 2016 
মোবক�ি্ রকুত্�োরোষর্��্ বডবসর্�ক্র্ LEXIS 148908, 19-20 (E.D. 
Pa. অরোক্রোি� 27, 2016) রোদখুি (বিরোশষ বশক্ষো� রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� মোমলো রোথরোক আধো-বিচোব�ক অিোক�্মর্তো� 
অবধকো�ী রখি বপতোমোতো IDEA-এ� অধীরোি একবর সি্োধীি 
বশকষ্োরত মূলর্োর়রোি� আরোদশ রোদওর়ো� জির ্রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
কত�ৃত্ির্োক চরো্রোলঞজ্ করো�বেরোলি)। একইভোরোি, ODR, প�শ্োসক 
বহসোরোি, মোমলো� শু�ুরোত সোধো�ণত এই ধ�রোি� রোররোকোি 
আবপল রোথরোক খোব�জ হরোর ়রোর ়কো�ণ এবর একবর রথোরথ 
প�ব্ক�্র়ো শিুোবি� পকষ্ ির,় িো এবর বপতোমোতো এিং সক্রুোল� মরোধর্ 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� রোক্ষরোত� ্ভূবমকো পোলি করো� িো।

শ্্শড্র্ সাকি্রকফশ্শন

ODR-রোক আদোলত কতৃ�্ক অিবহত ক�ো হরোি রখি এবর 
রথোরথ প�্বক�র্ো় শিুোবি� প�্বতবলবপ এিং আবপল পর�ো্রোলোচিো� 
উরোদ্দরোশর ্শুিোবিরোত রো�করোড� ্প�্রোিশ ক�ো রোকোরোিো প�্দশ�্িী� 
একবর অিুবলবপ চোর়। ODR তো�প� এই তথর ্সংর�্হ করো� 
আদোলরোত পোঠোরোত রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� সোরোথ কোজ ক�রোি। 
এবররোক “রো�কড� ্সোবর�্ফোই ক�ো“ বহসোরোি উরোল্লখ ক�ো হর়।

পয্রাশিািনা্ কস্রধানরত

U.S. বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশি, অবফস অফ রোস্পশোল 
এডুরোকশি রোপ�্োর�্োমস (OSEP) দি্ো�ো, বসদ্ধোি্তরুবল “সবঠক“ 
বকিো তো রোদখো� উরোদ্দরোশর ্রোহয়োব�ং অবফসোরো�� বসদ্ধোি্তরুবল 
পর�্োরোলোচিো ক�ো� জির ্ODR-এ� অিুমবত রোিই৷ এেোিোও, 
OSEP, ODR-এ� মরোতো অবফসরোকও রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 
বসদ্ধোি্ত পব�িত�্ি ক�রোত বিরোষধ করো�। এ� পব�িরোত�,্ OSEP, 
ODR-রোক বিরোদ�্শ রোদর ়রোর রোকোরোিো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� 
প�ব্শকষ্রোণ� প�র্োর়োজিীরত়ো বচবহি্ত ক�রোত রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� 
বসদধ্োিত্ পর�ো্রোলোচিো ক�রোত হরোি। OSEP বিরোদ�শ্োিলী অিুসোরো�, 
ODR একজি সি্োধীি অর্োরবি�্� সোরোথ চুবক্ত করো� বরবি সমস্ত 
চূড়োি্ত শুিোবি অবফসোরো�� বসদ্ধোি্তরুবল পর�্োরোলোচিো করো�ি 
এিং শুিোবি� অবফসো� প�্বশক্ষরোণ রোকোিও ফোঁরোক� বিষরোর ়

ODR-এ� কোরোে সুপোব�শ করো�ি। 22 পৃষ্ঠোর ়OSEP বিরো�োধ 
সমোধোরোি� সি-্মলূর্োর়ি রোদখিু (“রবদও এক-স্ত�ীর় িরি্সথ্ো সহ 
বডবস্র�্ক্র এ�বসদ্ধোি্তরুবল “সবঠক“ বকিো তো রোদখো� উরোদ্দরোশর ্
বসদ্ধোি্তরুবল পর�্োরোলোচিো ক�রোত পোরো� িো এিং �োজর্রুবল� 
কোরোে রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বসদ্ধোি্ত পব�িত�্ি ক�ো� ক্ষমতো 
রোিই, কম�ক্ত�ো্ প�ব্শকষ্রোণ� প�র্োরো়জিীরত়ো সিোকত্ ক�ো� জির্ 
রোর বসদ্ধোি্ত জোব� ক�ো হরোর়রোে তো পর�্োরোলোচিো ক�ো উবচৎ।)

িূড়ানরত মনরতিযর

এই বিরোদ�্বশকোবররোত অরোিকরুবল আইবি তথর ্�রোর়রোে। রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো িঝুরোত পো�রোিি রোর আপবি একজি অর্োরবি�্ িি এিং 
তোই, আইিী কোর�্ক�্রোম� সোরোথ স্কুল অর্োরবি�্� মরোতো পব�বচত 
িি। শুিোবি� সমর ়জুরোড,় আপবি পদ্ধবত� বিষরোর ়রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� কোরোে প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�রোত পোরো�ি। রোরোহোক, 
িুঝুি রোর রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক সম্পূণ� ্প�্বক�্র়ো চলোকোলীি 
বি�রোপক্ষ থোকরোত হরোি। একজি অর্োরবি� ্(িো অর্োডরোভোরোকর) 
বহসোরোি তো�ো আপিো� মোমলো উপস্থোপরোি আপিোরোক সহোর়তো 
ক�রোত পোরো� িো। শুিোবি� সমর ়রোর পদ্ধবত অিুস�ণ ক�ো হরোি 
তো ির্োখর্ো ক�ো� মরোধর্ই তোরোদ� সহোর়তো সীমোিদ্ধ থোকরোি। 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্�ো তোরোদ� মোমলো কীভোরোি উপস্থোপি ক�রোিি 
রোস বিষরোর ়একবর পক্ষরোক আইবি প�োমশ� ্বদরোত পোরো�ি িো।

https://www.cadreworks.org/sites/default/files/resources/OSEP%20Part-B-Self-Assessment.pdf
https://www.cadreworks.org/sites/default/files/resources/OSEP%20Part-B-Self-Assessment.pdf
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শিক্ং ইন
শুিোবি� বদরোি, বিবশ্চত ক�ুি রোর আপিো� কোরোে আপিো� সমস্ত প�্দশ�্িী, শুিোবি� রোিোবরশ, আপিো� 
বিজসি ্রোিোর এিং বদরোি� রোিলো আপিো� রো বকে ুপ�্রোর়োজি হরোত পোরো� (পোিীর,় স্ির্োকস, ইতর্োবদ) �রোয়রোে।

শুিোবি� জির ্�ওিো হওর়ো� আরোর আপিো� িোত�্োরুবল প�ীক্ষো করো� বিবশ্চত ক�ুি রোর বকেুই বিলবমি্ত 
িো িোবতল ক�ো হর ়িোই।

একবর প�্ো�বম্ভক বিিৃবত রোদওর়ো� জির ্প�্স্তুত থোকুি রোরবর বিবদ�্ষ্র সমসর্োরুবল� সমোধোি ক�ো হরোি এিং 
আপবি কীভোরোি শুিোিী রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক পব�চোলিো ক�রোত চোি তো সরোমি্োধি করো�।

একজি সোক্ষীরোক প�্শ্ি ক�ো� সমর,় একজি সোক্ষী� সোরোক্ষর্� উপস্থোপিো সোধো�ণত কীভোরোি এবররোর ়
রোর ়তো িুঝুি। এ� মরোধর ্�রোর়রোে স�োসব� প�ীক্ষো, ক�্স প�ীক্ষো, পুিঃপ�্তর্ক্ষ প�ীক্ষো এিং সোধো�ণত 
পুিঃক�্স প�ীক্ষো।

স্কুল অর্োরবি� ্আপিোরোক প�্মোরোণ� প�্স্তোি চোইরোত পোরো�ি। রবদ এবর �রোর, তোহরোল আপিোরোক রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্োরোক ির্োখর্ো ক�রোত হরোি রোকি আপবি রোরভোরোি এবররোর ়রোরোচ্েি। বিরো�োধী দরোল� সোক্ষী িো প�্দশ�্িী 
বিরোর ়আপিো� উরোদি্র থোকরোল আপবি প�্মোরোণ� প�্স্তোিও চোইরোত পোরো�ি।

আপিো� বিরোশষরোজ্ঞ� সোক্ষর ্কীভোরোি উপস্থোপি ক�ো হরোি তো বিধ�্ো�ণ ক�ুি।

আপিো� সমোপবি বিিৃবত প�্স্তুত �োখুি রোরি আপবি রোসরুবল রোহয়োব�ং কম�্কত�্োরোক তো� পেি্দ অিুরোর়ী 
প�্দোি ক�রোত পোরো�ি।

আপবি রবদ রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বসদ্ধোরোি্ত অসি্তুষ্র হি এিং বিশি্োস করো�ি রোর আইবি ত�্ুবর হরোর়রোে, 
আপবি আদোলরোত বসদ্ধোরোি্ত� বি�ুরোদ্ধ আবপল ক�রোত পোরো�ি।
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উপসংহা্
স্পষ্রতই, একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� বদরোক এবররোর় রোওর়ো হোলকোভোরোি রোিওর়ো� মত 

বসদ্ধোি্ত ির়। প�্কৃতপরোক্ষ, এই বিকরোল্প� আরোর অিুস�ণ ক�ো রোররোত পোরো� এমি রোিশ করোর়কবর 
উপোর় �রোর়রোে। তো সত্রোতি্ও, আপবি রবদ বসদ্ধোি্ত রোিি রোর একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিই 
একমোত�্ বিকলপ্, এই বিরোদ�্বশকো, সমর� ্বিরোদ�ব্শকোর় এিং পব�বশরোষর্ প�দ্তত্ অিরো্ির ্সংসথ্োি দিো্�ো 

সম্পূ�ক, আপিোরোক অর�্স� হওর়ো� জির্ একবর ভোল বভত্বত প�্দোি ক�রোি।
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শির্িাণরডা্
5-লদকন্ প্রোশে পত্র: উভর ়পরোকষ্� (অবভভোিক এিং সক্লু) রোথরোক একবর প�র্োরো়জিীর ়বচবঠ রো তোবলকোভকুত্ সোকষ্ী এিং প�্দশ�্িী 
একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত উপস্থোপি ক�ো হরোি।

