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পবরিিময়ৈর সারািংশ
এই প্রবিধান ১৫ জানযয়াবে ২০০৪ তাবেন্সখ জাবেক্ত ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-130 কক্ োলনাগাে ক্ে
স্থলাবিবষক্ত েয়।

এিং

পবেিতব নস্মূে:
এই প্রবিধান স্ংন্স াবধত েন্সয়ন্সে:


িতব মান এনওয়াইবস্ বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে ক্াঠান্সমাে প্রবতিলন্সনে উন্সেন্স য।



স্কয ল চ্লাক্ান্সল পািবলক্ অবিন্সস্ে বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল এিং প্রার্থী ক্ততব ক্ স্কয ল পবেে বন্সনে প্রবিয়াে
িযাখযাোন্সনে জনয



োজননবতক্ অনযন্সমােন্সনে উন্সেন্স য ক্ীিান্সি কমইলিক্স এিং িযন্সলটিন কিািব িযিহৃত েন্সি তাে িযাখযা।



স্কয ল ক্মীগণ যখন বিউটিন্সত অর্থিা ব ক্ষার্থীন্সেে স্ান্সর্থ র্থাক্ন্সি, তখন তাো কয কক্ান এক্জন প্রার্থী,
প্রার্থীিতন্দ, এক্েল প্রার্থী অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে প্রচ্ােণাে উন্সেন্স য কক্ান িােন্, বপন,
কপা াক্ িা অনয কক্ান বক্েয পেন্সত পােন্সি না তাে িযাখযাোন।

T&I-22917 (Bengali) Chancellor’s Regulation D-130
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স্ংবক্ষপ্তস্াে
এই প্রবিধান োজননবতক্ প্রচ্ােণা এিং বনিবাচ্ন বিষন্সয় প্রার্থী, বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল
এিং োজননবতক্ স্ংগঠন ক্ততব ক্ স্কয ল বিবডংস্মূন্সেে িযিোে, এিং স্কয ল ক্মবচ্ােী
এিং ক্মবক্তব ান্সেে আচ্েণ পবেচ্ালনা ক্ন্সে।
ভূবর্কা
স্কয ল বিবডংগুবল ক্মযযবনটি অর্থিা োজননবতক্ প্রচ্ােণাে ক্ান্সজ িযিহৃত স্িবস্াধােন্সণে স্থান নয়। বনন্সচ্ িবণবত বনয়মস্মূে
পবেচ্ালনা ক্ন্সে: (1)বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল, বনিবাচ্নন্সযাগয অবিন্সস্ে প্রার্থী, অর্থিা এই ধেন্সনে অবিবস্য়াল িা প্রার্থী1 যাো
কক্ান স্ংগঠন্সনে পন্সক্ষ ক্াজ ক্েন্সে তান্সেে দ্বাো স্কয ল-স্মন্সয় অর্থিা স্কয ল-স্মন্সয়ে িাইন্সে বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে
স্কয ল বিবডংস্মূন্সেে িযিোে, িা কস্গুবলন্সত প্রন্সি ; (2) োজননবতক্ উন্সেন্স য স্কয ল ক্মবচ্ােী, স্কয ল ক্মবক্তব া, অর্থিা স্কয ল
স্েস্য এিং অবিবস্য়াল ক্ততব ক্ স্কয ন্সলে বিবিন্ন স্যবিধা, উপক্েণ এিং স্াপ্লাইন্সজে িযিোে;2 এিং (3) োজননবতক্
প্রচ্ােণা এিং বনিবাচ্ন্সনে জনয স্কয ল ক্মবচ্ােী, ক্মবক্তব া, অর্থিা ক্মী স্েস্য এিং অবিবস্য়ালন্সেে আচ্েণ। 3
I.

স্কু ল চলাকায়ল
A.

বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল এিং পািবলক্ অবিন্সস্ে প্রার্থীন্সেে পবেে বন
বনিবাবচ্ত অবিবস্য়ালন্সেে পবেে বন যাে অন্তিযব ক্ত ক্মযযবনটি এিং বস্টিওয়াইি ক্াউবেলস্মূন্সেে স্েস্য –
তান্সেে স্কয লচ্লাক্ালীন পবেে বন ঐস্ি বনিবাবচ্ত কনতত ত্বন্সক্ স্োস্বে এই গুরুত্বপূণব কপৌে ক্মবটি পযবান্সলাচ্নাে
স্যন্সযাগ প্রোন ক্ন্সে: পািবলক্ এিয ন্সক্ ন ক্ীিান্সি প্রোন ক্ো েয় কস্টি কেখাে। এোড়া, বনিবাচ্নন্সযাগয
অবিস্ পেপ্রার্থীন্সেে পবেে বন্সন এক্টি গুরুত্বপূণব ব ক্ষা-স্ংিান্ত ক্াজও েয় – তাো ব ক্ষার্থীন্সেে কস্ইস্ি
িযবক্ত এিং মতামন্সতে স্ান্সর্থ পবেবচ্ত ক্ন্সেন কযগুবল তান্সেে স্জ্ঞাত এিং োবয়ত্ব ীল নাগবেক্, যাো এখন
কিাে প্রোন ক্েন্সে অর্থিা কক্ান এক্বেন ক্েন্সি, বেন্স ন্সি জানা উবচ্ত। আমান্সেে ব ক্ষার্থীন্সেে ব ক্ষাস্ংিান্ত অবিজ্ঞতা িতবি এিং যান্সত এগুবল শুধয োজননবতক্ বিষয় না েয় কস্টি বনবিত ক্েন্সত, বনন্সচ্ে
তব স্মূে অি যই মানন্সত েন্সি:

1

2

3

1.

অন্সযৌবক্তক্িান্সি র্থাবমন্সয় না কেন্সখ, স্কয ল বপ্রবেপযান্সলে দ্রুত অনযন্সমােন স্ান্সপন্সক্ষ, কক্ান বনিবাবচ্ত
অবিবস্য়াল তাে অবিবস্য়াল কযাগযতায় এক্টি স্কয ল পবেে বন ক্েন্সত পান্সেন। এই ধেন্সনে অনযন্সোধ
গতেীত েন্সল বপ্রবেপযাল অি যই স্যপাবেনন্সেনন্সিন্ট এিং কনেওয়াক্ব বলিােন্সক্ জানান্সিন। এোড়া,
স্কয লগুন্সলা অি যই অনযন্সোধ জানান্সি এিং চ্াইন্সি যান্সত এস্ি পবেে বন িযবক্তগত োজননবতক্ িােন
বেন্স ন্সি িযিহৃত না েয়।

2.

স্কয ল বপ্রবেপযান্সলে দ্রুত অনযন্সমােন স্ান্সপন্সক্ষ, বনিবাচ্ন কযাগয অবিন্সস্ে প্রার্থী অর্থিা বনিবাবচ্ত
অবিবস্য়াল যাো পযনবনবিবাবচ্ত েন্সত চ্ান তাো স্কয ল চ্লাক্ান্সল স্কয ল পবেে বন ক্েন্সত পেন্সিন। স্কয ল
পবেে বন্সনে অনযন্সোধ, যখনই স্ম্ভি, বলবখতিান্সি জানান্সত েন্সি। এই ধেন্সনে অনযন্সোধ গতেীত েন্সল
বপ্রবেপযাল অি যই স্যপাবেনন্সেনন্সিন্ট এিং কনেওয়াক্ব বলিােন্সক্ জানান্সিন। এস্ি পবেে বন ইবতোস্,
স্মাজ পাঠ, কপৌেনীবত ইতযাবে বিষন্সয়ে প্রাস্বিক্ পান্সঠে স্ান্সর্থ স্ম্পতক্ত েন্সত েন্সি এিং স্কয ন্সলে
ব ক্ষা-স্ংিান্ত লক্ষযন্সক্ এবগন্সয় বনন্সত ক্াজ ক্েন্সি। এোড়া, ব ক্ষার্থীো যান্সত যতো স্ম্ভি তর্থয পায়
কস্বিষয়টি বনবিত ক্েন্সত এিং স্কয লগুন্সলান্সক্ কযন এমন কেখা না যায় কয কক্ান বনবেব ষ্ট প্রার্থী

