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পত্তরিেথতনর সারাাংি

এই প্রত্তিধান 26 অতটাির, 1998 োত্তরতখ জাত্তরকৃে চ্যাতেলতরর প্রত্তিধান A-640 শ্রক রত্তিে কতর এর স্থলাত্তিত্তষক্ত িয়।
পত্তরিেথনসমূ ি:
এই প্রত্তিধান ত্তনতনাত্তিত্তখে ত্তিষয়সমূ িতক িালনাগাদ কতর:
•

িেথমান ত্তনউ ইয়কথ ত্তসত্তি ত্তিপািথতমন্ট অি এিুতকিতনর সাাংগঠত্তনক এিাং নীত্তেতক প্রত্তেিত্তলে করতে।

•

ত্তিল্ম তেত্তর করা এিাং িতিাগ্রাত্তির শ্রপ্রাতজট - উিয় শ্রক্ষতে শ্রে প্রত্তিয়া প্রতোজয শ্রসত্তির িযাখযা ত্তদতে।

•

সকল অনু তরাধ অত্তিস অি কমুযত্তনতকিন অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরতলিে কেৃথক অিিযই অনু তমাত্তদে িতি শ্রসই িযাখযা ত্তদতে।

•

শ্রেতকান ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তির শ্রপ্রাতজট করার আতগ ত্তনউ ইয়কথ ত্তসত্তি ত্তিপািথতমন্ট অি এিুতকতিতনর মানসম্মে স্থাতনর
চ্ুত্তক্ত এিাং সম্মত্তের িমথসমূ ি অিিযই কােথকর করার পরামিথ প্রদান করতে।
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ত্তিল্ম প্রত্তিউসার, শ্রিত্তলত্তিিন শ্রিা, কমাত্তিথয়ালস্, ত্তনউজ মযাগাত্তজন শ্রপ্রাগ্রাম, অর্িা ত্তিতল্মর
জনয িকুযতমন্টাত্তর ত্তনউজ, অর্িা স্কুতল, স্কুতলর শ্রখলারমাতঠ, অর্িা
ত্তনউ ইয়কথ ত্তসত্তি ত্তিপািথতমন্ট অি এিুতকিতনর (“ত্তিপািথতমন্ট”) সম্পতদর জনয অনযানয
সকতলর অনু তরাধ অিিযই অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্ অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরলিতে শ্ররিার
করতে িতি। অত্তিস অি কমুযত্তনতকিে অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরতলিে একমাে অত্তিস োতদর
এই ধরতনর শ্রেতকান অনু তরাতধর অনু তমাদন অর্িা প্রেযাখযাতনর অত্তধকার আতে।
লাতির জনয শ্রকান কমাত্তিথয়াতলর ত্তিল্ম তেত্তর কতঠারিাতি ত্তনত্তষদ্ধ।
I.

