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পিৃিþম নসুĕন্সহৃ সাৃসংন্সক্ষপ

এই প্রিিধান চ্যান্সন্যৄন্সৃৃ 20 öানĔোৃē 2011 þািৃন্সখৃ প্রিিধান A-210-শ্রক স্থৄািীিষক্ত কন্সৃ।

পিৃিþম নসুহĕ:


এটি শ্রূাগ কৃা হন্সে শ্রূ িĔন্সেৃ পঞ্চু öন্মিেন ীিþম ৃ কযান্সৄন্ডাৃ িন্সষৃম ুন্সধয পড়ন্সচৎ þান্সেৃ িকন্ডাৃগান্সùমন ূাওো প্রন্সোöন, ূিে না þান্সেৃ িপþাুাþাৃা
þান্সেৃ পৃিþী িক্ষা িন্সষম প্রÿু শ্রেû-এ ীিþম কৃন্সিন িন্সৄ ঠিক কন্সৃন (পঃ.
Ė 1, §I.A.1)।



উপিস্থিþ কুসĕম িচ্ৃ নĕযনþু প্রিþুানগĔিৄৃ িযাখযা কন্সৃ ূা স্কĔ ৄগĔিৄন্সক িািষমক িীিিন্সþ শ্þিৃ কৃন্সþ ও িাস্তিািেþ কৃন্সþ হে; িিধþম িযাখযাৃ öনয
স্কĔৄগĔিৄৃ öনয নযনþু
ĕ
উপিস্থিþ কুসিচ্
ম ĕ প্রিþুান ēষকম িিীান্সগ þািৄকাীক্ত
Ĕ প্রিþটি পন্সেন্সশ িন্সৃানাু ূক্ত
Ĕ কন্সৃ (পĖঃ. 2-3, §III.A-F)।



এই িিষেটি িনিেম ষ্ট কন্সৃ শ্রূ এ.টি.এস-এ শ্েনিিন উপিস্থিþ িৄিপিদ্ধ কৃাৃ সন্সে শ্রূখান্সন প্রন্সূাöয, ক্লান্সসৃ সুন্সে উপিস্থিþ িৄিপিদ্ধ কৃাৃ öনয অিযই
স্কĔৄ উপিস্থিþ কুসিচ্
ম ĕ প্রোন কৃন্সি (পঃ.
Ė 2, §III.B)।



েēঘস্থােē
ম
অনĔপিস্থিþৃ শ্র÷াঁকন্সক সংজ্ঞািেþ কন্সৃ এিং এই প্রন্সোöনēেþাগĔিৄ ূĔক্ত কন্সৃ শ্রূ স্কৄন্স
Ĕ ক িক্ষাÿীৃ অনĔপিস্থিþৃ ধৃন শ্রিা÷াৃ öনয একটি িযিস্থা
চ্াৄĔ ৃাখন্সþ ও েēঘমস্থােē ৃĕন্সপ অনপিস্থþ
Ĕ
িক্ষাÿীন্সেৃ সংখযা কিুন্সে আনাৃ öনয িনিেষ্টম হস্তন্সক্ষপ িাস্তিািেþ কৃন্সþ হন্সি (পĖঃ. 2, §III.C)।



একটি ফুম 407 উপিস্থিþ অনĔসৃý ও আউùিৃচ্ শ্রৃফান্সৃৄ-এৃ ীĕ িুকা ও উন্সেয িযাখযা কন্সৃ (পĖঃ. 3, §IV.A-B)।



ফুম 407 স্বেংিরেীান্সি সিষ্ট
Ė হন্সি এৃĕপ একটি পিৃিস্থিþ পিৃিþম ন কন্সৃ: প্রাক-িকন্ডাৃগান্সùম ন শ্রÿন্সক শ্রেû 8 পূন্তম িক্ষাÿীন্সেৃ öনয চ্াৃ-ুাস সুেকান্সৄৃ
ুন্সধয শ্রুাù 20 িেন অনĔপিস্থিþৃ পন্সৃ স্বেংিরেীান্সি একটি 407 ফুম সিষ্ট
Ė হন্সি, িকন্তু শ্রেû 9-12-এৃ এই ধৃন্সনৃ িক্ষাÿীন্সেৃ öনয নে (পঃ.
Ė 3,
§IV.A.3)।



একটি ফুম 407 þেন্ত িন্ধ কৃা শ্রূন্সþ পান্সৃ এইৃপĕ পিৃিস্থিþগিৄ
Ĕ িযাখযা কন্সৃ (পঃ.
Ė 3, §IV.E-F)।