1973 সাকি্ পুনি্রাসন আইকন্ ধা্া 504: একবর রোফডোরো�ল আইি রো প�্বতিি্ধী ির্বক্তরোদ� িোরব�ক অবধকো� �ক্ষো করো� রোরি 
তো�ো বিষরোমর্� বশকো� িো হর়।

অিত্ি�ত্�ী্কোলীি বিকলপ্ বেকষ্োগত বিরোরেোগ: বশকষ্োথ�ী্� িত�্মোি বশকষ্োরত বিরোরো়র িরত্ীত অির ্একবর শঙৃখ্লোিদধ্ অিস্থোি।

অধর্োরে 14: রোপিবসলভোবির়ো� বশক্ষো আইরোি� বিভোর রো রোফডোরো�ল বশক্ষো আইরোি� সোরোথ সম্মবতরোত বিরোশষ বশক্ষো প�্বিধোি প�্দোি 
করো�, রথো IDEA 2004।

অধর্োরে 15: 1973 সোরোল� পুিি�্োসি আইরোি� ধো�ো 504-এ� উপ� বভত্বত করো� রোপিবসলরোভবির়ো� বশক্ষো আইরোি� ধো�ো, রো 
প�্বতিি্ধীতি ্আরোে, বকি্ত ুঅধর্োর ়14-এ� অধীরোি বিরোশষ বশক্ষো পব�রোষিো� জির ্রোরোরর ্ির ়এমি বশক্ষোথ�্ীরোদ� রোক্ষরোত� ্প�্রোরোজর্।

অধর্োরে 711: রোপিবসলরোভবির়ো� বশক্ষো আইরোি� বিভোর রো রোফডোরো�ল বশক্ষো আইরোি� সোরোথ সম্মবতরোত বিরোশষ বশক্ষো প�্বিধোি প�্দোি 
করো�, এিং বিরোশষভোরোি প�ব্তিি্ধী বশক্ষোথ�ী্রোদ� জির ্রো�ো একবর চোর�ো্�, সোইিো� চোর�ো্�, িো আঞচ্বলক চোর�ো্� সক্রুোল িবথভকুত্ �রোয়রোে।

আপীল: একবর বিবদ�্ষ্র সমর়সীমো� মরোধর ্রোস্রর িো রোফডোরো�ল আদোলরোত কোরজপত� ্দোবখল ক�ো, রোকি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বসদ্ধোি্ত 
আইিত ভুল তো ির্োখর্ো করো� এিং এবর পব�িত�্ি ক�রোত িরোল।

আপীল পর্োরোিল: আ� বিদর্মোি রোিই, আপীল পর্োরোিল �োষ্র�্ীর ়িো রোফডোরো�ল আদোলরোত আপীল ক�ো মোমলো� আরোর রোহয়োব�ং 
কম�্কত�্ো� বসদ্ধোরোি্ত� আবপরোল� বসদ্ধোি্ত রোির়। উপরো� আবপল রোদখুি।

আপত্বত: একবর পরোক্ষ� মোধর্রোম উপস্থোবপত প�্মোণ এিং সোক্ষীরোদ� রোমৌবখক িো বলবখত চর্োরোলঞ্জ।

অরো্েরোভোরোকট: একজি িরব্কত্ বরবি বিরোশষ বশক্ষো� প�ব্ক�র়্ো এিং প�র্োর়োজিীর়তো সমপ্রোক�্ জ্ঞোি �োরোখি এিং একজি অবভভোিকরোক 
একবর বিবদ�্ষ্র পব�রোষিো িো রোপ�্োর�্োম খুঁজরোত সোহোরর ্ক�রোত পোরো�ি।

ইবি্েরোপরোি্েিট্ এেরুোকেিোল ইভোলরুোরেেি (IEE): একজি রোরোরর্ প�ীকষ্রোক� মোধর্রোম পব�চোবলত একবর মলূর্োরি় বরবি সক্রুোল বিরক্ুত িি।

ইিবেবভজুরেোল উইর বেজঅর্োবিবলবটজ এেুরোকেি অর্োক্ট (IDEA): একবর রোফডোরো�ল আইি রো জি্ম রোথরোক 21 িে� ির়স পর�্ি্ত 
বশশুরোদ� জির ্প�্োথবমক হস্তরোক্ষপ এিং বিরোশষ বশক্ষো পব�রোষিো� জির ্আইবি কতৃ�্তি ্প�্দোি করো�।

এিবতরেো�: একবর সমসর্ো সম্পরোক� ্রোশোিো এিং বসদ্ধোি্ত র�্হণ ক�ো রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কতৃ�্তি্।

ক�্স প�ীক্ষো: প�্শ্িোিলী রো একবর পক্ষ অির ্পরোক্ষ� সোক্ষীরোদ� বজজ্ঞোসো করো�।

ক্ষবতপূ�ণমূলক বেক্ষো: FAPE িো পোওর়ো� ক্ষবত পূ�রোণ� জির ্বিিোমূরোলর ্উপরুক্ত পোিবলক এডুরোকশি (FAPE) পোর়বি এমি 
একজি বশক্ষোথ�্ীরোক অবতব�ক্ত িো সম্পূ�ক বশক্ষোরত পব�রোষিো প�্দোি ক�ো হর়।

বগিরোটে ইবিে্বভজরুেোলোইজে এেরুোকেি রোপ�ো্গ�ো্ম: একজি প�ব্তভোধ� বশশ�ু িত�ম্োি বশকষ্োরত কম�ক্ষ্মতো এিং বশশ�ু সিত্িত্�্ 
বশক্ষো� পব�কল্পিো� একবর বলবখত বিিৃবত।
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জিোিিবি্দ: বিধ�্োব�ত শুিোবি� প�্বক�্র়ো� িোইরো� একজি সোক্ষী� ’ সোক্ষর্ রোিওর়ো� প�্বক�্র়ো, খুি বি�ল �রিোয় ির্িহৃত হর় রখি 
সোক্ষী�’ সোক্ষর্ পোওর়ো� অির্ রোকোিও উপোর় রোিই।

ট�ো্ি্সবক�প্ট্: রোসর্রোিোর�্োফোরো�� (রোকোর�্ ব�রোপোর�্োরো��) মোধরর্োম প�স্ত্তু ক�ো িবথ রো একবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো় শিুোবিরোত রো�করোড� ্িলো হরোর়রোে।

বটউেরোি� কষ্বতপ�ূণ: একবর প�্োইরোভর রোপ�্োর�্োম িো প�্োইরোভর সকু্রোল েোরোত��্ বশকষ্ো� খ�রোচ� জির্ একবর সকু্ল কতৃ�ক্ প�দ্তত্ অথ�প্�্দোি।

দ�্ুত েুিোবি: একবর বিরোশষ বশক্ষো� শুিোবি রো একবর শৃঙখ্লোমূলক িো িবধ�্ত স্কুল িেরো�� বসদ্ধোরোি্ত� সোরোথ মতোবিরোকর্� কো�রোণ 
অরোিক কম সমরোর়� মরোধর ্সং�বরত হর়।

বিষ্পত্বত� সভো: (একবর রো�রোজোবলউশি রোসশিও িলো হর)় একবর প�্রোর়োজিীর়তো রখি অবভভোিকরোদ� মোধর্রোম একবর রথোরথ 
প�্বক�্র়ো শুিোবি শু� ুক�ো হর ়(রবদ িো পক্ষরুবল এই প�্রোর়োজিীর়তো পব�তর্োর করো� িো বিষ্পত্বত� সভো� পব�িরোত� ্মধর্স্থতো ির্িহো� 
করো�, এই সভোবর একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি এবররোর ়রোওর়ো� আরোর �রোর এিং  স্কুরোল� শুিোবি� প�্রোর়োজি েোড়োই বিষর়বর সমোধোি 
ক�ো� সুরোরোর রোদর়।

বিষ্পত্বত সভো� চুবক্ত: একবর বিষ্পত্বত সভোরোত একবর চুবক্তরোত রোপৌঁেোরোিো� সমর ়বলবখত একবর আইিরতভোরোি প�্রোর়োররোরোরর ্িবথ।

বিষ্পত্বত: অবভভোিক এিং স্কুরোল� মরোধর ্একবর ির্বক্তরত চুবক্ত রো তোরোদ� মরোধর ্বিিোরোদ� সমোধোি করো�।

পব�চলি: রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে বলবখত িো রোমৌবখক অিুরো�োধ রোরোত বিবদ�্ষ্র বকে ুকোজ হর়।

পক্ষ/পক্ষগুবল: একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সোরোথ জবড়ত অবভভোিক এিং স্কুলরোক রোদওর়ো রোজরোিব�ক িোম।

পরূোি� ্বলবিত রোিোবটে: সক্রুোল বশশ�ু শিোকত্ক�ণ, মলূরো্রি়, িো বশকষ্োরত সথ্োি বিধ�ো্�ণ, িো বশশ�ু জির ্FAPE-এ� বিধোি শ�ু ুিো পব�িত�ি্ 
ক�ো� প�স্্তোি ক�ো� আরোর সক্লু কত�্ৃক অবভভোিকরোদ� কোরোে বলবখত রোিোবরশ; সোধো�ণত রোপিবসলভোবিরো়রোত একবর NOREP িলো হর।়

রোপিবসলরোভবিরেো রোকোে: রোপিবসলরোভবির়ো� একবর প�্কোশিো রো �োজর ্স�কোরো�� সমস্ত বির়ম ও প�্বিধোি সংরবঠত করো�; বশরো�োিোম 
22-এ� অধীরোি বশক্ষো সম্পবক�্ত বির়মোিলী পোওর়ো রোর়।

রোপিবসলরোভবিরেো� রোট�ব্িং ও প�র্বুকত্গত সহোয়তো� রোিটওয়োক�্ (PaTTAN): ির্ুরো�ো অফ রোস্পশোল এডরুোকশি (BSE), রোপিবসলভোবিরো় 
বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশি (PDE), PaTTAN এ� একবর উরোদর্োর রো পব�িো� এিং স্থোিীর ়বশক্ষো সংস্থোরুবল� (LEAs) সোরোথ 
বশক্ষোথ�্ীরোদ� বশক্ষো ও কৃবততি ্উি্িয়রোি� জির ্অংশীদোব�রোতি ্কোজ করো�, রোরি রোপ�্োর�্োম এিং পব�রোষিোরুবলরোক সমথ�্ি ক�ো রোর়৷

প�্মোণ: পোবর�্� রোকস এিং আপিো� রোকসরোক সমথ�্ি ক�ো� জির ্রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত ির্িহৃত প�্দশ�্িী এিং সোক্ষী।

প�্দে�্িী: রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� সমর ়আপিো� মোমলো সমথ�্ি ক�ো� জির ্প�্মোণ বহসোরোি ির্িহৃত িবথ।

