A-660

পয্াের� অয্ােসািসেয়শন এবং �ু লসমূহ

11/18/2021

চয্াে�লেরর পৰ্িবধান

নম্বর: A-660
িবষয়: পয্াের� অয্ােসািসেয়শন এবং �ুলসমূ হ
েশৰ্িণ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 18 নেভম্বর, 2021

পিরবতর্েনর সারাংশ
"িপতামাতােদর অিধকার যােত ভােলাভােব পৰ্িতি�ত হয়, েসটা িনি�ত করেত পৰ্িবধান A-660 পয্াের�স
অয্ােসািসেয়শন (PAs), পয্াের�-িটচার অয্ােসািসেয়শন (PTAs), এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�লসমূ েহর পিরচালনা বয্ব�া
ি�র কের েদয়। এই পৰ্িবধানিট এর েপাি�ংেয়র তািরখ েথেক কাযর্কর এবং এিট 19 জানু য়াির, 2017 তািরেখর
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-660-েক হালনাগাদ ও রদ কের।
পিরবতর্নসমূ হ:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

িমিটংেয়র ফরময্াট (সশরীের উপি�িতেত, ভাচুর্য়য্াল, এবং িমিশৰ্ত) স�িকর্ত সংজ্ঞা েযাগ করা হেয়েছ।
PA/PTA-এর সদসয্পেদর েযাগয্তার পিরসর বৃ ি� কের কিমউিনিট �ুল িডি�ে�র অধীেন েকান �ুল পৰ্দ�
3K অথবা িপৰ্-K েপৰ্াগৰ্ােম অংশগৰ্হণকারী িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক অ�ভুর্� করা হেয়েছ। (েসকশন I.D.1)
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটং পিরচালনাকােল, ভাচুর্য়য্ালভােব িরেমাট �য্াটফমর্ (VRP)
বয্বহােরর সু েযাগ বা বয্ব�া েযাগ করা হেযেছ। (েসকশন I. এবং II.)
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটংেয় েভাটদােনর সু েযাগ বৃ ি� করা হেয়েছ যােত VRP-েত
েভাটদান অ�ভুর্� করা যায়। (েসকশন I.D.3.b . and II.C.)
PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর জনয্ িনবর্াচনী িমিটংগুিল সশরীের অথবা শুধু VRP-েত সীিমত।
(েসকশন I.E. এবং II.C.)
PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর ইেলকশন িমিটংেয়র েনািটেস অবশয্ই উি�িখত থাকেব িমিটংেয়র
ফরময্াট এবং �ান, েযমন সশরীের উপি�িতেত অথবা VRP িকনা েসই তথয্। (েসকশন I.E.5.b . এবং
II.C.4.)
কিমউিনিট এবং িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�লসমূ েহর জনয্ িসেল�র (মেনানীত সদসয্) েরফােরে�র
বয্ব�া অপসারণ করা হেয়েছ।
PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর উপিবিধগুিলেত অবশয্ই উি�িখত থাকেব তারা তােদর িমিটংেয়র
আেয়াজন কীভােব এবং কখন করেব। (েসকশন I.I.1 . এবং II.F.1.)
PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ িনধর্ারণ করেব কখন, েকাথায় এবং কীভােব তারা তােদর
মািসক সাধারণ সদসয্পদ এবং এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটং পিরচালনা করেব। (েসকশন I.J. এবং II.G.)
হাইিবৰ্ড (িমশৰ্ - সশরীের এবং িরেমাট) ফরময্ােটর িমিটংেয়র জনয্ েকারাম ৈতিরেত অবশয্ই �ুল পৰ্া�েণ
কমপেক্ষ একজন এি�িকউিটভ েবাডর্ সদসয্ থাকেবন; সশরীের অথবা VRP -এর েযেকানিটর জনয্ েকারােম
দরকার হেব কমপেক্ষ 2 জন এি�িকউিটভ সদসয্ এবং সাধারণ সদসয্পদ েথেক ছয়জন িপতামাতা সদসয্।
(েসকশন I.J.5.a.)
এিট পরামশর্কৃত েযন VRP এবং হাইিবৰ্ড PA/PTA িমিটংগুিলর েরকডর্ রাখা হয়। (েসকশন I.J.7.)
বয্াংিকং পৰ্িত�ান কতৃর্ক পৰ্দ� অনলাইন েপাটর্ােলর মাধয্েম PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ
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তােদর বয্াংক অয্াকাউ� বয্বহার এবং েসগুিলেত পৰ্েবশািধকার েপেত পাের। (েসকশন III.B.)
PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ েকান বয্াংেকর অনলাইন অথর্ পিরেশােধর িসে�েমর মাধয্েম
েভ�রেদরেক অথর্ পিরেশাধ করেত পাের। (েসকশন III.B.)
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল িবিভ� িজিনসপেতৰ্র দাম পিরেশাধ এবং পিরেষবার জনয্ িনিদর্�
পিরি�িতেত বয্াংক/েডিবট কাডর্ বয্বহার করেত পাের, িক� উইথডৰ্য়াল (অথর্ উ�লন) ি�প বয্বহার িনিষ�
থাকেব। (েসকশন III.B.2. এবং 3.)
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সারসংেক্ষপ
এই পৰ্িবধান পয্াের�স অয্ােসািসেয়শন (PAs), পয্াের�-িটচার অয্ােসািসেয়শন (PTAs
), এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর েমৗিলক অিধকার ও দায়দািয়ত্ব িনধর্ারণ কের েদয়।
এিট 19 জানু য়ািরজুলাই, 2017 তািরেখ ইসু য্ করা চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-443-েক রিহত
কের।

ভূ িমকা
চয্াে�লর স্বীকার কেরন েয িপতামাতা েনতৃত্ব পাবিলক �ুলসমূ েহর িভি�। PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল
হেলা স্বশািসত ও স্বিনয়ি�ত। পৰ্েয়াজনীয় েকান িস�া� বা�বায়ন করা ও আইন, েকৗশল, িনয়ম এবং পৰ্িবধান
কাযর্কর করা এবং িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং কমর্ীেদর অিধকার রক্ষা করার মেধয্ই PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স
কাউি�লসমূ েহর উপর �ুল কমর্কতর্ােদর িনয়�ণ সীিমত।
সংজ্ঞাসমূ হ
এই পৰ্িবধান ও অনয্ানয্ সংি�� পৰ্িবধােনর েক্ষেতৰ্ িনেচর সংজ্ঞাগুেলা পৰ্েযাজয্ হেব:
1. DOE িদেয় েবাঝায় িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন।
2. পয্াের� অয্ােসািসেয়শন (PA) িনউ ইয়কর্ িসিটর পাবিলক �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতােদর সংগঠন যা
িপতামাতােদর েভােট িপতামাতােদর িনেয় গিঠত ও পৰ্িতি�ত হয়। PA উপিবিধ পৰ্বতর্ন কের, কমর্কতর্া িনবর্াচন
কের এবং িনয়িমত সভার আেয়াজন কের।
3. পয্াের�-িটচার অয্ােসািসেয়শন (PTA) ৈতির হয় তখন, যখন িপএ সদসয্গণ কমর্ীেদরেক সদসয্পেদ অ�ভুর্�
করার জনয্ তােদর উপিবিধ সংেশাধন করার পেক্ষ েভাট পৰ্দান কেরন।
4. একিট িনধর্ািরত এখিতয়াের, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল PA/PTA েপৰ্িসেড�েদর িনেয় গিঠত একিট সংগঠন।
পৰ্িতিট কমুয্িনিট �ুল িডি��-এ এিলেম�াির ও িমডল �ুলসমূ েহর পৰ্িতিনিধত্ব করার জনয্ একিটমাতৰ্
েপৰ্িসেড�স কাউি�ল থাকেব। হাই �ুল সমূ েহর পৰ্িতিনিধত্ব করার জনয্ পৰ্িতিট বেরােত একিট কের
েপৰ্িসেড�স কাউি�ল থাকেত হেব। এছাড়াও িসিটওয়াইড ে�শাল এডুেকশন �ুলসমূ েহর (িডি�� ৭৫)
পৰ্িতিনিধত্ব করার জনয্ একিট েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল থাকেত হেব।
5. �ুল বলেত বুঝায় িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ িপৰ্ি�পয্ােলর েনতৃেত্ব পৰ্িতি�ত একিট স্বিনয়ি�ত স্বায়�শািসত পৰ্িত�ান।
পৰ্িতিট �ুেলর রেয়েছ িনজস্ব �াফ এবং �ুল তার িশক্ষািনেদর্শনা কমর্সূিচ পিরচালনার জনয্ িনজস্ব তহিবল
বয্বহার কের।
6. িডি�� পদিট 32িট কমুয্িনিট �ুল িডি�� এবং িডি�� 75-এর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হয়।
7. উপিবিধ বলেত বুঝায় এমন একিট িনেদর্শনাদানকারী নিথ যা PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�লসমূ হেক
পৰ্িত�া কের এবং অবশয্ পৰ্িতপালনীয় িনয়মসমূ হ িনধর্ারণ কের েদয়।
8. পদ (অিফস) বলেত বুঝায় PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর এি�িকউিটভ (কাযর্কির) েবােডর্র েকান
িনবর্ািচত পদ। আবিশয্ক পদগুিল হেলা: পৰ্িসেড�, েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির এবং েটৰ্জারার। উপিবিধ দ্বারা বাড়িত
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পদ িনধর্ািরত হেত পাের।
পৰ্িবধােনর েক্ষেতৰ্ পয্াের� বলেত বুঝায়, িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা বা অিভভাবক, িকংবা অনয্ েয েকান বয্ি�, যার
সােথ িশক্ষাথর্ীর িপতামাতাসূ লভ বা ত�াবধানমুলক স�কর্ রেয়েছ। িপতামাতার সংজ্ঞার অ�ভুর্� আেছ জ�
অথবা পালক িপতামাতা, সৎিপতামাতা, আইিন িনযু � অিভভাবক, পালক িপতামাতা, ও বতর্মােন �ুেল ভিতর্
িশক্ষাথর্ীর সােথ "িপতামাতাসূ লভ স�েকর্" আব� বয্ি�।
“িপতামাতার স�েকর্ আব�” বয্ি� বলেত বুঝায় এমন েকান বয্ি�েক, েয বয্ি� িপতামাতার মৃতুয্, কারাদ�,
মানিসক অসু �তা, ে�েটর বাইের অব�ান, স�ানেক পিরতয্াগ করা বা এরকম অনয্ েকান কারেণ স�ােনর
কােছ িপতামাতা বা অিভভাবক উপি�ত না থাকায় তার দািয়ত্ব গৰ্হণ কেরেছন। েকান্ বয্ি�র সােথ স�ােনর
িপতামাতার স�কর্ আেছ তা অবশয্ই িনধর্ারণ করেত হেব িনিদর্�ভােব েসই স�ানিটর অিভভাবকত্ব ও
ত�াবধানসংকৰ্া� পািরপািশ্বর্ক অব�ার উপর িভি� কের। েয বয্ি� েকান েছেলেমেয়র সামিয়ক ত�াবধান
কেরন (েযমন েবিব-িসটার, নয্ািন বা অেহফাজতকাির আ�ীয়) িতিন এই পৰ্িবধান অনু যায়ী স�ােনর িপতামাতা
স�েকর্ আব� বয্ি� িহেসেব গণয্ হেবন না। েকান বয্ি� িপতামাতা স�েকর্ আব� কী-না, পৰ্েয়াজন পড়েল
িপৰ্ি�পয্াল �ুেল উপ�ািপত কাগজপেতৰ্র উপর িভি� কের তা িনধর্ারণ করেবন।
কয্ােল�ার িদন বলেত বুঝায় স�ােহর কমর্িদবস এবং স�াহাে�র িদনগুিল। বয্াক-পয্াক বা ইেমইেল িবজ্ঞি�
পাঠান সংকৰ্া� িবষেয় িহসাব করার েক্ষেতৰ্ েয িদনিটেত িবজ্ঞি� পাঠান হয়, েস িদনেক পৰ্থম িদন িহেসেব
গণনা করেত হেব। ডাকেযােগ িলিখত িবজ্ঞি� পাঠানর েক্ষেতৰ্ েযিদন িবজ্ঞি� ডাকেযােগ ছাড়া হেব, তার পেরর
িদনিটেক পৰ্থম িদন িহেসেব গণনা করেত হেব।
যথাযথ সু পািরনেটনেড� বলেত বুঝায় PA/PTA-এ েয �ুেলর েসখানকার ত�াবধান ক্ষমতাসহ
সু পািরনেটনেড�েক। অনয্ভােব উি�িখত না হেল, সু পািরনেটনেড� বলেত বুঝায় তার দািয়েত্ব িনযু �
বয্ি�েকও।
সশরীের শ�িট িদেয় েবাঝায় �ুল পৰ্�েণ উপি�ত।
ভাচুর্য়য্ািল িরেমাট �য্াটফমর্ (VRP) বলেত েবাঝায় দূ েরর �য্াটফমর্ যা বয্বহৃত হয় অনলাইেন পিরচািলত
িমিটংেয়র জনয্, এেত অ�ভু�
র্ িক� এেতই সীিমত নয়, জুম, ওেয়েব� অথবা গুগল্ িমটস্।
হাইিবৰ্ড (িমিশৰ্ত) শ�িট িদেয় েবাঝায় সশরীের উপি�িতেত িমিটং যা একইসােথ VRP-েত লাইভ পৰ্চার করা
হয়।
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চয্াে�লেরর পৰ্িবধান

নম্বর: A-660
িবষয়: পয্াের� অয্ােসািসেয়শন এবং �ুলসমূ হ
েশৰ্িণ: িশক্ষাথর্ী
ইসু য্র তািরখ: 18 নেভম্বর, 2021
I.

