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অফ এিুক্ষেেন্ েেযসংস্থান্ক্ষে িিাম্ভিত েরার েক্ষতা ম্ভিষক্ষে িা েেযসূচীক্ষত িক্ষিোম্ভিোর িোক্ষন্র মেক্ষে জাম্ভত, ির্য, ম্ভলঙ্গ, িেস, 
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সংক্ষোম্ভিত জনু্ 2016_চূড়ান্ত 
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সাকরাকগট ভপতাোতা..................................................................................................7 
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সোিা িম্ভিো: ............................................................................................................................................ 23 
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অম্ভতম্ভরি তথয িোে: .................................................................................................................................. 26 
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প্রথাগত সুরক্ষা ম াটিস  
 

প্রথাগত সুরক্ষা ম াটিকসর েকিয অভিিাবকের অভিোরগুভল্র সহজ মবািগেয রূকপ ভপতাোতার 

োতৃিাষায় বযািযা েরা হকয়কে। এই প্রথাগত সুরক্ষা ম াটিস এেটি ইভন্ডভিজয়ুাল্াইজড্ ফযাভেভল্ 

সাভিট স েযা  (IFSP) এর োিযকে পভরকষবা প্রাপ্ত পভরবার ও ভশশুকের তথা ইভন্ডভিজয়ুাল্াইজড্ 

এিুকেশ  মপ্রাগ্রাে (IEP) এর োিযকে পভরকষবা প্রাপ্ত প্রভতবন্ধী  বুে- বুতীকের উপর প্রক াজয। 
এই ন্ম্ভথর েক্ষিয অন্তিুয ি সুরোগুম্ভল র্িুরাষ্ট্রীে ইম্ভন্ডম্ভিজেুালস উইথ ম্ভিসএম্ভিম্ভলটিজ এিুক্ষেেন্ অযাক্ট (IDEA), 20 

U.S.C. §1400 ও তার ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত তাম্ভলো, এিং মোি অফ মেম্ভরলযান্ড মরগুক্ষলেন্স িা COMAR: COMAR 

13A.05.01, COMAR 13A.08.03, এিং COMAR 13A.13.01  

এর ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত পম্ভরক্ষেেগুম্ভল দ্বারা িম্ভতম্ভষ্ঠত। িম্ভতটি সরোম্ভর সংস্থা িথাগত সুরো িম্ভতম্ভষ্ঠত, রের্াক্ষিের্, এিং 
িক্ষোগ েরক্ষি র্া IDEA এর িক্ষোজন্ীেতাগুম্ভল পূরর্ েরক্ষি। এেটি সরোম্ভর সংস্থা হল মসই সংস্থা মর্ ম্ভেশুক্ষের 

IFSP িা IEP পম্ভরক্ষষিাসেূহ িোন্ েক্ষর। 
IFSP এর োিযক্ষে পম্ভরক্ষষিা িাি ম্ভেশু ও পম্ভরিারগুম্ভলর জন্য, ম্ভপতাোতাগর্ পূিয ম্ভলম্ভখত মন্াটিস  

(Prior Written Notice) এর সাক্ষথ িথাগত সুরোগুম্ভলর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ িাি েরক্ষি।  
IEP এর োিযক্ষে পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল িাি ম্ভেশুক্ষের জন্য, ম্ভপতাোতারা িথাগত সরুো ন্ম্ভথর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ িেক্ষর 

এেিার িাি েরক্ষি, এোড়া এেটি সরোরী সংস্থা ন্ম্ভথর অপর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ  

িোন্ েরক্ষি:  

• িাথম্ভেে সপুাম্ভরে িা ম্ভপতাোতার অন্ুক্ষরাক্ষির মিম্ভেক্ষত; 

• এেটি ম্ভিেযালে িক্ষষয িথে ম্ভলম্ভখত রাজয অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির পক্ষর; 

• এেটি সু্কল িেক্ষরর েক্ষিয িথে র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির পক্ষর;  

• মোক্ষন্া োম্ভস্তেূলে িযিস্থা ম্ভন্ক্ষত র্খন্ এেটি ম্ভসদ্ধান্ত মন্ওো হে; এিং 
• ম্ভপতাোতার অন্ুক্ষরািিক্ষে। 

 

এেটি সরোরী সংস্থা িথাগত সুরো মন্াটিক্ষসর এেটি সাম্প্রম্ভতে িম্ভতম্ভলম্ভপ তার ইন্টারক্ষন্ট ওক্ষেিসাইক্ষট িোম্ভেত 

েরক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে এই িরক্ষন্র ওক্ষেিসাইট ম্ভিেযোন্ থাক্ষে।  
 

িথাগত সুরো ন্ম্ভথর েক্ষিয অন্তিুয ি ম্ভপতাোতাক্ষের অম্ভিোক্ষরর সহজ মিািগেযিাক্ষি অম্ভিিািক্ষের োতৃিাষাে পরূ্য 
িযাখযা, র্ম্ভে ন্া এটি স্পষ্টতই সিিপর হে। র্ম্ভে োতৃিাষা িা ম্ভপতাোতার মর্াগাক্ষর্াক্ষগর অন্য িরর্টি এেটি ম্ভলম্ভখত 

িাষা ন্া হে, সরোরী সংস্থা িথাগত সুরো ন্ম্ভথটি মেৌম্ভখেিাক্ষি িা অন্য মোন্ িাক্ষি ম্ভপতাোতার োতৃিাষা িা 
মর্াগাক্ষর্াক্ষগর অন্য িরক্ষর্ অন্িুাে েরক্ষত িযিস্থা মন্ক্ষি। সরোরী সংস্থা অিেযই মন্াটিক্ষের অন্ুিাক্ষের এিং িথাগত 

সুরোর ম্ভিষেিস্তু ম্ভপতাোতার মিািগেয হওোর ম্ভলম্ভখত িোর্পে রাখক্ষি।  
 

োতৃিাষা 
 

ম্ভপতাোতাক্ষের তাক্ষের মিািগেয িাষাে তথয পাওোর অম্ভিোর রক্ষেক্ষে। 
 

োতৃিাষা, িযিহৃত হক্ষি র্খন্ োক্ষরার ইংরাজীক্ষত েেতাে সীোিদ্ধতা থাক্ষে, এর অথয ম্ভন্ম্নরূপ: 

• মর্ িাষাটি মসই িযম্ভি সািারর্ত িযিহার েক্ষরন্, অথিা, ম্ভেশুর মেক্ষে, ম্ভেশুটির ম্ভপতাোতার দ্বারা 
সািারর্িাক্ষি িযিহৃত িাষা;  
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• এেটি ম্ভেশুর সাক্ষথ সরাসম্ভর মর্াগাক্ষর্াক্ষগর সেল মেক্ষে (ম্ভেশুর েূলযাের্ সহ), ম্ভেশুর দ্বারা িাম্ভড়ক্ষত িা 
ম্ভেোর িাতািরক্ষর্ সািারর্িাক্ষি িযিহৃত িাষা 

 

অন্ধ ও িম্ভির িযম্ভিক্ষের জন্য, িা মোন্ ম্ভলম্ভখত িাষা ন্া থাো মোন্ িযম্ভির জন্য, মর্াগাক্ষর্াক্ষগর িোর হক্ষি মসই 

িযম্ভিটির দ্বারা সািারর্িাক্ষি িযিহৃত িাষা (মর্েন্ ইসারাে িলা িাষা, মেইল,  

িা মেৌম্ভখে মর্াগাক্ষর্াগ)। 
ম্ভপতাোতারা তাাঁক্ষের ম্ভেশুক্ষের সমূ্পর্য েরা IFSP িা IEP ম্ভপতাোতার োতৃিাষাে অন্ুিাক্ষের জন্য 
অন্ুক্ষরাি েরক্ষত পাক্ষরন্। ম্ভপতাোতা েতৃয ে েম্ভথত োতৃিাষা র্ম্ভে স্থান্ীে সু্কল িযিস্থার ম্ভেোথী সংখযার 
এে েতাংক্ষের মিম্ভে হে (1%), অন্ুক্ষরাক্ষির পর 30 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয র্থার্থ সু্কল েতৃয পে অিেযই 
ম্ভপতাোতাক্ষে অন্ুম্ভেত ন্ম্ভথ িোন্ েরক্ষিন্। এই ন্ম্ভথর েিযস্থতা ম্ভিিাক্ষগও এই এে েতাংে অন্ুিাক্ষের 
িক্ষোজন্ীেতা আক্ষলাম্ভচত হক্ষেক্ষে। 
 

ববেযুভত  মেল্  
 

ভপতাোতারা ববেযুভত িাকব ম াটিস পাবার ভবেল্প মবকে ভ কত পাকর   ভে এই মসই ভবেল্পটি উপল্ব্ধ 

থাকে। র্ম্ভে সরোরী সংস্থাটি ম্ভপতাোতাক্ষের ন্ম্ভথ পািার জন্য ই-মেক্ষলর ম্ভিেল্প িোন্ েক্ষর,  

ম্ভপতা-োতা ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখতগুম্ভল ই-মেক্ষলর োিযক্ষে পািার জন্য মিক্ষে ম্ভন্ক্ষত পাক্ষরন্:  

• পূিয ম্ভলম্ভখত মন্াটিস;  

• িথাগত সুরোর মন্াটিস; এিং  
• র্থার্থ িম্ভিোগুম্ভলর জন্য অন্ুক্ষরাি সম্পম্ভেয ত মন্াটিসসেূহ। 

 

পবূট ভল্ভিত ম াটিস  
 

ভপতা-োতাকের তাাঁকের সো কের জ য প্রারভিে হস্তকক্ষপ পভরকষবা বা ভবকশষ ভশক্ষা র সম্পভেট ত 

সরোরী সংস্থার পেকক্ষপগুভল্ সম্পকেট  ভল্ভিত তথয পাবার অভিোর আকে। 
 

ম াটিস:  

এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখতগুম্ভল িম্ভতিার িস্তাি েরক্ষত, িা িতযাখযান্ েরক্ষত িা পম্ভরিতয ন্ েরক্ষত অিেযই 

ম্ভপতা-োতাক্ষের ম্ভলম্ভখত মন্াটিস িোন্ েরক্ষি: 

• েন্ািেরর্; 

• েূলযাের্; 

• ম্ভেো েেযসমূ্ভচ;  

• ম্ভেশুর জন্য ম্ভেোগত সুক্ষর্াগ  
• ম্ভেশুর জন্য এেটি ম্ভিন্ােূক্ষলয র্থার্থ সািযজন্ীন্ ম্ভেো িযিস্থা (FAPE); অথিা 
• এেটি IFSP োিযক্ষে সন্তান্ ও সন্তাক্ষন্র পম্ভরিারক্ষে িারম্ভিে েিযস্থতা পম্ভরক্ষষিা িযিস্থা, অথিা  
• এেটি IEP এর োিযক্ষে সন্তাক্ষন্র ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও মস সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা িযিস্থা।  

 

র্খন্ ম্ভলম্ভখত মন্াটিসটি ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত িক্ষোজন্ এেন্ এেটি িযিস্থা সম্পম্ভেয ত হে, তখন্ সরোম্ভর সংস্থা এেই 

সেক্ষে ম্ভলম্ভখত মন্াটিস ম্ভেক্ষত পাক্ষর। 
 

ভল্ভিত ম াটিকসর ভবষয়বস্তু: 

IFSP োিযক্ষে মসিা িাি ম্ভেশু ও পম্ভরিারক্ষের জন্য, ম্ভলম্ভখত মন্াটিসটি অিেযই: 
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• িস্তাম্ভিত িা িতযাখযাত িযিস্থাটি ির্যন্া েরক্ষি; 

• িযিস্থা গ্রহক্ষর্র োরর্ িযাখযা েরক্ষি: এিং  
• িথাগত সুরো অন্তিুয ি থােক্ষি।  

 

IEP-র োিযক্ষে মসিা িাি ম্ভেশুক্ষের জন্য, ম্ভলম্ভখত মন্াটিসটি অিেযই:  

• মসই িযিস্থা(সেূহ)-মে ির্যন্া েরক্ষি মর্গুম্ভল সরোরী সংস্থা িস্তাি েক্ষর িা গ্রহক্ষর্ অস্বীোর েক্ষর; 

• ির্যন্া েক্ষর মেন্ সরোরী সংস্থাটি িযিস্থা(সেূহ) িস্তাি েরক্ষে িা গ্রহক্ষর্ অস্বীোর েরক্ষে;  

• িযিস্থা(সেূহ) িস্তাি িা িতযাখযাক্ষন্র ম্ভসদ্ধান্ত মন্িার জন্য সরোরী সংস্থা দ্বারা িযিহৃত মরেিয  িা ম্ভরক্ষপাটয , 
েূলযাের্, িম্ভতটি েলূযাের্ িম্ভিো ির্যন্া েরক্ষি; 

• এেটি ম্ভিিৃম্ভত অন্তিুয ি থােক্ষি র্াক্ষত IDEA–মত থাো িথাগত সুরো িযিস্থার অিীক্ষন্ ম্ভপতাোতারা 
সুরো পাে;  

• র্ম্ভে সরোরী সংস্থা দ্বারা িস্তাম্ভিত িা িতযাখযাত িযিস্থাটি েূলযােক্ষর্র জন্য েরা িাথম্ভেে সুপাম্ভরে ন্া হে 

তাহক্ষল ম্ভপতাোতাক্ষের এক্ষত িলা হক্ষি মর্ মেেন্ েক্ষর তারা িথাগত সুরো মপক্ষত পাক্ষর;  

• IDEA িুঝক্ষত সাহার্য েরার জন্য ম্ভপতাোতাক্ষের মর্াগাক্ষর্াগ েরার উপক্ষর্াগী উত্সগুম্ভল অন্তিুয ি থােক্ষি;  

• ম্ভেশুর ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ ফযাম্ভেম্ভল সাম্ভিয স প্লযান্ টিে (IFSP) িা ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ এিুক্ষেেন্ মিাগ্রাে 

(IEP) টিে ম্ভিক্ষিচন্া েক্ষরক্ষে এেন্ অন্য মোন্ পেন্দ এিং মেন্ মসই পেন্দগুম্ভল িাম্ভতল হক্ষে মসটা ির্যন্া 
েক্ষর; এিং  

• অন্যান্য োরর্গুম্ভলর ির্যন্া িোন্ েক্ষর মর্ মেন্ সরোরী সংস্থাটি িযিস্থাটির িস্তাি েক্ষরক্ষে িা িতযাখযান্ 

েক্ষরক্ষে।  
 

সম্মভত 
 

ভপতাোতার সম্মভত: 

এেটি সরোরী সংস্থাকে অবশযই এেটি ভশশুকে প্রারভিে হস্তকক্ষপ এবং ভবকশষ ভশক্ষা ও এই সম্পভেট ত 

পভরকষবাগুভল্ প্রাপ্ত েরকত এবং প্রারভিে েিযস্থতা এবং ভবকশষ ভশক্ষা এবং এই সম্পভেট ত পভরকষবাগুভল্ 

প্রোক র পকূবট ভপতাোতার সম্মভতর প্রকয়াজ । ভপতাোতাকের ম  মো  সেয় সম্মভত প্রতযাহার েকর 

ম বার অভিোর রকয়কে। েূল্যায়কণর জ য সম্মভতর ভেেু বযভতক্রে আকে। 
 

সম্মম্ভতর অথয হল ম্ভপতাোতা:  
• সমূ্পর্যরূক্ষপ তাক্ষের োতৃিাষাে িা মর্াগাক্ষর্াক্ষগর অন্যান্য োিযক্ষে র্ার জন্য সম্মম্ভত চাওো হক্ষেক্ষে, মসই 

োর্যেলাপ সংিান্ত িাসম্ভঙ্গে সেল তথয অিগত হক্ষেক্ষেন্; 

• মর্ োর্যেলাপগুম্ভল চাম্ভলক্ষে র্ািার জন্য সম্মম্ভত চাওো হক্ষেক্ষে মসটা িুক্ষঝক্ষেন্ ও ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত 

হক্ষেক্ষেন্ এিং সম্মম্ভতটি োর্যেলাপ ির্যন্া েক্ষর এিং র্ার জন্য সম্মম্ভত িেি হক্ষে মসই মরেিয গুম্ভল (র্ম্ভে 

ম্ভেেু মথক্ষে থাক্ষে) তাম্ভলোিুি েক্ষর র্াক্ষে িোে েরা হক্ষি ও োর োক্ষে িোে েরা হক্ষি মসটা 
জান্াক্ষন্া হে; এিং  

• িুক্ষঝক্ষেন্ মর্ সম্মম্ভত িোন্টি মস্বোেূলে এিং মর্ মোন্ সেে িতযাহার েরা মর্ক্ষত পাক্ষর। 
র্ম্ভে ম্ভপতাোতা সম্মম্ভতটি িতযাহার েক্ষরন্, এটি সম্মম্ভত থাো সেক্ষের েক্ষিয এিং িতযাহার েরার অক্ষগ পর্যন্ত সরোরী 
সংস্থা দ্বারা গৃহীত মোক্ষন্া িযিস্থাক্ষে িাম্ভতল েক্ষর ন্া। 
র্ম্ভে ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তান্ িাথম্ভেেিাক্ষি িেি ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা িাি েরার পর ম্ভিক্ষেষ 

ম্ভেো িোক্ষন্র জন্য সম্মম্ভতটি ম্ভলম্ভখতিাক্ষি িতযাহার েক্ষরন্, তাহক্ষল সরোরী সংস্থাটির সম্মম্ভত িতযাহার েরার োরক্ষর্ 
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ম্ভেশুটির ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল িাি েরাক্ষন্ার জন্য মোন্ মরফাক্ষরন্স েুেক্ষত ম্ভেশুটির ম্ভেোগত 

মরেিয গুম্ভল সংক্ষোিক্ষন্র িক্ষোজন্ হে ন্া। 
IFSP এর োিযকে পভরকষবাগুভল্র জ য ভপতাোতার সম্মভত:  

ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখতগুম্ভলর পূক্ষিয ম্ভপতাোতাক্ষের অিেযই ম্ভলম্ভখত অিগত সম্মম্ভত িোন্ েরক্ষত হক্ষি: 

• ম্ভেশু ও পম্ভরিাক্ষরর সেল ম্ভিম্ভন্ং, পর্যাক্ষলাচন্া, েূলযােক্ষর্র জন্য 
• িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা এিং অম্ভতম্ভরি েলূযােক্ষর্র িযিস্থা গ্রহক্ষর্র জন্য 
• র্ম্ভে ম্ভলম্ভখত সম্মম্ভত ন্া মেওো হে, স্থান্ীেিাক্ষি পম্ভরচাম্ভলত সংস্থা র্থার্থ িক্ষচষ্টা েরক্ষি  

এটি ম্ভন্ম্ভিত েরক্ষত মর্ ম্ভপতাোতা: 
o পর্যাক্ষলাচন্া ও েলূযােক্ষর্র চম্ভরে অথিা উপলব্ধ পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল সম্পক্ষেয  সমূ্পর্যরূক্ষপ সক্ষচতন্; এিং 
o অিগত মর্ তাাঁক্ষের সন্তান্ পর্যাক্ষলাচন্া ও েূলযাের্ িা পম্ভরক্ষষিা িাি েরক্ষত সেে হক্ষি ন্া র্তের্ ন্া 

ম্ভলম্ভখত সম্মম্ভত িোন্ েরা হক্ষে। 
 

IFSP এর োিযকে পভরকষবাগুভল্ অস্বীোর েরার ভপতাোতার অভিোর: 

এেটি উপর্ুি সন্তাক্ষন্র ম্ভপতাোতা ম্ভস্থর েরক্ষত পাক্ষরন্ মর্ তাাঁরা, তাাঁক্ষের সন্তান্, িা অন্য মোক্ষন্া পম্ভরিাক্ষরর সেসয 
িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা গ্রহর্ িা িতযাহার েরক্ষিন্ ম্ভেন্া এিং এই পম্ভরক্ষষিাটি িথক্ষে গ্রহর্ েক্ষর পক্ষর অন্যান্য 
িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা িাম্ভিক্ষে খিয ন্া েক্ষর িতযাহার েরক্ষত পাক্ষরন্। র্ম্ভে মোন্ ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের ম্ভতন্ িা তার 

মিম্ভে িেসী সন্তাক্ষন্র জন্য িারম্ভিে হস্তক্ষেপ চাম্ভলক্ষে মর্ক্ষত েন্স্থ েক্ষরন্, তাহক্ষল এেটি ম্ভেোগত িযিস্থা অিেযই 
অন্তিুয ি েরক্ষত হক্ষি। র্ম্ভে ম্ভপতাোতা ম্ভেোগত িযিস্থা ন্া চান্, তাহক্ষল তাাঁরা িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা পািার মর্াগয 
হক্ষি ন্া। 
 

প্রাথভেে প টাকল্াচ ার জ য ভপতাোতার সম্মভত: 

মোন্ সরোরী সংস্থা মোন্ ম্ভেশুর জন্য িাথম্ভেে পর্যাক্ষলাচন্া সংগঠিত েরার পূক্ষিয ম্ভেশুটি িারম্ভিে হস্তক্ষেপ 

পম্ভরক্ষষিা িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলর জন্য উপর্ুি ম্ভেন্া ম্ভন্িযারর্ েরার জন্য ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখতগুম্ভল 

েরা আিম্ভেযে: 
 

• ম্ভপতাোতাক্ষে িস্তাম্ভিত িযিস্থার পূিয ম্ভলম্ভখত মন্াটিস িোন্; এিং  
• অম্ভিিািক্ষের সম্মম্ভত আোে।  

 

সরোরী সংস্থাক্ষে অিেযই ম্ভেশুটি মর্ িম্ভতিন্ধী ম্ভেশু র্ার িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা 
িযিস্থার িক্ষোজন্ ম্ভেন্া ম্ভন্িযারক্ষর্ অিগত সম্মম্ভত পািার জন্য উপর্ুি িক্ষচষ্টা ম্ভন্ক্ষত হক্ষি। 
িাথম্ভেে পর্যাক্ষলাচন্ার জন্য ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতর অথয এরূপ ন্ে মর্ ম্ভপতাোতা সরোরী সংস্থাক্ষে তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র 

জন্য িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা িোক্ষন্র জক্ষন্যও সম্মম্ভত োন্ েরক্ষেন্। 
পভরকষবাগুভল্র জ য ভপতাোতার সম্মভত: 

এেটি সরোরী সংস্থাক্ষে অিেযই মোন্ ম্ভেশুক্ষে িথেিার িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত 

পম্ভরক্ষষিা িোক্ষন্র পূক্ষিয অিগত সম্মম্ভত মপক্ষত হক্ষি। মোন্ সরোরী সংস্থা অম্ভিিািক্ষের সম্মম্ভত োড়া এেটি চুম্ভি 

রাখক্ষত অিেযই েিযস্থতা িা র্থার্থ িম্ভিো পদ্ধম্ভত অথিা িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা 
র্া IFSP িা IEP েল দ্বারা ম্ভেশুটিক্ষে িোন্ েরা হক্ষত পাক্ষর এেন্ ফক্ষতাোর অিেযই িযিহার েরক্ষি ন্া, র্ম্ভে 

ম্ভপতাোতা:  
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• তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা মপক্ষত সম্মম্ভত ম্ভেক্ষত অস্বীোর 

েক্ষরন্; অথিা 
• িথেিার ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা িযিস্থার জন্য সম্মম্ভত িোক্ষন্র অন্ুক্ষরাক্ষি মোন্ সাড়া ন্া 

মেন্। 
 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র জন্য িথেিার িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা পািার 

জন্য সম্মম্ভত িোন্ েরক্ষত অস্বীোর েক্ষরন্, অথিা র্ম্ভে ম্ভপতাোতা সম্মম্ভতোক্ষন্র অন্ুক্ষরাক্ষি সাড়া ন্া মেন্, সরোরী 
সংস্থা:  

• তাক্ষের সন্তাক্ষন্র জন্য উপলব্ধ এেটি ম্ভিন্ােূক্ষলয র্থার্থ জন্ম্ভেো (FAPE) িোক্ষন্র িক্ষোজন্ীেতাক্ষে 

লঙ্ঘন্ েক্ষর ন্া; এিং  
• তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র জন্য এেটি ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ ফযাম্ভেম্ভল সাম্ভিয স প্লযান্ (IFSP) বিঠে িা ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ 

এিুক্ষেেন্ মিাগ্রাে (IEP) বিঠে িা IFSP/IEP ম্ভিোক্ষের িক্ষোজন্ হে ন্া।  
 

পভরকষবাগুভল্র জ য ভপতাোতার সম্মভত প্রতযাহার: 

সরোরী সংস্থার ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল শুরু েরার পর মর্ মোন্ সেক্ষে র্ম্ভে মোন্ ম্ভেশুর 

ম্ভপতাোতা িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলর চলম্ভত িযিস্থার জন্য সম্মম্ভত 

ম্ভলম্ভখতিাক্ষি িতযাহার েক্ষরন্, সরোরী সংস্থাটি: 