িû.ও.ই সংগúন্সন পিৃিþনগĔ
ম িৄ প্রিþফিৄþ কৃন্সþ িû.ও.ই কাূমাৄেগĔিৄৃ নাু হাৄনাগাে কন্সৃ (পĖঃ. 4, §VII)।
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লংস্থিপ্তলĔর

এই প্রস্থপāĔধ িযĔন্সেলন্সরর 20 জĔধুয়Ĕরী 2011 তĔস্থরন্সখর প্রস্থপāĔধ A-210-কক স্থলĔস্থফস্থক্ত কন্সর। এটি স্কল
ু উনস্থস্থস্থত
কবলমস্থূ ির জধয ধযূ ধতব বĔধ স্থধāমĔরণ কন্সর, কেট-এর উনস্থস্থস্থত লংরĔন্ত আন্সĀ নূরণ করĔর জধয প্রন্সয়Ĕজধীয়তĔলবđূ
যĔর অন্তফুম ক্ত, এপং এটি স্কু ল উনস্থস্থস্থত নস্থরন্সপĔ, উনস্থস্থস্থত স্থরন্সনĔটম করĔ, ও অধুলরণ করĔর নদ্ধস্থতগুস্থলও প্রস্থতষ্ঠĔ
কন্সর। স্থধউ ইয়কম স্থলটির স্থিĔথীন্সĀর স্থধরĔনত্ত্ভĔ, কলযĔণ এপং স্থিĔ ললতĔ লংরĔন্ত গুরত্বনূ
ু ণম ĀĔস্থয়ত্বগুন্সলĔর বন্সāয
স্থিনĔটম ন্সবন্ট অপ এিু ন্সকন্সধর ,একটি ĀĔস্থয়ত্ব đন্সে উনস্থস্থস্থত ও Āঘীস্থĔয়ী অধুনস্থস্থস্থতর ক Ĕঁক অধলরণ
ু
ও কĀখ-ফĔল
করĔ।
I.

উনস্থস্থস্থত আইধ
A.

B.

II.

1

স্থধউ ইয়কম স্থলটিন্সত 5 কথন্সক 17 পছর পয়ল নযন্তম প্রন্সতযক অল্পপয়স্কন্সĀর লপমিন্সণর-স্থফস্থত্ত্ভন্সত স্কন্সু ল đĔস্থজর থĔকĔ প্রন্সয়Ĕজধ।
1.

স্কল
ু র স্থিন্সলম্বর 31 তĔস্থরন্সখ অথপĔ তĔর আন্সগ কয স্থুন্সĀর পয়ল 5 đন্সয়ন্সছ তĔন্সĀর কলই স্কল
ু পম অধলĔন্স
ু পন্সরম ুরুন্সত স্থকন্ডĔরগĔন্সটম ন্সধ
1
উনস্থস্থত đওয়Ĕ প্রন্সয়Ĕজধ, স্থপযতরব স্থđলĔন্সপ কলইরূন স্থন্সু Āর স্থনতĔবĔতĔরĔ তĔন্সĀর ফস্থতম ধĔ কন্সর নরপতী স্থিĔ পন্সম তĔন্সĀর প্রথব কেন্সি
ফস্থতম করন্সত নĔন্সরধ।

2.

1 জলĔই
ু পĔ তĔর নন্সর কয স্থিĔথীন্সĀর পয়ল 17 đন্সয়ন্সছ, কয পছন্সর তĔন্সĀর পয়ল 17 পছর লম্পণূ ম đন্সে তĔন্সĀর অপযই কলই স্থিĔপমটি লম্পণূ ম করন্সত đন্সপ।

উনস্থস্থস্থতর জধয পয়ন্সলর প্রন্সয়Ĕজধীয়তĔর কিন্সে পযস্থতরবগুস্থল স্থধম্নরূন:
1.

কয লকল অপ্রĔপ্তপয়স্ক স্থিĔথী đĔই স্কুল উত্ত্ভীণম đন্সয়ন্সছ।

2.

কয লকল স্থিĔথী đĔই স্কুন্সলর লবতু ল স্থিন্সলĔবĔ অজম ধ কন্সরন্সছ।

3.

16 পĔ 17 পছর পয়ন্সলর স্থিĔথী, যĔন্সĀরন্সক নূণকĔলীধ
ম
স্থধন্সয়Ĕন্সগর ংলĔনে প্রĀĔধ করĔ đন্সয়ন্সছ।

উনস্থস্থস্থত নস্থরন্সপĔর ĀĔস্থয়ত্ব
A.

