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পিরবত�েনর সারাংশ
এই �িবধান 8 জুলাই, 2008 তািরেখ জািরকৃত চ�াে�লেরর �িবধান A-820 েক রিহত কের।
পিরবত�নসমূহ:
•

এই �িবধান�ট সংেশাধন করা হেয়িছল যােত ফ�ািমিল এড�েকশন�াল রাইটস্ অ�া� �াইেভিস অ�া�
(পািরবািরক িশ�া অিধকার ও েগাপনীয়তা িবিধ, “FERPA”) সং�া� েফডােরল �িবধানসমূেহর
পিরবত�েনর সােথ সাম�স�িবধান করা যায়।

নত� ন িনয়মসমুহ:
•

•
•
•
•

FERPA-এর অধীেন িবিভ� েফডােরল �িবধােনর সংেশাধনীসমূহ বা�বায়ন কের, যােত অ�ভ��
�
আেছ:
o িবিভ� সং�ািয়ত পদ, যার অ�ভ��
� আেছ "ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�"-এর মেতা
িবষেয়র সং�ার িবশদ পিরমাজ�ন;
o েফডােরল বা ে�ট ে�া�ােমর অিডট ও মূল�ায়েনর সােথ সংি�� উে�েশ�র সােথ সংি��
িবষেয় ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কােশর সােথ স�িক�ত িনিদ� � িকছ� পিরবত�ন;
o অশ-না�েযাগ� তেথ�র সােথ �াসি�ক নত� ন িনয়মসমুহ;
o িশ�াগত েরকড� েপেত আ�হী িবিভ� পে�র পিরিচিত সনা� করা স�িক�ত নত� ন
িনয়মসমুহ;
o েকােনা জ�ির �া��/সুর�া পিরি�িত িবরাজমান িক না, পাশাপািশ �াসি�ক েরকেড�র
আবিশ�কতা আেছ িক না, েসটা িনধারেণর
�
জন� নত� ন িনয়মসমুহ;
o �ুেলর কমকত�
� া যখন �িবধান সং�া� িবষেয় কনসালট�া�-এর কথা িবেবচনা করা হয়,
তখন ���করেণর জন� নত� ন িনয়মসমুহ;
o অনুস�ান পিরচালনার সােথ স�িক�ত িবষেয় সংেশাধন ও নত� ন িনয়মসমুহ;
o তথ� �কােশর সুেযাগ স�িক�ত েরকড� সংর�ণ ���য়ােত সংযু�� ও সংেশাধন;
o বাড়িত অবিহতকরেণর সােথ স�িক�ত ���য়ােত সংযু�� ও সংেশাধন; এবং
o কখন িশ�াগত েরকড� ে�রণ করা েযেত পাের, েসটা সংেশাধন।
ব�াখ�া কের েয, অ�ািচভেম� অ�া� িরেপা�ট� ং িসে�ম (ARIS) পাসওয়ােড�র তথ� েফােন �কাশ করা
যােব না:
স�িত ছাড়া �ুল কমকত�
� া ও �াফেদর িশ�াথ�েদর েরকড� েদখার সুেযাগ কখন থােক, েসটা ব�াখ�া
কের;
কখন ও কীভােব �ুল �ায়ী েরকড� বাইেরর েকােনা �ােন �ায়ীভােব রােখ, তা ব�াখ�া কের।
অিফেসর নামসমূহ আপেডট করা হেয়েছ।
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সার-সংে�প
এই �িবধান িশ�াথ�র েরকেড�র েগাপনীয়তার ও েরকড� �কােশর িবষয়�ট
িনয়�ণ করেব এবং িনউ ইয়ক� ে�েটর েরকড� সংর�েণর বাধ�বাধকতা এবং
েরকড� মুেছ েফলা ও আক�াইেভ সংর�েণর জন� িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর শত�াবলী স�িক�ত তথ� �দান করেব করেব। এ�ট চ�াে�লেরর
�িবধান A-820, “কনিফেডনিশয়ািল�ট অ�া� িরিলজ অভ স্ট�েড� েরকড�স্;
েরকড�স্ িরেটনশন” তািরখ 8 জুলাই, 2008-েক রিহত কের।
I.

II.

ভূ িমকা
এই �িবধান ফ�ািমিল এড�েকশন রাইটস্ (পািরবািরক িশ�া অিধকার নীিত) অ�া� �াইেভিস
অ�া� (েগাপনীয়তার নীিত) (20 U.S.C. l232g; 34 C.F.R. পাট� 99-এ থাকা েফডােরল সরকােরর
�িবধান) সংযু� কের, যা সাধারণভােব “FERPA” বা "িদ বাকিল অ�ােম�েম�" (বাকিল
সংেশাধনী) িহেসেব উে�খ করা হয়।
FERPA (েফরপা) �ারা েকান অিধকার�েলা �ীকৃত?
িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েদর জন� পাঁচ�ট েমৗিলক অিধকার �ীকৃত আেছ:
•
•

•
•
•
III.

েয �ুেল িশ�াথ� পড়ােলখা করেছ বা কেরেছ, েস �ুল কতৃক
� সংরি�ত িশ�াথ�র িশ�াগত
েরকড� পিরদশন� ও পযােলাচনা
�
করার অিধকার।
িশ�াথ�র েরকেড�র েকােনা িকছ� অযথাথ, � িব�াি�কর বা েকােনাভােব িশ�াথ�র েগাপনীয়তার
অিধকার ভ�কারী হেল েতমন েরকড� িনেয় �� উ�াপেনর বা �ুলেক েস েরকেড�র েকােনা
অংশ সংেশাধেনর অনুেরাধ করার অিধকার।
সুিনিদ� �ভােব আইিন বাধ�বাধকতা আেছ, েস�েলা ছাড়া ব���গতভােব শনা�কারী তথ�
�কােশর পূেব �
� ু ল েযেনা িলিখত স�িত �হণ করেত বাধ� থােক, েসটা িন��ত করার অিধকার।
িপতামাতােদরেক FERPA-এর অধীেন েযসব অিধকার �দান করা হেয়েছ, েস�েলা স�েক�
অবিহত রাখার অিধকার।
অিধকার �দােন অ�ীকৃিতর জন� ইউনাইেটড ে�টস্ িডপাট� েম� অভ এড�েকশন-এর
ফ�ািমিল পিলিস কম�ােয়� অিফস-এ অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার।

সং�া
A. বােয়ােম��ক েরকড�" (জীবনী সং�া� নিথ), যা "ব���গতভােব শনা�কারী তথ�"-এর
সং�ায় ব�বহার করা হয়, তার অথ হেলা
�
এমনসব েরকড� যা এক বা একািধক পিরমাপেযাগ�
জীবনীসং�া� বা আচরণগত ৈবিশ��, েকােনা ব���েক �েতাঃ��য়ভােব শনা� করেত
েয�েলােক ব�বহার করা হেত পাের। এর উদাহরেণর মেধ� আেছ আঙ�েলর ছাপ, (েচােখর)
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ের�টনা ও আইিরস-এর রঙ, ক��েরর নমুনা (ভেয়সি��), DNA িসেকােয়�, মুখম�েলর
ৈবিশ��, এবং হ�িলিপ।
B. “�কােশর �ীকৃিত" (Disclosure) বলেত বুঝায় িশ�াগত েরকেড� অ�ভ��
� েকােনা
ব���গতভােব শনা�কারী তথ� েয েকােনা পে�র কােছ েয েকান প�িতেত, যার অ�ভ��
�
হেলা মুেখ মুেখ, িলিখতভােব, বা ইেলে�ািনক প�িতেত জানেত েদওয়া, হ�া�র করা, িকংবা
অন� েকােনাভােব �কােশর অনুেমাদন েদওয়া।
C. “িশ�াগত েরকড�" (Education records)-এর অথ হেলা
�
েসসব েরকড� যা সরাসির েকােনা
িশ�াথ�র সােথ স�িক�ত এবং িডপাট� েম� অভ এড�েকশন বা িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর পে� িনেয়া�জত অপর েকােনা প� কতৃক
� সংরি�ত। এর মেধ�
িন�িলিখত�েলা অ�ভ��
� , তেব এেতই সীমাব� নয়:
• �ায়ী েরকড� (েযমন �মস��ত েরকড� এবং/অথবা �া����; িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর েকােনা �া��িবষয়ক েরকড�; েহাম ল�া�ু েয়জ সােভ�, জািতেগা��
শনা�কারী ফম;� �মস��ত পরী�ার সাফেল�র েরকড� ও উপি�িতর তথ�):
•

েরেকড�সমূহ 1 যা সংর�ণ কেরন গাইেড� িবভােগর কমচািরগণ
�
এবং অন�ান� �াফ যারা
0

িশ�াথ�েদর সহায়তা পিরেষবা েদন (েযমন গাইেড� হ�ে�েপর েরকড�, সা�াৎকােরর েনাট):

•

আনুষাি�ক েরকড� (েযমন িডন-এর কােছ িশ�কেদর সুপািরশ, ধােপ ধােপ গৃহীত িবিভ�
পদে�প স�েক� িডন-এর িরেপাট� );

•

আেলাকিচ� ও ইয়ারবুক; এবং

•

িশ�াথ� িহেসেব অব�ােনর কারেণ েয িশ�াথ� কােজ িনযু�� পায়, তার সােথ সংি��
িরেপাট� ।

েযসব েরকড� "িশ�াগত েরকড�" িহেসেব িবেবিচত নয়, েস�েলার মেধ� আেছ:
•

েসসব েরকড� য একমা� ��তকারকেদর কােছ রি�ত থােক, যা �ধু ব���গত
�ৃিতসহায়ক িহেসেব ব�ব�ত হয় এবং েরকড� ��তকারী ব���র সামিয়ক িবক� অপর
েকােনা ব��� ছাড়া েকােনা ব���র েদখার সুেযাগ েনই বা ব���র কােছ �কাশ করা হেব
না।