• সম্মম্ভত িতযাহাক্ষরর োরক্ষর্ ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলর মোন্ উক্ষেখ েুক্ষে মফক্ষল ম্ভেশুর 

ম্ভেোগত মরেিয গুম্ভলক্ষে সংক্ষোিন্ েরার িক্ষোজন্ হে ন্া; 
• ম্ভেশুটিক্ষে িারম্ভিে হস্তক্ষেপ এিং ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিা িোন্ েরা জাম্ভর ন্াও রাখক্ষত পাক্ষর, 

ম্ভেন্তু িারম্ভিে হস্তক্ষেপ এিং ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও এই সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল স্থম্ভগত েরক্ষত ম্ভপতাোতার 

ম্ভলম্ভখত অন্ুক্ষরাক্ষির মিম্ভেক্ষত িারম্ভিে হস্তক্ষেপ এিং ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো  
ও এই সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল স্থম্ভগত েরার পূক্ষিয অিেযই পূিয ম্ভলম্ভখত মন্াটিস িোন্ েরক্ষি; 

• চুম্ভি রাখক্ষত হস্তক্ষেপ িা র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ িা ম্ভেশুটিক্ষে পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল িোন্ েরা হক্ষত পাক্ষর এেন্ 

এেটি ফক্ষতাোর িযিহার ন্াও েরক্ষত পাক্ষরন্; 

• ম্ভেশুটিক্ষে পরিতী ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোোন্ এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিা িোক্ষন্ িযথযতার োরক্ষর্ সন্তান্টির মেক্ষে 

FAPE উপলব্ধ েরার েতয  উেঙ্ঘন্ হক্ষেক্ষে এেন্ ম্ভিক্ষিচন্া েরা চলক্ষি ন্া; এিং 
• ম্ভেশুটির জন্য ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিার পরিতী িযিস্থার জন্য এেটি IEP টিে ম্ভেটিং 

আহ্বাক্ষন্র িা এেটি IEP ম্ভিোক্ষের িক্ষোজন্ হে ন্া। 
 

সম্মম্ভত িতযাহার মসই িযিস্থাক্ষে িাম্ভতল েক্ষর ন্া র্া সরোরী সংস্থার সম্মম্ভত পাওো সেক্ষের েক্ষিয এিং সম্মম্ভত 

িতযাহাক্ষরর পূক্ষিয েরা হক্ষেক্ষে। 
মেবল্ IFSP সো কের মক্ষকে প ুেুটল্যায়ক র জ য ভপতাোতার সম্মভত: 

এেটি সরোরী সংস্থাক্ষে এেটি ম্ভেশুর পৃথে েূলযাের্ ও সেীের্ সঞ্চালক্ষন্র পূক্ষিয অিেযই অিগত সম্মম্ভত মপক্ষত হক্ষি। 
র্ম্ভে মোন্ ম্ভপতাোতা সম্মম্ভত ন্া মেন্, পম্ভরচালন্ সংস্থাটি অিেযই উপর্ুি িক্ষচষ্টা েরক্ষি র্াক্ষত ম্ভন্ম্ভিত হওো র্াে মর্ 

মসই ম্ভপতাোতা: 
•  ম্ভেশুর জন্য উপলব্ধ েূলযাের্ ও পর্যাক্ষলাচন্ার িেৃম্ভত সম্পক্ষেয  সমূ্পর্যরূক্ষপ অিগত হন্ মর্টা তাাঁক্ষের োক্ষে 

উপলব্ধ হক্ষি; এিং 
• মিাক্ষঝন্ মর্ সম্মম্ভত িোন্ োড়া সন্তান্টির েূলযাের্ ও পর্যাক্ষলাচন্ার ফল পাওো র্াক্ষি ন্া।  
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ম্ভপতাোতা ন্তুন্ পর্যাক্ষলাচন্াগুম্ভলর জন্য অন্ুেম্ভত িতযাখযান্ েরক্ষল, সরোরী সংস্থাটির পক্ষে ম্ভপতাোতার 

সম্মম্ভতোক্ষন্ িতযাখযান্ক্ষে চযাক্ষলঞ্জ জান্াক্ষত র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ ন্াও েরক্ষত পাক্ষরন্। 
 

মেবল্ IEP ভশশু ও  বুাকের জ য প ুেুটল্যায়ক র জ য ভপতাোতার সম্মভত: 
এেটি সরোরী সংস্থাক্ষে মোন্ ম্ভেশুর পৃথে েূলযাের্ ও সেীের্ সঞ্চালক্ষন্র পূক্ষিয অিেযই অিগত সম্মম্ভত মপক্ষত হক্ষি, 

র্ম্ভে ন্া সরোরী সংস্থাটি িেম্ভেযত েরক্ষত পাক্ষর:  
 

•  এটি পুন্েূযলযােক্ষর্র জন্য ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত মপক্ষত উপর্িু পেক্ষেপ গ্রহর্ েক্ষরক্ষে; এিং  
• ম্ভপতাোতা সাড়া মেন্ ম্ভন্।  

 

র্ম্ভে ন্তুন্ েলূযােক্ষর্র জন্য ম্ভপতাোতা সম্মম্ভত িতযাহার েক্ষরন্, সরোরী সংস্থাটি চাইক্ষল, ম্ভেন্তু তা িক্ষোজন্ীে ন্ে, 

র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ েক্ষর ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত িতযাহারক্ষে চযাক্ষলঞ্জ েক্ষর মসই িতযাহারক্ষে অগ্রাহয েরক্ষত পাক্ষর। 
িাথম্ভেে েলূযােক্ষর্র মেক্ষে, সরোরী সংস্থাটি র্ম্ভে ন্তুন্ েলূযাের্ েরক্ষত অস্বীেৃত হে, IDEA এর অিীক্ষন্ মসটি 

ম্ভন্ক্ষজর িািযিািেতা লঙ্ঘন্ েক্ষর ন্া। 
 

ভপতাোতার সম্মভত অজট ক   থা থ প্রকচষ্টা গ্রহকণর সেথটক   ভথ: 

এেটি সরোরী সংস্থা িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল িথেিার িোন্ েরক্ষত 

িাথম্ভেে েলূযােক্ষর্র জন্য, িাথম্ভেে সেীেক্ষর্র জন্য িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর জন্য এিং সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিার জন্য, 
পুন্েুযলযােক্ষন্র জন্য, এিং ম্ভপতাোতার রাক্ষজযর ওোক্ষিয র অিস্থান্ ম্ভন্র্যে েরক্ষত অম্ভিিািক্ষের সম্মম্ভত আোে েরক্ষত 

অিেযই র্ুম্ভিসঙ্গত িোক্ষসর ন্ম্ভথপে রের্াক্ষিের্ েরক্ষি।  
 

ন্ম্ভথপক্ষের েক্ষিয অিেযই সরোরী সংস্থার ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত আোক্ষের িোক্ষসর এেটি মরেিয  অন্তিুয ি থােক্ষি, 

মর্েন্:  

• মটম্ভলক্ষফান্ েল েরার িা েল েরার িক্ষচষ্টার ম্ভিস্তাম্ভরত ম্ভিিরর্ এিং মসই সেল মফান্ েক্ষলর ফলাফল; 

• ম্ভপতাোতাক্ষে মিম্ভরত ম্ভচঠিপক্ষের এিং তার মোন্ উির পাওো মগক্ষল মসটির িম্ভতম্ভলম্ভপ; এিং 
• ম্ভপতাোতার িাম্ভড়ক্ষত িা েেযক্ষেক্ষে পম্ভরেেযক্ষন্র ম্ভিস্তাম্ভরত মরেিয  এিং মসই সেল পম্ভরেেযক্ষন্র ফলাফল। 

অ যা য সম্মভত সংভিষ্ট প্রকয়াজ ীয়তা: 
এেটি সরোরী সংস্থার ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখতগুম্ভলর জন্য ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতর িক্ষোজন্ হে ন্া:  

• আপন্ার সন্তাক্ষন্র েূলযােক্ষন্র িা পুন্েূযলযােক্ষর্র অংে রূক্ষপ ম্ভিেযোন্ তক্ষথযর পর্যাক্ষলাচন্া; অথিা  
• আপন্ার সন্তান্ক্ষে ম্ভেক্ষে এেটি পরীো মেোক্ষন্া িা অন্য েূলযাের্ েরাক্ষন্া র্া সেল ম্ভেশুক্ষের েরক্ষত মেওো 

হে, র্ম্ভে ন্া, মসই পরীো িা েূলযােক্ষর্র পূক্ষিয, সেল ম্ভেশুক্ষের জন্য সেল ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতর িক্ষোজন্ 

হে।  
 

সরোরী সংস্থাটি ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতোক্ষন্র অস্বীেৃম্ভতক্ষে অন্য মোন্ পম্ভরক্ষষিা, সুম্ভিিা, িা োর্যেলাপ সন্তান্ ও 

ম্ভপতাোতাক্ষে িোক্ষন্ অস্বীোর েরার োরর্ রূক্ষপ িযিহার েরক্ষত পারক্ষি ন্া। 
 

র্ম্ভে মোন্ ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষে মিসরোরী সু্কক্ষল তাাঁক্ষের ম্ভন্জ খরচাে িম্ভতয  েক্ষর থাক্ষেন্, তাহক্ষল মোক্ষন্া 
সরোরী সংস্থা ম্ভেশুর মর্াগযতা ম্ভন্রূপক্ষর্ র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ িা েিযস্থতা িযিহার ন্াও েরক্ষত পাক্ষর এিং 
ম্ভেশুটিক্ষে ন্যােসঙ্গত মসিা গ্রহক্ষর্র জন্য মর্াগয ম্ভিক্ষিচন্া েরার মোক্ষন্া িক্ষোজন্ মন্ই, র্ম্ভে:  

• ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র িাথম্ভেে েূলযাের্ িা পনু্েুযলযােক্ষন্র জন্য সম্মম্ভত িোন্ ন্া েক্ষরন্; অথিা 
• ম্ভপতাোতা সম্মম্ভতোন্ েরার অন্ুক্ষরাক্ষির উির ম্ভেক্ষত িযথয হন্।  
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পেক্ষেপগুম্ভলর জন্য IDEA এর ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত (িাথম্ভেে েূলযােন্, চাক্যম্ভরর িাথম্ভেে েতয  এিং 
পুন্েূযলযােন্) এর িক্ষোজক্ষন্র পাোপাম্ভে মেম্ভরলযান্ড আইন্ অন্ুর্ােী IEP টিেক্ষে অিেযই এেজন্ 
ম্ভপতাোতার মথক্ষে ম্ভলম্ভখত সম্মম্ভত িাি েরক্ষত হক্ষি র্ম্ভে েলটি িস্তাি েক্ষর: 

 

• ম্ভেশুটিক্ষে এেটি ম্ভিেল্প ম্ভেো েেযসূম্ভচক্ষত ন্ম্ভথিূি েরক্ষত র্া মেম্ভরলযান্ড হাই সু্কল ম্ভিক্ষপ্লাো ইসযু 
েক্ষর ন্া তাক্ষত সুম্ভিিা িোন্ েক্ষর ন্া; 

• রাক্ষজযর ম্ভিেল্প পাঠযিক্ষের সাক্ষথ সােঞ্জসযপূর্য ম্ভিেল্প ম্ভেো েলূযােক্ষন্র জন্য ম্ভেশুটিক্ষে েন্াি 
েরক্ষত; অথিা 

• COMAR 13A.08.04.05 এ িম্ভর্যত ম্ভহসাক্ষি সন্তাক্ষন্র আচরর্ মোোক্ষিলা েরার জন্য IEP- মত 
ম্ভন্েন্ত্রর্ িা এেেীেরর্ অন্তিুয ি েরক্ষত। 
 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা উপক্ষর ম্ভলম্ভখত মোক্ষন্া িস্তাম্ভিত পেক্ষেক্ষপ ম্ভলম্ভখত অন্ুেম্ভত িোন্ ন্া েক্ষরন্, IEP টিে 
অিেযই ম্ভপতাোতাক্ষে তাাঁক্ষের ম্ভলম্ভখত সম্মম্ভতর অম্ভিোরগুম্ভলর ম্ভিজ্ঞম্ভিটি IEP টিে ম্ভেটিংক্ষের পাাঁচ 
(5) েেযম্ভেিক্ষসর অন্ম্ভিে পক্ষর অিেযই পাঠাক্ষি, তাাঁক্ষের জান্াক্ষি মর্: 

 

• ম্ভপতাোতার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে িস্তাম্ভিত েক্ষেযর সাক্ষথ সম্মম্ভত মেওো ন্া মেওোর অম্ভিোর 
রক্ষেক্ষে; এিং 

• র্ম্ভে IEP টিে ম্ভেটিংক্ষের পক্ষন্র (15) োর্যম্ভেিক্ষসর েক্ষিয ম্ভপতাোতা ম্ভলম্ভখত সম্মম্ভত িা 
ম্ভলম্ভখত অস্বীেৃম্ভত ন্া মেন্, তক্ষি IEP টিে িস্তাম্ভিত োর্যিে িাস্তিােন্ েরক্ষত পাক্ষর। 

 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা উপক্ষর তাম্ভলোিুি িস্তাম্ভিত মোন্ও পেক্ষেক্ষপ সম্মম্ভত ম্ভেক্ষত অস্বীোর েক্ষর, তক্ষি IEP 
টিে ম্ভিষেটির সোিান্ েরার জন্য ম্ভেো ম্ভিষেে িারা §8-413 (েিযস্থতা িা উপর্ুি িম্ভিো) মত 
তাম্ভলোিুি ম্ভিক্ষরাি ম্ভন্ষ্পম্ভি ম্ভিেল্পগুম্ভল িযিহার েরক্ষত পাক্ষর।  

 

সাকরাকগট ভপতাোতা 
 

স্থান্ীেিাক্ষি পম্ভরচাম্ভলত সংস্থা িা স্থান্ীে ম্ভিেযালে িযিস্থা এেজন্ উপর্ুি ম্ভেশুর িম্ভতম্ভন্ম্ভিত্ব েরার জন্য এেজন্ 

সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতাক্ষে ম্ভন্ক্ষর্াগ েরক্ষিন্ র্ম্ভে: 

• ম্ভেশুটির ম্ভপতাোতাক্ষে েন্াি ন্া েরক্ষত পারা র্াে; 

• সরোরী সংস্থার র্থার্থ িোস স্বক্ষত্বও ম্ভেশুটির ম্ভপতাোতাক্ষে খুাঁক্ষজ ন্া পাে; অথিা 
• ম্ভেশুটি মেম্ভরলযান্ড মেক্ষটর মোন্ ম্ভেোথী হে। 

 

সাকরাকগট ভপতাোতার জ য শতট াভে: 

• ম্ভেশুর আগ্রক্ষহর সক্ষঙ্গ মোন্ দ্বন্দ্ব ন্া থাো 
• জ্ঞান্ এিং ক্যেলতা থাো র্া ম্ভেশুটির পর্যাি িম্ভতম্ভন্ম্ভিত্বক্ষে ম্ভন্ম্ভিত েক্ষর 

• রাক্ষজযর েেী িা ম্ভেশুটি অথিা ম্ভেশুটির পম্ভরিাক্ষরর িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা অন্য পম্ভরক্ষষিা িোক্ষন্ ম্ভন্ক্ষোম্ভজত 

মোন্ পম্ভরক্ষষিা িোন্োরীর েেী ন্ন্ 

• সংস্থার মোন্ েেী সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতা হিার জন্য মোন্িাক্ষিই ম্ভিক্ষিম্ভচত হে ন্া োরর্ িযম্ভিটি সরোরী 
সংস্থা মথক্ষে সক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতা হিার জন্য অথয উপাজয ন্ েক্ষরন্। 
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স্থান্ীেিাক্ষি পম্ভরচাম্ভলত সংস্থা িা স্থান্ীে ম্ভিেযালে িযিস্থা সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতা ম্ভন্ক্ষোক্ষগর জন্য মেট 

সুপাম্ভরন্ক্ষটন্ক্ষিন্ট অফ সু্কলস িা সুপাম্ভরন্ক্ষটন্ক্ষিন্ট পেের্যাোর োউক্ষে জান্াক্ষি। 

এেজন্ সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতা সেল ম্ভিষক্ষে এেজন্ ম্ভেশুর িম্ভতম্ভন্ম্ভিত্ব েরক্ষত পাক্ষরন্ ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত সম্পক্ষেয : 
• ম্ভেশুর েূলযাের্ ও পর্যাক্ষলাচন্া; 
• ম্ভেশুর IFSP ম্ভিোে ও িক্ষোগ, এর েক্ষিয অন্তিুয ি, িাম্ভষযে েূলযাের্ এিং মেোেী পর্যাক্ষলাচন্া; 
• ম্ভেশুর IEP উন্নেন্, পর্যাক্ষলাচন্া, এিং সংক্ষোিন্; 

• IFSP োিযক্ষে সন্তান্ এিং পম্ভরিাক্ষরর িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিার চলম্ভত িযিস্থা; অথিা 
• IEP োিযক্ষে এেটি ম্ভেশুর ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও সম্পম্ভেয ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলর িযিস্থা। 

 

রাকজযর ভশশুকের প্রাথভেে েূল্যায়ক র ভবকশষ ভবভি: 

র্ম্ভে এেটি ম্ভেশু রাক্ষজযর ম্ভেশু হে এিং তার ম্ভপতাোতার সাক্ষথ িসিাস ন্া েক্ষর, সরোরী সংস্থার পক্ষে মোক্ষন্া 
অেেতা সম্পন্ন ম্ভেশুর িম্ভতিন্ধেতা ম্ভন্র্যক্ষে িাথম্ভেে েূলযােক্ষর্র জন্য ম্ভপতাোতার োে মথক্ষে সম্মম্ভত মন্িার 

িক্ষোজন্ হে ন্া র্ম্ভে:  

• র্থার্থ িোস স্বক্ষত্বও সরোরী সংস্থাটি ম্ভেশুটির ম্ভপতাোতাক্ষে খুাঁক্ষজ ন্া পাে;  

• রাক্ষজযর আইন্ অন্ুসাক্ষর ম্ভপতাোতার অম্ভিোর িাম্ভতল হে; অথিা  
• মোক্ষন্া ম্ভিচারে ম্ভেোগত ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহক্ষর্র এিং িারম্ভিে েলূযােক্ষর্র সম্মম্ভত মেিার অম্ভিোর ম্ভপতাোতা 

োড়া অন্য মোক্ষন্া িযম্ভিক্ষে ম্ভেক্ষেক্ষেন্। 

 

স্বািী  ভশক্ষাগত েূল্যায়ণ  
 

 ভে মো  ভপতাোতা সরোরী সংস্থা দ্বারা সম্পণূট েরা েূল্যায়কণর সাকথ সম্মত  া হ , ভপতাোতার 

সরোরী সংস্থাটিকত োজ েকর   া এে  োউকে ভেকয় সোক র েূল্যায়ণ েরাক ার অভিোর রকয়কে।  
 

সংজ্ঞা: 
• স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র অথয হল সন্তাক্ষন্র ম্ভেোোক্ষন্র জন্য উপর্ুিিাক্ষি মর্াগযতাসম্পন্ন মোন্ িযম্ভিক্ষে 

ম্ভেক্ষে পরীো ও েূলযাের্ েরাক্ষন্া ম্ভর্ম্ভন্ সরোরী সংস্থাটিক্ষত েেযরত ন্ন্; এিং 
• সরোরী খরক্ষচর অথয হল সরোরী সংস্থা হে েূলযােক্ষর্র পুক্ষরা খরচ িহন্ েক্ষর ন্তুিা ম্ভন্ম্ভিত েরক্ষি মর্ 

েূলযাের্ অন্য এেন্ মোক্ষন্া উপাক্ষে েরাক্ষন্া হক্ষে মর্ন্ তাক্ষত ম্ভপতাোতার মোন্ খরচ ন্া হে।  
 

ম্ভপতাোতাক্ষের অম্ভিোর রক্ষেক্ষে তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র জন্য IDEA এর অিীক্ষন্ স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযাের্ েরাক্ষন্ার, র্ার 

পদ্ধম্ভত ন্ীক্ষচ মেওো হক্ষেক্ষে। সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতাক্ষের স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র জন্য অন্ুক্ষরাক্ষির মিম্ভেক্ষত 

ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত তথয িোন্ েরক্ষি: 

• মোথাে স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযাের্ েরাক্ষন্া মর্ক্ষত পাক্ষর; এিং  
• এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েলূযােক্ষর্র জন্য িক্ষর্াজয সরোরী সংস্থার োন্েণ্ড।  

 

সরোরী সংস্থার শতট : 
র্খন্ স্বািীন্ ম্ভেোগত েলূযাের্ সরোরী খরক্ষচ েরা হে, মর্ োন্েক্ষণ্ডর অিীক্ষন্ স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযাের্টি সঙ্ঘটিত 

হক্ষেক্ষে, এর েক্ষিয অন্তিুয ি রক্ষেক্ষে, েূলযােক্ষর্র অিস্থান্ এিং পরীেক্ষের ম্ভেোগত মর্াগযতা মর্টা অিেযই মসই 

সরোরী সংস্থার েলূযাের্ েরার সেে িযিহৃত োন্েক্ষণ্ডর অন্ুরূপ হক্ষত হক্ষি, মসই োন্েণ্ডটি র্তটা সিি 

ম্ভপতাোতার স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র অম্ভিোক্ষরর সাক্ষথ সােঞ্জসযপূর্য হক্ষি। উপক্ষর িম্ভর্যত োন্েণ্ড োড়া, এেটি 
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সরোরী সংস্থা সরোরী খরক্ষচ স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র সাক্ষথ সম্পম্ভেয ত সেেসীো িা েতয  আক্ষরাপ ন্াও েরক্ষত 

পাক্ষর। 
সরোরী িরকচ েূল্যায়কণ মোক া ভপতাোতার অভিোর: 

ম্ভপতাোতার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে সরোরী খরক্ষচ এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযাের্ েরাক্ষন্ার জন্য র্ম্ভে সরোরী 
সংস্থার েরা েূলযােক্ষর্র সাক্ষথ সহেত ন্া হন্। র্ম্ভে ম্ভপতাোতারা সরোরী খরক্ষচ এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র 

জন্য অন্ুক্ষরাি েক্ষরন্, সরোরী সংস্থাটি অিেযই, অর্থা ম্ভিলম্ব েরক্ষি ন্া, হে:  
• েূলযাের্টির সঠিেতা িেম্ভেযত েরক্ষত এেটি র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ েক্ষর শুন্াম্ভন্র িযিস্থা েরক্ষি; ন্তুিা  
• ম্ভন্ম্ভিত েরক্ষি মর্ন্ সরোরী খরক্ষচ এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযাের্ েরাক্ষন্া হে, র্ম্ভে ন্া সরোরী সংস্থাটি 

র্থার্থ িম্ভিো গ্রহর্ েক্ষর েরা শুন্াম্ভন্ক্ষত মেখাে মর্ ম্ভপতাোতার দ্বারা অম্ভজয ত েূলযাের্টি সরোরী সংস্থার 

োন্েক্ষণ্ডর সাক্ষথ সােঞ্জসযপূর্য ন্ে। 
 

র্ম্ভে সরোরী সংস্থার উক্ষেযাক্ষগ েরাক্ষন্া এেটি র্থার্থ িম্ভিোে েরা শুন্াম্ভন্ক্ষত সরোরী সংস্থার েূলযাের্টি র্থার্থ 

হক্ষেক্ষে িক্ষল চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধান্ত হে, তাহক্ষলও ম্ভপতাোতার এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র অম্ভিোর থাক্ষে, ম্ভেন্তু 

সরোরী খরক্ষচ ন্ে। 
 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র অন্ুক্ষরাি েক্ষর, এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার ম্ভন্েট সরোরী 
েূলযােক্ষর্ ম্ভপতাোতার আপম্ভির োরর্ জান্ক্ষত চাইক্ষত পাক্ষর। র্ম্ভেও, ম্ভপতাোতার পক্ষে িযাখযা েরা ম্ভন্ষ্প্রক্ষোজন্ এিং 
সরোরী সংস্থাটি অর্থা ম্ভিলম্ব েরক্ষত পাক্ষর ন্া, হে সরোরী খরক্ষচ স্বািীন্ ম্ভেোগত েলূযােক্ষর্র িযিস্থা েরক্ষি 

ন্তুিা সরোরী সংস্থার েলূযাের্ক্ষে িম্ভতম্ভষ্ঠত েরক্ষত এেটি র্থার্থ িম্ভিোে েরা শুন্াম্ভন্র িযিস্থা েরক্ষি।  
 

ভপতাোতার প্রকচষ্টায় েূল্যায়ণ: 
ম্ভপতাোতার সিযো অম্ভিোর রক্ষেক্ষে তাাঁক্ষের পেক্ষন্দর মোন্ মর্াগযতাসম্পন্ন মপোোরক্ষে ম্ভেক্ষে তাাঁক্ষের ম্ভন্ক্ষজক্ষের 

