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িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিস 
34 C.F.R. § 300.504 এর্ং § 303.421 এর্ং § 303.404 

 

িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিন্ডস মর্খান্ডি িন্ডর্া য মসখান্ডি পিতামাতার অপিকান্ডরর 

সম্পূর্য র্যাখযা সহন্ড ই মর্ািগময উিান্ডয় এর্ং র্ার্া-মার মাতৃিাষায় অন্তিুয ক্ত 

থান্ডক। এই িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিস িপতর্ন্ধী পশশু এর্ং মফিান্ডরল্ আইন্ডির 

অিীন্ডি থাকা িপরর্ারগুন্ডল্ার উির, িপতর্ন্ধী পশক্ষা আইি অিুর্ায়ী র্যপক্তর উির 

িন্ডর্া য হয়। 
 

এই ডকুন্ডমন্ডন্ট অন্তেুয ক্ত সুরক্ষাগুন্ডল্া িপতর্ন্ধী পিক্ষা আইন্ডির অিীিস্থ মকািও র্যপক্ত 

(IDEA), 20 U.S.C. §1400 et seq., মফ্ডারাল্ মরগুন্ডল্িন্ডির মকাড (CFR), 34 C.F.R. § 

300.1 et. seq. (IEP) and 34 C.F.R. § 303.1 et. seq. (IFSP) এর্ং মমপরল্যাে 

মরগুন্ডল্িন্ডির পিন্ডনাক্ত অিযায় র্া COMAR দ্বারা স্থািি কন্ডরন্ডে: COMAR 13A.05.01, 

COMAR 13A.08.03 এর্ং COMAR 13A.13.01। িপতটি িার্পল্ক এন্ডজপি IDEAর 

িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ কন্ডর এমি িদ্ধপতগত সুরক্ষা চালু্ করন্ডর্, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করন্ডর্ এর্ং তা 
িন্ডয়াগ করন্ডর্। মর্খান্ডি র্োর্ে, মসখান্ডি এই মিাটিস IDEA এর িার্য  B র্া িার্য  C র মকাি 

পর্োগ িন্ডর্াজয তা উন্ডেখ করন্ডর্ িার্য  পর্র জিয IEP ও িার্য  পসর জিয IFSP উন্ডেখ কন্ডর। 

 

পিশু ও িপরর্ার একটি IFSP মারফ্ত িপরন্ডষর্া িান্ডে, পিতামাতা িদ্ধপতগত সুরক্ষাত 

একটি কপি িান্ডর্ি। 

• আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স সরর্রাহকারী র্খি পিশু র্া পিশুর িপরর্ান্ডরর 

িিাক্তকরণ মূল্যায়ি র্া মেসন্ডমন্ট র্া আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয ন্ডসর পর্িান্ডির 

িস্তার্ মেয় র্া র্াপতল্ কন্ডর র্া শুরু কন্ডর র্া র্েল্ায়; 

• র্খি মকািও পিশুন্ডক িার্য  C এর অিীন্ডি আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয ন্ডসর মরফ্ার করা হয় র্া 
• আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয ন্ডসর পর্িান্ডির সম্মপত অজয ন্ডির সময় মেন্ডর্র 

মিন্ডমন্ট পসন্ডেম িপল্পসগুন্ডল্ার একটি কপি পেন্ডত র্ল্া হয়। 

 

মর্সর্ পিশু একটি IEP মারফ্ত িপরন্ডষর্া িায়, তান্ডের পিতামাতা র্েন্ডর একর্ার 

িদ্ধপতগত সুরক্ষা ডকুন্ডমন্ডন্টর একটি কপি িায়, তন্ডর্ িার্পল্ক এন্ডজপি পিতামাতান্ডক 

অিয একটি কপি মেয়: 

• মূল্যায়ন্ডির জিয িােপমক মরফ্ান্ডরল্ র্া অপেোর্ন্ডকর অিুন্ডরান্ডি; 

• মকািও সু্কল্ র্ন্ডষয রান্ডজযর পল্পখত িেম অপেন্ডর্াগ িাপির িন্ডর; 

• মকািও সু্কল্ র্ন্ডষয িেম র্োর্ে িপেয়ার অপেন্ডর্াগ িাপির িন্ডর; 

• মকািও িাপস্তমূল্ক িেন্ডক্ষন্ডির পসদ্ধান্ত মিওয়ার সময় এর্ং 
• পিতামাতার অিুন্ডরান্ডি। 

 

একটি িার্পল্ক এন্ডজপি এর ইন্টারন্ডির্ ওন্ডয়র্ সাইন্ডর্ িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিন্ডসর র্তয মাি 

একটি কপি পেন্ডত িান্ডর, র্পে এই িরন্ডণর ওন্ডয়র্সাইন্ডর্র অপস্তত্ব োন্ডক। 
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িদ্ধপতগত সুরক্ষা ডকুন্ডমন্ডন্টর মন্ডিয পিতামাতার অপিকান্ডরর একটি সমূ্পণয র্যাখযা 
অন্তেুয ক্ত োন্ডক, সহজন্ডর্ািয উিান্ডয় এর্ং পিতামাতার স্থািীয় োষায়, র্তক্ষণ িা এর্া 
েষ্টোন্ডর্ করার জিয কার্যকর িা হয়। র্পে স্থািীয় োষা র্া পিতামাতার সান্ডে অিয 
মর্াগান্ডর্ান্ডগর িদ্ধপত পল্পখত োষায় িা মেওয়া োন্ডক, তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপি িদ্ধপতগত 

সুরক্ষা মমৌপখকোন্ডর্ র্া অিয উিান্ডয় পিতা মাতার স্থািীয় োষান্ডত র্া মর্াগান্ডর্ান্ডগর অিয 
িদ্ধপতন্ডত র্া অিুর্ান্ডের িেন্ডক্ষি মিন্ডর্। 

িার্পল্ক এন্ডজপি অর্িযই মিাটিন্ডসর ডকুন্ডমন্ট অিুর্ান্ডের িমাণ রান্ডখ এর্ং পিতামাতা 
িদ্ধপতগত সুরক্ষার পর্ষয়র্স্তু সম্বন্ডন্ধ জান্ডি। 

  স্থািীয় িাষা 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. § 300.612, § 300.29, § 303.421 

এর্ং § 303.25 

 

অপিিার্কন্ডের কান্ডে তারা মর্ই িাষা  ান্ডিি মসই িাষায় তথয িাওয়ার অপিকার 
রন্ডয়ন্ডে। 

র্খি মকািও সীপমত ইংন্ডরপজ জািা র্যপক্ত স্থািীয় োষা র্ন্ডল্ি তার মান্ডি হল্: 

• এই োষা সািারণ ঐ র্যপক্ত র্যর্হার কন্ডরি র্া পিশুর সান্ডেও তার র্ার্া 
সািারণ মসই োষায় কো র্ন্ডল্ি; 

• মকািও পিশুর সান্ডে সরাসপর মর্াগান্ডর্ান্ডগর সময় (পিশুর মূল্যায়ি সহ) 

পিশু র্াপি র্া মিখার িপরন্ডর্ন্ডি সািারণত মর্ োষা র্যর্হার কন্ডর। 
 

র্পির র্া অন্ধ র্যপক্তর জিয, র্া মকািও পল্পখত োষা মিই এমি র্যপক্তর জিয, পতপি মর্ 

োষা র্যর্হার কন্ডরি সািারণত তার সান্ডে মসই োষান্ডতই মর্াগান্ডর্াগ করা হন্ডর্ (মর্মি সাইি 

োষা, মেইল্ র্া মমৌপখক মর্াগান্ডর্াগ)। 

পিতামাতার তান্ডের সন্তান্ডির সমূ্পণয করা IFSP র্া IEP তান্ডের স্থািীয় োষান্ডত অিুর্ান্ডের 

অিুন্ডরাি জািান্ডত িান্ডরি। পিতামাতা মর্ স্থািীয় োষান্ডত কো র্ন্ডল্ি, মসই োষায় র্পে 

মল্াকযাল্ সু্কল্ পসন্ডেন্ডমর এক িতাংন্ডির (1%) মর্শু পিক্ষােীন্ডের জিসংখযা কো র্ন্ডল্, তাহন্ডল্ 

র্োর্ে সু্কল্ কততয িক্ষ অিুন্ডরাি জািান্ডিার তাপরন্ডখর 30 পেন্ডির মন্ডিয পিতামাতান্ডক অিুর্ান্ডের 

ডকুন্ডমন্ট মেন্ডর্। এই এক িতাংি অিুর্ান্ডের িন্ডয়াজিীয়তাও এই ডকুন্ডমন্ডন্টর মিযস্থতা পর্োন্ডগ 

আন্ডল্াচিা করা হন্ডয়ন্ডে। 

 

 ইন্ডল্ক্ট্রপিক মমল্ 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. § 300.505 

অিশি উিল্িয থাকন্ডল্ পিতামাতা বর্েযুপতি উিান্ডয় মিাটিস িাওয়ার  িয 
মর্ন্ডে পিন্ডত িান্ডরি। িার্পল্ক এন্ডজপি র্পে পিতামাতান্ডক ই-মমন্ডল্র মািযন্ডম ডকুন্ডমন্ট 

িাওয়া মর্ন্ডে পিন্ডত র্ন্ডল্ি, তাহন্ডল্ একজি অপেোর্ক ই-মমন্ডল্র মািযন্ডম পিন্ডনাক্ত িাওয়া 
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মর্ন্ডে পিন্ডত িান্ডরি: 

• িূর্য পল্পখত মিাটিস; 

• িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিস: এর্ং 
• র্োর্ে িপেয়ার অিুন্ডরাি সংোন্ত মিাটিস। 

 

 িরূ্য পল্পখত মিাটিস 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. §§ 300.503 এর্ং 303.421 

 

পিতামাতার কান্ডে িার্পল্ক এন্ড পন্সর কাে মথন্ডক তান্ডের সন্তান্ডির আপল্য 
ইন্টারন্ডিিশি সাপিয স র্া মেশাল্ এিুন্ডকশি ও এই সংক্রান্ত িপরন্ডষর্া সংক্রান্ত 

িেন্ডক্ষন্ডির পর্ষন্ডয় পল্পখত তথয িাওয়ার অপিকার আন্ডে। 
 

মিাটিস : 
একটি িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক পিতামাতান্ডক র্োর্ে সমন্ডয় এর িস্তার্ র্া িতযাখযাি, চালু্ করা 

র্া িপরর্তয ি করার আন্ডগ পল্পখত মিাটিস পেন্ডত হন্ডর্: 

• িিাক্তকরণ: 

• পিক্ষা; 

•  পিক্ষামূল্ক মিাগ্রাম: 

• মকািও পিশুর পিক্ষামূল্ক মেসন্ডমন্ট 

• মকািও পিশুর পর্িামূন্ডল্য সঠিক সরকাপর পিক্ষার পর্িাি (FAPE) র্া 
• পিশু এর্ং পিশুর িপরর্ান্ডরর জিয IFSP মারফ্ত আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয ন্ডসর 

পর্িাি র্া 
• একটি IEP এর মািযন্ডম পিশুর পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার পর্িাি। 

মকািও কার্যকল্াি সংোন্ত পল্পখত মিাটিন্ডস পিতামাতার সম্মপত িন্ডয়াজি, িার্পল্ক 

এন্ডজপি একই সমন্ডয় পল্পখত মিাটিস পেন্ডত িান্ডর। 

 

পল্পখত মিাটিন্ডসর কিন্ডটন্ট: 
মর্সর্ পিশু ও তান্ডের িপরর্ার IFSP মারফ্ত িপরন্ডষর্া িায়, তান্ডের জিয পল্পখত মিাটিন্ডস এগুন্ডল্া োকন্ডত 

হন্ডর্: 

o িস্তাপর্ত র্া িতযাখযাি করা হন্ডে এমি কান্ডর্যর র্ণযিা; 
o িেন্ডক্ষি মিওয়ার কারণ র্যাখযা এর্ং 
o িদ্ধপতগত সুরক্ষা। 

 

IEP মারফ্ত পিশুরা মর্ িপরন্ডষর্া িায়, মসই পল্পখত মিাটিন্ডস এগুন্ডল্া অন্তেুয ক্ত োকন্ডত হন্ডর্: 

• িার্পল্ক এন্ডজপির িস্তাপর্ত র্া গ্রহণ করন্ডত অস্বীকার কন্ডরন্ডে এমি িেন্ডক্ষন্ডির র্ণযিা; 
• িার্পল্ক এন্ডজপি মকি িেন্ডক্ষি মিওয়ার িস্তার্ পেন্ডে র্া তান্ডত অস্বীকার করন্ডে তার র্যাখযা; 
• িপতটি মূল্যায়ি িদ্ধপত, মূল্যায়ি, মরকডয , র্া িেন্ডক্ষি (গুপল্) িস্তার্ র্া িতযাখযাি 

করার পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণ র্যর্হৃত িার্পল্ক সংস্থার পরন্ডিার্য ; 
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• IDEA এর পর্িান্ডি িদ্ধপতগত সুরক্ষার অিীন্ডি পিতামাতার সুরক্ষা োকা 
একটি মের্ন্ডমন্ট 

• অপেোর্কন্ডের র্লু্ি মর্ িার্পল্ক এন্ডজপির িস্তার্ মেওয়া র্া িতযাখযাি করা 
পেয়াকল্াি মূল্যায়ন্ডির জিয িােপমক মরফ্ান্ডরল্ িা হন্ডল্ তারা কীোন্ডর্ িদ্ধপতগত 

সুরক্ষার পর্র্রণ মিন্ডত িান্ডর; 

• IDEA মর্াঝার সহায়তার মক্ষন্ডে পিতামাতার সান্ডে মর্াগান্ডর্ান্ডগর জিয সংস্থাি অন্তেুয ক্ত োকন্ডত 

হন্ডর্; 

• সন্তান্ডির স্বতন্ত্র পিক্ষামূল্ক কমযসূচী (IEP) টিম পর্ন্ডর্চিা করা এর্ং মকি এই 

িেিগুপল্ িতযাখযাি করা হন্ডয়ন্ডে মসই কারণগুন্ডল্ার র্ণযিা; এ র্ং 
• িার্পল্ক এন্ডজপি মকি িস্তার্ পেন্ডে র্া িতযাখযাি করন্ডে মসই অিযািয কারন্ডণর 

একটি র্ণযিা মেওয়া। 
 

 পিতামাতার সম্মপত: 
সম্মপত 

IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. § 300.300 এর্ং 34 C.F.R. § 303.420 

 একটি িার্পল্ক এন্ড পন্স মকািও পশশুর আপল্য ইন্টারন্ডিিশি ও পর্ন্ডশষ পশক্ষা ও 

সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া উিন্ডয়র মূল্যায়ন্ডির  িয এর্ং আপল্য ইন্টারন্ডিিশি ও পর্ন্ডশষ 

পশক্ষা ও এই সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া মেওয়ার আন্ডগ িথমর্ার অপিিার্ন্ডকর সম্মপত 

মিয়। পিতামাতার কান্ডে মর্ মকািও সময় সম্মপত িতযাহান্ডরর অপিকার আন্ডে। 

মূল্যায়ন্ডির সম্মপতর মক্ষন্ডে পকেু র্যপতক্রম আন্ডে।  
সম্মপতর মান্ডি হল্ অপেোর্ক: 

• মর্ পেয়াকল্ান্ডির জিয সম্মপত চাওয়া হন্ডয়ন্ডে, তান্ডত তান্ডের মাতত োষায় 

র্া মর্াগান্ডর্ান্ডগর অিযািয িদ্ধপতন্ডত িাসপঙ্গক সমস্ত তেয িুন্ডরািুপর 

অর্পহত করা হন্ডয়ন্ডে; 

• তান্ডের সম্মপত চাওয়া হন্ডয়ন্ডে এমি পেয়াকল্ািটি সম্পােন্ডির পর্ষন্ডয় 

পল্পখতোন্ডর্ রু্ঝন্ডত এর্ং সম্মপত জািান্ডিা হন্ডয়ন্ডে এর্ং সম্মপত মসই 

পেয়াকল্ািটিন্ডক র্ণযিা কন্ডর এর্ং 

• মর্ মরকডয  িকাপিত হন্ডর্ (র্পে তা োন্ডক) র্া িকাপিত হন্ডর্ এর্ং কান্ডক মেওয়া হন্ডর্; এর্ং 
• জািুি মর্ সম্মপত মেওয়া মস্বোমূল্ক এর্ং তা মর্ন্ডকািও সময় িতযাহার করা হন্ডত 

িান্ডর। 

র্পে পিতামাতারা সম্মপত িতযাহার কন্ডরি, তন্ডর্ িার্পল্ক এন্ডজপির সম্মপত িাওয়ার 

সময় এর্ং এটি িতযাহান্ডরর িূন্ডর্য ঘন্ডর্ র্াওয়া মকািও পেয়াকল্াি র্াপতল্ কন্ডর িা। 

র্পে অপেোর্করা পল্পখতোন্ডর্ তান্ডের সন্তান্ডির জিয িােপমকোন্ডর্ পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও 

সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া সরর্রান্ডহর িন্ডর পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্া িাওয়ার জিয পল্পখতোন্ডর্ সম্মপত 

িতযাহার কন্ডরি, তন্ডর্ িার্পল্ক এন্ডজপির সন্তান্ডির িাি মকািও মরফ্ান্ডরি র্া সম্মপত িতযাহার 

সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া মুন্ডে মফ্ল্ার জিয সন্তান্ডির পিক্ষার মরকডয  সংন্ডিািি করার িন্ডয়াজি মিই। 
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IEP - িাটয  B 
িাথপমক মূল্যায়ন্ডির  িয অপিিার্ন্ডকর সম্মপত: 

একটি িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক অর্িযই পিশু পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াপের জিয 
উিরু্ক্ত পকিা তা পিিযারণ করার জিয এর্ং িেমর্ান্ডরর জিয পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত 

িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করার আন্ডগ অর্িযই মকািও পিশুর িােপমক মূল্যায়ি করার আন্ডগ 

পিতামাতার সম্মপত গ্রহণ করন্ডত হন্ডর্।(1) পিশু পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াপের 

জিয উিরু্ক্ত পকিা তা পিিযারন্ডণর জিয মকািও মকািও িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক পিশুর িােপমক 

মূল্যায়ি করার আন্ডগ এগুন্ডল্া করন্ডত হন্ডর্: 

• িস্তাপর্ত কান্ডর্যর জিয অপেোর্কন্ডের িূর্য পল্পখত মিাটিস পেন্ডত হন্ডর্ এর্ং 
• একটি িােপমক মূল্যায়ন্ডির আন্ডগ অর্গত সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্ এবং 
• িূন্ডর্যর পল্পখত মিাটিন্ডির িািািাপি িদ্ধপতগত সুরক্ষা মিাটিন্ডসর একটি কপি অর্িযই 

পিতামাতান্ডক সরর্রাহ করন্ডত হন্ডর্। 

িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক অর্িযই িােপমক মূল্যায়ন্ডির জিয রু্পক্তসঙ্গত িয়াস চাপল্ন্ডয় অর্গত 

সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্ মর্ পিশুটি িপতর্ন্ধী পিশু পকিা, তার পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া 
জপিত পর্িান্ডির িন্ডয়াজি আন্ডে পকিা। র্পে মকািও পিশুর পিতা-মাতা িার্পল্ক সু্কন্ডল্ িাম 

িপেেুক্ত করাি র্া িার্পল্ক সু্কন্ডল্ েপতয  করান্ডত চাি তন্ডর্ িােপমক মূল্যায়ন্ডির জিয সম্মপত িা 
মেি র্া পিতামাতা সম্মপতর অিুন্ডরান্ডি উির পেন্ডত িা িান্ডরি, তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপি 

মিযস্থতা র্া মকািও িন্ডর্াজয অপেন্ডর্ান্ডগর মন্ডতা িপেয়াজপিত সুরক্ষার সাহান্ডর্য পিশুটির 

িােপমক মূল্যায়ি চাল্ান্ডত িান্ডর, তন্ডর্ তা আর্িযক িয়।(2) 

র্পে মকািও পিশুর র্ার্া-মা পিন্ডজর খরন্ডচ র্াচ্চান্ডের মহাম সু্কল্ র্া একটি িাইন্ডের্ সু্কন্ডল্ 

পেন্ডয় োন্ডকি তন্ডর্ িােপমক মূল্যায়ি র্া িুিঃমূল্যায়ন্ডির জিয সম্মপত িা পেন্ডল্ র্া পিতা-মাতা 
সম্মপতর অিুন্ডরান্ডি উির পেন্ডত র্যেয হন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপি উিন্ডর র্পণযত সম্মপত ওোররাইড 

িদ্ধপত র্যর্হার করন্ডত িান্ডর িা।(3) 

 

মকািও পিতামাতা িােপমক মূল্যায়ন্ডির সম্মপত মেওয়ার মান্ডি এই িয় মর্ পিতামাতা তার 

র্াচ্চার জিয িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডকও আপল্য ইন্টারন্ডেিিি র্া পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও এই সম্পপকয ত 

িপরন্ডষর্া িোি শুরু করার জিয সম্মপত পেন্ডেি। 

রান্ড যর ওয়ান্ডিয র মূল্যায়ি শুরু করার পর্ন্ডশষ  পিয়ম : 

মকািও পিশু র্পে রান্ডজযর ওয়ান্ডডয  তার র্ার্া-মার সান্ডে িা োন্ডক, মসন্ডক্ষন্ডে িার্পল্ক 

এন্ডজপির অপেোর্ন্ডকর মেন্ডক মূল্যায়ি শুরু করা পিিযারন্ডণর জিয সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্ িা 
র্পে পিশুটি এরকম মকািও পিশু হয় 

িপতর্ন্ধী হওয়ার সান্ডে র্পে: 

• এটি করার জিয রু্পক্তসঙ্গত িন্ডচষ্টা সন্ডত্ত্বও, িার্পল্ক এন্ডজপি পিশুর পিতামাতার সন্ধাি করন্ডত 

িা িান্ডর 

• রান্ডজযর আইি অিুসান্ডর পিতামাতার অপিকার র্ন্ধ করা হয় র্া 
 

(1) 34 CFR § 300.300(a).  

(2) 34 CFR § 300.300(a)(3)(i).  

(3) 34 CFR § 300.300(d)(4)(i-ii).  
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• একজি পর্চারক পিতামাতা র্ান্ডে অিয মকািও র্যপক্তন্ডক পিক্ষাগত 

পসদ্ধান্ত মিওয়ার এর্ং িােপমক মূল্যায়ন্ডির সম্মপত মেওয়ার অপিকার 

অিযণ কন্ডরি। 

িপরন্ডষর্ার  িয পিতামাতার সম্মপত: 
িেমর্ার মকািও পিশুন্ডক পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করার আন্ডগ 

একটি িার্পল্ক এন্ডজপি অর্িযই অর্পহত সম্মপত গ্রহণ করন্ডর্। মকািও িার্পল্ক এন্ডজপির 

মকািও চুপক্ত র্া রায় িাওয়ার জিয মিযস্থতা র্া র্োর্ে িপেয়া িদ্ধপত র্যর্হার করা 
উপচত িয় পিতামাতার সম্মপত োিাই সন্তান্ডির জিয পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত 

িপরন্ডষর্াগুপল্ সরর্রাহ করা মর্ন্ডত িান্ডর র্পে অপেোর্করা: 
• তান্ডের সন্তান্ডির পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াগুপল্ গ্রহন্ডণর জিয সম্মপত 

পেন্ডত অস্বীকার কন্ডর র্া 
• িেমর্ার পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার পর্িান্ডির জিয সম্মপত 

মেওয়ার অিুন্ডরান্ডির উির িা মেয়। 

 

র্পে পিতামাতা িেমর্ার তান্ডের সন্তান্ডির পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াগুপল্ 

গ্রহন্ডণর জিয সম্মপত পেন্ডত অস্বীকার কন্ডরি র্া র্পে র্ার্া-মা সম্মপত মেওয়ার অিুন্ডরান্ডি সািা 
িা মেয় তন্ডর্ িার্পল্ক এন্ডজপি: 

• তান্ডের সন্তান্ডির জিয একটি পিখরচায় উিরু্ক্ত জিপিক্ষা (FAPE) উিল্ব্ধ 

করার িন্ডয়াজিীয়তা ল্ঙ্ঘি করন্ডর্ িা এর্ং 
• একটি িতেক পিক্ষা মিাগ্রাম (IEP) পমটিং র্া তান্ডের সন্তান্ডির জিয একটি 

IEP পর্কান্ডির িন্ডয়াজি হন্ডর্ িা। 

িপরন্ডষর্ার  িয পিতামাতার সম্মপত িতযাহার : 
র্পে মকািও সন্তান্ডির পিতামাতা পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াগুপল্র অর্যাহত 

পর্িান্ডির জিয পল্পখতোন্ডর্ সম্মপত িতযাহার কন্ডরি, িার্পল্ক এন্ডজপি পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং 
সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার িােপমক পর্িাি শুরু করার িন্ডর মর্ মকািও সময়, িার্পল্ক এন্ডজপি: 

• সম্মপত িতযাহান্ডরর কারন্ডণ পিশুর পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া িাপির 

মকািও মরফ্ান্ডরি সরান্ডিার জিয সন্তান্ডির পিক্ষার মরকডয  সংন্ডিািি করার 

িন্ডয়াজি হয় িা; 
• পিশুর জিয পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া সরর্রাহ অর্যাহত রাখন্ডত িা 

িান্ডর, তন্ডর্ পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার পর্িাি র্ন্ধ করার আন্ডগ সমস্ত 

পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া র্ন্ধ করার জিয পিতামাতার পল্পখত 

অিুন্ডরান্ডির িূন্ডর্যর পল্পখত মিাটিস িোি করন্ডত হন্ডর্; 

• চুপক্ত গ্রহণ করন্ডত র্া পিশুর জিয িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করা মর্ন্ডত িান্ডর এমি রায় 

মেওয়ার জিয মিযস্থতা র্া র্োর্ে িপেয়া র্যর্হার িাও করন্ডত িান্ডর; 

• পিশুন্ডক আরও পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করন্ডত র্যেয হওয়া 
পিশুন্ডক FAPE মেওয়ার িন্ডয়াজিীয়তা ল্ঙ্ঘি পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্পচত হন্ডর্ িা এর্ং 

• পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার আরও পর্স্তার করন্ডত পিশুর জিয IEP 
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টিম পমটিং িপরচাল্িা করা র্া IEP পর্কাি করার িন্ডয়াজি হয় িা। 

সম্মপত িতযাহার মকািও িার্পল্ক এন্ডজপির অিুন্ডমােি গ্রহন্ডণর সময় এর্ং সম্মপত 

িতযাহান্ডরর আন্ডগ মিযর্তী সমন্ডয় ঘন্ডর্ র্াওয়া মকািও কার্যকল্াি র্াপতল্ কন্ডর িা। 

 মকর্ল্মাে  IEP পশশু এর্ং রু্র্কন্ডের িিুঃমূল্যায়ন্ডির  িয পিতামাতার সম্মপত: 

একটি িার্পল্ক এন্ডজপির পিশুর িুিঃমূল্যায়ি আন্ডয়াজন্ডির আন্ডগ অর্গত সম্মপত 

পিন্ডত হন্ডর্, র্পে িা িার্পল্ক এন্ডজপি তা িেিযি কন্ডর: 

• িুিমূযল্যায়ন্ডির জিয পিতামাতার সম্মপত িাওয়ার জিয রু্পক্তসঙ্গত িেন্ডক্ষি গ্রহণ কন্ডরন্ডে এ র্ং 
• পিতামাতা উির মেিপি। 

 

র্পে অপেোর্করা িতুি মূল্যায়ন্ডির জিয সম্মপত িতযাখযাি কন্ডরি, তন্ডর্ িার্পল্ক 

এন্ডজপি পিতামাতার সম্মপত িোি অস্বীকারন্ডক চযান্ডল্ঞ্জ করার জিয মিযস্থতা র্া র্োর্ে 

িপেয়া িদ্ধপত র্যর্হার কন্ডর পিতামাতার অস্বীকত পতটিন্ডক অগ্রাহয করার মচষ্টা করন্ডত িান্ডর, 

তন্ডর্ তা আর্িযক িয়। িারপিক মূল্যায়ন্ডির মািযন্ডম িার্পল্ক এন্ডজপি IDEA এর অিীন্ডি 

এর র্ািযর্ািকতা ল্ঙ্ঘি কন্ডর িা, র্পে এটি িতুি মূল্যায়ি চালু্ করন্ডত অস্বীকার কন্ডর। 

পিতামাতার সম্মপত অ য ন্ডির  িয  রু্পক্তসঙ্গত িয়ান্ডসর িপথিে : 
িােপমক মূল্যায়ন্ডির জিয িেমর্ার পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া সরর্রাহ 

করন্ডত, িুিরায় মূল্যায়ন্ডির জিয এর্ং িােপমক মূল্যায়ন্ডির জিয রান্ডজযর ওয়ান্ডডয র 