•

18 বছর বা েবিশ েকােনা িশ�াথ� স�িক�ত েরকড� যা: (i) যা েকােনা িচিকৎসক,
মেনােরাগ িচিকৎসক, িকংবা অন� েকােনা �ীকৃিত েপশাজীবী অথবা প�ারা�েফশন�াল
িযিন তার েপশাগত স�মতা অনুযায়ী কাজ কেরন বা প�ারা�েফশন�াল স�মতা
অনুযায়ী সহায়তা দান কেরন, েতমন েকউ ৈতির বা সংর�ণ কেরন; (ii) একমা�
িশ�াথ�র িচিকৎসার সােথ স�িক�ত েকােনা কারেণ ৈতির, সংর�ণ বা ব�বহার হয়; এবং
(iii) �ধু �কাশ করা হেব এমন ব���র কােছ িযিন িচিকৎসা �দান করেছন। 2 এই সং�া
1

�দােনর �েয়াজেন "িচিকৎসা" (treatment)-এর আওতায় এেজ��/�িত�ােনর

1

2

সংি�� কমচািরেদরেক
�
অবশ�ই �িত বছর এ ধরেনর েরকড� পযােলাচনা
�
এবং েময়ােদা�ীণ � এবং/অথবা
অ�েয়াজনীয় উপকরণ িশ�াথ�র ফাইল েথেক অপসারণ করেত হেব।
েযে�ে� েকােনা িশ�ািবষয়ক এেজ�� েকােনা েযাগ� িশ�াথ�েক িচিকৎসাসং�া� েরকড� েদখেত েদওয়া
আবিশ�ক নয়, েস�ে� েস িশ�াথ� তার পছে�র েকােনা িচিকৎসক বা যথােযাগ� েপশাদারেক িদেয় েসসব
েরকড� পযােলাচনা
�
কিরেয় িনেত পারেব।
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সংেশাধনমূলক বা েরেমিডয়াল িশ�াগত কমকা�
�
বা এমন েকােনা কমকা�
�
যা িশ�াগত
ে�া�ােমর অংশিবেশষ, তা অ�ভ��
� হেব না।
•

তদুপির �ুেল িডপাট� েম� অভ েহলথ-এর কম�েদর কতৃক
� সংরি�ত েরকড�ও িশ�াগত েরকড�
িহেসেব িবেবচনা করা যােবনা। েস�েলা িচিকৎসািবষয়ক েরকড� যার আলাদা িনজ� েগাপনীয়তার
আবিশ�কতা আেছ।

িশ�াথ� যখন েলখাপড়ায় িনেয়া�জত েনই, তখন ৈতির বা �া� েরকড�, এবং যা সরাসির
েকােনা ব��� িশ�াথ� িহেসেব েলখাপড়ায় িনেয়া�জত থাকা সমেয়র সােথ স�িক�ত নয়।
• িশ�ক কতৃক
� সংগৃহীত হওয়ার ও েরকড�ভ�� হওয়ার পূেব সতীথ
�
েদর
�
েদওয়া েপপােরর ে�ড।
“েযাগ� িশ�াথ�" (Eligible student) বলেত বুঝায় এমন িশ�াথ� যার বয়স 18 পূণ হেয়েছ,
�
এমন
িক েস িপতামাতার সােথ স�ক� িছ্ � না করেলও বা মাধ�িমক-উ�র িশ�ায় থাকেলও।
“িপতামাতা" (Parent) বলেত বুঝায় েকােনা িশ�াথ�র িপতামাতা এবং এেত অ�ভ��
� হয়
জ�দাতা িপতামাতা, অিভভাবক, িকংবা এমন ব��� িযিন িপতামাতা বা অিভভাবেকর
অনুপি�িতেত িপতামাতা িহেসেব কাজ কেরন, যার অ�ভ��
� আেছ ফ�ার েকয়ার এেজ��র
�িতিনিধ িযিন চলমান ত�াবধামূলক েসবা �দান কেরন।
"ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�" (Personally identifiable information)-এর মেধ�
িন�িলিখত�েলা আেছ, তেব তা এেত সীিমত নয়:
1. িশ�াথ�র নাম
2. িশ�াথ�র িপতামাতার বা অন� সদস�েদর নাম;
3. িশ�াথ� বা িশ�াথ�র পিরবােরর �ঠকানা;
4. ব���গতভােব সনা�কারী েকােনা িবষয়, েযমন িশ�াথ�র েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র,
িশ�াথ� (স্ট�েড�) ন�র, িকংবা জীবনীমূলক েরকড�
5. অন�ান� পেরা� সনা�কারী, েযমন িশ�াথ�র জ�তািরখ, জ��ান, এবং মােয়র
িববাহপূব নাম;
�
6. একক বা িমিলতভােব িনিদ� � িশ�াথ�র সােথ সংযু� বা সংযু� হওয়ার উপেযাগী যা �ুল
কিমউিন�টর েকােনা যু��েবাধস�� মানুষ, �াসি�ক পিরি�িত স�েক� যার ব���গত
�ান েনই যােত িতিন িশ�াথ�েক েযৗ��ক িন�য়তাসহ সনা� করেত পােরন, েস ধরেনর
অন�ান� তথ�; িকংবা
7. েকােনা িশ�াথ�র সােথ স�ক�যু� িশ�াগত তথ� লােভর জন� এমন ব���র অনুেরাধ, িযিন
িশ�াথ�র পিরিচিত জােনন বেল িডপাট� েম� অভ এড�েকশন যু��স�তভােব িব�াস কের।
“েরকড�" (Record) বলেত বুঝায় েয-েকােনাভােব েরকড�কৃত তথ�, যার অ�ভ��
� আেছ হােতর
েলখা, ছাপা, কমিপউটার িমিডয়া, িভিডওেটপ, অিডওেটপ, িফ�, মাইে�ািফ� ও
মাইে�ািফশ, তেব তা এ�েলার মেধ� সীিমত নয়।
•

D.
E.

F.

G.

IV.

িশ�াথ�র েরকেড�র তথ� েদখা ও �কাশ করা।
A. িশ�াথ�র েরকেড�র েগাপনীয়তা সুর�ার সাধারণ িনয়ম
1. ব���র েগাপনীয়তা র�ার অিধকার সুরি�ত রাখেত িশ�াথ�র েরকেড�র েকান অংশই, তা
েযভােবই ৈতির করা েহাক না েকন, কখনই ব���গতগতভােব শনা�েযাগ� তেথ�র মাধ�েম
েকােনা ব���, সংগঠন, বা এেজ��র কােছ কােছ �কাশ করা যােব না, যিদ-না এেত:
a.
িশ�াথ�র িপতামাতার বা েযাগ� িশ�াথ�র স�াত িলিখত স�িত 3 থােক; নমুনা স�িত
2

3

সই ও তািরখযু� িলিখত স�িত ফম � ইেল�িনক ফম�াট-এর
�
হেত পাের যিদ তা ইেল�িনক স�িতর উৎস
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ফম সংযু
�
�� নং 1-এ েদওয়া আেছ।
b.

এ ধরেনর তথ� লােভর অনুেরােধর ে�ি�েত এক�ট ৈবধ আদালেতর িনেদ� শ বা
আইনগতভােব ইসু�কৃত সিপনা (এে�ে� এমন আেদশ বা সিপনা �িতপালেনর পূেব �
িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েক অবশ�ই অিবলে� সিপনা বা আদালেতর আেদশ
স�িক�ত িবষয়ব� স�েক� িলিখতভােব জানােত হেব);

c.

�ীকৃত �িতিনিধর স�িতসূচক িববৃিতর জন� কমকত�
� া িকংবা ে�ট অথবা �ানীয়
িশ�াগত এেজ��সমূেহর কমকত�
� ােদর �িতিনিধ, যু�রা� সরকােরর েসে�টাির
অভ এড�েকশন, যু�রা� সরকােরর অ�াটিন � েজনােরল, িকংবা যু�রা� সরকােরর
ক��লার েজনােরল-এর েনতৃ�াধীন িশ�াগত এেজ��সমূেহর অনুেরাধ, এবং
েকােনা েফডােরল বা ে�টস িশ�াগত ে�া�ােমর সমিথত� অিডট বা মূল�ায়ন �সে�
জানােনা অনুেরাধ, িকংবা েফডােরল আইিন শত� বা�বায়ন বা পিরপালেনর সােথ
সংি�� অনুেরাধ যা েসসব ে�া�ােমর সােথ সংযু� হয়। এ ধরেনর েযসব তথ�
সংগৃহীত হয়, েস�েলােক এমনভােব সংর�ণ করেত হেব যােত উপের বিণত�
কমকত�
� াগণ বা এেজ���েলার কমকত�
� াগণ ছাড়া কারও �ারা ব���গত
শনা�করণেযাগ� তথ� বাধ�তামূলক করা যােব না (যিদ না েফডােরল আইন অনুযায়ী
বাধ�বাধকতা থােক) এবং েস�েলার যখন আর তািলকাভ�� উে�েশ� �েয়াজন হেব
না, তখন েস�েলােক �ংস কের েফলেত হেব; 4
3

d.