খরক্ষচ ম্ভেোগত েূলযাের্ েরার। IFSP/IEP েল অিেযই ম্ভেশুক্ষে FAPE এর িযিস্থা সংিান্ত ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহক্ষর্ 

িযম্ভিগত খরক্ষচ ম্ভপতাোতার েরাক্ষন্া েূলযাের্ মথক্ষে তথয ম্ভিচার েরক্ষি, র্ম্ভে মসটি সরোরী সংস্থার োন্েণ্ডক্ষে 

পূরর্ েক্ষর। ম্ভপতাোতার েরাক্ষন্া িযম্ভিগত েূলযােক্ষর্র ফলাফলটি র্থার্থ িম্ভিোে েরা শুন্াম্ভন্ক্ষত িাোর্য স্বরূপ 

মপে েরাও মর্ক্ষত পাক্ষর।  
 

মোক া প্রশাসভ ে আই ী ভবচারে (ALJ) দ্বারা মোক া েূল্যয়কণর জ য 
অ ুকরাি:  

র্ম্ভে এেজন্ িোসম্ভন্ে আইন্ী ম্ভিচারে (ALJ), িোসম্ভন্ে শুন্াম্ভন্র োর্যালক্ষের (OAH) ম্ভন্েক্ষট এেটি র্থার্থ 

িম্ভিোে েরা শুন্াম্ভন্র অংে রূক্ষপ এেটি স্বািীন্ ম্ভেোগত েূলযােক্ষর্র অন্ুক্ষরাি েক্ষরন্, তাহক্ষল েূলযােক্ষর্র িযে 

অিেযই সরোরী খরক্ষচ হক্ষি।  
 

তকথযর মগাপ ীয়তা 
 

ভপতাোতাকের অভিোর রকয়কে তাাঁকের সোক র মরেিট গুভল্ প ুেূটল্যায়ণ েরাক ার এবং সরোরী 
সংস্থাকে তাাঁকের সোক র মরেিট  সংকশািক র জ য অ ুকরাি জা াক ার  ভে তাাঁরা েক  েকর  ম  

মরেিট টি সঠিে  য়। ভপতাোতার তাাঁকের সো  সম্পভেট ত তথযাভে প্রোশ েরায় সম্মভত মেবার বা  া 
মেবার অভিোর আকে,  ভেও ভেেু ভেেু ভবকশষ পভরভস্থভতকত সম্মভত গ্রহণ েরা জরুভর  য়। 
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ভপতাোতাকের অভিোর রকয়কে এটা আশা েরা ম  সরোরী সংস্থা তাাঁকের সোক র প্রারভিে হস্তকক্ষপ 

বা ভশক্ষাগত মরেিট গুভল্ মগাপ  রািকব এবং তাাঁরা সরোরী সংস্থাকে তাাঁকের সোক র ভশক্ষাগত তথয 
ভব ষ্ট েরকত বল্কত পাকর   ি  মসটি আর মো  প্রকয়াজক  আসকব  া। 
 

সংজ্ঞা: 
ম্ভিন্ক্ষষ্টর অথয হল মিৌম্ভতে ম্ভিন্ষ্ট িা তথয মথক্ষে িযম্ভিগত েন্ািোরেগুম্ভল অপসারর্ র্াক্ষত তথযটি আর 

মোন্িাক্ষিই িযম্ভিগতিাক্ষি েন্ািক্ষর্াগয ন্া হে।  
 

ম্ভেোগত মরেক্ষিয র অথয হল 34 C.F.R. অন্ুক্ষেে 99 (পাম্ভরিাম্ভরে ম্ভেোর অম্ভিোর িক্ষোগোরী ম্ভিম্ভি এিং 
মগাপন্ীেতা আইন্ 1974 এর [FERPA])-মত ‘‘ম্ভেোগত মরেিয ’’ সংজ্ঞার অিীক্ষন্ থাো িারম্ভিে হস্তক্ষেপ ন্ম্ভথ 

সহ ম্ভিম্ভিন্ন িরক্ষন্র ন্ম্ভথ।  
 

অংেগ্রহর্োরী সংস্থার অথয এেন্ মোন্ সংস্থা িা িম্ভতষ্ঠান্ র্া িযম্ভিগত েন্ািোরে তথয সংগ্রহ, রের্াক্ষিের্, িা 
িযিহার েক্ষর, িা IDEA এর পাটয  B িা পাটয  C এর অিীক্ষন্ মর্খান্ মথক্ষে তথয পাওো র্াে। িযম্ভিগত েন্ািোরে 

তক্ষথযর েক্ষিয অন্তিুয ি:  

• ম্ভেশুর, ম্ভেশুর ম্ভপতাোতা, িা পম্ভরিাক্ষরর অন্য সেসয/সেসযার ন্াে;  

• ম্ভেশুর ঠিোন্া;  
• এেটি িযম্ভিগত েন্ািোরে, মর্েন্ ম্ভেশুর সাোম্ভজে সরুো ন্ম্বর; অথিা 
• িযম্ভিগত বিম্ভেক্ষষ্টযর তাম্ভলো িা অন্য তথয র্া র্ক্ষথষ্ট ম্ভন্ম্ভিত িাক্ষি ম্ভেশুর েন্ািেরর্ সিি েক্ষর তুলক্ষি।  

 

সুরক্ষা: 
িম্ভতটি অংেগ্রহর্োরী সংস্থা িযম্ভিগত েন্ািোরে তথয সংগ্রহ, সংরের্, িোে, এিং ম্ভিন্ষ্ট েরার পর্যাক্ষে 

মগাপন্ীেতা রো েরক্ষি। এেটি সরোরী সংস্থার এেজন্ আম্ভিোম্ভরে িযম্ভিগত েন্ািোরে তক্ষথযর 

মগাপন্ীেতা রোর জন্য োম্ভেত্বেীল থােক্ষিন্। এর সাক্ষথ এইসেল পদ্ধম্ভতগত সুরোর িক্ষোজন্ীেতা, র্ুিরাষ্ট্রীে 

এিং রাজয আইন্ ও ম্ভিম্ভিগুম্ভলও ম্ভেোগত ন্ম্ভথগুম্ভলক্ষে সরুম্ভেত রাখার িযিস্থাক্ষে পম্ভরচাম্ভলত েক্ষর। সেল সরোরী 
সংস্থার েেী র্াাঁরা িযম্ভিগত েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তথয সংগ্রহ িা িযিহার েক্ষরন্ তাক্ষের অিেযই িযম্ভিগত 

েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তক্ষথযর মগাপন্ীেতা রোে রাক্ষজযর ন্ীম্ভত ও পদ্ধম্ভত সম্পক্ষেয  িম্ভেের্ ম্ভন্ক্ষত হক্ষি। িম্ভতটি 

অংেগ্রহর্োরী সংস্থা সরোরী অন্ুসন্ধাক্ষন্র জন্য, িযম্ভিগত েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তথয িাি েরক্ষত পাক্ষর এেন্ 

েেীক্ষের ন্াে এিং সংস্থার েক্ষিয তাক্ষের পেের্যাোর এেটি সাম্প্রম্ভতে তাম্ভলো রো েরক্ষি। 
 

সম্মভত: 

িযম্ভিগত েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তথয অংেগ্রহর্োরী সংস্থা, র্ারা IDEA এর অিীক্ষন্ তথয সংগ্রহ েক্ষরন্ িা িযিহার 

েক্ষরন্ তাাঁরা োড়া অন্য োউক্ষে িোে েরার, অথিা IDEA এর অিীক্ষন্ অন্য মর্ মোন্ উক্ষেক্ষেয িম্ভতিন্ধেতা থাো 
ম্ভেশুর FAPE–র িক্ষোজন্ীেতা মেটাক্ষত তথয সংগ্রহ িা িযিহার েরার আক্ষগ সরোরী সংস্থাটি অিেযই ম্ভপতাোতার 

সম্মম্ভত অজয ন্ েরক্ষিন্। আইন্ িক্ষোগোরী ও আইন্সম্মত েতৃয ত্বোরীক্ষের োজ ও তাাঁক্ষের দ্বারা উক্ষেখ েরা 
িম্ভতক্ষিেক্ষন্ মোক্ষন্া অেেতা থাো ম্ভেশুর দ্বারা সংঘটিত অপরাি সম্পম্ভেয ত মেক্ষে ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতর িক্ষোজন্ 

মন্ই র্ম্ভে তক্ষথযর হস্তান্তরর্টি FERPA দ্বারা অন্ুক্ষোম্ভেত হে। 
 

সরোরী সংস্থাটি অম্ভিিািক্ষের সম্মম্ভত োড়া ম্ভেোর তথয অংেগ্রহর্োরী সংস্থাগুম্ভলর ম্ভন্েট িোে েরক্ষি ন্া র্ম্ভে 

ন্া মসটি FERPA এর অিীক্ষন্ অন্ুক্ষোম্ভেত হে। সরোরী সংস্থার জন্য MSDE ন্ীম্ভত  
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ও পদ্ধম্ভতর ম্ভিোে েক্ষরক্ষে, এর েক্ষিয োম্ভস্তও অন্তিুয ি, র্াক্ষে IDEA ও FERPA অন্ুসাক্ষর তার ন্ীম্ভত  

ও পদ্ধম্ভতগুম্ভল অন্ুসৃত হক্ষে ম্ভেন্া এিং মগাপন্ীেতার িক্ষোজন্ীেতা মেক্ষন্ চলা হক্ষে ম্ভেন্া ম্ভন্ম্ভিত েরক্ষত রাজয 
িযিহার েক্ষর থাক্ষে। 
 

িম্ভতটি সরোরী সংস্থার পক্ষে েীিাক্ষি ম্ভপতাোতাক্ষে িযম্ভিগত েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তক্ষথযর মগাপন্ীেতা সম্পক্ষেয  সমূ্পর্য 
অিগত েরার উপক্ষর্াগী র্থার্থ মন্াটিস ম্ভেক্ষত হে তার পদ্ধম্ভতসেূহ েজতু থােক্ষত হক্ষি র্ার অন্তিুয ি থােক্ষি: 

• রাক্ষজয ম্ভিম্ভিন্ন জন্ক্ষগাষ্ঠীর োতৃিাষাে মর্ িযাম্ভিক্ষত মন্াটিসটি িোন্ েরা হক্ষেক্ষে তার ম্ভিিরর্; 

• মর্সি ম্ভেশুক্ষের িযম্ভিগতিাক্ষি েন্ািেরর্ক্ষর্াগয তথয রম্ভেত হে তাাঁক্ষের ম্ভিিরর্, এিং মর্সি তথয চাওো 
হক্ষে তার িরন্;  

• ন্ীম্ভত ও পদ্ধম্ভতর সারসংক্ষেপ র্া অংেগ্রহর্োরী সংস্থাগুম্ভলক্ষে আিম্ভেযেিাক্ষি িযম্ভিগত েন্ািেরর্ক্ষর্াগয 
তক্ষথযর সংরের্, তৃতীে পক্ষের ম্ভন্েট িোে, রের্াক্ষিের্, এিং ম্ভিন্ষ্ট েরার সেে অন্ুসরর্ েরক্ষত হক্ষি; 

• ম্ভপতাোতার সম্মম্ভতোক্ষন্ অস্বীোক্ষরর ঘটন্ার পম্ভরক্ষিম্ভেক্ষত িযিহৃত ন্ীম্ভত ও পদ্ধম্ভতর ম্ভিিরর্; এিং 
• FERPA এর অিীক্ষন্ িাি অম্ভিোর এিং 34 C.F.R. §99 মত িক্ষর্াজয ম্ভিম্ভি সহ ম্ভপতাোতা এিং সন্তান্ক্ষের 

এই তক্ষথযর সাক্ষথ সম্পম্ভেয ত সেল অম্ভিোক্ষরর ম্ভিিরর্।  
 

মোক্ষন্া উক্ষেখক্ষর্াগয েন্ািেরর্, অিস্থান্ ম্ভন্র্যে, িা েূলযােন্ োর্যেলাপ েরার আক্ষগ, োর্যেলাক্ষপর অম্ভিক্ষেে জকু্ষড় 

ম্ভপতাোতাক্ষের অিম্ভহত েরক্ষত পর্যাি িচার চালাক্ষত অিেযই খিক্ষরর োগক্ষজ িা অন্য ম্ভেম্ভিোক্ষত, অথিা উিেক্ষতই 

ম্ভিজ্ঞম্ভি িোে েরা হক্ষি। 
 

অভিোর প্রাভপ্ত: 

িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িাি ম্ভেশু ও পম্ভরিারক্ষের জন্য, স্থান্ীে পম্ভরচাম্ভলত সংস্থা ম্ভিন্ােূক্ষলয ম্ভপতাোতাক্ষের তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র 

িারম্ভিে হস্তক্ষেপ ন্ম্ভথর িাথম্ভেে িম্ভতম্ভলম্ভপ িোন্ েরক্ষি।  
 

িম্ভতটি সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতাক্ষের তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র েন্ািেরর্, েলূযাের্, এিং ম্ভেোগত অিস্থান্, IFSP এর 

ম্ভিোে ও িক্ষোগ এিং FAPE এর িযিস্থা সম্পম্ভেয ত ম্ভেোগত ন্ম্ভথপে সংগ্রহ েরা, রের্াক্ষিের্ েরা িা সরোরী 
সংস্থা দ্বারা িযিহার েরা তথয পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার অন্ুেম্ভত মেক্ষি। মোক্ষন্া IFSP এর োিযক্ষে পম্ভরক্ষষিা 
িাি ম্ভেশু ও পম্ভরিারগুম্ভলর জন্য, স্থান্ীে পম্ভরচাম্ভলত সংস্থা অর্থা ম্ভিলম্ব ন্া েক্ষর এিং IFSP সংিান্ত মোন্ 

ম্ভেটিংক্ষের, অথিা মোক্ষন্া র্থার্থ িম্ভিোে েরা শুন্াম্ভন্র পূক্ষিয, এিং মর্-মোন্ মেক্ষেই অন্ুক্ষরাক্ষির অন্ম্ভিে 10 

ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয অন্ুক্ষরাি পালন্ েরক্ষি। মোক্ষন্া IEP এর োিযক্ষে পম্ভরক্ষষিা িাি ম্ভেশুক্ষের জন্য, সরোরী সংস্থা মোন্ 

অর্থা ম্ভিলম্ব ন্া েক্ষর এিং IEP সংিান্ত মোন্ ম্ভেটিংক্ষের, অথিা মোন্ মেে িম্ভিো শুন্াম্ভন্র পূক্ষিয এিং মস-মোন্ 

মেক্ষেই অন্ুক্ষরাক্ষির অন্ম্ভিে 45 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয অন্ুক্ষরাি পালন্ েরক্ষি।  
 

এই িারার অিীক্ষন্ মোক্ষন্া ম্ভপতাোতার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে ম্ভেোগত ন্ম্ভথ পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার, ম্ভপতাোতার 

ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত অম্ভিোর সহ:  

• ন্ম্ভথর িযাখযা ও অন্ুিাক্ষের জন্য র্ুম্ভিসংগত অন্ুক্ষরাক্ষির পম্ভরক্ষিম্ভেক্ষত সরোরী সংস্থা মথক্ষে উির পািার 

অম্ভিোর; 

• ন্ম্ভথর িম্ভতম্ভলম্ভপ িোন্ েরক্ষত িযথয হক্ষল তা র্ম্ভে োর্যেরিাক্ষি ন্ম্ভথ পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার অম্ভিোর 

চচয া মথক্ষে ম্ভপতাোতাক্ষের মরাি েরা হে তাহক্ষল তাাঁক্ষের অন্ুক্ষরাক্ষির পম্ভরক্ষিম্ভেক্ষত সরোরী সংস্থা মর্ন্ ন্ম্ভথর 

িম্ভতম্ভলম্ভপ িোন্ েক্ষর তা পািার অম্ভিোর; এিং 

• ম্ভপতাোতার িম্ভতম্ভন্ম্ভিক্ষে ম্ভেক্ষে ন্ম্ভথ পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরক্ষত মেিার অম্ভিোর। 
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এেটি সরোরী সংস্থা অন্ুোন্ েরক্ষত পাক্ষর মর্ ম্ভপতাোতাক্ষের তাক্ষের সন্তান্ সংিান্ত ন্ম্ভথ পরীো  
ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার অম্ভিোর আক্ষে র্ম্ভে ন্া সরোরী সংস্থাক্ষে জান্াক্ষন্া হে মর্ অম্ভিিািেত্ব, ম্ভিক্ষেে, এিং 
ম্ভিিাহম্ভিক্ষেক্ষের ন্যাে ম্ভিষক্ষে রাক্ষজযর িক্ষর্াজয আইন্ অন্ুসাক্ষর ম্ভপতাোতার মসই অম্ভিোর মন্ই। 
 

প্রাভপ্তর মরেিট : 
িম্ভতটি সরোরী সংস্থা IDEA এর পাটয  C িা পাটয  B এর অিীক্ষন্ সংগৃহীত, রম্ভেত, িা িযিহৃত ম্ভেোর মরেিয গুম্ভল 

মপক্ষত পাক্ষরন্ এেন্ ম্ভপতাোতা ও সরোরী সংস্থার অন্ুক্ষোম্ভেত েেী োড়াও িাম্ভে িক্ষতযক্ষের এেটি মরেিয  রাখক্ষি, 

র্ার েক্ষিয অন্তিুয ি থােক্ষি িক্ষতযক্ষের ন্াে, িাম্ভির তাম্ভরখ, এিং মরেিয  িযিহার েরার অন্ুক্ষোম্ভেত িযম্ভির উক্ষেেয। 
র্ম্ভে মোন্ ম্ভেোর মরেক্ষিয র েক্ষিয এক্ষের অম্ভিে ম্ভেশুর তথয অন্তিুয ি হে, মসই সেল ম্ভেশুর ম্ভপতাোতাক্ষের অম্ভিোর 

রক্ষেক্ষে মেিল তাাঁক্ষের ম্ভেশুক্ষের তথয পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার িা ম্ভন্ম্ভেযষ্ট তথয জান্ার। িম্ভতটি সরোরী সংস্থা 
অন্ুক্ষরাক্ষির ম্ভিম্ভিক্ষত ম্ভপতাোতাক্ষের সরোরী সংস্থা দ্বারা সংগৃহীত, রম্ভেত, িা িযিহৃত ম্ভেোর ন্ম্ভথর স্থান্ এিং 
িরক্ষন্র এেটি তাম্ভলো িোন্ েরক্ষি। িম্ভতটি সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার জন্য ম্ভেো ন্ম্ভথর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপর জন্য 
এেটি োশুল িার্য েরক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে োশুলটি মসই মরেিয গুম্ভল পরীো ও পর্যাক্ষলাচন্া েরার অম্ভিোর চচয াে 

োর্যেরিাক্ষি িািা ন্া ঘটাে। এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভেো  
ন্ম্ভথ মথক্ষে তথয অন্ুসন্ধান্ িা পুন্রুদ্ধাক্ষরর জন্য োশুল িার্য ন্াও েরক্ষত পাক্ষর।  
 

ভপতাোতার অ ুকরাকি মরেকিট  সংকশাি : 

র্ম্ভে এেজন্ ম্ভপতাোতা ম্ভিশ্বাস েক্ষরন্ মর্ IDEA এর অিীক্ষন্ সংগৃহীত, রম্ভেত, িা িযিহৃত ম্ভেো ন্ম্ভথপেগুম্ভল িুল 

িা ম্ভিভ্রাম্ভন্তের িা িযম্ভিগত মগাপন্ীেতা িা ম্ভেশুর অন্য অম্ভিোর লঙ্ঘন্োরী, তাহক্ষল ম্ভপতাোতা মসই তথয 
রের্াক্ষিের্োরী সরোরী সংস্থাক্ষে তথয সংক্ষোিন্ েরার অন্ুক্ষরাি জান্াক্ষত পাক্ষর। সরোরী সংস্থাটি ম্ভসদ্ধান্ত মন্ক্ষি 

মর্ ম্ভপতাোতার অন্ুক্ষরাি অন্সুাক্ষর তক্ষথযর সংক্ষোিন্ীটি অন্ুক্ষরাি পািার পর র্মু্ভিসংগত সেেসীোর েক্ষিয েরক্ষি 

ম্ভেন্া। র্ম্ভে সরোরী সংস্থা অন্ুক্ষরাি অন্ুসাক্ষর তথয সংক্ষোিন্ী েরক্ষত অস্বীোর েক্ষর, তাহক্ষল তাক্ষের অস্বীেৃম্ভতর েথা 
মসই ম্ভপতাোতাক্ষে জান্াক্ষি এিং ম্ভেোর মরেক্ষিয র তথযটিক্ষে শুন্াম্ভন্ক্ষত চযাক্ষলঞ্জ জান্াক্ষন্ার অম্ভিোর সম্পক্ষেয  
তাাঁক্ষেরক্ষে পরােেয মেক্ষি। ম্ভেো মরেক্ষিয র তথয চযাক্ষলঞ্জ েরার জন্য এেটি শুন্াম্ভন্ FERPA এর পদ্ধম্ভতক্ষত পাওো 34 

C.F.R. §99.22 অন্ুসাক্ষর সঙ্ঘটিত েরক্ষত হক্ষি।  
 

অন্ুক্ষরাি িক্ষে, সরোরী সংস্থা, ম্ভেোর মরেক্ষিয র তথয চযাক্ষলঞ্জ েরার জন্য ম্ভপতাোতাক্ষে এেটি শুন্াম্ভন্র সুক্ষর্াগ 

িোন্ েরক্ষি মসটি িুল, ম্ভিভ্রাম্ভন্তের, িা মোন্িাক্ষিই মগাপন্ীেতা িা ম্ভেশুর অন্য অম্ভিোর লঙ্ঘন্োরী ন্ে ম্ভন্ম্ভিত 

েরক্ষত। র্ম্ভে, শুন্াম্ভন্র ফলাফক্ষল সরোরী সংস্থা ম্ভসদ্ধান্ত মন্ে মর্ তথযটি িুল িা ম্ভিভ্রাম্ভন্তের অথিা মগাপন্ীেতা িা 
ম্ভেশুর অন্য অম্ভিোর লঙ্ঘন্োরী, সরোরী সংস্থা মসই অন্ুসাক্ষর তথযটিক্ষে সংক্ষোিন্ েরক্ষি এিং মসই সংক্ষোিন্ীটি 

ম্ভপতাোতাক্ষে ম্ভলম্ভখতিাক্ষি জান্াক্ষি। র্ম্ভে, শুন্াম্ভন্র ফলাফক্ষল সরোরী সংস্থা ম্ভসদ্ধান্ত মন্ে মর্ তথযটি িুল িা 
ম্ভিভ্রাম্ভন্তের অথিা মগাপন্ীেতা িা ম্ভেশুর অন্য অম্ভিোর লঙ্ঘন্োরী ন্ে, তাহক্ষল এটি ম্ভপতাোতাক্ষে তাক্ষের সন্তাক্ষন্র 

রের্াক্ষিেক্ষর্র মরেক্ষিয র েক্ষিয এেটি ম্ভিিৃম্ভত স্থাপন্ েরক্ষত অিম্ভহত েরক্ষি, মর্খাক্ষন্ তক্ষথযর উপর েন্তক্ষিযর আোক্ষর 

িা সরোরী সংস্থার ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর সাক্ষথ অসম্মম্ভতর মোক্ষন্া োরর্ মসখাক্ষন্ জান্াক্ষন্া র্াক্ষি। আপন্ার সন্তাক্ষন্র মরেক্ষিয  
স্থাম্ভপত মোন্ িযাখযা অিেযই: 

• সরোরী সংস্থা দ্বারা ম্ভেশুর মরেক্ষিয র অংে রূক্ষপ রম্ভেত হক্ষি র্তম্ভেন্ পর্যন্ত মরেিয  িা িম্ভতদ্বম্ভন্দ্বতা েরা 
অংে সরোরী সংস্থা দ্বারা রম্ভেত হক্ষি; এিং  

• সন্তাক্ষন্র মরেিয  িা িম্ভতদ্বম্ভন্দ্বতা েরা অংক্ষের এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপর জন্য অন্ুক্ষরাি েরা মোক্ষন্া পক্ষের োক্ষে 

িযাখযাটি িোে েরা হক্ষি। 
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তথয  ষ্ট েরার পদ্ধভত: 

র্খন্ IDEA এর অিীক্ষন্ িযম্ভিগতিাক্ষি েন্ািেরর্ক্ষর্াগয সংগৃহীত, রম্ভেত, িা িযিহৃত তথয ম্ভেশুটির িারম্ভিে হস্তক্ষেপ 

িা ম্ভেোগত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলক্ষত আর িক্ষোজন্ থাক্ষে ন্া, তখন্ সরোরী সংস্থার ম্ভপতাোতাক্ষেরক্ষে মসটা জান্াক্ষন্ার িক্ষোজন্। 
তথযটি অিেযই ম্ভপতাোতার অন্ুক্ষরাক্ষি ম্ভিন্ষ্ট েরক্ষত হক্ষি। র্ম্ভেও, ম্ভেশুর ন্াে, ঠিোন্া, এিং মফান্ ন্ম্বর, ম্ভেশুর মগ্রি, 