প�স্ত্োবিত বেক্ষোগত বিরোরেোরোগ� বিজঞ্বপত্ (NOREP): একবর িবথ রো অবভভোিকরোদ� জির ্সিত্োরোি� বশক্ষোমলূক রোপ�ো্র�ো্রোম� জির্ 
স্কুরোল� সুপোব�শ এিং স্কুল কতৃ�্ক রৃহীত অির্োির ্পদরোক্ষরোপ� সংবক্ষপ্ত বিি�ণ প�্দোি করো�।

প�ম্োরোণ� প�স্ত্োি: রোকি একবর পকষ্রোক একজি সোকষ্ী উপসথ্োপি ক�ো�, একবর প�দ্শ�ি্ী িরি্হো� ক�ো�, বিবদ�ষ্র্ প�শ্ি্ বজজঞ্োসো ক�ো� 
অিুমবত রোদওর়ো উবচৎ, এই সম্পরোক� ্একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� ির্োখর্ো।

প�ো্�বমভ্ক বিিবৃত: প�ব্তবর পরোকষ্� জির ্একবর রথোরথ প�ব্ক�র়্ো শিুোবি� শ�ুরুোত বঠক রোকোি বিষরোর ়রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক বসদধ্োিত্ বিরোত 
িলো হরোচ্ে তো ির্োখর্ো ক�ো� জির,্ মোমলো� একবর সংবক্ষপ্ত সো�োংশ প�্দোি করো�।

পুিঃক�্স প�ীক্ষো: পুিঃপ�্তর্ক্ষ প�ীক্ষো� সমর ়সোক্ষী� মোধর্রোম প�্দত্ত তথর ্সম্পরোক� ্প�্শ্ি।
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পুিঃপ�্তর্ক্ষ প�ীক্ষো: রোজ�ো ক�ো� সমর় সোক্ষীরোদ� মোধর্রোম প�্দত্ত তথর্ সম্পরোক�্ প�্শ্ি।

পুিঃমলূরো্রেি: রোকোরোিো প�্বতিিধ্ী বশশু� জির ্বিরোশষ বশকষ্ো এিং সমপ্বক�ত্ পব�রোষিো� প�র্োরো়জি আরোে বকিো তো খুরঁোজ রোি� ক�ো� জির্ 
একবর িহু-শৃঙখ্লো দরোল� মোধর্রোম সম্পোবদত একোবধক প�ীক্ষো এিং পর�্রোিক্ষণ।

প�্তর্ক্ষ প�ীক্ষো: প�্শ্িোিলী রো একবর পক্ষ তো� বিরোজ� সোক্ষীরোদ� বজজ্ঞোসো করো�।

প�্বিধোি: �োষ্র� ্িো রোফডোরো�ল আইরোি� ির্োখর্ো রো আইিবর কীভোরোি অিুস�ণ ক�ো হরোি রোস সম্পরোক� ্আ�ও বিবদ�্ষ্র তথর ্প�্দোি করো�।

পর�ো্পত্তো চরো্রোলঞজ্: একজি রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোক সতক� ্ক�ো� প�ব্ক�র্ো়, রোর একবর পকষ্ বিশিো্স করো� িো রোর একবর রথোরথ প�ব্ক�র্ো় 
অবভরোরোর বিজ্ঞবপ্তরোত আইরোি� মোধর্রোম প�্রোর়োজিীর ়সমস্ত তথর ্�রোর়রোে।

িবধ�্ত স্কুল িে�: র�্ীষ্মকোলীি েুবর� সমর ়িো অির ্িবধ�্ত সমর়কোরোল বিরোশষ বশক্ষো এিং সম্পবক�্ত পব�রোষিো স�ি�োহ ক�ো রখি 
স্কুরোল রোকোি রোসশরোি থোরোক িো।

বিরোেষজ্ঞরোদ� ব�রোপোট�:্ একজি বিরোশষরোজঞ্� দিো্�ো বলবখত একবর প�ব্তরোিদি, রোরখোরোি বিরোশষরোজঞ্� মতোমত অিত্ভ�ুক্ত্ থোরোক এিং 
রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত প�্মোণ বহসোরোি ির্িহৃত হর়।

বিরোেষজ্ঞ সোকষ্ী: একবর বিষর ়সমপ্রোক�্ বিরোশষ জঞ্োি সমপ্ি্ি একজি ির্বক্ত বরবি একবর বিষরোর় তোরোদ� মতোমত সমপ্রোক�্ সোকষ্র্ 
প�্দোি করো�ি।

বিিোমরূোলর ্উপরকুত্ পোিবলক এেরুোকেি (FAPE): একবর রোফডোরো�রোল� জির্ আিবশরক্ বিষয় রো� জির্ সমসত্ প�ব্তিিধ্ী বশশুরোদ� 
উপরকুত্ বশক্ষোমলূক রোপ�্োর�ো্মরবুল র�হ্ণ ক�রোত হরোি, তোরোদ� অিির্ প�র্োরো়জরোি� জির্ উপরকুত্, রোরখোি রোথরোক তো�ো পব�িো�রোক বিিো 
খ�রোচ বশক্ষোরত সবুিধো পোর।়

মধরস্র্তো: রোসিচ্ে্োর ়বিরো�োধ বিষপ্তব্ত� প�ব্ক�র্ো় রোরখোরোি একজি বি�রোপক্ষ মধর্স্থতোকো�ী বপতোমোতো এিং স্কুরোল� কম�ী্রোদ� মরোধর ্সমসরো্ 
সমোধোরোি� আরোলোচিো� সুবিধো প�্দোি করো�।

মূলর্োরেি: একবর বশশু� অক্ষমতো আরোে বকিো এিং বিরোশষ বশক্ষো পব�রোষিো� প�্রোর়োজি আরোে বকিো তো খুঁরোজ রোি� ক�ো� জির ্একবর 
িহুবিভোরীর ়দরোল� মোধর্রোম সঞ্চোবলত একোবধক প�ীক্ষো এিং পর�্রোিক্ষণ।

ররোরর প�্বক�্রেো� অবভরোরোরোগ� বিজ্ঞবপ্ত: রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্বলবখত অিুরো�োধ।

ররোরর প�ব্ক�র্েো েিুোবি: আদোলরোত� কোর�ক্�র্োম� মরোতো একবর আইবি প�ব্ক�র্ো় রোরখোরোি একজি রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ বদিম্ত রোপোষণকো�ী 
পরোক্ষ� মোধর্রোম প�্মোণ সহ উপস্থোপি করো�ি এিং একবর বসদ্ধোি্ত রোলরোখি।

রোরৌঁর প�্দে�্িী: িবথ রো উভর ়পক্ষই শুিোবিরোত ির্িহো� ক�রোত চোর়।

রো�রোজোবলউেি বমবটং রোেটো িম�্: রোপিবসলরোভবির়ো বডপোর�্রোমি্র অফ এডুরোকশি, িুর্রো�ো অফ রোস্পশোল এডুরোকশিরোক রো�রোজোবলউশি 
বমবরংরোয়� তথর ্এিং ফলোফল ব�রোপোর� ্ক�রোত ির্িহৃত একবর িবথ।

বেকষ্োগত রো�কে�:্ এমি রো�কড�্ রো স�োসব� একজি বশকষ্োথ�ী্� সোরোথ সমপ্বক�ত্ এিং রোররবুল বশকষ্ো সংসথ্ো িো প�ব্তষঠ্োি িো সংসথ্ো 
িো প�্বতষ্ঠোরোি� জির ্কোজ করো� এমি একবর পক্ষ দি্ো�ো �ক্ষণোরোিক্ষণ ক�ো হর়।

েুিোবি: শুিোবি� সমর ়ির্তীত অির ্রোকোিও সমরোর ়একজি ির্বক্ত� মোধর্রোম রোদওর়ো বিিৃবত এিং প�্দত্ত বিিৃবত� সতর্তো প�্মোণ ক�ো� 
জির ্শুিোবিরোত উপস্থোপি ক�ো হর়।
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েুিোবি� বিজ্ঞবপ্ত: বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির ্অবফস রোথরোক একবর িবথ রো শুিোবি� সমর ়এিং তোব�খ তোবলকোভুক্ত করো�।

েুিোবি-পূি�্ কিিোরো�ি্স: শুিোবি� আরোর বিষ্পত্বত ক�ো প�্রোর়োজি এমি রোররোকোরোিো সমসর্ো সমোধোরোি� জির ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো 
এিং উভর ়পরোক্ষ� মরোধর ্একবর রোরবলরোফোি বভত্বতক সরোম্মলি।

সিত্িত্� ্বেকষ্ো� রোপ�ো্গ�ো্ম (IEP): একবর বশশু� িত�ম্োি বশকষ্োরত কম�ক্ষ্মতো এিং বশশ�ু িরব্কত্রতকতৃ বশকষ্ো� পব�কল্পিো� একবর 
বলবখত বিিৃবত।

সিত্ি্ত� ্পোব�িোব�ক পব�রোষিো� পব�কলপ্িো (IFSP): প�ো্থবমক হস্তরোকষ্প র�হ্ণকো�ী বশশ ুএিং রোেোররোদ� জির ্একবর বলবখত পব�কলপ্িো 
রো পব�রোষিো এিং সহোরত়ো বচবহি্ত করো� রোরোত পব�িোরো�� সদসর্�ো এিং প�ো্থবমক বশক্ষো কোর�্ক�ম্ সবক�্রভ়োরোি বশশু� বশক্ষো ও বিকোরোশ� 
প�্চোরো� বিরকুত্ থোরোক।

সমোধোরোি� সমরেকোল: অবভভোিকরোদ� কোে রোথরোক রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� অবভরোরোর ফম� ্পোওরো়� পরো� প�থ্ম 30 বদি (িো শিুোবি তি্�োবিি্ত 
হওর়ো� 15 বদি)।

সংবিবধ: একবর আইি।

সোিরোপোিো: একজি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� একবর আইবি আরোদশ রো একজি ির্বক্তরোক রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত উপবস্থত থোকরোত 
িো রো�কড� ্স�ি�োহ ক�ো� বিরোদ�্শ রোদর়।

সোধো�ণভোরোি প�্রোরোজর ্প�ো্ক-েিুোবি� বিরোদ�ে্িো: রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্রোদ� মোধর্রোম প�্স্তুত একবর িবথ রো শিুোবিরোত অিসু�ণ ক�ো� 
জির ্তোরোদ� সোধো�ণভোরোি রৃহীত পদ্ধবতরুবল ির্োখর্ো করো�।