এক�ট িশ�াথ� বা অন� েকােনা ব���র �া�� বা সুর�ার জন� �েয়াজন হেল
িশ�াগত েরকড� েথেক এক�ট জ�ির �া�� ও সুর�া এবং ব���গতভােব শনা�েযাগ�
তথ� েকােনা যেথাপযু� পে�র কােছ �কােশর জন� স�িতসূচক িববৃিত আবশ�ক
হয়; 5 অথবা
4

িহেসেব িনিদ� � েকােনা ব���েক শনা� ও �ত�িয়ত কের এবং িনেদ� শ কের েয, এ ধরেনর ব���র ইেল�িনক
স�িতেত অ�ভ��
� তথ� লােভর অনুেমাদন রেয়েছ।
4
2001 সােলর েনা চাই� েলফট্ িবহানই� অ�া� �ারা সংেশািধত (P.L. No. 107-110) ESEA-এর অনুে�দ § 9528
অনুযায়ী �ুল�েলােক এ ধরেনর তথ� িদেত অনুেরাধ জানােল বাধ�তামূলকভােব িমিলটাির িরক্রুটারেদরেক
েসেক�াির �ুল িশ�াথ�েদর নাম, �ঠকানা, েটিলেফান ন�র িদেত হেব। তেব িপতামাতা/িশ�াথ�রা তােদর নাম
�ত�াহার করেত ও তােদর িলিখত স�িত ছাড়া এ ধরেনর তথ� িমিলটাির িরক্রুটারেদর কােছ �কাশ না করেত
অনুেরাধ জানােত পাের।
5
�া�� অথবা িনরাপ�াজিনত ইমারেজ�� এমন এক�ট পিরি�িত যা আস� িবপেদর আশ�ার সৃ�� কের অথবা
যা অ�াভািবক অব�া বা ব�াঘাত িনরসন বা লাঘব করেত তাৎ�িণক তেথ�র আবিশ�কতা ৈতির কের। এ ধরেনর
িস�া� �হেণ েকােনা িশ�াথ�র বা অপর েকােনা ব���র �া�� বা িনরাপ�া ঝু ঁ িকর সংি��তা থাকেল
িডপাট� েম� অভ এড�েকশন পিরি�িতর সািবকতা
�
িবেবচনা করেত পাের। যিদ িডপাট� েম� অভ এড�েকশন
িনধারণ
� কের েয েকােনা িশ�াথ� বা অপর েকােনা ব���র এক�ট �কাশ� ও উে�খেযাগ� �া�� ও িনরাপ�া ঝু ঁ িক
িবদ�মান, তাহেল িশ�াগত েরকড� েথেক েকােনা তথ� এমন েকােনা ব���র কােছ �কাশ করেত পাের যার
িশ�াগত েরকড� েথেক �া� �ান সংি�� িশ�াথ� বা অন� েকােনা ব���েদর �া�� ও িনরাপ�া সুরি�ত করেত
�েয়াজন হেত পাের। আস� িবপেদর অ�ভ��
� হেত পাের সিহংস অপরােধর স��য় েকান তদ� যার মেধ�
আেছ, িক� এেতই সীমাব� নয়, হত�া, অি�সংেযাগ, ডাকািত, েযৗন অপরাধ, অ� ধারণ, অথবা আঘাত �দান,
েযসব ে�ে� েকান বত�মান বা �া�ন িশ�াথ� েয একজন সে�হভাজন েস�ট িব�াস করার যু��স�ত কারণ
রেয়েছ অথবা যার মেধ� তদ� স�িক�ত এমন েকান তথ� রেয়েছ যা এক বা একািধক িশ�াথ� অথবা অন�েদর
�া�� বা িনরাপ�া র�ায় �েয়াজনীয়।
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এটা করার আেরক�ট কারণ হেত পাের, েসটা আইন �ারা অনুেমািদত। �া�
আদালেতর আেদশ বা সিপনার ৈবধতা িনেয় েকােনা �� আেছ িকনা, িকংবা জ�ির
�া�� ও িনরাপ�া ঝু ঁ িক আেছ িক না, অথবা ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�সহ
িশ�াগত েরকড� �কাশ করার জন� স�াব� েকােনা কারণ আেছ িক না, েসসব ��
পাঠােত হেব অিফস অভ িলগ�াল সািভ�েসস, িনউ ইয়ক� িস�ট িডপাট� েম� অভ
এড�েকশন, 52 Chambers Street, New York, NY 10007 �ঠকানায়, েটিলেফান ন�র
212-374-6888, ফ�া� ন� 212-374-5596.