উপম্ভস্থম্ভতর মরেিয , সমূ্পর্য েরা ক্লাস, সমূ্পর্য েরা মগ্রি পর্যাে, এিং সমূ্পর্য েরা িক্ষষযর স্থােী মরেিয  মোন্ সেেসীো 
োড়াই রো েরা মর্ক্ষত পাক্ষর। 
 

সোক র অভিোরসেূহ: 

FERPA এর জন্য ম্ভিম্ভির অিীক্ষন্, ম্ভেশুর ম্ভেোর মরেিয  সংিান্ত ম্ভপতাোতার অম্ভিোর ম্ভেশুর ম্ভন্েট হস্তান্তম্ভরত হে 
র্খন্ মস 18 িের িেক্ষস মপৌাঁোে, র্ম্ভেন্া রাক্ষজযর আইন্ অন্ুসাক্ষর ম্ভেশুটির অেেতার জন্য তাক্ষে এর অক্ষর্াগয িক্ষল 

ম্ভিক্ষিচন্া েরা হে। IDEA এর পাটয  B এর অিীক্ষন্ র্ম্ভে ম্ভপতাোতার অম্ভিোরগুম্ভল ম্ভেশুর োক্ষে হস্তান্তম্ভরত হে র্ারা 
সংখযাগম্ভরক্ষষ্ঠর েক্ষতা িেস িাি হক্ষেক্ষে, তাহক্ষল ম্ভেোগত মরেিয  সংিান্ত অম্ভিোরগুম্ভলও ম্ভেশুর ম্ভন্েট অিেযই 

মিম্ভরত হক্ষি। র্ম্ভেও, সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতা ও সন্তান্ক্ষে IDEA এর অিীক্ষন্ িক্ষোজক্ষন্ অিেযই মন্াটিস িোন্ 

েরক্ষি। আরও ম্ভন্ম্ভেযষ্ট তক্ষথযর জন্য অন্ুগ্রহ েক্ষর “সংখযাগম্ভরক্ষষ্ঠর েক্ষতা িেক্ষস ম্ভপতাোতার অম্ভিোর মিরর্” মেখুন্।  
 

শাভস্তো  সংভিষ্ট তথয: 
এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভেশুর মরেিয গুম্ভলক্ষত মোন্ িতয োন্ িা পূিয োম্ভস্তক্ষর্াগয িযিস্থা সংিান্ত ম্ভিিৃম্ভত অন্তিুয ি েরক্ষত 

পাক্ষর, র্া ম্ভেশুর ম্ভিরুক্ষদ্ধ মন্ওো হক্ষেক্ষে এিং োম্ভস্তর তথয অপম্ভরিম্ভতয ত িাক্ষি অ-িম্ভতিন্ধী ম্ভেশুর মরেিয গুম্ভলর েক্ষিয 
অন্তিুয ি েক্ষর এিং এেক্ষে মিম্ভরত হে। ম্ভিিমৃ্ভতক্ষত োম্ভস্তেূলে িযিস্থার ম্ভিিরর্ ও ম্ভেশুটির মোক্ষন্া আচরক্ষর্র ম্ভিিরর্ 

র্ার জন্য োম্ভস্তেূলে িযিস্থা মন্ওো হক্ষেম্ভেল, এিং ম্ভেশুটি ও তার সক্ষঙ্গ জম্ভড়ত অন্যান্য িযম্ভি র্াক্ষের ম্ভন্রাপিার িশ্ন 

িাসম্ভঙ্গে এিং অন্য মর্ মোন্ িক্ষোজন্ীে তথয মসই ম্ভিিরক্ষর্র অন্তিুয ি থােক্ষত পাক্ষর। র্ম্ভে ম্ভেশুটি এে সু্কল মথক্ষে 

অন্যে স্থান্ান্তম্ভরত হে, সন্তাক্ষন্র মরেক্ষিয  সন্তাক্ষন্র িতয োন্ ম্ভিেযালক্ষের মোক্ষন্া IEP এিং সন্তাক্ষন্র ম্ভিরুক্ষদ্ধ গৃহীত 

িতয োন্ িা আক্ষগর োম্ভস্তেূলে িযিস্থার মোন্ ম্ভিিমৃ্ভত উিে অন্তিুয ি েরা আিেযে। 
 

প্রভতবন্ধী ভশশুকের শঙৃ্খল্াপরায়ণতা  
 

ন্ীক্ষচর তথযটি িম্ভিযত IFSP িা এেটি IEP –র োিযক্ষে পম্ভরক্ষষিা িাি 3 িের িেস মথক্ষে 21 িের িেস পর্যন্ত 

িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুক্ষের মেক্ষে িক্ষর্াজয। 
 ভে সরোরী সংস্থা তাাঁকের সোক র ভবরুকদ্ধ মো  শাভস্তেূল্ে বযবস্থা ম য় তাহকল্ তার ভবরুকদ্ধ 

ভপতাোতাকের ভ ভেট ষ্ট পদ্ধভত ও সুরক্ষা বযবস্থা অ ুসরণ েরার অভিোর রকয়কে। ভশক্ষাথীকের ভ য়ে-

শৃঙ্খল্া(গুভল্) িঙ্গ েরার জ য মো  ভশশুকে এেটি ভবেযাল্য় বকষট 10 ভেক র মবভশ বভহষ্কাকরর পকর, 

মোক া সরোরী সংস্থা অবশযই ভশশুটিকে ভশক্ষাগত পভরকষবাগুভল্ মেকব। 
 

সংজ্ঞা: 
এই অংক্ষের উক্ষেক্ষেয, ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত সংজ্ঞাগুম্ভল িক্ষর্াজয:  

• ম্ভন্েম্ভন্ত্রত উপাোক্ষন্র অথয োেে িা অন্য মোন্ উপাোন্ র্া ম্ভন্েম্ভন্ত্রত উপাোন্ আইন্  

(21 U.S.C. 812(c) ) এর 202(c) অন্ুক্ষেক্ষে I, II, III, IV, িা V িারার অিীক্ষন্ েন্ািেৃত।  
• মিআইন্ী োেক্ষের অথয এেটি ম্ভন্েম্ভন্ত্রত উপাোন্, ম্ভেন্তু তাক্ষত এেন্ মোন্ উপাোন্ অন্তিুয ি থাক্ষে ন্া র্া 

আইন্তঃ এেটি লাইক্ষসন্সিারী স্বাস্থয পম্ভরচর্যা মপোোক্ষরর তত্ত্বািিাক্ষন্ অম্ভিগত িা িযিহৃত হে অথিা র্া 
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সংক্ষোম্ভিত জলুাই 2017_চূড়ান্ত 
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আইন্তঃ IDEA এর অিীক্ষন্ অন্য মোন্ েতৃয পক্ষের অিীক্ষন্ িা র্ুিরাষ্ট্রীে আইক্ষন্র অন্য মোন্ িারার 

অিীক্ষন্ অম্ভিগত িা িযিহৃত হে। 
• অস্ত্র েব্দটি োম্ভেয ন্ র্ুিরাষ্ট্র ম্ভিম্ভি, 18 ম্ভেষযক্ষে 930 িারার অন্ুক্ষেে (2) এর অিীক্ষন্ িথে উপিারা (g) মত 

িযিহৃত পম্ভরিাষা “ম্ভিপজ্জন্ে অস্ত্র” এই অক্ষথয িযিহৃত হে। 

• গুরুতর োরীম্ভরে আঘাক্ষতর অথয এেন্ এেটি োরীম্ভরে আঘাত র্াক্ষত েৃতুযর ঝুাঁ ম্ভে, অসহয োরীম্ভরে র্ন্ত্রর্া, 
েীঘযাম্ভেত এিং সুস্পষ্ট ম্ভিেৃম্ভত, অথিা এেটি োরীম্ভরে অঙ্গ, িতযক্ষঙ্গর বিেলয িা োন্ম্ভসে ম্ভিোে িাি 

আঘাত (18 U.S.C. 13645(h)(3))। 
 

ভবেযাল্য় েেীকের েতৃট ত্ব: 

ম্ভিেযালে েেীরা ম্ভিেযালে মথক্ষে ম্ভন্েে-েৃঙ্খলা িঙ্গোরী এেজন্ িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুক্ষে িম্ভতটি উেঙ্ঘক্ষন্র জন্য 
এেোলীন্ অন্ম্ভিে 10 ম্ভেক্ষন্র জন্য িম্ভহষ্কার েরক্ষত পাক্ষর, সেল ম্ভেশুক্ষের জন্য িক্ষর্াজয েৃঙ্খলা ম্ভন্েোন্ুসাক্ষর, র্ম্ভে ন্া এটি 

ম্ভন্িযাম্ভরত হে মর্ িম্ভহষ্কারটি িতয োন্ ম্ভেোগত অিস্থান্ মথক্ষে: 

• এেটি অন্তিযতীোলীন্ ম্ভিেল্প ম্ভেোগত িযিস্থা;  
• অপর িযিস্থা; িা  
• স্থম্ভগতাক্ষেে।  

 

র্খন্ িম্ভহষ্কারটি (এেোলীন্ 10 ম্ভেন্ িা তার েে হে) সিযক্ষোট এেটি ম্ভিেযালে িক্ষষয 10 ম্ভেক্ষন্র মিম্ভে হে, ম্ভেশুর 

IFSP িা IEP টিে আপন্ার সন্তান্ক্ষে সািারর্ পাঠযিক্ষের জন্য সেে েক্ষর তুলক্ষত এিং তার IEP লক্ষেযর ম্ভেক্ষে 

এম্ভগক্ষে ম্ভন্ক্ষে মর্ক্ষত িম্ভিযত পম্ভরক্ষষিার িক্ষোজন্ীেতা ম্ভন্িযারর্ েরক্ষত পাক্ষর। 
 

ম্ভিেযালে েেীিৃন্দ পৃথে পৃথে ঘটন্ার ম্ভিম্ভিক্ষত অন্ন্য পম্ভরম্ভস্থম্ভতক্ষত ম্ভিক্ষিচন্া েরক্ষত পাক্ষরন্ মর্ িযিস্থার পম্ভরিতয ন্টি 

েৃঙ্খলািঙ্গোরী িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুটির জন্য উপর্ুি ম্ভেন্া। িযিস্থার পম্ভরিতয ন্টির েক্ষিয সংম্ভিষ্ট 10 ম্ভেক্ষন্র 

িম্ভহষ্কার িা িম্ভহষ্কাক্ষরর এেটি েৃঙ্খলা র্া এেটি েে বতরী েরা অন্তিুয ি। র্খন্ োম্ভস্তেূলে পেক্ষেক্ষপর ফক্ষল িযিস্থার 

পম্ভরিতয ন্ হে, সরোরী সংস্থা এই ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহক্ষর্র ম্ভেক্ষন্ মন্াটিস ম্ভেক্ষত পাক্ষর এিং আিম্ভেযেিাক্ষি এর েক্ষিয পদ্ধম্ভতগত 

সুরো অন্তিুয ি থােক্ষি। 
 

েযাভ কফকেশ  ভ ণটয়: 

েৃঙ্খলা িক্ষঙ্গর োরক্ষর্ িযিস্থা পম্ভরিতয ক্ষন্র মোন্ ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর 10 ম্ভিেযালে ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয, ম্ভপতাোতা এিং ম্ভেশুর IFSP 

টিে িা IEP টিে অিেযই ম্ভেশুর IFSP িা IEP, িা মোন্ ম্ভেেে/ম্ভেম্ভেোর পর্যক্ষিের্ সহ ম্ভেশুর ফাইক্ষল থাো সেল 

িাসম্ভঙ্গে তথয এিং ম্ভপতাোতার মেওো মোন্ িাসম্ভঙ্গে তথয এটি ম্ভন্িযারর্ েরক্ষত পর্যাক্ষলাচন্া েরক্ষি মর্, মর্ আচরর্ 

সম্পক্ষেয  িশ্ন উক্ষঠক্ষে মসটি:  

• সন্তাক্ষন্র অেেতার সাক্ষথ সরাসম্ভর ও মেৌম্ভলে সম্পেয  ম্ভেল ম্ভেন্া িা মসটির োরক্ষর্ সঙ্ঘটিত হক্ষেক্ষে ম্ভেন্া; 
অথিা 

• ম্ভেশুর IFSP িা IEP িক্ষোক্ষগ সরোরী সংস্থার িযথযতার সরাসম্ভর ফল ম্ভেন্া। 
 

র্ম্ভে IEP টিে ম্ভন্র্যে েক্ষর মর্ উপক্ষরর ম্ভিিৃম্ভতর মোন্ এেটি িক্ষর্াজয তাহক্ষল আচরর্টি সন্তাক্ষন্র অেেতার িোে 

িক্ষল ম্ভন্িযাম্ভরত হক্ষি। 
 

র্ম্ভে আচরর্টি ম্ভেশুর অেেতার িোে হক্ষে থাক্ষে, IFSP টিে িা IEP টিে আিম্ভেযেিাক্ষি: 
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• এেটি োর্যেরী আচরর্গত েূলযােন্ সঞ্চালন্ ও সন্তাক্ষন্র জন্য এেটি আচরর্গত হস্তক্ষেপ পম্ভরেল্পন্া 
িাস্তিােন্ েরক্ষি, র্ম্ভে সরোরী সংস্থা পূক্ষিয তা ন্া েক্ষর থাক্ষে; 

• ম্ভেশুর আচরর্গত হস্তক্ষেপ পম্ভরেল্পন্ার পর্যাক্ষলাচন্া েরক্ষি, র্ম্ভে তার ইম্ভতেক্ষিযই এই িরক্ষন্র পম্ভরেল্পন্া 
মথক্ষে থাক্ষে এিং আচরক্ষর্র উপর ম্ভিম্ভি েক্ষর িক্ষোজন্ অন্ুসাক্ষর মসটাক্ষে পম্ভরিম্ভতয ত েরক্ষি; এিং 

• মর্ িযিস্থা মথক্ষে ম্ভেশুটিক্ষে সরাক্ষন্া হক্ষেম্ভেল মসখাক্ষন্ই ম্ভফম্ভরক্ষে মেক্ষি, র্ম্ভে ন্া ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা 
ম্ভেশুর িযিহারগত হস্তক্ষেক্ষপর পম্ভরেল্পন্া পম্ভরিতয ক্ষন্র অংে ম্ভহসাক্ষি তাক্ষে অন্য িযিস্থাে পম্ভরিতয ন্ েরক্ষত 

রাম্ভজ হন্, র্ম্ভে ন্া ম্ভেশুটি অন্তিযতী ম্ভিেল্প ম্ভেোগত িযিস্থাে অপসাম্ভরত হক্ষে থাক্ষে োেে, অস্ত্র িা গুরুতর 

োরীম্ভরে আঘাক্ষতর োরক্ষর্।  
 

র্ম্ভে আচরর্টি সন্তাক্ষন্র অেেতার িোে ন্া হে, সু্কল েেীিৃন্দ অন্যান্য ম্ভেশুক্ষের েত এেই পদ্ধম্ভতক্ষত োম্ভস্ত িোন্ 

েরক্ষত পাক্ষর, ম্ভেন্তু উপর্ুি ম্ভেোগত পম্ভরক্ষষিা অিেযই িজাে রাখক্ষত হক্ষি।  
 

মেসকেন্ট পভরবতট  : 

র্খন্ মোন্ ম্ভেশুক্ষে 10 ম্ভেক্ষন্র মিম্ভে িম্ভহষ্কার েরার ফক্ষল মপ্লসক্ষেক্ষন্টর পম্ভরিতয ন্ হে, আচরর্টি র্খন্ অেেতার জন্য 
হক্ষতও পাক্ষর আিার ন্াও, অথিা আচরর্টি অেেতার িোে ন্ে, িা র্খন্ ম্ভেশুটি োেে, অস্ত্র িা গুরুতর োরীম্ভরে 

আঘাক্ষতর জন্য অন্তিযতী ম্ভিেল্প ম্ভেোগত মসটিং (IAES)-এ অপসাম্ভরত হে, তখন্ও ম্ভেশুটি তার সািারর্ ম্ভেো পাঠযিক্ষে 

অংেগ্রহর্ চাম্ভলক্ষে মর্ক্ষত এিং তার IEP মত লেয পূরক্ষর্র ম্ভেক্ষে এম্ভগক্ষে মর্ক্ষত পম্ভরক্ষষিা পাক্ষি, র্ম্ভেও তা অন্য িযিস্থাে। 
ম্ভেশুটি আিম্ভেযেিাক্ষি এেটি উপর্ুি, োর্যের আচরর্গত েূলযােন্ এিং আচরর্গত হস্তক্ষেক্ষপর পম্ভরক্ষষিা পাক্ষি, এিং 
তার সংক্ষোিন্ীটি আচরর্ উেঙ্ঘক্ষন্র উপক্ষর ম্ভিম্ভি েক্ষর এেন্িাক্ষি ম্ভিজাইন্ েরা হক্ষি র্াক্ষত মসটি আর পুন্িযার ন্া ঘক্ষট। 
IEP টিেটি উপর্ুি পম্ভরক্ষষিা এিং পম্ভরক্ষষিা িোন্ েরার স্থান্টি ম্ভন্র্যে েরক্ষি।  
 

অেবটতী ভবেল্প ভশক্ষাগত ভব যাস: 

ম্ভিেযালক্ষের েেীিৃন্দ মোন্ ম্ভেশুক্ষে ম্ভেশুর আচরর্টি তার িম্ভতিন্ধেতার িোক্ষের োরক্ষর্ হক্ষেক্ষে ম্ভেন্া ম্ভিচার ন্া 
েক্ষরই 45 ম্ভেন্ পর্যন্ত অন্তিযতীোলীন্ ম্ভিেল্প ম্ভেোগত িযিস্থাে অপসাম্ভরত েরক্ষত পাক্ষর, র্ম্ভে ম্ভেশুটি: 

• ম্ভিেযালক্ষের ম্ভেক্ষে, ম্ভিেযালক্ষের এলাোে, িা রাজয িা স্থান্ীে সরোরী সংস্থার অিীন্স্থ ম্ভিেযালক্ষের অন্ুষ্ঠাক্ষন্ 

অস্ত্র িহন্ েক্ষর িা রাক্ষখ; 

• ম্ভিেযালক্ষে, ম্ভিেযালক্ষের এলাোে, িা রাজয িা স্থান্ীে সরোরী সংস্থার অিীন্স্থ ম্ভিেযালক্ষের অন্ুষ্ঠাক্ষন্ 

থাোোলীন্ জ্ঞান্তঃ মিআইন্ী োেে রাক্ষখ, িা িযিহার েক্ষর, িা ম্ভন্েম্ভন্ত্রত উপাোন্ ম্ভিম্ভি েক্ষর, িা ম্ভিম্ভির 

সুপাম্ভরে েক্ষর; অথিা 
• ম্ভিেযালক্ষে, ম্ভিেযালক্ষের এলাোে, িা রাজয িা স্থান্ীে সরোরী সংস্থার অিীন্স্থ ম্ভিেযালক্ষের অন্ুষ্ঠাক্ষন্ অপর 

িযম্ভি উপর গুরুতর োরীম্ভরে আঘাত সঙ্ঘটিত েক্ষর। 
শাভস্তেূল্ে বযবস্থার জ য আকবে : 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা ম্ভন্র্ীত মেম্ভন্ক্ষফক্ষেেন্ সংিান্ত এেটি ম্ভসদ্ধান্ত িা োম্ভস্তেূলে োরক্ষর্ মপ্লসক্ষেন্ট সংিান্ত মোক্ষন্া ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর 

সাক্ষথ এেেত ন্া হন্, ম্ভপতাোতা িোসম্ভন্ে শুন্াম্ভন্র অম্ভফস (OAH) এিং সরোরী সংস্থার সক্ষঙ্গ র্থার্থ িম্ভিোর 

অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত পাক্ষরন্। র্ম্ভে সরোরী সংস্থা ম্ভিশ্বাস েক্ষর মর্ ম্ভেশুটি িতয োন্ িযিস্থা িজাে রাখক্ষল অন্যক্ষের 

আঘাক্ষতর র্ক্ষথষ্ট সিািন্া রক্ষেক্ষে, তাহক্ষল সরোরী সংস্থা OAH এিং অম্ভিিািেক্ষের সক্ষঙ্গ র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ 

োক্ষের েরক্ষত পাক্ষর।  
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এেটি িোসম্ভন্ে আইন্ী ম্ভিচারে (ALJ), এই ন্ম্ভথর "েতানন্ক্ষেযর ম্ভন্ষ্পম্ভি" ম্ভিিাক্ষগ িম্ভর্যত পদ্ধম্ভত অন্ুসরর্ েক্ষর 

র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র সঞ্চালন্ েরক্ষিন্। শুন্াম্ভন্র র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার 20 সু্কল ম্ভেক্ষন্র 

েক্ষিয সঞ্চাম্ভলত হক্ষি, এিং শুন্াম্ভন্র পর 10 সু্কল ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয এেটি ফলাফল মঘাষর্া েরক্ষি।  
মোক্ষন্া োম্ভস্তেূলে আম্ভপক্ষলর মেক্ষে মোক্ষন্া সংেল্প ম্ভন্িযারক্ষর্র সেে, ALJ চাইক্ষল: 

• ম্ভেশুক্ষে মসই িযিস্থাে ম্ভফরক্ষে ম্ভেক্ষত পাক্ষর মর্খান্ মথক্ষে তাক্ষে অপসাম্ভরত েরা হক্ষেম্ভেল; অথিা 
• অন্ম্ভিে 45 সু্কল ম্ভেক্ষন্র জন্য ম্ভেশুটিক্ষে এেটি উপর্ুি অন্তিযতীোলীন্ ম্ভিেল্প ম্ভেোগত িযিস্থাে পম্ভরিতয ক্ষন্র 

আক্ষেক্ষে পম্ভরিতয ন্ ঘটাক্ষত পাক্ষরন্ র্ম্ভে ALJ ম্ভেশুটির িতয োন্ মপ্লসক্ষেন্ট িজাে রাখক্ষল অন্য ম্ভেশুক্ষের এিং 
অন্যক্ষের আঘাক্ষতর র্ক্ষথষ্ট সিািন্া মন্ই িক্ষল ম্ভন্িযারর্ েক্ষরন্। 

 

র্খন্ এেটি র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াক্ষগ ম্ভপতাোতা িা পািম্ভলে সংস্থা উিে দ্বারা অন্ুক্ষরাি েরা হে, ALJ এর 

েুলতুম্ভি ম্ভসদ্ধান্তোক্ষল িা িেি সেেসীো উিীর্য ন্া হওো পর্যন্ত (45 ম্ভিেযালে ম্ভেক্ষন্র অন্ম্ভিে) ম্ভেশুটি 

অন্তিযতীোলীন্ ম্ভিেল্প ম্ভেোগত িযিস্থাে থােক্ষি, মর্টি আক্ষগ হক্ষি, র্ম্ভে ন্া ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা উিক্ষেই 

অন্যিাক্ষি সম্মত হে।  
 

ভশশুটি এি ও ম াগয ভবকবভচত হয়ভ : 

মর্সি ম্ভেশুরা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো পািার জন্য মর্াগয িক্ষল ম্ভন্িযাম্ভরত হেম্ভন্ এিং র্ারা এেন্ মোক্ষন্া আচরর্ েক্ষরক্ষে র্ার জন্য 
মোক্ষন্া ম্ভিম্ভি িা ম্ভন্েে লঙ্ঘন্ হক্ষেক্ষে তাাঁরা এেন্ এেটি সরুো মোন্ োম্ভি েরক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে ম্ভেশুটির মসই আচরর্টি উদূ্ভত 

হিার আক্ষগ মথক্ষেই সরোরী সংস্থাটির জান্া থাক্ষে মর্ ম্ভেশুটির িম্ভতিন্ধেতা রক্ষেক্ষে। আচরক্ষর্র োরক্ষর্ োম্ভস্তেলূে িযিস্থা 
মন্িার পূক্ষিয র্ম্ভে সরোরী সংস্থার জান্া থাক্ষে:  

• ম্ভপতাোতা তাক্ষের সন্তাক্ষন্র ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো ও এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিা, তত্ত্বািিান্ েরার িক্ষোজন্ জাম্ভন্ক্ষে 

ম্ভলম্ভখত িাক্ষি, সরোরী সংস্থার িোসম্ভন্ে েেীক্ষের, অথিা ম্ভেশুর এেজন্ ম্ভেেেক্ষে উক্ষদ্বগ জাম্ভন্ক্ষে থাক্ষেন্; 

• ম্ভপতাোতা েূলযােক্ষর্র জন্য অন্ুক্ষরাি জাম্ভন্ক্ষে থাক্ষেন্; অথিা  
• সন্তাক্ষন্র ম্ভেেে িা অন্যান্য সু্কক্ষলর েেযচারীিৃন্দ ম্ভেশুর দ্বারা িেম্ভেযত আচরক্ষর্র এেটি পযাটান্য সম্পক্ষেয  