এই প্রবিধান্সনে জনয, স্কয ল বিবডং ব্দ েযটি বেন্সয় কিাঝায় বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে কযন্সক্ান বিবডং অর্থিা বলস্
কনয়া কযন্সক্ান স্থান।
এোড়াও, এই প্রবিধান্সন উবিবখত ব্দস্মূে কযমন “ক্মবক্তব া,” “ক্মবচ্ােী,” অর্থিা “ক্মী স্েস্য” বেন্সয় কিাঝায় বনউ
ইয়ক্ব বস্টি বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্ান্সর্থ চ্য বক্ত (অর্থিা স্ািক্ন্ট্রান্সেে) অধীন্সন ক্মযযবনটি-বিবিক্ স্ংগঠন্সনে
মাধযন্সম বনউ ইয়ক্ব বস্টি বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে অর্থিা ক্মযযবনটি স্কয ল বিবিন্সেে চ্য বক্তবিবিক্ পবেন্সস্িা প্রোনক্ােী
ক্মবেত িযবক্তিগব।
এই প্রবিধান ব ক্ষার্থীন্সেে োজননবতক্ আচ্েণ অর্থিা ক্মবক্ান্সেে জনয প্রন্সযাজয নয়।

োজননবতক্ প্রচ্ােণা এিং বনিবাচ্ন বিষন্সয় প্রার্থী, বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল এিং
োজননবতক্ স্ংগঠন ক্ততব ক্ স্কয ল বিবডংস্মূন্সেে িযিোে, এিং স্কয ল ক্মবচ্ােী এিং
ক্মবক্তব ান্সেে আচ্েণ।
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অর্থিা মতামতন্সক্ তাো স্মর্থবন ক্েন্সে কস্ই স্ম্ভািনা পবেোে ক্েন্সত, স্কয ন্সলে কচ্ষ্টা র্থাক্ন্সি
ব ক্ষার্থীন্সেেন্সক্ স্ম্ভািয কযৌবক্তক্িান্সি বিবিন্ন োজননবতক্ মতামন্সতে স্ান্সর্থ পবেবচ্বত ক্ো। স্কয ল
স্মন্সয় স্কয ন্সলে ব ক্ষা পবেন্সি ন্সক্ বিবিত ক্ন্সে এমন কক্ান পবেে বন অনযন্সমাবেত নয় অর্থিা অিযােত
োখা যান্সি না।

B.

3.

উপন্সেে অনযন্সেে(স্মূে) I.A.2 স্ন্সেও, বনিবাবচ্ত অবিবস্য়ালস্ে পযনবনবিবাচ্ন চ্াইন্সে এমন কক্ান
পািবলক্ অবিন্সস্ে প্রার্থী, উপন্সেে কস্ক্ ন I.A.1-এ উবিবখত বনয়ম িযবতন্সেন্সক্ প্রাইমাবে
এিং/অর্থিা ইন্সলক্ ন্সনে ৬০ বেন আন্সগ বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে কক্ান স্কয ল বিবডং পবেে বন
ক্েন্সত পােন্সি না।

4.