2. ব���গতভােব শনা�েযাগ� সকল তথ� মুেছ িদেয় অনুেমাদন ছাড়া িশ�াগত েরকড� বা
িশ�াগত েরকেড�র তথ� �কাশ করা হেত পাের, যিদ এমন েকােনা যু��স�ত িস�াে�
আসা যায়, যােত িন��ত হওয়া যায় েয, িশ�াথ�র পিরিচিত ব���গতভােব শনা�েযাগ� না
হয় (েসটা একবা বা ব�বার �কােশর মাধ�েম েহাক, এবং যু��স�তভােব লভ� অন�ান�
তথ� িবেবচনা কের), েসভােবই এটা �কাশ করা হেয়েছ।
3. িপতামাতা, িশ�াথ�, �ুল কমকত�
� া এবং অন� েকােনা প� থাকেল, যােদর কােছ
ব���গতভােব শনা�েযাগ� িশ�াগত েরকেড�র তথ� �কাশ করা হেব, তােদর পিরিচিত ও
যথাথতা
� যাচাইেয়র যু��স�ত ���য়া অবশ�ই ব�বহার করেত হেব।
B. িপতামাতা, আইিন অিভভাবক এবং েযাগ� িশ�াথ�র িশ�াথ� েরকড� েদখার অিধকার
1. যখন েকােনা িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ� তার স�ােনর অথবা তার িনেজর েরকড�
েদখেত আ�হ �কাশ কেরন, তখন তােক েসটার জন� �ত সুেযাগ িদেত হেব। এক�ট
িলিখত অনুেরাধ �েয়াজন হেব না।
2. েরকড� েদখার সুেযাগ �দান করেত হেব এক�ট যু��স�ত সমেয়র মেধ� িক� েসটা
অনুেরাধ �াি�র 45 িদেনর েবিশ হেত পারেব না।
3. তদুপির, কমকত�
� ােদরেক েরকেড�র ব�াখ�া ও িবে�ষেণর জন� যু��স�ত অনুেরাধসমূেহর
�িত সাড়া িদেত হেব।
4. িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র েরকেড�র এক�ট কিপ পাওয়ার অিধকার আেছ।
� া কিপর জন� িফ আদায় করেত পারেবন, িক� েসটা �িত পৃ�া 25
�ুল/অিফস কমকত�
েস�স্-এর চাইেত েবিশ হেত পারেব না। তেব যিদ িফ আদােয়র ফেল েকােনা িপতামাতা
বা েযাগ� িশ�াথ�র েরকড� েদখার ও পযােলাচনার
�
অিধকার বা�বায়েন বা�িবক েকােনা
বাঁধা হয়, তাহেল েকােনা িফ আদায় করা যােব না। িপতামাতা বা িশ�াথ�র �ারা �ুল েথেক
মূল েরকড� অবশ�ই অপসারণ করা যােব না। িশ�াগত েরকড� খুেঁ জ েবর করার বা
পুন��ার করার জন� েকােনা িফ আদায় করা যােব না।
5. যিদ পিরি�িত িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েদরেক তােদর েরকড� পিরদশন� ও
পযােলাচ
�
নার অিধকার �েয়ােগ বাধা হেয় দাঁড়ায়, তাহেল �ুল/অিফস কমকত�
� াগণেক
অনুেরাধকারীেক েরকেড�র এক�ট কিপ �দান করেবন এবং পিরদশন� ও পযােলাচনার
�
অন� েকােনা ব�ব�া করেবন।
6. যিদ একজন িশ�াথ�র িশ�াগত েরকেড� অপর েকােনা িশ�াথ�(েদর)-েক ব���গতভােব
শনা�েযাগ� তথ� থােক, তাহেল েস তথ� সংি�� িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র কােছ
�কাশ করা যােবনা।
7. েকােনা িশ�াগত �ংস করা যােব না যিদ েসটা েদখার বা পযােলাচনা
�
করার দাবী অপূণ �
েথেক থােক। তদুপির, যিদ েকােনা িশ�াগত েরকড� �ংস করেত হয়, তাহেল েস কাজ�ট
করেত হেব ে�ট এড�েকশন িডপাট� েম�-এর েরকড� িরেটনশন অ�া� িডসেপাজাল
িসে�ম ED-1 অনুযায়ী। িনেচর েসকশন VIII.A ��ব�।
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C. �জ�াদারী�হীন িপতামাতা কতৃক
� িশ�াথ�র েরকড� েদখা
1. যিদ েকােনা �জ�াদারী�হীন িপতামাতা, অথাৎ
� েয িপতামাতার সােথ স�ান বসবাস কের
না, িতিন তার স�ােনর েরকড� েদখার অনুেরাধ জানান, তাহেল ি���প�াল �জ�াদার
িপতামাতােক অথবা েয �িত�ােন সংি�� েছেলেমেয়�ট বসবাস কের, েসখােন এই
অনুেরােধর কথা অবিহত করেবন। েনা�টস�ট স�ােনর ত�াবধানকারীেক এই মেম �
অবিহত করেব েয, এক�ট অনুেরাধ জানােনা হেয়েছ, েক েসই অনুেরাধ জািনেয়েছন, কী
তার নাম, এবং কেব েস অনুেরাধ�ট হ�গত হেয়েছ। বা�েব স�ব হেল েনা�টস হেত হেব
িশ�াথ�র বািড়েত ব�ব�ত ভাষায় িলিখত। (িশ�াথ�র েরকড� অবিহত হওয়ার জন�
�জ�াদাির�হীন িপতামাতার অনুেরাধ স�িক�ত �জ�াদার িপতামাতার �িত নমুনা
িব�ি� সংযু�� নং 2 িহেসেব েদওয়া আেছ)
2. অনুেরাধকারী িপতামাতােক অনুেরাধ জানানর সময় অবশ�ই জানােত হেব েয, �জ�াদার
িপতামাতােক এক�ট সুেযাগ েদওয়া হে� �ুলেক জানানর এ জন� েয, যিদ
�জ�াদারী�হীন িপতামাতার অিধকার রিহত করা স�েক� েকােনা সুিনিদ� � আইিন
বাধ�বাধকতার নিথ বা আদালেতর আেদশ থােক, তাহেল েসটা জানানর, যিদ �ুেলর
েনা�টস পাওয়ার পরবত� 45 ক�ােল�ার িদেনর মেধ� এ ধরেনর েকােনা নিথ উপ�াপন
করা না হয়, তাহেল অবশ�ই �জ�াদারী�হীন িপতামাতােক েরকড� 45-তম িদেন েস
েরকড� েদখেত িদেত হেব। যিদ �জ�াদার িপতামাতা েরকড� �কােশর স�িত েদন,
তাহেল বা�িবকপে� যত �ত স�ব েরকড� েদখেত িদেত হেব।
D. 18 বছর বা অিধক বয়� িশ�াথ�র েরকড� েদখেত িপতামাতার অিধকার
যখন েকােনা িশ�াথ�র বয়স 18 হয়, তখন আবিশ�ক অনুমিতর দািয়� িপতামাতােদর েথেক
হ�া�িরত হয় েছেলেমেয়েদর উপর। �ুল িশ�াথ�েদরেক এক�ট অব�াহিত িদেত পাের যার
মারফত তারা যতিদন �ুেল েলখাপড়া অব�াহত রাখেব, ততিদন িশ�াথ�র উপর �েযাজ�
সকল অিধকােরর দায়দািয়� িপতামাতার উপর অপণ� করেত পারেব।
(এক�ট সহজ নমুনা 'স্ট�েড�স্ কনেস� ফম' � (িশ�াথ�র স�িতপ�) সংযু�� নং 3 িহেসেব
সংযু� করা হেলা)। তেব, এই েসকশেনর েকােনািকছ�ই িশ�াগত েরকড� বা িশ�াগত েরকড�
েথেক ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� েকােনা েযাগ� িশ�াথ�র পূবিলিখত
�
স�িত ছাড়া
িপতামাতার কােছ �কাশেক বাধা�� কের না, যিদ না তথ� �কাশ করা হয় েকােনা �া�� বা
িনরাপ�ার সােথ সংি�� পিরি�িতর কারেণ, েয পিরি�িত স�েক� িববরণ েদওয়া হেয়েছ এই
�িবধােনর েসকশন IV.A.1.d-এ।
E. �ুেলর �াফ এবং অন� েকােনা িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর কমচারী
�
কতৃক
� িশ�াথ�র
েরকড� েদখার সুেযাগ
1. িশ�কবৃ�সহ িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর অ�ভ��
� অন�ান� �ুল কমকত�
� া, যােদর
ৈবধ িশ�াগত আ�হ থােক (িনেচ েযভােব তা িনণ�ত হেয়েছ), তােদর কােছ িপতামাতা বা
েযাগ� িশ�াথ�র অনুমিত ব�িতেরেক �কােশর অিধকার অনুেমািদত। তেব, েকােনা
�ুেলর েপশাদার �ােফরও িশ�াথ�র েরকড� েদখার িনিবচার
� অিধকার অনুেমািদত নয়।
�াফেদর একজন বা িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর অন� েকােনা কমচারী
�
িযিন
িশ�াথ�র িনিদ� � েকােনা েরকড� েদখেত চান, তার অবশ�ই এ ধরেনর তথ� েদখার সুিনিদ� �
ও ৈবধ িশ�াসং�া� কারণ থাকেত হেব। ৈবধ িশ�াগত কারণ িনণয়� করেবন ি���প�াল
বা অিফেসর শীষ কম
�
কত�
� া।
2. েসাশ�াল েসফ�ট এেজ�গণ (সামা�জক িনরাপ�া �িতিনিধ, “SSAs”) এবং প�াের�স্
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অ�ােসািসেয়শন বা প�াের� �টচার এেসািসেয়শেনর সদস� বা কমকত�
� াগণ �ুেলর
কমকত�
� া বা �াফ নন এবং ফলত তারা িশ�াথ�র েরকড� েদখার জন� অনুেমািদত নন।
3. ক�া�র, কনসালট�া�, ভলাি�য়ার বা অন� েকােনা প� যারা িডপাট� েম� অভ
এড�েকশন িকছ� �ািত�ািনক পিরেষবা বা ��য়াকলাপ পিরচালনার কাজ িদেয়েছ,
তােদরেক �ুল কমকত�
� া িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের যিদ বিহরাগত প�:
a. এমন েকােনা �ািত�ািনক পিরেষবা বা ��য়া পিরচালনা কের অন�থায় যা
িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর কমচারীরা
�
করেতন;
b. িশ�াগত েরকড� ব�বহার ও িনয়�ণ সং�া� কােজ সরাসির িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর কতৃ�
� থাকেল; এবং
c. েসটা এই �িবধােনর িশ�াগত েরকেড�র ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� ব�বহার ও
পুনঃ�কাশ িনয়�ণকারী েসকশন IV.I.1 অনুযায়ী আবিশ�ক হয়।
4. �ুেলর কমকত�
� ােদর ৈবধ িশ�াগত আ�হ আেছ েযসব িশ�াগত েরকড� েদখার, �ধু
িনিদ� � েসসব দখার জন� তার অনুেমাদন আেছ, েসটা িন��ত করেত অবশ�ই যু��স�ত
প�িত ব�বহার করেত হেব। িশ�াগত েরকড� �কাশ িনয়�েণর ে�ে� যিদ ব�গত বা
�যু��গতভােব েদখার অিধকার িনয়�েণর ব�ব�া ব�বহার করা না হয়, কাযকর
�
�শাসিনক িনয়ম �িত�া করেত এবং এই েসকশেনর ৈবধ িশ�াগত আ�েহর
আবিশ�কতার িনয়ম েমেন চলা িন��ত করেত হেব।
F. েযসব সংগঠন িডপাট� েম� আভ এড�েকশেনর পে� বা জন� গেবষণা করেছ, তােদর জন�
িশ�াথ�র েরকড� েদখার অিধকার
1. গেবষণায় িনযু� সকল সংগঠেনর িশ�াথ� ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�সহ িশ�াগত
েরকড� �কাশ করেত হেত পাের, এমন েদখার জন� �িত�ান�েলার সকল অনুেরাধ
�থেম জানােত হেব িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর িরসাচ� অ�া� পিলিস সােপাট�
(গেবষণা ও নীিতগত সহায়তা) �েপর কােছ। এই েসকশেনর আওতাধীন সকল িলিখত
চ��� অবশ�ই অিফস অভ িলগ�াল সািভ�েসস (আইনগত পিরেষবা অিফস) কতৃক
�
অনুেমািদত হেত হেব।
2. েকােনা িশ�াথ�র িশ�াগত েরকেড�র অ�ভ��
� ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�
িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র অনুমিত ব�িতেরেক �কাশ করা হেত পাের যিদ তা �কাশ
করা হয় িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর পে� বা জন� িন�িলিখত গেবষণায় িনেয়া�জত
�িত�ােনর কােছ করা হয়: (a) িশ�াথ� সহায়ক ে�া�াম ৈতির করা, যাচাই করা, বা
পূবাভাসমূ
�
লক পরী�া করা; (b) িশ�াথ� সহায়ক ে�া�াম �েয়াগ করা; এবং (c)
িশ�ািনেদ� শনা উ�ত করা।
3. এই েসকশন অনুযায়ী তথ� �কাশ করা েযেত পাের, যিদ একমা�:
a. গেবষণা�ট পিরচািলত হয় এমন এক�ট প�িতেত যােত িপতামাতা ও িশ�াথ�র
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� েদখার ৈবধ আ�হ আেছ, �িত�ান�টর েতমন
�িতিনিধ ছাড়া অপর েকােনা ব���র এসব তথ� েদখার অনুেমাদন েদওয়া হয় না;
b. েয িবষেয় গেবষণার জন� তথ� ব�বহার করার �েয়াজন হয়, েসটা স�� হওয়ার পর
তথ� মুেছ েফলা হয়; এবং
c. িডপাট� েম� অভ এড�েকশন সংগঠন�টর সােথ এমন এক�ট িলিখত চ��� স�াদন কের
যা: (i) গেবষণার উে�শ�, পিরসর এবং সময়সীমা এবং �কািশত তথ� িনিদ� �ভােব
উে�খ কের েদয়; (ii) সংগঠেনর জন� িশ�াগত েরকেড�র ব���গতভােব শনা�েযাগ�
তথ� �ধু িলিখত চ���েত উি�িখত উে�শ� পূরেণর জন� গেবষণায় ব�বহার করেত বাধ�
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থাকেত হেব; (iii) সংগঠেনর জন� গেবষণা কাজ�ট এমনভােব পিরচালনা করেত হেব
যােত িপতামাতা ও িশ�াথ�েদর ব���গতভােব শনা�েযাগ� িশ�াগত েরকেড�র তথ�
যােত �িত�ান�টর ৈবধ আ�হ আেছ, েতমন অনুেমািদত ব��� ছাড়া অপর েকউ
ব�বহার না কের, েযভােব এই অংেশ সং�ািয়ত করা হেয়েছ; এবং (iv) েয উে�েশ�
গেবষণা�ট পিরচািলত হয়, েসটার জন� যখন তেথ�র আর �েয়াজনীয়তা থাকেব না,
তখন সংগঠন�টেক বাধ�তামূলকভােব িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর সকল
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �ংস করেত বা েফরত িদেত হেব এবং কখন তথ�
েফরত েদওয়া বা �ংস করা হেব, তার সময়সীমা উে�খ করা থাকেত হেব।
4. েকােনা গেবষণার সূচনা করেত বা গেবষণার ফলাফেলর সােথ একমত হেত বা �ীকৃিত
িদেত িডপাট� েম� অভ এড�েকশন বাধ� নয়।
5. "সংগঠন" (organization) পদ�ট েয অেথ এই
�
অংেশ ব�বহার করা হেয়েছ, তার মেধ� আেছ
েফডােরল, ে�ট এবং েলাকাল এেজ��, এবং �াধীন সংগঠন, তেব তা �ধু এ�েলােত
সীিমত নয়।
6. িশ�াগত েরকড� েথেক অ-শনা�কৃত িশ�াথ� পযােয়র
�
উপা� �িত�ট েরকেড� এক�ট
েকাড সংযু� কের িশ�াগত গেবষণার জন� �াপকেক একই সূ� েথেক �া� তেথ�র
সােথ মানানসই করা জন� �কাশ করা হেত পাের যিদ:
a. কীভােব এক�ট েরকেড�র েকাড ৈতির ও সংেযাজন করা হেব, অথবা েরকেড�র েকাডএর উপর িভি� কের েসটা কীভােব একজন �াপকেক েকােনা িশ�াথ� শনা� করার
সুেযাগ েদেব, েস িবষয়ক েকােনা তথ� অ-শনা�কৃত উপা� �দান করেব না;
b. েরকড� েকাড ব�বহার করা হেব একমা� িশ�া গেবষণা েকােনা অ-শনা�কৃত েরকড�
শনা� করা ছাড়া অন� েকােনা উে�েশ� ব�বহার করা হয় না এবং েসটােক েকােনা
িশ�াথ�র ব���গতভােব শনা�েযাগ� পিরিচিত িন��ত হওয়ার কােজ ব�বহার করা
যােব না; এবং
c. েরকড� েকাড েকােনা িশ�াথ�র েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র, স্ট�েড�
আইেডি�িফেকশন ন�র (েযমন OSIS ন�র) বা ব���গত তথ�-িভি�ক নয়।
G. িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর অ�ািচভেম� অ�া� িরেপা�ট� ং ইেনােভশন িসে�ম (ARIS)এর মাধ�েম িশ�াথ�র েরকেড� েরকড� েদখা
�ুেলর কমকত�
� াগণ েটিলেফােনর মাধ�েম িপতামাতােদরেক ARIS কীভােব ব�বহার করেত হয়
এবং �েবশ করেত হয়, েস ব�াপাের িনেদ� শনা িদেত পারেবন। তেব িশ�াগত েরকড�,
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ�, িকংবা েকােনা পাসওয়ােড�র তথ� েটিলেফােন �কাশ করা
অনুেমািদত নয়। ARIS পাসওয়াড� েটিলেফােন �া� অনুেমাদনিভি�ক িরেসট করা যােব না।
H. েদখার সুেযােগর অনুেরাধ েরকড� করা
1. সকল েরকড� েদখার অনুেরােধর এবং �িত�ট িশ�াথ�র সকল িশ�াগত েরকেড�র
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কােশর েরকড� অবশ�ই সংর�ণ করেত হেব, সােথ
সােথ সকল ে�ট ও �ানীয় িশ�া কতৃপ
� ে�র নাম এবং েফডােরল কমকত�
� া ও এেজ��র
নামও সংর�ণ করেত হেব যা এই �িবধােনর েসকশন IV.A.1.c-এ েদওয়া আেছ, যারা
েসকশন IV.I.2-এর অধীেন অনুমিত ব�িতেরেক িশ�াথ�র িশ�াগত েরকেড�র
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� আরও �কােশর অিধকার িদেত পােরন।
2. েরকড� অবশ�ই সংর�ণ করেত হেব িশ�াথ�র িশ�াগত েরকেড�র সােথ, যতিদন পয�
�
েরকড� সংর�ণ করা হয়, ততিদন পয�।
�
3. �িত�ট তথ� �কােশর অনুেরােধর বা তথ� �কােশর জন� এক�ট েরকড� অবশ�ই সংর�ণ