পিতামাতার সন্ধান্ডির জিয একটি িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক অর্িযই িােপমক মূল্যায়ন্ডি 

পিতামাতার সম্মপত িাওয়ার জিয রু্পক্তসঙ্গত িন্ডচষ্টার িপেিে র্জায় রাখন্ডত হন্ডর্। 

িপেিন্ডে অর্িযই পিতামাতার সম্মপত িাওয়ার জিয িার্পল্ক এন্ডজপির িন্ডচষ্টার মরকডয  
অন্তেুয ক্ত োকন্ডত হন্ডর্, মর্মি: 

• মর্ মর্পল্ন্ডফ্াি কল্গুপল্ করা হন্ডয়ন্ডে র্া করার মচষ্টা করা হন্ডয়ন্ডে তার পর্স্তাপরত মরকডয  এর্ং মসই 

কল্গুপল্র ফ্ল্াফ্ল্; 

• পিতামাতার কান্ডে মিপরত পচঠিিন্ডের কপি এর্ং িাি মকািও িপতপেয়া এর্ং 
• পিতামাতার র্াপি র্া কমযস্থান্ডি পেপজন্ডর্র পর্স্তাপরত মরকডয  ও এই পেপজন্ডর্র 

ফ্ল্াফ্ল্। 

অিযািয সম্মপতর িন্ডয়া ি: 
িার্পল্ক এন্ডজপির এগুন্ডল্া করার আন্ডগ অপেোর্ন্ডকর সম্মপত মিওয়ার িন্ডয়াজি মিই: 

• আিিার র্াচ্চার িােপমক মূল্যায়ি র্া িুিঃমূল্যায়ন্ডির অংি পহসান্ডর্ পর্েযমাি মডর্া ির্যান্ডল্াচিা র্া 
• আিিার র্াচ্চান্ডক এমি একটি িরীক্ষা র্া অিযািয মূল্যায়ি মেয় র্া সমস্ত 

পিশুন্ডের মেওয়া হয় র্পে িা এই িরীক্ষা র্া মূল্যায়ন্ডির আন্ডগ, সর্ পিশুর জিয 
সর্ র্ার্া-মার সম্মপতর িন্ডয়াজি হয়। 

িার্পল্ক এন্ডজপি পিতামাতার র্া সন্তান্ডির অিয মকািও িপরন্ডষর্া, সুপর্িা র্া পেয়াকল্াি 

অস্বীকার করন্ডত সম্মপতন্ডত পিতামাতার অস্বীকত পত র্যর্হার করন্ডত িান্ডর িা। 

র্পে মকািও পিতামাতা তার র্াচ্চান্ডক মহাম সু্কল্ র্া তান্ডের পিজস্ব র্যন্ডয় একটি 

মর্সরকারী সু্কন্ডল্ পিশুর িাম তাপল্কােুক্ত কন্ডর, তাহন্ডল্ একটি িার্পল্ক এন্ডজপি সম্মপত 

ওোররাইন্ডডর জিয মিযস্থতা র্া র্োর্ে িপেয়া িদ্ধপত র্যর্হার করন্ডত িান্ডর িা এর্ং 
িার্পল্ক এন্ডজপির পিশুটিন্ডক 34 C.F.R. §§ 300.132-300.144 এর অিীন্ডি িপরন্ডষর্ার 
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জিয মর্াগয পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্চিা করার িন্ডয়াজি হয় িা, র্পে: 

• পিতামাতা তার সন্তান্ডির িােপমক মূল্যায়ি র্া িুিঃমূল্যায়ন্ডির জিয সম্মপত িা মেয় র্া 
• পিতামাতা সম্মপতর অিুন্ডরান্ডি উির পেন্ডত িা িান্ডর। 

IDEA-এর জিয পিতামাতার সম্মপত (িােপমক মূল্যায়ি, িপরন্ডষর্ার িােপমক পর্িাি, 

এর্ং িুিঃমূল্যায়ি) িন্ডয়াজিীয় িেন্ডক্ষি োিাও মমপরল্যাে আইন্ডির িন্ডয়াজি অিুর্ায়ী মর্ 

মকািও IEP টিমন্ডক অর্িযই পিতামাতার পল্পখত সম্মপত গ্রহণ করন্ডত হন্ডর্ র্পে টিমটি এই 
িস্তার্ কন্ডর: 

• মকািও তর্কপল্পক পিক্ষা মিাগ্রান্ডম পিশুর িাম িপেেুক্ত করা র্া মমপরল্যাে হাই সু্কল্ 

পডন্ডোমা ইসুয করন্ডত র্া কত পতত্ব মেন্ডর্ িা; 
• রান্ডজযর পর্কল্প িাঠযেন্ডমর সান্ডে সংরু্ক্ত পর্কল্প পিক্ষা মূল্যায়ন্ডির জিয 

পিশুন্ডক িিাক্ত করা র্া 

•  COMAR 13A.08.04.05-এ র্পণযত পিশুর আচরন্ডণর জিয IEP-মত সংর্ম র্া 
পিজয িতা অন্তেুয ক্ত করা। 

 

পিতামাতা র্পে উিন্ডর তাপল্কােুক্ত মকািও িস্তাপর্র কান্ডর্য সম্মপত িা মেি তাহন্ডল্ IEP 

টিন্ডমর পমটিংন্ডয়র পর্ষন্ডয় তান্ডের অর্পহত করার জিয িাাঁচটি (5) র্যর্সাপয়ক পেন্ডির িন্ডর 

অপেোর্ন্ডকর কান্ডে IEP টিন্ডমর পল্পখত সম্মপত মিরণ করা উপচত: 

• িস্তাপর্ত কান্ডর্য সম্মপত জািান্ডিা র্া তা িতযাখযাি করার অপিকার পিতামাতার 

রন্ডয়ন্ডে এর্ং 
• পিতামাতা র্পে IEP টিম পমটিংন্ডয়র িন্ডিন্ডরা (15) কার্য পের্ন্ডসর মন্ডিয পল্পখত সম্মপত 

িা জািাি র্া পল্পখত িতযাখযাি িা কন্ডরি, তাহন্ডল্ IEP টিম িস্তাপর্ত কান্ডর্যর 

র্াস্তর্ায়ি করন্ডত িান্ডর। 

 

পিতামাতা র্পে উিন্ডর তাপল্কােুক্ত িস্তাপর্ত মর্ মকািও কান্ডর্য সম্মপত জািান্ডত 

অস্বীকার কন্ডরি, তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপি পর্ষয়টি সমািান্ডির জিয পিক্ষার পির্ন্ধ §8-

413 (মিযস্থতা র্া র্োর্ে িপেয়া) এ তাপল্কােুক্ত পর্ন্ডরাি পিষ্পপির পর্কল্পগুন্ডল্া র্যর্হার 

করন্ডত িান্ডর। 

 
 

IFSP – িাটয  C 

একটি IFSP মারফত সাপিয ন্ডসর  িয পিতামাতার সম্মপত 
পিতামাতান্ডক এর আন্ডগ পল্পখত সম্মপত পেন্ডত হন্ডর্: 

• সমস্ত, পিপিং, মূল্যায়ি ও পিশু এর্ং িপরর্ান্ডরর মূল্যায়ি 

• আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স এর্ং অপতপরক্ত মূল্যায়ন্ডির জিয পর্িাি চালু্ করা 
• পল্পখত সম্মপত িা মেওয়া হন্ডল্, মল্াকযাল্ পল্ড এন্ডজপি পিতামাতান্ডক পিপিত 

করন্ডত রু্পক্তসঙ্গত িয়াস চাল্ান্ডর্: 

o মূল্যায়ি এর্ং অযান্ডসসন্ডমন্ট র্া সাপেয ন্ডসর িকত পত সম্পন্ডকয  সমূ্পণয সন্ডচতি হন্ডল্ তা 
উিল্েয হন্ডর্ এর্ং 

o মজন্ডি পিি পল্পখত সম্মপত িা মেওয়া ির্যন্ত পিশু মূল্যায়ি ও অযান্ডসসন্ডমন্ট িপরন্ডষিা 
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িান্ডর্ িা। 

 

পিতামাতার কান্ডে িপরন্ডষর্া িতযাখযান্ডির অপিকারও আন্ডে : 
একজি মর্াগয পিশুর পিতামাতা পিিযারণ করন্ডত িান্ডর তারা, তান্ডের সন্তািরা র্া অিয 

িপরর্ান্ডরর সেসযরা মর্ মকািও আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স স্বীকার র্া অস্বীকার করন্ডর্ এর্ং 
অিযািয আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয সন্ডক পর্িন্ন িা কন্ডর িেন্ডম এই িপরন্ডষর্াটি গ্রহণ করার িন্ডর 

এই িপরন্ডষর্াটি অস্বীকার করন্ডত িান্ডর। র্পে মকািও পিতামাতা একটি এেন্ডর্ন্ডেড IFSP 

মারফ্ত পতি র্ের র্া তার মচন্ডয় মর্িী র্য়সী পিশুন্ডের জিয আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স 

চাপল্ন্ডয় র্াওয়া মর্ন্ডে মিি তাহন্ডল্ একটি পিক্ষামূল্ক উিাোি অন্তেুয ক্ত করা হন্ডর্। র্পে 

পিতামাতারা পিক্ষামূল্ক উিাোিটি িা চাি তন্ডর্ তারা আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স িাওয়ার 

মর্াগয িি। 

 

অপতপরক্ত অযান্ডসসন্ডমন্ট র্া মূল্যায়ন্ডির  িয পিতামাতার সম্মপত : 
একটি িার্পল্ক এন্ডজপিন্ডক মকািও পিশুর অপতপরক্তোন্ডর্ আল্াোোন্ডর্ মূল্যায়ি ও 

অযান্ডসসন্ডমন্ট করার আন্ডগ পিতামাতান্ডক এই পর্ষন্ডয় জাপিন্ডয় তার সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্। মকািও 

পিতামাতা সম্মপত িা পেন্ডল্, পল্ড এন্ডজপিন্ডক রু্পক্তসঙ্গত িয়াস চাপল্ন্ডয় পিপিত করন্ডত হন্ডর্ 

পিতামাতা: 
• সন্তান্ডির মূল্যায়ি ও অযান্ডসসন্ডমন্ট সম্বন্ডন্ধ সমূ্পণয তেয জান্ডি র্া উিল্েয হন্ডর্ এর্ং 
• মজন্ডি রাখুি সম্মপত িা মেওয়া ির্যন্ত পিশু মূল্যায়ি র্া অযান্ডসসন্ডমন্ডন্টর তেয 

িান্ডর্ িা। 

 

পিতামাতারা র্পে অপতপরক্ত মূল্যায়ি র্া অযান্ডসসন্ডমন্ডন্টর সম্মপতন্ডত অস্বীকার কন্ডরি, 

তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপি সম্মপত মেওয়ার জিয পিতামাতার অসম্মপতন্ডক চযান্ডল্ঞ্জ জািান্ডত 

র্োর্ে িপেয়ার িদ্ধপত র্যর্হার িাও করন্ডত িান্ডর। 

 

 

 

 

স্বািীি পশক্ষামূল্ক মূল্যায়ি 
শুিুমাে IEP 

34 C.F.R. § 300.502 

 

মকািও পিতামাতা র্পে িার্পল্ক এন্ড পন্সর সম্পূর্য করা মকািও মূল্যায়ন্ডি 

অসম্মপত  ািাি তাহন্ডল্ পিতামাতার কান্ডে িার্পল্ক এন্ড পন্সন্ডত কা  কন্ডরি িা 
এমি অিয মকািও র্যপক্তর মথন্ডক সন্তান্ডির মূল্যায়ি করার অপিকার আন্ডে। 

মকািও িপতর্ন্ধী পশশুর পিতামাতারাই মকর্ল্ িাটয  B এর অিীন্ডি স্বািীি 

মূল্যায়ন্ডির  িয তাপল্কািুক্ত হন্ডর্। 
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সংজ্ঞা: 
• স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ি মান্ডি হল্ মকািও মূল্যায়ি সঠিক মর্াগয র্যপক্ত 

িপরচাল্িা কন্ডরন্ডেি, পিশু পিক্ষার জিয োয়র্দ্ধ মকািও িার্পল্ক এন্ডজপির 

কমীরা কন্ডরি পি এর্ং 
• িার্পল্ক র্যন্ডয়র মান্ডি হল্ িার্পল্ক এন্ডজপি মূল্যায়ন্ডির িুন্ডরা র্যন্ডয়র জিয অেয 

িোি কন্ডর িতুর্া পিপিত কন্ডর মর্ মূল্যায়ি অিযোয় পিতামাতান্ডক পর্িা খরন্ডচ 

িোি করা হন্ডয়ন্ডে। 

িীন্ডচ িেি িপেয়াগুপল্ন্ডত IDEA এর অিীন্ডি পিতামাতার তান্ডের সন্তান্ডির একটি স্বািীি 

পিক্ষাগত মূল্যায়ি িাওয়ার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। িার্পল্ক এন্ডজপি পিতামাতান্ডক অিুন্ডরান্ডির 

পেপিন্ডত স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ি, এই সম্বন্ডন্ধ তেয মেন্ডর্: 

• মর্খান্ডি একটি স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ি করা হন্ডত িান্ডর এর্ং 
• িার্পল্ক এন্ডজপির মািেণ্ড মকািও স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ন্ডির জিয িন্ডর্াজয হয়। 

িার্পল্ক এন্ড পন্সর মািেণ্ড : 
র্খি মকািও স্বািীি পিক্ষাগত মূল্যায়ি জিসািারন্ডণর র্যন্ডয় হয়, তখি মূল্যায়ন্ডির 

মল্ান্ডকিি এর্ং িরীক্ষন্ডকর মর্াগযতা সহ স্বতন্ত্র পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ি মর্ মািেন্ডণ্ডর অিীন্ডি 

গতহীত হয় মসগুপল্ অর্িযই মকািও িার্পল্ক এন্ডজপি মূল্যায়ি শুরু করার সময় র্া র্যর্হার 

কন্ডর মসই মািেন্ডণ্ডর সমাি হন্ডত হন্ডর্, এই মািেণ্ডগুপল্ একটি স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ন্ডির 

পিতামাতার অপিকান্ডরর সান্ডে সামঞ্জসযিূণয। উিন্ডর র্পণযত মািেণ্ড র্ান্ডে, িার্পল্ক এন্ডজপি 

জিসািারণ র্যন্ডয় স্বতন্ত্র পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ি করা সম্পপকয ত িতয  র্া সময়সীমা আন্ডরাি 

করন্ডত িান্ডর িা। 

 

িার্পল্ক খরন্ডি মকািও পিতামাতার মূল্যায়ন্ডির অপিকার : 
িার্পল্ক এন্ডজপির মূল্যায়ন্ডি পিতা-মাতা অসম্মপত িকাপিত করন্ডল্ পিতামাতার কান্ডে 

সরকারী সংস্থার িপতর্ার সরকারী র্যন্ডয় আন্ডয়াপজত একমাে স্বািীি পিক্ষাগত মূল্যায়ন্ডির 

অপিকার রন্ডয়ন্ডে।4 পিতামারা সরকারী র্যন্ডয় স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ন্ডির অিুন্ডরাি 

জািান্ডল্ মসন্ডক্ষন্ডে িার্পল্ক এন্ডজপি অিন্ডয়াজিীয় মেপর িা কন্ডর হয় অিুন্ডরািটি অিুন্ডমােি 

কন্ডর এর্ং পিতামাতান্ডক সরকারী র্যন্ডয় মূল্যায়ন্ডির র্যর্স্থা করার জিয িপেয়ার িরামিয 
মেয় র্া অিুন্ডরািটি অস্বীকার কন্ডর এর্ং র্োর্ে িপেয়া শুিাপির জিয ফ্াইল্ কন্ডর। 

 

িার্পল্ক এন্ডজপি র্পে র্োর্ে িপেয়ার শুিাপি এর্ং চূিান্ত পসদ্ধান্ত মিওয়া শুরু কন্ডর 

তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ডজপির মূল্যায়ি সঠিক, তন্ডর্ পিতামাতার কান্ডে এখিও স্বািীি পিক্ষামূল্ক 

মূল্যায়ি করার অপিকার োকন্ডর্, তন্ডর্ তা সরকারী খরন্ডচ িয়। 

পিতামাতা একটি স্বািীি পিক্ষামূল্ক মূল্যায়ন্ডির অিুন্ডরাি জািান্ডল্, একটি িার্পল্ক 

এন্ডজপি অপেোর্ন্ডকর কান্ডে সর্যজিীি মূল্যায়ন্ডির আিপি জািান্ডিার কারণ জািন্ডত চাইন্ডত 

িান্ডর। তন্ডর্ পিতামার র্যাখযা হল্ 

িন্ডয়াজি মিই এর্ং সরকারী সংস্থা সরকারী র্যন্ডয় স্বািীি পিক্ষাগত মূল্যায়ি িোি র্া 

 
(4) 34 CFR § 300.502(b)(5).   
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সরকারী সংস্থার মূল্যায়ি রক্ষার জিয র্োর্ে িপেয়ার শুিাপি শুরু করন্ডত 

অন্ডর্ৌপক্তকোন্ডর্ মেপর করন্ডত িান্ডর িা।  

অপিিার্কন্ডের শুরু করা মূল্যায়ি : 
পিতামাতার কান্ডে সর্যো তান্ডের পিজস্ব খরন্ডচ িেন্ডির মর্াগয মিিাোরন্ডের কাে মেন্ডক 

একটি স্বািীি পিক্ষাগত মূল্যায়ি িাওয়ার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। পিতামাতার শুরু করা 
মূল্যায়ন্ডির ফ্ল্াফ্ল্ অর্িযই সরকারী সংস্থা এর্ং IEP টিম দ্বারা পর্ন্ডর্চিা করা উপচত, 

র্পে এটি সন্তান্ডির জিয FAPE ময়র পর্িান্ডির পর্ষন্ডয় মকািও পসদ্ধান্ত মিওয়ার সময় 

সরকারী সংস্থার মািেণ্ডগুপল্ মমন্ডি চন্ডল্।(5) মসন্ডক্ষন্ডে পিশু সম্পন্ডকয  র্োর্ে িপেয়ার 

শুিাপিন্ডত অপেোর্কন্ডের শুরু করা র্যপক্তগত মূল্যায়িও িমাণ পহসান্ডর্ উিস্থািি করা 
হন্ডত িান্ডর। 

এক ি অযািপমপিন্ডেটিি ল্  ান্ড র  ( ALJ) মকািও মূল্যায়ন্ডির অিুন্ডরাি : 

র্পে একজি অযাডপমপিন্ডস্ট্রটিে ল্ আজ (ALJ) িিাসপিক শুিাপি অপফ্স (OAH) এর 

মািযন্ডম র্োর্ে িপেয়া শুিাপির অংি পহসান্ডর্ একটি স্বািীি পিক্ষাগত মূল্যায়ন্ডির জিয 
অিুন্ডরাি কন্ডর, তন্ডর্ মূল্যায়ন্ডির র্যয় অর্িযই সরকপর খরন্ডচ হন্ডত হন্ডর্। 

 

 সান্ডরান্ডগট পিতামাতা 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. § 300.519 এর্ং § 303.422 

 

স্থািীয় পল্ড এন্ডজপি, স্থািীয় সু্কল্ পসন্ডেম র্া মকািও মকািও মক্ষন্ডে একজি 

পর্চারক মকািও মর্াগয সন্তান্ডির িপতপিপিত্ব করার জিয মকািও সন্ডরান্ডগর্ 

পিতামাতান্ডক পিরু্ক্ত করন্ডত িান্ডরি র্পে: 

o পিতামাতান্ডক িিাক্ত িা করা র্ায়; 

o িার্পল্ক এন্ডজপি রু্পক্তসঙ্গত িয়ান্ডসর িন্ডরই র্পে র্াচ্চার পিতামাতান্ডক খুাঁন্ডজ িা িাওয়া র্ায় র্া 
o পিশুটি মমপরল্যাে রান্ডজযর একটি ওয়াডয । 

o মকািও সরকারী সংস্থার পিশুর সান্ডরান্ডগর্ পিতা-মাতার েরকার আন্ডে তা 
পিিযারন্ডির িন্ডর তন্ডর্ 30 পেন্ডির মচন্ডয় মর্পি িা, মকািও সন্ডরান্ডগর্ 

পিতামাতার পিন্ডয়ান্ডগর পর্ষয়টি পিপিত করার জিয মিতত ন্ডত্বর এন্ডজপিটিন্ডক 

অর্িযই রু্পক্তসঙ্গত িন্ডচষ্টা করন্ডত হন্ডর্। 

সান্ডরান্ডগট র্ার্া-মার মািেণ্ড : 
o পিশুর স্বান্ডেয মকািও ঝান্ডমল্া করা র্ান্ডর্ িা 
o ির্যাি জ্ঞাি ও েক্ষতা পিশুন্ডক ির্যািোন্ডর্ উিস্থািি করা পিপিত কন্ডর 

o রান্ডজযর মকািও কমযচারী র্া পিশু র্া সন্তান্ডির িপরর্ারন্ডক আপল্য 
ইন্টারন্ডেিিি র্া অিযািয িপরন্ডষর্ার পর্িান্ডির সান্ডে জপিত মকািও 

িপরন্ডষর্া সরর্রাহকারী িয় 

সান্ডরান্ডগর্ পিতামাতা পহন্ডসন্ডর্ পিন্ডয়াগ করার িন্ডর সান্ডরান্ডগর্ পিতামাতার কান্ডে একজি 

 
(5) 34 CFR § 303.502(c).  
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অপেোর্ক পহন্ডসন্ডর্ সর্ উন্ডেন্ডিয একই অপিকার আন্ডে। 

o সন্ডরান্ডগর্ পিতামাতান্ডক মকািও এন্ডজপি কমযচারী পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্চিা করা হন্ডর্ িা 
কারণ তান্ডের সরকারী এন্ডজন্ট পহসান্ডর্ সরকারী সংস্থা কততয ক অেযিোি করা হয়। 

 

মল্াকযাল্ পল্ড এন্ডজপি র্া মল্াকযাল্ সু্কল্ পসন্ডেম মেন্ডর্র সু্কন্ডল্র সুিাপরিন্ডর্িন্ডডন্টন্ডক 

র্া সুিাপরিন্ডর্িন্ডডন্ডন্টর জিয মন্ডিািীপত র্যপক্ত র্া সান্ডরান্ডগর্ পহন্ডসন্ডর্ পিরু্ক্ত পিতামাতান্ডক 

জািান্ডর্। একজি সান্ডরান্ডগর্ পিতা র্া মাতা এই সম্পপকয ত সমস্ত পর্ষন্ডয় মকািও পিশুন্ডক 

িপতপিপিত্ব করন্ডত িান্ডর: 

• পিশুর মূল্যায়ি ও অযান্ডসসন্ডমন্ট; 

• র্াপষযক মূল্যায়ি এর্ং ির্যায়েপমক ির্যান্ডল্াচিা সহ পিশুর IFSP র 

পর্কাি ও র্াস্তর্ায়ি, 

• মকািও পিশুর IEP পর্কাি, পরপেউ এর্ং পরপেিি; 

• IFSP র মািযন্ডম পিশু এর্ং িপরর্ান্ডর আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয ন্ডসর চল্মাি পর্িাি; র্া 
• IEP মারফ্ত মকািও পিশুর জিয পর্ন্ডিষ পিক্ষা ও সম্পপকয ত িপরন্ডষর্ার পর্িাি। 

তন্ডথযর মগািিীয়তা 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. §§ 300.610-627 এর্ং 34 C.F.R. 

§§ 303.401-417 

 

পিতামাতার কান্ডে তার সন্তান্ডির মরকিয  পরপিউ করার এর্ং র্পে তান্ডের মরকিয  
িুল্ র্ন্ডল্ মন্ডি হয় তাহন্ডল্ িার্পল্ক এন্ড পন্সন্ডক র্াচ্চার মরকিয  ঠিক করন্ডত র্ল্ার 

অপিকার আন্ডে। র্যপক্তগতিান্ডর্ শিাক্তন্ডর্াগয তথয িকান্ডশর আন্ডগ পিতামাতার 

সম্মপত অর্শযই গ্রহর্ করন্ডত হন্ডর্, তরু্ও পকেু িপরপস্থপতন্ডত আিিার সম্মপতর 

িন্ডয়া ি মিই, িীন্ডি মর্িান্ডর্ র্র্যিা মেওয়া হন্ডয়ন্ডে। িার্পল্ক এন্ড পন্স র্ান্ডে 

পিতামাতার কান্ডে তান্ডের সন্তান্ডির আপল্য ইন্টারন্ডিিশি র্া পশক্ষাগত মরকিয  
মগািি রাখন্ডত র্ল্ার এর্ং র্খি এন্ডত আর আপল্য ইন্টারন্ডিিশি র্া পশক্ষা 
িপরন্ডষর্ার িন্ডয়া ি হন্ডর্ িা তখি িার্পল্ক এন্ড পন্সন্ডক তান্ডের র্াচ্চার পশক্ষাগত 

তথয িষ্ট করন্ডত র্ল্ার অপিকার আন্ডে। 

সংজ্ঞা: 
ধ্বংন্ডসর অেয িারীপরক ধ্বংস করা র্া র্যপক্তগত িিাক্তকারীন্ডক তেয মেন্ডক সরান্ডিা র্ান্ডত 

তেযটি র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয িা হয়। 

 

পিক্ষাগত মরকডয  র্ল্ন্ডত 34 পসএফ্.আর িার্য  99 এর মন্ডিয ‘‘পিক্ষার মরকডয ’’ এর সংজ্ঞার 

অিীন্ডি মরকন্ডডয র িরণন্ডক মর্াঝায় (1974 সান্ডল্র িাপরর্াপরক পিক্ষা অপিকার এর্ং 
মগািিীয়তা আইি [FERPA] র্াস্তর্ায়ন্ডির পর্পিগুপল্)। 

 

আপল্য ইন্টারন্ডেিিি মরকডয  মান্ডি মকািও পিশুর সর্ মরকডয  র্া সংগ্রহ করা, রক্ষা করা র্া 
IDEA এর্ং এই অংন্ডির পর্পির অিীন্ডি র্যর্হার করা হয়। 
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অংিগ্রহণকারী এন্ডজপির মান্ডি হল্ এমি মর্ মকািও সংস্থা র্া িপতষ্ঠাি র্া র্যপক্তগতোন্ডর্ 

িিাক্তন্ডর্াগয তেয সংগ্রহ কন্ডর, িপরচাল্িা কন্ডর র্া র্যর্হার কন্ডর র্া IDEA-এর িার্য  B এর 

অিীন্ডি তেয িাি হয়। িার্য  পসর অিীন্ডি, অংিগ্রহণকারী এন্ডজপি পল্ড এন্ডজপি এর্ং আপল্য 
ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স িোউডার এর্ং মর্ন্ডকািও আপল্য ইন্টারন্ডেিিি সাপেয স িোিকারী মর্ 

মকািও র্যপক্ত র্া সিা অন্তেুয ক্ত োন্ডক। এন্ডত মকািও িােপমক মরফ্ারাল্ মসাসয অন্তেুয ক্ত োন্ডক 

িা র্া িার্পল্ক এন্ডজপি রু্ক্ত োন্ডক িা (মর্মি মের্ মমপডন্ডকড র্া CHIP মিাগ্রাম) র্া িাইন্ডের্ 

সিা (মর্মি িাইন্ডের্ ইিুযন্ডরি মকাম্পাপি) র্া িার্য  C িপরন্ডষর্ার জিয ফ্াপেং মসাসয পহসান্ডর্ 

একাই কাজ কন্ডর। 

র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মন্ডিয এগুন্ডল্া অন্তেুয ক্ত আন্ডে: 

• পিশুর িাম, পিশুর র্ার্া-মা র্া িপরর্ান্ডরর অিযািয সেন্ডসযর িাম; 

• পিশুর ঠিকািা; 
• একটি র্যপক্তগত িিাক্তকারী, মর্মি পিশুর সামাপজক সুরক্ষা িম্বর; অের্া 
• র্যপক্তগত তর্পিষ্টয র্া অিযািয তন্ডেযর একটি তাপল্কা রু্পক্তসম্মত পিিয়তাসহ 

পিশুন্ডক িিাক্ত করা সির্ করন্ডর্। 

 

IFSP দ্বারা িপরন্ডর্পিত পিশুন্ডের মক্ষন্ডে, র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মন্ডিয রন্ডয়ন্ডে: 

• িন্ডরাক্ষ িিাক্তকারী, মর্মি পিশুর জন্মতাপরখ, জন্ডন্মর স্থাি ও মান্ডয়র 

পর্র্াহিূর্যর্তী িাম; 

• অিযািয তেয, র্া একক র্া সমপিতোন্ডর্ সংরু্ক্ত র্া একটি পিপেযষ্ট পিশুর মক্ষন্ডে 

সংন্ডর্াগন্ডর্াগয, র্া রু্পক্তসঙ্গত সিার্িাসহ পিশুন্ডক িিাক্ত করন্ডত িােপমক 

মিযর্পতয তার িপরন্ডষর্ার সম্প্রোন্ডয় একজি রু্পক্তসঙ্গত র্যপক্তন্ডক অিুন্ডমােি কন্ডর, 