সরাসম্ভর ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর ম্ভিক্ষরক্টক্ষরর ম্ভন্েট িা সরোরী সংস্থার অন্য তত্ত্বািিােে েেীিকৃ্ষন্দর ম্ভন্ম্ভেযষ্ট উক্ষদ্বগ 

িোে েক্ষর থাক্ষেন্। 
 

সরোরী সংস্থার এই ম্ভিষক্ষে জ্ঞান্ ম্ভেল িক্ষল ম্ভিক্ষিম্ভচত হক্ষি ন্া র্ম্ভে: 

• ম্ভপতাোতা সরোরী সংস্থাক্ষে তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র েূলযাের্ েরক্ষত অন্ুেম্ভত ন্া ম্ভেক্ষে থাক্ষে;  

• ম্ভপতাোতা সরোরী সংস্থাক্ষে তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র জন্য ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো পম্ভরক্ষষিা মেওোর অন্ুক্ষোেন্ িতযাখযান্ 

েক্ষর থাক্ষেন্; অথিা  
• ম্ভেশুটি েূলযাম্ভেত হক্ষেক্ষে এিং এটা ম্ভন্িযাম্ভরত হক্ষেক্ষে মর্ মস IDEA এর অিীক্ষন্ ম্ভিচার্য িম্ভতিন্ধেতা থাো 

ম্ভেশু ন্ে।  
 

 ভে সরোরী সংস্থাটির শাভস্তেূল্ে বযবস্থা গ্রহকণর আক্ষগ ভশশুটির প্রভতবন্ধেতা রকয়কে ভে া মসই 

সম্পকেট  জা া  া থাকে, তাহকল্ এেই আচরকণর জ য প্রভতবন্ধেতা  া থাো অ য ভশশুর জ য শাভস্তর 

অ ুরূপ তারও শাভস্ত হকত পাকর।  
 

র্ম্ভে মোক্ষন্া ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র োম্ভস্তেূলে িযিস্থা চলাোলীন্ েূলযােক্ষর্র জন্য অন্ুক্ষরাি জান্াে, েূলযাের্ 

অিেযই চালাক্ষত হক্ষি। ফলাফক্ষলর জন্য অক্ষপোরত অিস্থাে, ম্ভেশুটি ম্ভিেযালে েতৃয পে েতৃয ে ম্ভন্িযাম্ভরত ম্ভেোগত 

স্থাক্ষন্ থােক্ষি। র্ম্ভে, সরোরী সংস্থার েূলযাের্ এিং ম্ভপতাোতার দ্বারা িেি তথয অন্ুর্ােী ম্ভন্িযাম্ভরত হে মর্ ম্ভেশুটির 
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অেেতা রক্ষেক্ষে, সরোরী সংস্থাক্ষে অেেতা থাো ম্ভেশুর জন্য ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল িোন্ 

েরক্ষি এিং ম্ভেশুক্ষের েৃঙ্খলার িক্ষশ্ন সেল পদ্ধম্ভতগত সুরো মন্ক্ষি। 
আই  প্রকয়াগ এবং ভবচার-ভবিাগীয় েতৃট পক্ষ দ্বারা ম ওয়া পেকক্ষপ ও সুপাভরশ: 

IDEA সরোরী সংস্থাক্ষে অপরাি সম্পক্ষেয  উপর্ুি েতৃয পক্ষের ম্ভন্েট ম্ভরক্ষপাটয  েরক্ষত, এিং আইন্ী িক্ষোক্ষগ িািাোন্ 

েক্ষর ন্া। িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুর দ্বারা েৃত অপরাক্ষির জন্য ম্ভিচারম্ভিিাগীে েতৃয পে র্ুিরাষ্ট্রীে এিং রাজয 
আইন্ িক্ষোক্ষগ তাাঁক্ষের োম্ভেত্বপালন্ েরক্ষত পাক্ষর। মোন্ সংস্থা অপরাক্ষির ম্ভরক্ষপাটয  েরক্ষত হক্ষল মোক্ষন্া ম্ভেশুর ম্ভিক্ষেষ 

ম্ভেো ও োম্ভস্তেূলে মরেিয গুম্ভলর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ, ম্ভপতাোতার সম্মম্ভত সহ, িা পম্ভলম্ভসক্ষত ম্ভন্ম্ভেযষ্ট িযম্ভতিে অন্ুসাক্ষর 

োে-োেীক্ষের মরেিয , মোন্ COMAR 13A.08.02 দ্বারা অন্ুক্ষোম্ভেত উপর্ুি েতৃয পক্ষের ম্ভন্েট িোন্ েরক্ষি। 
অভিিাবেকের এেতরফা ভসদ্ধাকে সরোরী বযকয় মবসরোরী ভবেযাল্কয় ভশশুকের 

মেসকেন্ট 
 

IDEA –মত, প্রারভিে েিযস্থতা বা ভবকশষ ভশক্ষা এবং এই সংক্রাে পভরকষবা সহ এেটি প্রভতবন্ধেতা 
থাো ভশশুর মবসরোরী সু্ককল্র িরচ বহ  েরার আবশযেতা ম ই,  ভে সরোরী সংস্থা এেটি ভব া 
েূকল্য  থা থ জ ভশক্ষা (FAPE) প্রো  েকর এবং ভপতাোতা তাাঁকের সো কে এেটি মবসরোরী সু্ককল্ 

িভতট  েরকত ে স্থ েকর ।  
 

IDEA –মত িারম্ভিে েিযস্থতা িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিা সহ এেটি িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুর 

মিসরোরী সু্কক্ষলর খরচ িহন্ েরার আিেযেতা মন্ই, র্ম্ভে সরোরী সংস্থা এেটি ম্ভিন্া েূক্ষলয র্থার্থ জন্ম্ভেো (FAPE) 

িোন্ েরক্ষলও ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষে এেটি মিসরোরী সু্কক্ষল িম্ভতয  েরক্ষত েন্স্থ েক্ষরন্। র্ম্ভেও, র্ুিরাষ্ট্রীে ম্ভিম্ভি 

অন্ুসাক্ষর, সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার দ্বারা িম্ভতয  েরাক্ষন্া মিসরোরী সু্কক্ষলর ম্ভেশু সংখযার েক্ষিয ম্ভেশুটিক্ষে অন্তিুয ি 

েরক্ষি। FAPE িাপযতা এিং আম্ভথযে োম্ভেত্ব ম্ভিষক্ষে সরোরী সংস্থা ও ম্ভপতাোতাক্ষের েক্ষিয অনন্েযটি IDEA–র অিীক্ষন্ 

র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ পদ্ধম্ভতর সাক্ষপে। অন্ুগ্রহ েক্ষর আরও সুম্ভন্ম্ভেযষ্ট তক্ষথযর জন্য “েতানন্ক্ষেযর ম্ভন্ষ্পম্ভি” মেখুন্।  
 

র্ম্ভে িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুটি পূক্ষিয এেটি সরোরী সংস্থার েতৃয পক্ষের অিীক্ষন্ ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং এই সংিান্ত পম্ভরক্ষষিা িাি 

েক্ষর থাক্ষে, এিং ম্ভপতাোতা তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষে সরোরী সংস্থার সম্মম্ভত িা সপুাম্ভরে োড়া এেটি মিসরোরী ম্ভিসু্কল, 

িাথম্ভেে, িা মসক্ষেন্ডাম্ভর সু্কক্ষল িম্ভতয  েক্ষর থাক্ষেন্, এেটি ALJ িা এেটি আোলত সরোরী সংস্থাক্ষে িম্ভতয  েরাক্ষন্ার 

খরচ মেটাক্ষত আক্ষেে ম্ভেক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে এেটি ALJ িা এেটি আোলত খুাঁক্ষজ পাে মর্ সরোরী সংস্থা ম্ভেশুটিক্ষে মসই 

সু্কক্ষল িম্ভতয র পূক্ষিয সঠিে সেক্ষে FAPE িোন্ েক্ষর ম্ভন্, এিং তাই মিসরোরী সু্কক্ষল িম্ভতয  েরাক্ষন্া র্থার্থ হক্ষেক্ষে। 
এেটি ALJ িা এেটি আোলত অম্ভিিািক্ষের িম্ভতয টি উপর্ুি েক্ষন্ েরক্ষত পাক্ষর এেন্ ম্ভে র্ম্ভে মসটি রাজয োন্ 

অন্ুসাক্ষর ন্া হে, র্া সরোরী সংস্থার দ্বারা িেি ম্ভেোর্ িক্ষর্াজয। 
 

ক্ষভতপরূকণর সীো: 
েম্ভতপূরর্টি এেটি ALJ িা এেটি আোলত দ্বারা েোক্ষন্া িা অস্বীেৃত হক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে:  

• সরোরী সু্কল মথক্ষে তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষে সম্ভরক্ষে ম্ভন্ক্ষে র্ািার পকূ্ষিয সাম্প্রম্ভতেতে IEP টিে বিঠক্ষে উপম্ভস্থত 

মথক্ষে ম্ভপতাোতা IEP টিেক্ষে FAPE িোন্ েরক্ষত তাাঁক্ষের সরোরী সংস্থার িস্তাম্ভিত জােগাে িম্ভতয  েরক্ষত 

অস্বীেৃম্ভত সহ তাাঁক্ষের উক্ষদ্বগ িোে এিং, সরোরী িযক্ষে এেটি মিসরোরী সু্কক্ষল তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র 

ন্ম্ভথিুম্ভিক্ষত তাাঁক্ষের অম্ভিিাে অিগত েক্ষরন্ম্ভন্; অথিা  
• এেটি সরোরী সু্কল মথক্ষে ম্ভপতাোতার তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষে সম্ভরক্ষে ম্ভন্ক্ষে র্ািার পূক্ষিয েেপক্ষে েে (10) োর্য 

ম্ভেিস (মর্ মোন্ েেয ম্ভেিস র্া এেটি েুটির ম্ভেন্ রূক্ষপ উদু্ভত সহ), ম্ভপতাোতা সরোরী সংস্থাক্ষে সন্তাক্ষন্র 
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সরোরী মপ্লসক্ষেন্ট সম্পক্ষেয  তাাঁক্ষের উক্ষদ্বগ সহ তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্র অপসারক্ষর্র অম্ভিিাক্ষের ম্ভলম্ভখত মন্াটিস 

িোন্ েক্ষরন্ ম্ভন্; অথিা 
• র্ম্ভে সরোরী সু্কল মথক্ষে ম্ভপতাোতাক্ষের তাাঁক্ষের সন্তাক্ষন্ক্ষে সরাক্ষন্ার পূক্ষিয, সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতাক্ষের পিূয 

ম্ভলম্ভখত মন্াটিক্ষসর আিেযেতার োিযক্ষে তাাঁক্ষের েলূযােক্ষর্র অম্ভিিাে জাম্ভন্ক্ষেম্ভেল (েূলযােক্ষর্র উক্ষেক্ষেয 
র্থার্থ ও র্ুম্ভিসঙ্গত এেটি ম্ভিিৃম্ভত সহ), ম্ভেন্তু ম্ভপতাোতারা তাাঁক্ষের সন্তান্ক্ষের েূলযােক্ষর্র জন্য উপলব্ধ 

েরান্ ম্ভন্; অথিা  
• ম্ভপতাোতাক্ষের পেক্ষেপটি ম্ভিচাক্ষর অক্ষর্ৌম্ভিে সািযস্ত হক্ষল। 

 

উপক্ষর িম্ভর্যত ম্ভিজ্ঞম্ভি িক্ষোজন্ীেতা সক্ষত্ত্বও, েম্ভতপূরক্ষর্র খরচ: 
• এই িরক্ষর্র মন্াটিস িোক্ষন্ ম্ভপতাোতাক্ষের িযথযতাে জন্য হ্রাস িা অস্বীোর েরা র্াক্ষি ন্া, র্ম্ভে: 

o সরোরী সংস্থা মন্াটিস িোক্ষন্ ম্ভপতাোতাক্ষের ম্ভিরত েক্ষর থাক্ষে,  

o ম্ভপতাোতা উপক্ষর িম্ভর্যত IDEA মন্াটিক্ষসর আিেযেতার অিীক্ষন্ ম্ভলম্ভখত মন্াটিস িাি েক্ষরন্ম্ভন্,  

o মন্াটিক্ষসর আিেযেতা পূরক্ষর্র ফক্ষল ম্ভেশুর োরীম্ভরে েম্ভত হক্ষি, এিং  
• এই িরক্ষর্র মন্াটিস িোক্ষন্র িযথযতাে আোলত িা মোক্ষন্া ALJ–র ম্ভিচাক্ষর হ্রাস িা অস্বীোর ন্া েরা হক্ষত 

পাক্ষর র্ম্ভে:  

o ম্ভপতাোতারা ম্ভেম্ভেত ন্া হন্ এিং ইংরাজী ম্ভলখক্ষত ন্া পাক্ষরন্, অথিা  
o উপক্ষর িম্ভর্যত মন্াটিক্ষসর সাক্ষথ সােঞ্জসয রাখক্ষল ম্ভেশুর োরাত্মে োন্ম্ভসে আঘাত লাগক্ষত পাক্ষর।  
 

প্রাপ্ত বয়কস ভপতাোতার অভিোর হস্তাের  
 

মেভরল্যাকন্ড, প্রভতবন্ধেতা থাো ভশশুকের প্রাপ্ত বয়কস মপ াঁোকল্, সীভেত পভরভস্থভত োডা অভিিাবকের 

অভিোর হস্তাের েরা হয়  া।  
 

মেম্ভরলযান্ড আইন্ অন্ুর্ােী, ম্ভন্ম্ভেযষ্ট সীম্ভেত পম্ভরম্ভস্থম্ভতক্ষত, IDEA–র অিীক্ষন্ ন্যস্ত অম্ভিিািক্ষের সেল অম্ভিোর 

িম্ভতিন্ধেতা থাো ম্ভেশুক্ষে হস্তান্তর েরা হক্ষি। ম্ভেশু 18 িের িেক্ষস মপৌাঁোক্ষল হস্তান্তর েরা হে, র্ম্ভে ন্া ম্ভেশুটি রাজয 
আইক্ষন্ অন্ুপক্ষর্াগয সািযস্ত হে এিং ন্ম্ভথপে রক্ষেক্ষে মর্:  
 

• ম্ভপতাোতারা অন্ুপলব্ধ িা অজান্া, এিং সন্তাক্ষন্র অন্ুক্ষরািিক্ষে সন্তাক্ষন্র ম্ভন্েট স্থান্ান্তর েরার িেক্ষল এেটি 

সাক্ষরাক্ষগট অম্ভিিািে ম্ভন্র্িু হক্ষেক্ষে; 

• ম্ভিগত িের িক্ষর সরোরী সংস্থার ম্ভপতাোতাক্ষে ম্ভন্ক্ষোম্ভজত েরার িারংিার িোস সক্ষত্বও ম্ভপতাোতা 
সন্তাক্ষন্র জন্য ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর জন্য ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহর্ বিঠক্ষে অংেগ্রহর্ েক্ষরন্ম্ভন্; 

• ম্ভপতাোতা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর জন্য ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহর্ বিঠক্ষে অংেগ্রহর্ সজ্ঞাক্ষন্ িতযাখযান্ েক্ষরক্ষেন্; 

• েীঘযম্ভেন্ র্ািত্ হাসপাতাক্ষল িম্ভতয , িম্ভতষ্ঠাক্ষন্ িম্ভতয  রক্ষেক্ষেন্, িা ম্ভপতাোতার মোন্ এেজন্ িা উিক্ষেই 

জরাগ্রস্থ হওোর োরক্ষর্ ম্ভপতাোতা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর জন্য ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহর্ বিঠক্ষে গুরুতর অসুস্থ থাোে 

অংেগ্রহর্ েরক্ষত পাক্ষরন্ম্ভন্ এিং ম্ভপতাোতা ম্ভেশুক্ষে অম্ভিোর হস্তান্তর েরক্ষত সম্মম্ভত ম্ভেক্ষেক্ষেন্;  

• ম্ভন্েন্ত্রর্ িম্ভহিূয ত অসািারর্ পম্ভরম্ভস্থম্ভতক্ষত ম্ভপতাোতা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেোর জন্য ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহর্ িম্ভিোে অংেগ্রহর্ েরক্ষত 

পাক্ষরন্ম্ভন্, এিং ম্ভেশুক্ষে অম্ভিোর হস্তান্তর েরক্ষত সম্মম্ভত ম্ভেক্ষেক্ষেন্; অথিা 
• ম্ভেশুটি ম্ভপতাোতার িাম্ভড়র িাইক্ষর িসিাস েক্ষর এিং অপর সরোরী সংস্থার তত্ত্বািিান্  

িা মহফাজক্ষত ন্ে।  
 

র্ম্ভে মোক্ষন্া িম্ভতিম্ভন্ধ সন্তাক্ষন্র ম্ভপতাোতা, র্ার সাক্ষথ ম্ভেশুটি িসিাস েক্ষর, ম্ভেশুটির 18 িের িেক্ষস সন্তাক্ষন্র ম্ভন্েট 

অম্ভিোর হস্তান্তর েরক্ষত ম্ভপতাোতা সম্মম্ভত মেন্ম্ভন্, এিং ম্ভেশুটি রাজয আইক্ষন্ অন্ুপক্ষর্াগয িক্ষল সািযস্ত ন্া হে, মর্ 

মোন্ পে অম্ভিোর স্থান্ান্তম্ভরত হক্ষি ম্ভেন্া ম্ভন্র্যে েরক্ষত এেটি র্থাক্ষর্াগয িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োম্ভখল েরক্ষত পাক্ষর।  
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র্ম্ভে মোক্ষন্া িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুক্ষে র্ুিরাষ্ট্রীে এিং রাজয আইন্ ও ম্ভিম্ভি অন্সুাক্ষর এেজন্ সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতার দ্বারা 
িম্ভতম্ভন্ম্ভিত্ব েরা হক্ষে থাক্ষে, সরোরী সংস্থা র্িুরাষ্ট্রীে এিং রাজয আইন্ ও ম্ভিম্ভির অিীক্ষন্ আিেযেতা অন্ুসাক্ষর মর্ 

মোন্ ম্ভলম্ভখত মন্াটিস ম্ভেশু ও সাক্ষরাক্ষগট ম্ভপতাোতা উিেক্ষেই িোন্ েরক্ষি। IDEA-র অিীক্ষন্ সাক্ষরাক্ষগট 

ম্ভপতাোতার মিাগ েরা অন্যান্য সেল অম্ভিোর ম্ভেশুক্ষে হস্তান্তর েরক্ষি র্ম্ভে ন্া ম্ভেশুটি রাজয আইক্ষন্ অন্ুপক্ষর্াগয 
সািযস্ত হে এিং ম্ভেশুটি অম্ভিোরটি হস্তান্তর েরার অন্ুক্ষরাি েক্ষর থাক্ষে। 
 

েতান কেযর ভ ষ্পভি  
 

ভ ম্নভল্ভিত পদ্ধভতগুভল্ এেটি ভশশুর প্রারভিে হস্তকক্ষপ বা ভবকশষ ভশক্ষা এবং এই সংক্রাে পভরকষবাগুভল্ 

সম্পকেট  েতান েয ভ ষ্পভির জ য ভপতাোতা ও সরোরী সংস্থার ভ েট উপল্ব্ধ প্রভক্রয়াগুভল্ বণট া 
েকর। এইসেল্ ভবেল্পগুভল্র েকিয অেিুট ক্ত রকয়কে েিযস্থতা, রাজয অভিক াগ, এবং  থা থ প্রভক্রয়ায় 

অভিক াগ োকয়র েরা।  
েিযস্থতা: 
েিযস্থতা হল ম্ভপতাোতার অসেথয সন্তাক্ষন্র সাক্ষথ ম্ভেশুর ম্ভেোর জন্য োম্ভেক্ষত্ব থাো সরোরী সংস্থার েক্ষিয েতানন্েয 
ম্ভন্ষ্পম্ভির এেটি িম্ভিো।  

র্ম্ভে মোন্ IEP েক্ষলর সিা চলাোলীন্ মোন্ ম্ভপতাোতা ম্ভেশুর IEP অথিা ম্ভেশুক্ষে িেি ম্ভিক্ষেষ 
ম্ভেো পম্ভরক্ষষিার ম্ভিষক্ষে সহেত ন্া হন্, IEP েল ম্ভপতাোতাক্ষে সরল িাষাে: 

• ম্ভপতাোতার েিযস্থতার অন্ুক্ষরাি েরার অম্ভিোর সম্পক্ষেয  এেটি মেৌম্ভখে ও ম্ভলম্ভখত িযাখযা;  
• েিযস্থতার িম্ভিো সম্পক্ষেয  আরও জান্ার জন্য ম্ভপতাোতা িযিহার েরক্ষত পাক্ষরন্ এেন্ 

মটম্ভলক্ষফান্ ন্ম্বর সহ মর্াগাক্ষর্াক্ষগর তথয; এিং 
• ঐ এলাোে িাি জন্েলযার্েূলে িম্ভতম্ভন্ম্ভিত্ব ও অন্যান্য ম্ভিন্ােূক্ষলযর িা ম্ভন্ম্ন-েূক্ষলযর আইম্ভন্ 

ও সংম্ভিষ্ট পম্ভরক্ষষিা সম্পক্ষেয  তথয িোন্ েরক্ষিন্।   

ম্ভপতাোতারা েিযস্থতা সম্পম্ভেয ত তথয ম্ভপতাোতার োতৃিাষাে অন্ুিাক্ষের জন্য অন্ুক্ষরাি েরক্ষত পাক্ষরন্। 
ম্ভপতাোতা েতৃয ে েম্ভথত োতৃিাষা র্ম্ভে স্থান্ীে সু্কল িযিস্থার ম্ভেোথী সংখযার 1 েতাংক্ষের মিম্ভে হে, 
অন্ুক্ষরাক্ষির পর 30 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয IEP েল ম্ভপতাোতাক্ষে অন্ুম্ভেত ন্ম্ভথ িোন্ েরক্ষিন্। 

 

িোসম্ভন্ে শুন্াম্ভন্র োর্যলক্ষের (OAH) মোন্ েেী ম্ভর্ম্ভন্ োর্যেরী েিযস্থতা সঞ্চালক্ষন্র মেৌেলগুম্ভলর জন্য মর্াগয 
এিং িম্ভেম্ভেত, ম্ভতম্ভন্ েিযস্থতা েরক্ষত পাক্ষরন্। OAH দ্বারা ম্ভন্িযাম্ভচত মোন্ িযম্ভির িযম্ভিগত িা মপোগত আগ্রক্ষহর 

দ্বন্দ্ব থােক্ষি ন্া।  

• েিযস্থতার জন্য ম্ভপতাোতার সাক্ষথ সাোক্ষতর খরচ সহ েিযস্থতার জন্য ম্ভপতাোতা িা ম্ভেশুর িারম্ভিে 

হস্তক্ষেপ িা ম্ভেোর জন্য োম্ভেক্ষত্ব থাো সরোরী সংস্থার জন্য মোন্ খরচ মন্ই। 
• ম্ভেশুর িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভেোর জন্য োম্ভেক্ষত্ব থাো সরোরী সংস্থা এিং OAH েিযস্থতার অন্ুক্ষরাি 

েক্ষর। েিযস্থতার জন্য এেটি অন্ুক্ষরাি ফাইল েরক্ষত েিযস্থতা ফেয সরোরী সংস্থা এিং MSDE ওক্ষেিসাইট 

www.marylandpublicschools.org.-মত উপলব্ধ রক্ষেক্ষে। আরও সহােতার জন্য, সরোরী সংস্থার 

ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো োর্যালে িা MSDE, ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো/িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা ম্ভিিাক্ষগর সাক্ষথ 410-767-

7770 ন্ম্বক্ষর মর্াগাক্ষর্াগ েরুন্।  
• েিযস্থতা চলাোলীন্ োউক্ষন্সল ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থার অন্ুষঙ্গী হক্ষত পাক্ষর িা পরােেযোন্ েরক্ষত 

পাক্ষর।  
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• এেটি েিযস্থতা অম্ভিক্ষিেন্ সািারর্ত ম্ভলম্ভখত অন্ুক্ষরাি পািার 20 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয ম্ভপতাোতা এিং সরোরী 
সংস্থার সমু্ভিিাজন্ে অিস্থাক্ষন্ আক্ষোম্ভজত হক্ষি। 

• েিযস্থতা অম্ভিক্ষিেন্টি িদ্ধ ম্ভিচারোর্য। েিযস্থতা চলাোলীন্ আক্ষলাচন্াগুম্ভল অিেযই মগাপন্ীে এিং পরিতী 
মোক্ষন্া োরক্ষর্ র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্ক্ষত িা মেওোম্ভন্ োর্যির্ালীর িোর্ ম্ভহক্ষসক্ষি িযিহার েরা র্াক্ষি ন্া। 
েিযস্থতা েরার পূক্ষিয ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থাক্ষে এেটি মগাপন্ীেতা অঙ্গীোক্ষর সাের েরক্ষত িলা হক্ষত 