সোক্ষী: রো�ো (অবভভোিক সহ) রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত সোক্ষর ্প�্দোি করো�।

সোক্ষীরোক রোিতৃতি্ রোদওরেো: এমিভোরোি একবর প�্শ্ি বজজ্ঞোসো ক�ো রো সোক্ষী� উত্ত�রোক বিরোদ�্শ করো�।

বসদ্ধোরোি্ত� বিধ�্োব�ত তোব�ি: রোর তোব�রোখ শুিোবি কম�্কত�্ো তোরোদ� বসদ্ধোি্ত বলখরোিি এিং পক্ষরোদ� কোরোে বিত�ণ ক�রোিি।

সীমোিদ্ধতো� সংবিবধ: এই সমর়কোরোল� মরোধর ্একবর পক্ষরোক একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্ফোইল ক�রোত হরোি।

সুরোরোরোগ� িোইরো�: একবর আইবি শি্দ রো� অথ� ্অবভভোিক িো স্কুল অর্োরবি� ্সরোমি্োধি ক�ো বিষরোর়� িোইরো� চরোল রোররোেি।

রোস্পেোল এেুরোকেি বেরো�ক্ট�: একজি বিরোশষ বশক্ষো প�্শোসরোক� জির ্একবর সোধো�ণ শি্দ বরবি স্কুল বডবস্র�্রোক্র� বিরোশষ বশক্ষো 
কোর�্ক�্রোম� তত্তি্োিধোি করো�ি।

রোস্টরোিোগ�্োিো�: একজি “রোকোর� ্ব�রোপোর�্ো�“ বহসোরোিও উরোল্লখ ক�ো হর,় এই ির্বক্ত শুিোবিরোত রো�করোড� ্রো িলো হর ়তো রো�কড� ্
(রোইপ করো�ি) করো�।

রোহয়োব�ং অবিসো�: একজি প�্বশবক্ষত এিং বি�রোপক্ষ ির্বক্ত বরবি একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি পব�চোলিো করো�ি।

রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� বসদ্ধোি্ত: একজি শুিোবি কম�্কত�্ো শুিোবি রোশষ হওর়ো� পরো� মোমলো� �ূপরো�খো এিং শুিোবি কম�্কত�্ো� আইবি 
উপসংহোরো� রোর িবথ রোলরোখি।
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Consultline: (800-879-2301) প�্বতিি্ধী বশশুরোদ� অবভভোিকরোদ� সহোর়তো ক�ো� জির ্রোরোল-বফ� ্রোহল্পলোইি রোরোদ� সি্তোিরোদ� 
বিরোশষ বশক্ষো কোর�্ক�্ম সম্পরোক� ্প�্শ্ি �রোর়রোে।

IEP সুবিধো: বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির ্অবফরোস� মোধর্রোম প�্স্তোবিত একবর বিরো�োধ বিষ্পত্বত প�্বক�্র়ো রোরখোরোি একজি প�্বশবক্ষত, 
বি�রোপক্ষ ফর্োবসবলরোরর� IEP বরমরোক সহোর়তো ক�ো� জির ্একবর IEP বমবরংরোর ়রোরোর রোদি।

IEP বটম: রোকোি ির্বক্ত রোরোষ্ঠী, সি্তোরোি� বপতোমোতো সহ, রো�ো IEP বিকোশ করো�।

LEA: এবর স্থোিীর ়বশক্ষো সংস্থো িো আপিো� সি্তোিরোক বশক্ষো প�্দোিকো�ী স্কুলরোক বিরোদ�্শ করো�

Pro se: একবর লর্োবরি শি্দ রো� অথ� ্একজি ির্বক্ত একজি অর্োরবি�্� মোধর্রোম প�্বতবিবধতি ্করো�ি িো।
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অকতক্্রত ক্শসাস্রগুকি
অবভভোিক এিং স্কুরোল� মরোধর ্কোর�্ক� রোরোরোরোরোরোর� জির ্বরপস এিং প�োমরোশ�্� জির ্রোিশ করোর়কবর চমৎকো� 
ব�রোসোস� ্�রোর়রোে:

• ConsultLine-এ পোব�িোব�ক সম্পরোদ� একবর ওরোর়িরোপজ �রোর়রোে https://odr-pa.org/
parentresources/parent-resource-library

• রোপিবসলরোভবিয়ো� রোর�্বিং ও প�্রুবক্তরত সহোয়তো� রোিরওয়োক� ্(PaTTAN) তোরোদ� ওরোর়িসোইরোর বপতোমোতো� জির ্
তরোথর্� জির ্বিরোিবদত একবর বিভোর �রোর়রোে।

• CADRE, বিরোশষ বশক্ষোর ়উপরক্ুত বিরো�োধ বিষপ্তব্ত� রোকি্দ�,্ তোরোদ� ওরোরি়সোইরোর বপতোমোতো� জির ্প�চ্�ু ব�রোসোস� ্
�রোর়রোে।

https://www.pattan.net/Parent-Information
http://www.cadreworks.org/
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অযরাশপনকড্রস
অযরাশপনকড্রস A: নমুনা প্রাপযর প্রক্্রয়া্ অকিশযাগ

এ্কি “যথাযথ প্রক্্রয়া অকিশযাগ কিজরঞকপরত“-এ্ ্ূপশ্খা

তোব�খ

বচবঠপরোত�্� পদ্ধবত (উদোহ�ণ: “ই-রোমইল এিং প�্থম রোশ�্ণী� রোমইরোল� মোধর্রোম“)

স্কুল বডসবর�্রোক্র� অর্োরবি� ্িো বিরোশষ বশক্ষো পব�চোলরোক� িোম
বঠকোিো

উত্ত�: েোরোত�্� িোম/স্কুল বডসবর�্রোক্র� িোম – রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোরোর� বিজ্ঞবপ্ত

বপ�্র ়[স্কুল বডসবর�্রোক্র� অর্োরবি� ্িো বিরোশষ বশক্ষো পব�চোলক],

অনুকচরেদ 1: বিরোজরোক এিং আপিো� সি্তোরোি� পব�চর ়কব�রোর ়বদি। পোঠকরোক জোিোরোত বদি রোর এবর একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো� 
অবভরোরোর, এিং অবভরোরোরোর প�্রোর়োজিীর ়প�্োথবমক তথর ্প�্দোি করো�। উদোহ�ণ: আমো� িোম [বপতো-মোতো� িোম]। আমো� [রোেরোল 
িো রোমরোর,় প�্থম এিং রোশষ িোম], [স্কুল রোজলো� িোম] এ� বি�ুরোদ্ধ এই রথোরথ প�্বক�্র়ো� অবভরোরোর দোরোর়� ক�ো হরোর়রোে। আবম 
[বঠকোিো]-এ থোবক।

অনুকচরেদ 2: বিরোশষ বশকষ্ো� েোত�্ বহসোরোি আপিো� সিত্োরোি� রো�োর বিণ�র্ ়এিং সিোকত্ক�ণ সমপ্রোক� ্প�ো্সবঙর্ক তথর ্প�দ্োি ক�িু। 
আপবি রোকি অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোেি রোস সম্পরোক� ্একবর সংবক্ষপ্ত বিিৃবত (এক িো দুবর িোকর)্ বলখুি।

আপবি এই অিুরোচ্েরোদ� জির ্একবর বিরোদ�্বশকো বহসোরোি বিম্িবলবখত প�্শ্িরুবল ির্িহো� ক�রোত পোরো�ি:

• বশক্ষোথ�্ীরোক বক বিরোশষ বশক্ষো� েোত� ্বহরোসরোি বচবহ্িত ক�ো হর?় রবদ হর্ো,ঁ তো�ো কখি শিোক্ত হরোর়বেল?
• প�্থম মূলর্োর়ি প�্বতরোিদি এিং আপিো� সি্তোরোি� প�্থম IEP-এ� তোব�খ রোকোিবর?

• স্কুল বডবস্র�্রোক্র� মোধর্রোম তোরোদ� বচবহ্িত ক�ো হরোর়রোে এমি প�্বতিি্ধী রোশ�্ণী রোকোিবর?
• িত�্মোরোি তো�ো স্কুল রোজলো রোথরোক রোকোি ধ�রোি� বিরোশষ বশক্ষো পব�রোষিো র�্হণ ক�রোে?
• রোকি আপবি এই সমরোর ়এই অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোেি? আপবি বক কো�রোণ এই সমরোর ়এবর ফোইল ক�ো� বসদ্ধোি্ত বিরোর়রোেি?

সেস�রা্ প্রেৃলত
এই বিভোরোর রোসই সমসর্োবর িণ�্িো ক�ো উবচৎ রো আপিোরোক একবর রথোরথ প�্বক�্য়ো� অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোত পব�চোবলত করো�। এরোত 
সমসর্োবর ররোথষ্র বিশদভোরোি িণ�্িো ক�ো উবচৎ, রোরি স্কুল বডবস্র�্ক্র িুঝরোত পো�রোি আপবি রোকি অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোেি এিং রোকোি 
সমসর্োরবুল আপবি শিুোবি অবফসো�রোক বসদধ্োিত্ বিরোত িলরোিি। এই বিভোরোর, আপবি িণ�ি্ো ক�রোত পোরো�ি, রোকি আপবি বিশি্োস করো�ি রোর 
সক্লু বডবসর্�ক্র্ আইি লঙ�্ি ক�রোে, িো রোকি আপিো� অিসথ্োি আইিত সবঠক। অবভরোরোরোর� এই বিভোরবর রোলখো� জির্ আপিোরোক আইি 
সম্পরোক� ্জোিরোত হরোত পোরো�। আপবি এই মর্োিুর়োলবররোত কীভোরোি আইি সম্পরোক� ্বশখরোিি রোস সম্পরোক� ্সংস্থোিরুবল পোরোিি, রোসইসোরোথ 
রোর সংস্থোরুবল� জির ্আপবি আইি রোিোঝো� জির ্সহোর়তো� জির ্কল ক�রোত পোরো�ি ও তোরোদ� রোফোি িমি্�রুবল রোপরোত পোরো�ি৷
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প্রসরতালিত লনষরপতরলত
আপিো� অবভরোরোরোর� সমোধোি ক�ো� জির ্আপবি স্কুল বডবস্র�্ক্ররোক বক ক�রোত িলরোেি তো এই বিভোরোর িণ�্িো ক�ো উবচৎ।

উদোহ�ণসি্�ূপ, আপিো� অবভরোরোরোর� সোরোথ জবড়ত সমসর্োরুবল� উপ� বিভ�্� করো�, আপবি আপিো� অবভরোরোরোর� সমোধোি ক�ো� 
জির ্স্কুল বডবস্র�্ক্ররোক বিম্িবলবখতরুবল� একবর িো একোবধক কোজ ক�রোত িলরোত পোরো�ি:

• আপিো� সি্তোরোি� জির ্একবর মূলর্োর়ি প�্দোি ক�ুি

• আপিো� সি্তোরোি� জির ্একবর উপরুক্ত স্থোি বিধ�্ো�ণ ক�ুি

• িূর্িতম সীমোিদ্ধ পব�রোিরোশ উপরুক্ত বশক্ষো র�্হরোণ� জির ্আপিো� সি্তোরোি� জির ্প�্রোর়োজিীর ়পব�রোষিো প�্দোি ক�ুি

• অতীরোত তো�ো রোর পব�রোষিো বদরোত ির্থ� ্হরোর়রোে তো� জির ্বশক্ষোরত পব�রোষিো প�্দোি ক�ুি

• উপসংহোরো� রোপৌঁেোি রোর আপিো� সি্তোরোি� আচ�ণরুবল তোরোদ� অক্ষমতো� প�্কোশ এিং তো�ো শোবস্তমূলক কো�রোণ আপিো� সি্তোরোি� 
স্থোি পব�িত�্ি ক�রোত পোরো� িো

দ�ষ্্রির্: আপিো� প�্স্তোবিত বিষপ্ত্বত� উপরো� তোবলকোভকুত্ রোকোরোিো উদোহ�ণ অিত্ভ�ুক্ত্ িোও হরোত পোরো�। আপিো� প�স্ত্োবিত বিষপ্তব্তবর 
আপিো� অবভরোরোরোর� জির ্বিবদ�্ষ্র হওর়ো উবচৎ এিং আপিো� অবভরোরোরোর� সমোধোি ক�ো� জির ্আপবি স্কুল বডবস্র�্ক্ররোক বদরোয় বক 
ক�রোত চোি তো িণ�্িো ক�ো উবচৎ।

আি্তব�কভোরোি,

আপিো� িোম

cc: বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির ্অবফস (ই-রোমইরোল� মোধর্রোম)
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গু্ুতিরপূণ্র তথযর

আপিো� কোরোে “রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোর ফম�“্ পূ�ণ ক�ো� বিকল্প �রোর়রোে রো বিরো�োধ বিষ্পত্বত� জির ্অবফরোস� 
মোধরর্োম উপলিধ্ �রোয়রোে। আপবি স্কলু বডবস্র�ক্র্ িো সক্লু বডবসর্�র্োকর্� অর্োরবি��্ কোরোে একবর বচবঠ� আকোরো� আপিো� 
রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোরোর� রোিোবরশ বলখরোত পোরো�ি (এই ফম�্র্োরোর� একবর িমুিো উপরো� অি্তভু�্ক্ত ক�ো হরোর়রোে)। 
অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোত, আপিোরোক অিশর্ই একবর অিুবলবপ স্কুল বডসবর�্ক্র িো তোরোদ� অর্োরবি�্� কোরোে পোঠোরোত হরোি। 
আপিোরোক অিশর্ই আপিো� অবভরোরোরোর� একবর অিুবলবপ বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় (ODR)-এ পোঠোরোত হরোি। 
ODR-এ আপিো� অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোত, odr@odr-pa.org বঠকোিোর ়একবর ই-রোমইরোল এবর রুক্ত ক�ুি।

আপিো� জির ্এরো রোিোঝো রু�ুতি্পূণ� ্রোর আপিো� অবভরোরোরবর স্কুল বডবস্র�্ক্ররোক িুঝরোত রোদওর়ো� জির ্ররোথষ্র তথর ্
প�্দোি ক�রোত হরোি রোর আপবি রোকি অবভরোরোর দোরোর়� ক�রোেি এিং আপবি তোরোদ� বকভোরোি সমোধোি ক�রোত িলরোেি। 
রবদ আপবি িো করো�ি, তোহরোল আপিো� অবভরোরোর অপর�্োপ্ত িরোল বিরোিবচত হরোত পোরো�। রবদ আপিো� অবভরোরোর 
অপর�্োপ্ত িরোল বিরোিবচত হর,় তোহরোল আপবি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� কোরোে এবর সংরোশোধি ক�ো� সুরোরোর চোইরোত পোরো�ি। 
আপিো� জির্ এবর রোিোঝোও র�ুতুিপ্ণূ� ্রোর আপিো� অবভরোরোরোর� রোক্ষরোত� ্প�র্োতর্কবর সমসর্োরোক অি্তভ�ুক্্ত ক�রোত হরোি 
রো আপবি রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো� মোধর্রোম বসদ্ধোি্ত বিরোত চোি। আপবি রবদ আপিো� অবভরোরোরোর রোকোরোিো সমসর্ো উত্থোপি 
ক�রোত ির্থ� ্হি, তোহরোল রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো আপিোরোক আপিো� রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবিরোত রোসই সমসর্োবর উত্থোপি 
ক�ো� অিুমবত রোদরোিি িো।

এই ডকুরোমি্রবর একবর রথোরথ প�্বক�্য়ো� অবভরোরোরোর� রোিোবরশ রোলখো� একবর উপোরোর়� একবর উদোহ�ণ প�্দোি করো�। 
আপিোরোক এই ফম�্র্োরবর অিুস�ণ ক�রোত হরোি িো, তরোি আপিোরোক অিশর্ই আপিো� অবভরোরোরোর বিম্িবলবখত তথর্রুবল 
অি্তভু�্ক্ত ক�রোত হরোি:

1. সি্তোরোি� িোম
2. স্কুরোল উপবস্থত বশশু� িোম
3. সমসর্ো সম্পবক�্ত তথর ্সহ সমসর্ো� প�্কৃবত� িণ�্িো
4. সমসর্োবর� একবর প�স্্তোবিত বিষপ্তব্ত, রোর পব�মোরোণ আপবি এবর সমপ্রোক� ্জোরোিি এিং একবর অফো� ক�রোত পোরো�ি৷

mailto:odr%40odr-pa.org?subject=
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নমুনা “যথাযথ প্রক্্রয়া্ অকিশযাশগ্ কিজরঞকপরত“

20 রোম, 2021

ই-রোমইল এিং প�্থম রোশ�্ণী� রোমইরোল� মোধর্রোম

Mr. Joseph Smith, Esquire
Smith & Lucas
555 রোমইি রোসি্র., রোহোমরোউি, PA 15155  
(555 Main St.
Hometown, PA 15155)

উত্ত�ঃ Jane Doe/ রোহোমরোউি স্কুল বডবস্র�্ক্র – রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোরোর� বিজ্ঞবপ্ত

বপ�্র ়Mr. Smith,

আমো� িোম Joanna Doe. এবর রোহোমরোউি স্কুল বডবস্র�্রোক্র� বি�ুরোদ্ধ আমো� রোমরোর ়Jane Doe-এ� পক্ষ রোথরোক দোরোর়� ক�ো 
একবর বডউ প�্রোসস অবভরোরোর৷ আম�ো 123 রোমইি বস্র�্র রোহোমরোউি, PA 15155-রোত রোহোমরোউি স্কুল বডসবর�্রোক্র� মরোধর ্অিবস্থত 
একবর বঠকোিোরোত িোস কব�।

Jane ডোউি বসিরোড�ো্রোম আক�্োিত্ একজি 18 িে� িরস়ী বশক্ষোথ�ী্। রোস িত�্মোরোি রোহোমরোউি হোই সক্রুোল 12 তম রোশ�ণ্ীরোত পরোড়। বডবসর্�ক্র্ 
Jane-রোক বিরোশষ বশক্ষো� প�র্োর়োজি এমি একজি বশক্ষোথ�ী্ বহসোরোি বচবহি্ত করো�রোে, রো� প�ো্থবমক িবুদধ্িতৃব্তক অকষ্মতো এিং িোক 
ও ভোষো প�ব্তিিধ্কতো� মোধর্বমক অকষ্মতো �রোরর়োে৷ তো� IEP এ� মোধর্রোম, Jane রোশখো� সহোর়তো, শো�ীব�ক রোথ�োবপ, রোপশোরত রোথ�োবপ, 
এিং বসপ্চ-লরো্ঙ্ররুোরজ় রোথ�োবপ র�হ্ণ করো�।

সেস�রা্ প্রেৃলত
Jane-এ� সোমপ্�ব্তকতম IEP বমবরংরোর়, 1 রোম, 2021-এ, সক্লু বডবসর্�ক্্র Jane-রোক সপুোব�শ করো�বেল রোর এই সক্লু িেরো�� রোশরোষ সি্োতক. 
আম�ো সি্োতরোক� জির ্বডবসর্�র্োকর্� প�স্ত্োরোি� সোরোথ একমত িই এিং এই স্কুল িেরো�� রোশরোষ বডবসর্�ক্্ররোক Jane-রোক র�র্ো্জরুোরর় ক�ো 
রোথরোক বি�ত �োখো� জির ্একবর আরোদরোশ� জির ্এই বডবস্র�্রোক্র প�্রোসস অবভরোরোর দোরোর়� কব�।

আম�ো Jane-এ� রোশখো� সহোর়তো বশক্ষরোক� সোরোথ একমত রোর Jane এখিও তো� স্থোিোি্ত� লরোক্ষর ্অর�্রবত ক�রোত পোরো� এিং এই 
স্কুল িেরো�� অতীরোত স্কুরোল চোবলরোর ়রোওর়ো� মোধর্রোম উপকৃত হরোত পোরো�। Jane স্কুরোল� কোরোজ� রোপ�্োর�্োরোম স্থোিোি্তরো�� মোধর্রোম তো� 
প�্বশক্ষণ চোবলরোর ়রোওর়ো� আর�্হ প�্কোশ করো�রোে। চোকব�� প�্বশক্ষক ব�রোপোর� ্করো�রোেি রোর Jane-এ� দক্ষতো উি্িত হরোর়রোে, এিং 
রোস এই রোপ�্োর�্োরোম চোবলরোর ়রোররোল উপকৃত হরোি।

Jane-এ� সোম্প�্বতক IEP বমবরংরোর ়NOREP পোওর়ো� প�, আম�ো বডসবর�্রোক্র� সরোঙর্ মধর্স্থতো� অিুরো�োধ ক�বে। আম�ো 15 রোম,  
2021-এ মধর্স্থতোর ়অংশ বিরোর়বেলোম বকি্ত ুআমোরোদ� মতবিরো�োধ সমোধোি ক�রোত পোব�বি। বিঠরোক� প�, বডসবর�্ক্র আিো� একবর 
NOREP জোব� করো� সুপোব�শ করো� রোর এই স্কুল িেরো�� রোশরোষ Jane স্িোতক অজ�্ি ক�রোি। আম�ো আিো� বদি্মত রোপোষণ করো�বে 
এিং এখি এই রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোরোর� রোিোবরশ ফোইল করো�বে।