র্াাঁর িাসপঙ্গক িপরপস্থপত সম্পন্ডকয  র্যপক্তগত জ্ঞাি মিই; অের্া 
• একজি র্যপক্তর দ্বারা অিুন্ডরাি করা তেয, র্াাঁন্ডক পিক্ষা সংোন্ত এন্ডজপি র্া 

িপতষ্ঠাি রু্পক্তসঙ্গতোন্ডর্ পর্শ্বাস কন্ডর, পতপি পিক্ষােীর িপরপচপত জান্ডিি, র্ার 

সম্বন্ডন্ধ পিক্ষার তেয আন্ডে। 
 

পিরািত্তা মর্ষ্টিী: 
িন্ডতযক অংিগ্রহণকারী এন্ডজপি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, িকাি ও পর্িান্ডির ির্যান্ডয় র্যপক্তগতোন্ডর্ 

িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মগািিীয়তা রক্ষা করন্ডর্। একটি সরকাপর এন্ডজপির একজি আপিকাপরক 

র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মগািিীয়তা রক্ষা করন্ডত োয়র্দ্ধ। এই িপেয়াগত 

পিরািিা মর্ষ্টিীর িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ োিাও রু্ক্তরাষ্ট্রীয় ও জাতীয় আইি ও পর্িাি পিক্ষা 
সংোন্ত িপের সুরক্ষাও িপরচাল্িা কন্ডর। সরকাপর এন্ডজপির সকল্ কমযকতয া, র্াাঁরা 
র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয সংগ্রহ র্া র্যর্হার কন্ডরি, তাাঁরা অর্িযই র্যপক্তগতোন্ডর্ 

িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মগািিীতার পর্ষন্ডয় জাতীয় িীপত ও িপেয়া সম্বন্ডন্ধ িপিক্ষণ মিন্ডর্ি। 

সরকাপর িপরেিযন্ডির জিয সকল্ অংিগ্রহণকারী এন্ডজপিন্ডক এন্ডজপির মসইসকল্ কমীন্ডের িাম 

ও িন্ডের একটি সাম্প্রপতক তাপল্কা র্জায় রাখন্ডত হন্ডর্, র্াাঁন্ডের কান্ডে র্যপক্তগতোন্ডর্ 

িিাক্তন্ডর্াগয তেয র্যর্হান্ডরর অিুমপত আন্ডে। 
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সম্মপত : 
পিক্ষা সংোন্ত িপেন্ডত তেয িা োকন্ডল্ এর্ং 34 C.F.R. িার্য  99-এর অিীন্ডি পিতামাতার 

সম্মপত োিা িকাি অিুন্ডমাপেত হন্ডল্, িার্য  B-এর িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ করার উন্ডেন্ডিযর জিয 
অংিগ্রহণকারী এন্ডজপিগুপল্র আপিকাপরকন্ডের োিা র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয 
িক্ষন্ডের কান্ডে িকাি করার আন্ডগ অর্িযই পিতামাতান্ডের সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্। IDEA (IEP)-

এর িার্য  B-এর অিীন্ডি স্থািান্তন্ডরর সুপর্িা িোিকারী র্া এর জিয অেযিোিকারী একটি 

অংিগ্রহণকারী এন্ডজপির আপিকাপরকন্ডের কান্ডে র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয িকাি 

করার আন্ডগ সরকাপর এন্ডজপিন্ডক অর্িযই পিতামাতা র্া মর্াগয পিশুর সম্মপত পিন্ডত হন্ডর্, মর্ 

জাতীয় আইন্ডির অিীন্ডি িাির্য়স্ক; এর্ং পিশুটি র্পে েপতয  হন্ডয় োন্ডক র্া এমি একটি 

মর্সরকাপর সু্কন্ডল্ চেপতয  হন্ডত চায়, মর্টি পিতামাতার র্াসস্থান্ডির সু্কল্ পডপস্ট্রন্ডে অর্পস্থত িয়, 

তাহন্ডল্ স্থািীয় পিক্ষা সংোন্ত এন্ডজপির (LEA) আপিকাপরকন্ডের মন্ডিয, মর্খান্ডি মর্সরকাপর 

সু্কল্টি অর্পস্থত ও পিতামাতার র্াসস্থান্ডির LEA-এর আপিকাপরকরা আন্ডেি, পিশুর সম্পন্ডকয  
মকািও র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয িকাি করার আন্ডগ অর্িযই পিতামাতার সম্মপত 

পিন্ডত হন্ডর্।(6) 

MSDE সরকাপর এন্ডজপিগুপল্র জিয অিুন্ডমােিসহ িীপত ও িপেয়া ততপর কন্ডর, মর্গুপল্ 

মেন্ডর্র িীপত ও িপেয়া অিুসরণ করা হন্ডে পকিা এর্ং IDEA ও FERPA িূরণ হন্ডে পকিা, 
তা অিুর্ায়ী মগািিীয়তার িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ পিপিত করন্ডত মের্ র্যর্হার কন্ডর। একটি 

সংগঠি র্া মকািও র্যপক্ত র্পে পর্শ্বাস কন্ডর মর্ IDEA-র অিীন্ডি মগািিীয়তার 

িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ একটি সরকাপর এন্ডজপি ল্ঙ্ঘি কন্ডরন্ডে, তাহন্ডল্ তার সমািাি করন্ডত একটি 

মের্ অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা মর্ন্ডত িান্ডর। 

র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মগািিীয়তার িন্ডয়াজিীয়তা সম্বন্ডন্ধ পিতামাতান্ডের 

সমূ্পণযোন্ডর্ জািান্ডত কতর্া পর্জ্ঞপি র্ন্ডেষ্ট, তার জিয িপতটি সরকাপর এন্ডজপির কান্ডে 

র্োর্ে িপেয়া োকন্ডত হন্ডর্, র্ার মন্ডিয রন্ডয়ন্ডে: 

• মেন্ডর্ পর্পেন্ন জিন্ডগাষ্ঠীর পিজস্ব োষায় মর্ িপরসন্ডর পর্জ্ঞপি মেওয়া হন্ডয়ন্ডে, তার 

একটি র্ণযিা; 
• মর্সকল্ পিশুন্ডের সম্বন্ডন্ধ র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয র্জায় রাখা হয় এর্ং মর্ 

িরন্ডির তেয চাওয়া হয়, তার একটি র্ণযিা; 

•  িীপত ও িপেয়াগুপল্র সংপক্ষিসার, র্া অংিগ্রহণকারী এন্ডজপিগুপল্ সংরক্ষণ, 

তত তীয় িন্ডক্ষর কান্ডে িকাি, িারণ ও র্যর্পক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর 

পর্িাি সম্বন্ডন্ধ অর্িযই অিুসরণ করন্ডর্; 

• মকািও পিতামাতা সম্মপত পেন্ডত রাপজ িা হন্ডল্ মর্ িীপত ও িপেয়াগুপল্ কান্ডজ ল্াগান্ডিা 
হন্ডর্, তার র্ণযিা; এর্ং 

• FERPA-র অিীন্ডি অপিকার ও 34 C.F.R. িার্য  99-মত পর্িান্ডির র্াস্তর্ায়িসহ 

এই তেয সম্বন্ডন্ধ পিতামাতা ও পিশুন্ডের সকল্ অপিকান্ডরর র্ণযিা। 

 

মর্ন্ডকািও মুখয িিাক্তকরণ, অর্স্থাি ও মূল্যায়ন্ডির পেয়াকল্ান্ডির আন্ডগ পর্জ্ঞপিটিন্ডক 

পেয়াকল্ান্ডির অপিন্ডক্ষন্ডে অর্পস্থত পিতামাতান্ডের জ্ঞাতান্ডেয ির্যাি িচারসহ সংর্ােিে র্া 
 

(6) 34 CFR § 300.622.  
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অিযািয মািযম অের্া েু'টিন্ডতই অর্িযই িকাি র্া মঘাষণা করন্ডত হন্ডর্। 

 

IDEA-এর অিীন্ডি তেয সংগ্রহকারী র্া র্যর্হারকারী অংিগ্রহণকারী এন্ডজপিগুপল্র 

আপিকাপরক োিা অের্া একটি পিশুন্ডক িপতর্ন্ধকতা FAPE মেওয়ার িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ 

র্া IDEA-এর অিীন্ডি িােপমক মিযর্পতয তার িপরন্ডষর্া োিা মর্ন্ডকািও উন্ডেন্ডিয অিয 
মকািও র্যপক্তর কান্ডে র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয িকাি করা র্ান্ডর্ িা। িােপমক 

মিযর্পতয তা মেন্ডক সু্কল্-িূর্যর্তী িপরন্ডষর্ার সময়কান্ডল্ িিাি এন্ডজপি MSDE ও স্থািীয় সু্কল্ 

র্যর্স্থান্ডক পর্জ্ঞপি মেন্ডর্ মর্ পিশুটি 34 C.F.R. § 303.209(b)(1)(i)-এর িন্ডয়াজিীয়তা 
অিুর্ায়ী পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্ার জিয সক্ষম হন্ডত িান্ডর। পর্জ্ঞপিন্ডত 34 C.F.R. § 

303.209(b)(1) ও § 303.401 দ্বারা িন্ডয়াজি অিুর্ায়ী পিশুর িাম, জন্ডন্মর তাপরখ ও 

পিতামাতার সন্ডঙ্গ মর্াগান্ডর্ান্ডগর তেয োকন্ডর্। সুিাপরন্ডি উপেষ্ট িকাি এর্ং িপতর্ন্ধকতাসহ 

একটি পিশুর দ্বারা একটি অিরান্ডির পরন্ডিাটিয ং সম্বন্ডন্ধ আইি র্াস্তর্ায়ি ও পর্চার সংোন্ত 

কততয িন্ডক্ষর দ্বারা কান্ডজ FERPA দ্বারা অিুন্ডমাপেত স্থািান্তর করন্ডত পিতামাতার সম্মপত 

িন্ডয়াজি হয় িা। 

 

অপিগত করার অপিকার : 
মর্সকল্ পিশু ও িপরর্ারগুপল্ িােপমক মিযর্পতয তার সুপর্িা গ্রহণ করন্ডত, তান্ডের মক্ষন্ডে 

স্থািীয় মুখয এন্ডজপি পিতামাতান্ডের পর্িামূন্ডল্য তাাঁন্ডের পিশুর িােপমক মিযর্পতয তার িপের 

একটি িােপমক িপতপল্পি িোি করন্ডর্। িপতটি IFSP অপিন্ডর্িন্ডির িন্ডর স্থািীয় মুখয এন্ডজপি 

পিতামাতান্ডের র্ত িীঘ্র সির্ িপতটি মূল্যায়ি, পিশুর মূল্যায়ি, িপরর্ান্ডরর মূল্যায়ি ও IFSP-

এর একটি কন্ডর িপতপল্পি পর্িামূন্ডল্য িোি করন্ডর্। িপতটি সরকাপর এন্ডজপি পিতামাতান্ডের 

তাাঁন্ডের সন্তান্ডির সম্বন্ডন্ধ মর্ন্ডকািও পিক্ষা সংোন্ত িপে িপরেিযি ও ির্যান্ডল্াচিা করার অিুমপত 

মেন্ডর্ মর্গুপল্ সরকাপর এন্ডজপির দ্বারা তাাঁন্ডের সন্তান্ডির িিাক্তকরণ, মূল্যায়ি ও পিক্ষা সংোন্ত 

পিণযয়, IFSP ও FAPE-র পর্িান্ডির পর্কাি এর্ং িন্ডয়ান্ডগর সান্ডিন্ডক্ষ সংগ্রহ, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ র্া 
র্যর্হৃত হয়। মর্সকল্ পিশু ও িপরর্ার IFSP-এর মািযন্ডম িপরন্ডষর্া গ্রহণ কন্ডরি, তাাঁন্ডের মক্ষন্ডে 

স্থািীয় মুখয এন্ডজপি অিন্ডয়াজিীয় পর্ল্ম্ব িা কন্ডর, একটি IFSP সম্বন্ডন্ধ মর্ন্ডকািও অপিন্ডর্িন্ডির 

আন্ডগ র্া মসই সংোন্ত মর্ন্ডকািও িপেয়ার শুিাপিন্ডত এর্ং অিুন্ডরান্ডির িন্ডর 10 র্েন্ডরর মর্পি 

সমন্ডয় মকািও মামল্া িা কন্ডর একটি অিুন্ডরাি মমন্ডি চল্ন্ডর্। 

 

IEP-এর মািযন্ডম িপরন্ডষর্া িাওয়া পিশুন্ডের মক্ষন্ডে স্থািীয় মুখয এন্ডজপি অিন্ডয়াজিীয় পর্ল্ম্ব 

িা কন্ডর, একটি IEP সম্বন্ডন্ধ মর্ন্ডকািও অপিন্ডর্িন্ডির আন্ডগ র্া মসই সংোন্ত মর্ন্ডকািও িপেয়ার 

শুিাপিন্ডত র্া সমািান্ডির মসিন্ডি এর্ং অিুন্ডরান্ডির িন্ডর 45 পেন্ডির মর্পি সমন্ডয় মকািও মামল্া 
িা কন্ডর একটি অিুন্ডরাি মমন্ডি চল্ন্ডর্। এই পর্োন্ডগর অিীন্ডি পিতামাতার পিক্ষা সংোন্ত িপে 

িপরেিযি ও ির্যান্ডল্াচিায় মন্ডিয পিতামাতার পিনপল্পখত অপিকার অন্তেুয ক্ত আন্ডে: 

• িপেগুপল্র পর্র্তপত ও র্যাখযার জিয রু্পক্তসঙ্গত অিুন্ডরান্ডির িপত সরকাপর 

এন্ডজপি মেন্ডক একটি িপতপেয়া িাওয়া; 
• সরকাপর এন্ডজপিন্ডক িপের িপতপল্পি পেন্ডত অিুন্ডরাি করা, িপতপল্পি পেন্ডত র্যেয হন্ডল্ 

পিতামাতান্ডের িপে িপরেিযি ও ির্যান্ডল্াচিা করার অপিকান্ডর কার্যকরীোন্ডর্ র্ািা 
মেওয়া হন্ডর্; এর্ং 
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• িপে িপরেিযি ও ির্যান্ডল্াচিার জিয পিতামাতান্ডের িপতপিপি োকা। 

 একটি সরকাপর এন্ডজপি অিুমাি করন্ডত িান্ডর মর্ পিতামাতা তাাঁন্ডের সন্তাি সম্বন্ডন্ধ িপে 

িপরেিযি ও ির্যান্ডল্াচিা করন্ডত অিুন্ডমাপেত, র্পে িা সরকাপর এন্ডজপি িরামিয মেয় মর্ 

অপেোর্কত্ব, পর্ন্ডেে ও পর্র্াহপর্ন্ডেন্ডের মন্ডতা পর্ষয় িপরচাল্িাকারী িন্ডর্াজয মের্ আইন্ডির 

অিীন্ডি পিতামাতার অপিকার মিই। 

অপিগমন্ডির িপথ: 
িপতটি সরকাপর এন্ডজপির পিতামাতা ও অিুন্ডমাপেত কমযচারী র্যতীত িতেক র্যপক্তর িামসহ 

IDEA-এর িার্য  C র্া িার্য  B-এর অিীন্ডি সংগতহীত, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করা র্া র্যর্হার করা পিক্ষার 

মরকডয গুপল্ন্ডত অযান্ডেস িাি র্যপক্তন্ডের মরকডয  রাখন্ডত হন্ডর্ তাপরখ অযান্ডেস মেওয়া হন্ডয়পেল্ 

এর্ং মর্ উন্ডেিযর জিয র্যপক্ত মরকডয গুপল্ র্যর্হান্ডরর জিয অিুন্ডমাপেত। র্পে মকািও পিক্ষার 

মরকন্ডডয  একাপিক পিশুর তেয অন্তেুয ক্ত োন্ডক, তাহন্ডল্ মসই পিশুন্ডের পিতামাতান্ডক মকর্ল্ 

তাাঁন্ডের সন্তান্ডির সম্পপকয ত তেয খপতন্ডয় মেখার এর্ং ির্যান্ডল্াচিা করার র্া মসই পিপেযষ্ট তেয 
অর্পহত করার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। িপতটি সরকাপর এন্ডজপি কততয ক সংগতহীত, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করা 
র্া র্যর্হৃত পিক্ষার মরকডয গুপল্র িকার ও অর্স্থান্ডির অিুন্ডরান্ডির পেপিন্ডত অপেোর্কন্ডের 

িোি করন্ডর্। িপতটি সরকাপর এন্ডজপি পিক্ষার মরকডয গুপল্র অিুপল্পিগুপল্র জিয পফ্ পিন্ডত 

িান্ডর র্া পিতামাতান্ডের জিয ততপর করা হয়, র্পে পফ্ কার্যকরোন্ডর্ মসই মরকডয গুপল্ িপরেিযি 

ও ির্যান্ডল্াচিা করার অপিকারটি র্যর্হার করন্ডত র্ািা িা মেয়। মকািও সরকাপর এন্ডজপি 

পিক্ষার মরকডয  মেন্ডক তেয সন্ধাি করন্ডত র্া িুিরুদ্ধার করন্ডত মকািও পফ্ পিন্ডত িান্ডর িা। 

 

পিতামাতার অিুন্ডরান্ডি িপথ সংন্ডশািি : 
র্পে মকািও পিতামাতা পর্শ্বাস কন্ডরি মর্ IDEA-এর অিীন্ডি সংগতহীত, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করা 

র্া র্যর্হৃত পিক্ষার িপের তেযগুপল্ সঠিক র্া পর্ভ্রাপন্তকর র্া তান্ডের সন্তান্ডির মগািিীয়তা র্া 
অিযািয অপিকার ল্ঙ্ঘি কন্ডর, তাহন্ডল্ পিতামাতা তেয সংন্ডিািি করার জিয, সরকাপর 

সংস্থান্ডক অিুন্ডরাি করন্ডত িান্ডর, র্া তেয রক্ষণান্ডর্ক্ষণ কন্ডর। অিুন্ডরাি িাওয়ার সময়কান্ডল্র 

মন্ডিয রু্পক্তসঙ্গত সংস্থা পিতামাতার অিুন্ডরাি অিুসান্ডর তেযটি সংন্ডিািি করন্ডর্ পকিা তা 
পসদ্ধান্ত মিন্ডর্। র্পে সরকাপর সংস্থা অিুন্ডরাি অিুসান্ডর তেয সংন্ডিািি করন্ডত অস্বীকার কন্ডর 

তন্ডর্ তা তান্ডের অস্বীকান্ডরর পর্ষন্ডয় পিতামাতান্ডক জাপিন্ডয় মেন্ডর্ এর্ং পিক্ষাগত মরকন্ডডয  তেযন্ডক 

চযান্ডল্ঞ্জ জািান্ডত তান্ডের শুিাপির অপিকান্ডরর জিয পিতামাতান্ডক িরামিয মেন্ডর্। পিক্ষাগত 

মরকন্ডডয  তেযন্ডক চযান্ডল্ঞ্জ জািান্ডত িপরচাপল্ত একটি শুিাপি অর্িযই 34 C.F.R. §99.22-মত 

িাওয়া র্ায়, এমিই FERPA িদ্ধপত অিুসান্ডর িপরচাল্িা করন্ডত হন্ডর্। 

 

সরকাপর এন্ডজপি, অিুন্ডরান্ডির সান্ডিন্ডক্ষ পিতামাতান্ডক শুিাপির জিয পিক্ষার মরকডয গুপল্ন্ডত 

তেযন্ডক চযান্ডল্ঞ্জ জািান্ডত একটি সুন্ডর্াগ িোি করন্ডর্ র্ান্ডত তা পিপিত হয় মর্ এটি েুল্, 

পর্ভ্রাপন্তকর িা হয় র্া অিযোয় আিিার সন্তান্ডির মগািিীয়তা র্া অিযািয অপিকার ল্ঙ্ঘি 

করন্ডে িা। শুিাপির ফ্ল্স্বরূি, সরকাপর সংস্থা পসদ্ধান্ত মিয় মর্ তেযটি েুল্ র্া পর্ভ্রাপন্তকর র্া 
অিযোয় সন্তান্ডির মগািিীয়তা র্া অিয অপিকার ল্ঙ্ঘি কন্ডর, সরকাপর সংস্থা তখিই তেযটি 

সংন্ডিািি করন্ডর্ এর্ং তাই পিতামাতান্ডক পল্পখতোন্ডর্ সংন্ডিািিীর পর্ষন্ডয় অর্পহত করন্ডর্। 

শুিাপির ফ্ল্স্বরূি, সরকাপর সংস্থা পসদ্ধান্ত মিয় মর্ তেযটি েুল্ র্া পর্ভ্রাপন্তমূল্ক িয় র্া 
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অিযোয় সন্তান্ডির মগািিীয়তা র্া অিযািয অপিকার ল্ঙ্ঘি কন্ডর িা, এটি পিতামাতান্ডক তান্ডের 

মরকন্ডডয  রপক্ষত মরকন্ডডয  রাখার অপিকার সম্পন্ডকয  অর্পহত করন্ডর্ তান্ডের সন্তান্ডির পর্ষন্ডয়, 

তেযটিন্ডত মন্তর্য করা র্া সরকাপর সংস্থার পসদ্ধান্ডন্তর সান্ডে পদ্বমত মিাষন্ডণর মকািও কারণ 

পিিযারন্ডণর একটি পর্র্তপত। 

আিিার সন্তান্ডির মরকন্ডডয  োকা মকািও র্যাখযা অর্িযই: 

• সন্তান্ডির মরকন্ডডয র অংি পহসান্ডর্ সরকাপর সংস্থা দ্বারা রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করা হন্ডর্ 

র্তক্ষণ িা সরকাপর সংস্থা কততয ক মরকডয  র্া িপতন্ডর্াপগতামূল্ক অংিটি র্জায় 

োন্ডক; এর্ং 
• সন্তান্ডির মরকডয  র্া িপতন্ডর্াপগতা অংন্ডির অিুপল্পি অিুন্ডরাি কন্ডর মর্ মকািও 

িন্ডক্ষর কান্ডে র্যাখযাটি িকাি করুি। 

 

তথয পর্িন্ডষ্টর িদ্ধপত : 
র্যপক্তগতোন্ডর্ সিাক্তন্ডর্াগয তন্ডেযর মক্ষন্ডে সরকারী সংস্থান্ডক মসপর্ষন্ডয় পিতামাতান্ডক অর্পহত করন্ডত হন্ডর্ 

 মর্খান্ডি সংগতহীত, রক্ষণান্ডর্ক্ষণ করা, র্া IDEA এর অিীন্ডি র্যর্হৃত তান্ডের পিশুন্ডক 

িােপমক হস্তন্ডক্ষি র্া পিক্ষাগত িপরন্ডষর্া িোি করার িন্ডয়াজি মিই। পিতামাতার অিুন্ডরান্ডি 

তেযটি অর্িযই পর্িষ্ট করন্ডত হন্ডর্। তন্ডর্, িার্য  B-এর অিীন্ডি পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্া িাি 

পিক্ষােীন্ডের জিয, সন্তান্ডির িাম, ঠিকািা ও মফ্াি িম্বরটির স্থায়ী মরকডয , সন্তান্ডির মগ্রড, 

উিপস্থপত মরকডয , ক্লান্ডস অংি মিওয়া, মগ্রড স্তর সমাি এর্ং র্েন্ডরর সমাপি সময় সীমা োিাই 

র্জায় রাখা মর্ন্ডত িান্ডর। একইোন্ডর্, িার্য  C-এর অিীন্ডি িােপমক হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া িাি 

পিশুন্ডের জিয, সন্তান্ডির িাম, জন্ডন্মর তাপরখ, পিতামাতার মর্াগান্ডর্ান্ডগর তেয (ঠিকািা এর্ং 
মফ্াি িম্বর সহ), িপরন্ডষর্া সমিয়কারী(গুপল্) এর্ং EIS সরর্রাহকারীর িাম এর্ং িস্থাি 

মডর্া (িস্থান্ডির িন্ডর র্ের এর্ং র্য়স সহ এর্ং মর্ মকািও মিাগ্রাম িস্থান্ডির সময় িন্ডর্ি 

করান্ডিা হয়) সময়সীমা োিাই র্জায় রাখা মর্ন্ডত িান্ডর। 

পশশুন্ডের অপিকার: 
FERPA- র পর্পিপর্িান্ডির অিীন্ডি, সন্তান্ডির পিক্ষার পর্ষন্ডয় পিতামাতার অপিকারগুপল্ 

সন্তান্ডির 18 র্ের র্য়ন্ডস মিৌাঁন্ডে র্াওয়ার িন্ডর মরকডয  কন্ডর, র্পে িা পিশুটির অক্ষমতা তান্ডক 

রাষ্ট্রীয় আইন্ডির অিীন্ডি অক্ষম কন্ডর মতান্ডল্। IDEA-র িার্য  B-এর অিীন্ডি পিতামাতার 

অপিকারগুপল্ র্পে সংখযাগপরষ্ঠ র্য়ন্ডস মিৌাঁন্ডে র্ায় এমি সন্তান্ডির কান্ডে স্থািান্তপরত হয়, 

IDEA-এর মগািিীয়তার িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ অর্িযই সন্তান্ডির কান্ডে স্থািান্তর করন্ডত হন্ডর্। 

তন্ডর্ সরকাপর সংস্থা অর্িযই পিতামাতা এর্ং সন্তান্ডির IDEA-এর অিীন্ডি িন্ডয়াজিীয় মকািও 

পর্জ্ঞপি মেন্ডর্। আরও পিপেযষ্ট তন্ডেযর জিয েয়া কন্ডর "িাির্য়ন্ডস পিতামাতার অপিকান্ডরর 

স্থািান্তর" মেখুি। 

 

শাপিমূল্ক তথয: 
একটি সরকাপর সংস্থা সন্তান্ডির পর্রুন্ডদ্ধ মিওয়া এর্ং িতঙ্খল্া সংোন্ত তেয মিরণ কন্ডর এমি 

মকািও র্তয মাি র্া িূন্ডর্যর িতঙ্খল্ার্দ্ধ িেন্ডক্ষন্ডির পর্র্তপত একটি সন্তান্ডির মরকডয ন্ডস অন্তেুয ক্ত 

করন্ডত িান্ডর; িতঙ্খল্ার্দ্ধ তেয একই িপরমান্ডণ অন্তেুয ক্ত করা হন্ডয়ন্ডে এর্ং অিপতর্ন্ধী পিশুন্ডের 

মরকন্ডডয র সান্ডে িেি। পর্র্তপতন্ডত পিশুর দ্বারা পিরু্ক্ত মকািও আচরন্ডণর পর্র্রণ অন্তেুয ক্ত 
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োকন্ডত িান্ডর র্ার জিয িতঙ্খল্ার্দ্ধ িেন্ডক্ষন্ডির িন্ডয়াজি, িতঙ্খল্ার্দ্ধ িেন্ডক্ষি গ্রহন্ডণর একটি 

পর্র্রণ এর্ং সন্তাি ও অিযািয পিশুন্ডের সান্ডে জপিত অিযািয র্যপক্তন্ডের সুরক্ষার সান্ডে 

িাসপঙ্গক মর্ন্ডকািও তেয। র্পে পিশুটি একটি সু্কল্ মেন্ডক অিয পর্েযাল্ন্ডয় স্থািান্তপরত হয় তন্ডর্ 

সন্তান্ডির মর্ন্ডকািও মরকডয  সংেমন্ডণ অর্িযই সন্তান্ডির র্তয মাি IEP এর্ং সন্তান্ডির পর্রুন্ডদ্ধ 

গতহীত র্তয মাি র্া িূর্যর্তী িাপস্তমূল্ক মকািও পর্র্তপত উেয়ই অন্তেুয ক্ত োকন্ডত িান্ডর। 
 

 

 িপতর্ন্ধী পশশুন্ডের শৃঙ্খল্া 
IEP 

34 C.F.R. §§ 300.530 -300.536 
 

র্পিযত IFSP র্া মকািও IEP-র মািযন্ডম িপরন্ডষর্া িাি, 3 র্ের মেন্ডক 21 র্ের র্য়সী 
পিশুন্ডের মক্ষন্ডে পিন্ডচর তেযগুপল্ িন্ডর্াজয। 

 

র্পে সরকাপর সংস্থা তান্ডের সন্তান্ডির িপত পকেু পিয়মািুর্পতয তামূল্ক র্যর্স্থা গ্রহণ 
কন্ডর তন্ডর্ পিতামাতার পিপেযষ্ট িদ্ধপত এর্ং সুরক্ষার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। 34 C.F.R. 
§ 300.530(d)-এর সান্ডে সামঞ্জসযিূণয একটি সরকাপর সংস্থা অর্িযই পিক্ষােীন্ডের 
আচরণপর্পি ল্ঙ্ঘন্ডির (গুপল্) এর জিয একটি সু্কল্ র্েন্ডর 10 টিরও মর্পি পেন্ডির 
জিয পিশুন্ডক অিসারন্ডণর িন্ডর একটি পিশু পিক্ষামূল্ক িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করন্ডত 
হন্ডর্। 