পাক্ষর। 
• েিযস্থতাক্ষত উিে পক্ষের দ্বারা মপৌাঁোক্ষন্া এেটি চুম্ভি অিেযই এেটি ম্ভলম্ভখত চুম্ভিক্ষত ম্ভস্থরেৃত হক্ষি র্া মর্ 

মোন্ রাজয আোলত িা র্ুিরাম্ভষ্ট্রে মজলা আোলক্ষত িক্ষোগক্ষর্াগয র্ার এই িরক্ষর্র োেলা মোন্ার অম্ভিোর 

রক্ষেক্ষে। 
• এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর উপর শুন্াম্ভন্ক্ষত ম্ভপতাোতার অম্ভিোরক্ষে 

অস্বীোর ও ম্ভিলম্ভম্বত েরক্ষত েিযস্থতা িযিহার ন্াও েরক্ষত পাক্ষর  
 

েিযস্থতায় উৎসাহোক  ববঠে: 

এেটি সরোরী সংস্থা মসই ম্ভপতাোতাক্ষের র্াাঁরা েিযস্থতা িম্ভিো ন্া িযিহার েরক্ষত েন্স্থ েক্ষরক্ষেন্ তাাঁক্ষের 

েিযস্থতার সুম্ভিিা িযাখযা েরক্ষত এিং ম্ভপতাোতাক্ষের িম্ভিোটিক্ষত উৎসাহ ম্ভেক্ষত ম্ভপতাোতাক্ষের সুম্ভিিাজন্ে স্থান্ ও 

সেক্ষে এেটি বিঠক্ষের িযিস্থা েরক্ষত পাক্ষর। 
 

মোক া রাজয অভিক াগ এবং  থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াকগর েকিয 
পাথটেয: 
েিযস্থতার সাকথ, ভপতাোতাকের অভিোর রকয়কে সরোরী সংস্থার সাকথ েতান েয ভ ষ্পভি েরকত 

রাজয অভিক াগ প্রভক্রয়া বা  থা থ প্রভক্রয়া অভিক াগ বযবহাকরর। এই সেল্ ভবেল্পগুভল্র ভবভিন্ন 

ভ য়ে এবং পদ্ধভত আকে। 
IDEA ম্ভিম্ভিক্ষত রাজয অম্ভিক্ষর্াগ এিং র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগগুম্ভলর জন্য পৃথে পথৃে পদ্ধম্ভত রক্ষেক্ষে। ম্ভন্ক্ষম্ন 

িম্ভর্যত রূক্ষপ, মোন্ িযম্ভি িা সংস্থা এেটি সরোরী সংস্থার দ্বারা মোন্ IDEA আিেযেতা উলঙ্ঘক্ষন্র জন্য এেটি 

রাজয অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত পাক্ষর। মেিলোে এেজন্ ম্ভপতাোতা িা এেটি সরোরী সংস্থাই মোন্ অসেথয ম্ভেশুর 

েন্ািেরর্, েূলযাের্, িারম্ভিে হস্তক্ষেপ পম্ভরক্ষষিা িা ম্ভেোগত মপ্লসক্ষেন্ট, অথিা ম্ভেশুক্ষে ম্ভিন্ােূক্ষলয র্থার্থ 

জন্ম্ভেো (FAPE) সংিান্ত এেটি র্থার্থ অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত পাক্ষর। 
 

MSDE েেযচারীক্ষের সািারর্ত আিম্ভেযেিাক্ষি এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াগ 60 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেিক্ষসর েক্ষিয ম্ভন্ষ্পম্ভি েরক্ষত 

হক্ষি র্ম্ভে ন্া সেেসীো র্থার্থিাক্ষি িম্ভিযত হক্ষে থাক্ষে। মোক্ষন্া ALJ অিেযই এেটি র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ 

(র্ম্ভে ন্া বিঠে িা েিযস্থতার েক্ষিয এেটি ম্ভন্ষ্পম্ভি হক্ষে থাক্ষে) শুন্ক্ষি এিং ম্ভসদ্ধান্ত সেেসীোর মেক্ষষ এেটি ম্ভলম্ভখত 

ম্ভসদ্ধান্ত 45 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয জাম্ভর েরক্ষি র্ম্ভেন্া ALJ ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থার অন্ুক্ষরাক্ষি এেটি ম্ভন্ম্ভেযষ্ট 

সেেসীো িৃম্ভদ্ধ েঞ্জরু েক্ষর থাক্ষে। 
 

এই সেল ম্ভিেল্পগুম্ভলর এেটি রূপক্ষরখা পািার এিং তুলন্ার জন্য, এই ন্ম্ভথর সংক্ষর্াজন্ীটি মেখুন্। 
 

রাজয অভিক াগ: 

বযভক্ত ও প্রভতষ্ঠাক র মেভরল্যান্ড রাজয ভশক্ষা ভবিাকগ (MSDE) এেটি রাজয অভিক াগ োকয়র েরার 

অভিোর আকে। রাকজযর এেটি তেে চাল্াক ার জ য ভল্ভিত অভিক াগটিকে অবশযই IDEA 

ভ য়ো ুসাকর আবভশযে ভ ভেট ষ্ট শতট  পরূণ েরকত হকব। 
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র্ম্ভে মোন্ িযম্ভি িা এেটি িম্ভতষ্ঠান্ ম্ভিশ্বাস েক্ষর মর্ মোন্ সরোরী সংস্থা এেটি িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো 
িক্ষোজন্ীেতা ম্ভিষক্ষে এেটি র্ুিরাম্ভষ্ট্রে িা রাক্ষজযর আইন্ িা িম্ভিিান্ লঙ্ঘন্ েক্ষরক্ষে, অথিা সরোরী সংস্থাটি এেটি 

র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র ম্ভসদ্ধান্ত িক্ষোগ েক্ষরম্ভন্, তাহক্ষল এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা মর্ক্ষত পাক্ষর। 
অম্ভিক্ষর্াগটি অিেযই MSDE–মত োক্ষের হক্ষত হক্ষি এিং সহোরী রাজয সপুাম্ভরন্ক্ষটন্ক্ষিন্ট, ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো 
ম্ভিিাগ/িারম্ভিে হস্তক্ষেপ মসিা, MSDE, 200 পম্ভিে িাম্ভিক্ষোর ম্ভেট, িাম্ভিক্ষোর, মেম্ভরলযান্ড 21201 এর উক্ষেক্ষেয 
হক্ষত হক্ষি। িযম্ভি িা সংস্থার MSDE মত োক্ষের েরা রাজয অম্ভিক্ষর্াগটির এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ অিেযই এেই সেক্ষে 

সরোরী সংস্থাক্ষতও মিরর্ েরক্ষত হক্ষি। অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত সহােতা েরক্ষত ম্ভিেে পদ্ধম্ভত ও এেটি ফেয 
MSDE–র www.marylandpublicschools.org ওক্ষেিসাইক্ষট উপলব্ধ রক্ষেক্ষে, অথিা ম্ভিম্ভিেন্স েেক্ষপ্লন্ট 

ইন্ক্ষিম্ভেক্ষগেন্ এিং ম্ভিউ িক্ষসস োক্ষঞ্চ 410-767-7770 ন্ম্বক্ষর মফান্ েক্ষর পাওো র্াে। 
 

রাজয অম্ভিক্ষর্াগটির েক্ষিয অিেযই অন্তিুয ি থােক্ষি: 

• এেটি ম্ভিিৃম্ভত মর্ সরোরী সংস্থাটি র্ুিরাম্ভষ্ট্রে িা রাজয আইন্ িা ম্ভিম্ভির এেটা েতয  লঙ্ঘন্ েক্ষরক্ষে;  

• ঘটন্াসেূহ র্ার ম্ভিম্ভিক্ষত ম্ভিিৃম্ভতটি বতরী; 
• রাজয অম্ভিক্ষর্াগ েরা িযম্ভি/সংস্থার মর্াগাক্ষর্াগ তথয ও স্বাের; এিং  
• র্ম্ভে রাজয অম্ভিক্ষর্াগটি এেটি ম্ভন্ম্ভেযষ্ট ম্ভেশুর সম্পক্ষেয  লঙ্ঘক্ষন্র অম্ভিক্ষর্াগ হে:  

o ম্ভেশুর ন্াে ও িাসস্থাক্ষন্র ঠিোন্া; 
o মর্ সু্কক্ষল পড়াশুক্ষন্া েক্ষর তার ন্াে; 

o গৃহহীন্ ম্ভেশু িা র্ুিার মেক্ষে, ম্ভেশুর উপলব্ধ মর্াগাক্ষর্াক্ষগর তথয, এিং মর্খাক্ষন্ পড়াশুক্ষন্া েক্ষর মসই 

সু্কক্ষলর ন্াে; 

o সেসযা সম্পম্ভেয ত তথয সহ ম্ভেশুর সেসযার িেৃম্ভতর এেটি ম্ভিিরর্; এিং 
o রাজয অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার সেে পেটির ম্ভন্েট উপলব্ধ ও জান্া সেসযার এেটি িস্তাম্ভিত সোিা।  

 

এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াগ অিেযই রাক্ষজযর পাওো অম্ভিক্ষর্াক্ষগর মথক্ষে এে িেক্ষরর মিম্ভে আক্ষগর উলঙ্ঘক্ষন্র ঘটন্া হক্ষি 

ন্া। রাজয অম্ভিক্ষর্াগ পািার 60 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয MSDE তাক্ষের অন্ুসন্ধাক্ষন্র ফলাফল জাম্ভর েরক্ষি, এিং 60 

ম্ভেক্ষন্র সেেসীো িম্ভিযত হক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে: 

• এেটি ম্ভিক্ষেষ অম্ভিক্ষর্াগ সংিাক্ষন্ত িযম্ভতিেিেী পম্ভরম্ভস্থম্ভত বতরী হে; অথিা 
• ম্ভপতাোতা এিং সংম্ভিষ্ট সরোরী সংস্থা েিযস্থতা িা ম্ভিেল্পিাক্ষি সেসযার সোিান্ েরক্ষত িোক্ষসর জন্য 

মসোসম্মতিাক্ষি সেে িম্ভিযত েক্ষর।  
 

েেপক্ষে, MSDE: 

• িক্ষোজন্ীে ম্ভন্িযাম্ভরত হক্ষল এেটি স্বািীন্ ঘটন্াস্থক্ষলর তেন্ত পম্ভরচালন্া েরক্ষি; 

• অম্ভিক্ষর্াগোরী রাজয অম্ভিক্ষর্াক্ষগর েক্ষিয অম্ভিক্ষর্াগ সম্পক্ষেয , হে মেৌম্ভখেিাক্ষি িা ম্ভলম্ভখতিাক্ষি, আক্ষরা তথয 
জো েরার সুক্ষর্াগ িোন্ েরক্ষি; 

• সেস্ত িাসম্ভঙ্গে তথয পর্যাক্ষলাচন্া েক্ষর এেটি সরোরী সংস্থা র্ুিরাষ্ট্রীে ও রাজয আইন্ িক্ষোজন্ীেতা লঙ্ঘন্ 

েক্ষরক্ষে ম্ভেন্া তা ম্ভন্ক্ষে এেটি স্বািীন্ ম্ভন্র্যে বতরী েরক্ষি; এিং 
• অম্ভিক্ষর্াগোরী এিং সরোরী সংস্থাক্ষে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর িম্ভতটি খম্ভতক্ষে মেক্ষখ পাওো ম্ভিষেগুম্ভল এিং চূড়ান্ত 

ফক্ষলর এেটি ম্ভলম্ভখত ম্ভসদ্ধান্ত জাম্ভর েরক্ষি।  
 

ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর েক্ষিয অন্তিুয ি থােক্ষি চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর োরর্ এিং চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর োর্যের িক্ষোক্ষগর জন্য পদ্ধম্ভত, 

িক্ষোজক্ষন্, োম্ভরগরী সহােতা োর্যেলাপ, সেক্ষঝাতা, এিং পূরক্ষর্র জন্য সংক্ষোিন্েূলে িযিস্থাও এর অন্তিুয ি হক্ষি। 
র্ম্ভে MSDE এেটি সরোরী সংস্থা র্থার্থ মসিা িোন্ েরক্ষত িযথয হক্ষেক্ষে ম্ভন্িযারর্ েক্ষর, চূড়ান্ত ম্ভলম্ভখত ম্ভসদ্ধান্ত 
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জান্াক্ষি মেেন্ েক্ষর এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভেশুটির িক্ষোজন্ীে উপর্ুি পম্ভরক্ষষিা োক্ষন্ িযথযতা, এিং িম্ভিষযক্ষত 

সেল িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুক্ষের জন্য উপর্ুি পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল ম্ভন্ক্ষত িযথযতা শুিরাক্ষত পারক্ষি।  
 

রাজয অভিক াকগর সোিা: 
েতানন্েয সোিাক্ষন্ েিযস্থতা এিং অন্যান্য েে িথাগত পদ্ধম্ভত পাওো মর্ক্ষত পাক্ষর এিং তাক্ষত উত্সাহ মেওো হে। 
র্ম্ভে পেগুম্ভল অম্ভিক্ষর্াগ েীোংসা েক্ষরন্, তাহক্ষল MSDE–র র্ুিরাষ্ট্রীে িম্ভিিাক্ষন্র অিীক্ষন্ এেটি তেন্ত পম্ভরচালন্া 
েরার েরোর হে ন্া। 
 

মোক া রাজয অভিক াকগর সোিা  া  থা থ প্রভক্রয়ায় েরা শু াভ র 

ভবষয়: 

র্ম্ভে MSDE এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াগ পাে র্া এেটি র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্রও এেটি অংে, িা র্ম্ভে এেটি রাজয 
অম্ভিক্ষর্াক্ষগ ম্ভিম্ভিন্ন ম্ভির্ে ম্ভন্ক্ষে গঠিত হে র্া শুন্াম্ভন্র এে িা এোম্ভিে অংে, MSDE অিেযই রাজয অম্ভিক্ষর্াক্ষগর 

মর্ মোন্ অংেক্ষে আলাো েক্ষর মরক্ষখ মেক্ষি র্া র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র অংে হক্ষি র্তের্ ন্া র্থার্থ িম্ভিোর 

শুন্াম্ভন্ চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধাক্ষন্ত এক্ষস ন্া মপৌাঁোক্ষে। র্ম্ভেও, রাজয অম্ভিক্ষর্াক্ষগর মোন্ ম্ভিষে র্া র্থার্থ িম্ভিোর অংে ন্ে 

আিম্ভেযেিাক্ষি সেেসীো এিং উপক্ষর িম্ভর্যত পদ্ধম্ভতক্ষত ম্ভন্ষ্পম্ভি হক্ষি। র্ম্ভে এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াক্ষগ মোন্ ম্ভিষে উদু্ভত 

হে র্া পূক্ষিয র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ক্ষত ম্ভসদ্ধান্ত হক্ষেক্ষে, এেই পে ম্ভন্ক্ষোম্ভজত রক্ষেক্ষে, শুন্াম্ভন্র ম্ভসদ্ধান্ত অন্ুসৃত হক্ষি, 

এিং MSDE অম্ভিক্ষর্াগোরীক্ষে িক্ষোগ সম্পক্ষেয  অম্ভিম্ভহত েরক্ষি।  
 

 থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াগ: 

ভপতাোতা অথবা এেটি সরোরী সংস্থা ভশশুর শ াক্তেরণ, েূল্যায়ণ, প্রারভিে হস্তকক্ষপ মসবা বা 
ভশক্ষাগত মেসকেন্ট, বা এেটি ভব ােূল্য  থা থ জ ভশক্ষা (FAPE) সংক্রাে মো  ভবষকয় এেটি 

 থা থ প্রভক্রয়ায় অভিক াগ োকয়র েরকত পাকর।  
 

র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ অিেযই এেটি উলঙ্ঘন্ সংিান্ত হক্ষি র্া ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থার অম্ভিক্ষর্াক্ষগর 

ঘটন্া সম্পক্ষেয  জান্ার িা জান্া উম্ভচত এেন্ সেক্ষের মথক্ষে েইু িেক্ষরর মচক্ষে মিেী আক্ষগর হক্ষি ন্া র্ার ম্ভিম্ভিক্ষত 

র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা হক্ষেক্ষে।  
 

এই সেেসীো িক্ষর্াজয হক্ষি ন্া র্ম্ভে ম্ভপতাোতা সেেসীোর েক্ষিয এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ েরক্ষত ন্া 
পাক্ষরন্ োরর্ সরোরী সংস্থা ম্ভন্ম্ভেযষ্টিাক্ষি িুল িুম্ভঝক্ষেক্ষে মর্ েন্ািেৃত ম্ভিষেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ ম্ভন্ষ্পম্ভি 

হক্ষেম্ভেল, অথিা সরোরী সংস্থাটি ম্ভপতাোতার মথক্ষে এই তথযটি মচক্ষপ ম্ভগক্ষেম্ভেল মর্টি IDEA-র অিীক্ষন্ তাাঁক্ষেরক্ষে 

ম্ভেক্ষে মেিার িক্ষোজন্ ম্ভেল।  
 

এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত, ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা (অথিা ম্ভপতাোতার আইন্জীম্ভি িা 
সরোরী সংস্থার আইন্জীম্ভি) অিেযই অন্য পে এিং OAH এর ম্ভন্েট এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ মপে 

েরক্ষি। অম্ভিক্ষর্াগটিক্ষত অিেযই ন্ীক্ষচ তাম্ভলোিুি সেল ম্ভিষেগুম্ভল থােক্ষি এিং অিেযই মগাপন্ীে রাখা হক্ষি।  
 

ম্ভপতাোতাক্ষে এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত সহােতা েরক্ষত, এেটি েিযস্থতা অন্ুক্ষরাি এিং 
র্থার্থ িম্ভিো অম্ভিক্ষর্াগ ফেয (ম্ভিউ িক্ষসস েেক্ষপ্লন্ট ফেয) সরোরী সংস্থাে, মর্খান্ মথক্ষে িারম্ভিে হস্তক্ষেপ মসিা 
িোন্ েরা হক্ষেক্ষে, মর্ সু্কক্ষল ম্ভেশুটি পাঠরত, এিং MSDE–র www.marylandpublicschools.org ওক্ষেিসাইক্ষট 

পাওো র্াক্ষি। আরও সহােতার জন্য, সরোরী সংস্থার িারম্ভিে হস্তক্ষেপ োর্যালে, ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো োর্যালে, অথিা 
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ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো এিং িারম্ভিে হস্তক্ষেপ মসিা (Special Education and Early Intervention Services)এর MSDE 

ম্ভিিাক্ষগ (410) 767-7770 ন্ম্বক্ষর মর্াগাক্ষর্াগ েরুন্।  
 

 থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াকগর ভবষয়বস্তু: 

র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর েক্ষিয আিম্ভেযেিাক্ষি অন্তিুয ি থােক্ষি: 

• ম্ভেশুর ন্াে; 

• ম্ভেশুর িাসস্থাক্ষন্র ঠিোন্া (অথিা, গৃহহীন্ ম্ভেশুর উপলব্ধ মর্াগাক্ষর্াক্ষগর তথয);  
• ম্ভেশুর পাঠরত ম্ভিেযালক্ষের ন্াে;  

• ম্ভেশুর ম্ভেোর জন্য োম্ভেক্ষত্ব থাো সরোরী সংস্থার ন্াে (অথযাত, স্থান্ীে সু্কল িযিস্থা);  
• িস্তাম্ভিত িা িতযাখযাত উক্ষেযাগ িা পম্ভরিতয ন্ সম্পম্ভেয ত ম্ভেশুর সেসযার এেটি ম্ভিিরর্, সেসযা সম্পম্ভেয ত 

তথয সহ; এিং  
• অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার সেে পেটির জ্ঞাত এিং উপলব্ধ সেসযার িস্তাম্ভিত সোিান্। 

 

ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা এেটি র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ পাক্ষি ন্া র্তের্ ন্া ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা 
(অথিা ম্ভপতাোতার আইন্জীম্ভি িা সরোরী সংস্থার আইন্জীম্ভি)এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েক্ষর 

র্ার েক্ষিয এই তথয অন্তিুয ি থােক্ষি। 
 থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াকগর উির: 
 

র্খন্ এেটি পে এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েক্ষর, ম্ভেশুর িারম্ভিে হস্তক্ষেপ এিং ম্ভেোর োম্ভেক্ষত্ব থাো 
সরোরী সংস্থা:  

• ম্ভপতাোতাক্ষে উপলব্ধ ম্ভিন্ােলূয িা েে খরক্ষচ আইন্ী এিং অন্যান্য িাসম্ভঙ্গে পম্ভরক্ষষিাগুম্ভল সম্পক্ষেয  অিগত 

েরক্ষি; 

• ম্ভপতাোতাক্ষে পদ্ধম্ভতগত সুরো ন্ম্ভথর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ িোন্ েরক্ষি; এিং  
• ম্ভপতাোতাক্ষে েিযস্থতার িাপযতা ম্ভিষক্ষে অিগত েরক্ষি। 

 

র্ম্ভে সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার দ্বারা মেক্ষের েরা র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ সম্পক্ষেয  পূিয ম্ভলম্ভখত মন্াটিস 

ম্ভপতাোতাক্ষে মিরর্ ন্া েক্ষর, সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতাক্ষে এেটি উির মিরর্ েরক্ষি, র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ 

িাম্ভির 10 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয, র্ার েক্ষিয থােক্ষি: 

• এেটি িযাখযা মেন্ সরোরী সংস্থা িযিস্থা(সেূহ) ম্ভন্ক্ষত িস্তাি িা িতযাখযান্ েক্ষরক্ষে;  

• অন্য মোন্ ম্ভিেক্ষল্পর এেটি িযাখযা র্া সরোরী সংস্থা ম্ভিক্ষিচন্া েক্ষরক্ষে এিং োরর্ মেন্ মসই ম্ভিেল্পগুম্ভল 

িতযাখযাত হক্ষেক্ষে;  

• এেটি ম্ভিিৃম্ভত র্াক্ষত জান্াক্ষন্া হক্ষি মর্ িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুর ম্ভপতাোতা পদ্ধম্ভতগত সুরোর এই অংক্ষের অিীক্ষন্ 

সুরো পাক্ষিন্ এিং, এই মন্াটিসটি েূলযােক্ষর্র জন্য িাথম্ভেে সুপাম্ভরে ম্ভেন্া  
তা জান্াক্ষন্া হক্ষি, তাহক্ষল র্ার দ্বারা পদ্ধম্ভতগত সুরোর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ পাওো র্াক্ষি; এিং 

• ম্ভপতাোতারা মর্াগাক্ষর্াগ েরক্ষত পাক্ষরন্ এেন্ ম্ভেেু উৎস র্ারা IDEA এর সংস্থান্গুম্ভল িঝুক্ষত সহােতা 
েরক্ষিন্। 

 

এই উিক্ষরর দ্বারা সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ অপর্যাি থাোর োম্ভিক্ষে িম্ভতক্ষরাি েক্ষর 

ন্া, মর্খাক্ষন্ উপর্ুি হে।  
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এখটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর এে পে (ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা) অিেযই অপর পেক্ষে র্থার্থ 

িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির 10 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয উির িোন্ েরক্ষি মর্খাক্ষন্ ম্ভন্ম্ভেযষ্টিাক্ষি র্থার্থ িম্ভিোে 

অম্ভিক্ষর্াক্ষগর ম্ভিষেগুম্ভল উক্ষেখ থােক্ষি। 
 

ম াটিকসর প টাপ্ততা: 
র্থার্ িম্ভিো অম্ভিক্ষর্াগটি পর্যাি ম্ভিক্ষিম্ভচত হক্ষি র্ম্ভে ন্া অম্ভিক্ষর্াগ িাি পে OAH মে এিং অপর পেক্ষে এটি 

পািার 15 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয জান্াে মর্ িাি েরা পে ম্ভিশ্বাস েক্ষর মর্ র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগটি আিেযে 

ম্ভিষেিস্তুক্ষে পূরর্ েক্ষর ন্া। অিািজম্ভন্ত মন্াটিে িাম্ভির পাাঁচ (5) ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয, OAH র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ 

ম্ভিষেিস্তুর িক্ষোজন্ীেতা পরূর্ েক্ষরক্ষে ম্ভেন্া তা ম্ভন্িযারর্ েরক্ষি এিং অম্ভিলক্ষম্ব ম্ভলম্ভখতিাক্ষি পেগুম্ভলক্ষে অিম্ভহত 

েরক্ষি,  
 

অন্য পক্ষের ম্ভলম্ভখত অন্ুেম্ভত এিং ন্ীক্ষচ উম্ভেম্ভখত রূক্ষপ এেটি ম্ভসদ্ধান্ত বিঠক্ষের োিযক্ষে সেসযার সোিান্ েরার 