পয্াের� অয্ােসািসেয়শন/পয্াের�-িটচার অয্ােসািসেয়শন
PA/PTA-গুেলা ে�শাল এডুেকশন সািভর্স গৰ্হণকারী িশক্ষাথর্ী, ইংেরিজ ভাষা িশক্ষাথর্ী, িফৰ্ এবং স্ব�মূ েলয্র লা�-এর েযাগয্ িশক্ষাথর্ী এবং িগফেটড অয্া� টয্ােলে�ড বা ময্াগেনট কমর্সূিচর িশক্ষাথর্ীর
িপতামাতাসহ �ুেলর সকল িপতামাতার পৰ্িতিনিধ। PA/PTA-গুিল অবশয্ই সকল িপতামাতার অংশগৰ্হণ
এবং সহায়তা চাইেব। PA/PTA-গুেলােক অবশয্ই সকল আইন, পৰ্িবধান, িবিধ এবং ফাংশন এমনভােব
েমেন চলেত হেব যােত িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা ও কমর্ীেদর মযর্াদা রিক্ষত হয়। PA/PTA উপিবিধিটর অবশয্ই
একিট আনু �ািনক কাঠােমা থাকেত হেব। (েসকশন I.I েদখুন)।
পৰ্িতিট পাবিলক �ুলেক একিট কের PA বা PTA পৰ্িত�া করেত হেব। পৰ্েতয্ক �ুেল একিটমাতৰ্ দা�িরক
স্বীকৃত PA অথবা PTA থাকেত পারেব। যখন েকান একিট িবি�ংেয় একািধক �ুল থােক, পৰ্িতিট �ুলেক
অবশয্ই পৃথক PA/PTA পৰ্িত�া করেত হেব। একািধক “লািনর্ং কমুয্িনিট”, “হাউস” বা “অয্াকােডিম”
একজনমাতৰ্ িপৰ্ি�পয্ােলর কতৃত্ব
র্ াধীন থাকেল েসেক্ষেতৰ্ শুধু একিট PA বা PTA ৈতির করা েযেত পাের।
A.
নতুন �ুলগুিলেত PA গঠন
1. একিট নতুন �ুেল PA গঠনকে� িপতামাতােদর সভা আহ্বান করার দািয়ত্ব িপৰ্ি�পয্ােলর।
িমিটংিট অবশয্ই 30 েসে�ম্বেরর পের অনু ি�ত হেব না, এবং েসিট সশরীের অথবা েকান
VRP বয্বহার কের হেত পাের।
2. েকান PA পৰ্িত�ার িমিটংেয়র কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই
িমিটংেয়র বয্াপাের িপতামাতাগণেক জানােবন, এবং েসিট এমনভােব িহসাব কের যােত সকল
িপতামাতা েসিট জানেত পােরন (েযমন, ইেমইেল, অেটােমেটড েফান কেল. বয্াকপয্ােক,
ডাকেযােগ এবং/অথবা তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশেন যা �ুল কতৃর্ক বয্বহৃত হয়)
সকল িপতামাতা অবগত হেত েপেরেছন, েসটা িনি�ত করেত হেল একািধক পৰ্িকৰ্য়ায়
েযাগােযাগ করার পৰ্েয়াজন হেত পাের।
3. PTA পৰ্িত�াকে� আেয়ািজত িমিটংেয় কমপেক্ষ 8 জন িপতামাতােক উপি�ত থাকেত হেব।
B.
PTA পৰ্িত�া
1. একিট PA তখনই েযেকান সময় একিট PTA হেয় ওেঠ যখন তার উপিবিধ সংেশাধেনর
মাধয্েম সদসয্পদ িশক্ষক এবং �ুল কমর্ীেদর েভতর েথেক অনয্ েশৰ্িণর বয্ি�েদর অ�ভুর্�
করেত স�সারণ কের।
2. আবার েকান PTA েযেকান সময় উপিবিধ সংেশাধেনর মাধয্েম সদসয্পদ যখন শুধু মাতৰ্
িপতামাতােদর মেধয্ সীিমত কের তখন েসিট PA পিরিচিতেত পৰ্তয্াবতর্ন কের। শুধু মাতৰ্
PTA-এর িপতামাতা সদসয্গণ এই েভােট অংশ িনেত পােরন।
C.
েযসব PA/PTA তােদর কাযর্কৰ্ম �িগত েরেখেছ েসগুিলর পুনঃপৰ্িত�া
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1. PA/PTA-এর কাযর্কৰ্ম �িগত করার কারণসমূ হ:
a.
�ুেলর েশষ িদবেসর মেধয্ আবিশয্ক অিফসার িনবর্াচন করেত না পারেল PA/PTAেক কাযর্কৰ্ম �িগত রাখেত হয় যিদ তারা িনবর্াচন না কের অথবা কমপেক্ষ একজন
আবিশয্ক অিফসার - েযমন েপৰ্িসেড�, েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির অথবা েটৰ্জারার - িনবর্াচন
করেত বয্থর্ হয়।
b.
সময়মেতা একজন আবিশয্ক অিফসােরর পদ পূ রণ করেত বয্থর্ হেল।
PA/PTA-এর কাযর্কৰ্ম �িগত হয় যিদ তা এক বা একািধক আবিশয্ক কমর্কতর্ার শূ নয্
পেদ সময়মেতা আগাম িনবর্াচন করেত বয্থর্ হয়। (েসকশন I.E.10 দৰ্�বয্)।
•
�ুল বছেরর শুরুেত িবদয্মান শূ নয্পেদর জনয্, PA/PTA-েক কাযর্কৰ্ম �িপত
রাখেত হয় যিদ 15 অে�াবর তািরেখর মেধয্ েকান ত্বরািয়ত িনবর্াচন না করা
যায়।
•
�ুল বছেরর মােঝ েয শূ নয্পদ থােক তার জনয্, PA/PTA-েক কাযর্কৰ্ম �িগত
রাখেত হয় যিদ না তারা অিফসােরর পদতয্াগ অথবা অপসারেণর 60 কয্ােল�ার
িদবেসর মেধয্ েকান ত্বরািয়ত িনবর্াচন করেত বয্থর্ হয়।
c.
সকল িতনিট আবিশয্ক অিফেস শূ নয্তা। সকল িতনিট আবিশয্ক পদ শূ নয্ হেল,
PA/PTA-েক কাজ ব� করেত হয় এবং ঐ পদগুিলর েকানিট উ�রািধকার সূ েতৰ্ পূ রণ
করা যায় না।
d.
কাযর্কৰ্ম পিরচালনায় বয্থর্তার জনয্। পরপর 60 িদন �ুল বছেরর সময় কাযর্কৰ্ম
পিরচালনা করেত বয্থর্ হেল PA/PTA-এর কাযর্কৰ্ম �িগত হেব। “PA/PTA কাযর্কৰ্ম”
সংজ্ঞািয়ত হয় এি�িকউিটভ েবাডর্ অথবা সাধারণ সদসয্েদর িমিটং িহেসেব।
2. িপৰ্ি�পয্াল কতৃর্ক েনািটিফেকশন
যিদ PA/PTA কাযর্কৰ্ম ব� কের, িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই দৰ্ুত FACE-এ এবং যথাযথ
সু পািরনেটনেড�েক জানােত হেব।
3. PA/PTA পুনঃপৰ্িত�ার জনয্ িপতামাতােদর িমিটং।
a.
যিদ PA/PTA-এর িকৰ্য়াকলাপ ব� হেয় থােক, তাহেল িপৰ্ি�পয্ালেক একিট
িপতামাতােদর িমিটং আহ্বান করেত হেব েযখােন PA/PTA পুনঃপৰ্িত�ার জনয্ একিট
আগাম িনবর্াচন অনু ি�ত হেব। িমিটং সশরীের অথবা VRP বয্বহার কের পিরচািলত
হেত পাের।
b.
েকান িপৰ্ি�পয্াল িমিটংেয়র কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই
িমিটংেয়র বয্াপাের িপতামাতাগণেক জানােবন, এবং েসিট এমনভােব িহসাব কের যােত
সকল িপতামাতা েসিট জানেত পােরন (েযমন, ইেমইেল, অেটােমেটড েফান কেল.
বয্াকপয্ােক, ডাকেযােগ এবং/অথবা তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশেন যা �ুল
কতৃর্ক বয্বহৃত হয়) সকল িপতামাতা অবগত হেত েপেরেছন, েসটা িনি�ত করেত
হেল একািধক পৰ্িকৰ্য়ায় েযাগােযাগ করার পৰ্েয়াজন হেত পাের।
c.
�ুল বছর চলাকােল PA/PTA কাযর্কৰ্ম ব� করেল PA/PTA পুনঃপৰ্িত�ার িমিটং
•
FACE এবং যথাযথ সু পািরনেটনেড�েক জানােনার 15 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্
করেত হেব।
•
সামােরর সময় PA/PTA যিদ কাযর্কৰ্ম কের, তাহেল 30 েসে�ম্বেরর মেধয্
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করেত হেব।
d.
PA/PTA পুনঃপৰ্িত�াকে� আেয়ািজত িমিটংেয় কমপেক্ষ 8 জন িপতামাতােক উপি�ত
থাকেত হেব।
িপএ/িপিটএ-এর সদসয্পদ
1. িপতামাতার েযাগয্তা িনধর্ারণ
িক�ারগােটর্ন েথেক অ�ম েগৰ্েডর েযেকান িশক্ষাথর্ী অথবা িপৰ্-K কমর্সূিচর িশক্ষাথর্ী েয
বতর্মােন েকান একিট �ুেল অথবা েকান �ুল িডি�ে�র অধীেন েকান একিট �ুল পৰ্দ� িপৰ্K কমর্সূিচর িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা – িতিন ঐ কিমউিনিট �ুল িডি�ে�র CEC-েত পিরেষবা
পৰ্দােনর লেক্ষয্ স্ব-মেনানয়ন েদবার েযাগয্।
a.
েছেলেমেয়রা িবিভ� �ুেল েলখাপড়া কের, এমন িপতামাতাগণ সংি�� �ুলগুেলার রিব
PA/PTA-এর সদসয্।
b.
িসিটওয়াইড নয় এমন েকান �ুেলর িসিটিভি�ক েকান কমর্সূিচেত তািলকাভু� থাকা
পূ ণর্কালীন িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক হয় স�ান েয �ুেল পেড়, না-হয় স�ােনর নাম
েযখানকার েরিজ�াের আেছ, েসখানকার PA/PTA-এর সদসয্ হেত পারেবন,
উভয়িটর নয়।
c.
েকান িপতামাতা তার �েল অনয্ কাউেক PA/PTA-এর সদসয্ িহেসেব �লািভিষ�
করেত পারেবন না।
d.
েকান PA/PTA কাউেক অনারাির সদসয্, িশক্ষাথর্ী সদসয্, সােবক সদসয্ বা কমর্কতর্া
ইতয্ািদ িবেবচনায় সদসয্পদ িদেত পারেব না, যিদ-না তার সদসয্পেদর েযাগয্তা থােক।
•
PA/PTA উপিবিধ িনিদর্� িকছু েশৰ্িণর বয্ি�েক অংশগৰ্হেণর সু েযাগ েদয় যারা
অনয্ভােব সদসয্পেদর েযাগয্ নয়, েযমন েকয়ারেটকার এবং নন-কাে�ািডয়াল
ফয্ািমিল সদসয্, যিদও তারা PA/PTA পদ অথবা কিমিট েচয়ার পেদ
পিরেষবাদােন অথবা েভাটদােন অনু েমািদত নন।
2. কমর্ীেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ
a. কমর্ীসদসয্েদর েযাগয্তা
ত�াবধানকারী দািয়েত্বর কমর্ীসদসয্গণ (িপৰ্ি�পয্াল, অয্ািসসটয্া� িপৰ্ি�পয্াল, এবং
সু পারভাইজরবৃ �) এবং পয্াের� েকাঅিডর্েনটরগণ েয �ুেল তারা কাজ করেছন েসই
�ুেলর PTA সদসয্ হবার েযাগয্ হেবন না, এমন িক যিদ েসই �ুেল তােদর েকান স�ান
পেড়ও। অনয্ সকল েশৰ্িণর �ুল কমর্ী PTA সদসয্পেদর েযাগয্।
b. কমর্ীসদসয্েদর অংশগৰ্হেণ িবিধ-িনেষধ
�ুেলর কমর্চািরগণ েয �ুেল কােজ িনযু � আেছন, েস �ুেলর PA/PTA-এর এি�িকউিটভ
েবাডর্ বা মেনানয়ন/িনবর্াচন কিমিটেত কাজ করেত পারেবন না।
কােজর েক্ষতৰ্ �ুেল অবি�ত হেলও যারা িনয়িমত �ুল িদবেসর অ�ভুর্� কমর্সূিচর অংশ
নয় এমন কমর্সূিচর জনয্ DOE-বিহভূ র্ত সূ তৰ্ েথেক েবতন লাভ কেরন, তারা এই িনেষেধর
অ�ভুর্� নন।
3. PA/PTA-এর সদসয্েদর অংশগৰ্হণ
a. চাঁদা
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যিদও চাঁদা পৰ্দান অংশগৰ্হণ অথবা সদসয্পেদর শতর্ নয়, তবুও েযেকান PA/PTA চাঁদা
গৰ্হণ করেত পাের।
b. েভাটদান
পৰ্েতয্ক সদেসয্র উপ�ািপত সকল িবষেয় সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয় েভাট দােনর
অিধকার রেয়েছ। েভাটদান অবশয্ই সশরীের উপি�িতর মাধয্েম করেত হেব। কােরা
বদেল (পৰ্ি�), অনু পি�িতর বয্ালট, অথবা ইেমইল মাধয্েম েভাটদান অনু েমািদত নয়।
• অিফসারেদর িনবর্াচন অবশয্ই পিরচািলত হেব শুধু সশরীের িমিটং অথবা VRP
বয্বহােরর মাধয্েম। েকান হাইিবৰ্ড িমিটংেয় িনবর্াচন পিরচালনা অনু েমািদত নয়।
c. স্বােথর্র দ্ব� এবং সদসয্ অংশগৰ্হণ িবষেয় িবিধ-িনেষধ
PA/PTA-এর সদসয্েদরেক অবশয্ই সাবধানতার সােথ েসসব পিরি�িতেক পিরহার কের
চলেত হেব েযখােন তােদর বয্ি�স্বাথর্ PA/PTA-এর সােথ সংঘাতপূ ণর্ হয়।
• িস�া� গৰ্হণ
• PA/PTA-এর িস�া� অবশয্ই যােদর সােথ স্বােথর্র দ্ব� েনই, শুধু েসইসব কমর্কতর্া
এবং সদসয্েদর অংশগৰ্হণ ও েভাটদােনর মাধয্েম গৃহীত হেব।
• পেদর অপবয্বহার
• PA/PTA অিফসারগেণর জনয্ তােদর পদ বয্বহার কের িনেজেদরেক, পিরবার
সদসয্েদর, অথবা বয্বসািয়ক অংশীদারেদর লাভবান করার বয্াপারিট েখালাখুিলভােব
িনিষ� করা হেয়েছ।
• PA/PTA অিফসারগেণর স্বােষর্র দ্ব�
• PA/PTA অিফসারগেণর েয �ুেল তারা কমর্রত েসখানকার েযেকান বয্াবসািয়ক
েলনেদেন, েকান আিথর্ক স্বােথর্র সােথ সংি�� হওয়া, বা েকান বয্বসািয়ক কমর্কাে�
অবশয্ই েকান পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষ স্বাথর্ থাকেব না। অতএব, PA/PTA অিফসারগণ
�ুল িদবেস, অথবা আফটার-�ুল সমেয়, স�য্ায়, ছু িটর িদেন, অথবা সামার েপৰ্াগৰ্ােম
েকান সংগঠেনর জনয্, পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব কাজ করেত পারেব না। অতএব,
PA/PTA অিফসারগণ �ুল িদবেস, অথবা আফটার-�ুল সমেয়, স�য্ায়, ছু িটর িদেন,
অথবা সামার েপৰ্াগৰ্ােম েকান সংগঠেনর জনয্, পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব কাজ করেত
পারেব না।
• িবেশষ পিরি�িতেত, DOE এিথ� অিফসার কতৃর্ক অবয্াহিত অনু েমািদত হেত পাের।
• PA/PTA সদসয্বৃ � যােদর উপের পৰ্দ� সংজ্ঞা অনু যায়ী স্বােথর্র দ্ব� আেছ তারা যিদ
অবয্াহিত না পান, তাহেল েকান অিফসার পেদ পৰ্িতদ্বি�তা করেত পারেবন না।
(েসকশন 1.E.6.a েদখুন)। PA/PTA অিফস উপের পৰ্দ� সংজ্ঞা অনু যায়ী স্বােথর্র
দ্ব� আেছ তােদর পদ েথেক অপসারণ করা হেব যিদ না তারা অবয্াহিত লাভ কেরন।
(েসকশন IV.E েদখুন)
• PA/PTA সদসয্গেণর স্বােষর্র দ্ব�
• PA/PTA সদসয্বৃ � যােদর েসকশন I.D.3.c-েত আেলািচত িবষয় অনু যায়ী তােদর
�ুেলর সােথ পৰ্তয্ক্ষ অথবা পেরাক্ষ বয্বসািয়ক েলনেদেন, েযেকান আিথর্ক স্বােথর্
অথবা বয্বসািয়ক কমর্কাে� স্বাথর্ আেছ তারা অবশয্ই ঐ িবষয় স�িকর্ত েযেকান
িস�াে� অংশগৰ্হণ েথেক িবরত থাকেব। েয সভায় এ িনেয় েকান িস�া� গৰ্হণ করা
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হেব, েস সভায় পৰ্তয্ক্ষ িকংবা পেরাক্ষ স্বােথর্র কথা সদসয্ম�লীেক জানােত এবং
সভার কাযর্িববরণীেত তা উে�খ করেত হেব।
4. অনয্ সংগঠনসমূ েহ PA/PTA সদসয্পদ
PA/PTA-সমূ হ েযেকান পৰ্াসি�ক জাতীয়, ে�ট, অথবা িসিট সংগঠেনর সােথ েযাগ িদেত
পাের, যিদ না ঐ সংগঠেনর নীিতমালা অথবা উপিবিধর সােথ পৰ্েযাজয্ আইন অথবা এই
পৰ্িবধান সাংঘিষর্ক হয়। েযেকান সংগঠেনর সােথ যু � হওয়ার জনয্ PA/PTA-এর সদসয্েদর
অনু েমাদন আবশয্ক।
PA/PTA-এর কমর্কতর্ােদর িনবর্াচন
িনবর্াচনগুিল অবশয্ই অনু ি�ত হেব স্বাধীন, িনরেপক্ষভােব এবং সকলেক সে� িনেয়, যােত সকল
সদসয্ পূ ণর্ অংশগৰ্হেণর সু েযাগ লাভ কের। িনবর্াচনগুিল অবশয্ই পিরচািলত হেব শুধু সশরীের
িমিটং, অথবা VRP িমিটংেয়। েকান হাইিবৰ্ড িমিটংেয় িনবর্াচন পিরচালনা অনু েমািদত নয়। কােরা
দ্বারা েকান অনাকাি�ত চাপ অথবা বলপৰ্েয়াগ পৰ্তয্ািশত নয়। �ুল অিফিসয়ালগেণর PA/PTA
িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়ার সােথ পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব হ�েক্ষপ করা িনিষ�।
PA/PTA মেনানয়ন কিমিট অথবা এি�িকউিটভ েবাডর্ সংি�� েপৰ্িসেড�স কাউি�ল বা �ুেলর
যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র কাছ েথেক পরামেশর্র অনু েরাধ জানােত পাের।
1. পেদর েময়াদ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারগণ এক-বছেরর েময়ােদ পিরেষবা িদেত িনবর্ািচত হয়, যা শুরু
হয় জুলাই মােসর 1 তািরখ েথেক এবং েশষ হয় পরবতর্ী বছেরর 30 জুন তািরেখ।
2. েকা-অিফসারগণ
PA/PTA উপিবিধ পির�ারভােব সহ-অিফসার পেদর অনু েমাদন না িদেল সকল পেদর
অিধকারী অবশয্ই শুধু এক বয্ি� হেবন। উপিবিধ অনু মিত িদেত পাের িক� পদ েশয়ার
করার িবষয়িট অবশয্ই বাধয্তামূ লক করেব না। উপিবিধসমূ েহ সহ-অিফসারেদর েভাটদােনর
অিধকার অবশয্ই উি�িখত থাকেব। এছাড়া:
• সহ-অিফসারগণ একসােথ পিরেষবা দােনর উে�েশয্ অবশয্ই একসােথ সমপেদ িনবর্াচন
করেবন।
• েকান সহ-অিফসার পদতয্াগ অথবা অপসািরত হেল, বািক সহ-অিফসার অবশয্ই িনেজ
িস�া� েনেবন অবিশ� েময়ােদ িতিন একা পিরেষবা েদেবন নািক পদতয্াগ করেবন যােত
পদিট উ�রািধকার কৰ্েম অথবা আগাম িনবর্াচেনর মাধয্েম পূ রণ করা যায়।
3. উপিবিধেত েযসব বয্ব�া অ�ভুর্� করা হেব
িনবর্াচন কীভােব হেব, েসটা PA/PTA-এর উপিবিধেত অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব। িনেচ
উি�িখত পৰ্িকৰ্য়াসমূ হ অবশয্ই উপিবিধেত বিণর্ত থাকেব:
• বািষর্ক (বস�) িনবর্াচেনর জনয্ মেনানয়ন কিমিট গঠন
• মেনানয়ন পৰ্াথর্না
• েযাগয্তা যাচাই
• পৰ্িতদ্বি�তাপূ ণর্ এবং পৰ্িতদ্বি�তাহীন পেদ েভাট দান
• বয্ালট
• িনবর্াচন পৰ্তয্য়ন
• উ�রািধকার কৰ্েম অিফসারেদর শূ নয্পদ পূ রণ হেত পাের িকনা এবং, যিদ হয় তাহেল
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েকান্ কৰ্মানু সাের
• ত্বরািয়ত (আগাম) িনবর্াচন
4. বািষর্ক (বসে�র) িনবর্াচনসমূ হ
a. সমেয়র কাঠােমা
আবিশয্ক অিফসারেদর (েপৰ্িসেড�, েকাষাধয্ক্ষ, এবং েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির) িনবর্াচনগুিল
অবশয্ই 1 এিপৰ্ল এবং �ুেলর েশষ িদেনর মেধয্ অনু ি�ত হেত হেব, যােত িনি�ত করা
যায় েয, সামােরর সময় PA/PTA চালু থাকেব এবং ফেল (েহমে�) �ুল খুলেব।
•
েহমে�র িনবর্াচেনর জনয্ পদ সংরক্ষণ
নবাগত িশক্ষথর্ীেদর িপতামাতােদর অ�ভুর্� করার জনয্ PA/PTA উপিবিধ আবশয্ক নয়
এমনসব পেদর (েযমন ভাইস েপৰ্িসেড�) িনবর্াচন েহম� ঋতুেত আেয়ািজত করেত
পাের। সংরিক্ষত পদসমূ হ এবং সময়সীমা ও িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়ার কথা উপিবিধেত িচি�ত
থাকেত হেব।
b. িপৰ্ি�পয্ােলর েনািটিফেকশন
বািষর্ক িনবর্াচেনর তািরখ এবং সময় এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ালেক 1 এিপৰ্ল
তািরেখর মেধয্ জানােব।
• িপৰ্ি�পয্ালেক যিদ 1 এিপৰ্ল তািরেখর মেধয্ জানােনা না হয়, িতিন অবশয্ই PA/PTA
েপৰ্িসেডে�র কাছ েথেক িনবর্াচেনর তািরখ এবং সময় জানেত অনু েরাধ জানােবন।
PA/PTA েপৰ্িসেড� 10 কয্ােল�ার িদেনর মেধয্ এর জবাব িদেত বয্থর্ হেল িপৰ্ি�পয্াল
সকল িপতামাতােক তা জানােবন পরবতর্ী সাধারণ সদসয্ সভায়।
• যিদ PA/PTA 1 েম তািরেখর মেধয্ িনবর্াচেনর তািরখ িনধর্ারণ করেত না পাের,
িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই যথাযথ সু পািরনেটনেড�েক জানােত হেব।
5. িনবর্াচেনর িমিটংেয়র (সব িনবর্াচেনর) েনািটস
a. িনবর্াচন িমিটংেয়র একিট িলিখত েনািটস সকল িপতামাতার কােছ েযেকান PA/PTA
িনবর্াচেনর কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ অবশয্ই পাঠােত হেব। িনবর্চন িমিটংেয়র
েকারাম (েসকশন I.I.5.েদখুন) পূ রণ না হেল, অবশয্ই একিট িদ্বতীয় িনবর্াচন িমিটংেয়র
আেয়াজন করেত হেব, এবং িনবর্াচেনর কমপেক্ষ 5 কয্ােল�ার িদবস আেগ অবশয্ই
সকল িপতামাতার কােছ একিট িলিখত িনবর্াচন িমিটংেয়র েনািটস পাঠােত হেব। েকান
িপৰ্ি�পয্াল িমিটংেয়র কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই িমিটংেয়র
বয্াপাের িপতামাতাগণেক জানােবন, এবং েসিট এমনভােব িহসাব কের যােত সকল
িপতামাতা েসিট জানেত পােরন (েযমন, ইেমইেল, অেটােমেটড েফান কেল. বয্াকপয্ােক,
ডাকেযােগ এবং/অথবা তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশেন যা �ুল কতৃর্ক বয্বহৃত হয়)
সকল িপতামাতা অবগত হেত েপেরেছন, েসটা িনি�ত করেত হেল একািধক পৰ্িকৰ্য়ায়
েযাগােযাগ করার পৰ্েয়াজন হেত পাের যার মেধয্ আেছ স্বয়ংিকৰ্য় েফান।
•
A-660-এ সু িনিদর্�ভােব উে�িখত হেয়েছ েয, PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্ েনািটস
ৈতির করা ও যথাসমেয় িবতরেণর জনয্ িনবর্াচনী িমিটং-এর কমপেক্ষ 10 িদবেসর
আেগ িপৰ্ি�পয্াল এবং পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর কােছ জমা েদয়ার জনয্ দািয়ত্বপৰ্া�।
•
িপৰ্ি�পয্াল অথবা পয্াের� েকাঅিডর্েনটর েনািটসিট অবশয্ই দৰ্ুত িবতরণ করেবন
যােত PA/PTA-এর েনািটেসর সময়সীমা মানা হয়।
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b. িনবর্াচন িমিটংেয়র েনািটস অবশয্ই িলিখত হেত হেব এবং এর মেধয্ থাকেব:
•
িনবর্াচেনর তািরখ, সময় ও �ান।
•
িমিটংেয়র ফরময্াট (সশরীের অথবা VRP)
•
েযসব িনবর্াহী (এি�িকউিটভ) েবাডর্ পদ পূ রণ করা হেব, তার তািলকা।
•
সকল পেদর জনয্ েযাগয্ হওয়ার একমাতৰ্ শতর্ �ুেলর েকান িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা
হওয়া, েস বয্াপাের একিট িববৃ িত।
•
িপতামাতা েয বয্ব�ার কারেণ PA/PTA-এর েকান পেদর জনয্ পৰ্াথর্ী হেত পােরন
তার উে�খ এবং মেনানয়ন েশষ হবার তািরখ।
•
আগাম িনবর্াচেনর জনয্ সকল মেনানয়ন িনবর্াচনী িমিটং-এর সময় ে�ার (উপি�িত)
েথেক গৰ্হণ করা হেব, এই মেমর্ একিট িববৃ িত।
•
পৰ্াথর্ীেদর নামগুিল শুধু মাতৰ্ েনয়া হেত পাের যিদ মেনানয়ন ইেতামেধয্ ব� হেয় যায়।
•
েময়াদসীমা, যিদ উপিবিধেত উে�খ থােক।
•
সকল িপতামাতার কােছ েনািটস িবতরণ করার তািরখ এবং িবতরণ করার উপায়।
6. পৰ্াথর্ীেদর অিধকার এবং দায়-দািয়ত্ব
a. পৰ্াথর্ী েযাগয্তা িনধর্ারণ
•
সকল পেদর জনয্ েযাগয্তা শুধু এই েয, পৰ্াথর্ীেক �ুেলর িশক্ষাথর্ীর অথবা কিমউিনিট
�ুল িডি�ে�র অধীেন েকান �ুল পৰ্দ� 3-K অথবা Pre-K িপৰ্-K েপৰ্াগৰ্ােমর
িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা হেত হেব।
•
িনেচ উি�িখত েশৰ্িণর বয্ি�গণ েকান পেদ পৰ্িতেযািগতার েযাগয্ নন:
o DOE-েত চাকির কেরন এমন বয্ি�গণ, এমন িক যিদ তােদর স�ান �ুেলর িশক্ষাথর্ীও
হয়। (I.D.2.c দৰ্�বয্)।
o PA/ PTA- এর েযসব সদসয্েদর স্বােথর্র দ্ব� আেছ তারা েকান অিফস পেদর জনয্ েযাগয্
নয় িবেবিচত হেবন যিদ না DOE এিথ� অিফসােরর কাছ েথেক এ িবষেয় েকান অবয্াহিত
পান। (I.D.3.c দৰ্�বয্)।
•
পৰ্িতেযািগতার জনয্ েযাগয্ হেত েকান পৰ্াথর্ীেক িনবর্াচেনর সময় উপি�ত থাকেত
হেব না।
b. পৰ্চারণা এবং সদসয্পদ সংকৰ্া� িবষয়
PA/PTA উপিবিধগুিলেত অবশয্ই এক বা একািধক উপায় উি�িখত থাকেব যা িদেয় পৰ্াথর্ীরা
িনবর্াচন িমিটংেয়র আেগ তােদর সদসয্পদ িবষেয়র সমাধান করেত পাের, িক� েসিট হেব
মেনানয়ন ব� হবার পর। এইসব উপােয়র মেধয্ থাকেত পাের পৰ্াথর্ীেদর িববৃ িতর িবতরণ
এবং পৰ্াথর্ীেদর েফারাম। সদসয্পদ িবষেয়র সকল সমাধােনর েক্ষেতৰ্ সব পৰ্াথর্ী অংশগৰ্হেণ
অবশয্ই সমান সু েযাগ লাভ করেব।
•
পৰ্াথর্ীেদর কাছ েথেক িববৃ িতসহ একিট েনািটস PA/PTA বুেলিটন েবােডর্ েপা�
করা, এবং েসিট PA/PTA আেয়ািজত ইেল�িনক িমিডয়া অথবা েকান PA/PTA
েটিবেলর মােধয্েম PA/PTA িনউজেলটাের িপতামাতােদর কােছ িবতরণ েযেত
পাের।
•
সকল পৰ্াথর্ী িববৃ িত অবশয্ই যথাযথ হেব। অনু পযু � উপকরেণর মেধয্ আেছ,
অবজ্ঞামূ লক, অবমাননাকর, অ�ীল িকংবা িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ায় িব� ঘটায় এমন েকান
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িকছু । (েসকশন I.L.2.c দৰ্�বয্)।
িনবর্াচন িমিটংেয়, পৰ্াথর্ীগণেক অবশয্ই েভাটদােনর আেগ তােদর সদসয্পদ িবষয়িট সমাধােনর
সু েযাগ িদেত হেব। যিদ েকান পৰ্াথর্ী উপি�ত হেত না পােরন, অনয্ েকান সদসয্ পৰ্াথর্ীর
পেক্ষ েদওয়া িববৃ িতিট পাঠ করেত পােরন।
একজন পৰ্াথর্ী বা দলভু� পৰ্াথীেদর সমথর্েন �ুল এলাকায় েকান পৰ্াথর্ী, পৰ্াথর্ীর সমথর্ক,
PA/PTA -এর এি�িকউিটভ েবাডর্, বা PA/PTA কিমিট েকান িকছু িবতরণ করেত িকংবা
�ুেলর ওেয়বসাইেট েপা� করেত পারেবন না। েযসব পৰ্াথর্ী পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব এই
িনেদর্শ ল�ন করেব, তারা অেযাগয্ িবেবিচত হেব এবং ঐ িনবর্াচেনর বছেরর জনয্ েযেকান
পেদ অেযাগয্ িবেবিচত হেব।
7. িনবর্াচনী িমিটংেয়
a. েভাটার েযাগয্তা িনধর্ারণ
িনবর্াচেনর সময় শুধু মাতৰ্ PA/PTA সদসয্গণ েভাট দােন েযাগয্। িপৰ্ি�পয্াল বা তার পেদ
িনযু � বয্ি� (িযিন অবশয্ই একজন �ুল কমর্ী হেবন) বয্ালট িবতরেণর আেগ পৰ্িতিট বয্ি�
েভাট দােন েযাগয্ িকনা েসিট অবশয্ই যাচাই করেবন।
�ুল কিমউিনিটর জনয্ সবেচেয় উপযু � েতমন সদসয্ েযাগয্তা যাচাইেয়র একিট পৰ্িকৰ্য়া
অবশয্ই �ুল পৰ্শাসেনর সােথ সহেযািগতামূ লকভােব িনবর্াচেনর আেগ িনধর্ারণ করেত হেব।
যাচাইেয় অ�ভুর্� থাকেত পাের, িক� এেতই সীিমত নয়, েভাটদােন েযাগয্ সদেসয্র জনয্
একিট ইউিনক েকােডর বয্বহার অথবা িপৰ্-েরিজে�শন পৰ্িকৰ্য়া।
b. েভাটদান
সকল েভাটদান অবশয্ই সশরীের, অথবা VRP েভাটদােনর ৈবিশ�য্ বয্বহার কের হেব। কােরা
বদেল (পৰ্ি�), অনু পি�িতর বয্ালট, অথবা ইেমইল মাধয্েম েভাটদান অনু েমািদত নয়।
• পৰ্িতেযািগতাহীন অিফস পদ
েযখােন েকান পেদর জনয্ শুধু একজন পৰ্াথর্ী, সদসয্গণ তখন শুধু পৰ্�ােবর মাধয্েম
েভাট দান কের তােক গৰ্হণ করেত পােরন। পৰ্�ােবর ফল অবশয্ই সভার
কাযর্িববরণীেত অ�ভুর্� করেত হেব।
• পৰ্িতেযািগতাপূ ণর্ পদ
যখন েকান পেদর জনয্ একািধক পৰ্াথর্ী থােক, তখন েভাট গৰ্হণ অবশয্ই বয্ালেটর
মাধয্েম হয়।
সশরীের েভাট দান বয্ালট অবশয্ই িমিটং রুেম (অথবা ডকুয্েম�যু � সংরক্ষণ
েচইনসহ িপৰ্ি�পয্ােলর অিফেস) সংরিক্ষত থাকেব যতক্ষণ পযর্� না বয্ালট েগানা এবং
িনবর্াচনী িমিটং �িগত হয়।
VRP েভািটংেয়র জনয্, ইেল�িনক বয্ালেটর একিট িপৰ্�কৃত েরকডর্ অবশয্ই
অয্ােসািসেয়শেনর েরকডর্গুিলর মেধয্ সংরিক্ষত থাকেব এবং অনু েরাধকৰ্েম লভয্ হেব।
েভাট েশষ হওয়র পরপরই বয্ালটগুেলা গুণেত হেব এবং তা গুণেত হেব সাধারণ
সদসয্ম�লী েথেক উপি�ত কমপেক্ষ িতনজন পযর্েবক্ষেকর সামেন।
সশরীের েভাট দান PA/PTA-েক সকল বয্ালট িনবর্াচেনর পরবতর্ী এক বছর পযর্�
িকংবা দােয়রকৃত েকান অিভেযাগ িন�ি� না হওয়া পযর্�, েযটা পের আেস, েসটা
সমাধান হওয়া পযর্� �ুল এলাকার মেধয্ সংরক্ষণ করেত হেব।
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VRP েভািটংেয়র জনয্, িরেমাটভােব পিরচািলত PA/PTA ইেলকশন িমিটংেয় েভােটর
েরকডর্ PA/PTA কতৃর্ক এক বছেরর জনয্ অথবা ইেলকশন স�িকর্ত েযেকান
অিভেযাগ িনধর্ারণ পযর্� অবশয্ই সংরিক্ষত হেব, এই দু িটর েযিটই পের েহাক।
•
পুনরায় িনবর্াচন
সেবর্া� সংখয্ক েভােট যখন দু ই বা তার অিধক পৰ্াথর্ী সমান সমান, তখন ঐ পৰ্াথর্ীেদর
মেধয্ আবার একিট নতুন িনবর্াচন অবশয্ই অনু ি�ত হেব। যখনই স�ব, পুনরায়
িনবর্াচন একই িমিটংেয়র সমেয় অনু ি�ত হওয়া উিচত।
8. িনবর্াচন পৰ্তয্য়ন এবং েরকডর্-সংরক্ষণ
িনবর্াচেনর ফলাফল অবশয্ই PA/PTA ইেলকশন সািটর্িফেকশন ফেমর্ েরকডর্ কের রাখেত হেব,
যা স্বাক্ষরকৃত হেব িপৰ্ি�পয্াল অথবা তার পেদ িনযু � বয্ি� কতৃর্ক, এবং েসিট করেত হেব
িনবর্াচন িমিটং �িগত হবার আেগ। িপৰ্ি�পয্ােলর পেদ ভারপৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই পয্াের� েকাঅিডর্েনটর ছাড়া অনয্ েকান একজন �ুল কমর্চারী হেত হেব।
•
িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ স্বাক্ষর কের, িপৰ্ি�পয্াল অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� পৰ্তয্য়ন
কেরন েয, এই পৰ্িবধান এবং PA/PTA উপিবিধ অনু যায়ী মেনানয়ন এবং িনবর্াচন পৰ্িকৰ্য়া
পিরচািলত হেয়েছ।
স্বাক্ষরকৃত পৰ্তয্য়ন অবশয্ই PA/PTA কতৃর্ক সংরিক্ষত হেব, যার একিট কিপ িপৰ্ি�পয্ােলর অিফস
ফাইেল এবং যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র কােছ সংরিক্ষত থাকেব।
িপৰ্ি�পয্াল, পয্াের� েকাঅিডর্েনটর, অথবা �ুল ওেয়ব মা�ারেক অবশয্ই �ুলপয্াের� িলডার
কনটয্া� ইনফরেমশন িসে�েম (SPLCI) িনবর্াচন েশষ হওয়ার 5 কয্ােল�ার িদেনর মেধয্
হালনাগাদ করেত হেব, যােত িপৰ্ি�পয্ােলর েপাটর্াল-এর মাধয্েম তার েখাঁজ পাওয়া যায়।
9. অিফসার পদসমূ হ উ�রািধকার অথবা আগাম িনবর্াচেনর মাধয্েম পূ রণ
PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্েক পদশূ নয্তার কথা এবং েস পদশূ নয্তা উ�রািধকারকৰ্েম না
ত্বরািয়ত িনবর্াচেনর মাধয্েম পূ রণ করা হেব, সকল সদসয্েদরেক তা িলিখতভােব হেব অবশয্ই 5
কয্ােল�ার িদেনর মেধয্ জানােত হেব। PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্ সংি�� েপৰ্িসেড�স
কাউি�ল বা যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র কােছ পদশূ নয্তা পূ রেণর সময় পরামেশর্র অনু েরাধ
জানােত পাের।
PA/PTA কমর্কতর্াগণ তােদর পদ ধের রাখেত পােরন এবং েকান শূ নয্ পদ উ�রািধকার সূ েতৰ্
পূ রণ না-ও করেত পােরন।
উ�রািধকার সূ তৰ্ অনু সরণ কেরও েকান আবিশয্ক পদ শূ নয্ থাকেল তা অবশয্ই আগাম িনবর্াচেনর
মাধয্েম পূ রণ করেত হেব।
a. �ুল বছর শুরুর আেগ েকান আবিশয্ক অিফস পদ শূ নয্ হেল করণীয়
•
�ুল বছর শুরুর আেগ যিদ েকান PA/PTA-েত এক বা দু িট আবিশয্ক অিফসার পদ
শূ নয্ হয় যা উ�রািধকার সূ েতৰ্ পূ রণ করা যাে� না, েসেক্ষেতৰ্ বািক এি�িকউিটভ
েবাডর্ সদসয্গণ অবশয্ই সকল আবিশয্ক অিফসার পদ 15 অে�াবেরর মেধয্ পূ রেণর
জনয্ একিট আগাম িনবর্াচন অনু ি�ত করেব।

T&I 33606 33606 Chancellor Regulation A-660 (Bangla)