T&I 31990 Chancellor Regulation A-820 (Bangla/Bengali)

9

েগাপনীয়তা ও িশ�াথ�র েরকড� �কাশ; েরকড� সংর�ণ

A-820

4.

5.

6.

7.

8.

6/29/2009

করেত হেব, েস েরকেড� যা অ�ভ��
� থাকেত হেব:
a. কারা অনুেরাধ জািনেয়েছ বা িশ�াথ�র িশ�াগত েরকড� েথেক ব���গতভােব
শনা�েযাগ� তথ� েদখার অিধকার েপেয়েছ;
b. অনুেরাধকারী প��েলার অনুেরাধ জানানর বা তথ� েদখার ৈবধ আ�েহর িবষয়; এবং
c. বা�েব েয তথ� �কাশ করা হেয়েছ।
এই �িবধােনর েসকশন IV.H.8-এর অধীেন সংরি�ত বাড়িত তথ� �কােশর েরকেড�র
এক�ট কিপ সং�হ করেত হেব এবং অবশ�ই সংর�ণ করেত হেব এবং েকােনা িপতামাতা
বা েযাগ� িশ�াথ�র অনুেরােধর ে�ি�েত পযােলাচনার
�
জন� উপ�াপন করেত ��ত
রাখেত হেব যা এই �িবধােনর েসকশন IV.H.1 অনুযায়ী বাধ�তামূলক।
যখন জ�ির �া�� ও িনরাপ�াজিনত ব�িত�েমর কারেণ এই �িবধােনর েসকশন
IV.A.1.d অনুযায়ী িশ�াগত েরকেড�র ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কাশ করা হয়,
তখন িন�িলিখত তথ� অবশ�ই েরকড� কের রাখেত হেব:
a. েকােনা িশ�াথ� বা অন� কারও �া�� ও িনরাপ�াজিনত �কাশেযাগ� ও উে�খেযাগ�
�মিক যা তথ� �কােশর িভি� ৈতির কেরেছ; এবং
b. েকান প�সমূেহর কােছ তথ� �কাশ করা হেয়েছ।
যিদ িন�িলিখত প��েলার থেক অনুেরাধ জানােনা বা �কাশ করা হয়, তাহেল এই
�িবধােনর েসকশন IV.H.1 েথেক েসকশন 5 পয�
� �েযাজ� নয়:
a. িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�;
b. েকােনা �ুল কমকত�
� া;
c. িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র স�িত আেছ, এমন েকােনা প�; িকংবা
d. এমন েকােনা প� যারা িন�িনিলিখত পিরি�িতর অধীেন েরকড� েপেত চান (i)
েকােনা েফডােরল �া� জুির বা অন� েকােনা আইন ে�ােয়াগকারীর সিপনা এবং
ইসু�কারী আদালত/�িত�ান এই মেম আেদশ
�
কেরেছন েয সিপনার অব�ান বা
িবষয়ব� িকংবা সিপনার জবােব েয তথ� �দান করা হেয়েছ তা �কাশ করা হেব না;
িকংবা (ii) েকােনা তদে�র বা 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B)-েত তািলকাভ�� িকংবা 18
U.S.C. 2331-েত সং�ািয়ত েকােনা অভ��রীন বা আ�জ�ািতক স�াসবাদী
কাযকলােপর
�
মামলার সােথ সংি�� যু�রা� সরকােরর অ�াটিন েজনােরল
�
(িকংবা
ভার�া� ব���, তেব অ�ািস��া� অ�াটিন েজনােরেলর
�
িন�তর হেত পারেব না)-এর
কাছ েথেক �া� এক�ট একতরফা রায়।
এই �িবধােনর েসকশন IV.H.8-এ উে�খ ছাড়াও যিদ িডপাট� েম� অভ এড�েকশন এই
�িবধােনর েসকশন IV.I.2-এর অধীেন �ীকৃত িহেসেব ধারণা কের িশ�াগত েরকেড�র
ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কাশ কের, তাহেল এই েসকশেনর অধীেন েসসব তথ�
�কােশর েরকেড� অবশ�ই িন�িলিখত�েলা অ�ভ��
� থাকেত হেব:
a. অিতির� প��েলার নাম যােদর কােছ �াপক প��েলা িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর পে� তথ� �কাশ করেত পাের; এবং
b. তথ� পাওয়ার অনুেরাধকােল বা তথ� �াি�কােল �িত�ট অিতির� পে�র েযসব ৈবধ
আ�হ িছল।
এই �িবধােন েসকশন IV.A.1.c-েত তািলকাভ�� েকােনা ে�ট বা �ানীয় িশ�াগত
কতৃপ
� � বা েফডােরল অিভস বা এেজ�� যা িশ�াগত েরকড� েথেক এই �িবধােনর
েসকশন IV.I.2 অনুযায়ী আরও তথ� �কাশ কের, তাহেল তারা েযসব অিতির�
প��েলার কােছ িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর পে� তথ� �কাশ কেরেছ, েসসব
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অিতির� প��েলার নাম এবং তেথ�র জন� তােদর ৈবধ আ�হ অবশ�ই েরকেড� রাখেত
হেব, যিদ তা িন�িলিখত সূ� েথেক ল� হেয় থােক:

a. েকােনা িশ�ািবষয়ক এেজ�� বা �িত�ান (েযমন িডপাট� েম� অভ এড�েকশন) যা
বাড়িত �কােশর িবষয় েরকড� করা হয়িন; িকংবা
b. এই �িবধােনর েসকশন IV.A.1.c-েত তািলকাভ�� অপর েকােনা ে�ট বা �ানীয়
িশ�াগত কতৃপ
� �, িকংবা েফডােরল কমকত�
� া বা এেজ��।

েকােনা ে�ট বা �ানীয় িশ�াগত কতৃপ
� � বা েফডােরল কমকত�
� া বা এেজ�� যা এই েসকশন
IV.H.8-এর অধীেন তথ� বাড়িত �কােশর িবষয় েরকড� কের, তারা িশ�াথ�র নােমর �েল
িশ�াথ�েক িশ�াথ�র �াস, �ুল, িডি�� বা অপর েকােনা যথাযথ দেলর অ�ভ��
� কের েরকড�
সংর�ণ করেত পাের।
িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর অনুেরাধ পাওয়ার পর এসব কমকত�
� া বা এেজ���েলা যারা বাড়িত
তথ� �কােশর এক�ট বাড়িত েরকড� সংর�ণ কের, তােদরেক অবশ�ই বাড়িত তথ� �কােশর
েরকেড�র এক�ট কিপ িডপাট� েম� অভ এড�েকশনেক যু��স�ত সমেয়র মেধ�, তেব 30 িদেনর
অিতির� নয়, িদেত হেব।

I.