ইিবডবভজুর়োলস উইথ বডজঅর্োবিবলবরস এডুরোকশি অর্োক্র (IDEA) পোিবলক স্কুলরুবল� জির ্21 িে� ির়রোস� মরোধর ্IEPs-এ� 
বশক্ষোথ�্ীরোদ� বিিোমূরোলর ্উপরুক্ত পোিবলক এডুরোকশি (FAPE) প�্দোি ক�রোত চোর়। Jane এখিও 21 িে� ির়সী ির়। রোস স্িোতক 
সম্পি্ি ক�রোত চোর ়িো। তো� রোশখো� সহোর়তোকো�ী বশক্ষক এিং চোকব�� প�্বশক্ষক বিশি্োস করো�ি রোর রোস স্কুরোল চোবলরোর ়রোররোত উপকৃত 
হরোি এিং তো� িরোলি রোর রোস এখিও তো� IEP লরোক্ষর ্অর�্রবত ক�রোত পোরো�ি। রোস আইিত এই িেরো�� পরো�ও স্কুরোল চোবলরোর ়রোওর়ো� 
অবধকো�ী এিং স্িোতক সম্পি্ি হওর়ো উবচৎ ির়৷
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প্রসরতালিত সোধান
এই অবভরোরোরোর� সমোধোি ক�ো� জির,্ আম�ো একবর আরোদশ চোই রোর স্কুল বডসবর�্ক্র:

1. Jane-রোক উপরুক্ত বশক্ষো প�্দোি ক�ো চোবলরোর ়রোররোত পোরো� রতক্ষণ িো তো� ির়স 21 হর ়িো রতক্ষণ িো তো� IEP দল বিধ�্ো�ণ করো� 
রোর রোস তো� IEP সরোি্তোষজিকভোরোি সম্পি্ি করো�রোে।

আপিো� রবদ রোকোি প�্শ্ি থোরোক িো আমো� সোরোথ এই বিষরোর ়আরোলোচিো ক�রোত চোি তোহরোল অিুর�্হ করো� বিবদি্�্ধোর ়আমো� সোরোথ 
রোরোরোরোরোর ক�ুি।

Sincerely,

Joanna Doe
Joanna Doe
(Jane Doe-এ্ লপতা-োতা)

অিুবলবপ: বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় (ইরোমইল িো বচবঠ� মোধর্রোম)
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অযরাশপনকড্রস B: কনষরপতরকত সিা্ কি্শিরপ্ কশি

কনষরপতরকত্ সিা্ কি্িরপগুকি

রখি বপতোমোতো একবর রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� জির ্অিুরো�োধ করো�ি, তখি প�্বতিি্ধী বশক্ষো আইি (IDEA) এ� জির ্অবভভোিক 
এিং স্থোিীর ়বশক্ষো সংস্থোরোক (LEA) একবর “বিষ্পত্বত সভোরোত“-এ অংশর�্হণ ক�রোত হরোি। এই বির়রোম� একমোত� ্ির্বতক�্ম হল রখি 
উভর় পকষ্ই বিষপ্ত্বত সভো পব�তরো্র ক�ো� জির্ বলবখতভোরোি সমম্ত হর়, অথিো উভর় পকষ্ই রো�রোজোবলউশি সভো� পব�িরোত�্ মধর্সথ্তো 
ির্িহো� ক�রোত সম্মত হর়। বমবরংরোর়� উরোদ্দশর ্হল বিরো�োরোধ� সমোধোি ক�ো� রোচষ্রো ক�ো রোরোত শুিোবি� প�্রোর়োজি িো হর়।

রবদ দলরুবল একবর বিষ্পত্বত সভোরোত অংশর�্হণ করো�, তরোি রোিশ করোর়কবর পেি্দ �রোর়রোে:

• অবভভোিক এিং LEA বিষ্পত্বত সভোরোত উপবস্থত হরোত পোরো�ি এিং বিরো�োধ সমোধোরোি� রোচষ্রো ক�রোত পোরো�ি; িো

• অবভভোিক এিং LEA চুবক্তরোত রোপৌঁেোরোত পক্ষরুবলরোক সহোর়তো ক�ো� জির ্একবর ODR ফর্োবসবলরোরর�রোক বিষ্পত্বত সভোরোত 
উপবস্থত থোকরোত সম্মত হরোত পোরো�; িো

• অবভভোিক এিং LEA রো�রোজোবলউশি বমবরংরোর়� পব�িরোত� ্মধর্স্থতোর ়অংশ বিরোত সম্মত হরোত পোরো�। মধর্স্থতো এিং বিষ্পত্বত সভো� 
সুবিধো উভর ়পরোক্ষ� জির ্বিিোমূরোলর ্উপলি্ধ �রোয়রোে। মধর্স্থতো এিং বিষ্পত্বত সভো ফর্োবসবলরোরশি উভর়ই রোসি্চ্েোরোসিী এিং তোই 
এবররোর ়রোওর়ো� জির ্উভর ়পক্ষরোকই সম্মত হরোত হরোি।

মধর্স্থতো িো বিষ্পত্বত সভো শু� ুক�রোত, অিুর�্হ করো� উপরুক্ত ফম�(্রুবল) পূ�ণ ক�ুি এিং সি্োক্ষ� ক�ুি এিং ODR-এ জমো বদি। 
মধর্স্থতো এিং বিষ্পত্বত সভো� ফর্োবসবলরোরশি উভর ়বিষরোর ়আ�ও তরোথর্� সোরোথ ফম�্বর ODR-এ� ওরোর়িসোইরোর পোওর়ো রোরোি।

এেোড়োও আপবি মধরস্থ্তো িো বিষপ্ত্বত সভো� ফরো্বসবলরোরশরোি সহোরত়ো� জির ্বিমি্বলবখত ODR কম�ী্রোদ� সোরোথ রোরোরোরোরোর ক�রোত পোরো�ি:

Lori Shafer: 800-222-3353, বিকল্প 2 (মধর্স্থতো� সহোর়তোকো�ী); িো
Kati Clendenin: 800-222-3353, বিকল্প 5 (বিষ্পত্বত সভো� সুবিধো)।

mailto:https://odr-pa.org/request-forms/?subject=
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অযরাশপনকড্রস C: কনষরপতরকত সিা্ শডিা ফম্র

বিষ্পত্বত সভো� রোেটো েীট 

বিরোদ�্েোিলী:

িুর্রো�ো অফ রোস্পশোল এডুরোকশি (BSE) এিং িুর্রো�ো অফ আবল� ্ইি্রো�রোভিশি সোবভ�্রোসস 
(BEIS)-এ� কোরোে ইিবডবভজুর়োলস উইথ বডজঅর্োবিবলবরস এডুরোকশি অর্োক্র (IDEA) 
কোর�্ক� ক�ো� জির্, এই আইরোি� সমোধোরোি� প�র্োরো়জিীর়তোরবুল সহ সোধো�ণ ততত্িো্িধোরক় 
কত�ৃত্ি ্ �রোরর়োে। রোসই দোবরর়োতি�্ অংশ বহসোরোি, এই িরুর্ো�োরবুল এই ফরোম� ্প�দ্তত্ তথর ্পর�ো্রোলোচিো� 
মোধর্রোম বিষ্পত্বত সভো� প�্বক�্র়ো� সোরোথ সম্পবক�্ত সমস্ত বিবধিদ্ধ প�্রোর়োজিীর়তো� সোরোথ  
বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি রোপ�্োর�্োম/LEA-এ� সম্মবত পর�্রোিক্ষণ করো�।

সমম্বত� উরোদদ্রোশর ্িরুর্ো�ো� এই রোডরো িরি্হো� ক�ো� পোশোপোবশ, বিরো�োধ বিষপ্তব্ত� কোর�্োলয় 
(ODR)-এ� জির ্রোফডোরো�ল-বিরোদ�্বশত পব�সংখর্োি সংকলরোি� জির ্তথর ্প�্রোর়োজি, এিং 
রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্� সমর়রো�খো� উরোদদ্রোশর ্তথর ্প�র্োরো়জি। তোই, এই বতিবর কো�রোণই, িবথ� মরোধর ্
বিধ�ো্ব�ত সমরস়ীমো অিরুোরী় LEA-এ� এই ফম�ব্র প�ূণ ক�ো এিং রোফ�ত রোদওরো় অপব�হোর�্। 
ফম�্বর রোদব�রোত জমো রোদওর়ো� ফরোল বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি রোপ�্োর�্োম/LEA-এ� সোরোথ 
BSE িো BEIS রোরোরোরোরোর ক�রোত পোরো�। ফম�ব্র সমপ্ণূ� ্হওরো়� পরো�, অিরু�হ্ করো� এবর বিরো�োধ 
বিষ্পত্বত� জির ্রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো; এিং অবভভোিক িো কোউবি্সলরোক ইরোমইল ক�ুি।

বিষ্পত্বত সভো� রোডরো শীর শুধুমোত� ্IDEA-এ� অধীরোি অবভভোিক-সূবচত রথোরথ প�্বক�্র়ো 
শুিোবি� রোক্ষরোত� ্প�্রোরোজর্। শুধুমোত� ্প�্বিধোরোি� অধর্োর ়15 এিং 16 এ� সোরোথ সম্পবক�্ত  
LEA-শু� ুক�ো শুিোবি এিং শুিোবি� বিষ্পত্বত  পূ�রোণ� প�্রোর়োজি রোিই।

***
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বেেু/েোরোত�্� িোম: 

LEA িো বপ�্-স্কুরোল� প�্োরবমক হস্তরোক্ষপ রোপ�্োগ�্োম: 

LEA ইি্টো�বমবেরোরেট ইউবিট িমি্�: 

ODR িোইল িং: 

রোর তোব�রোি LEA িো বপ�-্সকু্ল আবল� ্ইি্টো�রোভিেি রোপ�ো্গ�ো্ম বপতোমোতো� ররোরর প�ব্ক�র্েো� অবভরোরোরোগ� 

রোিোবটে রোপরোরেরোে: 