শ্রপ্রস িযেীে স্কুল সম্পত্তিতে ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তি করার অনু তরাধ ত্তিতিচ্নার প্রত্তিয়া
A. প্রতোজক অর্িা ত্তিল্ম শ্রমকার কেৃথক স্কুতল অর্িা স্কুল সম্পত্তির ত্তিেতর ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তির শ্রকান কাজ
করার সকল অনু তরাধ, শ্রিত্তলত্তিিন অনু ষ্ঠান, কমাত্তিথয়ালস্, ত্তনউজ মযাগাত্তজন শ্রপ্রাগ্রাম, অর্িা িকুযতমন্টাত্তর ত্তনউজ
(ো এখাতন সামত্তগ্রকিাতি শ্ররিার করা িয় “প্রতোজক” ত্তিতসতি) অিিযই প্রর্তম অত্তিস অি কমুযত্তনতকিন
অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরতলিতে ত্তলত্তখেিাতি জানাতে িতি।
B. ত্তিতল্মর গতের একত্তি সার-সাংতক্ষপ প্রতোজক কেৃথক জমা ত্তদতে িতি। গেত্তি েত্তদ প্রার্ত্তমকিাতি এিাং
অত্তধকাাংি শ্রক্ষতে ত্তিপািথতমন্ট, োর ত্তিক্ষার্থী অর্িা কমথীতদর ত্তনতয় িয়, োিতল অত্তিস অি কমুযত্তনতকিন অযান্ড
ত্তমত্তিয়া ত্তরলিে অত্তধকার রাতখ চ্ূড়ান্ত সু ত্তিাংতয়র ত্তিপ্ট পেথাতলাচ্নার। সকল ত্তিত্তল্মাংতয়র অনু তমাদন একমাে
ত্তিপািথতমতন্টর ইচ্ছায় িয়।
C. অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্ অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরলিে ত্তপ্রত্তেপযাল, অত্তিস অি দয শ্রজনাতরল কাউত্তেল, এিাং অনযানয
ের্াের্ িযত্তক্তিতগথর সাতর্ স্কুল সম্পত্তিতে করা ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তির অনু তরাধ ত্তনতয় পেথাতলাচ্না করতি।
D. স্কুল সম্পত্তিতে শ্রেতকান ত্তিত্তল্মাং িা িতিাগ্রাত্তির কারতি ত্তিক্ষার্থীতদর ত্তিক্ষায় শ্রকান িযাঘাে ঘিতি না। সি শ্রচ্ষ্টা
করা িতি োতে েখন ক্লাস এিাং পরীক্ষা চ্লাকাতলর সমতয় ত্তিত্তল্মাং অর্িা িতিাগ্রাত্তির ত্তদন এিাং ঘণ্টা সীত্তমে
রাখা োয়। ত্তিপািথতমতন্টর েত্তদ েু ত্তক্তসঙ্গে কারি র্াতক শ্রে, ত্তিক্ষার্থীতদর ত্তিক্ষায় িযাঘাে ঘিতে িা শ্রসত্তি িযািে
িতচ্ছ, োিতল ত্তিপািথতমন্ট শ্রেতকান সময় ত্তিত্তল্মাং িন্ধ অর্িা মূ লেুত্তি করতে পাতর।
E. স্কুল চ্লাকাতল স্কুল সম্পত্তিতে ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তি করা শুধু ত্তপ্রত্তেপযাতলর ত্তলত্তখে অনু তমাদতনই করা োতি।
F. শ্রেখাতন একত্তি প্রতোজনার জনয ত্তিপািথতমতন্টর একাত্তধক সম্পত্তির প্রতয়াজন িয়, প্রতেযকত্তি সম্পত্তির জনয ত্তিন্ন
ত্তিন্ন অনু তমাদন দরকার িতি। একত্তি স্থাতনর ত্তিত্তল্মাংতয়র অনু তমাদন ত্তদতয় ত্তিত্তল্মাং দল ত্তিপািথতমতন্টর অনয
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স্থাতন ত্তিত্তল্মাং করতে পারতি না।
G. শ্রেখাতন ত্তিপািথতমতন্টর সম্পত্তি শ্রিয়ারকৃে স্থান (দু ত্তি িা োর অত্তধক স্কুল একত্তি ত্তিত্তডাংতয় সি-অিস্থান কতর),
শ্রসতক্ষতে শ্রে স্কুতলর ত্তিক্ষার্থী অর্িা ত্তিক্ষক ত্তিত্তল্মাংতয় সাংত্তিষ্ট িতি শ্রসই স্কুতলর ত্তপ্রত্তেপযাতলর অনু মত্তে
আিত্তিযক। এক স্কুল সম্পত্তিতে ত্তিত্তল্মাং অনু তমাদন ত্তিত্তল্মাং িযত্তক্তিতগথর দ্বারা অনয শ্রেতকান সি-অিস্থানকারী
স্কুতল িযিিার করা োতি না। প্রতোজক সকল ত্তপ্রত্তেপযালতক ত্তিত্তল্মাংতয়র আতগ োর সময়, োত্তরখ এিাং স্থান
সম্পতকথ অিত্তিে করতিন।
H. প্রতোজনার িযত্তক্তিগথ শ্রজাগাতড়র দাত্তয়ত্ব এিাং সাইি ত্তনিথাচ্তনর দায়িার একান্তই প্রতোজতকর।
I.