15

পয্াের� অয্ােসািসেয়শন এবং �ু লসমূহ

A-660

যিদ সকল িতনিট আবিশয্ক পদই শুনয্ থােক এবং �ুল বছর শুরুর আেগ উ�রািধকার
সূ েতৰ্ পূ রণ করা না যায়, িপৰ্ি�পয্ালেক তাহেল অবশয্ই PA/PTA পুনঃপৰ্িত�ার জনয্
পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ করেত হেব। (েসকশন I.C.3 দৰ্�বয্)।
b. �ুল বছর শুরুর পর েকান আবিশয্ক অিফস পদ শূ নয্ হেল করণীয়
•
�ুল বছর শুরুর পর যিদ েকান অিফস পদ শূ নয্ হয় এবং েসিট উ�রািধকার সূ েতৰ্
পূ রণ করা না যায়, েসেক্ষেতৰ্ আবিশয্ক অিফসার পেদর েবলায় েসকশন I.E.10-এ
উি�িখত পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ কের আগাম িনবর্াচন করেত হেব এবং অনাবিশয্ক
পদসমূ েহর েবলায় েয পরামশর্ েসখােন েদয়া আেছ েসিট অনু সরণ করেত হেব।
c. SPLCI হালনাগাদকরণ
িপৰ্ি�পয্াল, পয্াের� েকাঅিডর্েনটর, অথবা �ুল ওেয়ব মা�ার আবিশয্ক অিফসার পদাধারী
েকউ পদতয্াগ করেল বা অপসািরত হেল েস িবষয়িট 5 িদেনর মেধয্ SPLCI-েত হালনাগাদ
করেব এবং পদ পূ রেণর 5 িদেনর মেধয্ আবার তা হালনাগাদ করেব।
10. ত্বরািয়ত (আগাম) িনবর্াচন
আবিশয্ক কমর্কতর্ােদর পদশূ নয্তা যা উ�রািধকারসূ েতৰ্ পূ রণ করা যােব না, েসগুিল পূ রেণর জনয্
আগাম িনবর্াচন আবিশয্ক যােত নতুন �ুলসমূ েহ PA/PTA পৰ্িত�া হয়, এবং েযসব PA/PTA
কাযর্কািরতা হািরেয়িছল, েসগুেলা পূ নঃপৰ্িত�ার জনয্ও আগাম িনবর্াচন করা আবশয্ক।
িনেচ উি�িখত বয্িতকৰ্ম ছাড়া েসকশন I.E.4 েথেক I.E.8 পযর্ে� েযসব িনয়ম বিণর্ত আেছ েসগুিল
অনু যায়ী অবশয্ই আগাম িনবর্াচন অনু ি�ত হেব:
•
িনবর্াচন িমিটংেয়র েনািটেস অবশয্ই একিট িববৃ িত অ�ভুর্� থাকেব েয, িনবর্াচনী িমিটংেয়র
সময় ে�ার (উপি�িত) েথেক সকল মেনানয়ন েনয়া হেব।
•
একজন িপতামাতা সদসয্ িযিন েকান পদ চাইেছন না, িতিন িনবর্াচনী সভায় সভাপিতত্ব
করেত পারেবন। যথাযথ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অথবা সু পািরনেটনেডে�র অিফস েথেক
একজন পৰ্িতিনিধ িপতামাতা সভাপিতেক পরামশর্ িদেত পােরন অথবা পৰ্েয়াজন েবােধ
িতিনই িমিটংেয় সভাপিতত্ব করেত পােরন।
11. PA/PTA িনবর্াচেনর জনয্ ভাষা সু িবধা
িনবর্াচেনর েনািটস, মেনানয়েনর আেবদন, বয্ালট, এবং অনয্ িনবর্াচন সামগৰ্ী �ুেলর িপতামাতাগণ
েযসব ভাষায় কথা বেলন েসইসব ভাষায় লভয্ হওয়া উিচত।
PA/PTA যথাযথ অনু বােদর জনয্ িপৰ্ি�পয্ােলর সহায়তা কামনা করেত পাের।
�ুল িলডারিশপ িটম িনবর্াচন
িপতামাতাগণ �ুেলর সামিগৰ্ক িশক্ষা পিরক�না পৰ্ণয়েন (CEP) এবং PA/PTA- এর লক্ষয্ �ুেলর
চািহদা এবং অগৰ্ািধকার পৰ্িতফিলত করায় তারা অ�ভুর্� েহাক েসিবষয়িট িনি�তকরেণ �ুল িলডারিশপ
িটেম (SLT) িপতামাতা পৰ্িতিনিধত্ব গুরুত্বপূ ণর্। PA/PTA-এর িপতামাতা সদসয্গণ অবশয্ই SLT-েত
(চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-655 েদখুন) িপতামাতা পৰ্িতিনিধ িনবর্ািচত করেবন।
•
SLT-এর িনবর্াচনগুিল অিফসার পেদর িনবর্াচেনর একই িমিটংেয় হেত পাের।
•
SLT িপতামাতা সদসয্েদর িনবর্াচন অবশয্ই অনু ি�ত হেব PA/PTA আবিশয্ক অিফসার পেদর
িনবর্াচেনর পের
•
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আগাম িনবর্াচেনর জনয্ (েসকশন I.E.10 েদখুন) েয পৰ্িকৰ্য়া SLT িনবর্াচনগুিল েসই পৰ্িকৰ্য়া
অনু সরণ করেত পাের।
িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ
েযসব বয্ি� িবশ্বাস কেরন েয িনবর্াচন সিঠকভােব পিরচািলত হয়িন, তারা যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র
অিফেস িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন,
যার একিট কিপ
ElectionGrievances@schools.nyc.gov িঠকানায় FACE-এ এবং, যথাযথ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল
পাঠােত হেব। বহুিবধ েগৰ্ড �রবয্াপী েযসব �ুল (েযমন েক-12, অথবা 6-12) তােদর িনবর্াচন সংি��
অিভেযাগ অবশয্ই দােয়র করেত হেব সু পািরনেটনেডে�র কােছ িযিন েগৰ্ড �র িনিবর্চাের �ুলিটর
ত�বধান কেরন এবং িতিনই িস�া� েনেবন। সময়মেতা চূ ড়া�ভােব িনবর্াচেনর ফলাফল িনধর্ারেণ
PA/PTA-এর কােযর্র জনয্ এিট গুরুত্বপূ ণর্, িনবর্াচন সংি�� অিভেযােগর জনয্ পৰ্েযাজয্ িনয়ম-নীিত অনয্
অিভেযাগ এবং িববাদ েথেক িভ�।
িনবর্াচেনর অিভেযাগ অবশয্ই জমা িদেত এবং তার উ�রও েদয়া হেব িলিখতভােব, এবং তা হেব এই
পৰ্িবধােন সংজ্ঞািয়ত সময় অনু যায়ী। অিভেযাগ শুধু মাতৰ্ গৃহীত হেব যিদ এই পৰ্িবধান অথবা PA/PTA
উপিবিধর েকান িনিদর্� এবং বা�ব ল�ন ঘেট।
1. িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ দােয়র সকল িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ:
•
অবশয্ই িলিখতভােব জমা িদেত হেব এবং অিভেযাগকারীর(গেণর) নােমর উে�খ অবশয্ই
েসখােন থাকেব এবং এর সােথ থাকেব েফান নম্বর অথবা ইেমইল িঠকানা েযখােন তােদর
সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েব-নামী অিভেযাগকারী এবং সশরীের উপি�িত
অথবা েফােন অিভেযাগ গৃহীত হেব না।
•
িনবর্াচনী িমিটংেয়র অথবা ফলাফল যিদ পের েঘািষত হয় তার 5 িদেনর মেধয্ অবশয্ই
অিভেযাগ জমা িদেত হেব।
•
এই পৰ্িবধান অথবা PA/PTA উপিবিধসমূ েহর েকান িনিদর্�, বা�ব ল�ন অবশয্ই
অিভেযােগ থাকেত হেব।
2. িনবর্াচন সংি�� অিভেযােগর িস�া�। অিভেযাগ পাবার 10 িদেনর মেধয্, সু পািরনেটেনেড� হয়
একিট িলিখত িস�া� অথবা েনািটিফেকশন ইসু য্ করেবন েয অিভেযাগিট FACE-এ েরফার করা
হেয়েছ।
•
সু পািরনেটনেড� িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ তদে� অথবা িস�া� দােন যথাযথ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সহায়তা চাইেত পােরন।
•
যিদ িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ FACE- এ েরফার করা হয়, েরফােরেলর 10 িদেনর মেধয্
একিট িলিখত িস�া� েদয়া হেব। FACE- এর িস�া� চূ ড়া� এবং বাধয্তামূ লক।
3. িনবর্াচন সংি�� অিভেযােগর িস�াে�র আিপল পৰ্িকৰ্য়া
সু পািরনেটনেডে�র িস�া� স�েকর্ FACE-এ আিপল করা যােব। িস�াে�র 5 িদেনর মেধয্
আিপল অবশয্ই িলিখতভােব জমা িদেত হেব।
•
FACE আিপল পাওয়ার 5 িদেনর মেধয্ একিট িচিঠ ইসু য্ করেব েযখােন সু পািরনেটনেডে�র
িস�া� িনি�ত করা, পাে� েদয়া, অথবা পিরবতর্ন করা হেত পাের। পাে�
েদয়া/পিরবতর্েনর েক্ষতৰ্গুিল সীিমত থাকেব:
•
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এই পৰ্িবধান অথবা PA/PTA উপিবিধসমূ েহর েকান ভুল বয্াখয্া।
এই পৰ্িবধােন বিণর্ত অিভেযাগ পৰ্িকৰ্য়া অনু সরেণ বয্থর্তা।
সু পািরনেটনেডে�র েদয়া িস�াে�র সময় নতুন তথয্ লভয্ না থাকা যা এখন
পাওয়া যাে�।
•
FACE- এর িস�া� চূ ড়া� এবং বাধয্তামূ লক। সকল িস�া� অনু েরাধকৰ্েম জনসাধারেণর
কােছ লভয্ হেব। উপযু � হেল, বয্ি�গত পিরচেয়র তথয্ ইসু য্কৃত িস�া� েথেক বাদ
েদয়া হেব।
PA/PTA অিফসারেদর দায়-দািয়ত্ব বুঝা
PA/PTA অিফসারগণ, এবং িবেশষভােব িতনজন আবিশয্ক অিফসার —েপৰ্িসেড�, েরকিডর্ং
েসেকৰ্টাির, এবং েকাষাধয্ক্ষ —are PA/PTA- এর ৈদনি�ন কাযর্কলাপ পিরচালনার জনয্ দায়ব�;
সদসয্েদরেক তথয্ পৰ্দান কেরন এবং তােদর উেদ্বেগর কথা েশােনন; �ুেলর িলডারিশপ িটেম
িপতামাতােদর পৰ্িতিনিধত্ব কেরন; যথাযথ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটংসমূ েহ েযাগ েদন; এবং কমুয্িনিট
অথবা িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�লগুিলেত সদসয্েদর জনয্ েভাট েদন।
1. কমর্কতর্ােদর েযাগােযােগর তথয্
a. িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ স�িকর্ত তথয্
িনবর্ািচত হবার পর, আবিশয্ক পেদর অিফসারগণ অবশয্ই তােদর সােথ েযাগােযােগর তথয্,
সিঠকভােব এবং পড়া যায় এমনভােব িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফেমর্ পৰ্দান করেবন। এই
তেথয্র মেধয্ অবশয্ই থাকেব একিট ইেমইল িঠকানা েযখােন তােদর সােথ েযাগােযাগ স�ব
হেব।
েযাগােযােগর তথয্ �ুল কতৃর্ক SPLCI িসে�েম এ�ার করা হেব। পৰ্দ� ইেমইল িঠকানা
যথাযথ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সােথ েশয়ার করা হেব।
b. সদসয্পদ িবষেয় তথয্
�ুেল অিফসােরর েযাগােযােগর তথয্ পৰ্দান ছাড়াও, PA/PTA-েক অবশয্ই সদসয্েদর জানােত
হেব কীভােব তারা এি�িকউিটভ েবােডর্র সােথ েযাগােযাগ করেত পাের। সকল PA/PTA
অিফসারেদর নাম এবং পেদর একিট তািলকা �ুল বছেরর শুরুেত অবশয্ই �ুেল েপা� করা
হেব; এিট অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর অিফেস, পৰ্িতিট PA/PTA িমিটংেয়, এবং অনু েরাধকৰ্েম
সদসয্েদর কােছ লভয্ থাকেব।
এই তািলকায় অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব:
• একিট েফান নম্বর - �ুেলর েযখােন PA/PTA- এর সােথ েযাগােযাগ স�ব হেব।
• PA/PTA- এর ইেমইল িঠকানা। এিট হেত পাের DOE-ইসু য্কৃত PA/PTA ইেমইল
িঠকানা অথবা এি�িকউিটভ েবাডর্ কতৃর্ক পৰ্িতি�ত একিট িঠকানা।
•
এি�িকউিটভ েবাডর্েক অবশয্ই PA/PTA-এর ইেমইল িঠকানায় পাঠােনা
ইেমইলগুিল কমপেক্ষ স�ােহ একিদন েচক করা এবং উ�র েদয়ার একিট
পৰ্িকৰ্য়া িনধর্ারণ করেত হেব।
•
•
•
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িতনজন আবিশয্ক অিফসােরর পৰ্েতয্েকর জনয্ একিট িভ� ইেমইল িঠকানা থাকেব।
অনাবিশয্ক অিফসারগণও আলাদা আলাদা ইেমইল িঠকানা েদয়া েবেছ িনেত পােরন।
•
বয্ি�গত পছে�র কারেণ পৰ্েতয্ক অিফসার তােদর িনজস্ব েফান নম্বরও িদেত
পােরন।
•
এর মেধয্ বািড়র িঠকানা অবশয্ই অ�ভুর্� করা হেব না।
2. সদসয্েদর সােথ েযাগােযাগ
PA/PTA ইেমইল অয্াকাউ�, পিরেষবা তািলকা, ওেয়বসাইট, েসাশয্াল িমিডয়া অয্াকাউ�, এবং
েযেকান অনয্ েযাগােযােগর মাধয্ম যা PA/PTA-এর সােথ সংযু � এবং েসিট অবশয্ই একা�ভােব
PA/PTA-এর উে�েশয্ বয্বহৃত হেব।
এইসব েযাগােযােগর প�িত অবশয্ই েকান একজন পৰ্াথর্ীেক অথবা এক দল পৰ্াথর্ীেক িনবর্াচেন
সমথর্নদােনর উে�েশয্ বয্বহৃত হেব না।
3. পৰ্িশক্ষণ
নতুন িনবর্ািচত অিফসারগণ পূ ণর্ভােব তােদর ভূ িমকা বুঝেত এই পৰ্িবধান এবং PA/PTA উপিবিধর
সােথ পিরিচত হবার জনয্ দায়ব�। তােদর কােছ আরও কী পৰ্তয্ািশত েসস�েকর্ একিট পূ ণর্
ধারণা লােভ, অিফসারগেণর িনেজেদর েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল, সু পািরনেটনেড�, এবং FACE
কতৃর্ক পৰ্দ� েটৰ্িনং সু েযাগ গৰ্হণ করাও দরকার।
4. PA/PTA েপৰ্িসেডে�র দািয়ত্ব
The PA/PTA েপৰ্িসেড� �ুল িলডারিশপ িটেমর একজন আবিশয্ক সদসয্ এবং িডি��/বেরা
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর একজন সদসয্। েপৰ্িসেড� পেদর জনয্ উপিবিধেত বিণর্ত দায়-দািয়ত্ব
ছাড়াও, PA/PTA েপৰ্িসেড�গণ অবশয্ই ঐসব সংগঠেনর সদসয্েদর উপর েয দািয়ত্ব অিপর্ত আেছ
েসগুিল পালন করেবন।
a. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
PA/PTA েপৰ্িসেড� আপনা-আপিনই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর একজন সদসয্।
• েকা-েপৰ্িসেড�গণ অবশয্ই িস�া� েনেবন েকান্ জন েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল কাজ
করেবন।
• েপৰ্িসেড� যিদ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল পিরেষবা িদেত অক্ষম হন, িতিন
পিরেষবাদােনর জনয্ তার পিরবেতর্ অবশয্ই একজনেক মেনানীত করেবন। তার
পেদ িনযু � বয্ি�:
•
অবশয্ই PA/PTA-এর একজন সদসয্ হেবন।
•
অবশয্ই অনয্ সদসয্েদর েভােট অনু েমািদত হেবন। একবার অনু েমাদন লাভ
করেল, িনযু � বয্ি�েক েপৰ্িসেড� িযিন তােক সদসয্েদর েভাট ছাড়া মেনানয়ন
িদেয় িনযু � কেরেছন িতিনও তােক অপসারণ করেত পারেবন না।
•
অবশয্ই একিট বয্ি�গত ইেমইল িঠকানা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল িদেত হেব।
•
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েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সদসয্ — িতিন PA/PTA েপৰ্িসেড�ই েহান বা তার পেদ
িনযু � েকান বয্ি� েহান — অবশয্ই িনয়িমত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর িমিটংেয় েযাগ
েদেবন, ঐসব িমিটং েথেক পৰ্া� তথয্ PA/PTA সদসয্েদর জানােবন, এবং
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সােথ েশয়ার করেত মতামত চাইেবন।
•
একজন েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্ িযিন েকান িনিদর্� েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
িমিটংেয় েযাগদােন অক্ষম, তােক সেবর্াত েচ�া করেত হেব যােত PA/PTA-এর
েকান সদসয্ তার পিরবেতর্ েসখােন েযাগ েদন।.
b. �ুল িলডারিশপ িটম
PA/PTA েপৰ্িসেড� SLT-এর একজন আবিশয্ক সদসয্। (See চয্া�লেরর পৰ্িবধান A655 েদখুন) PA/PTA েপৰ্িসেড� SLT িমিটংেয় আেলািচত তথয্ সদসয্েদর জানােনা দািয়ত্ব
পালন কেরন, এর মেধয্ আেছ CEP এবং DOE-এর গয্ালাি� বােজিটং িসে�ম েথেক পৰ্া�
বােজেটর গণ িচতৰ্।
• েকা-েপৰ্িসেড�েদর েক্ষেতৰ্, বািক PA/PTA অিফসারগণ অবশয্ই িস�া� েনেবন
েকান্ জন SLT-িটেত কাজ করেবন।
• েপৰ্িসেড� যিদ SLT-িটেত পিরেষবা িদেত অক্ষম হন, িতিন এই পেদর পিরেষবা
দােন অবশয্ই অনয্ একজনেক মেনানীত করেবন। ভারপৰ্া� পেদর বয্ি� অবশয্ই
সদসয্ম�লীর দ্বারা অনু েমািদত হেত হেব।
PA/PTA উপিবিধ
উপিবিধসমূ হ হেলা েসই ডকুয্েম� যা PA/PTA পৰ্িত�া এবং পিরচালনা কের। সকল PA/PTA-এর
অবশয্ই উপিবিধ থাকেত হেব; উপিবিধ �িগত রাখা যােব না এবং েসগুিল PA/PTA বতর্মান চািহদা
এবং এই পৰ্িবধােনর পিরবতর্ন পৰ্িতফিলত করার লেক্ষয্ মােঝ মােঝ সংেশাধন করেত হেব।
উপিবিধর অনু পি�িতেত, হয় েসগুিল এখনও গৃহীত হয়িন অথবা খুঁেজ পাওয়া যাে� না, েতমন
পিরি�িতেত PA/PTA-এ পিরচালনা ডকুয্েম� হেব এই পৰ্িবধান এবং নতুনভােব সংেশািধত রবাটর্স্
রুলস্ অভ অডর্ার, যা িকনা এই পৰ্িবধােনর সােথ যতটুকু স�ব সাংঘিষর্ক না হওয়া পযর্�।
1. PA/PTA উপিবিধেত অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব িনেচর িবষয়গুিল:
• সংগঠেনর নাম
• একিট উে�শয্ িববৃ িত
• সদসয্েদর েযাগয্তা
• অিফসারেদর তািলকা, এর অ�ভুর্� দািয়ত্ব এবং েময়ােদর সীমা (যিদ থােক)
• িনবর্াচন পিরচালনার পৰ্িকৰ্য়া
• এি�িকউিটভ েবােডর্র গঠন, িমিটংেয়র িদন এবং তািরখ িনধর্ারেণর একিট প�িত, এবং
েকারাম।
• সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র িদন এবং সময়, এবং সদসয্েদর জনয্ ে�শাল িমিটং
ডাকার প�িত
• েযেকান �ায়ী কিমিট এবং তােদর দািয়ত্ব
•
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SLT-েত িপতামাতা পৰ্িতিনিধেদর দািয়ত্ব
পৰ্িকৰ্য়াসমূ হ যা িদেয় আিথর্ক িবষয়সমূ হ পিরচািলত হেব।
উপিবিধ সংেশাধেনর জনয্ একিট পৰ্িকৰ্য়া
কীভােব এবং েকাথায় তারা অয্ােসািসেয়শেনর িমিটংগুিল আেয়াজন করেব তার একট
পৰ্িকৰ্য়া
উপিবিধ পৰ্িত�া
নতুন �ুলগুিলেত এবং ঐসব �ুল েযখােন উপিবিধ খুঁেজ পাওয়া যাে� না, েসসব �ুেল PA/PTA
উপিবিধ পৰ্িত�ার কাজিট, আবিশয্ক অিফসারগণ - েপৰ্িসেড�, েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির, এবং েকাষাধয্ক্ষ
— িনবর্াচেনর পেরই পৰ্থম কাজ হেব।
সদসয্বৃ � কতৃর্ক গৃহীত হবার জনয্ পৰ্�ািবত উপিবিধসমূ েহর পৰ্াথিমক খসড়া ৈতির করেত DOE
ওেয়বসাইেট লভয্, PA/PTA উপিবিধর েটমে�ট বয্বহার করেত হেব। অিফসার িনবর্াচেনর পর,
PA/PTA পৰ্িত�া অথবা পুনঃপৰ্িত�ার েয িমিটং েসখােন এিট হেত পাের; এর িবক� িহেসেব,
নতুন-িনবর্ািচত এি�িকউিটভ েবাডর্ পৰ্�ািবত উপিবিধসমূ েহর খসড়া ৈতির করেত পাের এবং
সদসয্েদর একিট ে�শাল িমিটং ডাকেত পাের েযখােন উপিবিধসমূ হ গৃহীত হেব।
উপিবিধ পযর্ােলাচনা এবং সংেশাধন
PA/PTA-গুিল অবশয্ই তােদর উপিবিধসমূ হ পৰ্িত িতন বছের একবার এবং যখনই এই পৰ্িবধান
সংেশাধন করা হয়, তখন পযর্ােলাচনা এবং পৰ্েয়াজনেবােধ সংেশাধন করেব।
• পযর্ােলাচনার পের, উপিবিধগুিল েকান সংেশাধন করা হেয় থাক বা না থাক, সদসয্েদর
েভােট অবশয্ই পুনরায় গৃহীত হেব।
• টাইেটল েপেজ অবশয্ই সদসয্গণ কতৃর্ক অনু েমাদেনর তািরখ এবং গৃহীত হবার সমেয়
PA/PTA েপৰ্িসেড� এবং েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরর স্বাক্ষর থাকেব।
চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-660-এর সােথ সাম�সয্িবধান
এই পৰ্িবধান সকল PA/PTA-এর পৰ্াথিমক পিরচালনা ডকুয্েম�। েযেক্ষেতৰ্ PA/PTA- এর
উপিবিধেত এমন েকান ধারা থােক যার সােথ পৰ্িবধান সাংঘিষর্ক তখন:
• েসিট বািতল িবেবিচত হেব, এবং এই পৰ্িবধােনর ভাষা তা িনয়�ণ করেব।
• এই ধারািট েযেকান সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয় সংেশাধন করা েযেত পাের। েযেকান
PA/PTA সদসয্ একিট পৰ্�াব করেত পাের, যা ঐ একই িমিটংেয় েভােট েদয়া হেব,
উপি�ত সদসয্েদর দু ই-তৃতীয়াংেশর েভােট েসিট অবশয্ই অনু েমািদত হেত হেব।
• অনয্ েয ধারাগুেলা এই পৰ্িবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূ ণর্মাতৰ্ায় কাযর্কর
থাকেব।
PA/PTA-এর উপিবিধ FACE-এর পযর্ােলাচনা ও অনু েমাদসােপক্ষ।
েরকডর্-সংরক্ষণ এবং উপিবিধসমূ হ লভয্ রাখা
মূ ল, স্বাক্ষরকৃত PA/PTA উপিবিধসমূ হ অবশয্ই �ুল পৰ্া�েণর েকান অিফেস সংরিক্ষত থাকেব।
সদসয্েদর সােথ েশয়ার করার জনয্ উপিবিধগুিলর একিট িডিজটয্াল কিপ লভয্ থাকেব।
িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ একিট কিপ অবশয্ই িদেত হেব, িযিন তার অিফেস বতর্মান সং�রণিট আেছ
েসিট িনি�ত করেবন।
•
•
•
•

2.

3.

4.