সুক্ষর্াগ মেওো হক্ষল শুিুোে এেটি পে তার র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ সংক্ষোিন্ েরক্ষত পাক্ষর; অথিা র্ম্ভে OAH 

র্থার্থ িম্ভিো শুন্াম্ভন্র শুরু হওোর পাাঁচ (5) ম্ভেক্ষন্র অন্ম্ভিে পূক্ষিয অন্ুেম্ভত েঞ্জরু েক্ষর। ম্ভসদ্ধান্ত বিঠক্ষের জন্য 
সেেসীো এিং র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ আিার শুরু হক্ষি সংক্ষোম্ভিত র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের হিার 

পর।  
 

প্রভক্রয়া চল্াোল্ী  ভশশুর ভস্থভত: 

মোক্ষন্া িোসম্ভন্ে িা ম্ভিচার ম্ভিিাগীে োর্যিারা ম্ভন্র্যেোর্য চলাোলীন্ সেক্ষে (েৃঙ্খলা িারার অিীন্ রূক্ষপ িেি 

িযতীত), র্ম্ভে ন্া ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা অন্যথাে সম্মত হে ম্ভেশুটি অিেযই িতয োন্ িারম্ভিে হস্তক্ষেপ িা 
ম্ভেোগত মপ্লসক্ষেক্ষন্ট থােক্ষি। র্ম্ভে ম্ভিচারোক্ষর্যর েক্ষিয সরোরী সু্কক্ষল িাথম্ভেে িম্ভতয র জন্য িাথম্ভেে আক্ষিেন্ জম্ভড়ত 

থাক্ষে, ম্ভেশুটি অম্ভিিািক্ষের সম্মম্ভতক্ষত অিেযই সেল ম্ভিচারোর্য সম্পন্ন ন্া হওো পর্যন্ত আিম্ভেযেিাক্ষি সরোরী 
েেযসূম্ভচক্ষত থােক্ষি। র্ম্ভে ALJ–র ম্ভসদ্ধান্তটিক্ষত ম্ভপতাোতার সাক্ষথ সম্মত হে মর্ িারম্ভিে হস্তক্ষেপেূলে পম্ভরক্ষষিা িা 
ম্ভেোগত মপ্লসক্ষেক্ষন্টর পম্ভরিতয ন্ র্থার্থ, তাহক্ষল পরিতী আম্ভপল ম্ভন্র্যেোর্য চলাোলীন্ মপ্লসক্ষেন্টটি ম্ভেশুটির িতয োন্ 

মপ্লসক্ষেন্ট হক্ষে র্াক্ষি।  
 

সোিা প্রভক্রয়া: 
ম্ভপতাোতার মথক্ষে র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির 15 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয, এিং র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ 

শুরু হওোর পূক্ষিয, সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতা এিং ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ ফযাম্ভেম্ভল সাম্ভিয স প্লযান্ (IFSP) েল িা 
ইম্ভন্ডম্ভিজেুালাইজড্ এিুক্ষেেন্ মিাগ্রাে (IEP) েক্ষলর সেসয িা সেসযক্ষের সাক্ষথ অিেযই এেটি বিঠে রাখক্ষি র্াক্ষের 

ম্ভপতাোতার দ্বারা র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগ ম্ভচম্ভিত েরার ম্ভিষক্ষে ম্ভন্ম্ভেযষ্ট জ্ঞান্ আক্ষে। বিঠেটিক্ষত:  

• অিেযই এেটি সরোরী সংস্থার এেজন্ িম্ভতম্ভন্ম্ভি অন্তিুয ি থােক্ষি র্াাঁর সরোরী সংস্থার হক্ষে ম্ভসদ্ধান্ত মন্িার 

অম্ভিোর রক্ষেক্ষে; এিং 
• সরোরী সংস্থার িম্ভতম্ভন্ম্ভি ম্ভহসাক্ষি মোন্ আইন্জীম্ভি অন্তিুয ি ন্াও থােক্ষত পাক্ষরন্ র্ম্ভে ন্া ম্ভপতাোতা মোন্ 

আইন্জীম্ভি ম্ভন্ক্ষে আক্ষসন্।  
 

ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা IFSP িা IEP েক্ষলর মোক্ষন্া মোক্ষন্া িাসম্ভঙ্গে সেসয বিঠক্ষে উপম্ভস্থত থােক্ষিন্ তা 
ম্ভন্িযারর্ েক্ষরন্। 
 

ম্ভপতাোতার জন্য বিঠক্ষের উক্ষেেয হল র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ এিং ঘটন্া র্া অম্ভিক্ষর্াগ বতরী েক্ষরক্ষে তা 
আক্ষলাচন্া েরা, র্াক্ষত সরোরী সংস্থা সেসযা সোিাক্ষন্র সুক্ষর্াগ পাে। 
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ম্ভন্ষ্পম্ভি বিঠক্ষের িক্ষোজন্ মন্ই র্ম্ভে:  

• বিঠে িাম্ভতল েরার জন্য ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হে;  

• ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা েিযস্থতা েরার িোক্ষস সম্মত হে; অথিা 
• সরোরী সংস্থা র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর উক্ষেযাগ ম্ভন্ক্ষেক্ষে।  

 

র্ম্ভে সরোরী সংস্থা র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ পািার পর ম্ভপতাোতার সন্তুম্ভষ্ট েত 30 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয 
ম্ভন্ষ্পম্ভি ন্া েক্ষর (ম্ভন্ষ্পম্ভি সেেসীো), র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ হক্ষত পাক্ষর।  
 

এেটি চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর জন্য 45 ম্ভেক্ষন্র সেেসীো শুরু হে 30 ম্ভেক্ষন্র ম্ভন্ষ্পম্ভি সেেসীো মেষ হিার পক্ষর, র্ম্ভে ন্া 
ম্ভন্ক্ষম্ন িম্ভর্যত "30 ম্ভেক্ষন্র সোিা সেেসীোে সেন্বেসািন্" অথিা "তরাম্ভন্বত সেেসীো" পম্ভরম্ভস্থম্ভতর মোন্ এেটি 

িক্ষর্াজয হে।  
 

30 ভেক র সোিা সেয়সীোয় সেন্বয়সাি : 

র্খন্ ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা, সোিান্ িম্ভিো িসাম্ভরত েরক্ষত, সোিান্ িম্ভিো পম্ভরতযাগ, অথিা েিযস্থতা 
িযিহার েরক্ষত সম্মত হন্, তখন্ োড়া, সোিান্ বিঠক্ষে অংেগ্রহক্ষর্ ম্ভপতাোতার িযথযতাে বিঠে অন্ুম্ভষ্ঠত ন্া হওো 
পর্যন্ত সোিান্ িম্ভিোর জন্য সেেসীো এিং র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্ ম্ভিলম্ভম্বত হক্ষি।  
 

র্ম্ভে, র্ুম্ভিসঙ্গত িক্ষচষ্টা এিং এই িরক্ষর্র িক্ষচষ্টার ন্ম্ভথেরক্ষর্র পক্ষরও সরোরী সংস্থা সোিান্ বিঠক্ষে ম্ভপতাোতার 

অংেগ্রহর্ েরাক্ষত সেে ন্া হে, সরোরী সংস্থা, 30 ম্ভেক্ষন্র সোিান্ সেেসীোর পক্ষর, ALJ মে অন্ুক্ষরাি েরক্ষত 

পাক্ষর মর্ন্ র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগটি িাম্ভতল েক্ষর মেো র্াে। সরোরী সংস্থার িক্ষচষ্টার ন্ম্ভথপক্ষে, এেটি 

পারস্পম্ভরে সম্মত সেে এিং স্থাক্ষন্ বিঠক্ষের িোক্ষসর এেটি মরেিয  অন্তিুয ি েরা আিেযে, মর্েন্: 

• মটম্ভলক্ষফান্ মর্ েরা হক্ষেক্ষে িা মচষ্টা েরা হক্ষেক্ষে এিং মসই মফান্ েরার ফলাফক্ষলর ম্ভিস্তাম্ভরত মরেিয ; 
• ম্ভপতাোতাক্ষে মিম্ভরত ম্ভচঠিপক্ষের এিং মোন্ উির িাি হক্ষে থােক্ষল তার িম্ভতম্ভলম্ভপ; এিং 
• ম্ভপতাোতার িাম্ভড়ক্ষত িা েেযস্থক্ষল পম্ভরেেযক্ষন্র ম্ভিেে মরেিয  এিং মসইসেল পম্ভরেেযক্ষন্র ফলাফল। 

 

র্ম্ভে সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর মন্াটিস পািার 15 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয সোিান্ 

বিঠে ন্া েক্ষর িা সোিান্ বিঠক্ষে অংেগ্রহর্ ন্া েক্ষর, ম্ভপতাোতা শুন্াম্ভন্র অন্ুক্ষরাি েরক্ষত পাক্ষর এিং 45 

েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয ম্ভসদ্ধান্ত জাম্ভর হক্ষি।  
 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা ম্ভলম্ভখতিাক্ষি বিঠে িাম্ভতল েরক্ষত সম্মত হে, তাহক্ষল র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র 

জন্য 45 ম্ভেক্ষন্র সেেসীো ঠিে পক্ষরর ম্ভেন্ মথক্ষে শুরু হক্ষি। 
 

েিযস্থতা িা সোিান্ বিঠে শুরু হিার পক্ষর এিং 30 ম্ভেক্ষন্র সোিান্ সেেসীোর মেষ হিার পূক্ষিয, র্ম্ভে ম্ভপতাোতা 
এিং সরোরী সংস্থা ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হে মর্ মোন্ চুম্ভি সিি ন্ে, তাহক্ষল র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র জন্য 45 

ম্ভেক্ষন্র সেেসীো ঠিে পক্ষরর ম্ভেন্ মথক্ষে শুরু হক্ষি।  
 

র্ম্ভে ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা 30 ম্ভেক্ষন্র সোিান্ সেেসীোর মেক্ষষ েিযস্থতার িোক্ষস সম্মত হে, উিে পে 

েিযস্থতা িম্ভিো চালাক্ষত ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হক্ষত পাক্ষর র্তের্ ন্া তাাঁরা এেটি চুম্ভিক্ষত মপৌাঁোে। র্ম্ভেও, ম্ভপতাোতা 
িা সরোরী সংস্থার মোন্ এেজন্ েিযস্থতা িম্ভিো মথক্ষে ম্ভন্ক্ষজক্ষেরক্ষে িতযাহার েক্ষর, তাহক্ষল র্থার্থ িম্ভিোে 

শুন্াম্ভন্র জন্য 45 ম্ভেক্ষন্র সেেসীো ঠিে পক্ষরর ম্ভেন্ মথক্ষে শুরু হক্ষি। 
 

সোিা ভ স্পভি চুভক্ত: 

র্ম্ভে সোিান্ বিঠক্ষে সেসযার সোিাক্ষন্ মপৌাঁোক্ষন্া র্াে, ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা অিেযই আইন্গতিাক্ষি 

িািযতােূলে চুম্ভিক্ষত িক্ষিে েরক্ষি র্া: 
• ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থার এেটি িম্ভতম্ভন্ম্ভির দ্বারা স্বােম্ভরত হক্ষি র্ার সরোরী সংস্থার পক্ষে চুম্ভি 

েরার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে; এিং 
• এটা মোন্ রাজয আোলক্ষতর (এেটি রাজয আোলত র্ার এই িরক্ষর্র োেলা মোন্ার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে) 

অথিা এেটি র্ুিরাষ্ট্রীে মজলা আোলক্ষতর উপর্ুি এখম্ভতোর অন্ুসাক্ষর িলিৎক্ষর্াগয।  
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র্ম্ভে ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা সোিান্ বিঠক্ষের ফলস্বরূপ এেটি চুম্ভিক্ষত িক্ষিে েক্ষর, মর্ মোন্ পে ম্ভতন্ (3) 

েেয ম্ভেিক্ষসর েক্ষিয মসটাক্ষে িাম্ভতল েরক্ষত পাক্ষর।  

 থা থ প্রভক্রয়ায় েরা শু াভ : 

এেটি র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার সেে ম্ভিতক্ষেয  জম্ভড়ত ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থার এেটি 

ম্ভন্রক্ষপে র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র সুক্ষর্াগ থাক্ষে।  
 

প্রশাসভ ে আই ী ভবচারে (ALJ): 

• হক্ষলন্ িোসম্ভন্ে শুন্াম্ভন্ োর্যালক্ষের এেজন্ েেী; 
• শুন্াম্ভন্ক্ষত তাাঁক্ষের এেন্ মোক্ষন্া িযম্ভিগত িা মপোোরী আগ্রহ থােক্ষি ন্া র্া তাাঁক্ষের শুন্াম্ভন্র বন্িযযম্ভিেতার 

সাক্ষথ ম্ভিক্ষরািািাস সৃম্ভষ্ট েক্ষর; 

• হক্ষিন্ জ্ঞান্ী এিং IDEA এর সংস্থান্, এিং IDEA সংিান্ত র্ুিরাষ্ট্রীে ও রাজয িম্ভিিান্, এিং IDEA এর 

আইম্ভন্ িযাখযা িুঝক্ষত পাক্ষরন্; এিং 
• শুন্াম্ভন্ সঙ্ঘটিত েরার, এিং র্থার্থ, িম্ভেত আইম্ভন্ অন্ুেীলক্ষন্র সক্ষঙ্গ সােঞ্জসযপূর্য ম্ভিচার েরার এিং 

ম্ভসদ্ধান্ত মলখার জ্ঞান্ এিং সেেতা রক্ষেক্ষে। 
 

 থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াকগর ভবষয়বস্তু: 

মোক্ষন্া পে (ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা) মর্ র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েক্ষরক্ষে মস র্থার্থ িম্ভিোে 

শুন্াম্ভন্ক্ষত মসই ইসুয তুলক্ষত পাক্ষর ন্া র্া র্থার্থ িম্ভিো অম্ভিক্ষর্াক্ষগ উক্ষেম্ভখত মন্ই, র্ম্ভে ন্া অন্য পে সম্মত হে।  
 

শু াভ র অভিোর: 

মোন্ র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্ক্ষত (IDEA োম্ভস্তেূলে পদ্ধম্ভতর উপর শুন্াম্ভন্র সহ) উিে পক্ষের অম্ভিোর রক্ষেক্ষে: 

• ম্ভন্ক্ষজক্ষে উপস্থাপন্ েরার িা এেটি অযাটম্ভন্য দ্বারা মেম্ভরলাক্ষন্ডর ম্ভচম্ভিত ম্ভিম্ভি অন্ুসাক্ষর রাজয সরোক্ষরর 9-

1607.1 § িারা অন্ুর্ােী র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র সেক্ষে উপস্থাম্ভপত হিার; 

• িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুক্ষের সেসযার ম্ভিষক্ষে ম্ভিক্ষেষ জ্ঞান্ িা িম্ভেের্ থাো এেজন্ িযম্ভি এিং আইন্জীিীর সঙ্গ ও 

পরােেয পাওোর; 

• িোর্ হাম্ভজর েরা এিং মোোম্ভিলা, মজরা, এিং িক্ষোজক্ষন্ সােী উপম্ভস্থম্ভত েরার; 

• শুন্াম্ভন্র েেপক্ষে 5 টি েেযম্ভেিক্ষসর পূক্ষিয মসই পক্ষের োক্ষে িোে েরা হেম্ভন্ এেন্ িোর্ শুন্াম্ভন্ক্ষত মপে 

ম্ভন্ম্ভষদ্ধ েরার; 

• এেটি ম্ভলম্ভখত, িা ম্ভপতাোতার পেন্দ অন্ুসাক্ষর, বিেযুম্ভতন্ িাক্ষি, শুন্াম্ভন্র িম্ভতটি েক্ষব্দর মরেিয  পািার; 

এিং 
• এেটি ম্ভলম্ভখত, িা ম্ভপতাোতার পেন্দ অন্ুসাক্ষর, মোক্ষন্া ঘটন্ার বিেযুম্ভতন্ িাক্ষি খুাঁক্ষজ পাওো সতয এিং 

ম্ভসদ্ধান্তগুম্ভল পািার।  
 

অভতভরক্ত তথয প্রোশ: 

এেটি র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র অন্তত পাাঁচটি (5) েেযম্ভেিক্ষসর পূক্ষিয, ম্ভপতাোতা এিং সরোরী সংস্থা অিেযই এক্ষে 

অপরক্ষে মসই তাম্ভরক্ষখ সম্পন্ন সি েূলযােন্ এিং মসই সেল েূলযােক্ষর্র ম্ভিম্ভিক্ষত সুপাম্ভরেগুম্ভল িোে েরক্ষিন্ 

মর্গুম্ভলক্ষে ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা শুন্াম্ভন্ক্ষত িযিহার েরক্ষত েন্স্থ েক্ষরক্ষেন্। 
 

এেজন্ ALJ অন্য পক্ষের েতােত োড়াই শুন্াম্ভন্ক্ষত িাসম্ভঙ্গে েূলযােন্ িা সুপাম্ভরে িিতয ন্ আটোক্ষত পাক্ষরন্ র্া এই 

িক্ষোজন্ীেতা মেক্ষন্ চক্ষল ন্া।  
ভপতাোতার অভিোর: 

ম্ভপতাোতার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে:  

• সন্তান্ক্ষে উপম্ভস্থত েরার; 
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সংক্ষোম্ভিত জলুাই 2017_চূড়ান্ত 
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• জন্সািারক্ষর্র ম্ভন্েট শুন্াম্ভন্টি উন্মিু েরার; এিং 
• শুন্াম্ভন্র মরেিয , অন্ুসন্ধাক্ষন্ পাওো িেৃত সতয এিং আপন্াক্ষে িেি ম্ভসদ্ধান্ত মোন্ খরচ োড়া পাওোর।  

 

শু াভ র ভসদ্ধাে: 

মোক্ষন্া ম্ভেশু ম্ভিন্ােূক্ষলয র্থার্থ জন্ম্ভেো (FAPE) মপক্ষেক্ষে ম্ভেন্া মস ম্ভিষক্ষে ALJ-র ম্ভসদ্ধান্ত িাস্তি ম্ভিম্ভিক্ষত মন্ওো 
আিেযে। এেটি পদ্ধম্ভতগত লঙ্ঘন্ সংিান্ত অম্ভিক্ষর্াক্ষগর ম্ভিষক্ষে, এেজন্ ALJ এেন্ মোক্ষন্া ম্ভসদ্ধান্ত মর্ ম্ভেশুটি 

FAPE িাি েক্ষরম্ভন্ তখম্ভন্ উপন্ীত হক্ষত পাক্ষরন্ মেিলোে র্ম্ভে ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত ম্ভিষক্ষে পদ্ধম্ভতগত অপর্যািতা মেখা র্াে:  

• FAPE অজয ক্ষন্ ম্ভেশুর অম্ভিোক্ষর হস্তক্ষেপ হক্ষেক্ষে; 

• উক্ষেখক্ষর্াগযিাক্ষি সন্তাক্ষন্র এেটি FAPE ম্ভিিান্ সংিান্ত ম্ভসদ্ধান্ত গ্রহক্ষর্র িম্ভিোে ম্ভপতাোতার অংেগ্রহক্ষর্র 

সুক্ষর্াক্ষগ হস্তক্ষেপ হক্ষেক্ষে; অথিা 
• এেটি ম্ভেোগত সুম্ভিিা অজয ক্ষন্ িঞ্চন্া েরা হক্ষেক্ষে। 
 

উপক্ষর িম্ভর্যত সংস্থান্গুম্ভলর মোক্ষন্াটিক্ষেই এেন্ িাক্ষি িযাখযা েরা র্াক্ষি ন্া র্ার এেন্ অথয হে মর্ মোক্ষন্া ALJ 

মোক্ষন্া সরোরী সংস্থাক্ষে জাতীে িম্ভিিাক্ষন্র IDEA-র পাটয  B (34 CFR 300,536 োিযক্ষে 300.500) এর অিীক্ষন্ 

পদ্ধম্ভতগত সুরোর িক্ষোজন্ীেতা মেক্ষন্ চলার ম্ভন্ক্ষেযে ম্ভেক্ষত আটোক্ষত পারক্ষি।  
 

পথৃে  থা থ প্রভক্রয়ায় েরা অভিক াগ: 

IDEA এর পদ্ধম্ভতগত সুরো ম্ভিিাক্ষগর মোন্ ম্ভেেুই ইম্ভতেক্ষিয োক্ষের েরা র্থার্থ িম্ভিো অম্ভিক্ষর্াগ মথক্ষে পৃথে 

এেটি ম্ভিষক্ষে এেটি পৃথে োরক্ষর্ র্থার্থ িম্ভিো অম্ভিক্ষর্াগ জো েরা মথক্ষে এেজন্ ম্ভপতাোতাক্ষে িািা মেে ন্া।  
এেটি শু াভ র সেয়সীো এবং উপক াগীতা: 
সোিা বিঠক্ষের জন্য 30 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র মেক্ষষ 45 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র পক্ষর ন্ে অথিা, “30 ম্ভেক্ষন্র সোিা 
সেেসীোে সেন্বেসািন্” অথিা “ত্বরাা্ম্ভন্বত সেেসীো” এর অিীক্ষন্ িম্ভর্যত সেম্ভন্বত সেেসীোর পক্ষর 45 েযাক্ষলন্ডার 

ম্ভেক্ষন্র পক্ষর ন্ে:  

• শুন্াম্ভন্ক্ষত এেটি চূড়ান্ত ম্ভসদ্ধাক্ষন্ত মপৌাঁক্ষেক্ষে; এিং 
• উিে পেক্ষে ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর এেটি িম্ভতম্ভলম্ভপ মেল েরা হক্ষেক্ষে। 

 

এেজন্ ALJ মর্ মোন্ পক্ষের অন্ুক্ষরাক্ষি 45 ম্ভেক্ষন্র সেক্ষের পক্ষরও ম্ভন্ম্ভেযষ্ট সেে িৃম্ভদ্ধ েরক্ষত পাক্ষরন্। িম্ভতটি শুন্াম্ভন্ 

অিেযই ম্ভপতাোতা এিং ম্ভেশুটির র্ুম্ভিসঙ্গত সমু্ভিিাজন্ে সেে ও স্থাক্ষন্ হক্ষত হক্ষি।  
 

তরাভন্বত সেয়সীো: 
এেটি সরোরী সংস্থা ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত ম্ভিষেগুম্ভল সম্পক্ষেয  ত্বরাম্ভন্বত র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র িযিস্থা েরার জন্য োেী 
থােক্ষি র্খন্ এেটি িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুর হক্ষে এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের হে:  

• এেটি িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশু মর্ িতয োক্ষন্ সু্কক্ষল ন্ম্ভথিুি ন্ে এিং পাঠরত ন্ে;  

• এেটি িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুক্ষে এেটি অন্তিযতী ম্ভিেপ্ল ম্ভেো িযিস্থাে িম্ভতয  েরা; অথিা  
• এেটি িোম্ভেত ম্ভন্র্যে।  

 

র্থার্থ িম্ভিোর্ শুন্াম্ভন্ অিেযই অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার 20 সু্কল ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয েরক্ষত হক্ষি। শুন্াম্ভন্র পক্ষর ALJ 

অিেযই 10 সু্কল ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয ম্ভন্র্যে েরক্ষিন্। এেটি সোিান্ বিঠে অিেযই এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর 

মন্াটিস পািার সাত (7) ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয সঙ্ঘটিত হক্ষি এিং র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ চলক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে ন্া ম্ভিষেটি 

র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির 15 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয উিে পক্ষের সন্তুম্ভষ্টর েক্ষতা েক্ষর সোিান্ হে।  
 

শু াভ  ভসদ্ধাকের চূডােেরণ: 

মোক্ষন্া ALJ এর ম্ভসদ্ধান্ত চুড়ান্ত হক্ষি র্ম্ভে ন্া সরোরী সংস্থা িা ম্ভপতাোতার মোন্ এে পে আম্ভপল েক্ষর। মোন্ পে 

র্ম্ভে অন্ুসন্ধাক্ষন্র ফলাফল এিং ম্ভসদ্ধাক্ষন্ত েুব্ধ হন্ তাহক্ষল তার র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্ক্ষত উক্ষেম্ভখত ম্ভিষক্ষে মেওোম্ভন্ 

োেলা েরার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে।  
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আকবে : 

শুন্াম্ভন্ক্ষত মোন্ পে র্ম্ভে অন্ুসন্ধাক্ষন্র ফলাফল এিং ম্ভসদ্ধাক্ষন্তর সাক্ষথ সম্মত ন্া হে, তার অম্ভিোর রক্ষেক্ষে উপর্ুি 

এখম্ভতোর থাো মর্ মোন্ রাজয আোলত িা োম্ভেয ন্ র্িুরাক্ষষ্ট্রর এেটি মজলা আোলক্ষত মেওোম্ভন্ োেলা েরার এিং 
ম্ভিতক্ষেয র গিীরতা মর্েন্ই মহাে ন্া মেন্ তা ALJ এর ম্ভসদ্ধাক্ষন্ত জান্াক্ষন্ার 120 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয েরক্ষত হক্ষি।  
 