 

সংজ্ঞা: 
এই িান্ডর্য র উন্ডেন্ডিয, পিনপল্পখত সংজ্ঞাগুপল্ িন্ডর্াজয: 
• পিয়পন্ত্রত িোন্ডেযর অেয পিয়পন্ত্রত িোেয আইি (21 U.S.C. 812(c))-এর িারা 202 

(C)-এর তফ্পসল্ I, II, III, IV র্া V এর অিীন্ডি পচপিত ড্রাগ র্া অিয পর্ষয়। 

•  অবর্ি ড্রাগ র্ল্ন্ডত একটি পিয়পন্ত্রত িোেয মর্াঝায়, তন্ডর্ এটি এমি মকািও িোেযন্ডক 

অন্তেুয ক্ত কন্ডর িা র্া ল্াইন্ডসিিারী স্বাস্থযন্ডসর্া মিিাোন্ডরর তত্ত্বার্িান্ডি আইিত 

অপিকাররু্ক্ত র্া র্যর্হৃত হয় র্া IDEA-এর অিীন্ডি র্া মফ্ডান্ডরন্ডল্র মকািও 

পর্িান্ডির অিীন্ডি আইিত অপিকাররু্ক্ত র্া অিয মকািও কততয িন্ডক্ষর অিীন্ডি র্যর্হৃত 

হয়। 

• মাপকয ি রু্ক্তরান্ডষ্ট্রর মকাড পিন্ডরািাম 18-এর িারা 930-এর িেম উিিারা (g) এর 

অিুন্ডেে (2) এর অিীন্ডি ‘‘পর্িজ্জিক অস্ত্র’’ িব্দটির অেয মেওয়া হন্ডয়ন্ডে। 

• গুরুতর িারীপরক আঘান্ডতর অেয মাপকয ি রু্ক্তরান্ডষ্ট্রর মকাড পিন্ডরািাম 18-

এর িারা 1365 উিিারা (h)-এর অিুন্ডেে (3)-এ "গুরুতর িারীপরক 

আঘাত" িব্দটির অেয মেওয়া হন্ডয়ন্ডে। 
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সু্কন্ডল্র কমী কতৃয িক্ষ : 
সু্কন্ডল্র কমীরা মর্ন্ডকািও অিিয িপরপস্থপতন্ডত িপতটি মামল্ার পেপিন্ডত পর্ন্ডর্চিা করন্ডত 

িান্ডর, র্খি িতঙ্খল্া সংোন্ত পিনপল্পখত িন্ডয়াজিীয়তা অিুসান্ডর করা পিন্ডয়ান্ডগর িপরর্তয িটি 

মকািও সু্কল্ ল্ঙ্ঘিকারী িপতর্ন্ধী পিশুর িন্ডক্ষ উিরু্ক্ত পকিা তা পিিযারণ করার সময় 

িপরচাল্িা কন্ডর।(7) 

 

পর্েযাল্ন্ডয়র কমীরা মকািও িপতর্ন্ধী পিশুন্ডক তার র্তয মাি অর্স্থাি মেন্ডক উিরু্ক্ত অন্তর্যতী 
পর্কল্প পিক্ষামূল্ক মসটিং, অিয মসটিং র্া সাসন্ডিিিি, সু্কল্ আচরণপর্পি ল্ঙ্ঘন্ডির জিয 
একন্ডর্ান্ডগ 10 টিও মর্পি সু্কল্ পের্ন্ডস, সীমার্দ্ধতার কারন্ডণ তারা িপতর্ন্ধী পিশুন্ডের এর্ং এই 

একই সু্কল্ র্েন্ডর র্ািা 10 টিরও মর্পি সু্কল্ পের্ন্ডসর অপতপরক্ত অিসারন্ডণর জিয িতেকোন্ডর্ 

েুর্যযর্হান্ডরর ঘর্িার জিয অিসারণ করন্ডত িান্ডর (র্তক্ষণ িা এই অিসারণগুপল্ §300.536 

এর অিীন্ডি স্থাি িপরর্তয ন্ডি িপরর্পতয ত হয় িা)।(8) 

র্পে োে আচরন্ডণর আচরণপর্পি ল্ঙ্ঘি কন্ডর এমি আচরণটি পিশুর অক্ষমতার িকাি িা 
ঘন্ডর্ (পিন্ডচ মযাপিপফ্ন্ডকিি পিিযারণ মেখুি) এর্ং স্থাি পিিযারন্ডণ িতঙ্খল্ার্দ্ধতা একর্ািা 10 টি 

সু্কল্ পের্স অপতেম করন্ডত িান্ডর, তন্ডর্ সু্কল্ কমীরা এ জাতীয় পিশুর পর্ষন্ডয় িতঙ্খল্ার্দ্ধ িদ্ধপত 

িন্ডয়াগ করন্ডত িান্ডরি িপতর্ন্ধী পিশুন্ডের মর্মি একইোন্ডর্ এর্ং একই সময়কান্ডল্র জিয 
িপতর্ন্ধকতা রন্ডয়ন্ডে মতমপি সু্কল্ পর্িান্ডির পিন্ডচ র্পণযত পিশুটিন্ডক িপরন্ডষর্া িোি করন্ডত 

হন্ডর্।(9) সন্তান্ডির IEP টিম এই জাতীয় িপরন্ডষর্ার জিয অন্তর্যতীকাল্ীি পিক্ষাগত মসটিং 
পিিযারণ কন্ডর।(10) 

িপতর্ন্ধী পিশুন্ডক একই পর্েযাল্ন্ডয়র র্েন্ডর 10 টি সু্কল্ পের্ন্ডসর জিয তার র্তয মাি অর্স্থাি 

মেন্ডক সপরন্ডয় মেওয়ার িন্ডর অিসারন্ডণর িরর্তী মকািও পেিগুপল্ন্ডত সরকাপর সংস্থান্ডক 

অর্িযই পিন্ডচ র্পণযত িপরন্ডষর্াপে পর্িান্ডির অিীন্ডি িন্ডয়াজিীয় িপরন্ডসর্া সরর্রাহ করন্ডত 

হন্ডর্।(11) 

সমস্ত পিশুন্ডের জিয িন্ডয়াজিীয় িতঙ্খল্া িীপত অিুসান্ডর, জিসািারন্ডণর িাক-পকোরগান্ডর্য ি 

মিাগ্রামগুপল্, পকোরগান্ডর্য ি, িেম মগ্রড র্া পদ্বতীয় মেপণন্ডত মকর্ল্মাে সু্কল্ িিাসি, মকািও সু্কল্ 

মন্ডিাপর্জ্ঞািী র্া অিয মািপসক স্বাস্থয মিিাোন্ডরর সান্ডে িরামিযেন্ডম, র্খি পসদ্ধান্ত মিয় মসখান্ডি 

িতঙ্খল্ার্দ্ধোন্ডর্ অিসারণ করা মর্ন্ডত িান্ডর অিযািয পিক্ষােী র্া কমীন্ডের মারাত্মক ক্ষপতর এক 

আসন্ন হুমপক র্া হস্তন্ডক্ষি এর্ং সমেযন্ডির মািযন্ডম হ্রাস র্া পিমূযল্ করা র্ায় িা। এই জাতীয় মক্ষন্ডে, 

অিযক্ষ র্া সু্কল্ িিাসন্ডির তাৎক্ষপণকোন্ডর্ পিক্ষােীর অপেোর্ক র্া অপেোর্ন্ডকর সান্ডে 

মর্াগান্ডর্াগ করন্ডত হন্ডর্। এোিা ঘর্িায় িপত িাাঁচ পেন্ডিরও মর্পি সু্কল্ পিশুন্ডক অিসারণ করা 
র্ান্ডর্ িা। পিশু 

সরকাপর পকোরগান্ডর্য ন্ডির িূর্যর্তী কার্যেন্ডম, পকোরগান্ডর্য ি, িেম মগ্রড র্া পদ্বতীয় 

মগ্রডন্ডক শুিুমাে মফ্ডান্ডরল্ আইন্ডির (COMAR 13A.08.01.11) সান্ডে সঙ্গপতিূণয হন্ডল্ 

 
(7) 34 CFR § 300.530(a).  

(8) 34 CFR § 300.536 (b)(1). 

(9) 34 CFR § 300.530(c). 

(10)  Id. 

(11) 34 CFR § 300.530(b)(2). 
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িঞ্চািটি সু্কল্ পেন্ডির র্া তার মর্পি সময়  

িতঙ্খল্ার্দ্ধোন্ডর্ অিসারণ করা মর্ন্ডত িান্ডর। 

িপরন্ডষর্া: 
িপতর্ন্ধী একটি পিশু পর্পি 10 র্েন্ডরর সু্কল্ র্া তার মচন্ডয় কম র্েন্ডরর জিয পর্েযাল্ন্ডয়র 

র্তয মাি অর্স্থাি মেন্ডক সপরন্ডয় মেওয়া, মকর্ল্মাে সরকাপর সংস্থা র্পে িপতর্ন্ধী পিশুন্ডক 

একইোন্ডর্ অিসারণ করা, এমি িপরন্ডষর্া িোি কন্ডর তন্ডর্ মসগুপল্ িপরন্ডষর্া মিন্ডত িান্ডর। 

 

একজি িপতর্ন্ধী পিশু পর্পি 10 টিরও মর্পি সু্কল্ পেন্ডির জিয সন্তান্ডির র্তয মাি অর্স্থাি 

মেন্ডক সপরন্ডয় মেওয়া হয় এর্ং আচরণটি সন্তান্ডির অক্ষমতার িকাি িয় (মযাপিন্ডফ্ন্ডেিি 

পিিযারণ মেখুি) র্া পর্ন্ডিষ িপরপস্থপতন্ডত র্ান্ডক অিসারণ করা হয় (পর্ন্ডিষ িপরপস্থপত মেখুি) 

অর্িযই:(12) 

1. পিক্ষার িপরন্ডষর্াগুপল্ (FAPE উিল্েয রন্ডয়ন্ডে) িাপি চাপল্ন্ডয় র্াি, র্ান্ডত 

পিশুটি সািারণ পিক্ষার িাঠেমগুপল্ন্ডত অংি পিন্ডত সক্ষম করন্ডত সক্ষম হয়, 

র্পেও অিয একটি মসটিংন্ডয় (এটি একটি অন্তর্যতীকাল্ীি পর্কল্প পিক্ষাগত স্থািিা 
হন্ডত িান্ডর) এর্ং ল্ক্ষযগুপল্ িূরন্ডণর পেন্ডক সন্তান্ডির IEP-মত অগ্রগপত অজয ি 

করন্ডত িান্ডর; এর্ং 
2. র্োর্ে পহসান্ডর্, একটি কার্যকরী আচরণগত মূল্যায়ি এর্ং আচরণগত হস্তন্ডক্ষি 

িপরন্ডষর্া ও সংন্ডিািিীগুপল্ িাি, র্া আচরন্ডণর ল্ঙ্ঘন্ডির জিয ততপর করা হন্ডয়ন্ডে 

র্ান্ডত এটি আর্ার িা ঘন্ডর্। 

 

িপতর্ন্ধী পিশুন্ডক একই পর্েযাল্ন্ডয়র র্েন্ডর 10 টি সু্কল্ পেন্ডির জিয তার র্তয মাি অর্স্থাি 

মেন্ডক সপরন্ডয় মেওয়া হন্ডয়ন্ডে এর্ং র্পে র্তয মাি অিসারণটি ির ির 10 সু্কল্ পেন্ডির জিয হয় 

এর্ং র্পে অিসারণ স্থাি িপরর্তয িন্ডত িা হয় (পিন্ডচ সংজ্ঞাটি মেখুি), তারিন্ডর সু্কল্ কমীরা, 
পিশুটির কমিন্ডক্ষ একজি পিক্ষন্ডকর সান্ডে িরামিয কন্ডর, পিশুটিন্ডক সািারণ পিক্ষার িাঠযেন্ডম 

অংি পিন্ডত চাপল্ন্ডয় র্াওয়ার জিয কতর্া িন্ডয়াজিীয় িপরন্ডষর্াগুপল্ পিিযারণ করন্ডত হন্ডর্ তা 
পিিযারণ কন্ডরন্ডে, র্পেও অিয মসটিংন্ডয়, এর্ং সন্তান্ডির IEP-মত পিিযাপরত ল্ক্ষযগুপল্ অজয ন্ডির 

পেন্ডক অগ্রগপত। র্পে অিসারণ স্থাি িপরর্তয ি হয় (িাপস্তমূল্ক অিসারন্ডণর কারন্ডণ মেসন্ডমন্ডন্টর 

িপরর্তয ি মেখুি), সন্তান্ডির IEP টিম পিশুন্ডক সািারণ পিক্ষার িাঠযেন্ডম অংি মিওয়া চাপল্ন্ডয় 

মর্ন্ডত সক্ষম করার জিয উিরু্ক্ত িপরন্ডষর্াগুপল্ পিিযারণ কন্ডর, র্পেও অিয একটি মসটিং-এ (এটি 

হন্ডত িান্ডর অন্তর্যতীকাল্ীি পিক্ষাগত মসটিং) এর্ং সন্তান্ডির IEP-মত পিিযাপরত ল্ক্ষযগুপল্ 

অজয ন্ডির পেন্ডক অগ্রগপত। 

 

 

িকাশ পিিযারর্ 
আচরণপর্পি ল্ঙ্ঘন্ডির কারন্ডণ মেসন্ডমন্ট িপরর্তয ি করার মর্ মকািও পসদ্ধান্ডন্তর 10 সু্কল্ 

পেন্ডির মন্ডিয, পিতামাতা ও সন্তান্ডির IFSP টিম র্া IEP েল্ন্ডক অর্িযই তার IFSP র্া IEP-

 
(12) 34 CFR § 300.530(d).  
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সহ সন্তান্ডির ফ্াইন্ডল্র সমস্ত িাসপঙ্গক তেয ির্যান্ডল্াচিা করন্ডত হন্ডর্ পিক্ষকন্ডের ির্যন্ডর্ক্ষণ এর্ং 
পিতা-মাতার দ্বারা সরর্রাপহত মকািও িাসপঙ্গক তেয, িন্ডের মন্ডিয িপরচাল্িাটি: 

• পিশুর অক্ষমতার সান্ডে িতযক্ষ এর্ং র্ন্ডেষ্ট সম্পকয  পেল্ পকিা; র্া 
• সন্তান্ডির IFSP র্া IEP র্াস্তর্ায়ি করন্ডত সরকাপর সংস্থাটির র্যেযতার িতযক্ষ ফ্ল্াফ্ল্ পিিযারণ 

করন্ডত।(13) 
 

র্পে IEP েল্টি পিিযারণ কন্ডর মর্ উিন্ডরর মর্ মকািও পর্র্তপত িন্ডর্াজয, আচরণটি 

সন্তান্ডির অক্ষমতা িকান্ডির জিয েতঢ়সংকল্পর্দ্ধ হন্ডর্।(14) অপতপরক্তোন্ডর্, IEP েল্ র্পে 

পিিযারণ কন্ডর মর্ সন্তান্ডির আচরণটি LEA-র র্যেযতার িতযক্ষ ফ্ল্াফ্ল্ পেল্ 
 

 সন্তান্ডির IEP র্াস্তর্ায়ি করুি, LEA-র অর্িযই এই ঘার্পতগুপল্র িপতকান্ডরর জিয তাৎক্ষপণক িেন্ডক্ষি 

গ্রহণ করন্ডত হন্ডর্।(15) 

 

আচরণটি র্পে পিশুর অক্ষমতা িকাি কন্ডর তন্ডর্ IFSP টিম র্া IEP েল্ অর্িযই হয়:16 

• কার্যপির্যাহী আচরণগত মূল্যায়ি িপরচাল্িা করুি এর্ং সন্তান্ডির জিয 
আচরণগত হস্তন্ডক্ষি িপরকল্পিা র্াস্তর্ায়ি করুি, র্পে সরকাপর সংস্থা িূন্ডর্য এটি 

িা করত এর্ং সন্তান্ডির জিয আচরণগত হস্তন্ডক্ষি িপরকল্পিা র্াস্তর্ায়ি কন্ডর; 

• সন্তান্ডির আচরন্ডণর হস্তন্ডক্ষন্ডির িপরকল্পিার ির্যান্ডল্াচিা করুি র্পে তার 

ইপতমন্ডিয এই জাতীয় িপরকল্পিা োন্ডক এর্ং আচরন্ডণর সমািান্ডির জিয এটি 

িন্ডয়াজিীয় রূিান্তপরত হয়;(17) এর্ং 
• পিশুন্ডক একটি অন্তর্যতীকাল্ীি পর্কল্প পিক্ষািপতষ্ঠান্ডি সরান্ডিা িা হওয়া র্যতীত 

পিতা-মাতা ও সরকাপর সংস্থা সন্তান্ডির আচরণগত হস্তন্ডক্ষি িপরকল্পিার 

সংন্ডিািি করার অংি পহসান্ডর্ মেসন্ডমন্ট িপরর্তয ন্ডির পর্ষন্ডয় রাপজ িা হন্ডল্ 

পিশুন্ডক মসই স্থাি মেন্ডক পফ্পরন্ডয় আিুি, ড্রাগ, অস্ত্র র্া গুরুতর িারীপরক 

আঘান্ডতর জিয।(18) 
 

পর্ন্ডশষ িপরপস্থপতন্ডত : 
সু্কল্ কমীরা পিশুন্ডের মক্ষন্ডে মর্ আচরন্ডণর মক্ষন্ডে পিশুটির অক্ষমতা িকান্ডির জিয পিিযাপরত 

হয় তা পর্ন্ডর্চিা িা কন্ডর 45 টি সু্কল্ পেি ির্যন্ত একটি অন্তর্যতীকাল্ীি পর্কল্প পিক্ষািপতষ্ঠান্ডি 

একটি পিশুন্ডক অিসারণ করন্ডত িান্ডর: 

• সু্কন্ডল্, সু্কল্ িাঙ্গন্ডণ, র্া মকািও মের্ র্া স্থািীয় সরকাপর এন্ডজপির 

আওতািীি মকািও সু্কল্ অিুষ্ঠান্ডি র্া একটি অস্ত্র র্হি কন্ডর;(19) 

 
(13) 34 CFR § 300.530(e)(1)(i-ii).  

(14) 34 CFR § 300.530(e)(2).  

(15) 34 CFR § 300.530(e)(3).  

(16) 34 CFR § 300.530(f)(1).  

(17) 34 CFR § 300.530(f)(1)(ii).  

(18) 34 CFR § 300.530(f)(2). 

(19) 34 CFR § 300.530(g)(1).  
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• মজন্ডি শুন্ডি অবর্ি ওষুন্ডির মাপল্কািািীি র্যর্হার র্া র্যর্হার র্া সু্কন্ডল্, সু্কল্ 

িাঙ্গন্ডণ র্া মকািও মের্ র্া স্থািীয় সরকাপর সংস্থার আওতািীি মকািও সু্কল্ 

কার্যেন্ডম মকািও পিয়পন্ত্রত িোন্ডেযর পর্েয় র্া সপেয়করণ;(20) অের্া 
• মকািও সু্কল্, সু্কল্ িাঙ্গন্ডণ, র্া মকািও রাজয র্া স্থািীয় সরকাপর এন্ডজপির 

আওতািীি পর্েযাল্ন্ডয়র অিুষ্ঠান্ডি অিয র্যপক্তর উির গুরুতর িারীপরক 

আঘান্ডতর পিকার হন্ডয়ন্ডে।(21) 

 

IEP টিম অিসারন্ডণর জিয অন্তর্যতী পর্কল্প পিক্ষাগত মসটিং পিিযারণ কন্ডর র্া স্থািিার 

িপরর্তয ি এর্ং উি-পিন্ডরািাম অপতপরক্ত কততয িক্ষ এর্ং পর্ন্ডিষ িপরপস্থপতগুপল্র অিীন্ডি 

অিসারণ। 

স্থাি িপরর্তয ি : 
পিশুটির র্তয মাি পিক্ষাগত স্থািিা মেন্ডক অক্ষম পিশুন্ডক অিসারন্ডণর উন্ডেন্ডিয, 

স্থাি িপরর্তয ন্ডির ঘর্িা ঘন্ডর্ র্পে: 

• অিসারণটি সু্কল্ র্েন্ডরর একর্ািা 10 পেন্ডির মর্পি পেি; র্া 
• পিশুটিন্ডক এমি এক িারার্াপহক অিসারন্ডণর পিকার করা হন্ডয়ন্ডে র্া একটি িযার্ািয 

গঠি কন্ডর কারণ অিসারণগুপল্ একটি সু্কল্ র্েন্ডর 10 টিরও মর্পি সু্কল্ পেি; িূর্যর্তী 
ঘর্িাগুপল্ন্ডত অিসারন্ডণর িারার্াপহকতায় পিশুর আচরণ সন্তান্ডির আচরন্ডণর সান্ডে 

র্ন্ডেষ্ট িপরমান্ডণ সমাি; এর্ং িপতটি অিসারন্ডণর তেন্ডঘযযর মন্ডতা অপতপরক্ত কারণগুপল্র 

কারন্ডণ, পিশুটিন্ডক মমার্ সময় সরান্ডিা হন্ডয়ন্ডে এর্ং অিসারন্ডণর এন্ডক অিন্ডরর 
সাপন্নন্ডিয। 

 

সরকাপর সংস্থা িপতটি মামল্ার পেপিন্ডত পিিযারণ কন্ডর মর্ অিসারণগুপল্র একটি িযার্ািয 
স্থািন্ডির িপরর্তয িন্ডক পস্থর কন্ডর। এই সংকল্পটি র্োর্ে িপেয়া এর্ং পর্চাপরক কার্যেন্ডমর 

মািযন্ডম ির্যান্ডল্াচিা সান্ডিন্ডক্ষ। র্খি মকািও পিশু 10 টিরও মর্পি পেন্ডির জিয অিসারণ করা 
হয়, তখি ফ্ল্শ্রুপতন্ডত িপরর্তয ি ঘন্ডর্, আচরণটি িপতর্পন্ধতার িকাি র্া িা, র্া র্খি মকািও 

পিশুন্ডক মােক, অন্ডস্ত্রর জিয পর্কল্প পিক্ষামূল্ক মসটিং (IAES) সপরন্ডয় মফ্ল্া হয় র্া গুরুতর 

িারীপরক আঘান্ডতর সান্ডে, পিশু তার / তার IEP মত পিিযাপরত ল্ক্ষযগুপল্ িূরন্ডণর পেন্ডক অগ্রগপত 

সন্ডত্ত্বও তান্ডক সািারণ পিক্ষার িাঠযেন্ডম অংি পিন্ডত এর্ং তার আইপিপিন্ডত অংি পিন্ডত সক্ষম 

করার জিয িপরন্ডষর্াগুপল্ অর্যাহত রান্ডখ। পিশুন্ডক অর্িযই র্োর্েোন্ডর্ একটি আচরণগত 

মূল্যায়ি এর্ং আচরন্ডণর হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্াগুপল্ এর্ং আচরণগত ল্ঙ্ঘন্ডির সমািান্ডির জিয 
পডজাইি করা িপরর্তয িগুপল্ অর্িযই গ্রহণ করন্ডত হন্ডর্ র্ান্ডত এটি িুিরায় িা ঘন্ডর্। IEP টিম 

উিরু্ক্ত িপরন্ডষর্াগুপল্ এর্ং িপরন্ডষর্াগুপল্ মকাোয় সরর্রাহ করা হন্ডর্ তা পিিযারণ কন্ডর। 
 

শাপিমূল্ক িেন্ডক্ষন্ডিন্ডর আন্ডর্েি : 

িপতর্ন্ধী পিশুর র্ার্া-মা র্পে িকান্ডির সংকল্প সংোন্ত পসদ্ধান্ডন্তর পর্ষন্ডয় র্া িতঙ্খল্ার্দ্ধ 

কারন্ডণ মেসন্ডমন্ট সংোন্ত মকািও পসদ্ধান্ডন্তর সান্ডে পদ্বমত মিাষণ কন্ডরি তন্ডর্ অপেোর্করা 

 
(20) 34 CFR § 300.530(g)(2).  

(21) 34 CFR § 300.530(g)(3). 
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িিাসপিক শুিাপি অপফ্স (OAH) এর্ং সরকাপর এন্ডজপিন্ডত র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র 

করন্ডত িান্ডরি।(22) র্পে সরকাপর সংস্থা পর্শ্বাস কন্ডর মর্ সন্তান্ডির র্তয মাি অর্স্থাি র্জায় 

রাখার ফ্ন্ডল্ পিশু র্া অন্ডিযর ক্ষপত হওয়ার র্ন্ডেষ্ট সিার্িা োন্ডক তন্ডর্ সরকাপর এন্ডজপি OAH 

এর্ং পিতামাতার কান্ডে র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত িান্ডর। এই পর্োন্ডগর অিীন্ডি 

র্খি শুিাপির জিয অিুন্ডরাি করা হয়, র্পে িা র্ার্া-মা এর্ং LEA মরন্ডজাপল্উিি সোটি 

মকুর্ করার জিয র্া মিযস্থতা িপেয়াটি র্যর্হার করার জিয পল্পখতোন্ডর্ সম্মত িা হি, 

র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর মিাটিি িাওয়ার সাত পেন্ডির মন্ডিয একটি মরন্ডজাপল্উিি সো 
অর্িযই হওয়া উপচত এর্ং র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাপির 15 পেন্ডির মন্ডিয উেয় িন্ডক্ষর 

সন্তুপষ্টন্ডত পর্ষয়টি সমািাি িা করা হন্ডল্ িপেয়া শুিাপি এপগন্ডয় মর্ন্ডত িান্ডর। 

 

িিাসপিক আইি পর্চারক (ALJ), র্োর্ে িপেয়া শুিাপি িপরচাল্িা কন্ডরি। র্খিই 

উিন্ডরাক্ত মর্ মকািও পসদ্ধান্ডন্তর সান্ডে শুিাপির জিয অিুন্ডরাি করা হন্ডয়ন্ডে, শুিাপির ত্বরাপিত 

করন্ডত হন্ডর্ এর্ং 34 CFR § 300.532(c) এর সান্ডে সামঞ্জসয হন্ডত হন্ডর্; র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্াগ োন্ডয়ন্ডরর তাপরন্ডখর 20 টি পেন্ডির মন্ডিয শুিাপি অর্িযই হওয়া উপচত এর্ং শুিাপির 

িন্ডর শুিাপির 10 টি পেন্ডির মন্ডিয শুিাপি কমযকতয ান্ডক একটি পসদ্ধান্ত পিন্ডত হন্ডর্। 

 

িতঙ্খল্ার্দ্ধ আপিন্ডল্র মক্ষন্ডে েতঢ় সংকল্প গ্রহন্ডণর মক্ষন্ডে ALJ: 

• মর্ স্থাি মেন্ডক তান্ডক সরান্ডিা হন্ডয়পেল্ মসই স্থান্ডি পিশুটিন্ডক পফ্পরন্ডয় পেন্ডত িান্ডর; র্া 
• ALJ পিিযারণ কন্ডর মর্ সন্তান্ডির র্তয মাি অর্স্থাি পিিযারন্ডণর র্ন্ডেষ্ট িপরমান্ডণ 

সন্তান্ডির র্া অন্ডিযর ক্ষপত হওয়ার সিার্িা রন্ডয়ন্ডে র্পে 45 টি সু্কল্ পেন্ডির মর্পি 

িা হন্ডয় পিশুন্ডক উিরু্ক্ত স্থায়ী পর্কল্প পিক্ষািপতষ্ঠান্ডির িপরর্তয ন্ডির আন্ডেি পেন্ডত 

িান্ডর। 

• এই পর্োন্ডগর সান্ডিন্ডক্ষ ত্বরাপিত কারন্ডণ িপেয়া শুিাপির পর্ষন্ডয় র্া পসদ্ধান্ত 

মিওয়া হন্ডয়ন্ডে, মসগুপল্ 34 CFR § 300.514. এর সান্ডে সামঞ্জসযিূণয।(23) 
 

দ্রষ্টর্য: উিন্ডরর িদ্ধপতগুপল্ িুিরার্তপি হন্ডত িান্ডর, র্পে LEA পর্শ্বাস কন্ডর মর্ পিশুটিন্ডক 

মূল্ স্থািটিন্ডত পফ্পরন্ডয় মেওয়া পিশু র্া অিযন্ডক আহত হওয়ার র্ন্ডেষ্ট সিার্িা োন্ডক।(24) 

র্খি মকািও িািয অপেন্ডর্ান্ডগর জিয র্ার্া-মা র্া সরকাপর সংস্থার িক্ষ মেন্ডক অিুন্ডরাি 

করা হয়, তখি পিশুরা অন্তর্যতীকাল্ীি পর্কল্প পিক্ষার্যর্স্থায় ALJ-এর পসদ্ধান্ডন্তর পর্চারািীি 