5.
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PA/PTA-এর এি�িকউিটভ(িনবর্াহী) েবাডর্ অবশয্ই িনি�ত করেব েয, উপিবিধর একিট কিপ
পৰ্েতয্ক িমিটংেয় লভয্ থাকেব, এবং সদসয্েদর যু ি�স�ত অনু েরাধ সােপেক্ষ তারাও েদখেত পারেব।
যখনই স�ব, িপতামাতাগণ েযসব ভাষায় কথা বেলন েসইসব ভাষায় উপিবিধসমূ হ যােত পাওয়া
যায় েসই বয্ব�াও করা হেব। চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-663-এ েযসব ভাষার উে�খ রেয়েছ েসইসব
ভাষায় DOE-এর ওেয়বসাইেট উপিবিধর েটমে�ট পাওয়া যােব। যিদ পৰ্েয়াজন হয়, িপৰ্ি�পয্াল
অবশয্ই PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্েক সহায়তা করেবন যােত িনি�ত করা যায়, অনূ িদত উপিবিধ
সকল িপতামাতার কােছ লভয্ থােক।
িপএ/িপিটএ সভা আেয়অজন
PA/PTA-েক অবশয্ই পৰ্িত �ুল বছের অ�ত 9িট মািসক সদসয্ িমিটং করেত হেব। �ুল বছেরর
সময় পৰ্িত মােস এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং অনু ি�ত হেব। এর বয্িতকৰ্ম যা িবেশষভােব িনেচ উি�িখত,
একই িনয়ম পৰ্েযাজয্ হেব সাধারণ সদসয্ এবং এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং আহ্বান এবং আেয়াজেনর
সময়।
1. িমিটংেয়র িদন এবং সময়
a. সাধারণ সদসয্েদর িমিটং
PA/PTA উপিবিধসমূ েহ আবশয্ই কখন সাধারণ সদসয্েদর িমিটং অনু ি�ত হেব (েযমন, মােসর
েশষ ম�লবাের স�য্া 7:00 pm-টায়) তার িদন এবং তািরেখর উে�খ থাকেব এবং পৰ্েয়াজন
হেল উপি�িতর সংখয্া বৃ ি�র জনয্ পৰ্িতিট িমিটংেয়র নতুন সময়সূ িচ ৈতিরর একিট বয্ব�া।
পৰ্িত �ুল বছেরর শুরুেত, এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই পৰ্িতমােসর সাধারণ সদসয্েদর
িমিটংেয়র িদন, সময়, �ান এবং ফরময্াট (সশরীের, ভাচুর্য়য্াল, অথবা হাইিবৰ্ড) িনধর্ারণ করেত
িপতামাতা সদসয্েদর জিরপ পিরচালনা করেব।
সাধারণ সদসয্েদর কােছ অনু েমাদেনর জনয্ উপ�াপন করার আেগ এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই
একিট িনিদর্� ফরময্াট বয্বহার কের িমিটং আেয়াজন করেত তার ক্ষমতা িনধর্ারণ করেব।
যিদ PA/PTA ভাচুর্য়য্াল অথবা হাইিবৰ্ড - েকান ফরময্ােটই সাধারণ সদসয্েদর িমিটং
পিরচালনায় অক্ষম হয়, তাহেল তােক অবশয্ই সশরীের উপি�িতর িমিটং পিরচালনা করেত
হেব।
b. এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং
The PA/PTA উপিবিধসমূ েহ অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব মািসক এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংগুিলর
সময়সূ িচ ৈতিরর একিট প�িত। এিট একিট িনিদর্� িদন এবং সময় হেত পাের (েযমন মােসর
পৰ্থম ম�লবার স�য্া 6:00 pm-টা), অথবা একিট সময়সীমা - েয সমেয়র মেধয্ এি�িকউিটভ
েবাডর্ অবশয্ই বতর্মান �ুল বছেরর জনয্ িমিটংগুিলর একিট সময়সূ িচ ইসু য্ করেব।
c. ে�শাল(িবেশষ) িমিটং
সদসয্েদর অথবা এি�িকউিটভ েবােডর্র ে�শাল িমিটং গুরুত্বপূ ণর্ িবষেয়র সমাধানকে�
আেয়াজন করা হেত পাের যা পরবতর্ী িনয়িমত সূ িচর িমিটং পযর্� বািতল করা যােব না।
ে�শাল িমিটংগুিল িনয়মিত সু িচর িমিটংগুিলর মেতা একই পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ কের করা হেব,
বয্িতকৰ্ম এই েয, এই িমিটংগুিল 48 ঘ�ার েনািটেস আহ্বান করা হেত পাের।
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2. িমিটংেয়র েনািটস
a. েনািটেসর সময়সীমা
সকল PA/PTA িমিটংেয়র িলিখত েনািটস অবশয্ই �ুেল েপা� করেত হেব এবং িপতামাতার
সােথ যােত েযাগােযাগ (েযমন, ইেমইল কল, বয্াকপয্ােক িচিঠ, েপা�াল েমইল, / অথবা
ডাকেযােগ িচিঠ পৰ্দান) স�ব হয় েসই িহসাব অনু যায়ী, িমিটংেয়র কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার
িদবস আেগ সদসয্েদর কােছ িলিখত িচিঠ পাঠােত হেব। সকল িপতামাতা অবগত হেত
েপেরেছন, েসটা িনি�ত করেত হেল একািধক পৰ্িকৰ্য়ায় েযাগােযাগ করার পৰ্েয়াজন হেত
পাের (যার মেধয্ আেছ স্বয়ংিকৰ্য় েফান কলা)।
ে�শাল িমিটংেয়র জনয্, েযমনিট উপের েসকশন I.J.1.c-েত বিণর্ত আেছ, েনািটস 48 ঘ�ায়
কমােনা েযেত পাের।
b. িমিটংেয়র েনািটস ৈতির এবং িবতরেণর দািয়ত্ব
PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্ সকল িমিটং েনািটেসর খসড়া ৈতির এবং েসগুিল উপের
উি�িখত েসকশন I.J.2.a-েত পৰ্দ� িনয়ম অনু যায়ী সকল সদেসয্র কােছ িবতরেণর জনয্
িপৰ্ি�পয্াল এবং পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর কােছ সময় মেতা জমাদােনর জনয্ দায়ী থাকেব।
িমিটংেয়র েনািটস �ুেলর িপতামাতাগণ কতৃর্ক বয্বহৃত ভাষাসমূ েহ লভয্ থাকেব। PA/PTA
DOE-র ওেয়বসাইেট লভয্ েনািটেসর েটমে�ট বয্বহার করেব এবং যথাযথ অনু বাদ পাবার
জনয্ িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ সহায়তার চাইেব।
িপৰ্ি�পয্াল এবং পয্াের� েকাঅিডর্েনটর েনািটসিট অবশয্ই দৰ্ুত িবতরণ করেব যােত PA/PTA
েনািটেসর সময়সীমা মানার সু েযাগ পায়।
3. িমিটংেয়র �ান
সকল সাধারণ সদসয্ এবং এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটং অবশয্ই এমনভােব হেব যা তার সদসয্েদর
অংশগৰ্হণ সবর্ািধক এবং বৃ ি� কের।
িমিটংগুিল সশরীের, হাইিবৰ্ড অথবা ভাচুর্য়য্াল - এর
েযেকানিটেত হেত পাের।
• যিদ �ু েলর িভতের এমন েকান �ান থােক যা �িতবি�তাযু� মানুেষর জনয্
�েবশেযাগয্, েসে�ে� ঐ �ােন অবশয্ই সশরীের এবং হাইি�ড িমিটং অনুি�ত
হেব।
• ডায়াল-ইন করার সু িবধা আেছ এমন �য্াটফেমর্ িমিটংগুিল ভাচুর্য়য্ািল পিরচািলত হেত
পাের।
• হাইিবৰ্ড িমিটংগুিল অবশয্ই �ুল িবি�ংেয় সশরীের আহ্বান করেত হেব। PA/PTA
উপিবিধ ভাচুর্য়য্াল/হাইিবৰ্ড িমিটংেয়র জনয্ পৰ্িতি�ত েভািটং িনয়ম-নীিত বয্বহার কের
িরেমাট অব�ান েথেক অংশগৰ্হণকারী সদসয্েদরেক েকারাম পূ রেণর িহেসেব েনবার
এবং েভাটদােনর সু িবধা িদেত পাের।
• কিমিট িমিটং ভাচুর্য়য্ালভােব অথবা এমন �ােন হেত পাের যা সদসয্েদর জনয্
সু িবধাজনক।
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4. িমিটংসমূ হ পিরচালনা
এই পৰ্িবধােন, PA/PTA উপিবিধেত, PA/PTA িমিটংগুিলেত েযমনিট উি�িখত আেছ েসসব
বয্িতেরেক, িমিটং পিরচালনা হেব নতুনভােব সংেশািধত রবাটর্স্ রুলস্ অভ অডর্ার অনু যায়ী।
PA/PTA েপৰ্িসেড� সকল সাধারণ সদসয্ এবং এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংগুিলেত সভাপিতত্ব
করেবন। PA/PTA উপিবিধসমূ েহ অবশয্ই বলা থাকেব েপৰ্িসেডে�র অনু পি�িতেত েক সভাপিতত্ব
করেবন। েকান পিরি�িতেতই িপৰ্ি�পয্াল অথবা পয্াের� েকাঅিডর্েনটর েকান PA/PTA িমিটংেয়
সভাপিতত্ব করেত পারেবন না।
5. েকারাম
a. সাধারণ সদসয্েদর িমিটং
• সবগুেলা সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র জনয্ েকারােমর শতর্ সবর্িন� 8 জন PA/PTA সদসয্,
এর অ�ভুর্� কমপেক্ষ 2 জন এি�িকউিটভ েবাডর্ সদসয্ এবং 6 জন পয্াের� সদসয্।
হাইিবৰ্ড ফরময্ােটর েকান িমিটং পিরচালনার জনয্ নূ য্নতম 1 জন এি�িকউিটভ েবাডর্ সদসয্
অবশয্ই �ুেল উপি�ত থাকেবন।
েকারাম পূ ণর্ না হেল PA/PTA তহিবল েথেক অথর্ বয্েয়র অনু েমাদন এবং েকান পৰ্�ােবর
জনয্ েভাটাভুিট করেত পারেব না তেব বাধয্বাধকতা েনই এমন িবেষেয় আেলাচনা করেত
পারেব।
• সভা অনু �ােনর জনয্ PA/PTA-এর উেদয্ােগ যখন পযর্া� সংখয্ক উপি�িতর অভােব সাধারণ
সদসয্ সভার েকারাম পূ ণর্ হয় না, তথন PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্ সভায় উপি�িত
বৃ ি�র জনয্ �ুেলর পয্াের� েকাঅিডর্েনটর, সংি�� েপৰ্িসেড� কাউি�েলর কাছ েথেক
সহায়তা চাইেত পারেব।
বয্িতকৰ্মী পিরি�িতেত, েকান PA/PTA নূ য্নতম েকারাম পূ রেণর শেতর্র অবয্াহিত FACEএর কােছ চাইেত পাের।
b. এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং
এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংগুিলেত েকারােমর শতর্ অবশয্ই PA/PTA উপিবিধেত উি�িখত
থাকেব।
6. উপি�িত এবং অংশগৰ্হণ
a. সাধারণ সদসয্েদর িমিটং
PA/PTA সাধারণ সদসয্েদর িমিটংগুিল অবশয্ই কাউেক বাদ িদেয় হেব না এবং NYS
এডুেকশন আইন § 414 অনু যায়ী সাধারণ জনগেণর জনয্ েখালা থাকেব।
েযসব বয্ি� PA/PTA-এর সদসয্ নয়, তারাও সাধারণ সদসয্ সভায় পযর্েবক্ষক িহেসেব
উপি�ত থাকেত পারেবন, িক� শুধু েপৰ্িসেড� অথবা িমিটংেয়র সভাপিতর অনু মিত সােপেক্ষ
আেলাচনায় অংশগৰ্হণ করেত পারেবন।
b. এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং
সকল PA/PTA সদেসয্র এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটংগুিলেত েযাগদােনর অিধকার রেয়েছ।
তারা আেলাচনায় কতটা অংশগৰ্হণ করেত পারেব েসিবষেয় উপিবিধসমূ েহ উে�খ থাকা উিচত।
েযসব বয্ি� PA/PTA -এর সদসয্ নন, তারা শুধু এি�িকউিটভ েবােডর্র অনু েমাদন িনেয়ই
এি�িকউিটভ েবােডর্র সভায় অংশগৰ্হণ করেত পারেবন।
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7. কাযর্িববরণী
সকল সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র কাযর্িববরণী অবশয্ই িনেত হেব।
• পরবতর্ী সূ িচভু� সভায় পযর্ােলাচনা ও অনু েমাদেনর জনয্ একিট খসড়া কাযর্িববরণী
অবশয্ই িবিল করেত হেব।
• PA/PTA উপিবিধেত েরকডর্ করার অনু েমাদনেযাগয্ পৰ্িকৰ্য়া ও য� স�েকর্ বাড়িত
িনেদর্শনা অ�ভুর্� করেত পাের।
• কিমিট এবং এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটংগুিলেত, কাযর্িববরণী েনয়ার পৰ্েয়াজন েনই,
িক� েচয়ার পেদ িযিন থাকেবন তােক অবশয্ই সাধারণ সদসয্েদর িমিটংগুিলর
িনয়িমত হালনাগাদ তথয্ পৰ্দান করেত হেব।
• হাইিবৰ্ড অথবা ভাচুর্য়য্াল িমিটংেয়র জনয্, PA/PTA িমিটংেয়র িভিডও েরকিডর্ং
এবং/অথবা অিডও েরকিডর্ং সংরক্ষণ করেব।
PA/PTA েরকডর্ সংরক্ষণ ও হ�া�র করা
সকল PA/PTA েরকডর্, তা েসগুিল কাগজ অথবা ইেল�িনক মাধয্েম েযভােবই থাকুক না েকন, অবশয্ই
�ুল পৰ্�েণ সংরিক্ষত থাকেব।
1. েকান্ েরকডর্ সংরিক্ষত হেব এবং কত িদেনর জনয্
িনেচ উি�িখত PA/PTA েরকডর্গুিল অবশয্ই 6 বছেরর জনয্ সংরক্ষণ করেত হেব: উপিবিধসমূ হ
এবং তার সােথ স�ৃ � সংেশা্ধনগুিল; িমিটংেয়র েনািটস, আেলাচয্সূ িচ; বয্ালট ছাড়া অিফসারেদর
িনবর্াচেনর েরকডর্সমূ হ, এবং আিথর্ক েরকডর্। (আিথর্ক েরকডর্ সংরক্ষণ স�িকর্ত আরও তেথয্র
জনয্ েসকশন III েদখুন)।
অনয্ PA/ PTA েরকডর্গুিল যতিদন পৰ্েয়াজন, ততিদন পযর্� সংরক্ষণ করেত হেব। PA/PTA
েরকডর্সমূ হ েযগুিল েকান আইিন কােজ বয্বহৃত হে�, েসগুিল অবশয্ই পুেরা আইিন কাজ স��
হওয়া না পযর্� সংরিক্ষত হেব।
িবেশষ মেনােযাগ অবশয্ই েদয়া হেব যােত িনি�ত করা যায় েয, ইেল�িনক ফেমর্ ৈতির
ডকুয্েম�সমূ হ আবিশয্ক সমেয়র জনয্, হয় ইেল�িনক ফেমর্ অথবা কাগেজর ফেমর্ লভয্ এবং
পৰ্েবশেযাগয্ হয়।
2. েরকডর্ হ�া�র
তােদর েময়ােদর েশেষ, িবদায়ী এি�িকউিটভ েবাডর্ সদসয্গণ অবশয্ই িনি�ত করেবন েয, সকল
েরকডর্ যােত নবাগতিনবর্ািচত এি�িকউিটভ েবােডর্র কােছ হ�া�র করা করা যার অ�ভুর্�
ইেল�িনক হয়। এসব এই হ�া�র অবশয্ই িনবর্াচেনর পর পর েয িদন স�ব, েসই িদনই �ুল
এলাকায় িপৰ্ি�পয্ােলর উপি�িতেত হেত হেব।
িবদায়ী এি�িকউিটভ েবাডর্ সদসয্গণ অবশয্ই েযেকান PA/PTA েরকেডর্র েকান কিপ রাখেত
পারেবন না েযগুিলেত PA/PTA সদসয্েদর েযাগােযােগর তথয্ (েযমন ইেমইল তািলকা), অথবা
এমন তথয্ আেছ যা বয্বহার কের PA/PTA-এর অয্াকাউ�গুিলেত (েযমন ইউজার েনইম এবং
পাসওয়াডর্, অয্াকাউ� PIN নম্বর) পৰ্েবশ করা যায়।
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3. িভ� িভ� অিফসােরর দায়-দািয়ত্ব
তােদর যার যার েময়াদ েশষ হবার আেগ:
•
েপৰ্িসেড�েক অবশয্ই নতুন িনবর্ািচত েপৰ্িসেডে�র কােছ সকল PA/PTA অয্াকাউে�র
জনয্ (েযমন, ইেমইল, ওেয়বসাইট, সদসয্পদ, বয্াংক এবং অনয্ আিথর্ক িবষেয়র)
স�ূ ণর্ লগইন তথয্ পৰ্দােনর আেয়াজন করেত হেব, এর পাশাপািশ PA/PTA-এর
কমিপউটার এবং েড�, ফাইিলং কয্ািবেনট, েসফ বে�র েযেকান চািব হ�া�র করেত
হেব।
•
েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরেক অবশয্ই নতুন িনবর্ািচত েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরর কােছ PA/PTA
উপিবিধ, িমিটংেয়র েনািটস, আেলাচয্সূ িচ, এবং উভয় সাধারণ সদসয্ এবং
এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংেয়র কাযর্িববরণী পৰ্দােনর বয্ব�া করেত হেব।
•
েকাষাধয্ক্ষেক অবশয্ই নতুনিনবর্া্িচত েকাষাধয্েক্ষর কােছ সকল PA/PTA-এর আিথর্ক
েরকডর্, EIN এবং বয্াংক এবং অনয্ আিথর্ক অয্াকাউে� পৰ্েবেশর সকল তথয্ হ��েরর
আেয়াজন করেত হেব, এর পাশাপািশ ঐ সকল তথয্ যা PA/PTA কতৃর্ক অয্াকাউি�ং
এবং আিথর্ক েরকডর্ সংরক্ষেণর প�িতেত বয্বহৃত হয়।
িপএ/িপিটএ-এর অিধকার ও দািয়ত্ব
যিদও PA/PTA �ুল েনতৃেত্বর সােথ ঘিন�ভােব কাজ কের, আ�িনধর্ারণই আবিশয্ক িনয়ম েকান
বয্িতকৰ্ম নয় - েসিট যখনই PA/PTA পিরচালনার িবষয় হয়। PA/PTA তােদর িনজস্ব কমর্কা� এবং
তােদর িনজস্ব কাজকমর্ পিরচালনার জনয্ দায়ব�। িপৰ্ি�পয্াল, পয্াের� েকাঅিডর্েনটর, এবং অনয্ �ুল
কমর্কতর্াগণ অবশয্ই PA/PTA অভয্�রীণ িবষেয়, পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব, হ�েক্ষপ করেব না, এর
মেধয্ আেছ অিফসার পেদর িনবর্াচন এবং অথর্ বরা�।
1. তথয্ অবগত হওয়া ও �ুেলর িপৰ্ি�পয্াল সােথ আেলাচনা
PA/PTA যােত তার লক্ষয্ সাধন করেত পাের, েসজনয্ িনয়িমতিভি�েত �ুেলর িপৰ্ি�পয্াল ও
PA/PTA-এর মেধয্ েযাগােযাগ করা গুরুত্বপূ ণর্। তাৎক্ষিণক অয্াকশন আবশয্ক এমন পিরি�িত
বয্িতেরেক, PA/PTA অবশয্ই এমন উপােয় তথয্ লােভর বয্ব�া করেব যা তােক �ুেলর ক্ষিত
ঘটায় এমন িবষয়গুিল েশানার সু েযাগ পৰ্দান কের। স�াবয্ েক্ষেতৰ্ িপৰ্ি�পয্ালেক �ুেলর জনয্
পিরক�না ৈতিরর উেদয্াগ গৰ্হেণর েবলায় পৰ্িতিট ধােপ িপতামাতােদর সােথ আেলাচনা করেত
হেব।
a. PA/PTA এি�িকউিটভ েবােডর্র িপৰ্ি�পয্ােলর কাছ েথেক যা পাবার অিধকার আেছ:
• অনু েরাধকৰ্েম, িশক্ষাথর্ীেদর পরীক্ষার সময়সূ িচ এবং তােদর সাফেলয্র ডয্াটা
িবষেয় পূ ণর্ এবং পৰ্কৃত তথয্ লােভর।
• পৰ্িত বছেরর 15 অে�াবেরর আেগ, �ুেলর সকল অথর্ সংগৰ্হ কমর্কাে�র একিট
িলিখত িরেপাটর্ লােভর, এর অ�ভুর্� আেগর বছেরর পৰ্িত মােসর আয় এবং
বয্েয়র িহসাব এবং বতর্মান �ুল বছেরর পৰ্িত মােসর আনু মািনক আেয়র িহসাব।
• পৰ্িত বছেরর 15 িডেসম্বেরর আেগ, �ুল সু রক্ষা পিরক�না, শু�লা িবিধ, এবং
উপি�িত পিরক�নার একিট সংিক্ষ� সার-সংেক্ষপ পাবার।
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�ুল-িভি�ক বােজট স�িকর্ত তথয্ লােভর, এর অ�ভুর্� কমিপৰ্েহনিসভ
এডুেকশন �য্ান (CEP), �ুল েপাটর্াল-এ DOE-এর গয্ালাি� বােজিটং িসে�মএ লভয্ �ুেলর বােজট স�েকর্ জনসাধারেণর মতামত।
• পৰ্াসি�ক চয্াে�লেরর পৰ্িবধানসমূ েহর কিপ।
b. িপৰ্ি�পয্ােলর সােথ আেলাচনা
িপৰ্ি�পয্াল অবশয্ই PA/PTA এি�িকউিটভ েবােডর্র সােথ কমপেক্ষ পৰ্িত িতন মােস একবার
িমিলত হেব। িপৰ্ি�পয্ালেক সকল অথবা আংিশকভােব িনয়িমত্ এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংেয়
েযাগদােনর সু েযাগ িদেয় এই শতর্ পূ রণ হেত পাের। আেলাচনার িবষয়গুিলর মেধয্ থাকেত
পাের:
• �ুল এবং PA/PTA- এর লক্ষয্ ি�রকরণ।
• PA/PTA-এর আগামী অথর্-সংগৰ্হ পিরক�না
• PA/PTA-এর অ�বর্তর্ীকালীন এবং বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ পযর্ােলাচনা
• িবিভ� িবষয় েতালা, এর অ�ভুর্� ঐসব িবষয় যা িশক্ষাথর্ীর স্বা�য্ এবং কলয্ােণর
জনয্ ক্ষিতকারক
• একািধক �ুল-িবিশ� িবি�ংসমূ েহ, িবি�ংেয়র সকল PA/PTA-এর এি�িকউিটভ
েবাডর্গুিল িবি�ংেয়র িবিভ� িবষয় িনেয় আেলাচনার জনয্ সকল িপৰ্ি�পয্ালেদর
েযৗথ িমিটং আেয়াজেনর িবষেয় ভাবেত পােরন।
2. PA/PTA-এর েনািটস এবং অনয্ানয্ সামগৰ্ী েপা� এবং িবতরণ করা
PA/PTA অিধকার রেয়েছ িপতামাতােদর কােছ তথয্ এবং িবিভ� সামগৰ্ী িবতরেণর উে�েশয্
িপৰ্ি�পয্ােলর সহায়তা চাইবার।
a. PA/PTA সদসয্েদর কােছ িবতরণ
ফয্ােমিল এডুেকশন রাইটস্ অয্া� পৰ্াইেভিস অয্া� (পিরবােরর িশক্ষার অিধকার ও েগাপনীয়তা
আইন, FERPA) অনু যায়ী, �ুলগুিল PA/PTA-েক েকান িশক্ষাথর্ী বা িপতামাতার নাম, িঠকানা,
বা অনয্ েকান েযাগােযােগর তথয্ িপতামাতার িলিখত অনু েমাদন ছাড়া িদেত পারেব না।
সকল িপতামাতার কােছ যােত PA/PTA-এর িমিটংেয়র েনািটস, তথয্ েপৗঁেছ েসিবষয়িট িনি�ত
করেত, িপৰ্ি�পয্ালেক অবশয্ই এইসব সামগৰ্ী িবতরেণ PA/PTA-েক সহায়তা পৰ্দান করেত
হেব। েযাগােযােগর বহুিবধ উপায় (েযমন, ইেমইল, অেটােমেটড েফান কল, বয্াকপয্াক,
ডাকেযােগ িচিঠ, এবং/অথবা �ুল কতৃর্ক বয্বহৃত তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশন) দরকার
হেত পাের।
িপৰ্ি�পয্ালগণ অবশয্ই PA/PTA সদসয্পেদর জিরপগুিল িবতরণ সহজতর করেবন যা এই
পৰ্িবধান অনু যায়ী আবিশয্ক অথবা পৰ্েণাদনামূ লক।
এি�িকউিটভ েবা্ডর্ অবশয্ই িনি�ত করেব েয, PA/PTA কতৃর্ক সংগৃহীত েযেকান সদেসয্র
েযাগােযােগর তথয্ পৰ্কাশ হওয়া েথেক সু রিক্ষত এবং তা শুধু ই বয্বহৃত হেব আইিন, অিফিসয়াল
PA/PTA উে�েশয্, এবং বয্ি�গত েযাগােযােগর জনয্ নয়।
•
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b. PA/PTA সামগৰ্ী েপা� করা
PA/PTA-গুিলর অিধকার আেছ িপৰ্ি�পয্াল কতৃর্ক িনধর্ািরত �ুেলর িবিভ� �ােন এবং �ুেলর
ওেয়বসাইেট এইসব সমগৰ্ী েপা� করার।
�ুেল েপা�কৃত সামগৰ্ীর জনয্, িনিদর্� �ানগুিল িবি�ংেয় পৰ্েবশকােল অবশয্ই িপতামাতােদর
কােছ দৃ শয্মান হেব।
PA/PTA-গুিলর িমিটংেয়র েনািটস �ুেলর ওেয়বসাইেট েপা� করার অিধকার আেছ, এবং
ওেয়বসাইেট বাড়িত তথয্ (েযমন উপিবিধ, �ায়ারস্, এবং বুেলিটন) েপা� করার জনয্
িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ একিট অনু েরাধও তারা জানােত পাের।
c. িবতরণ সামগৰ্ীর উপযু �তা
েপা� বা িবতরণ করার জনয্ পৰ্কাশনার মেধয্ থাকেত পাের মুিদৰ্ত েকান িকছু েযমন িবেশষ
সংখয্া, বুেলিটন, �ায়ার, েনািটশ, েপা�ার, জিরপ এবং বাটন ইতয্ািদ। �ুেল অথবা �ুেলর
ওেয়বসাইেট েযসকল সামগৰ্ী েপা� করা হয়, অথবা িশক্ষাথর্ী এবং িপতামাতােদর কােছ িবতরণ
করা হয়, েসগুিল যেথাপযু � এবং যথাযথ হেত হেব।
েবমানান বা অনু পেযাগী িবষয়গুেলার মেধয্ আেছ ঐসব িকছু যা অবমাননাকর, অ�ীল বা
বয়েসর তুলনায় অনু পযু �, বা িশক্ষাগত পৰ্িকৰ্য়ায় িব� সৃ ি�কারী।
সকল PA/PTA সামগৰ্ী যা েপা� অথবা িবতরণ করা হেব েসগুিল উপযু � এবং যথাযথ িকনা
েসিট যাচাইেয় অবশয্ই িপৰ্ি�পয্াল ওগুিল পযর্ােলাচনা করেবন, িক� িপৰ্ি�পয্াল অথবা অনয্
েকান �ুল কমর্ী েসগুিল স�াদনা বা কাটা-েছঁড়া করেবন না।
• িপৰ্ি�পয্াল েপা� অথবা িবতরেণর সামগৰ্ী পাবার 24 ঘ�ার মেধয্ অবশয্ই একিট িস�া�
েদেবন।
• PA/PTA িপৰ্ি�পয্ােলর িস�ে�র িবরুে� যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র কােছ আিপল
জানােত পােরন।
িপৰ্ি�পয্ােলর নাম এবং সই অবশয্ই PA/PTA-এর েকান িকছু েত সংেযািজত করা যােব
না।
3. �ুেলর িবিভ� সু েযাগ-সু িবধা বয্বহার
a. �ুল সমেয়র বাইের �ুল িবি�ং বয্বহার
PA/PTA �ুল চালু থাকা সময় ছাড়া বছের 110 ঘ�া পযর্� িনখরচায় �ুল েসফিট বা িনরাপ�া
বয্ব�াসহ �ুলভবন বয্বহার করেত পারেব। পৰ্েয়াজনীয় অনু মিত লােভর জনয্ এি�িকউিটব
েবাডর্ দায়ী।
• এই সময়গুিল শুধু মাতৰ্ PA/PTA-এর বয্বহােরর জনয্ এবং েসই সু েযাগ অনয্ গৰ্ুপ অথবা
পৰ্িত�ােনর কােছ হ�া�র েযাগয্ নয়।
• এই 110 ঘ�া পৰ্িত বছেরর 12 মাস বয্বহােরর জনয্; অবয্বহৃত সময়গুিল এক মােস
েথেক অনয্ মােস টৰ্য্া�ফার করা যােব িক� �ুল বছেরর েশেষ েসিট েময়াদ উ�ীণর্
িবেবিচত হেব।
• যিদ েকান িবি�ংেয় একািধক �ুল থােক, তাহেল পৰ্িতিট PA/PTA -এর পূ ণর্ 110 ঘ�া
কের সময় পােব।
• PA/PTA-গুিল তােদর উপিবিধ এবং চয্াে�লেরর পৰ্িবধান D-180 অনু য়ায়ী �ুল
চলাকালীন সমেয়র বাইের �ুল িবি�ংেয় তােদর িনেজেদর আেয়ািজত েপৰ্াগৰ্াম অথবা
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কমর্কাে�র জনয্ পৰ্েবশমূ লয্ অথবা চাঁদা, অনু দান, অথবা সংগৰ্েহর জনয্ অথর্ আদায় করেত
পাের।