V.

তথ� পুনঃ�কাশ
1. িশ�াগত েরকেড�র ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কাশ করা েযেত পাের �ধু এমন
পিরি�িতেত যা েয পে�র কােছ তথ� �কাশ করা হে� তারা েস তথ� অপর েকােনা
পে�র কােছ িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র কােছ পূব েথেক
�
স�িত না িনেয় �কাশ
করেত পারেব না। কমকত�
� া, কমচারী
�
এবং েয প��েলা এই �িবধা্েনর েসকশন IV.I.1এর অধীেন তথ� লাভ কের, তােদর �িতিনিধগণ তথ� ব�বহার করেত পারেবন, তেব তা
হেত হেব �ধু তথ� �কাশকােল �দ� উে�েশ�র সােথ সংি��।
2. এই �িবধােনর েসকশন IV.I.1 িডপাট� েম� অভ এড�েকশনেক ব���গতভাব শনা�েযাগ�
তথ� �কােশ িবরত রােখ না এই ধারণায় েয, তথ� �হণকারী প� িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর পে� তথ� বাড়িত �কাশ করেত পাের, যিদ:
a. স�িত ব�িতেরেক েকােনা িশ�াথ�র িশ�াগত েরকড� েথেক ব���গতভােব
শনা�েযাগ� তথ� �কাশ করা অন� েকােনাভােব অনুেমািদত হয়; এবং
b. িডপাট� েম� অভ এড�েকশন এই �িবধােনর েসকশন IV-এর সােথ সাম�স�িবধান
কের; িকংবা েকােনা প� েয এক�ট আদালেতর িনেদ� শনা লাভ কের বা আইন
অনুযায়ী ইসু� করা সিপনা লাভ কের এবং এই �িবধােনর েসকশন IV.A.1.b অনুযায়ী
িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর পে� সংি�� েস আেদশ বা সিপনা পিরপালন করেত
িশ�াগত েরকেড�র ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� পুনঃ�কাশ কের, তাহেল এই
�িবধােনর েসকশন IV.H.1.d অনুযায়ী েনা�টিফেকশন �দান কের।

েরকড� সংেশাধন ও আিপল করার অনুেরাধ জানানর ���য়া
A. যিদ েকােনা িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ� িব�াস কেরন েয সংি�� িশ�াথ�র িশ�াগত েরকেড�
এমন িকছ� তথ� আেছ যা অযথাথ, � িব�াি�কর বা িশ�াথ�র েগাপনীয়তা ভ�কারী, তাহেল
িতিন েরকড� সংশন করেত বলেত পারেবন। যিদ িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ� ে�শাল
এড�েকশন ি�িনেকল েরকড� ছাড়া অন�ান� িশ�াগত েরকড� সংেশাধন করেত চান, তাহেল
তােক েরকড� সংর�কারী �ুল বা অিফেস অনুেরাধ জানােত হেব। যিদ ে�শাল এড�েকশন
ি�িনেকল েরকড� সংেশাধন করেত চাওয়া হয়, তাহেল অনুেরাধ জানােত হেব CSE
েচয়ারপাসন� বা তার ভার�া� ব���র কােছ। িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ�েক এক�ট িলিখত
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অনুেরাধপ� পূরণ করেত হেব যােত িন�িলিখত তথ��েলা থােক:
1. েযসব িবষয় আপিন অযথাথ, � িব�াি�কর বা িশ�াথ� েগাপনীয়তার েগাপনীয়তা অিধকার
ল�নকারী দাবী কেরন, েস�েলা স�েক� তথ�;
2. েসসব িশ�াগত েরকড� েয�েলােত িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ� িব�াস কেরন েয তথ�
সংরি�ত আেছ;
3. দাবী জানানর কারণ (েযমন েকেনা িতিন িব�াস কেরন েয তথ� অযথাথ, �
িব�াি�করইত�ািদ); এবং
4. িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ�র ��ািবত পিরবন।�
েচয়ারপাসন,
� অিফস িডের�র বা ি���প�াল/ভার�া� ব��� অনুেরাধ�ট পযােলাচনা
�
করেবন
এবং েস�ট পাওয়ার পেনেরা (15) �ুল িদবেসর মেধ� এক�ট িস�া� েনেবন। িতিন �েযাজ�
হেল িশ�াথ�র েরকড� পিরমাজ�ন বা েকােনা িকছ� মুেছ েফলেতও পারেবন। েকােনা িকছ�
অপসারণ, পিরমাজ�ন বা মুেছ েফলার অথ নয়
�
এটা �ীকার কের েনওয়া নয় েয েকােনা িকছ�
অযথাথ অ�ভ
�
� করা হেয়িছল বা েকােনা ব��� অযথাভ�ভােব েরকেড� েকােনা িকছ� অ�ভ��
�
��
কেরিছেলন।
পযােলাচনাকারীেক
�
িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ�েক অনুেরােধর এক�ট িলিখত জবাব েদেবন
এবং তার িস�াে�র ব�াখ�া েদেবন। যিদ পযােলাচনাকারী
�
পুেরা বা আংিশক অনুেরাধ
�ত�াখ�ান কেরন, তাহেল তার িস�াে�র সােথ িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র কােছ তার
িস�াে�র িব�ে� আিপল ও িহয়ািরং-এর অনুেরাধ জানাবার অিধকার স�েক� েনা�টস
অ�ভ��
� করেত হেব।
যিদ পযােলাচনাকারী
�
পুেরা বা আংিশক অনুেরাধ �ত�াখ�ান কেরন বা �দ� সময়সীমার মেধ�
এক�ট রায় িদেত অপারগ হন, তাহেল িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েক এক�ট িনয়িমত
িহয়ািরং-এর অনুেরাধ জানােত পারেবন কিমউিন�ট বা হাই �ুল সুপািরনেটনেড�-এর কােছ
অনাকাঙি�ত রােয়র বা রায় িদেত ব�থতার
�
কুিড় (20) �ুল িদবেসর মেধ�।
িহয়ািরং অিফসার হেত পােরন েয েকােনা ব��� যার এ ���য়ার ফলাফেলর সােথ েকােনা
স�ক� েনই।
িহয়ািরং হেত হেব এক�ট যু��স�ত সমেয়র জন� িব�ি� িদেয়, িক� তা কুিড় (20) িদেনর
পের হেত পারেব না, এবং িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েক িহয়ািরং-এর পযা�
� সময় িদেয়
তািরখ, �ান ও সময় জািনেয় েনা�টস িদেত হেব।
িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েক পূণ ও
� ন�ায়স� সুেযাগ িদেত হেব আিপেল উ�ািপত
সমস�া�টর সােথ �াসি�ক �মাণ উপ�াপেনর এবং তার পছে�র ও তার িনেজর অেথ �
অ�াটিনসহ
� েকােনা একজন ব���েক আিপেলর সময় �িতিনিধ� করার বা সহায়তা �দােনর।
িহয়ািরং-এর িনয়িমত েরকড� সংর�েণর �েয়াজন েনই। তেব িহয়ািরং অিফসারেক অবশ�ই
গৃহীত সাে��র ও উপ�ািপত �মােণর পযা�
� েনাট িনেত হেব যােত িতিন িলিখত ফলাফল
িদেত পােরন। িহয়ারং অিফসােরর িস�া� অবশ�ই একমা� িহয়ািরং-এ উপ�ািপত �মােণর
িভি�েত হেত হেব।
িহয়ািরং অিফসােরর িলিখত িরেপােট� র মধ� অবশ�ই নূ�নতমপে� �মােণর সারসংে�প এবং
িস�াে�র কারণ অ�ভ��
� করেত হেব এবং তা ইসু� করেত হেব িহয়ািরং স�� করার েচৗ�
(14) ক�ােল�ার িদবেসর মেধ�।
যিদ িহয়ািরং অিফসার িনধারণ
� কের ন েয িশ�াগত েরকেড�র তথ� অযথাথ, � বই�াি�কর,
িকংবা িশ�াথ�র েগাপনীয়তার অিধকার ল�ন, তাহেল িহয়ািরং অিফসার
পযােলাচনাকারীেক
�
িনেদ� শ েদেবন েরকড� যথািবিহত সংেশাধন করেত ও এবং িপতামাতা বা
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েযাগ� িশ�াথ�েক েসটা িলিখতভকােব অবিহত করেত। িহয়ািরং অিফসােরর িস�া�ই চূ ড়া�।
J. যিদ িহয়ািরং অিফসার িনধারণ
� কেরন েয িশ�াগত েরকেড�র তথ� অযথাথ, � িব�াি�কর বা
অন� েকােনাভােব িশ�াথ�র েগাপনীয়তার অিধকার ভ� কেরিন, তাহেল িহয়ািরং অিফসােরর
িস�াে� িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ�েক এটা জানােত হেব েয, তােদর অিধকার আেছ িববদমান
িবষেয়র েরকেড� এক�ট ম�ব� করার বা েকন িতিন িহয়ািরং অিফসােরর িস�াে�র সােথ
একমত নন, েতমন িববৃিত অ�ভ��
� করার, বা উভয়�ট করার। যিদ এ ধরেনর িববৃিত
িপতামাতা/েযাগ� িশ�াথ� িশ�াথ��টর িশ�াগত েরকেড� অ�ভ��
� কেরন, তাহেল েরকড��ট
যতিদন থাকেব, েস িববৃিত�ট েরকড��টর িববদমান অংেশ ততিদন সংরি�ত থাকেব এবং েসটা
�কািশত হেব যখিন িববৃিতর সােথ স�ক�যু� েরকড��ট �কাশ করা হেব।
VI.