োন্ডক র্া িেি সমন্ডয়র মময়াে মিষ হওয়ার আন্ডগ ির্যন্ত (45 টি সু্কল্ পেন্ডির মর্পি িয়), মর্টিই 

মহাক পিতামাতা এর্ং সরকাপর সংস্থা অিযোয় সম্মত িা হন্ডল্ িেন্ডম আন্ডস। 

 

পশশু এখিও মর্াগয পহসান্ডর্ পিিযাপরত িয় 
মর্সর্ পিশু পর্ন্ডিষ পিক্ষার জিয মর্াগয পহসান্ডর্ পিিযাপরত হয়পি এর্ং র্ারা এমি মকািও 

আচরন্ডণ পল্ি হন্ডয়ন্ডে র্া মকািও পিয়ম র্া আচরণপর্পি ল্ঙ্ঘি কন্ডর তারা িেি মর্ মকািও সুরক্ষা 

 
(22) 34 CFR § 300.532(a).  
(23) 34 CFR § 300.532(c)(5). 
(24) 34 CFR § 300.532(b)(3).  
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মজার পেন্ডয় র্ল্ন্ডত িান্ডর, র্পে সরকাপর সংস্থাটি জািত মর্ আচরণটি হওয়ার আন্ডগ সন্তান্ডির 

িপতর্পন্ধতা রন্ডয়ন্ডে। 

 

িতঙ্খল্ার্দ্ধ আচরন্ডণর ফ্ন্ডল্ আচরণ হওয়ার আন্ডগ র্পে সরকাপর সংস্থার জ্ঞাি োন্ডক: 

• অপেোর্করা পল্পখতোন্ডর্ উন্ডদ্বগ িকাি কন্ডরপেন্ডল্ি, তান্ডের সন্তান্ডির সরকাপর 

সংস্থার তত্ত্বার্িায়ক র্া িিাসপিক কমযচারী র্া সন্তান্ডির একজি পিক্ষন্ডকর কান্ডে 

পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া িন্ডয়াজি; 

• অপেোর্করা মূল্যায়ন্ডির জিয অিুন্ডরাি কন্ডরন্ডেি; র্া 
• সন্তান্ডির পিক্ষক র্া অিযািয সু্কল্ কমীরা পিশু কততয ক িেপিযত আচরন্ডণর িরণ 

সম্পন্ডকয  পিপেযষ্ট উন্ডদ্বগ িকাি কন্ডরন্ডেি, সরাসপর পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরচাল্কন্ডক র্া 
সরকাপর সংস্থার অিযািয তত্ত্বার্িায়ক কমীন্ডের কান্ডে। 

 

সরকাপর সংস্থা জ্ঞাি আন্ডে র্ন্ডল্ পর্ন্ডর্চিা করা হয় িা র্পে: 

• অপেোর্করা সরকাপর সংস্থান্ডক তান্ডের সন্তান্ডির মূল্যায়ি করার অিুমপত পেন্ডত অস্বীকার 

কন্ডরপেন্ডল্ি; 

• অপেোর্করা সরকাপর সংস্থান্ডক পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্া মেওয়ার অিুমপত পেন্ডত অস্বীকার 

কন্ডরপেন্ডল্ি; র্া 
• সন্তান্ডির মূল্যায়ি করা হন্ডয়ন্ডে এর্ং এটি পিিযাপরত হন্ডয়পেল্ মর্ পতপি IDEA-এর 

আওতায় িপতর্ন্ধী পিশু িি। 

 

র্পে সরকাপর সংস্থার জ্ঞাি িা োন্ডক মর্ন্ডকািও িতঙ্খল্ার্দ্ধ িেন্ডক্ষি মিওয়ার আন্ডগ মকািও 

সন্তান্ডির অক্ষমতা রন্ডয়ন্ডে, পিশু তুল্িামূল্ক আচরন্ডণ জপিত িপতর্ন্ধী র্যতীত পিশুন্ডের মন্ডতা 
একই িতঙ্খল্ার্দ্ধ িেন্ডক্ষন্ডির পিকার হন্ডত িান্ডর। 

 

র্পে মকািও অপেোর্ক মকািও সময়সীমার সময় তান্ডের সন্তান্ডির িতঙ্খল্ার্দ্ধ র্যর্স্থাগুপল্র 

অিীন্ডি মকািও মূল্যায়ন্ডির জিয অিুন্ডরাি কন্ডর োন্ডকি তন্ডর্ মূল্যায়িটি ত্বরাপিত করন্ডত হন্ডর্। 

ফ্ল্াফ্ল্গুপল্ মুল্তুপর্ মরন্ডখ, পিশু সু্কল্ কততয িক্ষ কততয ক পিিযাপরত পিক্ষাগত স্থান্ডি োন্ডক। র্পে, 

সরকাপর সংস্থার মূল্যায়ি এর্ং পিতামাতার দ্বারা সরর্রাপহত তন্ডেযর পেপিন্ডত, পিশু িপতর্ন্ধী 
পিশু হন্ডত েতঢ়িপতজ্ঞ হয়, সরকাপর এন্ডজপিন্ডক অর্িযই পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া 
সরর্রাহ করন্ডত হন্ডর্ এর্ং িপতর্ন্ধী পিশুন্ডের িতঙ্খল্া সংোন্ত সমস্ত িদ্ধপতগত সুরক্ষার আন্ডর্েি 

করা উপচত। 

 

সুিাপরশ ও আইি র্াির্ায়ি ও পর্িার সংক্রান্ত কতৃয িন্ডক্ষর দ্বারা িেন্ডক্ষি 

IDEA সরকাপর এন্ডজপিগুপল্ন্ডক উিরু্ক্ত কততয িক্ষ এর্ং আইি িন্ডয়াগকারীন্ডক অিরান্ডির 

িপতন্ডর্েি করন্ডত পিন্ডষি কন্ডর িা। পর্চাপরক কততয িক্ষগুপল্ িপতর্ন্ধী পিশু দ্বারা সংঘটিত 

অিরািগুপল্ন্ডত মফ্ডান্ডরল্ এর্ং রাজয আইি িন্ডয়ান্ডগর মক্ষন্ডে তান্ডের োপয়ত্ব িন্ডয়াগ করন্ডত 

িান্ডর। মকািও অিরান্ডির িপতন্ডর্েিকারী মর্ মকািও এন্ডজপিটি িাপরর্াপরক পিক্ষাগত 

অপিকার এর্ং মগািিীয়তা আইি (FERPA) এর দ্বারা অিুন্ডমাপেত িপরমান্ডণ সন্তান্ডির পর্ন্ডিষ 

পিক্ষা এর্ং িতঙ্খল্া মরকডয গুপল্র অিুপল্পি র্োর্ে কততয িক্ষগুপল্ন্ডক সরর্রাহ করন্ডত হন্ডর্। 
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  সরকাপর খরন্ডি মর্সরকাপর সু্কন্ডল্ 
পশশুন্ডের পিতামাতা কতৃয ক একতরফা অর্স্থাি 

IEP 

34 CFR § 300.148 

 

IDEA-র  িয মকািও মর্সরকাপর পর্েযাল্ন্ডয় িপতর্ন্ধী পশশুর িাথপমক হিন্ডক্ষি 

র্া পর্ন্ডশষ পশক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াগুপল্ সহ পশক্ষার র্যয় র্হি করার  িয 
মকািও সরকাপর সংস্থার িন্ডয়া ি হয় িা র্পে সরকাপর সংস্থা পিখরিায় উিরু্ক্ত 

উিরু্ক্ত  িপশক্ষা (FAPE) উিল্ব্ধ কন্ডর এর্ং পিতামাতারা তান্ডের সন্তািন্ডক একটি 

িাইন্ডিট সু্কন্ডল্ রাখার িেন্দ কন্ডরন্ডেি। 

 
 

IDEA-র জিয মকািও মর্সরকাপর পর্েযাল্ন্ডয় িপতর্ন্ধী পিশুর পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত 

িপরন্ডষর্াগুপল্ সহ পিক্ষার র্যয় র্হি করার জিয মকািও সরকাপর সংস্থার িন্ডয়াজি হয় িা র্পে 

সরকাপর সংস্থা পিখরচায় উিরু্ক্ত উিরু্ক্ত জিপিক্ষা (FAPE) উিল্ব্ধ কন্ডর এর্ং পিতামাতারা 
তান্ডের সন্তািন্ডক একটি িাইন্ডের্ সু্কন্ডল্ রাখার িেি কন্ডরন্ডেি। তন্ডর্, সরকাপর সংস্থা মফ্ডান্ডরল্ 

পর্পি মমাতান্ডর্ক তান্ডের র্ার্া-মান্ডয়র দ্বারা মর্সরকাপর সু্কন্ডল্ স্থািি করা পিশুন্ডের জিসংখযার 

মন্ডিয পিশুন্ডক অন্তেুয ক্ত করন্ডর্। 

FAPE এর্ং আপেযক োয়র্দ্ধতার িািযতা সম্পন্ডকয  র্ার্া-মা এর্ং সরকাপর সংস্থার মন্ডিয 
মতপর্ন্ডরািগুপল্ IDEA-এর অিীন্ডি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িপেয়া সান্ডিন্ডক্ষ। আরও পিপেযষ্ট 

তন্ডেযর জিয েয়া কন্ডর "মতপর্ন্ডরান্ডির সমািাি" মেখুি। 

িপতর্ন্ধী পিশু র্পে িূন্ডর্য মকািও সরকাপর সংস্থার কততয িন্ডক্ষর অিীন্ডি পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং 
সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াপে অজয ি কন্ডর এর্ং পিতামাতারা সরকাপর সংস্থার সম্মপত র্া মরফ্ান্ডরল্ 

োিাই তান্ডের সন্তািন্ডক একটি িাইন্ডের্ সু্কল্, িােপমক র্া মািযপমক পর্েযাল্ন্ডয় েপতয  কন্ডর, 

একটি ALJ র্া মকািও আোল্ত, সরকাপর সংস্থান্ডক মসই তাপল্কােুপক্তর জিয পিতামাতার 

িপতোি িোন্ডির িন্ডয়াজি হন্ডত িান্ডর র্পে মকািও ALJ র্া আোল্ত জািন্ডত িান্ডর মর্ সরকাপর 

সংস্থা মসই তাপল্কােুপক্তর আন্ডগ সময় মন্ডতা পিশুন্ডক FAPE সরর্রাহ কন্ডর িা, এর্ং র্যপক্তগত 

র্সান্ডিা উিরু্ক্ত। মকািও ALJ র্া একটি আোল্ত আিিার পিতামাতার স্থাি পিিযারণ উিরু্ক্ত 

র্ন্ডল্ মন্ডি করন্ডত িান্ডর এমিপক র্পে এটি সরকাপর সংস্থাগুপল্র দ্বারা িেি পিক্ষার মক্ষন্ডে িন্ডর্াজয 
রাষ্ট্রীয় মািগুপল্ িা মািায়। 

 

িপতোন্ডির সীমার্দ্ধতা: 
মকািও ALJ র্া আোল্ত কততয ক িন্ডেয় ক্ষপতিূরণ হ্রাস র্া অস্বীকার করা মর্ন্ডত িান্ডর র্পে: 

• সর্যন্ডিষতম IEP টিন্ডমর সাক্ষাত্কান্ডর পিতামাতারা তান্ডের সন্তািন্ডক সরকাপর সু্কল্ মেন্ডক 

সরান্ডিার আন্ডগ উিপস্থত হন্ডয়পেন্ডল্ি, পিতা-মাতা তান্ডের IEP টিমন্ডক অর্পহত কন্ডরিপি মর্ 

তারা তান্ডের উন্ডদ্বগ এর্ং তান্ডের িাম মল্খান্ডিার ইোর কো উন্ডেখ কন্ডর FAPE 
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সরর্রান্ডহর জিয সরকাপর এন্ডজপি দ্বারা িস্তাপর্ত স্থািটি িতযাখযাি করন্ডে। তান্ডের পিশু 

সরকাপর র্যন্ডয় একটি মর্সরকাপর সু্কন্ডল্; র্া 
• কমিন্ডক্ষ েি (10) কার্যপের্স (মকািও েুটির পেন্ডি ঘন্ডর্ এমি মকািও কার্যপের্স সহ) 

র্ার্া-মান্ডক সরকাপর সু্কল্ মেন্ডক তান্ডের সরান্ডিার আন্ডগ, র্ার্া-মা সরকাপর এন্ডজপি 

তান্ডের সন্তান্ডির অিসারন্ডণর অপেিায় পল্পখত মিাটিি মেয়পি, সহ তান্ডের সন্তান্ডির 

জিসািারন্ডণর অর্স্থাি সম্পপকয ত পর্ষন্ডয় তান্ডের উন্ডদ্বগ; র্া 
• র্পে র্ার্া-মান্ডক সরকাপর সু্কল্ মেন্ডক তান্ডের পিশুটিন্ডক অিসারন্ডণর আন্ডগ, সরকাপর 

সংস্থা তান্ডের সন্তান্ডির মূল্যায়ি করার অপেিায় িূর্যর্তী পল্পখত মিাটিন্ডির 

িন্ডয়াজিীয়তার মািযন্ডম (র্োর্ে এর্ং রু্পক্তসঙ্গত মূল্যায়ন্ডির উন্ডেিয সম্পপকয ত একটি 

পর্র্তপত সহ) পিতামাতান্ডক অর্পহত কন্ডর, তন্ডর্ অপেোর্করা তান্ডের সন্তািন্ডক 

মূল্যায়ন্ডির জিয উিল্ব্ধ কন্ডরিপি; র্া 
• পিতামাতার পেয়াকল্ান্ডির সান্ডিন্ডক্ষ অন্ডর্ৌপক্তকতার পর্চাপরক অিুসন্ধান্ডি। 

 

• উিন্ডর র্পণযত মিাটিন্ডির িন্ডয়াজিীয়তা সন্ডত্ত্বও, িপরন্ডিান্ডির র্যয়: 

o  এই জাতীয় মিাটিি িোি করন্ডত পিতামাতার র্যেযতার জিয হ্রাস র্া অস্বীকার করা হন্ডর্ িা, র্পে: 

o সরকাপর সংস্থা পিতামাতান্ডের মিাটিি িোি মেন্ডক র্ািা পেন্ডয়ন্ডে, 
o উিন্ডর র্পণযত IDEA মিাটিি িন্ডয়াজিীয়তার অিীন্ডি 

অপেোর্করা পল্পখত মিাটিি িািপি, 

o মিাটিন্ডির িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ মমন্ডি চল্ার ফ্ন্ডল্ সন্তান্ডির িারীপরক ক্ষপত 

হন্ডত িান্ডর এর্ং 
• মকািও আোল্ত র্া ALJ পর্ন্ডর্চিার পেপিন্ডত, এ জাতীয় মিাটিি িোন্ডি র্যেযতার কারন্ডণ হ্রাস র্া অস্বীকার 

করা র্ান্ডর্ িা র্পে: 

o পিতামাতারা সাক্ষর িি এর্ং ইংন্ডরপজন্ডত পল্খন্ডত িারন্ডর্ি িা, 
র্া 

o উিন্ডর র্পণযত মিাটিন্ডির সান্ডে সম্মপত জািান্ডত সির্ত 

সন্তান্ডির গুরুতর মািপসক ক্ষপত হন্ডত িান্ডর। 

 

 

 িাপ্তর্য়ন্ডস পিতামাতার অপিকান্ডরর 
স্থািান্তর 

IEP 

34 CFR § 300.520 
 

Maryland, পিতামাতার অপিকারগুপল্ সীপমত িপরপস্থপতন্ডত র্াে পেন্ডয় 

সংখযাগুরু র্য়ন্ডস মি ৌঁন্ডে িপতর্ন্ধী পশশুন্ডের কান্ডে স্থািান্তর কন্ডর িা। 

 

Maryland আইন্ডির অিীন্ডি, পকেু সীমার্দ্ধ িপরপস্থপতন্ডত IDEAর আওতায় পিতামাতান্ডক 

মেওয়া সমস্ত অপিকার িপতর্ন্ধী একটি সন্তান্ডির কান্ডে স্থািান্তপরত হন্ডর্। এই স্থািান্তরটি ঘন্ডর্ 

র্খি পিশু 18 র্ের র্য়ন্ডস মিৌাঁোয়, র্পে পিশুটিন্ডক রাষ্ট্রীয় আইন্ডির অিীন্ডি অক্ষম পহসান্ডর্ 
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পর্ন্ডর্চিা করা িা হয় এ র্ং এমি িপেও রন্ডয়ন্ডে মর্: 

• পিতা-মাতা অিুিল্ব্ধ র্া অজািা, এর্ং সন্তান্ডির অিুন্ডরাি করা হন্ডয়ন্ডে মর্ পিতা-
মাতার সান্ডরান্ডগর্ পিন্ডয়ান্ডগর িপরর্ন্ডতয  পিতামাতার অপিকারগুপল্ সন্তান্ডির কান্ডে 

হস্তান্তর করা উপচত; 

• পর্গত র্ের িন্ডর অপেোর্কন্ডের জপিত করার জিয সরকাপর সংস্থা র্ারর্ার মচষ্টা 
করার িন্ডরও র্ার্া-মা সন্তান্ডির জিয পর্ন্ডিষ পিক্ষা পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ায় অংি 

মিিপি; 

• পর্ন্ডিষ পিক্ষা পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ায় অপেোর্করা েতঢ়তার সান্ডে অংিগ্রহণ 

িতযাখযাি কন্ডরন্ডেি; 

• েীঘযস্থায়ী হাসিাতান্ডল্ েপতয , িাপতষ্ঠাপিকতা, র্া গুরুতর অসুস্থতা র্া একজি র্া 
উেয় র্া তার েু'জন্ডির অসুস্থতার কারন্ডণ র্ার্া-মা সন্তান্ডির অপিকার হস্তান্তরন্ডক 

সম্মপত জাপিন্ডয় পর্ন্ডিষ পিক্ষা পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ায় অংি পিন্ডত িারন্ডর্ি িা; 
• তান্ডের পিয়ন্ত্রন্ডণর র্াইন্ডর অসািারণ িপরপস্থপতর কারন্ডণ পিতামাতারা পর্ন্ডিষ পিক্ষা 

পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ায় অংি পিন্ডত িারন্ডর্ি িা, এর্ং র্ার্া-মা সন্তান্ডির অপিকার 

হস্তান্তরন্ডক সম্মত কন্ডরন্ডেি; র্া 
• পিশুটি পিতামাতার র্াপির র্াইন্ডর োন্ডক এর্ং অিয মকািও সরকাপর সংস্থার 

র্ত্ন র্া মহফ্াজন্ডত মিই। 

 

মকািও িপতর্ন্ধী পিশুর র্ার্া-মা, র্ার সান্ডে পিশু োন্ডক, 18 র্ের র্য়ন্ডস সন্তান্ডির 

অপিকার হস্তান্তন্ডরর পর্ষন্ডয় সম্মপত জািায় িা, এর্ং পিশুটিন্ডক রাষ্ট্রীয় আইন্ডির অিীন্ডি 

অন্ডর্াগয র্ন্ডল্ গণয করা িা হন্ডল্ উেয় িক্ষই মামল্া োন্ডয়র করন্ডত িান্ডর অপিকার স্থািান্তর 

করা উপচত পকিা তা পিিযারন্ডণর জিয র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ। 

িপতর্ন্ধী মকািও পিশু র্পে মফ্ডান্ডরল্ এর্ং রাজয আইি এর্ং পর্পিমাল্া অিুসান্ডর পিতা-
মাতা সান্ডরান্ডগন্ডর্র িপতপিপিত্ব কন্ডর োন্ডক তন্ডর্ সরকাপর এন্ডজপি িন্ডয়াজিীয় মর্ মকািও পল্পখত 

মিাটিি সরর্রাহ করন্ডর্ 

 মফ্ডান্ডরল্ এর্ং রাজয আইি এর্ং পিশু এর্ং পিতামাতান্ডের উেয় সান্ডরান্ডগর্ উেয়ই 

পর্পির অিীন্ডি। IDEA-এর আওতািীি পিতা-মাতা সান্ডরান্ডগন্ডর্র িািয অিয সমস্ত 

অপিকার র্পে সন্তান্ডির রাষ্ট্রীয় আইন্ডির অিীন্ডি অক্ষম পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্পচত িা হয় এর্ং 
সন্তান্ডির অপিকার হস্তান্তন্ডরর জিয অিুন্ডরাি করা হয় তন্ডর্ তারা সন্তান্ডির কান্ডে হস্তান্তর 

করন্ডত হন্ডর্। 

মতন্ডিেগুপল্ সমািাি করা 
IEP এর্ং IFSP 

34 CFR §§ 300.506-300.516 ও 34 CFR §§ 303.430-303-434 ও §§ 303.440-303.449 

 
পিন্ডির িদ্ধপতগুপল্ সন্তান্ডির িাথপমক হিন্ডক্ষি র্া পর্ন্ডশষ পশক্ষা মিাগ্রাম এর্ং মর্াগযতা 

সহ সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াপে সম্পপকয ত মতপর্ন্ডরান্ডির সমািান্ডির  িয পিতামাতারা এর্ং 
সরকাপর এন্ড পন্সগুপল্ন্ডত উিল্ব্ধ িপক্রয়াগুপল্ র্র্যিা কন্ডর। এই পর্কল্পগুপল্র মন্ডিয 
মিযস্থতা, রা য অপিন্ডর্াগ এর্ং র্থার্থ িপক্রয়া অপিন্ডর্াগ অন্তিুয ক্ত রন্ডয়ন্ডে। 



পিতামাতার অপিকার – মমপরল্যান্ডের কার্যপির্যাহী সরুক্ষা - ইিফ্যান্ট এর্ং পিশুন্ডের জিয আপল্য ইন্টারন্ডেিিি, পিসু্কল্ মেিাল্ এডুন্ডকিি, 

মেিাল্ এডুন্ডকিি 

 

সংশ োধিত মে 2021_চূড়োন্ত     28 

কোর্ যকর জুলোই 1, 2021 
 

মিযস্থতা: 
মিযস্থতা হ'ল্ সমস্ত িন্ডক্ষর জিয একটি মস্বোন্ডসর্ী িপেয়া র্া মকািও সমন্ডয় িপতর্ন্ধী পিশুর 

র্ার্া-মা এর্ং IDEAর িার্য  B এর অিীন্ডি মর্ মকািও পর্ষন্ডয় জপিত মতপর্ন্ডরাি সমািান্ডির 

জিয সন্তান্ডির পিক্ষার জিয োয়ী সরকাপর সংস্থা র্যর্হার করন্ডত িান্ডর মকািও র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করার আন্ডগ উত্থাপিত হয়।(25) পিতা-মাতা র্া সরকাপর এন্ডজপি দ্বারা 
মিযস্থতার জিয অিুন্ডরাি করা মর্ন্ডত িান্ডর।(26) 

 

র্পে মকািও IEP/IFSP টিন্ডমর সান্ডে মেখা করার সময় মকািও পিতামাতার মকািও 

সন্তান্ডির IEP/IFSP র্া সন্তান্ডির সরর্রাহ করা পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্াগুপল্র সান্ডে 

একমত িা হয়, IEP/IFSP েল্ সরল্ োষায় পিতামাতান্ডক সরর্রাহ করন্ডর্: 

• মিযস্থতার অিুন্ডরাি করার জিয পিতামাতার অপিকান্ডরর একটি মমৌপখক এর্ং পল্পখত র্যাখযা; 
• মর্পল্ন্ডফ্াি িম্বর সহ মর্াগান্ডর্ান্ডগর তেয, র্া পিতামাতার মিযস্থতা িপেয়া 

সম্পন্ডকয  আরও তেয মিন্ডত র্যর্হার করন্ডত িান্ডর; এর্ং 
• মিা মর্ান্ডিা িপতপিপিত্ব সম্পপকয ত তেয এর্ং অিযািয পর্িামূন্ডল্য র্া কম োন্ডম 

আইিী এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্া উিল্ব্ধ। 

পিতা-মাতার মিযস্থতা সম্পপকয ত তন্ডেযর জিয পিতামাতার মাতত োষায় অিুর্াে করার 

জিয অিুন্ডরাি করন্ডত িান্ডরি। স্থািীয় সু্কল্ র্যর্স্থায় পিক্ষােীন্ডের জিসংখযার 1 িতাংন্ডির 

মর্পি দ্বারা পিতামাতার দ্বারা স্বীকত ত মিটিে োষাটি র্পে কো হয়, তন্ডর্ IEP / IFSP েল্ 

অিুন্ডরান্ডির তাপরন্ডখর 30 পেন্ডির মন্ডিয িন্ডর পিতামাতান্ডক অিুর্ােকত ত িপে সরর্রাহ 

করন্ডর্। 

িিাসপিক শুিাপি অপফ্ন্ডসর (OAH) একজি কমী, পর্পি েক্ষ মিযস্থতার মকৌিল্গুপল্ন্ডত 

েক্ষ এর্ং িপিক্ষণ িাি, মিযস্থতা িপরচাল্িা করন্ডর্ি। OAH একটি পিরন্ডিক্ষ সিা র্া 
MSDE-এর অংি িয়। OAH-এর মর্াগয কমীন্ডের একটি তাপল্কা রন্ডয়ন্ডে র্ার র্যপক্তগত র্া 
মিিাোন্ডরর আগ্রন্ডহর মকািও পর্ন্ডরাি মিই, মকািও রাজয সংস্থা র্া LEA-এর কমযচারী িয় র্া 
সন্তান্ডির িিান্ডিািা র্া র্ন্ডত্নর সান্ডে জপিত এর্ং মিযস্থতা িপরচাল্িা করার জিয পিরন্ডিক্ষ 

িদ্ধপতন্ডত পির্যাপচত হয়। উিন্ডর র্পণযত মর্াগয মিযস্থতাকারী MSDE র্া মকািও LEA-র 

একমাে কমযচারী িয় কারণ পতপি মিযস্থতাকারীর োপয়ত্ব িাল্ি কন্ডরি। 

• মিযস্থতা উৎসাপহত করার জিয পিতামাতার সান্ডে একটি সোর র্যয় সহ সন্তান্ডির 

িােপমক হস্তন্ডক্ষি র্া পিক্ষার জিয োয়ী পিতা-মাতা র্া সরকাপর এন্ডজপির মকািও মূল্য 
মিই। 

• মিযস্থতার জিয একটি অিুন্ডরাি পিশু এর্ং OAH এর িােপমক হস্তন্ডক্ষি র্া পিক্ষার জিয 
োয়ী সরকাপর এন্ডজপিন্ডক অিুন্ডরাি করা হয়। মিযস্থতার জিয একটি অিুন্ডরাি ফ্াইল্ করার 

জিয অপেোর্কন্ডের সহায়তা করার জিয একটি ফ্ময সরকাপর এন্ডজপি এর্ং MSDE 

ওন্ডয়র্সাইন্ডর্ িাওয়া র্ায় 

•  www.marylandpublicschools.org. আরও সহায়তার জিয, সরকাপর সংস্থার পর্ন্ডিষ 

পিক্ষা অপফ্স র্া MSDE, িােপমক পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্াপে পর্োগ, 410-767-7770 এ 

 
(25) 34 CFR § 300.506(b) (1) (i).  
(26)  34 CFR § 303.431(a). 

http://www.marylandpublicschools.org/
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মর্াগান্ডর্াগ করুি। 

• মিযস্থতার সময় পিতা-মাতা র্া সরকাপর সংস্থা িরামিয সহ িরামিয পেন্ডত িান্ডর। 

• একটি মিযস্থতা অপিন্ডর্িি সািারণত একটি পল্পখত অিুন্ডরাি িাপির 20 পেন্ডির মন্ডিয 
উিপস্থত হয়, তন্ডর্ একটি সময়মত এর্ং পর্ন্ডরািীন্ডের িন্ডক্ষর িন্ডক্ষ সুপর্িাজিক স্থান্ডি 

পিিযাপরত হন্ডত হন্ডর্।(27) 

• মিযস্থতা অপিন্ডর্িিগুপল্ িপেয়া র্ন্ধ রন্ডয়ন্ডে। মিযস্থতা চল্াকাল্ীি মর্ আন্ডল্াচিাগুপল্ 

অর্িযই মগািিীয় হওয়া উপচত এর্ং IDEA-র িার্য  B-এর অিীন্ডি সহায়তা িাি মকািও 

রান্ডজযর মফ্ডান্ডরল্ র্া রাজয আোল্ন্ডতর িরর্তী মকািও িপেয়া শুিাপি র্া মেওয়াপি 

কার্যেন্ডম িমাণ পহসান্ডর্ র্যর্হার করা র্ান্ডর্ িা। মিযস্থতা শুরুর আন্ডগ পিতামাতারা র্া 
সরকাপর সংস্থান্ডক মকািও মগািিীয়তার অঙ্গীকার স্বাক্ষর করন্ডত র্ল্া মর্ন্ডত িান্ডর। 

• মিযস্থতায় েল্গুপল্র দ্বারা মিৌাঁন্ডে র্াওয়া একটি চুপক্ত অর্িযই একটি পল্পখত চুপক্তন্ডত অর্িযই 

পিিযারণ করা উপচত র্া মকািও রাজয আোল্ন্ডত এই িরন্ডণর মামল্ার শুিাপির অপিকারী, 
অের্া একটি মফ্ডান্ডরল্ মজল্া আোল্ন্ডত িন্ডর্াজয। এই চুপক্তটি এন্ডজন্টন্ডক আর্দ্ধ করার জিয 
অপেোর্ক এর্ং এন্ডজপির িপতপিপি কততয ক স্বাক্ষপরত হন্ডত হন্ডর্। 

• মকািও পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া শুিাপির জিয অিুন্ডরাি করার জিয র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডরন্ডেি পকিা তা পর্ন্ডরান্ডির সমািান্ডির জিয মিযস্থতা উিল্ব্ধ, তন্ডর্ 

মকািও সরকাপর সংস্থা পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর পর্ষন্ডয় পিতামাতার 

অপিকার অস্বীকার করন্ডত র্া পর্ল্ম্ব করন্ডত মিযস্থতা র্যর্হার করন্ডত িান্ডর িা। 

 

মিযস্থতান্ডক উৎসাপহত করার  িয  সিা : 
একটি সরকাপর সংস্থা পিতামাতান্ডক অফ্ার করন্ডত িান্ডর, র্ারা মিযস্থতা িপেয়াটি র্যর্হার 

িা কন্ডর, পিতামাতার িন্ডক্ষ সুপর্িাজিক সমন্ডয় এর্ং স্থান্ডি মেখা করন্ডত, মিযস্থতা িপেয়াটির 

সুপর্িাগুপল্ র্যাখযা করন্ডত এর্ং পিতামাতান্ডক িপেয়াটি র্যর্হার করন্ডত উত্সাপহত কন্ডর। 

রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্াগ এর্ং র্থার্থ িপক্রয়া অপিন্ডর্ান্ডগর মন্ডিয িাথযকয: 
মিযস্থতা োডাও, পিতামাতার সরকাপর সংস্থার সান্ডথ মতপর্ন্ডরাি সমািান্ডির 

 িয রা য অপিন্ডর্াগ িপক্রয়া র্া র্থার্থ িপক্রয়া অপিন্ডর্াগ িপক্রয়াটি র্যর্হার 
করার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। এই পর্কল্পগুপল্র পর্পিন্ন পর্পি এর্ং িদ্ধপত রন্ডয়ন্ডে। 

 

IDEA-র পর্পিপর্িান্ডি রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্াগ এর্ং র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর জিয িতেক 

িদ্ধপত রন্ডয়ন্ডে। পিন্ডচ র্পণযত পহসান্ডর্, মর্ মকািও র্যপক্ত র্া সংস্থা মকািও সরকাপর সংস্থার দ্বারা 
মকািও IDEA-র িন্ডয়াজিীয়তা ল্ঙ্ঘন্ডির অপেন্ডর্ান্ডগ রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত িান্ডর। 

িপতর্ন্ধী পিশুর সিাক্তকরণ, মূল্যায়ি, িারপিক হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া র্া পিক্ষাগত স্থািি র্া 
সম্পপকয ত মক্ষন্ডে মকািও পিখরচায় উিরু্ক্ত সরকাপর পিক্ষার (FAPE) পর্িাি সম্পপকয ত মর্ 

মকািও পর্ষন্ডয় মকর্ল্মাে পিতামাতা র্া মকািও সরকাপর সংস্থা র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ 

োন্ডয়র করন্ডত িান্ডর পিশু 

 

MSDE কমীন্ডের সািারণত 60 কযান্ডল্োন্ডরর পেন্ডির মন্ডিয মকািও রান্ডজযর 

 
(27) 34 CFR § 303.431(b)(4). 