• চয্াে�লেরর পৰ্িবধান D-130-র অধীেন, PA/PTA-গুিলর জনয্ পৰ্াথর্ী েফারাম – েকান
রাজৈনিতক বা কমুয্িনিটিভি�ক সংগঠেনর জনয্ পৰ্াথর্ী েফারাম আেয়াজন করা িনিষ�।
PA/PTA শুধু তােদর কমর্কতর্ােদর িনবর্াচেনর জনয্ পৰ্াথর্ী েফারাম আেয়াজন করেত
পারেব।
b. �ুল সমেয় (�ুল চলাকােল) �ুল িবি�ং বয্বহার
েযসব PA/PTA �ুল চলাকােল �ুল িবি�ং বয্বহাের আগৰ্হী তােদর অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর
কাছ েথেক অনু মিত িনেত হেব। �ুল চলাকােল �ুল িবি�ং বয্বহােরর সময়গুিলর িহসাব পৰ্িত
বছেরর িবনাখরেচ বয্বহৃত 110 ঘ�ার সােথ যু � হেব না।
c. PA/PTA বয্বহােরর জনয্ িরেসাসর্
স�াবয্ েক্ষেতৰ্, িপৰ্ি�পয্াল PA/PTA-এর বয্বহােরর জনয্ আলাদা একিট রুম অথবা �ান িনিদর্�
কের েদেবন। এি�িকউিটভ েবাডর্েক অবশয্ই িনেচর উি�িখত িজিনসগুিলর বয্ব�া করেত
হেব:
• PA/PTA েরকডর্ রাখার জনয্ তালা েদবার বয্ব�া আেছ এমন একিট জায়গা।
• িভিডও এবং অিডও বয্ব�া এবং ই�ারেনট সু িবধাযু � কমিপউটার বয্বহার।
• েনািটস, আেলাচয্সূ িচ, কাযর্িববরণী, এবং এই পৰ্িবধােনর অধীেন আবিশয্ক িনবর্াচন
সামগৰ্ী (েযমন বয্ালট) িপৰ্� করায় সহায়তা।
• ডুি�েকট পিরেষবা পাওয়া যােব এমন যু ি�পূ ণর্ সু িবধা।
• �ুেল ডাকেযােগ িচিঠপতৰ্ পাবার বয্ব�া, এর অ�ভুর্� িচিঠপতৰ্ সংরক্ষেণর জনয্ একিট
িনরাপদ �ান।
িড��/বেরা সহায়তা এবং দায়-দািয়ত্ব
1. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
PA/PTA তােদর কােজর েযেকান িদক স�েকর্ যথাযথ পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর কাছ েথেক
সহায়তা অথবা পরামেশর্র অনু েরাধ জানােত পােরন। PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্, েকান
একজন অিফসার বা সদসয্ কতৃর্ক সহায়তার জনয্ অনু েরাধ করা হেত পাের; যিদও,
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পদেক্ষপ গৰ্হেণর আেগই PA/PTA এি�িকউিটভ েবাডর্েক অবশয্ই ঐ
অনু েরাধ স�েকর্ অবিহত করেব।
2. িড��/বেরা অিফস
পৰ্েতয্ক িড��/বেরা অিফেস আেছ একজন কমর্ী সদসয্ িযিন িবেশষভােব িপতামাতা েনতৃত্বেক
সহায়তাদােনর দািয়ত্বপৰ্া�। PA/PTA তােদর কােজর েযেকান িদক স�েকর্ এই কমর্ী সদেসয্র
কাছ েথেক সহায়তা অথবা পরামেশর্র অনু েরাধ জানােত পােরন।
তহিবল সংগৰ্হ
PA/PTA অথর্ সংগৰ্হ কাযর্কলাপ পিরচালনার জনয্ অনু েমািদত। তহিবল সংগৰ্হ এবং অনয্ানয্
আিথর্ক কমর্কা� স�েকর্ আরও িব�ািরত তেথয্র জনয্ েসকশন III েদখুন।
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েপৰ্িসেড�স কাউি�ল
েপৰ্িসেড�স কাউি�লগুেলা েনতৃত্বশীল িপতামাতােদর স্বাধীন সংগঠন যা িপতামাতােদর ক্ষমতািয়ত কের
এবং তা িডি��, বেরা ও িসিট পযর্ােয় PA/PTAগুেলােক সহায়তা পৰ্দান কের। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
PA/PTA-এর অনয্ সকল অংশ েথেক অংশগৰ্হণ এবং সহায়তা কামনা করেব। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল
অবশয্ই সকল আইন, নীিত, িবিধ যা তােদর সংগঠন স�ৃ � েসগুিল েমেন চলেব এবং এমনভােব কাজ
করেব যােত িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, ও কমর্ীেদর মযর্াদা রিক্ষত হয়। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলর একিট
পৰ্ািত�ািনক কাঠােমা পৰ্িত�ার জনয্ অবশয্ই তােদর উপিবিধ থাকেত হেব।
A. েপৰ্িসেড�স কাউি�ল গঠন ও পুনগর্ঠন
সংি�� সু পািরনেটনেড� সকল কমুয্িনিট �ুল িডি�ে�র জনয্ এিলেম�াির এবং িমডল �ুল, সকল বেরার
হাই �ুল এবং িড��75-এর িসিটওয়াইড �ুলসমূ েহর েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পৰ্িত�া এবং েসইসব
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল চািলেয় যাওয়া িনি�ত করার জনয্ দায়ব�। েকান েপৰ্িসেড�স কাউি�ল িনি�য় হেয়
েগেল তােক পুনঃপৰ্িত�া করেত হেব।
1. েযসব কারেণ পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনি�য় হয়
a. 30 েস�ম্বেরর মেধয্ পৰ্িসেড� িনবর্াচেন বয্থর্তা
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনি�য় হয় যিদ তারা িনবর্াচন করেত না পাের অথবা 30 েস�ম্বেরর
মেধয্ কমপেক্ষ েপৰ্িসেড� িনবর্াচেন বয্থর্ হয়।
b. সময়মেতা একজন আবিশয্ক অিফসােরর পদ পূ রণ করেত বয্থর্ হেল
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনি�য় হয় যিদ এিট েকান অিফসােরর পদতয্াগ অথবা অপসারেণর 60
কয্ােল�ার িদেনর মেধয্ সময়মেতা এক বা একািধক আবিশয্ক পদ পূ রেণর জনয্ আগাম িনবর্াচন
করেত বয্থর্ হয়।
• পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর আবিশয্ক অিফসার দু জন হেলা েপৰ্িসেড� এবং েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির।
যিদ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েকান বয্াংক অয্াকাউ� থােক, তাহেল তার অবশয্ই একজন
েকাষাধয্ক্ষ থাকেত হেব।
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলর উপিবিধ অনু যায়ী বাড়িত অিফসারও থাকেত পাের।
c. কাযর্কৰ্ম পিরচালনায় বয্থর্তা
পরপর 60 িদন �ুল বছেরর সময় কাযর্কৰ্ম পিরচালনা করেত বয্থর্ হেল েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
কাযর্কৰ্ম �িগত হেব। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কাযর্কৰ্ম” সংজ্ঞািয়ত হয় এি�িকউিটভ েবাডর্ অথবা
সাধারণ সদসয্েদর িমিটং িহেসেব।
2. সু পািরনেটনেড� কতৃর্ক েনািটিফেকশন
যিদ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কাজ ব� কের, সু পািরনেটনেড� অবশয্ই FACE-েক দৰ্ুত জানােবন।
3. পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পুন:পৰ্িত�ার জনয্ PA/PTA েপৰ্িসেড�েদর িমিটং
a. সু পািরনেটনেড� অবশয্ই অংশীদার PA/PTA েপৰ্িসেড�গেণর একিট িমিটং আহ্বান করেবন
েযখােন েপৰ্িসেড� কাউি�ল পুনঃপৰ্িত�ার জনয্ একিট িনবর্াচন অনু ি�ত হেব।
b. সু পািরনেটনেড� কতৃর্ক সকল অংশীদার PA/PTA েপৰ্িসেডে�র কােছ িমিটংেয়র নূ য্নতম 10
কয্ােল�ার িদবস আেগ অবশয্ই িলিখত েনািটস পাঠােত হেব।
c. সু পািরনেটনেড� FACE-েক অবিহত করার 15 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ িমিটংিট অনু ি�ত হেব।
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B. েপৰ্িসেড�স কাউি�ল সদসয্পদ
1. সদসয্পেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ
a. িডি�� অথবা বেরার সকল PA/PTA পৰ্িসেড� অেটাময্ািটকভােবই তােদর অধীন� েপৰ্িসেড�
কাউি�েলর সদসয্পদ লােভর েযাগয্ হেবন। পৰ্িতিট PA/PTA-এর েযেকান একিট পৰ্িসেড�স্
কাউি�েল শুধু একজন পৰ্িতিনিধর অিধকার রেয়েছ।
• যিদ েকান PA/PTA-এেত েকা-েপৰ্িসেড� থােক, তাহেল েকা-েপৰ্িসেড�গণ অবশয্ই িস�া�
েনেবন েকান্ জন েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সদসয্ িহেসেব কাজ করেবন।
• েযসব �ুেল বহুিবধ েগৰ্ড �েরর পিরসের িশক্ষাদান করা হয় (েযমন েক-12, 6-12) তােদর
অিধকার আেছ উভয় িডি�� এবং বেরা পৰ্িসেড�স্ কাউি�েল সদসয্পদ লােভর।
o িবিভ� েগৰ্ড �েরর জনয্ যিদ তােদর েকা-েপৰ্িসেড� না থােক, তাহেল PA/PTA
েপৰ্িসেড� অবশয্ই উভয় িডি�� এবং বেরা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটংেয় েযাগ
েদেবন অথবা েযখােন িতিন েযাগ িদে�ন না েসই পৰ্িসেড� কাউি�েল তার �ুেলর
পৰ্িতিনিধত্ব করেত কাউেক দািয়ত্ব েদেবন।
b. দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�
• যিদ PA/PTA পৰ্িসেড� েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটংেয় েযাগ িদেত অক্ষম হন, তার পিরবেতর্
একজন দািয়ত্ব পৰ্া� বয্ি�েক অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল পিরেষবা দােনর জনয্ েবেছ
েনয়া হেব। সকল দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�:
o অবশয্ই PA/PTA-এর সদসয্ হেবন।
o িতিন েপৰ্িসেড� কতৃর্ক িনযু � হন িক� তােক অবশয্ই সাধারণ সদেসয্দর েভােট
অনু েমািদত হেত হেব, এবং েয িমিটংেয় েভাট হেয়েছ তার কাযর্িববরণীেত েরকডর্কৃত
থাকেব।
o PA/PTA িনিবর্চন সািটর্িফেকশন ফেমর্ অবশয্ই তািলকাভু� থাকেব।
o তারা, পূ ণর্ েভাটদােনর অিধকারসহ পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল একমাতৰ্ পৰ্িতিনিধ।
o েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্পেদ িবিধ-িনেষধ
c. েপৰ্িসেড�স কাউি�ল সদসয্ হওয়ায় িবিধিনেষধ
DOE-এর কমর্চারীগণ েয বেরােত কমর্রত, েস বেরােত অবি�ত েপৰ্িসেড�স কাউি�েল কাজ
করেত পারেবন না।
2. েপৰ্িসেড�স কাউি�ল সদসয্েদর অংশগৰ্হণ
a. চাঁদা
যিদও চাঁদা পৰ্দান সদসয্পদ অথবা অংশগৰ্হেণর শতর্ নয়, তবুও েযেকান েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
অংশীদার PA/PTA েথেক তা গৰ্হণ করেত পাের। যিদ েকান েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল তােদর
পাওনা চাওয়ার পিরক�না কের, তাহেল তােদরেক পৰ্থেম অবশয্ই একজন েটৰ্জারার িনবর্াচন
(পৰ্েয়াজনেবােঘ উপিবিধ সংেশাধেনর মাধয্েম) এবং একিট বয্াংক অয্াকাউ� খুলেত হেব।
b. স্বােথর্র দ্ব�
েসকশন I.C.3.c-এ PA/PTA এবং PA/PTA-এর কমর্কতর্ােদর জনয্ স্বােথর্র দ্ব�-সংকৰ্া� েযসব
িনয়ম পৰ্িতি�ত হেয়েছ, েসগুেলা েপৰ্িসেড� কাউি�ল ও েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর কমর্কতর্ােদর
পৰ্িত সমানভােব পৰ্েযাজয্।
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C. েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর কমর্কতর্ােদর িনবর্াচন
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল তােদর অিফসার মেনানীত এবং িনবর্াচন করেত একিট বািষর্ক িমিটং করেব যা
হেব সশরীের উপি�িতেত বা ভাচুর্য়য্ািল (হাইিবৰ্ড বা িমিশৰ্ত িমিটংেয়র েকান সু েযাগ েনই)। েপৰ্িসেড�স্
কাউি�লগুিল তােদর িনবর্াচন পিরচালনার জনয্ সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কাছ েথেক সহায়তা চাইেত
পাের।
1. পেদর েময়াদ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারগণ এক-বছেরর েময়ােদ পিরেষবা িদেত িনবর্ািচত হয়, যা শুরু হয়
জুলাই মােসর 1 তািরখ েথেক এবং েশষ হয় পরবতর্ী বছেরর 30 জুন তািরেখ।
2. িনবর্াচেনর সময় কাঠােমা
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর িনবর্াচনগুিল 30 জুন তািরেখর মেধয্ অনু ি�ত হেব, এবং এই িনবর্াচনগুিল
অবশয্ই 30 েসে�ম্বেরর মেধয্ েশষ করেত হেব। অংশীদার PA/PTA-গুিলেক তােদর অিফসার িনবর্াচন
এবং পৰ্িসেড�স্ কাউি�েল তােদর পৰ্িতিনিধ বাছাই করার জনয্ পযর্া� সময় েদবার সু েযাগ িদেত
িনবর্াচন িমিটংেয়র তািরখ িনরধর্াণ করেত হেব।
3. সু পািরনেটনেডে�র েনািটিফেকশন এবং সহায়তা
পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই তােদর িনবর্াচেনর তািরখ এবং সময় 1 জুন তািরেখর মেধয্ সংি��
সু পািরনেটনেড�েক অবিহত করেব।
• যিদ 1 জুন তািরেখর মেধয্ সু পািরনেটনেড� অবিহত না কের থােকন, সু পািরনেটনেড�েক
অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েপৰ্িসেডে�র কােছ বািষর্ক িনবর্াচেনর তািরখ এবং সমেয়র
অনু েরাধ জানােত হেব।
• যিদ 30 জুন তািরেখর মেধয্ িনবর্াচন স�� না হয়, িনবর্াচন যােত 30 েসে�ম্বেরর মেধয্ স��
হয় েসিবষয়িট িনি�ত করেত সু পািরনেটনেড� পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা পৰ্দান করেবন।
4. িনবর্াচনী সভার েনািটস
িনবর্াচন িমিটংেয়র একিট িলিখত েনািটস েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সকল সদেসয্র কােছ িনবর্াচেনর
কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ অবশয্ই পাঠােত হেব।
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই সময়মেতা েনািটসিট ৈতির করেব যােত িনি�ত
করা যায় এিট সকল PA/PTA েপৰ্িসেড� অথবা তােদর িনযু � পৰ্িতিনিধর কােছ কমপেক্ষ
িনবর্াচেনর 10 িদন আেগ িবতরণ করা হেয়েছ।
েনািটসিট সকল পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদেসয্র কােছ েপৗঁেছেছ েযিবষয়িট িনি�ত করেত এি�িকউিটভ
েবাডর্ সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছ সহায়তা চাইেত পােরন। সু পািরনেটনেড� অবশয্ই েনািটসিট
দৰ্ুত িবতরণ করেবন।
• িনবর্াচন িমিটংেয়র েনািটস অবশয্ই িলিখত হেত হেব এবং এর মেধয্ থাকেব:
• িনবর্াচেনর তািরখ, সময় ও �ান।
• িনবর্াচেন েযসকল পদ পূ রণ করা হেব েসগুেলার তািলকা।
• সকল মেনানয়ন িনবর্াচনী িমিটং-এর সময় ে�ার (উপি�িত) েথেক গৰ্হণ করা হেব, এই মেমর্ একিট
িববৃ িত।
• েময়াদসীমা, যিদ উপিবিধেত উে�খ থােক।
• সদসয্েদর কােছ েনািটসিট েয তািরেখ িবতরণ করা হেয়েছ েসই তািরখ।
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• িমিটংেয়র ফরময্াট (সশরীের অথবা VRP).
5. পৰ্াথর্ী এবং েভাটােরর েযাগয্তা িনধর্ারণ
a. পৰ্াথর্ীর েযাগয্তা
অংশীদার PA/PTA েপৰ্িসেড� অথবা েকা-েপৰ্িসেড�গণ যারা পরবতর্ী বছেরর জনয্ �ুেল
পিরেষবাদােন িনবর্ািচত হেয়েছন, এবং তােদর পৰ্িতিনিধবৃ � যারা সাধারণ সদসয্েদর েভােট
অনু েমাদন লাভ কেরেছন, তারা অিফস পেদ পৰ্িতদ্বি�তার েযাগয্।
b. েভাটার েযাগয্তা
িনবর্াচনকােল েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সকল বতর্মান সদসয্ েভাটদােনর েযাগয্।
েযসব বয্ি�র পরবতর্ী �ুল বছের সদসয্পদ শুরু হেব তারা েভাটদােনর েযাগয্ নন।
c. পৰ্াথর্ী এবং েভাটার যাচাই
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনবর্াচনগুিল অনু ি�ত হবার সময় PA/PTA েপৰ্িসেড� অথবা তার দািয়ত্ব
পৰ্া� বয্ি� িহেসেব তােদর পিরিচিতর ডকুয্েম� পৰ্াথর্ী এবং েভাটারেদর অবশয্ই উপ�াপন করেত
হেব। েযখােন িনবর্াচেনর সািটর্িফেকশন ফমর্ অথবা দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র িচিঠ লভয্ নয়, েসখােন এর
পিরবেতর্ পৰ্াথর্ী অথবা েভাটার েয যথািবিহত িনবর্ািচত েপৰ্িসেড� অথবা তার দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি� েসই
মেমর্ একিট স্বাক্ষরকৃত িববৃ িত েপশ করা েযেত পাের।
• পৰ্াথর্ী এবং েভাটারগণ যারা স্বাক্ষরকৃত িববৃ িত পৰ্দান কেরেছন তারা অেযাগয্ িবেবিচত হেবন
যিদ তারা িনবর্াচেনর 5 কয্ােল�ার িদেনর মেধয্ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল িনবর্াচন সািটর্িফেকশন
ফমর্ অথবা তার দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র েযাগয্তা পৰ্তয্য়ন করা িচিঠ জমা না েদন।
o যখন অেযাগয্তা িনবর্াচেনর ফলাফল পিরবতর্ন কের, তখন অবশয্ই নতুন িনবর্াচন
অনু ি�ত হেব।
• সংি�� সু পািরনেটনেড� পৰ্েয়াজনীয় িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ এবং দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র
িচিঠপতৰ্ েজাগােড় পৰ্িসেড�স্ কাউি�লেক সহায়তা করেবন।
6. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনবর্াচন পিরচালনা
সকল েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনবর্াচন অবশয্ই আগাম িনবর্াচন িহেসেব পিরচািলত হেব। (েসকশন
I.E.10 দৰ্�বয্)। একজন বতর্মান সদসয্ িযিন েকান পদ চাইেছন না, িতিন িনবর্াচনী সভায় সভাপিতত্ব
করেত পারেবন। যথাযথ সু পািরনেটনেডে�র অিফস েথেক একজন পৰ্িতিনিধ সভাপিতেক পরামশর্
িদেত পােরন অথবা পৰ্েয়াজন েবােধ িতিনই িমিটংেয় সভাপিতত্ব করেত পােরন।
a. মেনানয়ন
সকল মেনানয়ন অবশয্ই িনবর্াচনী িমিটং চলাকােল ে�ার (উপি�িত) েথেক গৰ্হণ করা হেব।
b. পৰ্াথর্ীর িববৃ িত
সকল পৰ্াথর্ীেক মেনানয়ন ব� হেয় যাবার পর এবং েভাট শুরু হবার আেগ অবশয্ই তােদর সদসয্পদ
িবষয়িট সমাধােনর সু েযাগ িদেত হেব। যিদ েকান পৰ্াথর্ী উপি�ত হেত না পােরন, অনয্ েকান সদসয্
পৰ্াথর্ীর পেক্ষ েদওয়া িববৃ িতিট পাঠ করেত পােরন।
c. েভাটদান
সব েভাট দান অবশয্ই - বয্ি�গত উপি�িতেত হেত হেব বা ভাচুর্য়ািল। পৰ্ি� (কােরা পক্ষ হেয়)
বা অনু পি�ত বয্ালেট েভাট েদওয়ার অনু েমাদন েনই।
• পৰ্িতেযািগতাহীন অিফস পদ
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o যখন একিট পেদর জনয্ শুধু একজন পৰ্াথর্ী থােক, সদসয্গণ তখন শুধু পৰ্�ােবর মাধয্েম
েভাট দান কের তােক গৰ্হণ করেত পােরন। পৰ্�ােবর ফল অবশয্ই সভার কাযর্িববরণীেত
অ�ভুর্� করেত হেব।
• পৰ্িতেযািগতাপূ ণর্ পদ
o যখন একিট পেদর জনয্ একািধক পৰ্াথর্ী থােক, তখন েভাট গৰ্হণ অবশয্ই বয্ালেটর মাধয্েম
হয়।
o সশরীের েভাট দান বয্ালটগুিল অবশয্ই িমিটং রুেম থাকেব যতক্ষণ না েসগুিল েগাণা এবং
িনবর্াচন িমিটং �িগত হয়।
o ভাচুর্য্য়াল জনয্, ইেল�িনক বয্ালেটর একিট িপৰ্�কৃত েরকডর্ অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
েরকডর্গুিলর মেধয্ সংরিক্ষত থাকেব এবং অনু েরাধকৰ্েম লভয্ হেব।
o েভাট েশষ হওয়র পরপরই বয্ালটগুেলা গুণেত হেব এবং তা গুণেত হেব সাধারণ
সদসয্ম�লী েথেক উপি�ত কমপেক্ষ িতনজন পযর্েবক্ষেকর সামেন।
o েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-েক সকল বয্ালট িনবর্াচেনর পরবতর্ী এক বছর পযর্� িকংবা
দােয়রকৃত েকান অিভেযাগ িন�ি� না হওয়া পযর্�, েযটা পের আেস, েসই সমাধান হওয়া
পযর্� �ুল এলাকার মেধয্ সংরক্ষণ করেত হেব।
d. িনবর্াচন পৰ্তয্য়ন এবং েরকডর্-সংরক্ষণ
িনবর্াচেনর ফলাফল অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল ইেলকশন সািটর্িফেকশন ফেমর্ েরকডর্ কের
রাখেত হেব, যা স্বাক্ষরকৃত হেব যথাযথ সু পািরনেটনেড� কতৃর্ক, এবং েসিট করেত হেব িমিটং
�িগত হবার আেগ।
• সংি�� সু পািরনেটনেড� অবশয্ই িনি�ত করেবন েয, িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ স�ূ ণর্ এবং
��ভােব পূ রণ করা হেয়েছ এবং অিফসারগণ তােদর দািয়ত্বিট েবােঝন েয, তােদর
েযাগােযােগর তথয্ সদসয্েদর কােছ িদেত হেব।
• িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ স্বাক্ষর কের, সংি�� সু পািরনেটনেড� পৰ্তয্য়ন কেরন েয, এই
পৰ্িবধান এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধ অনু যায়ী িনবর্াচন পিরচািলত হেয়েছ।
• স্বাক্ষরকৃত পৰ্তয্য়ন অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কতৃর্ক সংরিক্ষত হেব, যার একিট কিপ
সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছ সংরিক্ষত থাকেব এবং একিট কিপ FACE-এ পাঠােনা হেব।
D. িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ
েযসব বয্ি� িবশ্বাস কেরন েয িনবর্াচন সিঠকভােব পিরচািলত হয়িন, তারা FACE-এ িনবর্াচন সংি��
অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, যার একিট কিপ উভয় সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছ এবং আেরকিট
কিপ CPAC এি�িকউিটভ েবােডর্ যােব। সময়মেতা চূ ড়া�ভােব িনবর্াচেনর ফলাফল িনধর্ারেণ েপৰ্িসেড�স্
কাউি�ল-এর কােযর্র জনয্ এিট গুরুত্বপূ ণর্ কারণ, িনবর্াচন সংি�� অিভেযােগর জনয্ পৰ্েযাজয্ িনয়ম-নীিত
অনয্ অিভেযাগ এবং িববাদ েথেক িভ�।
িনবর্াচেনর অিভেযাগ অবশয্ই জমা িদেত এবং তার উ�রও েদয়া হেব িলিখতভােব, এবং তা হেব এই
পৰ্িবধােন সংজ্ঞািয়ত সময় অনু যায়ী। িস�াে�র িভি� হেব - যিদ এই পৰ্িবধান অথবা েপৰ্িসেড� কাউি�ল
উপিবিধর েকান িনিদর্� এবং বা�ব ল�ন ঘেট থােক।
PA/PTA িনবর্াচন সংি�� অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ েয পৰ্িকৰ্য়া এবং সময়েরখা েসকশন I.F-এ বিণর্ত
আেছ, েসগুিল সমানভােব েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িনবর্াচন সংি�� অিভেযােগর েবলায় পৰ্েযাজয্ - এর বয্িতকৰ্ম
এই েয, এইসব অিভেযাগ অবশয্ই সরাসির FACE- এ দােয়র করেত হেব, যার িস�া� চূ ড়া� এবং
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বাধয্তামূ লক।
E. পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারেদর দায়-দািয়ত্ব
1. কমর্কতর্ােদর েযাগােযােগর তথয্
a. িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফমর্ স�িকর্ত তথয্
িনবর্ািচত হবার পর, আবিশয্ক পেদর অিফসারগণ অবশয্ই তােদর সােথ েযাগােযােগর তথয্,