স্কল-স্থ
ম করĔ এপং উনস্থস্থস্থত লংরĔন্ত স্থপন্সয় স্থধন্সĀম স্থকĔ নস্থরন্সপĔ কĀওয়Ĕর ĀĔস্থয়ত্ব িযĔন্সেলন্সরর।
ু ফস্থত্ত্ভক উনস্থস্থস্থত কবলূম স্থিগুস্থলর ধূযধতব বĔধ স্থধāĔরণ

B.

স্থপ্রস্থেনযĔলন্সĀর ĀĔস্থয়ত্ব đল কেট-এর অāযĔন্সĀ অধুলĔন্সর প্রন্সয়Ĕজধীয় এপং এই প্রস্থপāĔধ ও স্থিনĔটম ন্সবন্ট অপ এিন্সু কধ-এর স্থরয়Ĕস্থপস্থāগত
স্থধন্সĀমস্থকĔন্সত স্থধন্সĀম স্থত, উনস্থস্থস্থত নস্থরন্সপĔর ধযধতব
ূ
প্রস্থতবĔধগুস্থল তĔঁর স্কু ল উনস্থস্থস্থত কবমলস্থূ ি নূরণ করন্সছ স্থকধĔ তĔ স্থধস্থীত করĔ। স্থধন্সি
স্থপফĔগ III-কত স্থধāমĔস্থরত অধলĔন্স
ু র একটি পĔস্থক,
ম উনস্থস্থস্থত নস্থরকল্পধĔ অধন্সু বĔĀধ করĔ, উনস্থস্থস্থতর যথĔযথ ধস্থথফস্থু ক্তর পযপস্থĔ করĔ, এপং একটি
স্কুল-স্থফস্থত্ত্ভক উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিমন্সধটর ও উনস্থস্থস্থত কস্থবটি নস্থরিĔলধĔ করĔ এর অন্তফুম ক্ত।

C.

স্থিলন্সেধ Ĕেম কধটওয়Ĕকগন্স
ম ু লĔ (স্থলএএধ) স্কলগস্থ
ূ
উনস্থস্থস্থত কবলস্থ
ম ূ ির
ু ু লন্সক লĔđĔযয এপং লđĔয়তĔ প্রĀĔন্সধর জধয ĀĔয়ী থĔকন্সপ যĔন্সত ধযধতব
িĔস্থđĀĔ নূরণ স্থধস্থীত করĔ যĔয়। এর অন্তফুম ক্ত, তন্সপ এন্সতই লীস্থবত ধয়:
1.

স্কলগু
ম
ু স্থলন্সক এবধ একটি উনস্থস্থস্থত নস্থরকল্পধĔ খতস্থর করন্সত লĔđĔযয করĔ যĔ উনস্থস্থস্থত লংরĔন্ত গস্থতস্থপস্থāর ধজরĀĔরী, নুধপĔলধ,
অধুলরণ এপং লđĔয়তĔ নস্থরন্সপĔগস্থু লর কĔযকরী
ম
পĔস্তপĔয়ধ করন্সত নĔরন্সপ; এপং

2.

উনস্থস্থস্থত স্থিক, উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিমন্সধটর, স্থপ্রস্থেনযĔল, অযĔস্থলেযĔন্ট স্থপ্রস্থেনযĔল, গĔইন্সিে কĔউন্সেলর/লđĔয়তĔ কবী, ছĔেছĔেীন্সĀর
স্থđলĔপরিক কলন্সরটĔরী, নĔস্থরপĔস্থরক লđĔয়ক ও নযĔরĔ-প্রন্সধĔলরĔ লđ উনস্থস্থস্থত কবমলস্থূ িন্সত যক্ত
ু কবীন্সĀর প্রস্থিণ লđজতর করĔ।

"স্থনতĔবĔতĔ" ব্দটি এই প্রস্থপāĔন্সধ কযখĔন্সধই পযপহৃত đন্সয়ন্সছ, স্থিĔথীর স্থনতĔবĔতĔ(ন্সĀর) অথপĔ অস্থফফĔপক(ন্সĀর) অথপĔ স্থিĔথীর স্থনতĔবĔতĔলুলফ অথপĔ তত্ত্বĔপāĔন্সধর ĀĔস্থয়ত্ব
লম্পন্সকমর ককĔধ পযস্থক্ত পĔ লংস্থĔন্সক কপĔ Ĕন্সপ।
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III.