মর্ মোন্ মেওোম্ভন্ পেক্ষেক্ষপ, আোলত:  

• িোসম্ভন্ে ম্ভিচারোক্ষর্যর মরেিয  িাি েরক্ষি; 

• ম্ভপতাোতার িা সরোরী সংস্থার অন্ুক্ষরাক্ষি অম্ভতম্ভরি িোর্ শুন্ক্ষি; 

• তার ম্ভসদ্ধান্ত জান্াক্ষি মপে েরা িোক্ষর্র ম্ভিম্ভিক্ষত: এিং 
• োর্ েঞ্জরু েরক্ষি র্া মোন্ উপর্ুি িক্ষল ম্ভন্র্যে েরক্ষি।  

 

IDEA –র পাটয  B এর মোন্ ম্ভেেুই োম্ভেয ন্ র্ুিরাক্ষষ্ট্রর সংম্ভিিাক্ষন্র, িম্ভতিম্ভন্ধ আক্ষেম্ভরোন্ আইন্ 1990, 1973 সাক্ষলর 

পুন্িযাসন্ আইক্ষন্র ম্ভেক্ষরান্াে V (ম্ভিিাগ 504), িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুক্ষের অম্ভিোর রোে অন্য র্ুিরাষ্ট্রীে আইক্ষন্র অিীক্ষন্ 

উপলব্ধ অম্ভিোর, পদ্ধম্ভত, এিং িম্ভতম্ভিিান্ক্ষে পম্ভরম্ভেত িা সীোম্ভেত েক্ষর ন্া। এটি োড়া, এই সেল আইক্ষন্র অিীক্ষন্ 

মেওোম্ভন্ োেলা োক্ষের েরার পূক্ষিয ম্ভপতাোতা িা এেটি সরোরী সংস্থাক্ষে OAH এর সাক্ষথ র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র 

পদ্ধম্ভত ম্ভন্ক্ষে অিেযই সেস্ত ম্ভিষে আক্ষলাচন্া েরক্ষত হক্ষি। এর অথয হল ম্ভপতাোতার ম্ভন্েট অন্য আইক্ষন্র অিীক্ষন্ 

িম্ভতম্ভিিান্ উপলব্ধ থােক্ষত পাক্ষর র্া হেক্ষতা IDEA–র অিীক্ষন্ উপলব্ধ িম্ভতম্ভিিাক্ষন্র সাক্ষথ ম্ভেক্ষলম্ভেক্ষে রক্ষেক্ষে, ম্ভেন্তু 

সািারর্ িাক্ষি অন্য মসই সেল আইক্ষন্ থাো োর্ মপক্ষত, ম্ভপতাোতাক্ষে অিেযই সরাসম্ভর আোক্ষলক্ষত র্ািার আক্ষগ িথক্ষে 

IDEA–র অিীক্ষন্ উপলব্ধ িোসম্ভন্ে িম্ভতম্ভিিান্ িযিহার েরক্ষত হক্ষি (অথযাত্, র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ, সোিান্ 

বিঠে, এিং ম্ভন্রক্ষপে র্থার্থ িম্ভিো শুন্াম্ভন্ পদ্ধম্ভত)।  
 

উভেল্কের ভফ 
 

IDEA–র অিীক্ষন্ আন্া মোন্ পেক্ষেপ িা ম্ভিচারোক্ষর্য, আোলত র্ুম্ভিসঙ্গত আইন্জীিী ম্ভফ িার্য েরক্ষত পাক্ষর: 

• ম্ভপতাোতা িা িম্ভতিম্ভন্ধ ম্ভেশুর অম্ভিিািেক্ষে, মর্ হল ম্ভিরাজোন্ পে; 

• এেটি ম্ভিরাজোন্ পেক্ষে মর্ MSDE অথিা ম্ভপতাোতার উম্ভেক্ষলর ম্ভিপক্ষে থাো অন্য মোন্ সরোরী 
সংস্থাক্ষে মর্, অসার, অক্ষর্ৌম্ভিে, িা ম্ভিম্ভিহীন্ অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েক্ষরক্ষে,িা তার পরিতী োর্যেলাক্ষপর োরর্ 

হক্ষেক্ষে অথিা ম্ভপতাোতার উম্ভেক্ষলর ম্ভিরুক্ষদ্ধ মর্ মোেেো পম্ভরষ্কারিাক্ষি অসার, অক্ষর্ৌম্ভিে, িা ম্ভিম্ভিহীন্ 

িক্ষল মিাঝা র্ািার পক্ষরও অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েক্ষরক্ষে; অথিা 
• এেটি ম্ভিরাজোন্ পেক্ষে মর্ MSDE অথিা ম্ভপতাোতার উম্ভেক্ষলর ম্ভিপক্ষে, িা ম্ভপতাোতার ম্ভিপক্ষে থাো 

অন্য মোক্ষন্া সরোরী সংস্থাক্ষে, র্ম্ভে ম্ভপতাোতার অম্ভিক্ষর্াগ িা তার পরপতী োর্যেলাপ র্ম্ভে মোক্ষন্া 
অন্ুম্ভচত উক্ষেক্ষেয হে, মর্েন্, হেরাম্ভন্ অর্থা ম্ভিলক্ষম্বর োরক্ষর্, অথিা অিেজন্ীেিাক্ষি োেলার খরচ িৃা্ম্ভদ্ধর 

উক্ষেক্ষেয হে। 
 

িার্য ম্ভফ অিেযই সম্প্রোক্ষের িতয োন্ হার অন্ুসাক্ষর হক্ষি, র্া পেক্ষেপটি িেি মসিার গুন্োন্ ও িরক্ষর্র জন্য মন্ওো 
হক্ষেক্ষে। িার্য ম্ভফক্ষের ম্ভহসাক্ষির জন্য মোন্ মিান্াস িা গুর্ম্ভন্েে িযিহৃত ন্া হক্ষত পাক্ষর। 
 

ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত পম্ভরম্ভস্থম্ভতক্ষত ম্ভফ িার্য ন্াও েরা মর্ক্ষত পাক্ষর: 

• মোক্ষন্া IFSP িা IEP েক্ষলর বিঠক্ষের জন্য র্ম্ভে ন্া এটি এেটি র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্ক্ষত  

িা ম্ভিচার ম্ভিিাগীে িযিস্থার ফল ম্ভহসাক্ষি ঠিে হে; 

• এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরার পূক্ষিয েিযস্থতা পম্ভরচালন্ার জন্য;  
• সোিান্ বিঠক্ষের জন্য; এিং 
• পম্ভরক্ষষিাগুম্ভলর জন্য ম্ভপতাোতার ম্ভন্েট িেি এেটি ম্ভলম্ভখত ম্ভন্ষ্পম্ভির িস্তাি মেিার পক্ষর র্ম্ভে: 
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o িস্তািটি ম্ভিম্ভি 68, মেওোম্ভন্ োর্যির্ালীর র্ুিরাষ্ট্রীে ম্ভিম্ভি, অথিা এেটি িোসম্ভন্ে োর্য, োর্যির্ালী 
শুরু েরার েে ম্ভেক্ষন্র মিম্ভে আক্ষগর সেেসীোর েক্ষিয বতম্ভর েরা হে; 

o িস্তািটি েে ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয গ্রহর্ ন্া েরা হে; এিং 
o শুন্াম্ভন্ক্ষত আোলত ম্ভন্র্যে েক্ষর মর্ শুন্াম্ভন্ক্ষত ম্ভপতাোতার দ্বারা মন্ওো োর্টি ম্ভন্ষ্পম্ভির িস্তাক্ষির 

তুলন্াে ম্ভপতাোতার ম্ভন্েট খুি অন্ুক্যল ন্ে। ম্ভফ এিং খরচ িার্য েরা হক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে ম্ভপতাোতার 

ম্ভন্ষ্পম্ভি অফার িতযাখযান্টি র্ক্ষথষ্ট র্ুম্ভির্ুি হে। 
 

ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত পম্ভরম্ভস্থম্ভতক্ষত ম্ভফ হ্রাস হক্ষত পাক্ষর: 

• ম্ভপতাোতা এিং ম্ভপতাোতার উম্ভেল ম্ভন্রথযে িাক্ষি ম্ভিতেয  েীোংসা েীঘযাম্ভেত েক্ষর; 

• ম্ভফ-র পম্ভরোর্ ম্ভন্রথযে র্ুম্ভিসঙ্গতিাক্ষি তুলন্ীে েেতা, খযাম্ভত ও অম্ভিজ্ঞতার উম্ভেল দ্বারা অন্ুরূপ 

পম্ভরক্ষষিার জন্য েম্ভেউম্ভন্টিক্ষত িচম্ভলত িম্ভতঘন্টা হার োম্ভড়ক্ষে মগক্ষে; 

• সেে এিং পম্ভরক্ষষিা োর্যিারার িেৃম্ভত ম্ভিক্ষিচন্াে অতযম্ভিে ম্ভেল; িা 
• উম্ভেল র্থার্থ িম্ভিোর শুন্াম্ভন্র অন্ুক্ষরাক্ষির ম্ভিজ্ঞম্ভি মপক্ষের সেে র্থার্থ তথয িোন্  

েক্ষরন্ ম্ভন্। 
 

ম্ভফ হ্রাস হক্ষি ন্া র্ম্ভে: 

• সরোরী সংস্থা সোিা েীঘযাম্ভেত েক্ষর; িা 
• পদ্ধম্ভতগত সুরোর িক্ষোজন্ীেতা লম্ভঙ্ঘত হে। 

 

আইন্জীিীর ম্ভফ পুন্রুদ্ধার েরাে ম্ভপতাোতার অম্ভিোর IDEA মত ম্ভন্িযাম্ভরত ম্ভেেু েতয  পূরক্ষর্র উপর ম্ভন্িয র েক্ষর, 

ম্ভপতাোতার তাক্ষের আইন্জীিীর সক্ষঙ্গ এই ম্ভিষে ম্ভন্ক্ষে আক্ষলাচন্া েরা উম্ভচত। 



অভিিাবকের অভিোর – মেভরল্যান্ড প্রথাগত সুরক্ষা ম াটিস – বাচ্চা ও ভশশু/ভপ্রসু্কল্ ভবকশষ ভশক্ষা এবং ভবকশষ ভশক্ষা 
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সংক াজ ী: IDEA ভিসপটু মরজভল্উশ  প্রকসস েেপযাভরশ  চাটট   
 

 েিযস্থতা  থা থ প্রভক্রয়ায় 

অভিক াগ  

সোিা   

প্রভক্রয়া  
রাজয অভিক াগ  

মে িম্ভিো শুরু 

েরক্ষত পাক্ষরন্? 

ম্ভপতাোতা িা সরোরী 
সংস্থা, ম্ভেন্তু উিেক্ষেই 

মস্বোে েরক্ষত হক্ষি  

ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা  এেটি র্থার্থ িম্ভিোে 

অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির উপর 

সরোরী সংস্থা সোিান্ বিঠে 

ম্ভস্থর েক্ষর র্ম্ভে ন্া পেগুম্ভল 

বিঠে িাম্ভতল েরক্ষত িা 
েিযস্থতা িযিহাক্ষর সম্মত হে  

রাক্ষজযর িাইক্ষর থাো িযম্ভি 

সহ মর্ মোন্ িযম্ভি িা 
িম্ভতষ্ঠান্  

মপক্ষের জন্য 
সেে সীো 
েত? 

ম্ভন্ম্ভেযষ্ট ন্ে সীম্ভেত িযম্ভতিে সহ সেসযাটি 

পেটির জ্ঞাত হওোর িা জান্া 
উম্ভচত এেন্ সেক্ষের 2 িেক্ষররi 

েক্ষিয 

এেজন্ ম্ভপতাোতার র্থার্থ 

িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ দ্বারা 
সূেপাত  

লঙ্ঘক্ষন্র অম্ভিক্ষর্াগ মথক্ষে 

1 িেক্ষরর েক্ষিয 

মোন্ 

সেসযাগুক্ষলা 
সোিান্ হক্ষত 

পাক্ষর? 

এেটি র্থার্থ িম্ভিোর 

অম্ভিক্ষর্াক্ষগর মপক্ষের পূক্ষিয 
উদূ্ভত ম্ভিষে সহ পাটয  
300, অিীক্ষন্ মোন্ 

ম্ভিষে (িযম্ভতিে 

আক্ষে)ii 

েন্ািেরর্, েূলযাের্ িা 
ম্ভেোগত িম্ভতয  েরা িা এেটি 

ম্ভিন্ােূলয উপর্ুি জন্ম্ভেো 
সম্পম্ভেয ত মোন্ ম্ভিষে 

(িযম্ভতিে আক্ষে) 

ম্ভপতা িা োতা এর র্থার্থ 

িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ উত্থাম্ভপত 

সেসযার অন্ুরূপ  

IDEA -র পাটয  B অথিা 
পাটয  300 এর লঙ্ঘক্ষন্র 

অম্ভিক্ষর্াগ  

সেসযাগুক্ষলা 
সোিাক্ষন্র জন্য 
সেেসীো ম্ভে? 

ম্ভন্ম্ভেযষ্ট ন্ে সোিা সেেসীো মেষ হওো 
মথক্ষে 45 ম্ভেন্ র্ম্ভে ন্া এেটি 

ম্ভন্ম্ভেযষ্ট িম্ভিযত সেেসীো েঞ্জরু 

হক্ষে থাক্ষেiii, iv 

সরোরী সংস্থাক্ষে ম্ভপতাোতার 

র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ 

িাম্ভির 15 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয এেটি 

সোিান্ বিঠক্ষের আহ্বান্ 

েরক্ষত হক্ষি, র্ম্ভে ন্া পেগুম্ভল 

বিঠে পম্ভরতযাগ ম্ভলম্ভখতিাক্ষি 

সম্মত হন্ িা েিযস্থতা 
িযিহার েরক্ষত সম্মত হন্  
 

সোিা সেেসীো ম্ভপতাোতার 

র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াক্ষগর 

িাম্ভি মথক্ষে 30 ম্ভেন্ র্ম্ভে ন্া 
অন্যথাে পেগুম্ভল সম্মত হে 

অথিা ম্ভপতাোতা িা সরোরী 
সংস্থা সোিান্ বিঠক্ষে 

অংেগ্রহক্ষর্ িযথয হে অথিা 
সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার 

র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ 

িাম্ভির 15 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয সোিান্ 

বিঠে আহ্বাক্ষন্ িযথয হে3, v,  

vi, vii 

অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভি মথক্ষে 60 

ম্ভেন্ র্ম্ভে ন্া িম্ভিযত 

সেেসীো েঞ্জরু হক্ষে 

থাক্ষেviii 

মে সেসযাগুক্ষলা 
সোিান্ েক্ষর? 

এেজন্ েিযস্থতাোরী 
সহ ম্ভপতাোতা এিং 
সরোরী সংস্থা  
 

িম্ভিোটি মস্বোিীন্ 

এিং উিে পেক্ষে 

অিেযই সোিাক্ষন্ সম্মত 

হক্ষত হক্ষি  

শুন্াম্ভন্ আম্ভিোম্ভরে/ 

িোসম্ভন্ে আইন্ ম্ভিচারে 

(ALJ) 

ম্ভপতাোতা এিং সরোরী 
সংস্থা  
 

উিে পেক্ষে মর্ মোন্ 

সোিাক্ষন্ অিেযই সম্মত হক্ষত 

হক্ষি 

মেম্ভরলযান্ড রাজয ম্ভেো 
ম্ভিিাগix 

 

                                                                 
i ম্ভপতাোতার উপর সেেসীো িক্ষর্াজয হে ন্া র্ম্ভে ম্ভপতােতাক্ষে এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা মথক্ষে 
িম্ভতহত েক্ষর হক্ষেম্ভেল এই োরক্ষর্: (1) সরোরী সংস্থা দ্বারা ম্ভন্ম্ভেযষ্ট ম্ভেিযাচার েরা হে মর্ তাাঁরা র্থার্থ িম্ভিোর 
অম্ভিক্ষর্াক্ষগর ম্ভিম্ভিক্ষত গঠিত সেসযার সোিান্ েক্ষরক্ষে; অথিা (2) IDEA–র পাটয  300 এর অিীক্ষন্ ম্ভপতাোতাক্ষে মর্সি তথয 
িোন্ েরা িক্ষোজন্ ম্ভেল,সরোরী সংস্থাটি ম্ভপতাোতার োক্ষে মস সি তথয অিোম্ভেত মরক্ষখক্ষে (34 C.F.R. §300.511(f))। 
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ii এই সেল িযম্ভতিেগুম্ভলর েক্ষিয অন্তিুয ি: সরোরী সংস্থা এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত িা ম্ভিক্ষেষ ম্ভেো 
মসিার িাথম্ভেে সংস্থাক্ষন্ সম্মম্ভত ম্ভেক্ষত ম্ভপতাোতার িতযাখান্ অগ্রাহয েরক্ষত েিযস্থতার িযিহার ন্া েক্ষর থােক্ষত পাক্ষর (34 

C.F.R. §300.300(b)(3)); সরোরী সংস্থা এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরক্ষত িা িাথম্ভেে েূলযােক্ষর্ অথিা 
ম্ভপতাোতার মিসরোরী সু্কক্ষল িম্ভতয  েরা ম্ভেশুর িা মহাে সু্কলড্ ম্ভেশুর পুন্েূযলযাের্ েরক্ষত সম্মম্ভত ম্ভেক্ষত ম্ভপতাোতার 
িতযাখান্ অগ্রাহয েরক্ষত েিযস্থতার িযিহার ন্া েক্ষর থােক্ষত পাক্ষর; (34 C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); সরোরী সংস্থাটি ম্ভেশুর 
উপক্ষর্াগী িযিস্থা খুাঁক্ষজ পাওোে িযথয হওোর উপক্ষর ম্ভপতাোতার দ্বারা িম্ভতয  েরা মিসরোরী সু্কক্ষল সন্তান্ক্ষে রাখার জন্য 
এেটি র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরাে ম্ভপতাোতার অম্ভিোর সীম্ভেত (34 C.F.R. §300.140); এেটি অতযন্ত 
মর্াগযতাসম্পন্ন ম্ভেেে িোক্ষন্ সরোরী সংস্থার িযথযতা র্থার্থ িম্ভিোর এেটি সেসযা সাক্ষপক্ষে ন্ে, ম্ভেন্তু রাজয ম্ভেো 
সংস্থার (SEA) ম্ভন্েট এেটি রাজয অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা মর্ক্ষত পাক্ষর (34 C.F.R. §300.156(e))। 
 

iii র্ম্ভে েৃঙ্খলা পদ্ধম্ভত অন্ুসাক্ষর এেটি ত্বরাম্ভন্বত শুন্াম্ভন্র জন্য র্থার্থ িম্ভিোর অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা হে, অথিা ম্ভেশুটি 
িতয োক্ষন্ ন্ম্ভথিুি ন্া হে এিং সু্কক্ষল পাঠরত ন্া থাক্ষে, তাহক্ষল সোিান্ সেেসীো 15 েযাক্ষলন্ডার ম্ভেন্ (7 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয 
বিঠে অন্ুম্ভষ্ঠত হে)। র্ম্ভে ম্ভিষেটির সোিাক্ষন্ উিে পে সন্তুষ্ট ন্া হে, তাহক্ষল শুন্াম্ভন্র অন্ুক্ষরাি জান্াক্ষন্ার 20 সু্কল 
ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয শুন্াম্ভন্ অন্ুম্ভষ্ঠত হক্ষি এিং এেটি ম্ভসদ্ধান্ত অিেযই শুন্াম্ভন্র পক্ষর 10 সু্কল ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয জাম্ভর েরক্ষত হক্ষি।. 
(34 C.F.R. §300.532(c) এিং COMAR 13A.05.01.15)। 
 

iv মোন্ এে পক্ষের অন্ুক্ষরাক্ষি এেজন্ শুন্াম্ভন্ আম্ভিোম্ভরে/ALJ ম্ভন্ম্ভেযষ্ট সেে িিযন্ েঞ্জরু েরক্ষত পাক্ষর।  
(34 C.F.R. §300.516(c))। 
 

v ম্ভিম্ভিটি 30 ম্ভেক্ষন্র সোিান্ সেেসীো সেন্বক্ষের অন্ুক্ষোেন্ মেে। র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্র জন্য 45 ম্ভেক্ষন্র সেেসীো 
শুরু হে ম্ভন্ম্নম্ভলম্ভখত ঘটন্াগুম্ভলর মোন্ এেটির শুন্াম্ভন্ শুরু হওোর পক্ষর: (1) উিে পেক্ষে সোিান্ বিঠে িাম্ভতল েরার 
জন্য ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হক্ষত হক্ষি; (2) েিযস্থতা িা সোিান্ বিঠক্ষের মোন্ এেটি শুরু হওোর পক্ষর ম্ভেন্তু 30 ম্ভেন্ 
সেেসীো মেষ হওোর পর, পেগুম্ভল ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হে মর্ মোন্ চুম্ভি সিি ন্ে; (3) র্ম্ভে উিে পে 30 ম্ভেক্ষন্র 
সোিান্ সেেসীোর মেক্ষষ েিযস্থতা চাম্ভলক্ষে র্ািার জন্য ম্ভলম্ভখতিাক্ষি সম্মত হে, ম্ভেন্তু পক্ষর, ম্ভপতাোতা িা সরোরী সংস্থা 
েিযস্থতা িম্ভিো মথক্ষে িতযাহার েক্ষর। (34 C.F.R. §300.510 (c))। 
 

vi ম্ভপতাোতার সোিান্ বিঠক্ষে অংেগ্রহক্ষর্ িযথযতা সোিান্ িম্ভিোর জন্য সোিান্ বিঠক্ষের সেেসীো এিং র্থার্থ িম্ভিোে 
শুন্াম্ভন্ক্ষে ম্ভিলম্ভম্বত েক্ষর র্তের্ ন্া বিঠে অন্ুম্ভষ্ঠত হক্ষে। (34 C.F.R. §300.510(b)(3))। 
 

viiর্ম্ভে সরোরী সংস্থা ম্ভপতাোতার র্থার্থ িম্ভিোে অম্ভিক্ষর্াগ িাম্ভির 15 ম্ভেক্ষন্র েক্ষিয সোিান্ বিঠে আহ্বাক্ষন্ িযথয হে িা 
সোিান্ বিঠক্ষে অংেগ্রহক্ষর্ িযথয হে, তাহক্ষল ম্ভপতাোতা র্থার্থ িম্ভিোে শুন্াম্ভন্ সেেসীো শুরু েরক্ষত এেজন্ ALJ –র 
েিযস্থতা চাইক্ষত পাক্ষরন্ (34 C.F.R. §300.510(b)(5))। 
 

viii রাজয অম্ভিক্ষর্াগ ম্ভন্ষ্পম্ভির সেেসীো িম্ভিযত হক্ষত পাক্ষর র্ম্ভে এেটি ম্ভিক্ষেষ অম্ভিক্ষর্াক্ষগর পম্ভরক্ষিম্ভেক্ষত িযম্ভতিম্ভে পম্ভরম্ভস্থম্ভত 
মেখা মেে, অথিা ম্ভপতাোতা (িা িযম্ভি িা সংস্থা, র্ম্ভে রাজয পদ্ধম্ভতর অিীক্ষন্ িযম্ভি িা সংস্থার ম্ভন্েট েিযস্থতা িা অন্য 
মোন্ ম্ভিেল্প উপলব্ধ হে) এিং সরোরী সংস্থা েিযস্থতাে ম্ভন্র্ুি হক্ষত সেেসীো িৃম্ভদ্ধ েরক্ষত িা অন্য মোন্ ম্ভিেল্পিাক্ষি 
সেসযার সেিাক্ষন্ রাম্ভজ হে, র্ম্ভে রাক্ষজয উপলব্ধ থাক্ষে (34 C.F.R. §300.152(b)(1))। 
 

ix MSDE অম্ভিক্ষর্াগ পদ্ধম্ভত সরোরী সংস্থাক্ষে অম্ভিক্ষর্াক্ষগর উির ম্ভেক্ষত সুক্ষর্াগ িোন্ েক্ষর, সরোরী সংস্থার ম্ভিক্ষিচন্াে, 
অম্ভিক্ষর্াগ ম্ভন্ষ্পম্ভির এেটি িস্তাি সহ; এিং অম্ভিক্ষর্াগ োক্ষের েরা ম্ভপতাোতা এিং মস্বোে েিযস্থতাে ম্ভন্ক্ষোম্ভজত সরোরী 
সংস্থার জন্য এেটি সুক্ষর্াগ ম্ভেক্ষত।(34 C.F.R. §300.152(a)(3))। ম্ভেেু মেক্ষে, অম্ভিক্ষর্াগোরী এিং সরোরী সংস্থা ম্ভিষেটি 
সোিা েরক্ষত MSDE–র িক্ষোজন্ীেতা োড়াই সেসযা সোিাক্ষন্ সেথয হক্ষত পাক্ষর। 
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