সিঠকভােব এবং পড়া যায় এমনভােব িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফেমর্ পৰ্দান করেবন। আবিশয্ক
অিফসারগণ অবশয্ই তােদর একিট ইেমইল িঠকানা অ�ভু�
র্ করেবন েযখােন তােদর সােথ
েযাগােযাগ স�ব হেব।
b. সদসয্পদ িবষেয় তথয্
িনবর্াচন সািটর্িফেকশন ফেমর্ পৰ্দ� েযাগােযােগর তথয্ ছাড়াও, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল এি�িকউিটভ
েবাডর্ অবশয্ই সদসয্েদর জনয্ সকল পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারেদর নাম এবং পদবীর একিট
তািলকা লভয্ রাখেব। এই তািলকায় অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব:
• পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর ইেমইল িঠকানা। এিট হেত পাের - DOE-ইসু য্কৃত েপৰ্িসেড�স্
কাউি�ল ইেমইল িঠকানা অথবা এি�িকউিটভ েবাডর্ কতৃর্ক পৰ্িতি�ত একিট িঠকানা এই দু িটর
একিট।
o এি�িকউিটভ েবাডর্েক অবশয্ই PA/PTA-এর ইেমইল িঠকানায় পাঠােনা ইেমইলগুিল
কমপেক্ষ স�ােহ একিদন েচক করা এবং উ�র েদয়ার একিট পৰ্িকৰ্য়া েবর করেত হেব।
• িতনজন আবিশয্ক অিফসােরর পৰ্েতয্েকর জনয্ একিট িভ� ইেমইল িঠকানা থাকেব।
অনাবিশয্ক অিফসারগণও আলাদা আলাদা ইেমইল িঠকানা েদয়া েবেছ িনেত পােরন।
o বয্ি�গত পছে�র কারেণ পৰ্েতয্ক অিফসার তােদর িনজস্ব েফান নম্বরও িদেত পােরন,
িক� বািড়র িঠকানা অবশয্ই েদয়া চলেব না।
c. CPAC-এর জনয্ তথয্
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর ইেমইল িঠকানা এবং আবিশয্ক অিফসারেদর েযাগােযােগর তথয্ যা
উপেরর েসকশন 1(b) অনু যায়ী সদসয্েদর কােছ পৰ্দান করা হেয়েছ, েসগুিল চয্াে�লেরর পয্াের�
অয্াডভাইজির কাউি�েলও িদেত হেব। পৰ্িসেড� যিদ CPAC িমিটংেয় েযাগ িদেত না পােরন,
েপৰ্িসেডে�র দািয়ত্বপৰ্া� বয্ি�র েযাগােযােগর তথয্ অবশয্ই CPAC-এও পািঠেয় েদয়া হেব।
(েসকশন II.J েদখুন)।
2. সদসয্েদর সােথ েযাগােযাগ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল ইেমইল অয্াকাউ�, পিরেষবা তািলকা, ওেয়বসাইট, েসাশয্াল িমিডয়া অয্াকাউ�,
এবং েযেকান অনয্ েযাগােযােগর মাধয্ম যা েপৰ্িসেড� কাউি�েলর সােথ সংযু � েসগুিল শুধু একা�ভােব
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর উে�েশয্ বয্বহৃত হেব।
এইসব েযাগােযােগর প�িত অবশয্ই েকান একজন পৰ্াথর্ীেক অথবা এক দল পৰ্াথর্ীেক িনবর্াচেন
সমথর্নদােনর উে�েশয্ বয্বহৃত হেব না।
F. েপৰ্িসেড� কাউি�েলর উপিবিধ
উপিবিধসমূ হ হেলা েসই ডকুয্েম� যা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পৰ্িত�া এবং পিরচালনা কের। সকল
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর অবশয্ই উপিবিধ থাকেত হেব; উপিবিধ �িগত রাখা যােব না এবং েসগুিল
PA/PTA বতর্মান চািহদা এবং এই পৰ্িবধােনর পিরবতর্ন পৰ্িতফিলত করার লেক্ষয্ মােঝ মােঝ সংেশাধন
করেত হেব।
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উপিবিধর অনু পি�িতেত, হয় েসগুিল এখনও পৰ্িতি�ত হয়িন অথবা খুঁেজ পাওয়া যাে� না, েতমন
পিরি�িতেত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর পিরচালনা ডকুয্েম� হেব এই পৰ্িবধান এবং নতুনভােব সংেশািধত
রবাটর্স্ রুলস্ অভ অডর্ার, যা িকনা কাযর্কর হেব এই পৰ্িবধােনর সােথ যতটুকু স�ব সাংঘিষর্ক না হওয়া
অি�।
1. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধেত অবশয্ই অ�ভুর্� থাকেব িনেচর িবষয়গুিল:
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর নাম
• একিট উে�শয্ িববৃ িত
• সদসয্েদর েযাগয্তা
• অিফসারেদর তািলকা, এর অ�ভুর্� দািয়ত্ব এবং েময়ােদর সীমা (যিদ থােক)
• িনবর্াচন পিরচালনার পৰ্িকৰ্য়া
• এি�িকউিটভ েবােডর্র গঠন, িমিটংেয়র িদন এবং তািরখ িনধর্ারেণর একিট প�িত, এবং েকারাম
• সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র িদন এবং সময় এবং সদসয্েদর জনয্ ে�শাল িমিটং ডাকার প�িত
• েযেকান �ায়ী কিমিট এবং তােদর দািয়ত্ব
• উপিবিধ সংেশাধেনর জনয্ একিট পৰ্িকৰ্য়া
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর িমিটংসমূ েহর ফরময্াট (সশরীের, হাইিবৰ্ড, অথবা ভাচুর্য়য্াল) িনধর্ারেণর
জনয্ একিট পৰ্িকৰ্য়া
2. উপিবিধ পৰ্িত�া
যিদ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর উপিবিধ না থােক অথবা েসগুিল খুঁেজ পাওয়া না যায়, েসেক্ষতৰ্ আিবশয্ক
অিফসারগণ - েপৰ্িসেড� এবং েরকিডর্ং েসােকৰ্টাির, এবং যিদ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েকান বয্াংক
অয্াকাউ� থােক তাহেল েকাষাধয্ক্ষ -এেদর িনবর্ািচত করার পর পৰ্থম েয কাজিট আবিশয্ক হেব েসিট
হেলা এক েসট উপিবিধ পৰ্িত�া করা।
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধর েটমে�ট, যা DOE- এর ওেয়বসাইেট েদয়া আেছ, েসিট বয্বহার
পৰ্�ািবত উপিবিধ ৈতিরর পর সদসয্বৃ � কতৃর্ক গৃহীত হবার জনয্ জমা েদয়া হেব। এই গৃহীত হবার
ঘটনািট, অিফসার পেদর িনবর্াচেনর পর, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পৰ্িত�া অথবা পুনঃপৰ্িত�ার িমিটংেয়
ঘটেত পাের; এর িবক� িহেসেব, নতুন-িনবর্ািচত এি�িকউিটভ েবাডর্ পৰ্�ািবত উপিবিধসমূ েহর খসড়া
ৈতির করেত পাের এবং পরবতর্ী িনয়িমত সূ িচভু� িমিটংেয় অথবা সদসয্েদর একিট ে�শাল িমিটং
েডেক েসখােন উপিবিধসমূ হ গৰ্হণ করেত পাের।
3. উপিবিধ পযর্ােলাচনা এবং সংেশাধন
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল অবশয্ই তােদর উপিবিধ পৰ্িত িতন বছর পর পর এবং যখনই এই পৰ্িবধান
সংেশাধন করা হয়, তখন পযর্ােলাচনা করেব।
• পযর্ােলাচনার পের, উপিবিধগুিল েকান সংেশাধন করা হেয় থাক বা না থাক, সদসয্েদর দু ই
তৃতীয়াংশ েভােট অবশয্ই পুনরায় গৃহীত হেব।
• টাইেটল েপেজ অবশয্ই সদসয্গণ কতৃর্ক অনু েমাদেনর তািরখ এবং গৃহীত হবার সমেয় েপৰ্িসেড�স্
কাউি�ল েপৰ্িসেড� এবং েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরর স্বাক্ষর থাকেব।
4. চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-660-এর সােথ সাম�সয্িবধান
এই পৰ্িবধান সকল েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর পৰ্াথিমক পিরচালনা ডকুয্েম�। েযসব েক্ষেতৰ্
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর উপিবিধেত এমন েকান ধারা থােক যা এই পৰ্িবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক তখন:
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েসই ধারািট বািতল িবেবিচত হেব, এবং এই পৰ্িবধােনর ধারা েসিট িনয়�ণ করেব।
এই ধারািট েযেকান সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয় েযেকান েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদেসয্র পৰ্�াব
দ্বারা সংেশাধন করা েযেত পাের। পৰ্�াবিট অবশয্ই দৰ্ুত েভােট িদেত হেব।
• অনয্ েয ধারাগুেলা এই পৰ্িবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূ ণর্মাতৰ্ায় কাযর্কর থাকেব।
5. েরকডর্-সংরক্ষণ এবং উপিবিধসমূ হ লভয্ রাখা
মূ ল স্বাক্ষরকৃত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধ অবশয্ই FACE-এ পাঠােত হেব এবং FACE েসিট
সংরক্ষণ করেব। েপৰ্িসেড�স্ কাউ�ল উপিবিধর একিট কিপ অবশয্ই পৰ্িতিট িমিটংেয় লভয্ হেব এবং
অনু েরাধকৰ্েম সদসয্েদরেক িদেত হেব।
G. েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সভা আেয়াজন
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-েক অবশয্ই পৰ্িত �ুল বছের অ�ত 9িট মািসক সদসয্ িমিটং করেত হেব। সাধারণ
সদসয্েদর িমিটংেয়র জনয্ বিণর্ত একই িনয়ম-নীিত অনু সরণ কের, এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটংগুিলও
পৰ্েয়াজন অনু যায়ী এবং স�ব হেল করেত হেব।
1. িমিটংেয়র িদন এবং সময়
a. সাধারণ সদসয্েদর িমিটং
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধসমূ েহ আবশয্ই কখন সাধারণ সদসয্েদর িমিটং অনু ি�ত হেব (েযমন,
মােসর েশষ ম�লবাের স�য্া 7:00 pm-টায়) তার িদন এবং তািরেখর উে�খ থাকেব এবং পৰ্েয়াজন
হেল অংশগৰ্হণকারীর সংখয্া সবর্ািধক করার লেক্ষয্ পৰ্িতিট িমিটংেয়র নতুন সময়সূ িচ ৈতিরর একিট
বয্ব�া থাকেব।
b. এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটং
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধসমূ েহ এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংেয়র সময়সূ িচর জনয্ একিট প�িত
অ�ভুর্� থাকেব।
c. ে�শাল(িবেশষ) িমিটং
সদসয্েদর অথবা এি�িকউিটভ েবােডর্র ে�শাল িমিটং গুরুত্বপূ ণর্ িবষেয়র সমাধানকে� আেয়াজন
করা হেত পাের যা পরবতর্ী িনয়িমত সূ িচর িমিটং পযর্� বািতল করা যােব না। ে�শাল সদসয্পদ
িমিটংগুিল েজনােরল েমম্বারিশপ িমিটংগুিলর মেতা একই পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ কের করা হেব, বয্িতকৰ্ম
এই েয, এই িমিটংগুিল 48 ঘ�ার েনািটেস আহ্বান করা হেত পাের।
2. িমিটংেয়র েনািটস
িমিটংেয়র একিট িলিখত েনািটস সকল সদেসয্র কােছ িনবর্াচেনর কমপেক্ষ 10 কয্ােল�ার িদবস আেগ
অবশয্ই পাঠােত হেব।
• এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই সময়মেতা েনািটসিট ৈতির করেব যােত িনি�ত করা যায় এিট সকল
PA/PTA েপৰ্িসেড� অথবা তােদর িনযু � পৰ্িতিনিধর কােছ কমপেক্ষ 10 িদন আেগ িবতরণ করা
হেয়েছ।
o সকল সদেসয্র কােছ েনািটসিট েপৗঁছু েনা িনি�ত করা যিদ এি�িকউিটভ েবাডর্ পৰ্েয়াজন
মেন কের, তাহেল এি�িকউিটভ েবাডর্ সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছ সহায়তা চাইেত
পাের।
o সু পািরনেটনেড� েনািটসিট অবশয্ই দৰ্ুত িবতরণ করেবন যােত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লএর েনািটেসর সময়সীমা মানার সু েযাগ থােক।
•
•
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3. িমিটংেয়র �ান
• সকল PA/PTA েপৰ্িসেড� কােছ অনু েমাদেনর জনয্ উপ�াপন করার ((সশরীের, ভাচুর্য়য্াল, অথবা
হাইিবৰ্ড) আেগ এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই একিট িনিদর্� ফরময্াট বয্বহার কের িমিটং আেয়াজন
করেত তার ক্ষমতা িনধর্ারণ করেব। যিদ েক্ষেতৰ্ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর ভাচুর্য়য্াল অথবা হাইিবৰ্ড
- েকান ফরময্ােটই সাধারণ সদসয্েদর িমিটং পিরচালনায় অক্ষম হয়, তাহেল তােক অবশয্ই
সশরীের উপি�িতর িমিটং পিরচালনা করেত হেব।
• ডায়াল-ইন ৈবিশ�য্ করার সু িবধা আেছ এমন �য্াটফেমর্ িমিটংগুিল ভাচুর্য়য্ািল পিরচািলত হেত পাের।
• কিমিট িমিটং ভাচুর্য়য্ালভােব অথবা এমন �ােন হেত পাের যা সদসয্েদর জনয্ সু িবধাজনক।
4. িমিটংসমূ হ পিরচালনা
এই পৰ্িবধােন, উপিবিধেত, েজনােরল েমম্বারিশপ িমিটংগুিলেত েযমনিট উি�িখত আেছ েসসব
বয্িতেরেক, িমিটং পিরচালনা হেব - নতুনভােব সংেশািধত রবাটর্স্ রুলস্ অভ অডর্ার অনু যায়ী।
এি�িকউিটভ েবাডর্ তােদর িমিটংেয়র সেবর্া�ম পৰ্িকৰ্য়া িনধর্ারণ করেত পাের।
a. েকারাম
সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র এবং এি�িকউিটভ েবাডর্ িমিটংগুিলর েকারােমর শতর্ অবশয্ই
উপিবিধেত উি�িখত থাকেব।
• েকারাম পূ ণর্ না হেল েপৰ্িসেড�স কাউি�ল তহিবল েথেক অথর্ বয্েয়র অনু েমাদন এবং েকান
পৰ্�ােবর জনয্ েভাটাভুিট করেত পারেব না, তেব বাধয্বাধকতা েনই এমন িবেষেয় আেলাচনা
করেত পারেব।
• েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর উেদয্ােগ আেয়ািজত সাধারণ সভায় উপি�িতর সংখয্া যখন েকারাম
পূ রণ কের না, তখন েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর এি�িকউিটভ েবাডর্ সভার উপি�িত বাড়ােত
তারা সংি�� সু পািরনেটনেডে�র-এর কােছ সাহাযয্ চাইেত পাের।
b. উপি�িত এবং অংশগৰ্হণ
অংশীদার �ুল কমুয্িনিটর সকল সদেসয্র জনয্ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সাধারণ সদসয্েদর
িমিটংগুিল উ�ু �। এি�িকউিটভ েবােডর্র সভা অবশয্ই সকল েপৰ্িসেড�স কাউি�ল সদেসয্র জনয্
উ�ু � থাকেব।
• েযসব বয্ি� েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর সদসয্ নয়, তারাও সাধারণ সদসয্ সভায় পযর্েবক্ষক
িহেসেব উপি�ত থাকেত পারেবন, িক� েপৰ্িসেড� অথবা িমিটংেয়র সভাপিতর অনু মিত
সােপেক্ষ আেলাচনায় শুধু অংশগৰ্হণও করেত পারেবন।
• েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সদসয্ নন েযসব বয্ি�, তারা এি�িকউিটভ েবােডর্র অনু েমাদন িনেয়ই
শুধু এি�িকউিটভ েবােডর্র সভায় অংশগৰ্হণ করেত পারেবন।
c. কাযর্িববরণী
সকল সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয়র কাযর্িববরণী অবশয্ই িনেত হেব।
• পরবতর্ী সূ িচভু� সভায় পযর্ােলাচনা ও অনু েমাদেনর জনয্ একিট খসড়া কাযর্িববরণী অবশয্ই
িবিল করেত হেব।
• েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর উপিবিধ েরকডর্ করার অনু েমাদনেযাগয্ পৰ্িকৰ্য়া ও য� স�েকর্ বাড়িত
িনেদর্শনা অ�ভুর্� করেত পাের।
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কিমিট এবং এি�িকউিটভ েবােডর্র িমিটংগুিলেত, কাযর্িববরণী েনয়ার পৰ্েয়াজন েনই, িক�
যথাযথ েচয়ার পেদ িযিন থাকেবন তােক অবশয্ই সাধারণ সদসয্েদর িমিটংগুিলর িনয়িমত
হালনাগাদ তথয্ পৰ্দান করেত হেব।
H. েপৰ্িসেড� কাউি�েলর েরকডর্ সংরক্ষণ ও হ�া�র
সকল েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েরকডর্, তা েস কাগজ অথবা ইেল�িনক - েয মাধয্েমই েহাক না েকন,
সংি�� সু পািরনেটনেডে�র অিফেস অবশয্ই সংরিক্ষত থাকেব।
1. েকান্ েরকডর্ সংরিক্ষত হেব এবং কত িদেনর জনয্
িনেচ উি�িখত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েরকডর্গুিল অবশয্ই 6 বছেরর জনয্ সংরক্ষণ করেত হেব:
উপিবিধসমূ হ এবং তার সােথ স�ৃ � সংেশা্ধনগুিল; িমিটংেয়র েনািটস, আেলাচয্সূ িচ; বয্ালট ছাড়া
অিফসারেদর িনবর্াচেনর েরকডর্সমূ হ, এবং আিথর্ক েরকডর্। (আিথর্ক েরকডর্ সংরক্ষণ স�িকর্ত আরও
তেথয্র জনয্ েসকশন III েদখুন)।
অনয্ পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েরকডর্সমূ হ পৰ্েয়াজন অনু যায়ী সংরক্ষণ করেত হেব। েপৰ্িসেড�স্
কাউি�ল েরকডর্ যা আইিন কােজ বয্বহৃত হে� েসগুিল অবশয্ই আইিন কাযর্ স�দেন েয সময়
লােগ েসই সমেয়র জনয্ সংরক্ষণ করেত হেব।
িবেশষ মেনােযাগ অবশয্ই েদয়া হেব যােত িনি�ত করা যায় েয, ইেল�িনক ফেমর্ ৈতির ডকুয্েম�সমূ হ
আবিশয্ক সমেয়র জনয্, হয় ইেল�িনক ফেমর্ অথবা কাগেজর ফেমর্ লভয্ এবং পৰ্েবশেযাগয্ হয়।
2. িভ� িভ� অিফসােরর দায়-দািয়ত্ব
েপৰ্িসেড�
• পৰ্িসেডে�র েময়াদ েশষ হবার আেগ, তােক অবশয্ই নতুন িনবর্ািচত েপৰ্িসেডে�র কােছ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর ইেমইল, কমিপউটার, ওেয়বসাইট, এবং অনয্ অয্াকাউে�র সব
ইউজারেনইমস্ এবং পাসওয়াডর্ হ�া�েরর সকল পৰ্েয়াজনীঁয় আেয়াজন করেত হেব, তার
পাশাপািশ েড� এবং ফাইিলং কয্ািবেনেটর েযেকান চািবও িদেত হেব।
েরকিডর্ং েসেকৰ্টাির
েময়ার েশষ হবার আেগ েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরেক অবশয্ই নতুন িনবর্ািচত েরকিডর্ং েসেকৰ্টািরর কােছ
েপৰ্িসেড� উপিবিধ, িমিটংেয়র েনািটস, আেলাচয্সূ িচ, এবং উভয় সাধারণ সদসয্ এবং এি�িকউিটভ
েবাডর্ সদসয্ কাযর্িববরণী পৰ্দােনর পৰ্েয়াজনীয় সকল বয্ব�া করেত হেব।
েটৰ্জারার
• েটৰ্জারােরর-এর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ িতিন অবশয্ই নতুন েটৰ্জারােরর কােছ সকল আিথর্ক
েলেন-েদেনর েরকডর্, এবং এর সােথ সােথ েপৰ্িসেড� কাউি�েলর বয্বহৃত েরকডর্ রাখার পৰ্িকৰ্য়া
সংকৰ্া� সকল তথয্ হ�া�েরর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় বয্ব�া গৰ্হণ করেবন।
I. েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর অিধকার ও দািয়ত্ব
যিদও েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল সু পািরনেটনেডে�র সহায়তা পৰ্া� এবং তােদর উিচত সু পািরনেটনেডে�র
সােথ িনিবড়ভােব কাজ করা, তবুও তারা স্বায়�শািসত পৰ্িত�ান এবং তােদরেক অবশয্ই সু পািরনেটনেড�
এবং অনয্ �ুল কমর্কতর্ােদর হ�েক্ষপ অথবা ত�বধান ছাড়া স্বাধীনভােব কাজ করার সু েযাগ েদয়া উিচত।
িডি�ে�র CEC, CCSE, CCHS, CCELL, এবং CCD75-এর েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অথবা তােদর অংশীদার
সংগঠন PA/PTA-গুিলর কমর্কাে�র উপর েকান কতৃর্ত্ব েনই।
•
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1. সু পািরনেটনেডে�র কাছ েথেক সহায়তা
a. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িমিটংগুিলেত সু পািরনেটনেডে�র উপি�িত
সংি�� সু পািরনেটনেড� এই পৰ্িবধােন বিণর্ত িবিধ অনু যায়ী অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয় উপি�ত থাকেবন এবং েসগুিলর জনয্ েলাকবল এবং অনয্ানয্ সহায়তা
(েযমন িনবর্াচেনর বয্াপাের) পৰ্দান করেবন। (েসকশন II.I.1.c দৰ্�বয্)।
b. তথয্
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলর সু পািরনেটনেডে�র কাছ েথেক িশক্ষাথর্ীেদর পরীক্ষার সময়সূ িচ
স�িকর্ত পূ ণর্ এবং বা�ব তথয্ এবং িশক্ষাথর্ীর সাফলয্ সংকৰ্া� ডয্াটা চাইবার এবং েসগুিল পাবার
অিধকার রেয়েছ।
িডি�� িলডারিশপ িটম-এর সদসয্ িহেসেব েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর েপৰ্িসেডে�র অিধকার রেয়েছ
িডি�� কমিপৰ্েহনিসভ এডুেকশন �য্ান (সমিন্বত িশক্ষা পিরক�না, DCEP) এবং িডি��/ বেরা
বােজট তথয্ জানার।
c. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর বয্বহােরর জনয্ িরেসাসর্
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হেক অবশয্ই িডি��/বেরার অিফসগুিলেত উপযু � িমিটংেয়র �ান িদেত
হেব এবং তােদর কমর্কা� পিরচালনার জনয্ পযর্া� সহায়-সং�ানও িদেত হেব, এর অ�ভুর্�:
• িমিটংেয়র �ান এবং েযেকান পৰ্েয়াজনীয় পারিমট (অনু মিতপতৰ্) লােভ সহায়তা।
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েরকডর্ রাখার জনয্ তালা েদবার বয্ব�া আেছ এমন একিট জায়গা।
• ই�ারেনট সংেযাগসহ একিট কি�উটার বয্বহােরর বয্ব�া।
• েনািটস, আেলাচয্সূ িচ, কাযর্িববরণী, এবং এই পৰ্িবধােনর অধীেন আবিশয্ক িনবর্াচন সামগৰ্ী
(েযমন বয্ালট) িপৰ্� করায় সহায়তা।
• ডুি�েকট পিরেষবা পাওয়া যােব এমন যু ি�পূ ণর্ সু িবধা।
• সংি�� সু পািরনেটনেডে�র অিফেস িচিঠপতৰ্ পাবার সু িবধা, এর মেধয্ আেছ িচিঠপতৰ্ রাখার
সু িবধাসহ একিট িনরাপদ �ান।
2. DLT-েত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পৰ্িতিনিধত্ব
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েপৰ্িসেড� DLT-এর একজন আবিশয্ক সদসয্।
• যিদ পৰ্িসেড� DLT-এর িমিটংেয় েযাগ িদেত অক্ষম হন, তার পিরবেতর্ একজন দািয়ত্ব পৰ্া�
বয্ি�েক অবশয্ই DLT-েত পিরেষবা দােনর জনয্ েবেছ েনয়া হেব। দািয়ত্ব পৰ্া� বয্ি� অবশয্ই
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর একজন সদসয্ হেবন, এবং তার িনযু ি� েসকশন I.G.4-এ বিণর্ত িনয়মনীিত অনু যায়ী হেব।
DLT-েত েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পৰ্িতিনিধ - েপৰ্িসেড� অথবা দািয়ত্ব পৰ্া� বয্ি� - DLT িমিটংগুিলেত
েথেক েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্েদর কােছ েযসব পৰ্াসি�ক ডকুয্েম� এবং তথয্ েদয়া হেয়েছ
েসগুিল িবতরেণর দািয়ত্ব পালন কেরন।
3. কিমউিনিট এবং িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�ল
a. কমুয্িনিট এডুেকশন কাউি�ল (CEC)-এর সােথ েকায়াটর্ারিল িমিটং
ে�েটর আইন অনু যায়ী, সকল কমুয্িনিট এডুেকশন কাউি�ল এবং কমুয্িনিট সু পািরনেটনেড�গণেক
তােদর িডি�ে�র PA/PTA অিফসারেদর সােথ পৰ্িত িতন মােস একবার িমিলত হওয়া আবিশয্ক।
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েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল এবং তােদর সংি�� CEC একিট পার�িরক স�িতেযাগয্ িমিটংেয়র
তািরখ এবং সময় এবং আেলাচয্সূ িচর িবষয় পৰ্িত�ার উে�েশয্ সহেযািগতা করেব।
b. শুনয্ পদ পূ রেণ পৰ্াথর্ী েফারাম এবং আেলাচনা