স্কন্সু লর জধয উনস্থস্থস্থত কবলূম স্থির ধূযধতব প্রস্থবতবĔধ
A.

পĔস্থকম উনস্থস্থস্থত নস্থরকল্পধĔ: প্রস্থত পছর অন্সটĔপর 31-এ পĔ তĔর আন্সগ, প্রন্সতযক স্কন্সু লর একটি পĔস্থকম উনস্থস্থস্থত নস্থরকল্পধĔ কন করĔ প্রন্সয়Ĕজধ
কযটি উনস্থস্থস্থত লম্পস্থকম ত স্কন্সু লর ধীস্থত ও নদ্ধস্থতগস্থু ল স্থিস্থেত কন্সর। এই নস্থরকল্পধĔ đল অস্থল অপ কলটি অযĔন্ড ইয়ুথ কিফলনন্সবন্ট-এর
লংđত নস্থরকল্পধĔর একটি অং। এই নস্থরকল্পধĔর স্থফস্থত্ত্ভন্সত, স্কলগস্থ
ু ু লন্সক স্থিĔথীন্সĀর উনস্থস্থস্থতর যথĔযথ ধস্থথ রĔখĔ, স্থিĔথীন্সĀর স্থপলম্ব ও
অধুনস্থস্থস্থতর স্থধĀধম নযন্সম পিণ করĔ, এপং স্কু ন্সল উনস্থস্থস্থত উন্নত করĔর জধয কĔযমকরী đস্তন্সিন ককৌল পযপđĔর করĔর ধীস্থত প্রস্তুত, প্রিĔর ও
পĔস্তপĔয়ধ করন্সত đন্সপ।

B.

উনস্থস্থস্থত ধস্থথফু ক্তকরণ: খĀস্থধক স্থফস্থত্ত্ভন্সত এ.টি.এল-এ স্থিĔথীন্সĀর উনস্থস্থস্থত অপযই ধস্থথফু ক্ত করন্সত đন্সপ। কেি 9-12-এ এপং স্থপফĔগীয়
স্কুলগুস্থলন্সত (ন্সয স্কু ল স্থিĔগত স্থপন্সয়র স্থপফĔগ অধুলĔন্সর লস্থিত) কয ককĔন্সধĔ কেি স্তন্সর, স্থধঘন্ট
ম অধুলĔন্সর স্থিন্সণর প্রস্থতটি ক্লĔন্সল, এ.টি.এল
অথপĔ অনর ককĔধও ধস্থথফস্থু ক্ত নদ্ধস্থত অধলĔন্স
ু র অপযই উনস্থস্থস্থত ধস্থথফক্ত
ু đন্সত đন্সপ, যĔ স্কু ন্সলর উনস্থস্থস্থত নস্থরকল্পধĔয় স্থধāĔস্থম রত প্রস্থরয়Ĕর লন্সে
লĔযুজযনূণম đন্সপ।
প্রস্থত স্থিĔথীর উনস্থস্থস্থতর লঠিক ধস্থথ করস্থজষ্টĔন্সর রĔখĔ স্থধস্থীত করĔর জধয স্থিকপন্দ
ৃ ĀĔয়ী থĔকন্সপধ। স্কযĔধ ীটগস্থু ল
অপযই স্থিক কতমৃ ক স্বĔিস্থরত đন্সত đন্সপ। স্কযĔধ ীন্সট কয-ককĔধ নস্থরপতম ধ ুāুবĔে ীন্সট স্বĔিরকĔরী পযস্থক্ত করন্সত নĔরন্সপধ এপং কলখĔন্সধ
অপযই তĔঁর লংস্থিপ্ত স্বĔির থĔকন্সত đন্সপ। উনস্থস্থস্থতর অধয লকল নস্থরপতধ
ম অপযই কিঞ্জ অপ অযĔন্সটধন্সিে বম অথপĔ ঐরনূ ধস্থথন্সত
স্থলস্থনপদ্ধ করন্সত đন্সপ এপং ATS স্থলন্সেন্সব প্রন্সপ করĔন্সত đন্সপ। স্কযĔধ ীট এপং উনস্থস্থস্থতর কĔগজনন্সের অধযĔধয বম অপযই স্থিĔথীর স্থিĔ
লবĔনন্সধর লম্ভĔপয তĔস্থরন্সখ নন্সর স্কুল ধস্থথন্সত 6 পছন্সরর জধয রĔখন্সত đন্সপ। এই করকিগু
ম ন্সলĔ নযমĔন্সলĔিধĔ, নস্থরĀধম পĔ স্থধরীিĔ করĔর জধয
অধুন্সবĔস্থĀত পযস্থক্তন্সĀর জধয স্থপ্রস্থেনযĔল অপযই উনলফয কন্সর রĔখন্সপধ।
1.