অবিস্ অি ক্মযযবনন্সক্ ন এিং বমবিয়া বেন্সল নস্ন্সক্ কযন্সক্ান বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল অর্থিা
বনিবাচ্নন্সযাগয অবিন্সস্ে প্রার্থীে পবেে বন স্ম্পন্সক্ব অি যই অবিম জানান্সত েন্সি।

স্কয ন্সলে বিবিন্ন স্থান, যন্ত্রপাবত এিং স্েঞ্জাম িযিোে
এই প্রবিধান্সন কযিান্সি িবণবত আন্সে কস্টি িযতীত কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীগণ, প্রার্থীেল, অর্থিা োজননবতক্
স্ংগঠন/ক্বমটিে পন্সক্ষ স্কয ন্সলে স্থান, যন্ত্রপাবত এিং স্েঞ্জাম িযিহৃত েন্সি না।
1.

কক্ান িযবক্ত, গ্রুপ, স্ংগঠন, ক্বমটি ইতযাবেে পন্সক্ষ অর্থিা কক্ান বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল, প্রার্থী,
প্রার্থীগণ, প্রার্থীেল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে লান্সিে জনয স্কয ল চ্লাক্ান্সল/ক্মব স্মন্সয়
বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্কয ল িযিোে বনবষি।

2.

কক্ান বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল, বনবেব ষ্ট প্রার্থী, প্রার্থীগণ, প্রার্থীেল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে
পন্সক্ষ অর্থিা তান্সেে লান্সিে জনয কক্ান ধেন্সনে েযাবল, স্িা, কপ্রািাম ইতযাবে স্কয ল বিবডংন্সয় ক্ো
যান্সি না।

3.

বনন্সচ্ে কস্ক্ ন I.B.4 অনযযায়ী কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীগণ, প্রার্থী েল অর্থিা োজননবতক্
স্ংগঠন/ক্বমটিে স্মর্থবন্সন কযন্সক্ান স্কয ল বিবডংন্সয় কক্ান প্রচ্ােপত্র বিবল, কপাস্ট ক্ো অর্থিা প্রে বন
ক্ো যান্সি না:

4.

স্কয ল ও বিবিে এিং কস্ন্ট্রাল কেিন্সক্ায়ােবাে অবিস্স্মূন্সেে স্টাি কমইলিক্স এিং ইউবনয়ন িযবলটিন
কিািব শুধযমাত্র বনন্সচ্ে উবিবখত উন্সেন্স য িযিহৃত েন্সি : (1) ব ক্ষা-স্ংিান্ত ক্াগজপত্র এিং অনয
স্কয ল-বিষয়ক্ তর্থয প্রচ্ান্সেে জনয স্কয ল ও বিবিে এিং কস্ন্ট্রাল অবিস্ তা ক্েন্সত পান্সে; এিং
(2) ইউবনয়ন স্ম্পবক্ব ত ক্াগজপত্র প্রচ্ান্সেে জনয ইউবনয়ন তা িযিোে ক্েন্সত পান্সে। এই
লন্সক্ষয, ইউবনয়ন বনন্সচ্ উবিবখত ক্াজস্মূে ক্েন্সত পান্সে:
a.

স্টাি কমইলিন্সক্স কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীগণ, প্রার্থী েল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে
বনিবাচ্ন্সনে পন্সক্ষ ক্াগজপত্র োখন্সত পান্সে।

b.

ব ক্ষার্থী স্ংলগ্ন এলাক্ায় অিবস্থত ইউবনয়ন িযন্সলটিন কিান্সিব কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীগণ, প্রার্থী েল
অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে বনিবাচ্ন্সনে স্মর্থবন্সন প্রচ্ােপত্র কপাস্ট ক্েন্সত।

5.

উপন্সেে (a) এিং (b)স্ন্সেও, ক্মযযবনটি অর্থিা বস্টিওয়াইি ক্াউবেল প্রার্থীন্সেে
অনযন্সমােন স্ম্ববলত কক্ান প্রচ্ােপত্র স্টাি কমইলিন্সক্স অর্থিা ইউবনয়ন িযন্সলটিন
কিান্সিব কপাস্ট ক্ো যান্সি না।

6.

