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পিরবতর্ েনর সারাংশ
িপতামাতােদর aিধকার যােত ভােলাভােব pিতি ত হয়, েসটা িনি ত করেত A-660 পয্ােরnস aয্ােসািসেয়শন (িপe), পয্ােরn-িটচার aয্ােসািসেয়শন
(িপিটe) eবং েpিসেডnস কাuিnলসমূেহর পিরচালনা বয্বsা িsর কের েদয়।
ei pিবধানিট eর েপািsংেয়র তািরখ েথেক কাযর্কির হয় eবং eিট 21
eিpল, 2010 তািরেখর pিবধান A-660-েক হালনাগাদ o রদ কের।
পিরবতর্ নসমূহ:


“িপe”-eর pাসি ক সবিকছু “িপe/িপিটe” িহেসেব পিরবিতর্ ত হেয়েছ।



“িপিস”-eর pাসি ক সবিকছু “েpিসেডnস কাuিnল” িহেসেব পিরবিতর্ ত হেয়েছ।



“aিফস ফর ফয্ােমিল eনেগজেমn aয্াn aয্াডেভােকিস” “িডিভশন aব ফয্ােমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn” িহেসেব পিরবিতর্ ত হেয়েছ।



সভার িবjিp সmিকর্ ত িনয়ম হালনাগাদ করা হেয়েছ যােত “sু ল িদবস”-eর uেlখ aপসারণ করা যায়। সভার িবjিp pদােনর সময়সীমা eখন
েথেক “কয্ােলnার িদবস” িহেসেব ধাযর্ করা হেব। (পৃ া 2, সংjা 10 েদখুন)।



িpিnপয্ালেক aবশয্i িপe/িপিটe গঠেনর জনয্ সভা করার কথা িপতামাতােদরেক eমনভােব জানােত হেব যােত সকল িপতামাতা জানেত পােরন।
িpিnপয্াল সংি েpিসেডnস কাuিnল, িডিsk বা বেরা ফয্ােমিল eডেভােকট, বা েফiস (FACE)-eর কােছ পরামেশর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত
পােরন। (পৃ া 2-3, েসকশন I.A েদখুন)।



িপe/িপিটe পুনঃpিত ার pিkয়া যার কাযর্কািরতা রিহত করা হেয়েছ, তার বয্াখয্া েদoয়া হেয়েছ। িpিnপয্াল সংি

েpিসেডns কাuিnল, িডিsk বা

বেরা ফয্ােমিল eডেভােকট, িকংবা েফiস-eর সােথ িপe/িপিটe পুনঃpিত ার বয্াপাের সভা আhান সmেকর্ পরামেশর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পােরন।
(পৃ া 3, েসকশন I.B েদখুন)।


িপe/িপিটe-eর কাযর্কািরতা েযসব কারেণ রিহত করা হয়, তার তািলকা সংেকািচত কের শুধু িনিmিলিখত িতনিটেক anভুর্ k করা হেয়েছ: আবিশয্ক
কমর্কতর্ ােদর 30 জুেনর মেধয্ িনবর্াচন করেত বয্থর্ হoয়া ; সময়মেতা আগাম িনবর্াচন করেত বয্থর্ হoয়া; eবং পর পর দুi মাস কমর্কা পিরচালনায়
বয্থর্ হoয়া। (পৃ া 3-4, েসকশন I.C েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর

কাযর্কািরতা

রিহত

হেল

িpিnপয্ালেক

aবশয্i

েফiস-েক

জানােত

হেব।

(পৃ া

3-4,

েসকশন I.C েদখুন)।


িসিটoয়াiড নয় eমন েকান sু েলর িসিটিভিtক েকান কমর্সিূ চেত তািলকাভু k থাকা েকান পূণকর্ ালীন িশkাথ র eকজন িপতা/মাতা সnান েয
sু েল পড়েছ, েস sু েলর িপe/িপিটe-eর সদসয্ হoয়ার েযাগয্। (পৃ া 4, েসকশন I.D.1 েদখুন)।