িশ�াগত েরকড� হ�া�র
যখন �ুল কমকত�
� াগণ িশ�াথ�র েরকড� েকােনা �ুল বা িশ�াগত এেজ��/�িত�ােনর কােছ
হ�া�র কেরন, তখন িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র স�িতর �েয়াজন হেব না। তেব �ুেলর
কমকত�
� ােক এক�ট যু��স�ত উেদ�াগ িনেত হেব িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�েক তথ� �কােশর
িবষেয় অবিহত করার যিদ না িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ� েস অনুেরােধর সূচনা কের থােকন বা
�ুেলর বািষক
� েনা�টিফেকশেন �ুল িশ�াগত েরকড� অ�ভ��
�
কের অন�ান� এেজ�� বা
�িত�ানসমূেহর কােছ, যারা েরকেড�র জন� অনুেরাধ কেরিছল বা েযেগােলােত িশ�াথ� এনেরাল
হওয়ার আ�হ বা ই�া �কাশ কেরেছ, িকংবা ইেতামেধ� িশ�াথ� এনেরাল কেরেছ, েয ে�ে� এই
তথ� �কাশ িশ�াথ�র এনেরালেম� বা বদিলর সােথ স�িক�ত। অনুেরাধ করেল ে�িরত
েরকড�সমূেহর এক�ট কিপ িপতামাতা বা েযাগ� িশ�াথ�র কােছ পাঠােনা হেব, এবং িপতামাতা বা
েযাগ� িশ�াথ�র সুেযাগ থাকেব �কািশত েরকড� স�েক� আপি� জানাবার। এক�ট গাইেড�
েফা�ার ে�রেণর আেগ ি���প�াল বা যথাযথ ভার�া� ব���েক অবশ�ই েফা�ার পযােলাচনা
�
করেত ও সকল েময়ােদা�ীণ এবং/অথবা
�
অ�েয়াজনীয় তথ� অবশ�ই অপসারণ করেত হেব।

VII.

FERPA-এর বাধ�তামূলক িব�ি�
FERPA অনুযায়ী �ুল কমকত�
� ােদরেক বাধ�তামূলকভােব িপতামাতা ও েযাগ� িশ�াথ�েদরেক
িশ�াথ�েদর েরকড� স�েক� তােদর অিধকােরর বািষক
� িব�ি� িদেত হেব। বািষক
� িপতামাতােদর
অিধকার এবং দািয়ে�র িবল (Bill of Parent Rights and Responsibilities) িবিল করা, যার অ�ভ��
�
আেছ FERPA সং�া� বাধ�তামূলক তথ�, যার মাধ�েম িব�ি�করেণর শত� পূরণ করেব।
িপতামাতােদর অিধকােরর িবল (প�াের� িবল)-এর কিপ পাওয়া েযেত পাের অনলাইেন
িডপাট� েম� এই ওেয়বসাইেট: https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/parents'bill-of-rights-for-data-privacy-and-security িকংবা িডিভশন অভ ফ�ািমিল অ�া� কিমউিন�ট
এনেগজেম� অিফেস
52 Chambers Street, Room 108, New York, NY 10007, (212) 374-4118,
FACE@schools.nyc.gov. িশ�াথ� অিদকােরর সনদ-এ অ�ভ��
� আেছ শৃ�লািবিধ (িডিসি�ন েকাড)
ডকুেম� এবং েসটা পাওয়া যােব এই ওেয়বসাইেট https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-forstudents/discipline-code

VIII.

েরকড� ধারণ, সংর�ণ, এবং �ংস করা
A. ে�েটর েরকড� ধারণ ও �ংস করার সময়সূিচ
ে�ট এড�েকশন িডপাট� েম�, NY ে�ট আক�াইভস্-এর পৃ�েপাষকতার অধীেন েরকড�
সংর�ণ এবং �ংস করার এক�ট সিব�ার সময়সূিচ েঘাষণা কের। 2004 সােল সংেশািধত
'েরকড�স্ িরেটনশন অ�া� িডসপ�জশন ��াজু�ল ED-1 (Records Retention and Disposition
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Schedule ED-1) ডকুেম� েদখেত পাওয়া েযেত পাের ে�েটর আক�াইেভ
http://www.archives.nysed.gov/records/retention_ed-1, সহজলভ� PDF ফম�ােট।
�
েরকড��েলা আইনস�তভােব �ংস কের েদওয়ার আেগ �ুল িডি�� কমকত�
� ােদর জন�
িনিদ� � েরকড� ধের রাখার সমেয়র নূ�নতম ৈদঘ�� িন��ত হেত হেল অবশ�ই ��াজুল ED-1
েদখেত হেব।
DOE আক�াইভ িসে�ম এবং সংি�� প�িত স�িক�ত সকল তথ� পাওয়া যােব এই
ওেয়বসাইেট: https://infohub.nyced.org/nyc-doe-topics/Policies/doe-records-archiving
B. �ুল েরকেড�র েগাপনীয়তা সংর�ণ
1. �ুল, িফ� সােপাট� েস�ার, সুপািরনেটনেড� অিফস এবং অন�ান� েযসব অব�ােন
িশ�াথ�েদর ও অন�ান� েগাপনীয় েরকড� সংর�ণ করা হয়, েস�েলা যখন সংি��
�ান�েলােত থােক, পিরত�� হয় বা সংর�ণাগাের রাখা হয়, তখন অবশ�ই এসব
েরকেড�র েগাপনীয়তা সংর�েণর পদে�প �হণ করেত হেব। এটা িশ�াথ�েদর তথ� ও
কমচারীেদর,
�
উভেয়র ব���গত তথ�, েযমন েসাশ�াল িসিকউির�ট ন�র, ফাইল ন�র,
�া��িবষয়ক তথ�, ব�াংক আ�াকাউ�, ইত�ািদর ে�ে� �েযাজ�। সকল িডপাট� েম� অভ
এড�েকশেনর কমচারীগণেক
�
�াত�িহক আবজ�না েফলার সময় অবশ�ই সাবধানতা
অবল�ন করেত হেব যােত তেথ�র েগাপনীয়তা র�ার িবষেয় িন��ত হওয়া যায়।
2. �িত�ট �ুল, কিম�ট অন ে�শাল এড�েকশন, এবং িডপাট� েম� অভ এড�েকশন
অিফসেক অবশ�ই েরকড�সমূেহর যথািবিহত �ংস বা সংর�ণ করা িন��ত করেত হেব।
ি���প�াল, অিফেসর �ধান কত�া, িকংবা �ুল �শাসেনর অন� েকােনা ভার�া� ব��� বা
ত�াবধায়কেক অবশ�ই িন��ত করেত হেব েয, েরকড�সমূেহর যথািবিহত ব�ব�াপনা
হেয়েছ এবং েস�েলা �ংস করা হেব না সংর�ণাগাের পাঠােনা হেব, তারা িনধারণ
�
করেবন। এছাড়াও িতিন েযসব েরকড� �ংস করা হেব, েস�েলা শনা� কের এক�ট ফম �
সই করেবন এবং েগাপনীয়তার যথািবিহত ���য়া েয পিরপালন করা হেয়েছ, েসটা
�ত�য়ন করেবন। �ত�য়নকারী (সা�ট� িফেকশন) ফম�েলা
�
অবশ�ই �ুল/অিফস সাইেট
সংর�ণ করেত হেব।
3. যখন েগাপনীয় তথ�স�িলত েরকড� েফেল িদেত হেব, তখন েস�েলােক অবশ�ই ে�ড
(কুিচ-কুিচ কের কাটা) করেত হেব যােত িন��ত করা যায় েয েগাপন তথ� �ংস হেয়েছ।
েফেল েদওয়ার বা��েলােক অবশ�ই সাবধােন েলেবল লাগােত হেব এবং েয�েলােত
িশ�াথ�েদর েরকড� রেয়েছ, েস�েলােতও একইভােব েলেবল লাগােত হেব। ডকুেম�
ে�ড (কুিচ-কুিচ কের কাটার) করায় সহায়তার জন� ভার�া� �াফেক অবশ�ই িফ�
সােপাট� েস�াের েযাগােযাগ করেত হেব।
4. �ুল�েলােক যতদূর পয�
� স�ব েচ�া করেত হেব িশ�াথ� ��াজুেয়ট হওয়ার পরবত�
কমপে� 10 বছর িকংবা তােদর বয়স 27 হওয়া পয�,
� এ দুেটার েযটা পের সংঘ�টত হেয়,
েস পয�
� িশ�াথ�েদর েরকড� �ুল সাইেট সংর�ণ করার। তারপর �ুেলর সংর�ণাগার
স�সারেণর জন� �ুল�েলা অফ-সাইট (দূরবত� �ান) ব�ব�াপনার আেয়াজন করেত
পারেব যােত েযসব িশ�াথ� ��াজুেয়ট হেয়েছ বা িনউ ইয়ক� িস�ট �ুল িসে�ম ত�াগ
কেরেছ, তােদর েরকেড�র �ায়ী সংর�ণ করা যায়, যিদ এ ধরেনর ব�ব�ায় এ ধরেনর
েরকেড�র জন� �ুেলর দায়ব�তা পিরবিত�ত না হয়। 6 আক�াইেভ সংর�েণর জন�
5