পিতামাতার অপিকার – মমপরল্যান্ডের কার্যপির্যাহী সরুক্ষা - ইিফ্যান্ট এর্ং পিশুন্ডের জিয আপল্য ইন্টারন্ডেিিি, পিসু্কল্ মেিাল্ এডুন্ডকিি, 

মেিাল্ এডুন্ডকিি 

 

সংশ োধিত মে 2021_চূড়োন্ত     30 

কোর্ যকর জুলোই 1, 2021 
 

অপেন্ডর্ান্ডগর সমািাি করন্ডত হন্ডর্, র্পে িা সময়ন্ডরখার র্োর্ে িসার িা করা হয়। 

একজি ALJ-মক অর্িযই িন্ডর্াজয অপেন্ডর্ান্ডগর অপেন্ডর্াগ শুিন্ডত হন্ডর্ (মরজনু্ডল্িি 

সোর মািযন্ডম র্া মিযস্থতার মািযন্ডম সমািাি িা হন্ডল্) এর্ং 45 কযান্ডল্োর পের্ন্ডসর 

মন্ডিয একটি পল্পখত পসদ্ধান্ত জাপর করন্ডত হন্ডর্ 

মরন্ডজাপল্উিি সময় মিষ হওয়ার িন্ডর র্া সমপিত মরন্ডজাপল্উিি সময় মিষ হওয়ার িন্ডর, 

র্পে িা ALJ পিতামাতার অিুন্ডরাি র্া িার্পল্ক এন্ডজপির অিুন্ডরান্ডি সময়সীমা একটি পিপেযষ্ট 

র্িযন্ডির অিুমপত মেয় িা। 

এই পর্কল্পগুপল্র ওোরপেউ এর্ং তুল্িা করার জিয, এই েস্তান্ডর্ন্ডজর সংরু্পক্ত মেখুি। 

 

 

 

রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্াগ: 
অিয মকািও রান্ড যর এক ি সহ একটি সংস্থা র্া স্বতন্ত্র র্যপক্তর Maryland মেট 

পশক্ষা পর্িান্ডগর (MSDE) কান্ডে রা য অপিন্ডর্াগ োন্ডয়র করার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। 
মেট তেন্ত িপরিাল্িার  িয, পল্পখত অপেন্ডর্াগ অর্শযই IDEA পর্পিপর্পি অিুসান্ডর 
পিপেয ষ্ট মািেণ্ড িরূর্ করন্ডর্। MSDE পিতামাতান্ডের িপশক্ষর্ এর্ং তথয মকন্দ্র, 
সুরক্ষা এর্ং উপকল্ সংস্থা, স্বতন্ত্র র্াসস্থাি এর্ং অিযািয উিরু্ক্ত সংস্থাসহ 
পিতামাতা এর্ং অিযািয আগ্রহী র্যপক্তন্ডের কান্ডে রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্াগ িপক্রয়া 
র্যািকিান্ডর্ েপডন্ডয় মেওয়ার  িয োয়র্দ্ধ। 

 

র্পে মকািও সংস্থা র্া র্যপক্ত, অিয রান্ডজযর একজি সহ পর্শ্বাস কন্ডর মর্ মকািও সরকাপর 

সংস্থা িােপমক হস্তন্ডক্ষি র্া পর্ন্ডিষ পিক্ষার িন্ডয়াজিীয়তার পর্ষন্ডয় একটি মফ্ডান্ডরল্ র্া রাজয 
আইি র্া আইি ল্ঙ্ঘি কন্ডরন্ডে, র্া মকািও সরকাপর সংস্থা র্োর্ে িপেয়া শুিাপির পসদ্ধান্ত 

গ্রহণ কন্ডরন্ডে িা, রান্ডষ্ট্রর অপেন্ডর্াগ পর্ষয়টি সমািান্ডির জিয োন্ডয়র করা মর্ন্ডত িান্ডর। 

অপেন্ডর্াগটি অর্িযই MSDE-মত Assistant State Superintendent, Division of Early 

Intervention/Special Education Services, MSDE, 200 West Baltimore Street, 

Baltimore, Maryland 21201 এখান্ডি িাঠান্ডিা উপচত। মর্ র্যপক্ত র্া সংস্থার MSDE-মত 

রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা হয় তান্ডের একই সমন্ডয় অপেন্ডর্ান্ডগর একটি অিুপল্পি অর্িযই 

সরকাপর সংস্থান্ডক মিরণ করন্ডত হন্ডর্। অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত সহায়তা করন্ডত, পর্স্তাপরত 

িপেয়া ও একটি ফ্ময MSDE ওন্ডয়র্সাইর্ www.marylandpublicschools.org -মত উিল্ব্ধ 

অের্া পর্োগীয় অপেন্ডর্াগ তেন্ত ও িপেয়া িাখায় 410-767-7770 মফ্াি করুি। 

রাজয অপেন্ডর্াগ অর্িযই অন্তেুয ক্ত: 

• একটি পর্র্তপত মর্ সরকাপর সংস্থা মফ্ডান্ডরল্ র্া রাজয আইি র্া পিয়ন্ত্রন্ডণর 

িন্ডয়াজিীয়তা ল্ঙ্ঘি কন্ডরন্ডে, র্া সরকাপর সংস্থা র্োর্ে িপেয়া শুিাপির পসদ্ধান্ত 

কার্যকর করন্ডত র্যেয হন্ডয়ন্ডে; 

• পর্র্তপত মর্ পেপিন্ডত পেপি কন্ডর; 

• রাষ্ট্র/অপেন্ডর্াগ োন্ডয়রকারী র্যপক্ত/সংস্থার স্বাক্ষর এর্ং মর্াগান্ডর্ান্ডগর তেয; 
এর্ং 

• র্পে রান্ডজযর অপেন্ডর্াগ পিপেযষ্ট সন্তান্ডির িপত েদ্ধার সান্ডে ল্ঙ্ঘন্ডির অপেন্ডর্াগ তুল্ন্ডে: 

http://www.marylandpublicschools.org/
http://www.marylandpublicschools.org/
http://www.marylandpublicschools.org/
http://www.marylandpublicschools.org/
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o সন্তান্ডির আর্ান্ডসর িাম এর্ং ঠিকািা; 
o পিশুটি মর্ সু্কন্ডল্ অংি পিন্ডে তার িাম; 

o গতহহীি পিশু র্া রু্র্ন্ডকর মক্ষন্ডে, সন্তান্ডির জিয উিল্ব্ধ মর্াগান্ডর্ান্ডগর 

তেয এর্ং পিশু মর্ পর্েযাল্ন্ডয়র িাম িিন্ডে; 

o সন্তান্ডির সমসযার িকত পতর র্ণযিা সহ সমসযা সম্পপকয ত তেয সহ; এর্ং 
o রাজয অপেন্ডর্াগ োন্ডয়ন্ডরর সময় েন্ডল্র কান্ডে িপরপচত এর্ং উিল্ব্ধ 

ির্যাি িপরমান্ডণ সমসযার িস্তাপর্ত সমািাি। 

 

দ্রষ্টর্য: রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত পিতামাতান্ডের এর্ং সরকাপর এন্ডজপিগুপল্ন্ডক 

সহায়তা করার জিয MSDE-র মন্ডডল্ ফ্ময রন্ডয়ন্ডে। পিতা-মাতা, সরকাপর এন্ডজপি এর্ং 
অিযািয িক্ষগুপল্ মন্ডডল্ ফ্মযটি র্যর্হার করন্ডত িান্ডর, র্া র্তক্ষণ িা এটি উিন্ডরর 

িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ কন্ডর ততক্ষণ অিয মকািও ফ্ময র্যর্হার করন্ডত িান্ডর। 

রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্ান্ডগ অর্িযই এমি ল্ঙ্ঘন্ডির অপেন্ডর্াগ আিন্ডত হন্ডর্ র্া রাজয অপেন্ডর্াগ িাপির এক র্েন্ডরর 

 মর্পি আন্ডগ ঘন্ডর্পেল্। MSDE-এর অর্িযই একটি পল্পখত পসদ্ধান্ত জাপর করন্ডত হন্ডর্ র্ান্ডত 

রান্ডজযর অপেন্ডর্াগ িাপির 60 কযান্ডল্োর পেন্ডির মন্ডিয সন্ডতযর পসদ্ধান্ত এর্ং পসদ্ধান্তগুপল্ 

অন্তেুয ক্ত োন্ডক এর্ং 60 পেন্ডির সময়সীমা মকর্ল্ তখিই র্ািান্ডিা মর্ন্ডত িান্ডর: 

• মকািও পিপেযষ্ট অপেন্ডর্াগ সম্পপকয ত র্যপতেমী িপরপস্থপত পর্েযমাি;(28) র্া 
• পিতামাতা এর্ং সরকাপর সংস্থা জপিত মস্বোয় মিযস্থতা র্া পর্ন্ডরান্ডির সমািান্ডির 

পর্কল্প উিান্ডয় মচষ্টা করার সময় র্ািান্ডিার জিয সম্মত হি।(29) 

সর্যপিন, MSDE করা উপচত: 

• র্পে িন্ডয়াজন্ডি পিিযাপরত হয় তন্ডর্ একটি স্বািীি তেন্ত সাইন্ডর্ িপরচাল্িা করুি; 

• রাজয অপেন্ডর্ান্ডগ অপেন্ডর্াগ সম্পন্ডকয  মমৌপখকোন্ডর্ র্া পল্পখতোন্ডর্ অপেন্ডর্াগকারীন্ডক 

অপতপরক্ত তেয জমা মেওয়ার সুন্ডর্াগ পেি; 

• আিুষ্ঠাপিক সমািান্ডির জিয একটি িস্তার্ জমা মেওয়ার জিয সরকাপর সংস্থাটি 

সরর্রাহ করুি এর্ং েল্গুপল্ন্ডক মস্বোয় মিযস্থতায় পল্ি হওয়ার সুন্ডর্াগ িোি করুি 

34 CFR § 300.506।30 

• সমস্ত িাসপঙ্গক তেয ির্যান্ডল্াচিা করুি এর্ং মকািও সরকাপর সংস্থা মফ্ডান্ডরল্ এর্ং 
রাজয আইন্ডির িন্ডয়াজিীয়তা ল্ঙ্ঘি কন্ডরন্ডে পকিা মস সম্পন্ডকয  একটি স্বািীি সংকল্প 

করুি; এর্ং 
• অপেন্ডর্াগকারীর িপতটি অপেন্ডর্াগন্ডক সন্ডম্বািিকারী এর্ং সরকাপর এন্ডজপিন্ডক 

পল্পখত পসদ্ধান্ত পেি এর্ং এন্ডত MSDE-র চূিান্ত পসদ্ধান্ডন্তর কারণ ও উিসংহার এর্ং 
পসদ্ধান্ডন্তর ফ্ল্াফ্ল্ রন্ডয়ন্ডে। 

 

এই পসদ্ধান্ডন্তর মন্ডিয চূিান্ত পসদ্ধান্ডন্তর কার্যকর র্াস্তর্ায়ন্ডির িপেয়াও অন্তেুয ক্ত োকন্ডর্, 

িন্ডয়াজন্ডি িরু্পক্তগত সহায়তা কার্যেম, আন্ডল্াচিা এর্ং সম্মপত অজয ন্ডির জিয সংন্ডিািিমূল্ক 

িেন্ডক্ষি সহ। র্পে MSDE পিিযারণ কন্ডর মর্ মকািও সরকাপর সংস্থা উিরু্ক্ত িপরন্ডষর্াপে 

 
(28) 34 CFR § 300.152(b) (1) (i).  
(29) 34 CFR § 300.152(b) (1) (ii). 
(30)  34 CFR § 300.152(a)(3). 
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সরর্রাহ করন্ডত র্যেয হন্ডয়ন্ডে, তন্ডর্ চূিান্ত পল্পখত পসদ্ধান্ডন্ত সরকাপর এন্ডজপি কীোন্ডর্ সন্তান্ডির 

িন্ডয়াজি অিুর্ায়ী উিরু্ক্ত মসই িপরন্ডষর্াগুপল্ন্ডক অস্বীকান্ডরর মক্ষন্ডে িুিরুদ্ধার করন্ডর্, সন্তান্ডির 

িন্ডয়াজিীয়তা মমাকান্ডর্ল্ায় উিরু্ক্ত সংন্ডিািিমূল্ক িেন্ডক্ষি সহ (মর্মি ক্ষপতিূরণমূল্ক 

িপরন্ডষর্াগুপল্ র্া আপেযক িপতোি) এর্ং িপতর্ন্ধী সমস্ত পিশুন্ডের জিয উিরু্ক্ত েপর্ষযন্ডতর 

িপরন্ডষর্াগুপল্। 

 

রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্ান্ডগর সমািাি : 
পদ্বমত সমািান্ডির জিয মিযস্থতা এর্ং অিযািয কম আিুষ্ঠাপিক িদ্ধপতগুপল্ উিল্ব্ধ এর্ং 

উৎসাপহত হন্ডত িান্ডর। িক্ষগুপল্ র্পে অপেন্ডর্াগটি সমািাি কন্ডর তন্ডর্ MSDE মফ্ডারাল্ 

পর্পিপর্িান্ডির অিীন্ডি তেন্ত িপরচাল্িা কন্ডর িা। 

 

একটি রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্ান্ডগর  সমািাি  করা র্া একটি র্থার্থ িপক্রয়া  
শুিাপির  পর্ষয় : 

র্পে MSDE একটি রাজয অপেন্ডর্াগ গ্রহণ কন্ডর র্া র্োর্ে িপেয়া শুিাপির অংিও হয়, 

র্া র্পে মকািও রাজয অপেন্ডর্ান্ডগ একাপিক সমসযা োন্ডক র্ার মন্ডিয এক র্া একাপিক শুিাপির 

অংি হয়, তন্ডর্ MSDE অর্িযই রাজয অপেন্ডর্ান্ডগর মর্ মকািও অংন্ডি সন্ডম্বািি করন্ডে তা 
আল্াো কন্ডর রাখন্ডত হন্ডর্ মর্ কারন্ডণ িপেয়া শুিাপির সমাপি িা হওয়া ির্যন্ত এটি র্োর্ে 

িপেয়া শুিাপি। তন্ডর্, রাজয অপেন্ডর্ান্ডগর মর্ মকািও সমসযা র্া র্োর্ে িপেয়া শুিাপির 

অংি িয়, উিন্ডর র্পণযত সময়ন্ডরখা এর্ং িদ্ধপত র্যর্হার কন্ডর সমািাি করন্ডত হন্ডর্। র্পে 

মকািও রাজয অপেন্ডর্ান্ডগ মকািও উত্থাপিত হয় র্া আন্ডগ একই িক্ষগুপল্র সান্ডে জপিত একটি 

র্োর্ে িপেয়া শুিাপিন্ডত পসদ্ধান্ত মিওয়া হন্ডয়পেল্, শুিাপির পসদ্ধান্ত র্ািযতামূল্ক এর্ং 
MSDE অপেন্ডর্াগকারীন্ডক মসই পর্ষন্ডয় অর্পহত করন্ডর্। 

  

িপক্রয়ার অপিন্ডর্াগ : 
অপিিার্ক, িাথপমক হিন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া সরর্রাহকারী, স্থািীয় মিতৃত্ব সংস্থা, 

র্া মকািও সরকাপর সংস্থা সন্তান্ডির সিাক্তকরর্, মূল্যায়ি, র্া স্থাি পিিযারর্ 
সম্পপকয ত মকািও পর্ষয় র্া িাথপমক িপরন্ডষর্াপে র্া পশক্ষাগত স্থািন্ডির পর্িাি, 
র্া ির্পতয ত হিন্ডক্ষি সংক্রান্ত িপরন্ডষর্া র্া র্থার্থ িপক্রয়া অপিন্ডর্াগ োন্ডয়র 
করন্ডত িান্ডর মকািও পশশুন্ডক একটি পিখরিায় উিরু্ক্ত সরকাপর পশক্ষার (FAPE) 
পর্িাি।(31) 

 

র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ অর্িযই অপেোর্ক র্া এন্ডজপি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর তাপরন্ডখর 

েুই র্েন্ডরর মন্ডিয ঘন্ডর্ র্াওয়া ল্ঙ্ঘন্ডির পেপি পহসান্ডর্ গঠিত অপেরু্ক্ত িেন্ডক্ষি সম্পন্ডকয  
জািত র্া জািা উপচত পেল্, র্া র্পে রান্ডষ্ট্রর দ্বারা অিুন্ডমাপেত সময় অিুসান্ডর এই অংন্ডির 

অিীন্ডি এই জাতীয় কারন্ডণ শুিাপির অিুন্ডরান্ডির জিয সুেষ্ট সময় সীমার্দ্ধতা োন্ডক 

আইি।(32) 

 
(31)  34 CFR § 303.440(a). 
(32) 34 CFR § 300.511(e).  
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সময়সীমার মন্ডিয পিতামাতান্ডক র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত র্ািা মেওয়া 
হন্ডল্ এই সময়সীমা মকািও পিতামাতার জিয িন্ডর্াজয িয় কারণ সরকাপর সংস্থাটি 

পর্ন্ডিষোন্ডর্ েুল্ উিস্থািি কন্ডরন্ডে মর্ এটি উিরু্ক্ত িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগ পচপিত সমসযাগুপল্ 

সমািাি কন্ডরন্ডে, র্া সরকাপর সংস্থা পিতামাতার কাে মেন্ডক তেয আর্পকন্ডয়ন্ডে IDEA-র 

অিীন্ডি এটি সরর্রাহ করা েরকার পেল্।33 

 

র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করার জিয, পিতামাতা র্া সরকাপর এন্ডজপি (র্া 
পিতামাতার অযার্পিয র্া সরকাপর এন্ডজপির অযার্পিয) অর্িযই অিয িক্ষ এর্ং OAH-এর 

কান্ডে িন্ডসন্ডসর অপেন্ডর্াগ জমা পেন্ডত হন্ডর্। অপেন্ডর্ান্ডগ অর্িযই পিন্ডচ তাপল্কার্দ্ধ সমস্ত 

সামগ্রী োকন্ডত হন্ডর্ এর্ং অর্িযই মগািিীয় রাখন্ডত হন্ডর্। 

 
একটি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত পিতামাতান্ডক সহায়তা করার জিয, মিযস্থতা এর্ং 

র্োর্ে িপেয়া করার জিয একটি অিুন্ডরাি 

 অপেন্ডর্ান্ডগর ফ্মযটি সরকাপর এন্ডজপি মেন্ডক িাওয়া র্ায় র্া মেন্ডক িােপমক হস্তন্ডক্ষি 

িপরন্ডষর্াগুপল্ সরর্রাহ করা হয়, মর্খান্ডি পিশু সু্কন্ডল্ র্ায় এর্ং MSDE ওন্ডয়র্সাইন্ডর্ 

 www.marylandpublicschools.org. পিতা-মাতার অিুন্ডরান্ডি র্া পিতামাতা র্া এন্ডজপি 

র্পে র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডরি তন্ডর্ মকািও সিার্য পর্িামূন্ডল্য র্া কম োন্ডমর 

আইিী সংস্থাি সম্পন্ডকয ও তেয উিল্ব্ধ। আরও সহায়তার জিয, সরকাপর এন্ডজপির িােপমক 

হস্তন্ডক্ষি অপফ্স, পর্ন্ডিষ পিক্ষা অপফ্স, র্া িারপিক হস্তন্ডক্ষি / পর্ন্ডিষ পিক্ষা িপরন্ডষর্াপের 

MSDE পর্োগ (410) 767- 7770 এ মর্াগান্ডর্াগ করুি। 

 

র্থার্থ িপক্রয়া  অপিন্ডর্ান্ডগর পর্ষয়র্স্তু: 
র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ অর্িযই অন্তেুয ক্ত: 

• সন্তান্ডির িাম; 

• সন্তান্ডির আর্াসন্ডির ঠিকািা (র্া, গতহহীি সন্তান্ডির জিয, উিল্ব্ধ 

মর্াগান্ডর্ান্ডগর তেয); 
• পিশুটি মর্ সু্কন্ডল্ িিন্ডে তার িাম; 

• সন্তান্ডির পিক্ষার জিয োয়ী সরকাপর এন্ডজপির িাম (অেযাৎ স্থািীয় সু্কল্ 

র্যর্স্থা); 
• সন্তান্ডির সমসযার িস্তাপর্ত র্া অস্বীকত ত েীক্ষা র্া িপরর্তয ন্ডির সান্ডে 

সম্পপকয ত সমসযা সম্পপকয ত পর্র্রণ; এর্ং 
• অপেন্ডর্ান্ডগর সময় েন্ডল্র কান্ডে িপরপচত এর্ং উিল্ব্ধ িপরমান্ডণ সমসযার একটি 

িস্তাপর্ত সমািাি। 

 

পিতা-মাতা র্া সরকাপর এন্ডজপিটির পিতা র্া মাতা র্া সরকাপর এন্ডজপি (র্া পিতামাতার অযার্পিয র্া 
সরকাপর এন্ডজপির অযার্পিয) 

 িা হওয়া ির্যন্ত র্োর্ে িপেয়া শুিাপি হন্ডত িান্ডর িা র্ান্ডত এই তেয অন্তেুয ক্ত োন্ডক। 

 
(33) 34 CFR § 300.511(f). 

http://marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/complaint_investigation/docs/UniformDPMediation1091615.pdf
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MSDE-এর কান্ডে িািয অপেন্ডর্ান্ডগর অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত পিতা-মাতা এর্ং সরকাপর 

এন্ডজপিগুপল্ন্ডক সহায়তা করার জিয মন্ডডল্ ফ্ময রন্ডয়ন্ডে। পিতা-মাতা, সরকাপর এন্ডজপি এর্ং 
অিযািয িক্ষগুপল্ মন্ডডল্ ফ্মযটি র্যর্হার করন্ডত িান্ডর, র্া র্তক্ষণ িা এটি উিন্ডরর 

িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ কন্ডর ততক্ষণ অিয মকািও ফ্ময র্যর্হার করন্ডত িান্ডর। 

 

র্থার্থ িপক্রয়া  অপিন্ডর্ান্ডগর িপতপক্রয়া : 
মকািও িক্ষ র্খি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডরি, তখি পিশুর িােপমক হস্তন্ডক্ষি 

এর্ং পিক্ষার জিয োয়ী সরকাপর এন্ডজপিটি: 

• পর্িামূন্ডল্য র্া স্বল্প মূন্ডল্যর আইিী এর্ং উিল্েয অিযািয িাসপঙ্গক িপরন্ডষর্ার পিতামাতান্ডক অর্পহত 

করন্ডর্; 

• কার্যপির্যাহী সুরক্ষা েস্তান্ডর্ন্ডজর অিুপল্পি সহ পিতামাতান্ডক সরর্রাহ করন্ডর্; এর্ং 
• মিযস্থতার উিল্ব্ধতার পিতামাতান্ডক অর্পহত করন্ডর্। 

র্পে সরকাপর সংস্থা র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগ পিতামাতার উত্থাপিত সমসযাগুপল্ সম্পন্ডকয  
র্ার্া-মান্ডক িূর্য পল্পখত মিাটিি িা িাঠায়, তন্ডর্ সরকাপর সংস্থা র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ 

িাওয়ার 10 পেন্ডির মন্ডিয পিতামাতান্ডক একটি িপতপেয়া মিরণ করন্ডর্, এন্ডত রন্ডয়ন্ডে: 

• সরকাপর সংস্থা মকি িেন্ডক্ষি মিওয়ার িস্তার্ মেয় র্া িতযাখযাি কন্ডর তার একটি র্যাখযা; 
• সরকাপর সংস্থা পর্ন্ডর্পচত অিয মর্ মকািও পর্কন্ডল্পর পর্র্রণ এর্ং মসই পর্কল্পগুপল্ 

িতযাখযাি করার কারণগুপল্; 

• িপতটি মূল্যায়ি িদ্ধপত, মূল্যায়ি, মরকডয  র্া িপতন্ডর্েন্ডির পর্র্রণ র্া িস্তাপর্ত র্া 
িতযাখযাপিত িেন্ডক্ষন্ডির পেপি পহসান্ডর্ র্যর্হৃত হন্ডয়পেল্; 

• িস্তাপর্ত র্া িতযাখযাপিত িেন্ডক্ষন্ডির পেপি পহসান্ডর্ িাসপঙ্গক এর্ং র্যর্হৃত হন্ডয়ন্ডে 

এমি অিযািয কারণগুপল্র পর্র্রণ; 

• একটি িপতর্ন্ধী পিশুটির পিতামাতার এই অংন্ডির িদ্ধপতগত সুরক্ষার অিীন্ডি সুরক্ষা 
রন্ডয়ন্ডে এর্ং র্পে এই মিাটিিটি মূল্যায়ন্ডির জিয িােপমক মরফ্ান্ডরল্ িা হয়, তন্ডর্ 

উিায়গুপল্র মািযন্ডম িদ্ধপতগত সুরক্ষার একটি অিুপল্পি িাওয়া র্ায়; এর্ং 
• IDEA-র পর্িাি মর্াঝার জিয সহায়তার জিয পিতামাতার সান্ডে মর্াগান্ডর্াগ করার 

উৎস। 

 

এই িপতপেয়াটি সরকাপর এন্ডজপিন্ডক, মর্খান্ডি উিরু্ক্ত, মসখান্ডি এই োপর্ করা মেন্ডক পর্রত 

রান্ডখ িা মর্ পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ অির্যাি। 

 

িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর জিয অিয িক্ষন্ডক (পিতামাতা র্া সরকাপর এন্ডজপি) অর্িযই অিয 
িক্ষন্ডক অর্িযই একটি িপতপেয়া মিরণ করন্ডত হন্ডর্ র্া র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাওয়ার 

10 কযান্ডল্োন্ডরর পেন্ডির মন্ডিয র্োর্েোন্ডর্ িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর মক্ষন্ডে সমসযাগুপল্ সন্ডম্বািি 

কন্ডর। 

 

পর্জ্ঞপপ্তর ির্যাপ্ততা 
এই িপেয়া অপেন্ডর্াগটি ির্যাি পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্পচত হন্ডর্ র্পে িা অপেন্ডর্াগ িাি িক্ষ OAH 
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এর্ং অিযািয িক্ষন্ডক 15 পেন্ডির মন্ডিয পল্পখতোন্ডর্ এপর্ষন্ডয় অর্পহত কন্ডর মর্ গ্রহণকারী িক্ষ 

পর্শ্বাস কন্ডর মর্ িপেয়া অপেন্ডর্াগটি িন্ডয়াজিীয় পর্ষয়র্স্তুর িন্ডয়াজপিয়তান্ডক িূরণ কন্ডর িা। 

ঘার্পতর পর্জ্ঞপি িাওয়ার িাাঁচ (5) পেন্ডির মন্ডিয, OAH এটি পিিযাপরত করন্ডর্ মর্ িপেয়া 
অপেন্ডর্াগটি পর্ষয়র্স্তুর িন্ডয়াজিীয়তা িূরণ কন্ডর পকিা এর্ং অপর্ল্ন্ডম্ব িক্ষগুপল্ন্ডক পল্পখতোন্ডর্ 

মসপর্ষন্ডয় অর্পহত করন্ডর্। 

 

মকািও িক্ষ তার িপর্িাি িপেয়া অপেন্ডর্াগটি মকর্ল্ মসন্ডক্ষন্ডেই সংন্ডিািি করন্ডত িান্ডর 

র্পে অিয িক্ষ পল্পখতোন্ডর্ মসপর্ষন্ডয় সম্মপত জািায় এর্ং পিন্ডনাক্ত িপেয়ায় সমািাি সোর 

মািযন্ডম সমসযাগুপল্ সমািাি করার সুন্ডর্াগ মেওয়া হয় ; অের্া OAH র্পে একটি িূর্য পিিযাপরত 

িপেয়া শুিাপির অন্তত িাাঁচ (5) পেি আন্ডগ এপর্ষন্ডয় অিুমপত িোি কন্ডর। সমািাি সোর 

সময়সীমা এর্ং িপেয়া শুিাপি সংন্ডিাপিত িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়ন্ডরর কারন্ডণ িুিরায় িার্য 
করা হয়। 

  

িপক্রয়া িল্াকাল্ীি পশশুর পস্থপত : 
মর্ মকািও িিাসপিক র্া পর্চারপর্োপগয় অসমূ্পণয োকাকাল্ীি (িতঙ্খল্া পর্োন্ডগর অিীী্িস্ত 

িপেয়া র্যতীত), পিতা-মাতা এর্ং িার্পল্ক এন্ডজপি অিযোয় সহমত িা হন্ডল্ পিশুন্ডক তার 

র্তয মাি আপল্য ইন্টারন্ডেিিি-এ র্া পিক্ষা স্থান্ডি োকন্ডত হন্ডর্। র্পে িপেয়াটিন্ডত আপল্য 
ইন্টারন্ডেিিি িপরন্ডষর্ার জিয একটি িােপমক আন্ডর্েি রু্ক্ত োন্ডক তন্ডর্ পিশুটিন্ডক অর্িযই 

মসই িপরন্ডষর্াগুপল্ গ্রহণ করন্ডত হন্ডর্ র্া পর্তপকয ত িয়।(34)  র্পে এই কার্যিারায় সরকারী সু্কন্ডল্ 

িােপমক ির্যান্ডয় েপতয র জিয িােপমক আন্ডর্েিিে রু্ক্ত োন্ডক তাহন্ডল্ শুশুটিন্ডক অর্িযই তার 

পিতামাতার সম্মপতন্ডত সমস্ত কার্যেম মিষ িা হওয়া ির্যন্ত িার্পল্ক মিাগ্রান্ডম োকন্ডত হন্ডর্। 

ALJ -র পসদ্ধান্তটি পদে অপেোর্কন্ডের সান্ডে এপর্ষন্ডয় একমত হয় মর্ আপল্য ইন্টারন্ডেিিি 

িপরন্ডষর্া র্া পিক্ষার মেসন্ডমন্ডন্টর িপরর্তয িটি উিরু্ক্ত, তন্ডর্ মসই জায়গাটি িরর্তী আপিল্ 

র্ন্ডকয়া োকাকাল্ীি পিশুর র্তয মাি স্থাি পহসান্ডর্ পর্ন্ডর্পচত হন্ডর্। 

 

তন্ডর্ এই অপেন্ডর্ান্ডগর মন্ডিয র্পে এই অংন্ডির অিীন্ডি িােপমক িপরন্ডষর্ার জিয আন্ডর্েিটি 

র্পে মসই পিশুটির কাে মেন্ডক আন্ডস মর্ এই আইন্ডির িার্য  C (ISFP) মেন্ডক িার্য  B (IEP) মত 

রূিান্তর করন্ডেি এর্ং িার্য  C মসর্ার জিয আর মর্াগয িি কারণ পিশুটি পতি র্েন্ডরর হন্ডয় 

মগন্ডে , সরকারী এন্ডজপিটি পিশুটি মর্ িার্য  C মসর্া িাপেল্ মসগুপল্ সরর্রাহ করার িন্ডয়াজি 

মিই। র্পে পিশুটি িার্য  B-এর অিীন্ডি পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াপের মর্াগয পহসান্ডর্ 

মেখা র্ায় এর্ং অপেোর্করা § 300.300(b)-এর অিীন্ডি পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত 

িপরন্ডষর্াপের িােপমক পর্িান্ডির জিয সম্মপত জািায়, তন্ডর্ সরকারী সংস্থাটিন্ডক অর্িযই মসই 

পর্ন্ডিষ পিক্ষা এর্ং সম্পপকয ত িপরন্ডষর্াগুপল্ সরর্রাহ করন্ডত হন্ডর্, মর্গুপল্র মক্ষন্ডে পিতামাতা 
এর্ং সরকারী সংস্থার মন্ডিয পর্ন্ডরাি মিই।(35) 

 

 

সমািাি িপক্রয়া : 
 

(34)  34 CFR § 303.430(e)(2). 
(35)  34 CFR § 300.518(c). 
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পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাওয়ার 15 পেন্ডির মন্ডিয এর্ং র্োর্ে িপেয়া 
শুিাপি শুরুর আন্ডগ, সরকারী সংস্থা অর্িযই পিতামাতা এর্ং সম্পপকয ত সেসয র্া স্বতন্ত্র 

িপরর্ার িপরন্ডষর্া িপরকল্পিা (IFSP) েন্ডল্র সেসয র্া স্বতন্ত্র পিক্ষা মিাগ্রাম (IEP) েন্ডল্র সান্ডে 

একটি তর্ঠক করন্ডর্, র্ান্ডের কান্ডে পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগ পচপিত সতযগুপল্র 

পিপেযষ্ট জ্ঞাি রন্ডয়ন্ডে। 

 
তর্ঠক 

• সরকারী সংস্থার িপতপিপির অর্িযই সরকারী সংস্থার িন্ডক্ষ পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর 

অপিকার রন্ডয়ন্ডে; এর্ং 
• অপেোর্করা মকািও অযার্পিয িা আিন্ডল্ সরকারী সংস্থার িপতপিপিত্বকারী 

মকািও অযার্পিয অন্তেুয ক্ত োকন্ডত িান্ডর িা। 

 

অপেোর্ক এর্ং সরকারী সংস্থা IFSP র্া IEP েন্ডল্র সংপিষ্ট সেসযন্ডের তর্ঠন্ডক অংি 

মিওয়ার পর্ষয়টি পিিযারণ কন্ডর। সোর উন্ডেিযটি হল্ পিতামাতার িন্ডক্ষ র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্াগ এর্ং মসই অপেন্ডর্াগগুপল্ মর্ অপেন্ডর্ান্ডগর পেপি গঠি কন্ডর তা পিন্ডয় আন্ডল্াচিা করা, 
র্ান্ডত সরকারী সংস্থাটি পর্ন্ডরাি পিষ্পপি করার সুন্ডর্াগ িায়। 

 
সমািাি সোটি িন্ডয়াজিীয় িয় র্পে: 

• পিতামাতা এর্ং সরকারী সংস্থা তর্ঠক এপিন্ডয় র্াওয়ার পর্ষন্ডয় পল্পখতোন্ডর্ সম্মত হয়; 

• পিতামাতা এর্ং সরকারী সংস্থা মিযস্থতা পিন্ডত সম্মত; র্া 
• সরকারী সংস্থা র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগটি শুরু কন্ডরন্ডে। 

 

র্পে সরকারী সংস্থাটি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর সমািাি পিতামাতার সন্তুপষ্ট অিুসান্ডর 

 অপেন্ডর্াগ িাপির 30 কযান্ডল্োর পের্ন্ডসর মন্ডিয িা কন্ডর (সমািান্ডির সময়সীমা), তাহন্ডল্ 

উক্ত র্োর্ে িপেয়ার শুিাপি হন্ডত িান্ডর। 

 

চূিান্ত পসদ্ধান্ত মেওয়ার জিয 45 পেন্ডির সময়সীমা 30 পেন্ডির সমািান্ডির সময়সীমার মিন্ডষ 

শুরু হয়, র্পে িা 30 পেন্ডির সমািান্ডির সময়সীমা র্া দ্রুত মীমাংসা করার পর্োগগুপল্ন্ডত 

সামঞ্জসযপর্িান্ডি র্পণযত পিনপল্পখত িপরপস্থপতগুপল্র একটিরও িন্ডয়াগ িা হয়। 

 
 

30 পেন্ডির সমািান্ডির সময়সীমার মক্ষন্ডে সামঞ্জসযপর্িাি: 
মর্ন্ডক্ষন্ডে অপেোর্ক এর্ং সরকারী সংস্থা সমািান্ডির িপেয়াটি িসাপরত করন্ডত, মসটি 

মওকুফ্ করন্ডত র্া মিযস্থতা র্যর্হার করার পর্ষন্ডয় সম্মত হন্ডয়ন্ডে, তখি পিতামাতার 

সমািাি সোয় অংি পিন্ডত র্যেযতার ফ্ন্ডল্ সমািান্ডির িপেয়া ও জন্ডম োকা িপেয়ার 

শুিাপি সো অিুপষ্ঠত িা হওয়া ির্যন্ত পিপেন্ডয় মেওয়া হন্ডর্। 

 

র্পে, রু্পক্তসঙ্গত িন্ডচষ্টা করার িন্ডর এর্ং এই জাতীয় িন্ডচষ্টা িপেেুক্ত করার িন্ডর, 

সরকারী সংস্থা সমািাি সোয় পিতামাতার অংিগ্রহণ অজয ি করন্ডত সক্ষম িা হয়, তাহন্ডল্ 

সরকারী সংস্থা 30 পেন্ডির সমািান্ডির সময় মিন্ডষ, ALJ-র কান্ডে আন্ডর্েি জািান্ডত িান্ডর 
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র্ন্ডকয়া িপেয়ার অপেন্ডর্াগ খাপরজ কন্ডর মেওয়ার জিয। সরকারী সংস্থার িন্ডচষ্টার 

িপেেুপক্তন্ডত সময় এর্ং স্থান্ডির পেপিন্ডত িারেপরক সম্মত হওয়ার র্যর্স্থা করার মরকডয  
অন্তেুয ক্ত োকন্ডত হন্ডর্, মর্মি: 

 

• মর্ মর্পল্ন্ডফ্াি কল্গুপল্ করা হন্ডয়ন্ডে র্া করার মচষ্টা করা হন্ডয়ন্ডে তার পর্স্তাপরত মরকডয  এর্ং মসই 

কল্গুপল্র ফ্ল্াফ্ল্; 

• পিতামাতার কান্ডে মিপরত পচঠিিন্ডের অিুপল্পি এর্ং মকািও িাি িপতপেয়া; এর্ং 
• পিতামাতার র্াপিন্ডত র্া কমযস্থন্ডল্ র্াওয়া এর্ং মসই েিযিগুপল্র ফ্ল্াফ্ন্ডল্র 

পর্িে মরকডয । 

 

র্পে সরকারী সংস্থা মকািও পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর মিাটিি িাওয়ার 15 

পেন্ডির মন্ডিয সমািাি সো িা রান্ডখ র্া সমািাি সোয় অংি িা মিয়, তাহন্ডল্ পিতামাতা শুিাপি 

শুরু হওয়ার এর্ং 45 পেন্ডির মন্ডিয পসদ্ধান্ত জাপরর অিুন্ডরাি করন্ডত িান্ডরি। 

 

র্পে পিতামাতা এর্ং সরকারী সংস্থা সমািাি সোটি মওকুফ্ করার জিয পল্পখতোন্ডর্ 

সম্মপত জািায়, তন্ডর্ র্োর্ে িপেয়া শুিাপির জিয 45 পেন্ডির সময়সীমা িন্ডরর পেি মেন্ডক 

শুরু হন্ডর্। 

 

মিযস্থতা র্া সমািাি সো শুরু হওয়ার িন্ডর এর্ং 30 পেন্ডির সমািান্ডির সময় মিষ হওয়ার 

আন্ডগ, পিতামাতা ও সরকারী সংস্থা র্পে পল্পখতোন্ডর্ সম্মত হি মর্ মকািও চুপক্ত সির্ িয়, 

তন্ডর্ র্োর্ে িপেয়া শুিাপির 45 পেন্ডির সময়সীমা শুরু হন্ডর্ িরর্তী পেি মেন্ডক। 

 

র্পে পিতামাতা ও সরকারী সংস্থা 30 পেন্ডির সমািান্ডির সমন্ডয়র মিন্ডষ মিযস্থতার মচষ্টা 
করন্ডত রাপজ হি, তন্ডর্ উেয় িক্ষই চুপক্ত িা হওয়া ির্যন্ত মিযস্থতা িপেয়া চাপল্ন্ডয় র্াওয়ার 

জিয পল্পখতোন্ডর্ সম্মত হন্ডত িান্ডর। তন্ডর্, র্পে পিতামাতা র্া সরকারী সংস্থা মিযস্থতা িপেয়া 
মেন্ডক সন্ডর আন্ডস, তন্ডর্ র্োর্ে িপেয়া শুিাপির 45 পেন্ডির সময়সীমা িন্ডরর পেি মেন্ডক শুরু 

হন্ডর্। 

 

সমািাি পিষ্পপত্ত  িুপক্ত: 
র্পে সমািাি সোয় মকািও পর্ন্ডরান্ডির সমািাি উত্থাপিত হয়, তাহন্ডল্ পিতা-মাতা এর্ং 

সরকারী সংস্থান্ডক অর্িযই পল্পখত, আইিত র্ািযতামূল্ক চুপক্তন্ডত িন্ডর্ি করন্ডত হন্ডর্ র্া 
হ'ল্:(36) 

• পিতামাতা ও সরকারী সংস্থার একজি িপতপিপি দ্বারা স্বাক্ষপরত, র্ার সরকারী 
সংস্থাটিন্ডক চুপক্তন্ডত োকার ক্ষমতা রন্ডয়ন্ডে; এর্ং 

•  সক্ষম অপিন্ডক্ষন্ডের মর্ মকািও মের্ মকান্ডর্য  (মকািও মের্ মকার্য  র্া এই িরন্ডণর 

মামল্ার শুিাপির অপিকার রান্ডখ) র্া মফ্ডান্ডরল্ মের্ মকান্ডর্য  িন্ডয়াগন্ডর্াগয। 

সমািাি সোর ফ্ল্স্বরূি পিতামাতা ও সরকারী সংস্থা র্পে চুপক্তন্ডত িন্ডর্ি কন্ডর, তন্ডর্ 

 
(36) 34 CFR § 300.510(d).  
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মকািও িক্ষই পতিটি (3) র্যর্সাপয়ক পেন্ডির মন্ডিয চুপক্তটি র্াপতল্ কন্ডর পেন্ডত িান্ডর। 

 

 

িপক্রয়া শুিাপি : 
মকািও পর্তন্ডকয র সান্ডে জপিত পিতামাতা র্া সরকারী সংস্থা একটি র্োর্ে িপেয়া 

অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করার সময় একটি পিরন্ডিক্ষ কারন্ডণ িপেয়া শুিাপির সুন্ডর্াগ িায়। র্োর্ে 

িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর পেপি গন্ডি মতাল্া অপেরু্ক্ত িেন্ডক্ষি সম্পন্ডকয  পিতামাতা র্া সরকারী 
সংস্থার দ্বারা জািন্ডত িারার তাপরখ মেন্ডক েুই র্েন্ডরর মন্ডিয মকািও পিতামাতা র্া সরকারী 
সংস্থা শুিাপির আন্ডর্েি করন্ডত িান্ডর। েুই র্েন্ডরর িন্ডয়াজন্ডির একমাে র্যপতেমগুপল্ হল্: (1) 

LEA কততয ক পিপেযষ্ট েুল্ উিস্থািিার কারন্ডণ র্পে মকািও পিতামাতান্ডক র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা মেন্ডক পর্রত রাখা হয় এই পহসান্ডর্ মর্ এটি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর 

পেপিন্ডত সমসযাটি সমািাি কন্ডরন্ডে, অের্া (2) LEA-র মকািও পিতামাতার কান্ডে সরর্রাহ 

করা আর্িযক তেয র্জায় রাখার কারন্ডণ র্পে মকািও পিতামাতান্ডক র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ 

োন্ডয়র করন্ডত র্ািা মেওয়া হয়। 

 

িশাসপিক আইি পর্িারক  (ALJ( :  
• িিাসপিক শুিাপি েিন্ডরর একজি কমযচারী, তন্ডর্ MSDE-র িয়; 

• র্যপক্তগত র্া মিিাোরী আগ্রহ মিই র্া শুিাপিন্ডত তান্ডের র্স্তুপিষ্ঠতার মক্ষন্ডে 

র্যাঘাত ঘর্ায়;; 

• জ্ঞািী এর্ং IDEA-র পর্িাি, IDEA সম্পপকয ত রু্ক্তরাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্পিপর্পি 

এর্ং IDEA-র আইপি র্যাখযা মর্ান্ডঝি; এর্ং 
• ের্ণিপক্ত িপরচাল্িার জ্ঞাি এর্ং েক্ষতা রন্ডয়ন্ডে, উিরু্ক্ত, েযাোডয  আইপি 

অিুিীল্ন্ডির সান্ডে সামঞ্জসয মরন্ডখ পসদ্ধান্ত গ্রহণ করন্ডত ও পল্খন্ডত িান্ডরি। 

• মর্ র্যপক্ত অিযোয় শুিাপির মর্াগযতা অজয ি কন্ডরম, পতপি MSDE-র মকািও 

কমযচারী িি, কারণ তান্ডক MSDE কততয ক শুিাপির কমযকতয া পহসান্ডর্ কাজ 

করার জিয অেয িোি করা হয়।37 

• MSDE শুিাপি কমযকতয া পহসান্ডর্ কাজ করা র্যপক্তন্ডের একটি তাপল্কা রাখন্ডর্, র্ান্ডত 

এই র্যপক্তর িন্ডতযন্ডকর মর্াগযতার পর্র্তপত অন্তেুয ক্ত করা র্ায়। এই তেযটি OAH 

ওন্ডয়র্সাইন্ডর্ উিল্ব্ধ রন্ডয়ন্ডে।38 

 

র্থার্থ িপক্রয়া  অপিন্ডর্ান্ডগর পর্ষয়র্স্তু: 
অিয িক্ষ সম্মপত িা পেন্ডল্ মর্ িক্ষটি (পিতামাতা র্া সরকারী এন্ডজপি) র্োর্ে িপেয়া 

অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডর, তারা র্োর্ে িপেয়া শুিাপিন্ডত সমসযা উত্থািি িাও করন্ডত িান্ডর, 

মর্গুপল্ র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগ উত্থািি করা হয়পি। 

শুিাপির অপিকার: 

 
(37)  34 CFR § 303.443(c)(2); 34 CFR § 300.511(c)(1-2). 
(38)  34 CFR § 303.443(c)(3); 34 CFR § 300.511(c)(3). 
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মর্ মকািও িকার িপেয়া শুিাপির িন্ডক্ষর (IDEA িতঙ্খল্া সংোন্ত িদ্ধপত সংোন্ত শুিাপি 

সহ) এইসর্ মক্ষন্ডে অপিকার রন্ডয়ন্ডে: 

• মের্ সরকান্ডরর িারা §9-1607.1, Maryland-এর সটীক মকাড অিুসান্ডর, 

র্োর্ে িপেয়া শুিাপিন্ডত পিন্ডজন্ডক িপতপিপিত্ব করা অের্া মকািও 

আইিজীর্ী দ্বারা িপতপিপিত্ব িাওয়া; 
• িপতর্ন্ধী পিশুন্ডের সমসযার পর্ষন্ডয় পর্ন্ডিষ জ্ঞাি র্া িপিক্ষণ িাি একজি 

আইিজীর্ী ও র্যপক্তন্ডের সন্ডঙ্গ মর্াগান্ডর্াগ করা ও তান্ডের মেন্ডক িরামিয 
মেওয়া; 

• িমাণ উিস্থািি ও মমাকাপর্ল্া, পর্পেন্নোন্ডর্ র্াচাই করা এর্ং সাক্ষীন্ডের উিপস্থত করা; 

• শুিাপিন্ডত এমি মকািও িমান্ডণর উিস্থািি পিপষদ্ধ করা র্া িকাি করা হয়পি 

• শুিাপির কমিন্ডক্ষ 5 টি র্যর্সাপয়ক পেি আন্ডগ মসই িক্ষ; 

• শুিাপির জিয একটি পল্পখত, অের্া পিতামাতার পর্কন্ডল্প, তর্েুযপতি, িপতটি 

িন্ডব্দর মরকডয  অপিগ্রহণ; এর্ং 
• সতয ও পসদ্ধান্তগুপল্র একটি পল্পখত, অের্া পিতামাতার পর্কন্ডল্প, তর্েুযপতি অিুসন্ধাি অপিগ্রহণ। 

 

অপতপরক্ত তথয িকাশ : 
মকািও র্োর্ে িপেয়া শুিাপির আন্ডগ কমিন্ডক্ষ িাাঁচটি (5) র্যর্সাপয়ক পেি আন্ডগ, 

পিতামাতা ও সরকারী এন্ডজপিন্ডক অর্িযই মসই তাপরন্ডখর মন্ডিয সমাি সমস্ত মূল্যায়ি এর্ং 
পিতামাতা র্া সরকারী এন্ডজপি শুিাপিন্ডত র্যর্হার করন্ডত চায়, এমি মূল্যায়ন্ডির উির পেপি 

কন্ডর সুিাপরিগুপল্ এন্ডক অিন্ডরর কান্ডে িকাি করন্ডত হন্ডর্। একটি ALJ অিয িন্ডক্ষর সম্মপত 

োিাই শুিাপির সময় িাসপঙ্গক মূল্যায়ি র্া সুিাপরি ির্তয ি মেন্ডক এই িন্ডয়াজিীয়তা মািন্ডত 

চায় িা, এমি মকািও িক্ষন্ডক র্ািা পেন্ডত িান্ডর। 

 

পিতামাতার অপিকার : 
এন্ডক্ষন্ডে পিতামাতার অপিকার রন্ডয়ন্ডে: 

• সন্তািন্ডক উিপস্থত করার; 

• শুিাপিটি জিগন্ডণর জিয উন্মুক্ত করার; এর্ং 
• শুিাপির মরকডয , উদ্ভাপর্ত সতয এর্ং আিিান্ডক মেওয়া পসদ্ধান্তগুপল্ পর্িামূন্ডল্য 

িাওয়ার। 

 

শুিাপির পসদ্ধান্ত : 
মকািও পিশু পিখরচায় উিরু্ক্ত সরকাপর পিক্ষা (FAPE) মিন্ডয়ন্ডে পকিা, মস পর্ষন্ডয় ALJ-

এর পসদ্ধান্ত অর্িযই মূল্ কারন্ডণর পেপিন্ডত হওয়া উপচত। িদ্ধপতগত ল্ঙ্ঘন্ডির অপেন্ডর্াগ এন্ডি 

একটি ALJ মর্র করন্ডত িান্ডর মর্ িদ্ধপতগত অিতুল্তার মক্ষন্ডেই শুিুমাে পিশুটি FAPE 

িপরন্ডষর্া িায়পি: 

 

• FAPE-এর মক্ষন্ডে পিশুটির অপিকান্ডর হস্তন্ডক্ষি; 
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• পিশুটির মক্ষন্ডে একটি FAPE সরর্রান্ডহর পর্ষন্ডয় পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ায় 

অংি মিওয়ার জিয পিতামাতার সুন্ডর্ান্ডগ উন্ডেখন্ডর্াগযোন্ডর্ হস্তন্ডক্ষি করা 
হন্ডয়ন্ডে; র্া 

• একটি পিক্ষামূল্ক সুপর্িার র্ঞ্চিা ঘটিন্ডয়ন্ডে। 

IDEA-র িার্য  B (34 CFR 300.500 মেন্ডক 300.536)-এর অিীন্ডি রু্ক্তরাষ্ট্রীয় 

পর্পিগুপল্র িদ্ধপতগত সুরক্ষা সংোন্ত পর্োন্ডগ িন্ডয়াজিীয়তা মমন্ডি চল্ার জিয মকািও 

ALJ মকািও সরকারী এন্ডজপিন্ডক আন্ডেি করন্ডত র্ািা মেওয়ার জিয উিন্ডর র্পণযত 

পর্িািগুপল্র মকািওটিই র্যাখযা করা র্ায় িা। 

 

মকািও পিশুন্ডক র্োর্েোন্ডর্ পচপিত করা, মূল্যায়ি করা, র্া স্থািি করা হন্ডয়পেল্ পকিা র্া 
পিশুটিন্ডক র্োর্েোন্ডর্ িােপমক হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া সরর্রাহ করা হন্ডয়পেল্ পকিা, মস পর্ষন্ডয় 

ALJ-র পসদ্ধান্ত অর্িযই মূল্ পেপির সান্ডিন্ডক্ষ হওয়া উপচত।  িদ্ধপতগত ল্ঙ্ঘন্ডির অপেন্ডর্াগ 

এন্ডি মকািও ALJ আপর্ষ্কার করন্ডত িান্ডর মর্ মকর্ল্মাে এইসর্ িদ্ধপতগত অন্ডর্াগযতার 

কারন্ডণই পিশুটিন্ডক র্োর্েোন্ডর্ পচপিত করা, মূল্যায়ি, স্থািি র্া িােপমক হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া 
সরর্রাহ করা হয়পি: 

• পিশুটির িিাক্তকরণ, মূল্যায়ি ও স্থাি এর্ং পিশুটি ও তার িপরর্ান্ডরর জিয িােপমক 

হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্া স্থািি র্া পর্িান্ডির ফ্ন্ডল্ পিশুটির অপিকার র্ািািাি হন্ডয়ন্ডে; 

• পিশু ও তার িপরর্ান্ডরর িােপমক িিাক্তকরণ, মূল্যায়ি, স্থাি পিিযারণ র্া 
িারপিক হস্তন্ডক্ষি িপরন্ডষর্াপের পর্ষন্ডয় পসদ্ধান্ত গ্রহন্ডণর িপেয়ান্ডত অংি 

মিওয়ার জিয পিতামাতার সুন্ডর্াগন্ডক উন্ডেখন্ডর্াগযোন্ডর্ র্ািা মেওয়া হন্ডয়ন্ডে; 

অের্া 
• মকািও পিক্ষাগত র্া উন্নয়িমূল্ক সুপর্িার র্ঞ্চিার কারণ ঘন্ডর্ন্ডে। 

  

িথৃক কারন্ডর্ িপক্রয়া অপিন্ডর্াগ : 
IDEA-র কার্যপির্যাহী সুরক্ষা পর্োন্ডগর মকািও পকেুই পিতামাতান্ডক ইন্ডতামন্ডিয োন্ডয়রকত ত 

িপেয়ার অপেন্ডর্াগ মেন্ডক িতেক মকািও পর্ষন্ডয় িতেক কারন্ডণ িপেয়ার অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র 

করন্ডত র্ািা মেয় িা। 

 

সময়সীমা এর্ং শুিাপির সুপর্িা : 
সমািাি সোগুপল্র জিয 30 পেন্ডির সময়সীমা মিষ হওয়ার িন্ডর 45 পেন্ডির মন্ডিয র্া 30 

পেন্ডির সমািান্ডির সময়সীমার মক্ষন্ডে সামঞ্জসযপর্িান্ডির অিীন্ডি মর্মির্া র্পণযত হন্ডয়ন্ডে মর্, 