ত্তপ্রত্তেপযাতলর স্পষ্ট ত্তলত্তখে অনু মত্তে োড়া শ্রকান ত্তিপািথতমন্ট কমথচ্াত্তর অর্িা ত্তিক্ষার্থীতক ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাি
করা োতি না এিাং এোড়াও স্ব স্ব ত্তিপািথতমন্ট কমথচ্াত্তর অর্িা ত্তিক্ষার্থীর ত্তপোমাো অর্িা অত্তিিািক অনু মত্তে
ত্তনতে িতি। সকল সম্মত্তের িমথ অিিযই অত্তিস অি দযা শ্রজনাতরল কাউত্তেল কেৃথক ত্তিত্তল্মাংতয়র আতগই
অনু তমাত্তদে িতে িতি। শ্রেতকান ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাতির িযিিার ত্তনত্তদথষ্ট শ্রপ্রাতজট এিাং শ্রসসম্পত্তকে
থ সমৃ ত্তদ্ধর
জনয সীত্তমে র্াকতি। েত্তদ শ্রকান প্রতোজক কেৃথক ত্তিক্ষার্থীরা শ্রকান একত্তি প্রতোজনার জনয ত্তনেু ক্ত িতয় র্াতক
োর সময়সূ ত্তচ্ স্বািাত্তিক স্কুল সমতয়র আতগ অর্িা পতর, এিাং শ্রসত্তি েত্তদ স্কুল আতয়াত্তজে অনু ষ্ঠাতনর িাইতর িয়
অর্িা ত্তিপািথতমতন্টর সাতর্ সম্পৃ ক্ত না িয়, শ্রসতক্ষতে োর জনয ক্ষত্তেপূ রি এিাং অনু মত্তের িযিস্থা সরাসত্তর
প্রতোজক এিাং ত্তিক্ষার্থীর ত্তপোমাো িা অত্তিিািতকর মতধয িতি।