6

িশ�াথ�েদর েরকড� িড�জটােল �পা�েরর িকছ� িকছ� �েজ� ইেতামেধ� �� হেয়েছ।
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িনধািরত
�
বাে�র উপাদান�েলা অবশ�ই িনধািরত
�
�ােন ে�রেণর লে�� সাবধানতার সােথ
েলেবলযু� করেত হেব যােত িন��ত করা যায় েয, েগাপনীয়তা সংরি�ত হেয়েছ এবং
ডকুেম��েলা পরবিত� েকােনা তািরেখ সহেজ ও দ�তার সােথ পুন��ার করা স�ব
হেব। েযসব বাে� িশ�াথ�েদর েরকড� আেছ, েস�েলার বাইের ��ভােব েলেবলযু�
করেত হেব েয, এ�েলােত িশ�াথ�েদর েরকড� রেয়েছ। সংর�ণাগাের পাঠােনা
ডকুেমে�র সূিচপ� �ুেল/�ুল কতৃক
� সংর�ণ করেত হেব। সংর�ণাগাের ডকুেম�
পিরবহেনর এবং/অথবা আনা/েনওয়ার ব�াপাের দািয়��া� �ুল �াফেক িফ� সােপাট�
েস�ার-এর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
5. কখন ডকুেম� সংর�ণাগাের পাঠােত হেব, েসটা জানার জন� অবেশ� ��াজুল
(Schedule) ED-1 অবশ�ই পযােলাচনা
�
করেত হেব যােত পিরবিত�েত েকান তািরেখ
েস�েলা �ংস করেত হেব, তা িনধারণ
� করা যায়। িকছ� িকছ� েরকড� অবশ�ই �ায়ীভােব
েরেক িদেত হেব। তেব, ব� �ুল েরকড� িশ�াথ� হাই �ুল েথেক ��াজুেয়ট হেয় যাওয়ার বা
িনয়মানুযায়ী ��াজুেয়ট হেত পারার ছয় বছেরর মেধ� �ংস কের িদেত হেত পাের।
িডপাট� েম� অভ এড�েকশেনর �েয়াজেন িশ�াথ�রা কমপে� 27 বছর বয়সী না হওয়া
পয�
� ডকুেম��েলােক �ংস করা যােব না। যিদ সংর�ণাগাের পাঠােনা বা��েলােত
পরবত� েকােনা এক সমেয় �ংস করা হেব এমন েরকড� থােক, তাহেল বাে�র বাইের
থাকা ফম-এ
� েরকড� �ংস করার তািরখ উি�িখত থাকেত হেব। েস ফম-এর
�
এক�ট কিপ
অবশ�ই িনিদ� � সাইেট ে�রেণর দািয়��া� ব���র কােছ থাকেত হেব।
অনু�হ কের েজেন রাখুন: �িতবি�তাযু� িশ�াথ�েদর ে�শাল এড�েকশেনর
ফাইল�েলােক িশ�াথ�র বয়স েয বছর 32 হেব, েস বছর পয�
� সংর�ণ করেত হেব।
IX.

X.

সােবক িশ�াথ�েদর েরকড�
সােবক িশ�াথ� যারা তােদর �ুল েরকড� েপেত আ�হী, িকংবা েযসব ব��� বা এেজ��
িশ�াথ�েদর পে� েরকড� পাওয়ার অিধকার রােখ, তােদরেক েযাগােযাগ করেত হেব িশ�াথ��ট
সবেশষ
�
েয �ুেল পেড়েছ, েস �ুল�টেত। এসর অনুেরােধ স�াব� অিধকতর তথ� �দান করেত
হেব, েযমন িশ�াথ� থাকাকালীন তার নাম ও �ঠকানা, তার জ�তািরখ ও েসাশ�াল িসিকউির�ট
ন�র, এবং উপি�িতর তািরখসমূহ। যিদ �ুল�ট ব� হেয় িগেয় থােক বা েস�টর অ��� যিদ িবলীন
হেয় থােক, তাহেল েরকেড�র জন� অনুেরাধ জানােত হেব সংি�� িফ� সােপাট� েস�াের।
এছাড়াও অনুেরাধকারী অিফস অভ স্ট�েড� এেনারলেম�-এও েযাগােযাগ করেত পাের
(“OSE”)।
অনুস�ান
এই �িবধান সং�া� সকল অনুস�ান িনেচর �ঠকানায় পাঠােত হেব:
Office of Legal Services
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007
েফান: 212-374-6888
ফ�া�: 212-374-5596
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চ�াে�লেরর �িবধান A- 820 – সংযু�� নং 1 – পৃ�া 2 এর 1
িশ�াথ�র েরকড� �কােশ িপতামাতার স�িত
আিম, (বড় ছাপার অ�ের নাম), _______________________________________, (বড় ছাপার
অ�ের িশ�াথ�র নাম)___________________________________, (DOB),_________________,
(িশ�াথ�র ID #)_____________________________, েয িনউ ইয়ক� িস�ট পাবিলক �ুেল পড়ােলখা
করছে◌/কেরেছ (বছর/সময় পিরসর) ____________________________। সবেশষ
�
েয �ুেল
পড়ােলখা কেরেছ, েসটা হেলা (�ুেলর
নাম/�ঠকানা)__________________________________________ যা
(বেরা)______________________________-েত অবি�ত। এ িশ�াথ�র বয়স 18-এর কম।
দয়া কের আরও তথ� থাকেল িদন যা �ারা আপনার িশ�াথ�র েরকড� খুেঁ জ েপেত সুিবধা হয় (েযমন,
নাম ও �ঠকানা, যিদ েস �ুেল থাকাকােল িভ� হেয় থােক)।
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
আিম আমার স�ােনর েরকড� িন�িলিখত�েলাসহ (েরকড� িনিদ� � কের উে�খ ক�ন) িনউ ইয়ক� িস�ট
িডপাট� েম� অভ এড�েকশন-েক �কাশ করার স�িত িদ��:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________�াপক:
(ব���, এেজ��, বা েকা�ািনর নাম ও �ঠকানা িদন) _______________________________________
�কােশর কারণ:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
িপতামাতার �া�র __________________________________________তািরখ: _________________
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চ�াে�লেরর �িবধান A- 820 – সংযু�� নং 1 – পৃ�া 2 এর 2
েরকড� �কােশ িশ�াথ�র স�িত
আিম, (বড় ছাপার অ�ের নাম) ________________________________, (জ�তািরখ)
___________________, (স্ট�েড� ID #) ____________________________ েয বছের/সময়-পিরসের
িনউ ইয়ক� িস�ট পাবিলক �ুেল পড়ােলখা কেরেছ ____________________। সবেশষ
�
আিম েয �ুেল
পড়ােলখা কেরিছ, েসটা হেলা (�ুেলর নাম/�ঠকানা) ___________________________যা (বেরা)
__________________________-েত অবি�ত।
আমার বয়স কমপে� 18 বছর।
দয়া কের আরও তথ� থাকেল িদন যা �ারা আপনার িশ�াথ�র েরকড� খুেঁ জ েপেত সুিবধা হয় (েযমন,
নাম ও �ঠকানা, যিদ েস �ুেল থাকাকােল িভ� হেয় থােক)।
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
আিম আমার স�ােনর েরকড� িন�িলিখত�েলাসহ (েরকড� িনিদ� � কের উে�খ ক�ন) িনউ ইয়ক� িস�ট
িডপাট� েম� অভ এড�েকশন-েক �কাশ করার স�িত িদ��:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
�াপক: (ব���, এেজ��, বা েকা�ািনর নাম ও �ঠকানা িদন) _________________________________
�কােশর কারণ:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
সােবক িশ�াথ�র সই ________________________________________তািরখ: _________________

চ�াে�লেরর �িবধান A-820 - সংযু�� নং. 2 - পৃ�া 1 এর 1

িশ�াথ�র েরকড� অবিহত হওয়ার জন� �জ�াদাির�হীন িপতামাতার অনুেরাধ স�েক�
�জ�াদার িপতামাতার �িত িব�ি�
ি�য় (�জ�াদার িপতামাতা) _________________________,
আমরা (তািরখ) ____________________ িশ�াথ�র েরকড� অবিহত হওয়ার জন� (অনুেরাধকারীর
নাম) _____________________________-এর কােছ েথেক এক�ট অনুেরাধ েপেয়িছ িযিন
বেলেছন েয িতিন হেলন (িশ�াথ�র নাম) __________________________________-এর
�জ�াদাির�হীন িপতামাতা। িতিন েচেয়ছে◌ন:
☐ আপনার স�ােনর িশ�াগত েরকড� সং�হ করেত (অথবা)
☐ যাচাই করেত

যিদ অনুেরাধকারী িপতামাতার স�ােনর েরকড� লােভর অিধকার িনিষ� করার আইিন
বাধ�বাধকতা বা েকােট� র আ্েদশ �ুেলর কােছ উপ�াপন না করা হয়, তাহেল েসসব েরকড�
অনুেরাধকারী আমােদর কােছ অনুেরাধ জানানর অনিধক 45 িদেনর মেধ� অনুেরাধকারীর কােছ
�দান করা হেব, েস তািরখ�ট হেলা ____________________________(তািরখ)।
আপনার েকানও �� থাকেল দয়া কের _______________________________-এর কােছ
(েফান)__________________________ ন�ের েযাগােযাগ ক�ন।
িবনীত,
_________________________________
ি���প�াল, etc
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চ�াে�লেরর �িবধান A-820 - সংযু�� নং. 3 - পৃ�া 1 এর 1

িপতামাতার �ারা িশ�াথ�র েরকড� পাওয়ার ব�াপাের িশ�াথ�র স�িত

(িশ�াথ�র নাম) ____________________________________ (ে�ড/�াস) ______________________
(িশ�াথ�র ID #) ________________________________________ (জ�তািরখ) _____________________
আিম একজন িশ�াথ� েয (�ুেলর নাম/ন�র) _____________________________ এবং আমার বয়স 18
বছর বা অিধক। আিম যতিদন পয�
� �ুেল েলখাপড়া অব�াহত রাখেবা, আিম আমার
িপতামাতােক(েদরেক) িকংবা অিভভাবকেক(েদরেক) (নাম(�েলা))
___________________________________________________________________________________
অিধকার িদ�� িশ�াথ�র েরকড� েদখা ও েগাপনীয়তার িবষয় িনয়�ণকারী চ�াে�লেরর �িবধান A-820
অনুযায়ী অিধকার চচ�ার �ীকৃিত িদ��।
উপেরাি�িখত নােমর ব���েদর কােছ �কািশত সকল তথ� আমার কােছ �কাশ করা হেয়েচ বেল িবেবচনা
করেত হেব।
িশ�াথ�র সই _______________________________________ তািরখ __________________________

T&I 31990 Chancellor Regulation A-820 Attachment 3 (Bengali/Bangla)