ব ক্ষার্থীন্সেে মাধযন্সম বিতেণক্ত ত পযান্সেন্ট অযান্সস্াবস্ন্সয় ন্সনে িযন্সলটিনগুন্সলান্সত কক্ান
প্রার্থী, প্রার্থীিতন্দ, অর্থিা প্রার্থী েন্সলে স্মর্থবন্সন কক্ান বক্েয প্রচ্াে ক্ো যান্সি না, এে
অন্তিযব ক্ত ক্মযযবনটি অর্থিা বস্টিওয়াইি ক্াউবেন্সলে প্রার্থীগণ।

7.

কক্ান অননযন্সমাবেত প্রচ্ােপত্র কপাস্ট, বিতেণ অর্থিা প্রে বন না ক্োে বিষয়টি
বনবিতক্েন্সণে োবয়ত্ব বপ্রবেপযান্সলে।

োজননবতক্ প্রচ্ােণা এিং বনিবাচ্ন বিষন্সয় প্রার্থী, বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল এিং
োজননবতক্ স্ংগঠন ক্ততব ক্ স্কয ল বিবডংস্মূন্সেে িযিোে, এিং স্কয ল ক্মবচ্ােী এিং
ক্মবক্তব ান্সেে আচ্েণ।
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বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে কক্ান ক্বপ, কযাগান্সযাগ, ইন্সলক্ট্রবনক্ অর্থিা অনয কমব ন কক্ান প্রার্থী,
প্রার্থীিতন্দ, প্রার্থী েল িা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে পন্সক্ষ কক্ান তর্থয োপা, ক্বপ, কেক্িব,
অর্থিা বিতেন্সণে ক্ান্সজ িযিোে ক্ো যান্সি না।

অবিস্াে এিং ক্মবচ্ােীন্সেে আচ্েণ
1.

ক্মবেত অর্থিা ব ক্ষার্থীন্সেে স্ান্সর্থ র্থাক্াক্ান্সল , স্ক্ল স্কয ল
বনেন্সপক্ষতা িজায় োখন্সিন। যর্থানযযায়ী, স্কয ল ক্মীগণ
র্থাক্ন্সি, তখন তাো কয কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীিতন্দ, প্রার্থী
প্রচ্ােণাে উন্সেন্স য কক্ান িােন্, বপন, কপা াক্ িা অনয

ক্মী স্ি প্রার্থীে িযাপান্সে স্ম্পূণব
যখন বিউটিন্সত অর্থিা ব ক্ষার্থীন্সেে স্ান্সর্থ
েল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে
কক্ান বক্েয পেন্সত পােন্সি না।

2.

ক্মীো ক্ান্সজে স্ময় কক্ান প্রার্থী, প্রার্থীিতন্দ, প্রার্থী েল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে পন্সক্ষ
কক্ান ক্মবক্ান্সেে স্ান্সর্থও স্ংবলিষষ্ট েন্সত পােন্সি না, এে অন্তিযব ক্ত অর্থবস্ংিে।

3.

বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে ক্ান্সজে স্ময় কযন্সক্ান ক্মীে প্রচ্ােণায় বলপ্ত র্থাক্া ক্ন্সঠােিান্সি
বনবষি। এটি আন্সিেন্সনে জনয, আন্সিেন এিং কিাে চ্যান্সলন্সঞ্জ স্বাক্ষে স্ংিে পযবন্ত বিস্তাবেত। স্কয ল,
স্কয ল বিবিে অর্থিা কেিন্সক্ায়ােবাে স্টাি যাো ইউবনয়ন প্রবতবনবধ তান্সেে কক্ষন্সত্র ইন্সলক্ ন্সনে
িযাপােটি “ইউবনয়ন্সনে ক্াজ” িন্সল বিন্সিবচ্ত েন্সি না।
a.