J. ত্তিত্তল্মাং অর্িা িতিাগ্রাত্তির শ্রপ্রাতজট অিিযই স্কুল এিাং োর ত্তিক্ষার্থীর জনয লািজনক িওয়া আিিযক, শ্রেমন
ত্তিক্ষা-সাংিান্ত উতেতিয স্কুতল অনু দান অর্িা সরঞ্জাম প্রদান, অর্থিি ইন্টানথত্তিতপর িযিস্থা অর্িা ত্তিক্ষার্থীতদর
জনয চ্লমান শ্রমন্টত্তরাং সু ত্তিধা, ত্তিল্ম তেত্তরর ত্তিষতয় শ্রকান সিা কমথসূত্তচ্তে িক্তা িিার সু তোগ সৃ ত্তষ্ট, শ্রকান ত্তচ্ে
োরকা কেৃক
থ স্কুল সির ইেযাত্তদ। এোড়াও, ত্তিপািথতমন্ট, োর ত্তিক্ষার্থী িা কমথচ্াত্তর সম্পত্তকে
থ শ্রকান
িকুযতমন্টাত্তর শ্রপ্রাতজতটর জনয, েত্তদ িকুযতমন্টাত্তরত্তি িাত্তিত্তজযক লাইতসে প্রাপ্ত অর্িা ত্তিেরতির উতেিয িয়,
োিতল ত্তিপািথতমতন্টর লাতির জনয ত্তিপািথতমন্ট অর্থ লাতির জনয আতলাচ্নার অত্তধকার রাতখ।
K. একিার অত্তিস অি কমুযত্তনতকিন অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরতলিে শ্রর্তক অনু তমাদন লাি করতল, স্থানত্তি িযিিাতরর
জনয প্রতোজক অিিযই প্রতয়াজনীয় পারত্তমি সম্পত্তির কাতটাত্তিয়াতনর কাে শ্রর্তক সাংগ্রি করতি এিাং অিিযই
প্রতোজয অর্থ পত্তরতিাধ করতি - এর অন্তিুথক্ত শুরুর খরচ্, ো প্রতোজনার লতক্ষয ধীতর ধীতর ইচ্ছানু িতম ত্তিচ্ার
ত্তিতল্মর িযিিার অনু োয়ী ধােথ িতি। ত্তনত্তদথষ্ট অলািজনক প্রতোজনা এিাং ত্তিল্ম স্কুল ত্তিক্ষার্থীতদর জনয ত্তি
মওকুতির ত্তিষয়ত্তি ত্তিতিত্তচ্ে িতে পাতর। এোড়া, একজন প্রতোজক অিিযই একত্তি স্কুতলর স্থান োর
অাংিগ্রিিকারী এিাং ত্তিল্ম িুতদর অিস্থাতনর এলাকা ত্তিতসতি িযিিাতরর জনয ত্তি প্রদান করতিন। স্কুতলর শ্রকান
স্থান শ্রিাত্তডাং এত্তরয়া ত্তিতসতি িযিিাতরর জনয ত্তপ্রত্তেপযাতলর সাতর্ পরামিথ অনু োয়ী অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্
অযান্ড ত্তমত্তিত্তয় ত্তরলিে কেৃথক অনু তমাত্তদে িতি। প্রতেযক পারত্তমি শুধু মাে মূ ল শ্রে সমতয়র জনয অনু তমাদন লাি
কতরতে শ্রসই সমতয়র জনয তিধ।
L. একজন প্রতোজকতক অিিযই ত্তিপািথতমন্ট এিাং ত্তসত্তি অি ত্তনউ ইয়কথতক িাড়ত্তে ইনত্তসওরড্ পাত্তিথ ত্তিতসতি
একত্তি িাত্তিত্তজযক সাধারি দায়িদ্ধোর ইনত্তসওতরে পত্তলত্তসতে অন্তিুথক্ত করতে িতি োর নূ যনেম মূ লয িতি এক
ত্তমত্তলয়ন ($1,000,000.00) িলার। ত্তনত্তদথষ্ট শ্রক্ষতে, িাড়ত্তে অাংতকর পত্তরমািও আিত্তিযক িতে পাতর েত্তদ অত্তিস
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অি দযা শ্রজনাতরল কাউত্তেল শ্রসত্তি সু পাত্তরি কতর।
M. প্রতোজক এিাং ত্তিপািথতমতন্টর একজন প্রত্তেত্তনত্তধ ত্তিত্তল্মাং শুরু িিার আতগ ত্তিপাতিথতমতন্টর মানসম্মে শ্রলাতকিন
চ্ুত্তক্তত্তি অিিযই স্বাক্ষর করতিন। শ্রলাতকিন চ্ুত্তক্তত্তি শুধু মাে অত্তিস অি শ্রজনাতরল কাউত্তেতলর সম্মত্তেিতম
পত্তরিত্তেে
থ িতে পাতর।
N. ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাতি স্কুতলর পত্তরত্তচ্ত্তে অর্িা স্কুতলর নাতমর িযিিার অর্িা “ত্তনউ ইয়কথ ত্তসত্তি ত্তিপািথতমন্ট
অি এিুতকিন” -এসি িযিহৃে িতি না, েত্তদ না প্রতোজক এিাং ত্তিপািথতমন্ট কেৃথক ত্তিত্তল্মাংতয়র আতগ
শ্রলাতকিন চ্ুত্তক্ততে এই অনু মত্তে স্পষ্টিাতি র্াতক।
O. ত্তিপািথতমতন্টর সম্পত্তিতে র্াকাকাতল প্রতোজকতক আিত্তিযকিাতি সকল প্রতয়াজনীয় সু রক্ষা ত্তিধান শ্রমতন চ্লতে
িতি, এর মতধয আতে ত্তিপািথতমন্ট, ত্তসত্তি অি ত্তনউ ইয়কথ, এিাং অনয প্রতোজয সকল সু রক্ষা ত্তিত্তধ। প্রতোজতকর
খরতচ্, োর ত্তনজস্ব ত্তনরাপিা কমথী োড়াও, ত্তপ্রত্তেপযাল িাড়ত্তে NYC স্কুল শ্রসিত্তি কমথী ত্তনেু ত্তক্তর ত্তিষয়ত্তি
আিত্তিযক করতে পাতরন।
P. স্কুলগুত্তলতে িাত্তিত্তজযক ত্তিল্ম করা অনু তমাত্তদে নয় েত্তদ না শ্রসগুত্তল জন পত্তরতষিার শ্রঘাঘিার জনয তেত্তর িয়
অর্িা ত্তিপাতিথমতন্টর লাতির জনয িয় শ্রেমন ত্তিক্ষক ত্তনেু ত্তক্তর প্রচ্ারিা। িাত্তিত্তজযক ত্তিল্ম সাংজ্ঞাত্তয়ে িতি
শ্রেতকান ত্তিল্ম ো প্রচ্ারিা, রাজননত্তেক অর্িা িাত্তিজয িৃ ত্তদ্ধর উতেিয, ো শ্রস লািজনক িা অলািজনক োই
শ্রিাক না শ্রকন।
Q. ত্তিপািথতমতন্টর ত্তিক্ষার্থী এিাং কমথীতদর ত্তিপািথতমতন্ট পত্তরতষিা দাতনর সাতর্ সাংেু ক্ত ত্তিষতয় ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাি
করা, শ্রেমন স্কুতলর িযিিাতরর জনয শ্রেত্তনাং ত্তিত্তিও তেত্তর, অর্িা ত্তিক্ষা-সাংিান্ত অর্িা ত্তিেত্তিষতয়র উতেতিয
তেত্তর - উিয় শ্রক্ষতেই অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্ অযান্ড ত্তমত্তিয়া ত্তরলিে এিাং ত্তপ্রত্তেপযাতলর ত্তলত্তখে অনু মত্তের
প্রতয়াজন, এর পািাপাত্তি স্ব স্ব ত্তিপািথতমন্ট কমথচ্াত্তর অর্িা ত্তিক্ষার্থীর ত্তপোমাো িা অত্তিিািতকর অনু মত্তেও
দরকার। িাত্তিত্তজযক অনু তমাদতনর জনয ত্তিপািথতমতন্টর ত্তিক্ষার্থী এিাং কমথীতদর ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাি করা োতি
না।
II.