অধনস্থ
ু স্থস্থত ধস্থথফস্থু ক্তর কĔরণলবđ:
ূ স্থিĔথীর অধনস্থ
ু স্থস্থতর কনছন্সধ কĔরণগন্সু লĔ স্থিস্থিত এপং স্থলস্থনপদ্ধ কন্সর রĔখĔর জধয স্কলগস্থ
ু ু লন্সক লপ
āরন্সধর প্রন্সিষ্টĔ েđণ করন্সত đন্সপ। স্কন্সু লর ধীস্থত অধুলĔন্সর ককĔধ āরন্সধর অধনস্থ
ু স্থস্থতগস্থু লন্সক কবন্সধ কধওয়Ĕ đন্সপ এপং ককĔধগুস্থলন্সক বĔধĔ
đন্সপ ধĔ তĔ ঠিক đন্সপ, এপং লđĔয়ক ধস্থথগুস্থল লংেđ করĔ ও রĔখĔ đন্সপ।

2.

স্থপলম্ব/দ্রুত গবধ স্থলস্থনপদ্ধ করĔ: স্কন্সু লর ধীস্থত পন্সল কĀন্সপ ককĔধটি স্থপলন্সম্ব আগবধ এপং ককĔধ স্থপলন্সম্ব আগবধগুস্থলন্সক ছĔ্ কĀওয়Ĕ đন্সপ ও
ককĔধগস্থু লন্সক ছĔ্ কĀওয়Ĕ đন্সপ ধĔ। স্কু লগুস্থলন্সক স্কন্সু লর-স্থধস্থĀম ষ্ট ধীস্থত অধুলĔন্সর স্থপলন্সম্ব আগবধ ও দ্রুত প্রস্থĔধ স্থলস্থনপদ্ধ রĔখন্সত đন্সপ।
একজধ ছĔে স্থপলম্ব এন্সলন্সছ পন্সল স্থিস্থিত đন্সল স্কুল স্থĀপন্সলর জধয উনস্থস্থত স্থপন্সপস্থিত đন্সপ। ককĔধও লংখযক স্থপলন্সম্ব আগবধ কথন্সক
অধুনস্থস্থস্থত লস্থৃ ষ্ট đন্সপ ধĔ। একজধ ছĔে অন্তত একটি স্থিĔ ক্লĔন্সল উনস্থস্থত থĔকন্সল কল কলই স্থĀধ উনস্থস্থত পন্সল গণয đন্সপ। প্রĔয়ই
অথপĔ যন্সথষ্ট কĔরণđীধ স্থপলম্ব অথপĔ দ্রুত প্রস্থĔধ অধুনস্থস্থস্থতর বত একই অধলরণ
ু
ও đস্তন্সিন প্রস্থরয়Ĕ ĀĔপী কন্সর।

3.

āবীয় আিĔর-অধুষ্ঠĔধ নĔলধ: দ্রুত প্রস্থĔধ ও āবীয় অধুষ্ঠĔধ নĔলন্সধর জধয প্রকত
ৃ কĔরন্সণ অধনস্থ
ু স্থস্থত স্থলস্থনপদ্ধ করĔর জধয স্কলগস্থ
ু ুল
অপযই িযĔন্সেলন্সরর প্রস্থপāĔধ A-630 অধুলরণ করন্সপ।

C.

স্থিĔথীন্সĀর স্থধয়স্থবত উনস্থস্থস্থত স্থধস্থীত করĔ: স্থিĔথীন্সĀর অধুনস্থস্থস্থতর āরধ কপĔ Ĕর জধয স্কলগস্থ
ু ু ল অপযই একটি পযপস্থĔ স্থĔনধ করন্সপ ও িĔলু
রĔখন্সপ। ককĔন্সধĔ স্থিĔথী প্রস্থত বĔন্সল 2 অথপĔ তĔর কপস্থ স্থĀধ অথপĔ স্কু ল পন্সম 20 পĔ তĔর কপস্থ স্থĀধ ধĔ থĔকন্সল, Āীঘস্থĔয়ী
ম
অধনস্থ
ু স্থত রন্সূ ন
গণয đন্সপ। Āীঘস্থĔয়ী
ম
অধনস্থ
ু স্থত স্থিĔথীন্সĀর লংখযĔ কবĔন্সধĔর জধয স্কলন্স
ু ক স্থধস্থĀম ষ্ট đস্তন্সিন পযপস্থĔ স্থĔনধ করন্সত ও িĔলু রĔখন্সত đন্সপ।

D.

উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিম ন্সধটর: প্রস্থতটি স্কন্সু ল, স্থপ্রস্থেনযĔল অথপĔ তĔর বন্সধĔধীত পযস্থক্তর তত্ত্বĔপāĔন্সধ স্কল
ম ূ ির লĔবস্থেক নস্থরিĔলধĔর জধয
ু উনস্থস্থস্থত কবলস্থ
একজধ উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিমন্সধটর (প্রĔলক পĔ স্থিক) থĔকন্সপধ। এর অন্তফুম ক্ত তন্সপ লীস্থবত ধয়, স্থধস্থীত করĔ কয প্রস্থতজধ স্থিĔথীর
উনস্থস্থস্থতর করকিম লঠিকফĔন্সপ স্থলস্থনপদ্ধ đন্সে, লকল কĔগজনে যথĔযথফĔন্সপ স্বĔিস্থরত đন্সে এপং নযĔন্সম লĔিধĔর জধয লđজলফয থĔকন্সছ, স্থিĔথীর
অধুনস্থস্থস্থতর নর স্থনতĔবĔতĔন্সĀরন্সক কযĔগĔন্সযĔগ করĔ đন্সে, উনস্থস্থস্থত অধলরন্স
ু ণর লকল কĔগজনে যথĔযথফĔন্সপ ধস্থথফক্ত
ু করĔ đন্সে এপং স্থধন্সি
উস্থিস্থখত অধুলĔন্সর 407-এর লকল নদ্ধস্থত কবন্সধ িলĔ đন্সে।

E.

উনস্থস্থস্থত কস্থবটি: প্রস্থতটি স্কুন্সলর অপযই একটি উনস্থস্থস্থত কস্থবটি থĔকন্সপ, যĔর অন্তফুম ক্ত, স্থকন্তু এন্সতই লীস্থবত ধয়, স্কুল কস্থবউস্থধটির লĀলয
স্থđলĔন্সপ স্থিক, প্রĔলক, উনস্থস্থস্থত স্থিক, ও গĔইন্সিে কĔউন্সেলররĔ। উনস্থস্থস্থত কস্থবটি স্থপলম্ব ও অধুনস্থস্থস্থতর স্থফতরকĔর কĔরণ স্থিস্থিতকরণ
ও লবĔāĔন্সধর জধয কিটĔ ও ককল েĔস্থি পযপđĔর কন্সর।

T&I-19817 (Bengali)

উনস্থস্থস্থত কবমলস্থূ ির জধয ধযধতব
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F.

IV.

407 বম অধুলরন্সণর স্থলন্সেব
A.

V.