কযস্ি িযবক্তে চ্য বক্তবিবিক্ িযবক্তগত ক্ান্সজে বেন েন্সয়ন্সে তান্সেে জনয প্রচ্ােণা “িযবক্তগত
ক্ান্সজে” বিন্সিবচ্ত েন্সি না। িাবষবক্ েয টিন্সত না কর্থন্সক্, এই ধেন্সনে ক্মবক্ান্সে অং িেন্সণে
জনয কযস্ি স্কয ল ক্মী বিউটিন্সত অনযপবস্থত র্থান্সক্ তান্সেে এই অনযপবস্থবত অননযন্সমােবত
অনযপবস্থবত বেন্স ন্সি ধো েন্সি এিং কস্ ক্ােন্সণ তান্সেে বিরুন্সি াবস্তমূলক্ িযিস্থাও কনয়া েন্সত
পান্সে।

b.

কক্ান স্কয ল ক্মী স্েন্সস্যে কিািব অি ইন্সলক্ ন্সেে কিতনিয ক্ত পন্সে পবেন্সস্িাোন্সনে জনয
িযবক্তগত ক্মব বেিস্ অর্থিা িাবষবক্ েয টিে বেন বেন্স ন্সি েয টি কনয়া যান্সি না।

c.

ক্মযযবনটি অর্থিা বস্টিওয়াইি ক্াউবেন্সলে কক্ান স্েস্য যা ক্েন্সত পােন্সি না কস্গুবল েন্সলা
(i) তাে অবিবস্য়াল পন্সেে িযিোে অর্থিা প্রিাি খাটিন্সয় ইন্সলক্ ন্সনে িলািন্সল েস্তন্সক্ষপ
অর্থিা তান্সক্ প্রিাবিত ক্ো; (ii) বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে কক্ান ক্মবচ্ােীন্সক্ কক্ান
পাটিব, ক্বমটি, স্ংগঠন, এন্সজবে, িা অনয কক্ান িযবক্তন্সক্ োজননবতক্ উন্সেন্স য, অর্থিা
প্রচ্ােণায় অং িেন্সণে জনয অর্থব প্রোন, ধাে বেন্সত অর্থিা অনয কক্ান মূন্সলযে বজবনস্ বেন্সত
প্রতযক্ষ অর্থিা পন্সোক্ষিান্সি কজােপূিবক্, কজাে ক্োে কচ্ষ্টা চ্ালান্সনা, অর্থিা বনন্সেব োন;
(iii) কস্ক্ ন II-এ(আিোে স্কয ল িযিোে)অনযন্সমাবেত বিবধ বিধান িযতীত কক্ান
োজননবতক্/প্রচ্ােণাে ক্মবক্ান্সে যযক্ত েন্সয় বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্থান, যন্ত্রপাবত(এে
মন্সধয আন্সে কিান, িযাক্স কমব ন, কপান্সস্টজ, অবিস্ স্েঞ্জাম), ক্মী, কলোেন্সেি, অর্থিা
বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে অনযানয বেন্সস্াস্ব িযিোে; (iv) কক্ান োজননবতক্/প্রচ্ােণাে
ক্মবক্ান্সে স্ংবলিষষ্টতাে স্যবিধা অজবন্সনে উন্সেন্স য তাে বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে পে অর্থিা
োা্ইন্সেল িযিোে; (v) স্েস্য পবেন্সস্িা প্রোন ক্েন্সে এমন ক্মযযবনটি স্কয ল বিবিন্সেে
ক্মযযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সিন্ট অর্থিা ক্াউবেল কস্ন্সিোবেে ক্াে কর্থন্সক্ োজননবতক্ অিোন্সনে
জনয অর্থিা োজননবতক্ ক্মবক্ান্সে স্োয়তাে অনযন্সোধ; অর্থিা (vi) ক্মযযবনটি অর্থিা
বস্টিওয়াইি ক্াউবেল স্েস্য পবেন্সস্িা প্রোন ক্েন্সে এমন ক্মযযবনটি স্কয ল বিবিন্সে কযন্সক্ান
বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে ক্মবচ্ােী অর্থিা অবিবস্য়ান্সলে োজননবতক্ অিোন অর্থিা
োজননবতক্ ক্মবক্ান্সে স্োয়তা প্রোন্সনে অনযন্সোন্সধে লন্সক্ষয। স্েস্য পবেন্সস্িা প্রোন ক্েন্সে
এমন ক্মযযবনটি স্কয ল বিবিন্সেে কক্ান ক্মযযবনটি অর্থিা বস্টিওয়াইি ক্াউবেল স্েস্য ক্ততব ক্
বনন্সচ্ে লক্ষযবনিব ে ক্মবক্ােস্মূন্সেে অনযন্সোধ বনবষি।
i.