I. বিষ্পত্বত� পর�্োরোয়� রোেটো

1.  অিুগ�্হ করো� এই প�্রোে্ি� উত্ত� বদি রবদ একবট বিষ্পত্বত সভো বিধ�্োব�ত হরে এিং অিুবষ্ঠত হরে। 
রবদ িো হরে, এই প�্ে্িবট এবেেরোরে রোি এিং প�্ে্ি 2-এ এবগরোরে রোি।

a. বিষ্পত্বত সভো� তোব�খ*

* বির়ম রোমরোি চলো� জির,্ (a) রথোরথ প�্বক�্র়ো� অবভরোরোর রোিোবররোশ� প�্োবপ্ত� তোব�খবর 
অিশরই্ LEA িো বপ�-্সক্লু আবল� ্ইির্ো�রোভিশি রোপ�ো্র�ো্রোম� প�ো্বপত্� তোব�রোখ� 15 বদরোি� 
মরোধর ্হরোত হরোি।

রবদ িো হরে, অিুগ�্হ করো� ির্োির্ো ক�ুি:

b.  LEA িো বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি রোপ�্োর�্োম বিম্িবলবখত আশি্োস প�্দোি করো�:  

•  বশক্ষোথ�্ী� IEP দরোল� প�্োসবঙর্ক সদসর্�ো 34 C.F.R. §300.510(a)(1) অিুরোর়ী সভোর ়
উপবস্থত বেরোলি।
হর্ো ঁ িো 
c c

রবদ িো হয়, তরোি ির্োখর্ো ক�ুি:
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•  বিঠরোক 34 C.F.R §300.510(a)(1)(i) অিরুোর়ী “(LEA/বপ�-্সক্লু আবল� ্ইির্ো�রোভিশি রোপ�ো্র�ো্ম)-এ� 
একজি প�্বতবিবধ অি্তভু�্ক্ত থোকরোিি, রো� (LEA)“-এ� পরোক্ষ বসদ্ধোি্ত রোিওর়ো� ক্ষমতো �রোর়রোে।
হর্ো ঁ িো 
c c

রবদ িো হর,় অিুর�্হ করো� ির্োখর্ো ক�ুি:

•  বিষ্পত্বত� রোসশরোি অর্োরবি�্রোদ� বিষরোর,় 34 C.F.R. §300.510(a)(1)(ii)। 

c  উভর ়পরোক্ষ� অিুরো�োরোধ অর্োরবি�্�ো অংশর�্হণ করো�বেরোলি; িো

c  বপতোমোতো�ো একজি অর্োরবি�্� অংশর�্হরোণ� জির ্অিুরো�োধ করো�ি িোই, এিং রোসইজির ্ 
LEA িো বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি কোউরোি্সল উপবস্থত বেল িো; িো

c  অবভভোিরোক� অর্োরবি� ্অংশর�্হণ করো�বেরোলি, বকি্ত ুLEA িো বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি 
রোপ�্োর�্োম কোউরোি্সল অংশর�্হণ করো�িবি।

c. রো�জুরোলেি বমবটং এ� িলোিল বক বেল? (একবট বিি�্োচি ক�ুি)

c  সভোর ়পূণ�্োঙ্গ বিষ্পত্বত অবজ�্ত হর়।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�ুি এিং ফম�্বর ODR, শুিোবি কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।

c  বিঠরোক আংবেক বসদ্ধোি্ত হরোর়রোে।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�ুি এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।

c   প�ো্রবমক চবুকত্ বিষপ্তব্ত সভোরোত পব�ণত হরোয়রোে, অথিো বিষপ্ত্বত� সমরোয়� মরোধর্ পক্ষরবুল বিষপ্তব্ত 
আরোলোচিো চোবলরোর ়রোরোচ্ে। পক্ষরুবল 30-বদরোি� বিষ্পতব্ত� সমরোর�় মরোধর ্সমপূ্ণ��ূ্রোপ চবুক্তবর চড়ূোি্ত 
ক�রোি।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�ুি এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।
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অরিো 

c   বিষ্পত্বত� সভো প�্োরবমক চুবক্তরোত রোপৌঁরোেরোে, বকি্ত ু30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সমরোর়� মরোধর ্দলরুবল 
সম্পূণ�্�ূরোপ চুবক্তবর চূড়োি্ত ক�রোত পোরো� িো।

দ�ষ্র্ির:্ রখি পকষ্রুবল 3-বদরোি� বিষপ্তব্ত�  সমরক়োরোল বিষর়বর সমপ্ণূ��ূ্রোপ সমোধোি ক�রোত সকষ্ম 
িয়, তখি রথোরথ প�ব্ক�র়্ো শিুোবি� অিরুো�োধ প�ত্রো্হো� িো ক�ো হরোল বিষ্পতব্ত� রোমরো়দ রোশষ হওরো়� 
সোরোথ রথোরথ প�ব্ক�র়্ো কোর�্ক�ম্ শ�ু ুহরোি। 30-বদরোি� বিষপ্তব্ত� পর�্োয়কোরোল� রোমরো়দ রোশষ হওরো়� 
পরো� রোর রোকোিও মীমোংসো চবুক্ত হরোত পোরো� িো চডূো়িত্ হরোত পোরো� তো একবর রো�রোজোবলউশি বমবরং চবুক্ত 
রঠি করো� িো, ি�ং অবভভোিক এিং LEA িো বপ�-্সক্লু আবল� ্ইির্ো�রোভিশি রোপ�্োর�ো্রোম� মরোধর্ একবর 
িরব্ক্তরত বিষপ্তব্ত চবুক্ত বহসোরোি বিরোিবচত হয়।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�ুি এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।

c   বিষ্পত্বত� রোকোি বসদ্ধোি্ত হয় িোই।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�ুি এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।

c   বিষ্পত্বত� সভো েু�ু হওরেো� প�, বকি্ত ু30 বদরোি� বিষ্পত্বত পর�্োয়কোল রোশষ হওর়ো� আরোর, 
দলরুবল বলবখতভোরোি সম্মত হরোর়বেল রোর রোকোিও চুবক্ত সম্ভি ির়।

বলবখত চুবক্ত� তোব�খ   

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। বিষ্পত্বত সভো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� 
ক�িু এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এিং অবভভোিক িো কোউরোিস্লরোক রোফ�ত পোঠোি রোর 
তোব�রোখ উভর ়পরোক্ষ� চুবক্ত েোিোই িবথরোত সি্োক্ষ� ক�ো হরোর়বেল, তরোি 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� 
সময়কোরোল� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) ির্িসোবর়ক বদরোি� পরো�, রোকোিও রোক্ষরোত�্ই ফম�্বর 
রোফ�ত রোদওর়ো হরোি িো। 
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2.  রবদ রোকোি বিষ্পত্বত সভো অিুবষ্ঠত িো হয়, অিুগ�্হ করো� এই সকল প�্ে্িোিলী� উত্ত� প�্দোি ক�ুি।

এই কো�রোণ বিষ্পত্বত সভো অিুবষ্ঠত হয় িোই:

c   উভর ়পক্ষই   তোব�রোখ বিষ্পত্বত� সভো িোবতল ক�রোত বলবখতভোরোি 
সম্মত হরোর়বেল

আপবি ফম�্ প�ূণ করো�রোেি। প�ত্রো্হোরো�� বতি (3) কোর�ব্দিরোস� মরোধর ্অিরু�হ্ করো� সিো্কষ্� ক�িু 
এিং ফম�্বর ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউরোি্সলরোক রোফ�ত বদি।

c   অবভভোিক রথোরথ প�্বক�্র়ো� জির ্অিুরো�োধ প�্তর্োহো� করো�রোেি।

আপবি ফম� ্প�ূণ করো�রোেি। অিরু�হ্ করো� সিো্ক্ষ� ক�িু এিং বপতোমোতো� প�ত্রো্হোরো�� বতি (3) 
কোর�ব্দিরোস� মরোধর ্ODR, শিুোবি কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো প�োমশ�্দোতো� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি।

c   15 বদরোি� সমর়সীমো রোশষ হওর়ো� আরোর মোমলোবর বিষ্পত্বত ক�ো হর়।

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� ক�ুি এিং বিষ্পত্বত� তোব�রোখ� বতি (3) 
কোর�্বদিরোস� মরোধর ্ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউরোি্সলরোক ফম�্বর রোফ�ত বদি।

c   30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সমর ়রোশষ হরোর়রোে; 34 CFR §300.322 (d) অিুসোরো� রুবক্তসঙর্ত প�্রোচষ্রো 
ক�ো এিং িবথভুক্ত ক�ো� পরো� বিষ্পত্বত সভোরোত অবভভোিক(গণ) অংেগ�্হণ ক�রোত অসি্ীকো� 
করো�রোেি৷

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। অিুর�্হ করো� সি্োক্ষ� ক�ুি এিং 30-বদরোি� বিষ্পত্বত পর�্োয়কোরোল� 
রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো 
কোউরোি্সলরোক ফম�্বর রোফ�ত বদি।

c   বিষ্পত্বত সভো� পব�িরোত� ্দলরুরোলো মধর্স্রতো রোিরোে রোিরে।

প�্শ্ি 3 এ এবররোর ়রোি।
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3.  একবট রো�রোজোবলউেি অবধরোিেরোি� পব�িরোত� ্মধর্স্রতো রোিরোে রোিওরেো দলগুবল� জির,্ িলোিল বক 
বেল?

c   সি বিষরোর ়সমরোঝোতো হরোরেরোে।

আপবি ফম�্ প�ূণ করো�রোেি। অিরু�্হ করো� সিো্কষ্� ক�িু এিং মধর্সথ্তো� বতি (3) কোর�ব্দিরোস� মরোধর্ 
ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি, তরোি 30-বদরোি� 
বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

c   মধর্স্থতোর ়আংবেক সমোধোরোি রোপৌঁরোেরোে।

আপবি ফম�্ প�ূণ করো�রোেি। অিরু�্হ করো� সিো্কষ্� ক�িু এিং মধর্সথ্তো� বতি (3) কোর�ব্দিরোস� মরোধর্ 
ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি, তরোি 30-বদরোি� 
বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

c   মধর্স্থতো শু� ুহওর়ো� পরো�, বকি্ত ু30 বদরোি� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� আরোর, পক্ষগুবল বলবিতভোরোি 

সম্মত হরোরেবেল রোর রোকোিও চুবক্ত সম্ভি িরে। বলবখত চুবক্ত� তোব�খ  

আপবি ফম� ্প�ূণ করো�রোেি। অিুর�হ্ করো� সিো্কষ্� ক�িু এিং ফম�ব্র ODR, রোহয়োব�ং কম�ক্ত�ো্ এিং 
বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে রোফ�ত বদি রোসই তোব�রোখ� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্রোর তোব�রোখ 
উভর ়পরোক্ষ� দি্ো�ো চুবক্ত েোিোই িবথরোত সি্োক্ষ� ক�ো হরোর়বেল, তরোি 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� রোমর়োদ 
রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

c   মধর্স্থতো রোসশরোি� মোধর্রোম প�্োরবমক চুবক্তরোত রোপৌঁরোেরোে, অথিো বিষ্পত্বত� সময়কোরোল পক্ষরুবল 
বিষ্পত্বত� আরোলোচিো চোবলরোর ়রোরোচ্ে। পক্ষরুবল 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সময়কোরোল� মরোধর ্
সম্পূণ�্�ূরোপ চুবক্তবর চূড়োি্ত ক�রোি।