চয্া�লেরর পৰ্িবধান D-140, D-150, D-160, এবং D-170 অনু যায়ী, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলর
কমুয্িনিট এবং/অথবা িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�ল সদসয্েদর িনবর্াচেনর জনয্ পৰ্াথর্ী েফারাম
অনু �ােনর দািয়ত্ব রেয়েছ। FACE এবং সু পািরনেটনেড� এইসব েফারাম আেয়াজেনর জনয্
েলাকবল এবং রসদ েজাগােড়র দািয়ত্ব পালন করেব, এর অ�ভুর্� সময়সূ িচ ৈতির, �ান বাছাই,
এবং পৰ্াথর্ীেদর আম�ণ জানােনা।
• েকান রাজৈনিতক বা কমুয্িনিটিভি�ক সংগঠেনর জনয্ পৰ্াথর্ী েফারাম আেয়াজন করা
েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর জনয্ িনিষ�। (চয্াে�লেরর পৰ্িবধান D-130 দৰ্�বয্)।
• েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর কমুয্িনিট এবং িসিটওয়াইড এডুেকশন কাউি�েলর শূ নয্ পদ পূ রণ
পৰ্িকৰ্য়ায় অংশগৰ্হেণর দািয়ত্বও রেয়েছ েযমনিট বিণর্ত আেছ পৰ্িবধানগুিলেত যা তােদর
িনেজেদর কাউি�লগুিলেক পিরচালনা কের।
J. চয্াে�লরস্ পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল (CPAC)
চয্াে�লেরর পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল (CPAC) একিট িসিটিভি�ক সংগঠন যা চয্াে�লরেক এমনসব
িবষেয় চয্াে�লরেক পরামশর্ পৰ্দান কের যা িনউ ইয়কর্ িসিটর পাবিলক �ুল িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতার জনয্
গুরুত্বপূ েণর্। CPAC �ুলগুেলােক পৰ্ভািবত করেত পাের এমন গুরুত্বপূ ণর্ িবষেয় তথয্ পৰ্দান এবং �ানীয়
িপতামাতা েনতৃত্ব ৈতিরর বয্াপাের গাইেড� িদেয় েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলেক সহায়তা পৰ্দান কের।
1. সদসয্পদ
পৰ্িতিট েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর েপৰ্িসেড� আপনা আপিন CPAC-এর সদসয্ও বেট।
• েকা-েপৰ্িসেড�গণ অবশয্ই িস�া� েনেবন েকান্ জন CPAC- এ কাজ করেবন।
• যিদ পৰ্িসেড� CPAC-এর িমিটংেয় েযাগ িদেত অক্ষম হন, তার পিরবেতর্ একজন দািয়ত্ব পৰ্া�
বয্ি�েক অবশয্ই CPAC-এ পিরেষবা দােনর জনয্ েবেছ েনয়া হেব। দািয়ত্ব পৰ্া� বয্ি� অবশয্ই
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর একজন সদসয্ হেবন, এবং তার িনযু ি� েসকশন I.H.4-এ বিণর্ত িনয়মনীিত অনু যায়ী হেব।
পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর CPAC পৰ্িতিনিধেক অবশয্ই CPAC-এর কােজর উপর েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল
িনয়িমত িরেপাটর্ করেত এবং CPAC- এর সােথ েশয়ার করার জনয্ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্েদর
কাছ েথেক মতামত চাইেত হেব।
2. তথয্ অবগত হওয়া
CPAC যােত চয্াে�লরেক কাযর্করভােব সু পািরশ পৰ্দান করেত পাের, DOE তাই �ুেলর কমর্সূিচ এবং
িশক্ষাথর্ী সাফলয্ স�িকর্ত তথয্ CPAC-এর সােথ িবিনময় করেব। এ ধরেনর তেথয্র মেধয্ আেছ,
ইংেরিজ ভাষা ৈশলী ও গিণেত িশক্ষাথর্ীর সাফেলয্র উপা�, এবং তূ লয্ েগৰ্ড ও �ুেলর সােথ িশক্ষাথর্ী
সাফেলয্র তুলনা।
CPAC যােত কাযর্করভােব কাজ করেত পাের েসিট সহজতর করেত, DOE েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
িনবর্াচন হবার পের দৰ্ুত CPAC-এর েকা-েচয়ারেদর কােছ যােত সদসয্েদর তািলকা এবং স�ৃ �
েযাগােযােগর তথয্ পাঠােনার েসিবষয়িট িনি�ত করেব। সদসয্েদর েযাগােযােগর তথয্, CPAC-এর
ইেমইল অয্াকাউ�, িল�সাভর্, ওেয়বসাইট, েসাশয্াল িমিডয়া অয্াকাউ� এবং েযেকান অনয্ েযাগােযােগর
মাধয্ম যা CPAC-এর সােথ সংযু � এবং েসগুিল অবশয্ই একা�ভােব CPAC-এর উে�েশয্ বয্বহৃত
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হেব।
K. তহিবল সংগৰ্হ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল অথর্ সংগৰ্হ কাযর্কলাপ পিরচালনার জনয্ অনু েমািদত। তহিবল সংগৰ্হ এবং
অনয্ানয্ আিথর্ক কমর্কা� স�েকর্ আরও িব�ািরত তেথয্র জনয্ েসকশন III েদখুন।
III.
পয্াের� অয্ােসািসেয়শন ও েপৰ্িসেড�স কাউি�লসমূ েহর আিথর্ক কমর্কা�
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�লেক অবশয্ই তাদের িনজ িনজ আিথর্ক কমর্কাে�র জনয্ দায়ব� থাকেত
হেব। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল �ুল, িডি��, বেরা িকংবা বয্ি�গত তহিবল েথেক
আলাদা এবং স্বাধীন। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল �ুল, িডি�� এবং বেরা-এর বােজট
িনধর্ারেণর েক্ষেতৰ্ অ�ভুর্� হেব না। সংি�� সংগঠেনর বােজট তার লেক্ষয্র সােথ সাম�সয্পূ ণর্, েসটা
িনি�ত করেত PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সাধারণ সদসয্ম�লীেক সকল তহিবল সংগৰ্হ
উেদয্ােগ ও তিহবল বয্েয়র েক্ষেতৰ্ অবশয্ই সংি�� থাকেত হেব।
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর ঋণ - PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর েকান ঋেণর দায়
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর এবং এর জনয্ �ুল, িডি�� বা িডওই দায়ব� থাকেব না।
A. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর বােজট
1. উপিবিধর বােজট পৰ্িকৰ্য়া
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�লগুেলােক অবশয্ই তােদর উপিবিধেত একিট বােজট পৰ্িকৰ্য়া
পৰ্ণয়ন করেত হেব। এই �িকয়া অবশয্ই https://www.schools.nyc.gov/school-life/getinvolved/parent-associations সাইেট FACE উপিবিধর েটমে�টসমূেহ লভয্ েয উি�িখত শতর্
রেয়েছ তার সবর্িন�টু কু পূরণ করেব।
2. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর পৰ্�ািবত বােজট
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর এি�িকউিটভ েবাডর্ অবশয্ই পৰ্িত বছর সাধারণ
সদসয্েদর অনু েমাদেনর জনয্ জুন মােসর সাধারণ সভার আেগই একিট পৰ্�ািবত বােজট
উপ�াপন করেব। একিট ��ািবত বােজট ফমর্ https://www.schools.nyc.gov/schoollife/get-involved/parent-associations সাইেট পাওয়া যােব। পৰ্�ািবত PA/PTA বােজট
PA/PTA-এর সদসয্েদর অনু েমাদেনর পর অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব।
পৰ্�ািবত েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর বােজট অবশয্ই েপৰ্িসেড� কাউি�েলর সদসয্েদর অনু েমাদন
লােভর পর সু পািরনেটনেডে�র কােছ জমা িদেত হেব।
B. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর বয্াংক অয্াকাউ�
1. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর বয্াংক অয্াকাউ�
একিট েচিকং অয্াকাউ� অবশয্ই পিরচালনা করেত হেব PA/PTA -এর বা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
নােম। সকল িপএ/িপিটএ এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল অবশয্ই েচিকং অয্াকাউে� জমা
িদেত হেব। যিদ PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েচিকং অয্াকাউ� খুলেত েকান সমসয্া
হয়, েসেক্ষেতৰ্ তাদরেক পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল, িডি�� অিফস অথবা FACE েথেক ধারাকৰ্েম পরামশর্
চাইেত হেব।
a. এম্�য়ার আইেডি�িফেকশন নাম্বার (EIN) - PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল
আলাদা স�া বেল তারা DOE-এর EIN বয্বহার করেত পারেব না। PA/PTA এবং
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলেক বয্াংক অয্াকাউ� আেবদেনর জনয্ তােদর িনেজেদর EIN
ই�ারনাল েরিভিনউ সািভর্েস েথেক িনেত হেব। EIN নম্বর পাবার জনয্ ই�ারনাল
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েরিভিনউ সািভর্েসর সােথ েযাগােযাগ করুন: 1-800-829-4933. PA/PTA’-এর EIN নম্বর
অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর ফাইেল থাকেত হেব। েপৰ্িসেড�স কাউি�ল-এর EIN নম্বর অবশয্ই
সু পািরনেটনেডে�র ফাইেল থাকেত হেব।
b. অনলাইন বয্াংিকং - PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ তােদরেক পৰ্দ� িবিভ�
সামগৰ্ী এবং পিরেষবার জনয্ বয্ংেকর অনলাইন িবল পিরেশাধ িসে�েমর মাধয্েম
অনলাইন সু িবধা পৰ্িত�া করেত পাের। যখন এটা স�ব হয় না, িবিভ� সামগৰ্ী এবং
পিরেষবার অথর্ পিরেশাধ গতানু গিতকভােব করেত হেব, েযমন, িক� এেতই সীিমত নয়,
- েচক অথবা বয্াংক/েডিবট কােডর্র মাধয্েম। েযেকান েলন-েদেনর আেগ এি�িকউিটভ
েবাডর্েক অবশয্ই একিট অথর্ পৰ্দােনর ফমর্ ইসু য্র মাধয্েম কাি�ত বয্েয়র জনয্ অনু েমাদন
পৰ্দান করেত হেব যা অবশয্ই সকল অনলাইন েলনেদেনর সােথ সংযু � থাকেব।
PA/PTA এবং ে�িসেড�স কাউি�ল বয্াংক অয্াকাউে� অনলাইন সুিবধা েসট আপ
করেত, DOE- এর ইসুয্কৃ ত একিট ইেমইল অয্াকাউ� PA/PTA অথবা ে�িসেড�স্
কাউি�েলর জনয্ আবশয্ক।
c. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর বয্াংক অয্াকাউ� েকান বয্ি�গত বয্াংক
অয্াকাউে�র সােথ িলংক করা িনিষ�।
d. স্বাক্ষরকারী - PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর েচক-এ অবশয্ই কমপেক্ষ 3 জন
কমর্কতর্ােক স্বাক্ষর করেত হেব। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর উপিবিধেত
অবশয্ই কমপেক্ষ 3 জন কমর্কতর্ােক স্বাক্ষরকারী িহেসেব রাখার উে�খ থাকেত হেব।
েকান েচক-এ স্বাক্ষরকারীেদর 2 জন র� বা ৈববািহক স�েকর্ আব� থাকেত পারেবন
না। েকান অব�ােতই স্বামী-�ী, ভাইেবান, শ্বশুরবািড়র আ�ীয় বা অনয্ানয্ আ�ীয় িকংবা
একই বািড়েত বসবাসকারীরা PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর একই েচক-এ
স্বাক্ষরদাতা হেত পারেবন না। PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�ল সদেসয্র যিদ সংি��
বয্েয়র সােথ েকান স্বাথর্ জিড়ত থােক, তাহেল িতিন েচক-এ সই করেত পারেবন না।
e. েচকগৰ্হীতা - েকান েচকই “েপিট কয্াশ” বা “কয্াশ” িহেসেব উে�ালনেযাগয্ বেল েলখা
যােব না। স্বাক্ষরদাতারা এ ধরেনর েচক-এ সই িদেত পােরন না।
2. অথর্ উ�লন
a. PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ অবশয্ই েকান অথর্ উ�লেনর ি�প
পৰ্িকৰ্য়াকরণ অথবা বয্বহার করেব না।
b. PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ অবশয্ই অেটােমেটড েটলার েমিশন (ATM)
েথেক অথর্ উ�লেনর জনয্ বয্াংক/েডিবট কাডর্ বয্বহার করেব না।
c. এই বয্ব�ার ল�েনর ফল হেত পাের চয্াে�লর অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক
অিফসােরর অপসারণ।
3. বয্াংক/েডিবট কাডর্
a. PA/PTA-গুিলেক শুধু তােদর িবিভ� সামগৰ্ী অথবা পিরেষবার অথর্ পিরেশােধর উে�েশয্
বয্াংক/েডিবট কাডর্ থাকেত এবং েসিট তারা বয্বহার করেত পাের, েযমন, যখন েকান
িবেকৰ্তা িলিখত েচক অথবা অনলাইেন অথর্ গৰ্হণ কের না।
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b. বয্াংক/েডিবট কােডর্ েলনেদেনর জনয্ অবশয্ই সাধারণ সদসয্েদর অনু েমাদন অবশয্ই
িনেত হেব।
c. েলনেদেন একিট অথর্পৰ্দােনর ফমর্ অবশয্ই সংযু � থাকেব এবং দু জন অিফসার কতৃর্ক
স্বাক্ষিরত হেত হেব।
d. বয্াংক/েডিবট কাডর্ অবশয্ই িনেচ উি�িখত বয্াপাের বয্বহৃত হেব না:
• তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশেন। (েযমন েমাবাইল েফান ওয়ােলট, অথবা অনয্
েযেকান ইল�িনক িডভাইস)
• সরাসির দান
• িনজস্ব পেকট েথেক বয্য়কৃত অথর্ েফরত
• েকান ATM েথেক কয্াশ উ�লন
• েকান আগাম েলনেদন েথেক “কয্াশ-বয্াক” অথবা “কয্াশ েফরত” পাওয়া
e. এই বয্ব�ার ল�েনর ফল হেত পাের চয্াে�লর অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক
েকান অিফসােরর তাৎক্ষিণক অপসারণ।
4. অনয্ানয্ বয্াংক অয্াকাউ�
বাধয্তামূ লক েচিকং অয্াকাউ� ছাড়া অপর সকল অয্াকাউ� অবশয্ই সাধারণ সদসয্েদর েভােট
অনু েমািদত হেত হেব এবং েসিটেক অবশয্ই PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�ল-এর নােম হেত
হেব। তেব, জমা ও উে�ালনসহ সকল েলনেদন (েযমন, যিদ PA/PTA বা েপৰ্িসেড� কাউি�েলর
একিট েসিভংস অয্াকাউ� থােক, তেব তহিবল অবশয্ই েচিকং অয্কাউ� েথেক েসিভংস অয্াকাউ�এ টৰ্া�ফার করেত হেব) অবশয্ই পৰ্াথিমক েচিকং অয্াকাউ�-এ করেত হেব। তহিবল শুধু েসিভংস
অয্াকাউ� েথেক েচিকং অয্াকাউে� টৰ্া�ফার করা যােব)।
C. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্হ
PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�ল-এর তহিবল সংগৰ্হ িনেজেদর মেধয্ই সীিমত নয়। এসবেক অবশয্ই
সংগঠেনর লেক্ষয্র সােথ জিড়ত হেত হেব, যার অ�ভুর্� আেছ িপতামাতার িশক্ষা, কমর্শালা এবং �ুল,
িডি��, বা বেরা জুেড় উেদয্াগ গৰ্হণ। তহিবল সংগৰ্হ উেদয্াগ েথেক সংগৃহীত অথর্ অবশয্ই �ুল,
িডি�� বা বেরা-এর িশক্ষামূ লক, সামািজক এবং সাং�ৃ িতক কমর্সূিচেত স�ূ রক বা পিরপূ রক িহেসেব
বয্বহৃত হেত হেব। চয্াে�লর PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�লেক মানিবক কারেণ সু িনিদর্�
কারণিভি�ক আলাদা আলাদা তহিবল সংগৰ্হ করার অনু মিত িদেত পােরন।
1. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্হমূ লক কমর্কাে�র িনয়মব�তা
সকল অথর্ সংগৰ্েহর কমর্কা� অবশয্ই চয্াে�লেরর পৰ্িবধান অন ি� মােকর্টস্ (A-650), অথর্ সংগৰ্হ
কমর্কা� এবং িশক্ষাথর্ীেদর কাছ েথেক অথর্ সংগৰ্েহর িনয়ম-নীিত েমেন পিরচালনা করেত হেব।
এবং েসইল অভ িনউিটৰ্শাস অয্া� নন-িনউিটৰ্শাসা ফুডস্ (A-812) যা যথাযথ েসগুিল েমেন
পিরচালনা করেত হেব।
a. অয্াম্�িয় আইেডি�িফেকশন নাম্বার (EIN) - PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল একিট
EIN নম্বর না পাওয়া পযর্� েকান তহিবল সংগৰ্হ উেদয্াগ গৰ্হণ করেত পারেব না।
(েসকশন III.B.1.a েদখুন)।
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2. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর জনয্ তহিবল সংগৰ্েহ িনেষধাজ্ঞা
a. মুিভ ও িথেয়টার িটেকট িবিকৰ্ - মুিভ ও িথেয়টােরর িটেকট েছেলেমেয়েদর কােছ িবিকৰ্
করা িনিষ�, যিদ না েস পৰ্ক�িট িশক্ষকম�লী এবং/অথবা িশক্ষািনেদর্শনা েকাচ ত�াবধান
কেরন এবং তা সরাসির পাঠকৰ্েমর সােথ স�কর্িবিশ� হয়।
b. ঘের ঘের যাওয়া - েছেলেমেয়েদর ঘের ঘের িগেয় তহিবল সংগৰ্হ করা িনিষ�, যিদ না
একজন িপতামাতা েছেলেমেয়র সে� থােকন। রাফল িটেকট - েছেলেমেয়েদর িদেয় ও
েছেলেমেয়েদর কােছ রয্াফল িটেকট িবিকৰ্ িনিষ�। সব ধরেনর রাফল িটেকট িনউ ইয়কর্
ে�ট েজনােরল িমউিনিসপয্াল ল এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট েরিসং অয্া� ওেয়জািরং েবাডর্এর পৰ্যু � পৰ্িবধান অনু যায়ী িবিকৰ্ করেত হেব। িনেচর ওেয়ব সাইেট “পয্াের�
অয্ােসািসেয়শন
গাইড
টু
রাফল”
েদখুন:
বাড়িত
তেথয্র
জনয্
https://www.schools.nyc.gov/school-life/get-involved/parentassociationsএবং https://gaming.ny.gov/charitablegaming/।
আইন ও
পৰ্িবধান আেবদন করা ও লাইেস� গৰ্হেণর শতর্ এবং কখন একিট রয্াফল-এর আেয়াজন
করা যােব এবং িকভােব রয্াফল েথেক উে�ািলত আয় বয্বহার করা যােব, েস বয্াপাের
পৰ্েয়অজনীয় বয্ব�াগৰ্হেণর সু পািরশ কের। শুধু ৩ বছর যাবত চালু থাকা িপএ/িপিটএ
এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল েকান রয্াফল অনু �ােনর আেয়াজন করার উপযু �। কমপেক্ষ
3 বছেরর জনয্ চালু থাকা PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল রয্াফল অনু �ােনর
অবয্বিহত পূ েবর্ আেবদন এবং লাইেস�-এর শতর্ েথেক েরহাই েপেত পাের, যিদ একক
েকান অনু �ােন িনট আয় অথর্ 5 হাজােরর ডলােরর কম হয় এবং রাফল অনু �ানসমূ েহর
িনট আয় এক কয্ােল�ার বছের 20 হাজার ডলােরর কম হয়। সকল PA/PTA এবং
েপৰ্িসেড�স কাউি�লেক অবশয্ই রাফল অনু �ান আেয়অজেনর িনয়েমর সােথ
সাম�সয্িবধান করেত এবং িনয়মানু যায়ী আয়কৃত অথর্ বয্বহার করেত হেব। সকল
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই শতর্যু� এমন িনয়ম-নীিত মানেব যার
অধীেন রােফল পিরচািলত হেত পাের এবং েসখান েথেক সংগৃহীত অথর্ বয্বহার করা
যায়। এই শতর্গুেলা িফৰ্ রােফল (েযমন েডার পৰ্াইজ) িটেকট-এর েবলায় পৰ্েযাজয্ হেব
না ।
c. জুয়া - িবে�াসহ সব ধরেনর জুয়া িনিষ�।
3. PA/PTA তহিবল সংগৰ্হ উেদয্ােগর পিরক�না
a. িশক্ষািনেদর্শনার সময় িশক্ষাথর্ীেদর তহিবল সংগৰ্হ উেদয্ােগ িনেয়ািজত করা িশক্ষািনেদর্শনার সময় িশক্ষাথর্ীেদর িনেয়ািজত কের PA/PTA-এর তহিবল সংগৰ্হ করার
উেদয্াগ বছেরর ২িট পযর্� সীিমত। িশক্ষািনেদর্শনার সময়বিহভূ র্ত তহিবল সংগৰ্হ উেদয্াগ
কেতাবার েনওয়া যােব, েস বয্াপাের েকান িবিধিনেষধ েনই। িশক্ষািনেদর্শনার সময়বিহভূ র্ত
সময় বলেত বুঝান হয় েসই সময়েক, �ুল িদবেস যখন িশক্ষাথর্ীরা িশক্ষািনেদর্শনা পৰ্িকৰ্য়ায়
িনেয়ািজত থাক না (েযম, লাে�র সময়)।
িশক্ষািনেদর্শনার সময় PA/PTA-এর তহিবল সংগৰ্হমুলক কমর্কা� সকৰ্া� তথয্ (েযমন,
বুিলিটন, িনউজেলটার, েনািটশ, অডর্ার ফরম বা খাম) িবিল করেল েসটা এই পৰ্িবধােনর
িনয়ম ভ� করা হেয়েছ বেল গণয্ হয় না।
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িপৰ্ি�পয্ােলর অনু েমাদন - �ুল চলাকােল িকংবা �ুল এলাকার অভয্�ের আেয়ািজত
তহিবল সংগৰ্হ উেদয্ােগর েক্ষেতৰ্ একমাতৰ্ শতর্ হেলা িপৰ্ি�পয্ােলর িলিখত অনু মিত লাভ
করা। (চয্াে�লেরর পৰ্িবধান A-610 দৰ্�বয্)।
েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্েহর পিরক�না
a. িশক্ষাথর্ীেদর িনেয়ািজত কের তহিবল সংগৰ্হ - েপৰ্িসেড� কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্হ
উেদয্ােগ িশক্ষাথর্ীেদর িনেয়ািজত করা যােব না।
b. সু পািরনেটনেডে�র সােথ েযৗথ পিরক�না করা - েপৰ্িসেড�স কাউি�লেক েকান তহিবল
সংগৰ্হ সংকৰ্া� উেদয্াগ গৰ্হণ করেত হেল েসটা িনেয় সু পািরনেটনেডে�র সােথ েযৗথভােব
পিরক�না করেত হেব।
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্হ উেদয্ােগর অনু েমাদন
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল আেয়ািজত সকল তহিবল সংগৰ্েহর উেদয্ােগর পিরক�না
অবশয্ই তােদর িনয়িমত েকারাম পূ ণর্ হওয়া তািলকাভু� সভায় সদসয্ম�লীেদর দ্বারা অনু েমািদত
হেত হেব। সভার কাযর্িববরণীেত সদসয্ম�লীর অনু েমাদেনর কথা অবশয্ই পৰ্িতফিলত হেত
হেব। তহিবল সংগৰ্হমূ লক কমর্কা� শুরুর আেগ সদসয্ম�লীর অনু েমাদ লাভ করেত বয্থর্ হেল
েসেক্ষেতৰ্ পৰ্িবধান লি�ত হেব।
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর তহিবল সংগৰ্েহর পৰ্চারণা
a. িপতামাতা ও িশক্ষাথর্ীেদর সােথ েযাগােযাগ - েসকশন I.G.3 অনু যায়ী িপএ/িপিটএ এবং
েপৰ্িসেড�স কাউি�ল তহিবল সংগৰ্হসহ অনয্ েয েকান উে�েশয্ িশক্ষাথর্ী বা িপতামাতােদর
একিট নােমর তািলকা, িঠকানা বা অনয্ েকান েযাগােযােগর তথয্ �ুল, িডি�� বা বেরা
েথেক সংগৰ্হ করেত পারেব না।
b. পৰ্চাের সহেযািগতা - PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল তহিবল সংগৰ্হ উেদয্াগ এবং
সংগৃহীত তহিবেলর জনয্ দায়ব� থাকেব। PA/PTA তহিবল সংগৰ্হমূ লক কমর্কা�
পৰ্চােরর জনয্ পয্াের� েকাঅিডর্েনটেরর কােছ সাহােযয্র অনু েরাধ জানােত পাের। পয্াের�
েকাঅিডর্েনটর PA/PTA-এর তহিবল পিরচালনা করেত পারেবন না।
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সংগৃহীত তহিবল
a. অথর্ জমাদান - সকল সংগৃহীত অথর্ অবশয্ই PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিলর
েচিকং অয্াকাউে� জমা িদেত হেব। PA/PTAs এবং েপৰ্িসেড� কাউি�লেক েকান তহিবল
সংগৰ্হ উেদয্াগ েথেক সংগৃহীত সকল নগদ অথর্ এক কাযর্িদবেসর মেধয্ জমা িদেত সবর্েতা
েচ�া চালােত হেব, তেব তা েকান অব�ােতই িতন কাযর্িদবেসর েবিশ হেত পারেব না।
সকল রােফল-এর অথর্ অবশয্ই এই শেতর্র সােথ সাম�সয্িবধান কের পৰ্িত স�ােহর
বুধােরর মেধয্ই জমা িদেত হেব। 9 NYCRR § 5624.8 (2009) েদখুন। যিদ তহিবল
সংগৰ্েহর িদন অিবলেম্ব অথর্ জমা েদওয়া না হয়, PA/PTA বা েপৰ্িসেড� কাউি�লেক
অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয তহিবল একিট তালাব�া �ােন (েযমন, �ুেলর েসইফএ) �ুেল বা DOE-এর অ�ভুর্� েকান জায়গায় রাখা হেয়েছ। PA/PTA-এর তহিবল
যখন �ুেল িনরাপেদ জমা রাখা হেব, তখন PA/PTA-েক অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর কাছ
b.