কযন্সক্ান িযবক্তগত অনযোন্সনে অনযন্সোধ(স্ামনাস্ামবন অর্থিা কিান্সন);

োজননবতক্ প্রচ্ােণা এিং বনিবাচ্ন বিষন্সয় প্রার্থী, বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল এিং
োজননবতক্ স্ংগঠন ক্ততব ক্ স্কয ল বিবডংস্মূন্সেে িযিোে, এিং স্কয ল ক্মবচ্ােী এিং
ক্মবক্তব ান্সেে আচ্েণ।
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ii.

কক্ান স্কয ন্সল অর্থিা বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে অনয কক্ান স্থান্সন অর্থবস্ংিন্সেে
আন্সিেন(বচ্ঠিপ্রোন);

iii.

এমন কক্ান অর্থবস্ংিন্সেে আন্সিেন(বচ্ঠি প্রোন)যা বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে
ক্মবচ্ােী অর্থিা অবিবস্য়ালন্সক্ তাে পেিী দ্বাো নাক্ত ক্ো যায়;

iv.

জনস্াধােন্সণে ক্ান্সে লিয এমন কক্ান বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে তাবলক্া(স্মূে)
িযিোে ক্ন্সে অর্থবস্ংিন্সেে অনযন্সোধ (বচ্ঠিপ্রোন)।

ক্মযযবনটি অর্থিা বস্টিওয়াইি ক্াউবেন্সলে মন্সনানয়নপ্রাপ্ত িযবক্তিন্সগবে জনয োজননবতক্
অনযন্সমােন এিং প্রচ্ােণাে অনযোন বনবষি।

আইনস্িত ব ক্ষাবিষয়ক্ ক্মবস্ূবচ্ এিং ক্মবক্াে স্ম্পবক্ব ত ইন্সলক্ ন বিষন্সয় স্কয ল ক্মীন্সেে তর্থয
আন্সলাচ্না িা প্রচ্াে এই প্রবিধান্সনে িবেব িূ ত নয়।

আফটার স্কু ল িযিহার
স্কয ল স্মন্সয়ে িাইন্সে স্কয ল বিবডংন্সয়ে িযিোে কস্টে এিয ন্সক্ ন আইন দ্বাো বনয়বন্ত্রত বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে
স্টযান্ডািব অপান্সেটিং কপ্রাবস্বিওে মযানযন্সয়ন্সল কস্ক্ ন 414 এিং তাে িাস্তিায়ন প্রবিয়া িবণবত আন্সে। স্কয ল স্মন্সয়ে
িাইন্সে স্কয ল বিবডং িযিোন্সেে পােবমন্সেে জনয স্ক্ল আন্সিেন অি যই বনন্সচ্ উবিবখত প্রবিয়া এিং তব অনযযায়ী
পবেচ্াবলত েন্সি:

III.

A.