কনন্সরন্ট আউটস্থরি: ককĔন্সধĔ পĔচ্চĔর অধনস্থ
ু স্থস্থতর পযĔখযĔ ধĔ থĔকন্সল তĔর কĔরণ স্থধণয়ম করĔ ও একটি লবĔāĔন্সধর প্রস্তĔপ কĀওয়Ĕর জধয স্কুল
অপযই স্থনতĔবĔতĔন্সĀর লন্সে কযĔগĔন্সযĔগ করন্সপ। স্থিĔথীর প্রথব ককĔধ অধুনস্থস্থস্থতর স্থĀন্সধ অপযই স্থনতĔবĔতĔন্সক কĔধ করĔর লকল প্রন্সিেĔ
েđণ করন্সত đন্সপ। স্কুন্সলর কযĔগĔন্সযĔন্সগর প্রন্সিষ্টĔর লম্পূরক স্থđলĔন্সপ, কযখĔন্সধ লম্ভপ, লয়ংস্থরয় কĔন্সধ কযĔগĔন্সযĔগ পযপস্থĔর পযপđĔর করন্সত đন্সপ।
লকল স্থনতĔবĔতĔন্সĀর কযĔগĔন্সযĔগ ও কযĔগĔন্সযĔন্সগর প্রন্সিষ্টĔ অপযই স্থলস্থনপদ্ধ করন্সত đন্সপ এপং স্কুন্সল ধস্থথন্সত রĔখন্সত đন্সপ। আউটস্থরি এপং
অধুĔলন্সধর প্রন্সিষ্টĔগস্থু ল ATS-এ ILOG স্থলন্সেন্সব প্রন্সপ কস্থরন্সয় রĔখন্সত đন্সপ। এ.টি.এল-এ স্থনতĔবĔতĔন্সĀর কযĔগĔন্সযĔগ লংরĔন্ত তথয (ঠিকĔধĔ ও
কĔধ ধম্বর) đĔলধĔগĔĀ রĔখĔর ĀĔস্থয়ত্ব স্কলগস্থ
ু ু লর।
407 বম উনস্থস্থস্থত ও আউটস্থরি করĔন্সরল এটি স্থধস্থীত কন্সর কয একটি প্রস্থবত আউটস্থরি ও đস্তন্সিন পযপস্থĔগস্থু ল প্রন্সয়Ĕন্সগর নন্সর স্থধয়স্থবত
অধুলরণ প্রন্সয়Ĕজধ এইরূন প্রস্থতটি স্থিĔথীর জধয একটি ধস্থথফু ক্ত তĀন্ত গৃđীত đন্সয়ন্সছ। এইলকল স্থিĔথীর অধনস্থ
ু স্থস্থতর কĔরণ স্থিস্থিত করন্সত
ও তĔন্সĀর স্কুন্সল স্থস্থরন্সয় আধন্সত অথপĔ যথĔযথফĔন্সপ পরখĔস্ত করন্সত একটি স্কুল 407 তĀন্ত নস্থরিĔলধĔ কন্সর। স্থধম্নস্থলস্থখত নস্থরস্থস্থস্থতন্সত লকল
স্কুলগস্থু ল একটি 407 উনস্থস্থস্থত কĀখ-ফĔল এপং আউটস্থরি করĔরĔন্সলর বম স্বয়ংস্থরয়ফĔন্সপ প্রস্তুত đন্সয় যĔন্সপ:
1.

ককĔধ স্থিĔথী যস্থĀ নরনর 10 স্থĀন্সধর জধয অধনস্থ
ু স্থত থĔকন্সল।

2.

কযখĔন্সধ ককĔধ স্থিĔথীর জধয নূন্সপম 407 তĀন্ত đন্সয়ন্সছ, কলইরূন স্থিĔথী যখধ নরনর 8 স্থĀধ অধুনস্থস্থত থĔন্সক অথপĔ কবĔট 15 স্থĀধ
অধুনস্থস্থত থĔন্সক।

3.

প্রĔক-স্থকন্ডĔরগĔন্সটম ধ কথন্সক কেি 8 নযন্তম স্থিĔথীন্সĀর জধয যখধ একজধ স্থিĔথী িĔর-বĔল লবয়কĔন্সলর বন্সāয কবĔট 20 স্থĀন্সধর জধয
অধুনস্থস্থত থĔকন্সল।

B.

ককĔধ স্থিĔথীর "ঠিকĔধĔ অজ্ঞĔত" পন্সল পরখĔস্ত করĔর 30 স্থĀধ নন্সর, অথপĔ ফস্থতমর ধস্থথকরণ পযস্থতন্সরন্সক স্থি.ও.ই-পস্থđফুম ত স্কুন্সল পরখĔন্সস্তর 20
স্থĀধ নন্সর 407 উন্সিখলূে স্বয়ংস্থরয় ফĔন্সপ খতস্থর đন্সপ। এই 407গুস্থলর উন্সেয đল এটি স্থধস্থীত করĔর জধয একটি ধতু ধ তĀন্ত ুরু করĔ কয
"ঠিকĔধĔ অজ্ঞĔত" অস্থফāĔটি এখধও উনযুক্ত এপং স্থিĔথী অথপĔ তĔর নস্থরপĔন্সরর অপস্থĔধ লম্পন্সকম ককĔধও অস্থতস্থরক্ত তথয উনলব্ধ đয় স্থকধĔ
তĔ স্থধস্থীত করĔ।

C.

নরপতীন্সত পস্থণতম নস্থরস্থস্থস্থতন্সত, পĔস্থ্ন্সত নস্থরĀধম পĔ তĀন্সন্তর লবয়, স্কল
ু প্রĔলন্সধর স্থলদ্ধĔন্ত অধুলĔন্সর উনস্থস্থস্থতর কĀখ-ফĔল এপং আউটস্থরি
করĔরĔল 407 বম đĔন্সত đĔন্সতও কĀওয়Ĕ কযন্সত নĔন্সর।

D.