4.

5.

6.

7.
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েথেক একিট িলিখত স্বীকৃিতপতৰ্ িনেত হেব, তেব েযেহতু েপৰ্িসেড� কাউি�েলর তহিবল
DOE-এর েকান �ােন িনরাপেদ রাখা হয়, েপৰ্িসেড� কাউি�েলর েক্ষেতৰ্ অবশয্ই
সু পািরনেটনেড�-এর কাছ েথেক স্বীকৃিতপতৰ্ িনেত হেব। এসব স্বীকৃিতপেতৰ্ িনরাপেদ
গি�ত অেথর্র পিরমাণ অবশয্ই উি�িখত থাকেত হেব। েকান অব�ােতই তহিবল সংগৰ্হ
উেদয্ােগ সংগৃহীত অথর্ PA/PTA বা েপৰ্িসেড� কাউি�েলর সদেসয্র কােজর জায়গায় বা
বািড়েত রাখা যােব না।
b. অথর্-সং�হ কমর্কাে�র িরেপাটর্ – PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল এি�িকউিটভ
েবাডর্গুিল অবশয্ই পৰ্িতিট অথর্-সংগৰ্হ কমর্াকা� েশেষ েসই অথর্-সংগৰ্হ কমর্কাে�র একিট
িরেপাটর্ ৈতির করেব যা লভয্ হেব https://www.schools.nyc.gov/schoollife/get-involved/parent-associations সাইেট। িরেপােটর্ েমাট সংগৃহীত অেথর্র
পিরমাণ ও সংি�� বয্য় উি�িখত হেত হেব এবং েসটােক পরবতর্ী তািলকাভু� সাধারণ
সদসয্ সভায় সদসয্েদর কােছ িবিল করেত হেব। তহিবিল েকান কমর্সূিচেত সহায়তার
কােজ বয্বহৃত হেব, PA/PTA বা েপৰ্িসেড� কাউি�েলর এি�িকউিটভ েবাডর্েক অবশয্ই
েসটা জানােত হেব। ফা� েরইিজং অয্াি�িভিট িরেপাটর্-এর একিট কিপ অবশয্ই ফা�
েরইিজং উেদয্াগ সমা� হওয়ার ৫ কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ জমা িদেত
হেব। েপৰ্িসেড� কাউি�েলর ফা� েরইিজং অয্াি�িভিট িরেপাটর্-এর একিট কিপ অবশয্ই
ফা� েরইিজং উেদয্াগ সমা� হওয়ার 5 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ সু পািরনেটনেড�-এর
কােছ জমা িদেত হেব।
D. িপএ/িপিটএ এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর আিথর্ক েলন-েদন
1. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সদসয্েদর অনু েমাদন
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল আেয়ািজত সকল তহিবল সংগৰ্েহর উেদয্ােগর পিরক�না
অবশয্ই তােদর িনয়িমত েকারাম পূ ণর্ হওয়া িনয়িমত তািলকাভু� সভায় সদসয্ম�লীেদর দ্বারা
অনু েমািদত হেত হেব। সভার কাযর্িববরণীেত সদসয্ম�লীর অনু েমাদেনর কথা অবশয্ই পৰ্িতফিলত
হেত হেব। তহিবল সংগৰ্হমূ লক কমর্কা� শুরুর আেগ সদসয্ম�লীর অনু েমাদ লাভ করেত বয্থর্
হেল েসেক্ষেতৰ্ পৰ্িবধান লি�ত হেব। PA/PTA বা েপৰ্িসেড� কাউি�েলর বয্য় অনু েমাদেনর েক্ষেতৰ্
সদসয্েদরেক অবশয্ই স্বােথর্র দ্ব� সংকৰ্া� েসকশন I.E.4-এ েমেন চলেত হেব।
2. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েলর এি�িক উিটভ েবােডর্র জরুির বয্য়
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েলর উিবিধেত অবশয্ই এি�িকউিটভ েবাডর্-এর সদসয্েদর
জরুির বয্য় িনবর্ােহ সৰ্ৱ্ীকৃিত েদওয়ার জনয্ একিট পৰ্িকৰ্য়া অ�ভুর্� থাকেত হেব। উপিবিধেত অবশয্ই
েসসব পিরি�িতর কথা উে�খ করা থাকেত হেব েযখােন জরুিরিভি�েত ডলাের সেবর্া� িক পিরমাণ
বয্য় বরা� আবশয্ক হয়, এবং সাধারণ সদসয্েদর কােছ এসব জরুির বয্েয়র কথা পৰ্কাশ করার
একিট সময়সীমা থাকেত হেব। জরুির অথর্বয্েয়র পর পরবতর্ী সাধারণ সদসয্ সভায়, েস জরুির
বয্য় তহিবেলর যথাথর্ বয্বহার িছেলা িক না, েস িবষেয় সদসয্েদরেক অবশয্ই েভাট িদেত হেব।
3. িনজস্ব পেকট েথেক বয্য়িনবর্াহ
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েলর সদসয্রা িনজ িনজ পেকট বরাবর পৰ্েদয় েচক েথেক েয
বয্য় িনবর্াহ করেবন, তারা রিসদ জমা িদেল তােদর পাওনা েশাধ েফরত পােবন। এ ধরেনর বয্য়
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অবশয্ই সদসয্ম�লীর দ্বারা অনু েমািদত হেত হেব। স�াবয্ েক্ষেতৰ্ এ ধরেনর িনজস্ব পেকট েথেক
বয্য় িনবর্ােহর েবলায় অগৰ্ীম অনু েমাদন িনেয় রাখেত হেব। উপিবিধেত অবশয্ই অনু েমাদনেযাগয্
িনজস্ব তহিবল েথেক বয্েয়র খাত এবং সেবর্া� িক পিরমাণ বয্য় করেল সদসয্েদর অথর্ েফরত
েদয়া যােব, তার পিরমাণ উে�খ থাকেত হেব। অথর্ পিরেশাধ অবশয্ই করা হেব সদেসয্র কােছ
পিরেশাধেযাগয্ েচক িদেয় অথর্ পিরেশাধ কের, কয্াশ, অথবা তৃতীয় পেক্ষর েমাবাইল অয্াি�েকশেনর
মাধয্েম ATM/েডিবট কাডর্ িদেয় নয়। উপিবিধেত অবশয্ই েসসব পিরি�িতর কথা উে�খ করা
থাকেত হেব েযখােন জরুিরিভি�েত ডলাের সেবর্া� িক পিরমাণ বয্য় বরা� আবশয্ক হয়, এবং
সাধারণ সদসয্েদর কােছ এসব জরুির বয্েয়র কথা পৰ্কাশ করার একিট সময়সীমা থাকেত হেব।
4. কমর্চাির িনেয়াগ
a. কমর্চাির িনেয়ােগর জনয্ �ুেল দান করা - েসকশন III.D.5-এর িবিধিনেষধ েমেন িপএ/িপিটএ
েকান �ুলেক �ুল চলাকােল অিতির� কমর্চাির (েযমন �া�ার িটচার) িনেয়ােগর জনয্ তহিবল
িদেত পারেব। PA/PTA এছাড়াও �ুলেক আফটার �ুল বা স�াহাি�ক কমর্কা� পিরচালনার
জনয্ তহিবল দান করেত পারেব। PA/PTA-েক অবশয্ই �ুেলর িপৰ্ি�পয্ােলর কাছ েথেক
অনু েমাদন িনেত হেব। িপৰ্ি�পয্ােলর অনু েমাদন েনওয়ার পর PA/PTA-েক �ুেলর সংি��
িসিনয়র গৰ্া� অিফসার (SGO)-এর নােম এনেডাসর্ করা একিট েচক �ুলেত হ�া�র করেব।
SGO অিতির� কমর্চাির িনেয়ােগর িবষয়িট অনু েমাদেনর পর �ুেলর বােজেট তহিবলেক লভয্
বেল েদখান হেব।
b. সরাসির কমর্চাির িনেয়াগ - েসকশন III.D.5-এর িবিধিনেষধ পৰ্িতপালনসােপেক্ষই শুধু
PA/PTA আফটার �ুল বা স�াহাি�ক কমর্কা� পিরচালনার জনয্ সরাসির �ুল কমর্চাির
িনেয়াগ িদেত পারেব। শুধু সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর সােথ কাজ করার জনয্ই �ুলকমর্ী িনেয়াগ
েদওয়া েযেত পাের। �ুেল আফটার �ুল বা স�াহাি�ক কমর্কা� পিরচালনার জনয্ কমর্চাির
িনেয়ােগর বয্াপাের PA/PTA-েক অবশয্ই িপৰ্ি�পয্ােলর অনু েমাদন িনেত হেব। িপৰ্ি�পয্ােলর
অনু েমাদন লােভর পর PA/PTA-েক অবশয্ই তােদর সাধারণ সদসয্ম�লীর অনু েমাদন িনেত
হেব।
c. সরাসির কমর্চারী িনেয়ােগর েক্ষেতৰ্ দায়ব�তা - PA/PTA-েক অবশয্ই ে�ট এবং েফডােরল
সরকােরর শতর্গুেলা েমেন চলেত েহেব, েযমন ই�ারনয্াল েরিভিনউ সািভর্েসর পৰ্িতি�ত
ফাইিলং ও িরেপািটর্ং-এর শতর্ পূ রণ করা। PA/PTA সকল েফডােরল, ে�ট এবং েলাকাল
অয্াম্�য়েম� টয্া� েকেট রাখেত হেব এবং সংি�� সরকাির কতৃর্পেক্ষর কােছ এ ধরেনর
টয্া�-এর কথা জানােত হেব। PA/PTA সরাসির কমর্চাির িনেয়াগ েদেব বেল যিদ েবেছ
েনয়, তাহেল তারা একজন কমর্চািরর েকান কাজ বা অবেহলা েথেক উ�ূ ত ক্ষয়ক্ষিতর জনয্
কমর্চািরর পেক্ষ সকল পােসর্ানয্াল ইনজুির, পৰ্পািটর্ ডয্ােমজ বা অনয্ েয েকান েয েকান পেক্ষর
দািবর বয্াপাের দায়ব� থাকেব। PA/PTA-েক অবশয্ই একিট কমিপৰ্েহনিসভ লায়ািবিলিট
ই�ু য্ের� পিলিস করেত হেব যােত �ুল, DOE এবং িসিট অব িনউ ইয়কর্েক অিতির�
ইনিশওরড িহেসেব তািলকাভু� করেত হেব। PA/PTA-েক অবশয্ই পৰ্যু � আইন এবং
DOE-এর িনয়ম অনু যায়ী DOE-এর েকান �ান বয্বহার করেত হেব। PA/PTA-েক অবশয্ই
ছু িটর পর বা স�হাে� �ুল বয্বহােরর জনয্ একিট িবি�ং পারিমট সংগৰ্হ করেত হেব।
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(চয্াে�লেরর পৰ্িবধান D-180 দৰ্�বয্)। 2, েসে�ম্বর, 2009, PA/PTA-এর িনেয়াগ করা
বয্ি�র বয্াপাের DOE এবং UFT একিট চুি�েত আব� হেয়িছল। PA/PTA-এর তহিবল
বয্বহার কের সকল পয্াের� অয্ােসািসেয়শন িটচার এইড �াফ িনেয়াগ েসই চুি�র সােথ
স�িতপূ ণর্ হেত হেব।
উপেরা� পৰ্িকৰ্য়া অনু সরণ কের সরাসির কমর্চাির িনযু � না কের, PA/PTA-েক আফটার
�ুল ও স�াহাি�ক কমর্কাে�র জনয্ িপৰ্ি�পয্ালেক কমর্সূিচ চালানর ক্ষমতা িদেয় �ুল তহিবেল
অনূ দান েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হে�।
5. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েলর বয্য়িনবর্াহ
a. িবেশষ উেদয্েশয্ সংগৃহীত তহিবল - PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েল িবেশষ উে�েশয্
সংগৃহীত তহিবল শুধু েসই উে�েশয্ বরা� িদেত হেব (েযমন িসিনয়রেদর চাঁদার জনয্
িসংগৃহীত তহিবল শুধু েসই েগৰ্েডর কমর্কাে�র জনয্ েসই �ুল বছের বয্য় করেত হেব)।
যিদ েকান তহিবল উদ্বৃ� থােক, সদসয্ম�লীর অিধক সংখয্েকর েভােটর মাধয্েম অনু েমাদন
কের েস তহিবল ভিবষয্ত িকভােব বয্বহার করা হেব, তা িনধর্ািরত হেব।
b. রােজৈনিতক অনূ দান - CEC, CCSE, CCHS, CCELL, অথবা D75 কাউি�ল সদসয্পদ,
রাজৈনিতক দল, রাজৈনিতক গৰ্ুপ বা িনিদর্� স্বােথর্ ৈতির গৰ্ুপ-এর পৰ্িত PA/PTA এবং
েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর অনূ দান পৰ্দান করা স�ূ ণর্ িনিষ�।
c. �ুল চলাকােল কাজ করার জনয্ কমর্চাির িনেয়াগ - িপএ/িপিটএ এবং েপৰ্িসেড�স
কাউি�ল �ুল চলাকােল কাজ করার জনয্ মূ ল পাঠয্ িবষেয়র িশক্ষক (েযমন, িশক্ষক িযিন
মূ ল পাঠয্ িবষয় েযমন গিণত, িবজ্ঞান, ইেরিজ বা ইিতহাস) সরাসির িনেয়াগ করেত বা
িনেয়অেগর জনয্ তহিবল দান করেত পারেবন না। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�ল
সরাসির কমর্চাির িনেয়াগ িদেত পারেব না, তেব অিতির� কমর্চাির (েযমন �া�ার িটচার)
িনেয়ােগর জনয্ �ুেলর তহিবেল দান করেত পারেব।
d. পৰ্শাসিনক কমর্চারী িনেয়াগ – PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লগুিল
অয্ােসািসেয়শেনর পৰ্শাসিনক কাজ অথবা PA/PTA বা পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েপৰ্াগৰ্ােম
কাজ করার জনয্ কমর্চাির িনেয়াগ িদেত পাের না।
6. টয্া� অবয্াহিত-পৰ্া� বয্য়
a. িনউ ইয়কর্ ে�ট টয্া� অবয্াহিত নম্বর – টয্া� অবয্াহিত পৰ্াি�র িভি�েত িবিভ� সামগৰ্ী
িকনেত PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লেক অবশয্ই তােদর িনজস্ব িনউ ইয়কর্ ে�ট
টয্া� অবয্াহিতর নম্বর িনেত হেব। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ েকান
DOE অথবা �ুেলর টয্া� অবয্াহিতর নম্বর বয্বহার করেত পারেব না। টয্া�-অবয্াহিতর
সু েযাগ শুধু মাতৰ্ অয্ােসািসেয়শেনর লােভর জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের এবং েকান বয্ি�
সদেসয্র লােভর জনয্ নয়। সহায়তার জনয্ িনউ ইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অভ টয্াে�শন
অয্া� ফাইনয্া�-এর সােথ েযাগােযাগ করুন: 518 485-2889.
b. 501(c)(3) �য্াটাস – PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লসমূ হ যারা 501(c)(3) সংগঠন
িহেসেব ইনকেপর্ােরট হেত আগৰ্হী তােদর অবশয্ই িনজস্ব কাউে�ল রাখেত হেব এবং
তারা অবশয্ই কাজ অবয্াহত রাখেব সকল পৰ্াসি�ক আইন, নীিতমালা, িনয়ম-কানু ন,
পৰ্িবধান, উপিবিধ এবং অনয্ানয্ শতর্ পূ ণর্ভােব েমেন। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
যারা 501(c)(3) সংগঠন িহেসেব ইনকেপর্ােরেটড হেয়েছ তারা অবশয্ই তােদর িনজস্ব
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কাউে�েলর কাছ েথেক আিথর্ক িবষয়, েরকডর্ সংরক্ষণ এবং অনয্ আইিন িবষেয় বাড়িত
পৰ্েয়াগেযাগয্ শতর্ স�িকর্ত পরামশর্ চাইেব। সহায়তার জনয্ ই�ারনাল েরিভিনউ সািভর্েসর
সােথ েযাগােযাগ করুন: 1-800-829-4933.
E. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর আিথর্ক েরকডর্ সংরক্ষণ
লক্ষয্ অজর্েনর জনয্ স্ব�তা বৃ ি� করেত, PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই সামিগৰ্ক
এবং সংগিঠত আিথর্ক েরকডর্ রাখেব।
1. আিথর্ক েরকডর্ সংরক্ষণ
আিথর্ক েরকডর্ হেলা েসইসব েরকডর্ যা আয়, বয্য়, েফরত অথর্ এবং অনয্ েযেকান আিথর্ক
েলনেদন। আিথর্ক েরকডর্সমূ হ PA/PTA-এর জনয্ অবশয্ই �ুেলর েকান জায়গায় সংরিক্ষত
থাকেব, এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর জনয্ িডি�� অথবা বেরার অিফস পৰ্া�েণ সংরিক্ষত
থাকেব। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই সকল আিথর্ক েরকডর্ 6 বছর সমেয়র
জনয্ সংরক্ষণ করেব। আিথর্ক েরকডর্গুিলর মেধয্ অ�ভুর্� থাকেব অ�বর্তর্ীকালীন এবং বািষর্ক
আিথর্ক িরেপাটর্, বয্াংক ে�টেম�, েচকবুক লজার, িডেপািজট ি�ল, আিথর্ক কাযর্কলাপ
অনু েমাদেনর কাযর্িববরণী, এবং ইনভেয়স। পৰ্েযাজয্ হেল, বািতল অথবা অকাযর্কর েচক, েভ�র
কনটৰ্য্া�, কৰ্য়-করা অথবা দােন পৰ্া� িজিনেসর ইনেভনটির িল�, টয্া� অবয্াহিতর ফেমর্র েরকডর্
যা কৰ্েয়র জনয্ জমা েদয়া হেয়েছ, এবং েযেকান েরকডর্ েযখােন আয়, বয্য়, অথবা অনয্ েযেকান
আিথর্ক েলনেদেনর েরকডর্ও অবশয্ই সংরিক্ষত থাকেব।
2. উপিবিধর েরকডর্ সংরক্ষণ িবিধ
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধ অবশয্ই সংগৃহীত অথর্ িহসাব করা, িনরাপদ এবং
জমা েদয়ার জনয্ একিট পৰ্িকৰ্য়া ৈতির করেব। PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সকল
আিথর্ক েলনেদেনর ডকুয্েম� রাখেত েয পৰ্িকৰ্য়ািট বয্বহার করেব েসই পৰ্িকৰ্য়ািটও
উপিবিধগুিলেত অবশয্ই পৰ্িতি�ত থাকেব।
3. নগদ অথর্ গৰ্হণ এবং পৰ্দান
েযসব িপতামাতা PA/PTA-েত এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েল নগদ অথর্ পিরেশাধ কের অথবা
অনু দান েদয় তােদর অবশয্ই িরিসট িদেত হেব। িক� PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
অথর্ সংগৰ্হ এবং জমাদােনর পর নগদ অথর্ পিরেশাধ অথবা েফরত িদেত পাের না
4. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড� কাউি�েলর েরকেডর্ পৰ্েবেশর সু েযাগ
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর আিথর্ক েরকডর্সমূ হ সদসয্গেণর অনু েরাধকৰ্েম এবং
যু ি�স�ত েনািটেস এবং পার�িরক স�ত একিট সমেয় অবশয্ই পিরদশর্েনর জনয্ লভয্ হেব।
আিথর্ক েরকডর্ পযর্ােলাচনার সকল অনু েরাধ অবশয্ই িলিখতভােব করেত হেব এবং েয েরকডর্গুিল
পযর্ােলাচনা করা হেব েসগুিল শনা� করেত হেব। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই
যু ি�স�ত সমেয়র মেধয্ অনু েরাধকৃত ডকুয্েম�সমূ হ পযর্ােলাচনার জনয্ সদসয্েদরেক সুেযাগ
েদেব। আিথর্ক েরকডর্সমূ হ পযর্ােলাচনা অবশয্ই পিরচািলত হেব এি�িকউিটভ েবাডর্ এবং 2 জন
সাধারণ সদেসয্র উপি�িতেত যারা অনু েরােধর সােথ স�ৃ � নন। পযর্ােলািচত ডকুয্েম�
শনা�কারী একিট িরিভউ িশট অবশয্ই উপি�ত সকল সদসয্ কতৃর্ক স্বাক্ষরকৃত হেব।
অনু েরাধকৰ্েম, PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই পযর্ােলািচত ডকুয্েমে�র কিপ
সদসয্েদরেক িদেত সকল পৰ্েচ�া চালােব।
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F. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর আিথর্ক িরেপাটর্
1. েটৰ্জারােরর িরেপাটর্
একিট িলিখত েটৰ্জারােরর িরেপাটর্ অবশয্ই পৰ্েতয্ক এি�িকউিটভ েবাডর্ এবং সাধারণ সদসয্েদর
িমিটংেয় দািখল করেত হেব। এই িরেপােটর্ অ�ভুর্� থাকেব সকল েলনেদেনর একিট ে�টেম�,
েযখােন আয়, েফরত অথর্, পিরেশাধকৃত অথর্ এবং অনয্ানয্ খরেচর উে�খ থাকেব, এবং িরেপািটর্ং
সমেয়র ওেপিনং এবং ে�ািজং অেথর্র পিরমাণ। PA/PTA েটৰ্জারার িরেপােটর্র কিপ অবশয্ই
িপৰ্ি�পয্ালেক িদেত হেব এবং �ুেল েপা� করা হেব্, যিদও েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল েটৰ্জারার
িরেপাটর্ অবশয্ই সু পািরনেটনেড�েক িদেত হেব এবং সদসয্েদর কােছ লভয্ থাকেব।
2. PA/PTA-এর অ�বর্তর্ীকালীন এবং বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্
একিট অ�বর্তর্ীকালীন PA/PTA আিথর্ক িরেপাটর্ অবশয্ই PA/PTA কতৃর্ক ৈতির করা হেব এবং
পৰ্িত �ুল বছের 31 জানু য়ািরর মেধয্ িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব। একিট বািষর্ক
PA/PTA আিথর্ক িরেপাটর্ অবশয্ই PA/PTA কতৃর্ক ৈতির করা হেব এবং পৰ্িত �ুল বছের 30
জুেনর মেধয্ িপৰ্ি�পয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব। অ�বর্ত�কালীন এবং বািষর্ক PA/PTA
আিথর্ক িরেপাটর্ েটমে�ট https://www.schools.nyc.gov/school-life/getinvolved/parent-associations সাইেট পাওয়া যােব। PA/PTA-এর আিথর্ক তথয্ ও
িরেপাটর্ FACE-এর কােছ অনু েরাধসােপেক্ষ পৰ্দােনর জনয্ িপৰ্ি�পয্াল দায়ব� থাকেবন।
অ�বর্তর্ীকালীন এবং বািষর্ক PA/PTA আিথর্ক িরেপােটর্র কিপ সকল সদেসয্র কােছ িবতরেণর
জনয্ PA/PTA দায়ব�।
3. েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল বািষর্ক িরেপাটর্
একিট বািষর্ক েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল আিথর্ক িরেপাটর্ অবশয্ই েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কতৃক
র্ ৈতির
করা হেব এবং পৰ্িত �ুল বছের 30 জুেনর মেধয্ FACE- এ জমা িদেত হেব। বািষর্ক �িসেড�স্
কাউি�ল আিথর্ক িরেপােটর্র েটমে�ট https://www.schools.nyc.gov/school-life/getinvolved/parent-associations সাইেট পাওয়া যােব। বািষর্ক েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর আিথর্ক
িরেপােটর্র কিপ সকল সদসয্েদর কােছ িবতরেণর জনয্ েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল দায়ব�।
G. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর অিডট
অিডট বলেত েবাঝায় আিথর্ক েরকেডর্র পযর্ােলাচনা যা পিরচািলত হয় রাজস্ব আয় এবং বয্েয়র সােথ
সাম�সয্িবধােনর উে�েশয্ এবং এখােন িব�ষণ করা হয় পৰ্েযাজয্ আইন, নীিতমালা, িনয়ম-কানু ন,
এবং পৰ্িবধান কতটা েমেন চলা হেয়েছ। PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর আিথর্ক কমর্কা�
িবে�ষণ করা এবং তােদর েরকডর্ সংরক্ষেণর মান মূ লয্ায়েনর লেক্ষয্ অিডট একরকম সর�াম। অিডট
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কতৃর্ক অভয্�রীণভােবও পিরচািলত হেত পাের। এ�টারনাল
(বিহরাগত) অিডট পিরচািলত হয় যখন েকান অিভেযাগ দােয়র করা হয়, যখন েকান গুরুতর অিভেযাগ
েতালা হয়, অথবা চয্াে�লর বা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� অনু েরাধ জানান।
1. PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কিমিট কতৃর্ক অভয্�রীণ অিডট
যখন েকান PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িস�া� েনয় েয একিট অভয্�রীণ অিডট
পিরচালনা করা হেব, তখন অবশয্ই একিট অিডট কিমিট গঠন করেত হেব। অিডট কিমিট
অবশয্ই িনবর্ািচত হয় সাধারণ সদসয্েদর দ্বারা এবং েসই কিমিট গিঠত হয় অিধকাংশ সাধারণ
সদসয্ িনেয়। PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর েচেক স্বাক্ষরকারীগণ েকান অিডট
কিমিটেত পিরেষবা িদেত অথবা কিমিটর কাজ গাইড করেত পােরন না। অিডেট অবশয্ই অ�ভুর্�
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থাকেব, েযমনিট েসকশন III.E.1- এ সংজ্ঞািয়ত আেছ, PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
আিথর্ক েরকেডর্র একিট পযর্ােলাচনা।
পৰ্িতবছর একবার আভয্�রীণ অিডেটর সু পািরশ করা হেয়েছ, এেত অগৰ্ািধকার রেয়েছ PA/PTA
অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ জমাদােনর আেগ েযন েসিট করা হয়।
যিদও, আভয্�রীণ অিডট পিরচালনার বয্থর্তা বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ জমাদােন িবলেম্বর কারণ
হেত পাের না। েটৰ্জারােরর পেদ যখন েকান নতুন বয্ি� েযাগ েদন তখন একিট আভয্�রীণ
অিডটও পিরচািলত হেব।
অিডট কিমিটর িরেপাটর্ অবশয্ই পরবতর্ী সাধারণ সদসয্েদর িমিটংেয় সদসয্েদর কােছ িরেপাটর্
করেত হেব এবং েসিট িমিটংেয়র কাযর্ িববরণীেত েরকডর্কৃত থাকেব। PA/PTA অিডট
কিমিটগুিল অবশয্ই তােদর অনু স�ােন পৰ্া� তেথয্র একিট কিপ িপৰ্ি�পয্ালেক েদেবন, এবং
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর অিডট কিমিট তােদর পৰ্া� তেথয্র কিপ সু পািরনেটনেড�েক েদেবন।
a. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল যােদর েনট বািষর্ক আয় $50,000 -এরও েবিশ তােদর জনয্ সু পািরশ হে�, তারা েযন আভয্�রীণ অিডট পিরচালনা করেত একজন CPA
অথবা এমন একজন বয্ি�েক িনযু � কেরন যার অয্াকাউি�ং, িবজেনস, অথবা স�িকর্ত
িবষেয় িবেশষেজ্ঞর মেতা জ্ঞান রেয়েছ। েয বয্ি�েক িনবর্ািচত করা হেব তার েযন আইন,
নীিতমালা, িনয়ম-কানু ন এবং পৰ্িবধান িবষেয় জ্ঞান থােক যা PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্
কাউি�েলর জনয্ পৰ্েযাজয্। এই বয্ি�িট অবশয্ই PA/PTA অথবা পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর
সদসয্, েকান PA/PTA অথবা পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর সদেসয্র আ�ীয় হেবন না অথবা
সংগেঠনর তহিবেল তার েকান পৰ্তয্ক্ষ অথবা পেরাক্ষ স্বাথর্ থাকেব না।
2. PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অয্াকাউে�র বিহরাগত অিডট
চয্াে�লর অথবা চয্াে�লেরর দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� েকান অিডট পিরচালনা করেত পােরন যখন
েকান গুরুতর আিথর্ক অস�িতর অিভেযাগ ওেঠ, অথবা েকান PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স্
কাউি�েলর আিথর্ক েলনেদন স�িকর্ত অিভেযাগ বা নািলশ দােয়র করা হয়। চয্াে�লর
এবং/অথবা তার দািয়ত্ব পৰ্া� বয্ি� সকল PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর আিথর্ক
েরকেডর্ েদেখন।
3. আিথর্ক অসাম�সয্ বা অপকেমর্র অনু স�ান পৰ্া� তথয্
যিদ েকান PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর অিডেট আিথর্ক অসাম�সয্ বা অপকমর্ েদখা
যায়, েসেক্ষেতৰ্ অিডট কিমিট অথবা অিডটর একট িলিখত িববৃ িত েদন যা FACE-এ পাঠােনা
হয়। িববৃ িতর কিপগুিল অবশয্ই PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্েদর িদেত হেব।
PA/PTA অবশয্ই কিপগুিল িপৰ্ি�পয্ালেক এবং সংি�� েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলও পাঠােব।
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল কিপগুিল অবশয্ই সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছও পাঠােব। চয্াে�লর্
এবং/অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� েসকশন IV অনু যায়ী সংেশাধনমূ লক অথবা শাি�মূ লক
পদেক্ষপ িনেত পােরন।
সংেশাধন ও শাি�মূ লক বয্ব�া
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�লেক কাযর্করী করার জনয্ আ�-িনয়�েণর অিধকার গুরুত্বপূ ণর্, েকননা
অেনক পিরি�িতর উ�ব হয় যখন তােদর সু রক্ষার জনয্ সংেশাধন অথবা শাি�মূ লক বয্ব�া গৰ্হণ আবিশয্ক
হেয় ওেঠ। যখন েকান PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সদসয্ আইন, নীিতমালা, িনয়ম-কানু ন,
এবং পৰ্িবধান ল�ন কের অথবা িশক্ষাথর্ী, িপতমাতা, এবং �ুল-কমর্ীেদর হুমিক পৰ্দান কের, তখন
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সংেশাধনমূ লক অথবা শাি�মূ লক বয্ব� গৰ্হণ উপযু � িবেবিচত হয়। এই আচরেণর অ�ভুর্� হেত পাের:
A. অপরাধজিনত অপকমর্ ও অসদাচরণ
অপরাধজিনত অপকেমর্র অিভেযাগ অথবা েদাষােরােপর িবষয় অবশয্ই পুিলশ, ে�শাল কিমশনার
অভ ইনেভি�েগশন ফর িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল িডি�� ((SCI) এবং FACE- এ িরেপাটর্ করেত হেব।
অপরাধজিনত অপকমর্ এবং অসদাচরেণর অিভেযাগ অবশয্ই SCI-েত িরেপাটর্ করেত হেব যােত ঐ
অিফস েসিট পযর্ােলাচনা করেত পাের এবং েযেকান পদেক্ষপ তারা উপযু � মেন কের িনক, এর
অ�ভুর্� DOE- এর অিফস অভ ে�শাল ইনেভি�েগশনস্-এ স�াবয্ েরফারাল। SCI-এর সােথ
(212) 510-1500 নম্বের েযাগােযাগ করুন।
অসদাচরেণর অিভেযাগ যা দ�নীয় আইন সংি�� নয় েসিট অবশয্ই SCI এবং FACE-এ িরেপাটর্
করেত হেব। PA/PTA অথবা পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্বৃ � যারা আইেনর অিফসার কতৃর্ক তদে�র
অধীেন আেছন তােদরেক PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর পদ েথেক অপসািরত করা হেত
পাের এবং তারা পরবতর্ী েযেকান PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল এি�িকউিটভ েবাডর্, �ুল
অথবা িড�� িলডারিশপ িটম, �ুল অথবা িড�� টাইেটল ওয়ান পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল,
CEC, CCSE, CCHS, CCELL, অথবা D75 কাউি�েল পিরেষবা দােনর জনয্ িনিষ� হেত পােরন।
অিফসারেদর অপসারণ এবং ভিবষয্েত তােদর উপর পিরেষবাদােন িবিধ-িনেষধ চয্াে�লর অথবা তার
দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক পৰ্িতিট েকইেসর েক্ষেতৰ্ িভ� িভ�ভােব িনধর্ািরত হেব।
B. আিথর্ক অসাম�সয্ বা অপকমর্
আিথর্ক অপকেমর্র অিভেযাগ অথবা েদাষােরাপ অবশয্ই পুিলশ, SCI এবং FACE-এ িরেপাটর্ করেত
হেব। FACE িনিদর্� েকান পদেক্ষেপর সু পািরশ জানােত পাের এবং PA/PTA ও েপৰ্িসেড�স্
কাউি�েলর অথর্ সংগৰ্হ কমর্কা� �িগত করেত পাের যিদ তােদর েকান সদসয্েক আিথর্ক অসাম�সয্,
আিথর্ক অপকমর্, অনু পযু � আিথর্ক েলনেদন, PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর তহিবল
সু রক্ষায় েবপেরায়া আচরণ অথবা বয্থর্তার জনয্ দায়ী পাওয়া যায়। PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্
কাউি�ল সদসয্গণ এই ধরেনর আচরেণ সংি�� হেল PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল পদ
েথেক অপসািরত হেত পাের এবং পরবতর্ীেত েযেকান PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
এি�িকউিটভ েবাডর্, �ুল অথবা িড�� িলডারিশপ িটম, �ুল অথবা িড�� টাইেটল ওয়ান পয্াের�
অয্াডভাইজির কাউি�ল, CEC, CCSE, CCHS, CCELL, অথবা D75 কাউি�েল পিরেষবা দােনর জনয্
িনিষ� হেত পােরন। অিফসারেদর অপসারণ এবং ভিবষয্েত তােদর উপর পিরেষবাদােন িবিধিনেষধ চয্াে�লর অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক পৰ্িতিট েকইেসর েক্ষেতৰ্ িভ� িভ�ভােব
িনধর্ািরত হেব।
C. হুমিক বা অনয্েদর জনয্ ঝুিঁ ক
PA/PTA অথবা পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসার কতৃর্ক হুমিকর অিভেযাগ অথবা হুমিক পৰ্দানমূ লক
আচরেণর নািলশ অবশয্ই পুিলশ, SCI এবং FACE- এ িরেপাটর্ করেত হেব। PA/PTA অথবা
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্গণ যােদর আচরেণ হুমিক থােক অথবা �ুল, িডি�� অথবা বেরা
কমুয্িনিট সদসয্েদর জনয্ েসিট ঝুঁিকপূ ণর্ হয়, তাহেল তােক PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
পদ েথেক অপসারণ করা হেত পাের। এেত অ�ভুর্� বার বার েমৗিখক গালাগািল এবং িমিটংেয়র
সময় অনাকাি�ত আকৰ্মণা�ক কথাবাতর্া, যা ভয়-ভীিত পৰ্দশর্নমূ লক এবং অনয্েদর িনেজেদর জনয্
তােদর বয্ি�গত িনরাপ�া িবষেয় উেদ্বগ। PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্ যােদরেক
তােদর আচরেণর জনয্ পদ েথেক অপসারণ করা হেয়েছ তারা পরবতর্ীেত চয্াে�লর অথবা তার
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দািয়েত্ব িনযু � বয্ি�র েকইস বাই েকইস িস�াে�র িভি�েত েযেকান েযেকান PTA অথবা
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল এি�িকউিটভ েবাডর্, �ুল অথবা িড�� িলডারিশপ িটম, �ুল অথবা িড��
টাইেটল ওয়ান পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল, CEC, CCSE, CCHS, CCELL, অথবা D75 কাউি�েল
পিরেষবা দােনর জনয্ িনিষ� হেত পােরন।
D. কমর্কতর্ার অবেহলা
PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারগণ যারা উপিবিধ অথবা এই পৰ্িবধােন বিণর্ত িবিধ
অনু য়ায়ী তােদর কােজ এবং দািয়েত্ব অবেহলা পৰ্দশর্ন কেরেছ তারা তােদর পদ েথেক অপসািরত
হেব। PA/PTA বা েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর উপিবিধেত অবশয্ই কতর্েবয্ অবেহলার জনয্ কমর্কতর্া
অপসারেণর িনয়ম অ�ভুর্� থাকেত হেব।
E.
স্বােথর্র দ্ব�
PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অিফসারগণ যােদর েসকশন I.D.3.c অথবা েসকশন
II.B.2.b.-এর সংজ্ঞা অনু যায়ী স্বােথর্র দ্ব� আেছ তােদর পদ েথেক অপসারণ করা হেব যিদ না তারা
DOE এিথ� অিফসােরর কাছ েথেক এ িবষেয় অবয্াহিত লাভ কেরন। অিফসারেদর অপসারেণর
িস�া� চয্াে�লর অথবা তার দািয়েত্ব িনযু � বয্ি� কতৃর্ক পৰ্িতিট েকইেসর েক্ষেতৰ্ িভ� িভ�ভােব
িনধর্ািরত হেব।
িবেরাধ মীমাংসা পৰ্িকৰ্য়া
A. PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর িবেরাধ
PA/PTA এবং পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িবক� িববাদ মীমাংসা পৰ্িকৰ্য়া স�ত হেত পাের, যিদ সকল
িস�াে� েপৗঁছা যায় পৰ্েয়াগেযাগয্ আইন, নীিতমালা, িনয়ম-কানু ন এবং পৰ্িবধান অনু সাের।
স্বায়�শািসত এবং স্ব-িনয়ি�ত সংগঠন িহেসেব, PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল তােদর
িনেজেদর িববাদ মীমাংসার জনয্ দায়ব�।
1. PA/PTA সদসয্েদর মােঝ িববাদ
PA/PTA আভয্�রীণভােব অবশয্ই িবেরাধ মীমাংসার উেদয্াগ েনেব। PA/PTA িবেরােধর অ�ভুর্�
মেতর পাথর্কয্ অথবা অস�িত যা PA/PTA-এর কমর্কাে� অথবা কােজ পৰ্ভাব েফেল। একজন
PA/PTA সদসয্ িযিন এই পৰ্িবধান অথবা উপিবিধর ল�েনর অিভেযাগ কেরন তােক অবশয্ই
েসিট করেত হেব সাধারণ সদসয্েদর অথবা ে�শাল সদসয্েদর িমিটংেয়। (েসকশন I.J.1.c
দৰ্�বয্)। PA/PTA সাধারণ সদসয্েদর অবশয্ই অিভযু � ল�ন িনেয় আেলাচনা করেত হেব এবং
উপযু � সমাধােনর উপর েভাট িদেত হেব। যিদ িবষয়িট আভয্�রীণভােব সমাধান করা না যায়,
PA/PTA-েক সংি�� েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর কােছ িলিখতভােব সহায়তার অনু েরাধ জানােত
হেব। (েসকশন V.B েদখুন)।.
2. পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্েদর মােঝ িবেরাধ
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই আভয্�রীণভােব িবেরাধ মীমাংসার উেদয্াগ েনেব। পৰ্িসেড�স্
কাউি�ল িবেরােধর অ�ভুর্� মেতর পাথর্কয্ অথবা অস�িত যা পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর কমর্কাে�
অথবা কােজ পৰ্ভাব েফেল। একজন েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্ িযিন এই পৰ্িবধান অথবা
উপিবিধর ল�েনর অিভেযাগ কেরন তােক অবশয্ই েসিট করেত হেব সাধারণ সদসয্েদর অথবা
ে�শাল সদসয্েদর িমিটংেয়। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সাধারণ সদসয্েদর অবশয্ই অিভযু � ল�ন
িনেয় আেলাচনা করেত হেব এবং উপযু � সমাধােনর উপর েভাট িদেত হেব। যিদ িবষয়িট
আভয্�রীণভােব সমাধান করা না যায়, েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-েক FACE-এ অথবা সংি��
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েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর কােছ িলিখতভােব সহায়তার অনু েরাধ জানােত হেব। (েসকশন V.B
েদখুন)।.
3. PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল সদসয্ এবং DOE কমর্চািরেদর মােঝ িবেরাধ
একজন DOE কমর্চািরর িবরুে� অিভেযাগ দােয়র করেত, PA/PTA অথবা েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল
সদসয্েদর অবশয্ই NYC DOE পয্াের� কমে�ই� অয্া� েরজুয্লু শন পৰ্িসিডওের বিণর্ত পৰ্িকৰ্য়া
অনু সরণ করেত হেব। NYC DOE পয্াের� কমে�ই� অয্া� েরজুয্লু শন পৰ্িসিডওর:
https://www.schools.nyc.gov/school-life /support /get-help/how-to-file-anappeal-or-complaintসাইেট পাওয়া যােব। একজন DOE কমর্চািরর িবরু্ে� অপরাধজিনত
অপকমর্ ও অসদাচরেণর অিভেযাগ অবশয্ই (212) 510-1500 েফান নম্বের SCI -েত করেত হেব।
PA/PTA এবং েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সহায়তার অনু েরাধ
যখন অভয্�রীণ িবেরাধ মীমাংসার সকল পথ িনঃেশষ হয়, তখন একজন সদসয্ উপিবিধ অথবা অনয্
পৰ্েয়াগেযাগয্ আইন, নীিতমালা, অথবা পৰ্িবধােনর ধারণাকৃত ল�েনর সমাধান করেত সহায়তার জনয্
অনু েরাধ জমা িদেত পােরন। সহায়তার জনয্ PA/PTA- এর অনু েরাধ অবশয্ই জমা িদেত হেব সংি��
পৰ্িসেড�স্ কাউি�েল। সহায়তার জনয্ পৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর অনু েরাধ অবশয্ই জমা িদেত হেব
FACE-এ অথবা সংি�� সু পািরনেটনেডে�র কােছ
1. সময়ানু বিতর্তা
সহায়তার জনয্ িলিখত অনু েরাধ অবশয্ই জমা িদেত হেব ঘটনা ঘটার অথবা যু ি�স�তভােব
ঘটনািট জানাজািন হবার 30 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্, এবং শুধু মাতৰ্ েকান সাধারণ সদসয্ অথবা
ে�শাল িমিটংেয় িবেরাধিট সমাধােনর একবার েচ�ার পর।
2. সাড়া
PA/PTA-এর কাছ েথেক সহায়তার অনু েরাধ পাবার পর, পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল অবশয্ই
িবেরাধিট স�েকর্ তথয্ সংগৰ্েহর বয্ব�া েনেব। েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল িবেরাধিট পযর্ােলাচনা
করেব এবং 30 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্, PA/PTA-েক িনেদর্শনা েদেব যা PA/PTA- এর
উপিবিধ এবং এই পৰ্িবধােনর সােথ সাম�সয্পূ ণর্।
েপৰ্িসেড�স্ কাউি�ল-এর কাছ েথেক সহায়তার অনু েরাধ পাবার পর, FACE অথবা সংি��
সু পািরনেটনেড� অবশয্ই িবেরাধিট স�েকর্ তথয্ সংগৰ্েহর বয্ব�া েনেব। FACE অথবা সংি��
সু পািরনেটনেড� িবেরাধিট পযর্ােলাচনা করেব এবং 30 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্, েপৰ্িসেড�স্
কাউি�লেক িনেদর্শনা েদেব যা পৰ্িসেড�স্ কাউি�ল উপিবিধ এবং এই পৰ্িবধােনর সােথ
সাম�সয্পূ ণর্।
3. চূ ড়া� PA/PTA িবেরাধ মীমাংসা
অস্বাভািবক যিদও, এমনও েদখা যায় েপৰ্িসেড�স কাউি�েলর সহেযািগতা িনেয়ও PA/PTA
িবেরাধ মীমাংসায় বয্থর্ হেয়েছ, এমন েক্ষেতৰ্ একজন সদসয্ FACE-এ এই িবেরােধর একিট
সারসংেক্ষপ জমা িদেত পাের। FACE িবেরাধিট পযর্ােলাচনা করেব, পৰ্েয়াজনীয় তথয্ সংগৰ্হ
করেব, এবং একিট চূ ড়া� এবং বাধয্তামূ লক িস�া� জাির করেব।
a.
সময়ানু বিতর্তা - আিপলিট েপৰ্িসেড�স্ কাউি�েলর চূ ড়া� সু পািরশ পৰ্দােনর পর 15
কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ জমা িদেত হেব
b.
িস�া� - FACE আিপল গৰ্হেণর পর 30 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ একিট িলিখত িস�া�
ইসু য্ করেব।
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FACE- এর িস�া� চূ ড়া� এবং বাধয্তামূ লক। এই িস�া� অনু েরাধকৰ্েম জনসাধারেণর
কােছ লভয্ হেব। ইসু য্কৃত িস�া� েথেক িশক্ষাথর্ীেদর নাম এবং অনয্ শনা�েযাগয্
িশক্ষাথর্ী ডয্াটা অবশয্ই িডিলট (মুেছ েফলা) করা হেব।

ছাড় পৰ্দান
এই পৰ্িবধান বা এর েকান অংশ চয্াে�লর বা তার �লািভিষ� বয্ি� মওকুফ করেত পােরন যিদ তা �ুল
বয্ব�ার জনয্ অনু কূল িনরূিপত হয়।
অনু স�ান
এই পৰ্িবধান সংকৰ্া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
অিফস অভ ফয্ািমিল অয্া� কমুয্িনিট এমপাওয়ারেম�
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street - Room 405
New York, NY 10007
েফান: 212-374-4118
ইেমইল: FACE@schools.nyc.gov.
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