শ্রপ্রস কেৃক
থ স্কুল সম্পত্তিতে ত্তিল্ম অর্িা িতিাগ্রাত্তি করার অনু তরাধ ত্তিতিচ্নার প্রত্তিয়া
A. ত্তনয়ত্তমে সাংিাদ সাংগ্রতির উতেতিয স্কুতল ত্তিল্ম করতে (ত্তিত্তল্মাং, িতিাগ্রাত্তি, অর্িা ইন্টারত্তিউ) সাংিাদপে
সাংগঠন, প্রতোজক, এিাং ত্তরতপািারতদর সকল অনু তরাধ অিিযই প্রর্তম অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্ অযান্ড
ত্তমত্তিয়া ত্তরতলিতে জানাতে িতি। োরপর সাংিাদ সাংগঠন, প্রতোজক, এিাং ত্তরতপািথারতদরতক অিিযই
ত্তপ্রত্তেপযাতলর অনু মত্তে ত্তনতে িতি। েত্তদ ত্তিক্ষার্থীতদর ত্তিল্ম করতে িয়, সাংিাদ সাংগঠন, প্রতোজক এিাং
ত্তরতপািথারতদরতক অিিযই ত্তিক্ষার্থী ত্তরত্তলজ িমথ ত্তনতে িতি (ো অত্তিস অি কমুযত্তনতকিনস্ অযান্ড ত্তমত্তিয়া
ত্তরতলিতের ওতয়িসাইতি লিয), এিাং শ্রসগুত্তল ত্তপোমাো অর্িা অত্তিিাকক কেৃক
থ স্বাক্ষরকৃে িতি। ত্তিক্ষার্থী
ত্তিক্ষায় অিিযই শ্রকান িযাঘাে ঘিতি না।
B. মযাগাত্তজন অর্িা িকুযতমন্টার শ্রপ্রাগ্রামসমূ িতক অিিযই শ্রসকিন I-শ্রে িত্তিে
থ প্রত্তিয়া অনু সরি করতে িতি।
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III.

অনু সন্ধান
এই প্রত্তিধান সাংিান্ত সকল অনু সন্ধান ত্তনতচ্র ত্তঠকানায় পাঠাতে িতি:
Office of Communications and Media Relations
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street
New York, NY 10007
শ্রিান: 212-374-5141
িযাক্স: 212-374-5584
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