সামঞ্জসয করা সময়কাল্ মিষ হওয়ার 45 পেন্ডির মন্ডিয: 
• শুিাপি একটি চূিান্ত পসদ্ধান্ত মিৌাঁন্ডেন্ডে; এর্ং 
• এই পসদ্ধান্ডন্তর একটি অিুপল্পি িন্ডতযক িক্ষন্ডক মমইল্ করা হয়। 

 

মকািও ALJ মকািও িন্ডক্ষর অিুন্ডরান্ডি 45-পেন্ডির সময়কাল্ োপিন্ডয় পিপেযষ্ট সময়সীমা 
পেন্ডত িান্ডর। িপতটি শুিাপি অর্িযই এমি এক সময় ও স্থান্ডি ঘর্ন্ডত হন্ডর্, র্া পিতামাতা ও 

সন্তান্ডির িন্ডক্ষ র্োর্েোন্ডর্ সুপর্িাজিক। 

 



পিতামাতার অপিকার – মমপরল্যান্ডের কার্যপির্যাহী সরুক্ষা - ইিফ্যান্ট এর্ং পিশুন্ডের জিয আপল্য ইন্টারন্ডেিিি, পিসু্কল্ মেিাল্ এডুন্ডকিি, 

মেিাল্ এডুন্ডকিি 

 

সংশ োধিত মে 2021_চূড়োন্ত     41 

কোর্ যকর জুলোই 1, 2021 
 

ত্বরাপিত র্ন্ডকয়া িপক্রয়া শুিাপি (IEP ONLY(: 

একটি িপতর্ন্ধী পিশুর িন্ডক্ষ র্খি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা হয়, তখি 

তাত্ক্ষপণক কারন্ডণ িপেয়া শুিাপির র্যর্স্থা করার জিয মকািও সরকারী এন্ডজপি োয়র্দ্ধ, 

এন্ডের সান্ডিন্ডক্ষ: 

• িপতর্ন্ধী মকািও পিশু মর্ র্তয মান্ডি েপতয  মিই এর্ং সু্কন্ডল্ িিান্ডিািা করন্ডে িা; 
• একটি অন্তর্যতীকাল্ীি পর্কল্প পিক্ষার্যর্স্থায় িপতর্ন্ধী পিশুটির স্থাি; র্া 
• র্পহঃিকান্ডির সংকল্প 

 

র্োর্ে িপেয়া শুিাপি অপেন্ডর্াগ োন্ডয়ন্ডরর তাপরন্ডখর 20 পেন্ডির মন্ডিয হওয়া উপচত। 

শুিাপির 10 টি পর্েযাল্য় পের্ন্ডসর মন্ডিয অর্িযই ALJ-মক একটি পসদ্ধান্ত পিন্ডত হন্ডর্। 

র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর মিাটিি িাপির সাত (7) পেন্ডির মন্ডিয একটি সমািাি সো 
অর্িযই হওয়া উপচত এর্ং র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাওয়ার 15 পেন্ডির মন্ডিয উেয় 

িন্ডক্ষর সন্তুপষ্টর মক্ষন্ডে পর্ষয়টি সমািাি িা করা হন্ডল্ র্োর্ে িপেয়া শুিাপি এপগন্ডয় মর্ন্ডত 

িান্ডর। 

 
 

শুিাপির পসদ্ধান্তগুপল্: 
মকািও র্যপক্তগতোন্ডর্ িিাক্তন্ডর্াগয তেয মুন্ডে মফ্ল্ার িন্ডর, সরকারী এন্ডজপি অিুসন্ধাি ও 

পসদ্ধান্তগুপল্ মেন্ডর্র উিন্ডেষ্টা িযান্ডিন্ডল্ স্থািান্তপরত করার জিয োয়র্দ্ধ এর্ং মসই ফ্ল্াফ্ল্গুপল্ 

ও পসদ্ধান্তগুপল্ জিগন্ডণর কান্ডেও উিল্ব্ধ করন্ডত হন্ডর্।39 

 

শুিাপির পসদ্ধান্ডন্তর িূডান্ততা : 
পিতামাতা র্া সরকারী এন্ডজপি কততয ক আন্ডর্েি িা জািান্ডিা ির্যন্ত ALJ-এর পসদ্ধান্তই 

চূিান্ত। অিুসন্ধাি ও পসদ্ধান্ডন্তর ফ্ন্ডল্ কু্ষব্ধ মর্ মকািও িন্ডক্ষর র্োর্ে িপেয়া শুিাপিন্ডত 

উিস্থাপিত অপেন্ডর্ান্ডগর িপত সম্মাি জাপিন্ডয় মেওয়াপি মামল্া করার অপিকার রন্ডয়ন্ডে। 

 
আন্ডর্েি: 

মকািও িক্ষ শুিাপির ফ্ল্াফ্ল্ ও পসদ্ধান্ডন্তর সান্ডে একমত িা হন্ডল্ ALJ-র পসদ্ধান্ডন্তর তাপরখ 

মেন্ডক 120 পেন্ডির মন্ডিয পর্তপকয ত মাো পিপর্যন্ডিন্ডষ উিরু্ক্ত এখপতয়ান্ডরর মকািও রাজয 
আোল্ন্ডত র্া মাপকয ি রু্ক্তরান্ডষ্ট্রর মজল্া আোল্ন্ডত মেওয়াপি র্যর্স্থা পিন্ডয় আপিল্ করন্ডত 

িান্ডরি। 

 

মর্ মকািও িাগপরক িেন্ডক্ষন্ডি আোল্ত র্া করন্ডর্ি: 

•  িিাসপিক কার্যেন্ডমর মরকডয  গ্রহণ করন্ডর্ি; 

• পিতামাতার র্া সরকারী সংস্থার অিুন্ডরান্ডি অপতপরক্ত িমাণ শুিন্ডর্ি; 

• িমাণ ির্তয ন্ডির পেপিন্ডত তাাঁর পসদ্ধান্তন্ডক িপতস্থাপিত করন্ডর্ি: এর্ং 
 

(39)  34 CFR § 300.513(d). 
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• মসই উিিমটিন্ডক র্হাল্ করন্ডর্ি মর্টিন্ডক আযোল্ত উিরু্ক্ত র্ন্ডল্ পিিযারণ কন্ডরন্ডে। 

 

IDEA-র অংি B-এর মকািও পর্ষয়ই মাপকয ি রু্ক্তরান্ডষ্ট্রর সংপর্িান্ডির অিীন্ডি িাি 

অপিকার, িদ্ধপত এর্ং িপতকারগুপল্ন্ডক িপতহত র্া সীমার্দ্ধ কন্ডর িা, আন্ডমপরকািন্ডের 

িপতর্ন্ধী আইি 1990, পিন্ডরািাম পে এর 

1973 এর িুির্যাসি আইি (িারা 504), র্া িপতর্ন্ধী পিশুন্ডের অপিকার রক্ষার 
অিযািয মফ্ডান্ডরল্ আইি। IDEA-র অংি B-এর অিীন্ডিও উিল্েয এই আইন্ডির 
আওতায় োকা োণ মচন্ডয় আইন্ডির অিীন্ডি িাগপরক র্যর্স্থা োন্ডয়র করা র্যতীত, 

উিন্ডর র্পণযত র্োর্ে িপেয়া িদ্ধপতটি পিতামাতা র্া সরকাপর সংস্থার দ্বারা োন্ডয়র 
করা হন্ডল্ মসটি IDEA-র অংি B-এর অিীন্ডি োন্ডয়র করা িপেয়ার সমতুল্ মান্ডি 
সম্পন্ন হন্ডত হন্ডর্। এর অেয, পিতামাতা IDEA-র অিীন্ডি উিল্ব্ধ আইন্ডির সান্ডে 
সংরু্ক্ত অিয আইন্ডির অিীিস্ত িপতকারগুপল্ও মিন্ডত িান্ডরি, তন্ডর্ সািারণোন্ডর্ 
অিযািয আইন্ডির অিীন্ডি োণ মিন্ডত পিতামাতার অর্িযই সরাসপর আোল্ন্ডত র্াওয়ার 
আন্ডগ িেন্ডম IDEA-র অিীী্ন্ডি উিল্ব্ধ িিাসপিক িপতকারগুপল্ র্যর্হার করন্ডত হন্ডর্ 
(অেযাত্, র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ , সমািাি সো, এর্ং পিরন্ডিক্ষ কারন্ডণ িপেয়া 
শুিাপির িদ্ধপত)। 

 
 

 আইি ীর্ীর িাপরশ্রপমক 
IEP এর্ং IFSP 

34 C.F.R. § 300.517 
 

IDEA-র আওতািীি মর্ মকািও পেয়াকল্াি র্া িেন্ডক্ষন্ডে্র মক্ষন্ডে আোল্ত তার 
পর্ন্ডর্চিার পেপিন্ডত আইিজীপর্ন্ডের রু্পক্তসঙ্গত পফ্ িোি করন্ডত িান্ডর: 

• িপতর্ন্ধী পিশুর পিতা-মাতা র্া অপেোর্ক পর্পি পর্রাজমাি িাটিয ; 
• মকািও পর্রাজমাি িাটিয র িপত পর্পি MSDE র্া পিতামাতার আইিজীর্ীর পর্রুন্ডদ্ধ 

অর্স্থািকারী অিয মকািও সরকারী সংস্থা মর্টি মকািও অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডর র্া 
িরর্তী মকািও িেন্ডক্ষি মিয় মর্টি অমূল্ক, অন্ডর্ৌপক্তক, র্া পেপিহীি, অের্া 
পিতামাতার আইিজীর্ীর পর্রুন্ডদ্ধ অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডর এর্ং মামল্াটি েষ্টতই 

অন্ডহতুক, অন্ডর্ৌপক্তক র্া পেপিহীি িমাপণত হওয়ার িরও মামল্া চাপল্ন্ডয় র্ায়; র্া 
• মকািও পর্রাজমাি িাটিয র িপত পর্পি MSDE র্া পিতামাতার আইিজীর্ীর র্া 

পিতামাতার পর্রুন্ডদ্ধ অর্স্থািকারী অিয মকািও সরকারী সংস্থা, পর্পি পিতামাতার 

অপেন্ডর্াগ র্া িরর্তী কারন্ডণর পেয়াকল্ািটি মকািও অিুপচত উন্ডেন্ডিয মর্মি 

হয়রাি করা, অিন্ডয়াজিীয় পর্ল্ম্ব ঘর্ান্ডিা, র্া অর্ো মামল্া-মমাকেমার র্যয় 

র্ািান্ডিার জিয উিস্থািি কন্ডরি। 

 

িেি পফ্ অর্িযই সম্প্রোন্ডয়র পর্েযমাি হান্ডরর পেপিন্ডত পিিযাপরত হন্ডত হন্ডর্ মর্খান্ডি িেি 

িপরন্ডষর্াগুপল্র িরণ এর্ং গুণমান্ডির জিয িপেয়াটি উত্থাপিত হন্ডয়পেল্। িেি পফ্ গণিা 
করার মক্ষন্ডে মকািও িকার মর্ািাস অের্া গুণক র্যর্হার করা র্ান্ডর্ িা। IDEA-র অিীন্ডি 
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িাি তহপর্ল্টিন্ডক আইিী পফ্, আোল্ন্ডতর র্যয় র্া FAPE পিপিতকরন্ডণর জিয মকািও 

িপতর্ন্ধী পিশুর িন্ডক্ষ মিওয়া র্যর্স্থার সান্ডে রু্ক্ত অিযািয র্যয় র্হন্ডণ র্যর্হার করা র্ান্ডর্ িা। 

 
পিনপল্পখত িপরপস্থপতন্ডত পফ্ িোি করা র্ান্ডর্ িা: 
• মকািও IFSP র্া IEP টিন্ডমর তর্ঠন্ডকর জিয র্পে িা মসটি র্ন্ডকয়া িপেয়া 

শুিাপি র্া পর্চাী্র পর্োগীয় র্যর্স্থা গ্রহন্ডণর ফ্ল্াফ্ল্ পহসান্ডর্ ডাকা হয়; 

• একটি র্ন্ডকয়া িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করার িূন্ডর্য মিযস্থতার জিয; 
• সমািাি সোর জিয; এর্ং 
• পিতামাতার কান্ডে পল্পখত সমন্ডঝাতা িস্তান্ডর্র িরর্তীন্ডত িেি অিুসারী িপরন্ডষর্াগুপল্র জিয র্পে: 

o িস্তার্টি পর্পি 68, মর্সামপরক কার্যপর্পির মফ্ডান্ডরল্ পর্পিগুপল্র 

অিীন্ডি িার্য সময়কান্ডল্র মন্ডিয মেওয়া হয় অের্া িিাসপিক 

কার্যেন্ডমর মক্ষন্ডে িপেয়া শুরু হওয়ার 

o েি পেন্ডিরও মর্পি িূন্ডর্য মেওয়া হয় 

o েি পেন্ডির মন্ডিয মেওয়া িস্তার্টি গতহীত হয় িা; এর্ং 
o আোল্ত মন্ডি কন্ডরি মর্ শুিাপিন্ডত পিতামাতার িাি স্বপস্ত 

তান্ডের কান্ডে পিষ্পপির িস্তান্ডর্র মচন্ডয় মর্পি সুপর্িাজিক িয়। 

পিষ্পপি িস্তার্ িতযাক্ষান্ডির মক্ষন্ডে পিতা-মাতার কারণটি র্ন্ডেষ্ট 

িযায়সঙ্গত হন্ডল্ পফ্ এর্ং র্যয় িোি করা মর্ন্ডত িান্ডর। 

 

পিনপল্পখত িপরপস্থপতন্ডত পফ্ কমান্ডিা মর্ন্ডত িান্ডর: 

• পিতা-মাতা র্া পিতামাতার অযার্পিযটি পর্ন্ডরাি সমািান্ডির পর্ষয়টিন্ডক অন্ডর্ৌপক্তকোন্ডর্ 

েীঘযস্থায়ীোন্ডর্ কন্ডরন্ডে; 

• তুল্িামূল্ক সম েক্ষতা, খযাপত এর্ং অপেজ্ঞতা সম্পন্ন 

আইিজীপর্ন্ডের দ্বারা অিুরূি িপরন্ডষর্াপের জিয সম্প্রোন্ডয়র 

মন্ডিয িচুর িপরমান্ডণ অন্ডর্ৌপক্তক পফ্ র্তপদ্ধ হন্ডয়ন্ডে; 

• িপেয়াটির িকত পত পর্ন্ডর্চিা কন্ডর র্ল্া র্ায় মর্ সময় এর্ং িপরন্ডষর্াগুপল্ অপতপরক্ত পেল্; র্া 
• আইিজীপর্ র্োর্ে িপেয়াটির শুিাপির অিুন্ডরাি মিাটিি োপখল্ 

করার জিয উিরু্ক্ত তেয িোি কন্ডরি পি। 

 

পফ্ হ্রাস করা হন্ডর্ িা র্পে: 

• সরকাপর সংস্থা সমািাি েীঘযাপয়ত কন্ডরন্ডে; র্া 
• িদ্ধপতগত সুরক্ষা িন্ডয়াজিীয়তার ল্ঙ্ঘি হন্ডয়পেল্। 

 

মর্ন্ডহতু পিতামাতার আইিজীপর্ন্ডের পফ্ আোয় করার অপিকার IDEA-মত পিিযাপরত পকেু 

িতয  িূরন্ডণর উির পিেয র কন্ডর, তাই পিতামাতার উপচত এপর্ষন্ডয় তান্ডের আইিজীর্ীন্ডের সান্ডে 

আন্ডল্াচিা করা । 
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সংর্ুপক্ত: 

IDEA-র পর্র্াে সমািাি িপক্রয়ার তুল্িামূল্ক িাটয  
 

 
মিযস্থতা সঠিক িপক্রয়া 

অপিন্ডর্াগ 

সমািাি 

িপক্রয়া রাষ্ট্রীয় অপিন্ডর্াগ 

মক এই িপেয়াটি 

শুরু করন্ডত িান্ডরি? 

পিতামাতা র্া 
সরকারী সংস্থা, তন্ডর্ 

উেয়ন্ডকই ঐপেক হন্ডত হন্ডর্ 

পিতামাতা র্া 
সরকারী সংস্থা 

িক্ষরা মিযস্থতা মিওয়ায় সম্মত িা 
হন্ডল্ সরকারী সংস্থা একটি র্োর্ে 

িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাওয়ার িন্ডর সমািাি 

সোর সময়সচূী পিিযারণ কন্ডর 

রান্ডষ্ট্রর র্াইন্ডর োকা 
র্যপক্ত সহ মর্ মকািও 

র্যপক্ত র্া সংস্থা 

োপখল্ করার 

সময়সীমা কত? 

উন্ডেপখত মিই তখি মেন্ডক 2 র্ের 

র্খি িাটিয  র্খি অর্গত 

হন্ডয়ন্ডে র্া 
র্খি অর্গত হওয়া 

উপচত 

পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া 
অপেন্ডর্ান্ডগর সময় মেন্ডক 

অপের্ুক্ত ল্ঙ্ঘন্ডির 

তাপরখ মেন্ডক 1 র্ের 

  সমসযা   

  সীমার্দ্ধ িতযািার1   

কী সমসযা হন্ডত িান্ডর অিীন্ডি মর্ মকািও পর্ষয় সিাক্তকরণ, মূল্যায়ি র্া 
পিক্ষাগত পিন্ডয়াগ র্া 
পর্িামূন্ডল্য উির্ুক্ত 

জিপিক্ষার পর্িাি 

সম্পপকয ত মর্ মকািও পর্ষয় 
(র্যপতেম রন্ডয়ন্ডে)  

পহসান্ডর্ উত্থাপিত পর্ষয়গুপল্র অিুরূি অপের্ুক্ত ল্ঙ্ঘি সমূহ 
সমািাি হন্ডয়ন্ডে? অংি 300 অন্তেূয ক্ত পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ IDEA-র অংি B 

অের্া অংি 
 িূন্ডর্য উত্থাপিত পর্ষয়  300 
 র্ন্ডকয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র   

 করার জিয   

 (র্যপতেম রন্ডয়ন্ডে)2   

    

সমসযাগুপল্ 

সমািান্ডির 

সময়সীমা কী? 

উন্ডেপখত মিই সময়সীমার পিপেযষ্ট 

মকািও িপরর্িযি িা হন্ডল্ 

সমািান্ডির সময়সীমার 

মিষ মেন্ডক 45 পেি 

অর্পি3, 4 

সরকারী সংস্থান্ডক অর্িযই 
পিতামাতার কাে মেন্ডক র্োর্ে 

িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাপির 15 পেন্ডির 

মন্ডিয একটি সমািাি সোর আহ্বাি 

করন্ডত হন্ডর্, র্পে িা উেয়িক্ষ 

পল্পখতোন্ডর্ সোটি এপিন্ডয় মর্ন্ডত 

সম্মত হয় র্া মিযস্থতায় রাপজ হয় 

অপেন্ডর্াগ িাপি 

মেন্ডক 60 পেি অর্পি, 

র্পে িা র্িযন্ডির অিুমপত 

মেওয়া হয়8 
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সমািান্ডির সময়সীমা হল্ পিতামাতার 

র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর িািযতা 
মেন্ডক 30 পেি অর্পি র্পে িা উেয়িক্ষ 

অিযোয় সম্মত হয় র্া পিতামাতা র্া 
সরকাপর সংস্থা সমািাি সোয় অংি পিন্ডত 

র্যেয হয় র্া সরকারী সংস্থা পিতামাতার 

মেন্ডক িপেয়া অপেন্ডর্াগটি িাওয়ার 15 

পেন্ডির মন্ডিয সমািাি সো আহ্বাি করন্ডত 

র্যেয হয় 3,  5,  6, 7 

 

মক সমসযার সমািাি 

কন্ডর? 

একজি মিযস্থতাকারীর 

সহায়তায় পিতামাতা 
এর্ং সরকারী সংস্থা 

শুিাপি কমযকতয া / 

িিাসপিক আইি 

পর্চারিপত (ALJ) 

পিতামাতা ও সরকাপর সংস্থা 
 

উেয় িক্ষন্ডক মর্ মকািও সমািান্ডি 

অর্িযই সম্মত হন্ডত হন্ডর্ 

Maryland State 
Department of 

Education9 

 িপেয়া ঐপেক এর্ং উেয় 

িক্ষন্ডক অর্িযই মর্ 

মকািও পর্ষন্ডয় সহমত 

হন্ডত হন্ডর্ সমািাি 

   

1 র্পে পিন্ডনাক্ত কারন্ডণ পিতা-মাতান্ডক িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত র্ািা মেওয়া হয় তাহন্ডল্ পিতামাতার জিয মকািও সময়সীমা 
িন্ডর্াজয হন্ডর্ িা: (1) সরকারী এন্ডজপি কততয ক এন্ডহি পিপেযষ্ট েুল্ উিস্থািিা মর্ এটি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্ান্ডগর পেপিন্ডত সমসযাটি 

সমািাি কন্ডরন্ডে; র্া (2) IDEA-র 300 অংন্ডির অিীন্ডি পিতামাতান্ডক িন্ডেয় তেয সরকারী সংস্থার দ্বারা মরাি করা (34 C.F.R. 

§300.511(f))। 

 

2 এজাতীয় র্যপতেমগুপল্র মন্ডিয অন্তেুয ক্ত রন্ডয়ন্ডে: সরকারী সংস্থা মকািও র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত িান্ডর িা র্া পর্ন্ডিষ 

পিক্ষার িপরন্ডষর্াগুপল্র িােপমক পর্িান্ডির এর সম্মপত অস্বীকার করার জিয মকািও পিতামাতার অস্বীকত পত পর্ন্ডর্চিা করায় মিযস্থতা 
করন্ডত িান্ডর িা(34 C.F.R. §300.300(b)(3)); িার্পল্ক এন্ডজপি র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করন্ডত র্া পিতামাতার দ্বারা 
িপতপষ্ঠত মর্সরকাপর সু্কল্ পিশু র্া র্াপির সু্কন্ডল্ িিা পিশুর িােপমক মূল্যায়ি র্া িুিপিযমযান্ডণর সম্মপতন্ডত পিতামাতার অস্বীকারন্ডক 

অগ্রাহয করার জিয মিযস্থতা করন্ডত িান্ডর িা; (34) C.F.R. §300.300(c)(4)(i)); অপেোর্কগণ মর্সরকারী পর্েযাল্ন্ডয়র পিশুন্ডের 

িািয িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করার অপিকার সরকারী সংস্থার সন্তান্ডির িন্ডয়াজিীয়তাগুপল্ িরূণ করন্ডত র্যেযতার মন্ডিয সীমার্দ্ধ 

(34 পসএফ্.আর। §300.140); উচ্চতর েক্ষ পিক্ষক সরর্রান্ডহ িার্পল্ক এন্ডজপিটির র্যেযতা র্োর্ে িপেয়া সম্পপকয ত পর্ষয় িয়, তন্ডর্ 

রাজয পিক্ষা সংস্থা (SEA) (34 C.F.R. §300.156(e)) এর কান্ডে একটি রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা মর্ন্ডত িান্ডর। 

 

3 র্পে িতঙ্খল্া সংোন্ত িদ্ধপত অিসুান্ডর তাত্ক্ষপণক শুিাপির জিয র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র করা হয়, র্া পিশু র্তয মান্ডি েপতয  িা 
হন্ডয় োন্ডক র্া সু্কন্ডল্ িা আন্ডস, তাহন্ডল্ সমািান্ডির সময়কাল্ হন্ডর্ 15 কযান্ডল্োন্ডরর পি্র্স (সোর 7 পেন্ডির মন্ডিয অিুপষ্ঠত হন্ডর্)। র্পে 

উেয় িন্ডক্ষর সন্তুপষ্ট অিুসান্ডর পর্ষয়টির সমািাি িা করা হয়, তাহন্ডল্ শুিাপির জিয শুিাপির অিুন্ডরান্ডির তাপরন্ডখর 20 পেন্ডির মন্ডিয 
অর্িযই শুিাপি হন্ডত হন্ডর্ এর্ং শুিাপির 10 টি সু্কল্ পেন্ডির িন্ডর একটি পসদ্ধান্ত জাপর করন্ডত হন্ডর্। (34 C.F.R. §300.532(c) ও 

COMAR 13A.05.01.15). 
 

4 একটি শুিাপি কমযকতয া / ALJ উেয় িন্ডক্ষর অিুন্ডরান্ডি পিপেযষ্ট িপরর্পিত সময়সীমা পেন্ডত িান্ডর। (34 C.F.R. §300.516(c)). 

 

5 এই পর্পিগুপল্ 30-পেন্ডির সমািাি সময়সীমা িপরর্তয ন্ডির অিুমপত মেয়। র্োর্ে িপেয়া শুিাপির জিয 45 পেন্ডির সময়ন্ডরখা পিনপল্পখত 

ইন্ডেন্টগুপল্র মন্ডিয একটি ইন্ডেন্ডন্টর িন্ডররপেি শুরু হয়: (1) উেয় িক্ষই সোটি র্াপতল্ করার জিয পল্পখতোন্ডর্ সম্মত; (2) মিযস্থতা 
র্া সমািাি সোর মর্ন্ডকািও একটি শুরু হওয়ার িন্ডর পকন্তু 30 পেন্ডির মময়াে মিষ হওয়ার আন্ডগ, িক্ষগুপল্ পল্পখতোন্ডর্ সম্মত হি মর্ 

মকািও িকার চুপক্ত সির্ িয়; (3) র্পে উেয় িক্ষ 30 পেন্ডির মরন্ডজাপল্উিি সময় মিন্ডষ মিযস্থতা অর্যাহত রাখন্ডত পল্পখতোন্ডর্ সম্মত 

হয় পকন্তু িরর্তীকান্ডল্, পিতামাতা র্া সরকাপর সংস্থা মিযস্থতা িপেয়া মেন্ডক সন্ডর আন্ডস। (34 C.F.R. §300.510 (c)). 

 

6 সমািাি সোয় অংি পিন্ডত পিতামাতার র্যেযতা, সোটি অিুপষ্ঠত িা হওয়া ির্যন্ত সমািাি িপেয়া এর্ং র্োর্ে িপেয়া শুিাপির 
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সময়সীমান্ডক পর্ল্পম্বত কন্ডর। (34 C.F.R. §300.510(b)(3)). 

 

7 র্পে সরকারী সংস্থা পিতামাতার র্োর্ে িপেয়া অপেন্ডর্াগ িাওয়ার 15 পেন্ডির মন্ডিয সমািাি সো করন্ডত র্যেয হয় র্া সমািাি সোয় 

অংি পিন্ডত র্যেয হয়, তন্ডর্ পিতামাতা স্থায়ী িপেয়া শুিাপির সময়সীমা শুরু করন্ডত ALJ -র হস্তন্ডক্ষি চাইন্ডত িান্ডরি (34 C.F.R. 

§300.510(b)(5))। 

 

8 মকািও অপেন্ডর্ান্ডগর মক্ষন্ডে র্যপতেমী িপরপস্থপত উিপস্থত হন্ডল্ রাষ্ট্রীয় অপেন্ডর্ান্ডগর সমািান্ডির সময়সীমা র্ািান্ডিা মর্ন্ডত িান্ডর র্া 
পিতামাতা (র্া র্যপক্ত র্া সংস্থা, মিযস্থতা র্া পর্ন্ডরান্ডির সমািান্ডির পর্কল্প পর্কল্প র্পে রান্ডষ্ট্রর অিীন্ডি র্যপক্ত র্া সংস্থার কান্ডে উিল্ব্ধ 

োন্ডক তন্ডর্ িদ্ধপতগুপল্) এর্ং সরকারী সংস্থা মিযস্থতায় জপিত হওয়ার জিয র্া রান্ডজয উিল্েয হন্ডল্ পর্ন্ডরান্ডির সমািান্ডির অিযািয 
পর্কল্প উিান্ডয় জপিত হওয়ার সময় র্াপিন্ডয় পেন্ডত সম্মত হয় (34 C.F.R. §300.152(b)(1))। 

 

9 MSDE অপেন্ডর্াগ িদ্ধপতগুপল্ সরকারী সংস্থার পর্ন্ডর্চিার পেপিন্ডত, অপেন্ডর্াগটি সমািান্ডির িস্তার্ সহ সরকাপর সংস্থাটিন্ডক 

অপেন্ডর্ান্ডগর জর্ার্ মেওয়ার সুন্ডর্াগ িোি কন্ডর; এর্ং পিতামাতার জিয র্ারা অপেন্ডর্াগ োন্ডয়র কন্ডরি এর্ং সরকারী সংস্থা মস্বোয় 

মিযস্থতায় জপিত হওয়ার একটি সুন্ডর্াগ মেয়। (34 

C.F.R. §300.152(a)(3)). পকেু মক্ষন্ডে অপেন্ডর্াগকারী এর্ং সরকাপর সংস্থা পর্ষয়টি সমািান্ডির জিয MSDE র িন্ডয়াজি োিাই 
পর্ন্ডরািটি সমািাি করন্ডত সক্ষম হন্ডত িান্ডর। 
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