আপবি ফম�্ প�ূণ করো�রোেি। অিরু�্হ করো� সিো্কষ্� ক�িু এিং মধর্সথ্তো� বতি (3) কোর�ব্দিরোস� মরোধর্ 
ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি, তরোি 30-বদরোি� 
বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

অরিো 

c   মধর্স্থতো প�্োরবমক চবুকত্রোত রোপৌঁরোেরোে, বকি্ত ুপকষ্রুবল 30-বদরোি� বিষপ্তব্ত� সময়কোরোল� মরোধর ্
চুবক্তবররোক সম্পূণ�্�ূরোপ চূড়োি্ত ক�রোত পোরো� িো।
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দ�্ষ্রির:্  রখি পক্ষরুবল 30-বদরোি� বিষপ্তব্ত� সমরক়োরোল বিষর়বর সম্পণূ��ূ্রোপ সমোধোি ক�রোত সক্ষম িয়, 
তখি রথোরথ প�্বক�্র়ো শুিোবি� অিুরো�োধ প�্তর্োহো� িো ক�ো হরোল বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� 
সোরোথ সোরোথ রথোরথ প�্বক�্র়ো কোর�্ক�্ম শু� ুহরোি। 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সময়কোরোল� রোমর়োদ রোশষ 
হওর়ো� পরো� রোর রোকোিও মীমোংসো চুবক্ত �রোর িো চূড়োি্ত হর ়তো একবর বিষ্পত্বত� সভো� চুবক্ত রঠি 
করো� িো, ি�ং অবভভোিক এিং LEA িো বপ�্-স্কুল আবল� ্ইি্রো�রোভিশি রোপ�্োর�্োরোম� মরোধর ্একবর 
ির্বক্তরত বিষ্পত্বত চুবক্ত সম্পোবদত হয়।

আপবি ফম� ্প�ূণ করো�রোেি। অিরু�হ্ করো� সি্োকষ্� ক�িু এিং মধরস্থ্তো� বতি (3) কোর�ব্দিরোস� মরোধর্ 
ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি, তরোি 30-বদরোি� 
বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

c   পক্ষরুবল 30-বদরোি� বিষ্পত্বত� সমর ়রোশরোষ মধর্স্থতো চোবলরোর ়রোররোত বলবখতভোরোি সম্মত হরোর়রোে।

দ�্ষ্রির:্  রবদ পরো� অবভভোিক িো স�কো�ী সংস্থো মধরস্থ্তো প�্বক�্রো় রোথরোক প�্তরো্হো� করো�, তরোি প�িত�ী্ বদি 
রোথরোক 45-বদরোি� সমর়রো�খো শু� ুহর়।

বলবখত চুবক্ত� তোব�খ:   

আপবি ফম� ্পূ�ণ করো�রোেি। অিুর�্হ করো� সি্োক্ষব�ত চুবক্ত� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর ্ODR, 
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং অবভভোিক িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর সি্োক্ষ� ক�ুি এিং রোফ�ত বদি, 
তরোি বিষ্পত্বত� সময়কোরোল� 30-বদরোি� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ ির ়
সময় প�্রোরোজর ্িয়।

c   মধর্স্থতোর ়রোকোরোিো সমরোঝোতো হর়বি। 

আপবি ফম� ্প�ূণ করো�রোেি। অিরু�হ্ করো� সিো্কষ্� ক�িু এিং মধরস্থ্তো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� মরোধর্ 
ODR, রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো এিং বপতোমোতো িো কোউবি্সরোল� কোরোে ফম�্বর রোফ�ত বদি, তরোি 30-বদরোি� 
বিষ্পত্বত� রোমর়োদ রোশষ হওর়ো� পরো� বতি (3) কোর�্বদিরোস� রোিবশ সমর়কোল প�্রোরোজর ্িয়।

4. মি্তির:্
[রবদ এই রোকস সমপ্রোক� ্প�ো্সবঙর্ক তথর ্থোরোক, তরোি এই ফম�ব্ররোত অিরথ্োর় র�হ্ণ ক�ো িো হর,় অিরু�হ্ করো� এবর 
এখোরোি প�্দোি ক�ুি]:
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[ফম� ্পূ�ণকো�ী ির্বক্ত� িোম মুবদ�্ত িোম]

[ফম� ্পূ�ণকো�ী ির্বক্ত� পদিী]

[ফম� ্পূ�ণকো�ী ির্বক্ত� রোফোি িমি্�]

[ফম� ্পূ�ণকো�ী ির্বক্ত� ইরোমইল বঠকোিো]

[ফম� ্পূ�ণকো�ী ির্বক্ত� সি্োক্ষ�]
[ইরোলক্র�্বিক সি্োক্ষ� র�্হণরোরোরর্]

[তোব�খ]

শুধুমোত� ্ODR অভর্ি্ত�ীণ উরোদ্দরোশর ্প�্রোরোজর্
 আদর্ক্ষ�/তোব�খ

ODR-এ� মোধরর্োম রৃহীত: 

এরোকস্ল এবির্�:্ 

ডোরোরোিস এবির্�:্ 



বিরো�োধ বিষ্পত্বত� কোর�্োলয় | 123

রোকস মরো্রোিজোরো�� কোরোে ফরো�োরো়ড� ্ক�িু: 

প�ব্ত BSE: 
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অযরাশপনকড্রস D: পক্িিশন্ নমুনা

Jones ল’ ফোম� ্(Jones Law Firm)
বপ.ও. িক্স 388, রোসি্রোব� বসবর, PA 99999  

(P. O. Box 388  
Centery City, PA 99999)

আরস্র 1, 2020

ইকিে্্রলনে কেইি এিং প্রথে কশ্রেী্ কেইকি্ োধ�রকে
রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো (Hearing Officer)
বপ.ও. িক্স 91, বপরসিোর�,্ PA 10000  
(P. O. Box 91
Pittsburgh, PA 10000)

প�্বতবক�্য়ো: বশক্ষোথ�্ী িিোম রোপিবসলভোবির়ো স্কুল বডবস্র�্ক্র, ODR ফোইল িং 12345-1112 অির্হবত� পব�চলি

বপ�্র ়রোহয়োব�ং কম�্কত�্ো:

 এই অবফসবর এই বিষরোর ়রোপিবসলভোবির়ো স্কুল বডসবর�র্োক্র� প�ব্তবিবধতি ্করো�। অবভভোিকরোদ� রথোরথ প�ব্ক�র্ো়� অবভরোরোরোর� 
আমোরোদ� পর�্োরোলোচিো� প�, আম�ো বিশি্োস কব� রোর অবভভোিক�ো এক িো একোবধক সমসর্ো উত্থোপি ক�ো� রোচষ্রো করো�রোেি রো 
একবর বিধ দোবি উপস্থোপি করো� িো। তোই, অিুর�্হ করো� বডবস্র�্রোক্র� ত�রোফ খোব�জ ক�ো� এই প�্স্তোিবর র�্হণ ক�ুি িো বিকল্পভোরোি, 
বপতোমোতো� অবভরোরোরোর� পর�্োপ্ততো� জির ্একবর চর্োরোলঞজ্সি�ূ্প রথোরথ প�ব্ক�র়্ো� অবভরোরোরোর� জির ্বিবদ�ষ্্র প�র্োরো়জিীর়তো �রোরর়োে। 

 34 C.F.R. § 300.508(a), (b), এিং (c) অিুসোরো� তোরোদ� অবভরোরোরোর, বপতোমোতো�ো 34 C.F.R § 300.508(b)(5)  
দি্ো�ো প�্রোর়োজিীর় “সমসর্ো� প�্কৃবত� িণ�্িো“ প�্দোি ক�রোত ির্থ�্ হরোয়রোেি। । বপতোমোতো�ো 34 C.F.R. § 300.508(b)(6) দি্ো�ো 
প�র্োরো়জিীর ়“পব�বচত এিং উপলিধ্ পব�মোরোণ সমসরো্� প�স্ত্োবিত সমোধোি“ িলরোতও িরথ্� ্হরোয়রোেি। । বডবসর্�ক্র্ এই প�োমশ� ্রোদর় রোর এই 
তথর্বর প�্রোর়োজিীর,় রোরি এবর িুঝরোত পোরো� রোর বপতোমোতো�ো রোকোি সমসর্োরুবল উত্থোপি ক�রোে রোরি এবর একবর সমোধোি প�্স্তোি ক�রোত 
পোরো�। এই তথর ্িরত্ীত, বডসবর�্কর্ প�্রোরো়জিীর় বিষপ্তব্ত� সভো পব�চোলিো ক�রোত িো 29রোশ আরসর্, 2011-এ� জির ্বিধ�ো্ব�ত শিুোবি� 
জির ্রথোরথভোরোি প�্স্তুত ক�রোত সক্ষম ির়৷

 বডবস্র�্ক্র সম্মোরোি� সোরোথ অিুরো�োধ করো� রোর রোহয়োব�ং অবফসো� এই বসদ্ধোরোি্ত উপিীত হি রোর রথোরথ প�্বক�্র়ো অবভরোরোরবর 
সবঠক দোবি জোিোরোত এিং অবভরোরোরবর খোব�জ ক�রোত ির্থ� ্হরোয়রোে।

 রোহয়োব�ং অবফসো� অবভরোরোর খোব�জ ক�রোত অসি্ীকো� ক�রোল, বডবস্র�্ক্র অিুরো�োধ করো� রোর বপতোমোতোরোদ� তোরোদ� অবভরোরোর 
34 C.F.R § 300.508-এ� সোরোথ সোমঞ্জসর ্রো�রোখ সংরোশোধি ক�রোত হরোি এিং 29 আরস্র, 2020-এ� জির ্বিধ�্োব�ত শুিোবি� 
সমর়সূচী 34 C.F.R § 300.508(d)(4)-এ বিধ�্োব�ত সোমঞ্জসর্পূণ� ্রোইমলোইি অিুসোরো� পুিঃবিধ�্ো�ণ ক�ো হরোি।

আপিো� একোি্ত,
Mary Jones, Esquire
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