বনন্সচ্ে পযাোিাি II.C এিং D-এ কযমন িবণবত আন্সে কস্টি িযতীত, কক্ান বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল, প্রার্থী,
প্রার্থীিতন্দ, প্রার্থী েল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে স্যবিধাে জনয অর্থিা কযন্সক্ান িযবক্ত, গ্রুপ,
স্ংগঠন, ক্বমটি ইতযাবেে পন্সক্ষ স্কয ল/ক্মব বেিন্সস্ে ক ন্সষ কযন্সক্ান বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্কয ল
িযিোে বনবষি।

B.

বনন্সচ্ে পযাোিাি II.C এিং II.D-এ কযমন িবণবত আন্সে কস্টি িযতীত, কক্ান বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল, প্রার্থী,
প্রার্থীিতন্দ, প্রার্থী েল অর্থিা োজননবতক্ স্ংগঠন/ক্বমটিে স্যবিধাে জনয অর্থিা কযন্সক্ান িযবক্ত, গ্রুপ,
স্ংগঠন, ক্বমটি ইতযাবেে পন্সক্ষ স্কয ল/ক্মব বেিন্সস্ে ক ন্সষ কযন্সক্ান বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্কয ন্সল
কক্ান েযাবল, স্িা, ক্মবস্ূবচ্ ইতযাবে ক্ো যান্সি না।

C.

স্ক্ল প্রার্থীন্সক্ যবে অং িেন্সণ আমন্ত্রণ জানান্সনা েয় তােন্সল প্রার্থীন্সেে স্িা অনযন্সমাবেত।

D.

প্রার্থী স্িাে জনয আন্সিেন্সনে পােবমন্সে অি যই উবিবখত র্থাক্ন্সি কয অং িেন্সণে জনয স্ক্ল প্রার্থীন্সক্
আমন্ত্রণ জানান্সনা েন্সয়ন্সে।

E.

বনিবাবচ্ত অবিবস্য়ান্সলে পািবলক্ বিউটি এিং োাাবয়ন্সত্বে স্ান্সর্থ স্োস্বে স্ম্পতক্ততা িযতীত, পািবলক্
অবিন্সস্ে কক্ান প্রার্থী, এে অন্তিযব ক্ত বনিবাবচ্ত অবিবস্য়াল বযবন পযনবনবিবাচ্ন চ্াইন্সেন বতবনও, স্কয ল বেিন্সস্ে
ক ন্সষ প্রাইমাবে এিং/অর্থিা ইন্সলক্ ন্সনে ৬০ ক্যান্সলন্ডাে বেিন্সস্ে আন্সগ বিপােবন্সমন্ট অি এিয ন্সক্ ন্সনে স্কয ল
বিবডং িযিোে ক্েন্সত পােন্সি না।

মর্য়ৈচলা
A.

কক্ান অবিস্াে অর্থিা ক্মী কয এই প্রবিধান্সনে
েন্সত েন্সি।

তব লঙ্ঘন ক্েন্সি তান্সক্

B.

কক্ান অবিস্াে অর্থিা ক্মী অনয কক্ান অবিস্াে, ক্মী, বপতামাতা, ব ক্ষার্থী অর্থিা অনয কক্ান িযবক্ত
কয কক্ান অনযায় স্ম্পন্সক্ব বেন্সপােব ক্ন্সেন্সে তাে বিরুন্সি প্রবতন্স াধমূলক্ বক্েয ক্েন্সত পােন্সি না।

C.

বনন্সচ্ উবিবখত উিয় অবিন্সস্ এস্ন্সিে লঙ্ঘন বেন্সপােব ক্েন্সত েন্সি :
Special Commissioner of Investigation
25 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004

াবস্তমূলক্ িযিস্থাে স্ম্মযখীন
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212-510-1500
Office of Legal Services
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007
212-374-6888
IV.

িদন্ত
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ব স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় কপ্রেণ ক্েন্সত েন্সি :

কিান::
212-374-6888

Office of Legal Services
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 308
New York, NY 10007

িযাক্স:
212-374-5596