407 বম খতস্থর đওয়Ĕর নন্সর, স্কল
ু লবস্ত তথয, আউটস্থরি প্রন্সিষ্টĔগস্থু ল, এপং đস্তন্সিনলবূđ đয় এ.টি.এল-এর ILOG পযপস্থĔয়, লরĔলস্থর 407
ন্সবম এপং/অথপĔ এ.টি.এল-এ একটি বন্তপয ককĔি স্থđলĔন্সপ ধস্থথপদ্ধ করন্সপ। স্কল
ু স্তন্সর স্থপয়টি লবĔāĔধ করĔ ধĔ কগন্সল, আরও অধুলন্ধĔন্সধর
জধয একজধ উনস্থস্থস্থত স্থিকন্সক বম 407 কĀওয়Ĕ đয়।

E.

তĀন্ত লম্পূণম đন্সল, লবĔāĔধ ককĔি ও পন্সন্ধর তĔস্থরখ অপযই এ.টি.এল স্থলন্সেব-এ স্থĀন্সত đন্সপ এপং বম 407 অপযই স্কুন্সল নূরণ করন্সত đন্সপ।
স্থিĔথী স্কুন্সল স্থন্সর এন্সল অথপĔ খপāফĔন্সপ পরখĔস্ত đন্সল উনস্থস্থস্থত 407 পন্ধ đয়। এই করগুন্সলন্সধর কলকধ IV.B.-কত পস্থণতম নস্থরস্থস্থস্থতন্সত
একজধ স্থিĔথী পরখĔস্ত đন্সল লৃষ্ট 407 তĀন্তর ললিক
ূ ককĔিলđ পন্ধ đয়। কয 407গুস্থল পন্ধ করĔ যĔয় ধĔ, কলগস্থু লর জধয এ.টি.এল -এ
একটি বন্তপয ককĔি কĀওয়Ĕ কযন্সত নĔন্সর।

F.

প্রĔক-স্থকন্ডĔরগĔন্সটম ধ কথন্সক কেি 8-এর স্থিĔথীন্সĀর জধয লষ্টৃ লবস্ত 407 ব,ম কযগুস্থল 10 স্থĀন্সধর কপস্থ অবীবĔংস্থলত থĔন্সক, লবĔāĔন্সধর কিন্সে
পĔāĔবূলক স্থপয়গস্থু ল স্থধস্থীত করĔর জধয অপযই উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিম ন্সধটর এপং/অথপĔ স্থপ্রস্থেনĔল দ্বĔরĔ স্থধরীস্থিত đন্সত đন্সপ। 10 স্থĀন্সধর বন্সāয
407টি পন্ধ করĔ ধĔ কগন্সল, এ.টি.এল-এ একটি বন্তপয ককĔি অপযই স্থĀন্সত đন্সপ।

স্থক্লয়Ĕন্সরে অপ করস্থজেĔর
কয স্থিĔথীরĔ স্কল
ু স্থকন্তু স্কল
ু করস্থজেĔন্সর ধস্থথফক্ত
ু পন্সরম ুরুন্সত আন্সলস্থধ ও কয লবস্ত স্থিĔথীন্সĀর স্কুন্সল এন্সকপĔন্সরই কĀখĔ যĔয় ধĔ তĔন্সĀর স্থিস্থিত করন্সত
এপং đয় স্কুন্সল স্থস্থরন্সয় আধন্সত অথপĔ যথĔযথফĔন্সপ পরখĔস্ত করন্সত উনস্থস্থস্থত ককĔঅস্থিমন্সধটর-এর লন্সে লংন্সযĔগরন্সব, স্থপ্রস্থেনĔল অপযই একটি স্থক্লয়Ĕন্সরে
অপ করস্থজেĔর কবমলস্থূ ি খতস্থর করন্সপধ।

VI.

প্রস্থিণ এপং প্রযুস্থক্তগত লđĔয়তĔ
অস্থল অপ কলটি অযĔন্ড ইয়ুথ কিফলনন্সবন্ট উনস্থস্থস্থত লম্পস্থকমত লকল স্থপন্সয় স্কুল এপং কধটওয়Ĕকম কবীন্সĀর প্রস্থিণ, কĔস্থরগরী লđĔয়তĔ এপং লĔđĔযয
প্রĀĔধ কন্সর থĔন্সক।

VII.

প্রশ্ন
এই প্রস্থপāĔধ লম্পন্সকম প্রশ্ন এই ঠিকĔধĔয় নĔঠĔন্সত đন্সপ:
কটস্থলন্সĔধ:
212-374-6095
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N.Y.C. Department of Education
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যĔী:
212-374-5751