িপিটe-eর িপতামাতা সদসয্গণ েভােটর মাধয্েম িপe-েত pতয্াবতর্ ন করেত পারেবন। (পৃ া 4, েসকশন I.D.2 েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর সােথ সংি

sু েলর কমর্চাির িপতামাতােদর িবিধিনেষধ সmেকর্ বয্াখয্া েদoয়া হেয়েছ। sু েলর কমর্চািরগণ েয sু েল কােজ িনযুk আেছন,

েস sু েলর িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ েবাডর্

বা মেনানয়ন/িনবর্াচন কিমিটেত কাজ করেত পারেবন না।

(পৃ া 5,

েসকশন I.E.3 েদখুন)।


িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর মেধয্ pযুk sােথর্র dnd সংkাn িনয়ম হালনাগাদ করা হেয়েছ। (পৃ া 5-6, েসকশন I.E.4, পৃ া 18,
েসকশন II.C.2 েদখুন) িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর uপর pেযাজয্ sােথর্র dnd সংkাn pযুk িনয়ম েথেক aবয্াহিত যা িডoi eিথk aিফসার uপযুk
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পিরিsিতেত aনুেমাদন িদেত পােরন। (পৃ া 5, েসকশন I.E.4.b) েদখুন)।


েকান

সংগঠেন

যুk

হoয়ার

জনয্

িপe/িপিটe-eর

সাধারণ

সদসয্েদর

aনুেমাদন

আবশয্ক।

(পৃ া

6,

েসকশন I.E.4.e েদখুন)।


িপe/িপিটe-eর িনবর্াচন pিkয়ার শতর্ িনmরূপ পিরবিতর্ ত হেয়েছ: (1) িপe/িপিটe িনবর্াচন aনু ােনর জনয্ সংি েpিসেডnস কাuিnল বা sু েলর
পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেরর কােছ পরামেশর্র aনুেরাধ জানােত পােরন, (2) সেবর্াc aংশgহণকারীেদর িনেয় eকিট sc o পkপাতহীন eবং যথাযথ
pিkয়ার িনবর্াচন করার জনয্ িপe/িপিটe দায়বd, (3) িনবর্াচন কীভােব পিরচালনা করা হেব, িপe/িপিটe uপিবিধেত েসিট সুিনিদর্ ভােব uিlিখত
থাকেত হেব, (4) বািষর্ক িপe/িপিটe িনবর্াচন aবশয্i sু ল বছেরর েশষ িদেনর আেগi সmn করেত হেব, (5) pিবধােন িনবর্াচনী সভার িবjিpর
uপাদানগুেলা তািলকাভু k আেছ, (6) িপe/িপিটe uপিবিধেত িভnভােব uিlিখত না থাকেল pিতdিndতাপূণর্ িনবর্াচন হেc েয পদগুেলােত, েস পদগুেলার
িনবর্াচনী সভা মুলতবী না হoয়া পযর্n বয্ালটগুেলা সভাকেk থাকেত হেব, (7) িপe/িপিটe uপিবিধেত িভnভােব uিlিখত না থাকেল িবনা-pিতdিndতায়
কাuেক িনবর্ািচত করেত েগেল কমপেk eকজন সদসয্েক পদpাথ র পেk সমথর্ন jাপন করেত হেব, (8) িনবর্াচনী সভা মুলতবী হoয়ার আেগ
িপe/িপিটe iেলকশন সািটর্িফেকশন ফরম-e িpিnপয্াল বা দািয়tpাp বয্িkেক সi িদেত হেব, (9) সংি েpিসেডnস কাuিnলেক বাধয্তামূলক
িপe/িপিটe সদসয্েদর বয্িkগত েফান নmর o iেমiল িঠকানা জানান হেব, যিদ-না তারা eসব তথয্ pকাশ করেত সািটর্িফেকশন ফরম-e বারণ কের
থােকন, (10) িpিnপয্ােলর aিফেস রিkিত ফাiেল eকিট কিপ েরেখ সi করা ফরমিট িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র কােছ থাকেব, (11) িpিnপয্াল
বা দািয়tpাp বয্িkেক 5 কয্ােলnার িদেনর মেধয্ ‘sু ল-পয্ােরn িলডার কnয্াk iনফরেমশন িসেsম’-e িনবর্াচন aনু ােনর িবষয় হালানাগাদ করেত
হেব। (পৃ া 6-9, েসকশন I.F.1 েদখুন)।



িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ েক পদশূনয্তার কথা eবং েস পদশূনয্তা utরািধকারkেম না tরািয়ত িনবর্াচেনর মাধয্েম পূরণ করা হেব, সকল
সদসয্েদরেক
তা
িলিখতভােব
জানােত
হেব
5 কয্ােলnার িদেনর মেধয্। িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ সংি েpিসেডnস কাuিnল বা sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেরর কােছ পদশূনয্তা পূরেণর
সময় পরামশর্ pদােনর aনুেরাধ জানােত পাের। (পৃ া 9, েসকশন I.F.3 েদখুন)।



pিবধােন tরািয়ত িনবর্াচনী সভার িবjিpর uপাদানসমূেহর কথা তািলকাভু k আেছ। (পৃ া 10, েসকশন I.F.4.a েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর tরািয়ত িনবর্াচনী সভায় pাথ নন, eমন eকজন িপতামাতা সদসয্ সভাপিতt করেত পােরন। (পৃ া 10, েসকশন I.F.4.b েদখুন)।



েসকশন I.F.4 aনুযায়ী যেতা আেগ সmব eকিট আগাম িনবর্াচন করেত হেব। sু ল বছেরর শুরেু ত েয পদশূনয্তা েদখা েদয় eবং পদতয্াগ েয পদশূনয্তার
কারণ নয় (েযমন- শুরু েথেকi েকান পেদ কাuেক িনবর্াচন করেত বয্থর্ হoয়া), েস শূনয্ পদ 15 aেkাবেরর মেধয্i পূরণ করেত হেব। sু ল বছর শুররু
পর েয পদশূনয্তা েদখা েদেব (েযমন পদতয্ােগর কারেণ েয পদশূনয্তা েদখা েদয়), েস পদগুেলা aননয্ পিরিsিত o ঘটনার জিটলতার কথা িবেবচনা
পদশূনয্তা েদখা েদoয়ার পর যথাশী সmব কের পূরণ করেত হেব। িবেশষ পিরিsিতেত eকিট আগাম িনবর্াচন aনু ােনর জনয্ েকান সময় uপযুk
হেব, েসটা িনধর্ারেণর বয্াপাের েফiস (FACE) aনুেরাধসােপেk তttাবধান করেব। (পৃ া 4, েসকশন I.C.2,, ফু টেনাট 2 েদখুন)



িপe/িপিটe কমর্কতর্ ােদর েফান নmর বা iেমiল িঠকানাসহ তািলকা sু ল বছেরর শুরেু ত pকােশয্ sু েল েপাs করা হেব eবং েয েকান িপe/িপিটe সদসয্েদর
aনুেরােধ তা pদােনর বয্বsা করা হেব। (পৃ া 10, েসকশন I.F.5 েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত যিদ eমন েকান ধারা থােক যা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক, তাহেল ei pিবধােনর ধারাগুেলা িনয়ামক িহেসেব গণয্ হেব।
িপe/িপিটe uপিবিধর aনয্ েয ধারাগুেলা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূণমর্ াtায় কাযর্করথাকেব। (পৃ া 11, েসকশন I.G.1 েদখুন)।



pিত বছর 15 িডেসmেরর আেগ িpিnপয্ালেক aবশয্i sু েলর িনরাপtা পিরকlনা, শৃ লািবিধ eবং uপিsিত পিরকlনা সmেকর্ eকিট সংেkিপত
সারাংশ িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র কােছ িদেত হেব। (পৃ া 11-12, েসকশন I.G.2.a েদখুন)।



aনুেরাধসােপেk িpিnপয্াল িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ কিমিটর কােছ িশkাথ র পরীkার সময়সূিচ o সাফেলয্র uপাt সংkাn পূণর্ o বাsব তথয্,
সােথ সােথ চয্ােnলেরর pিবধােনর কিপ pদান করেবন। (পৃ া 11-12, েসকশন I.G.2.a েদখুন)।
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pিবধােন িপe/িপিটe েবাডর্ eবং িpিnপয্ােলর মধয্কার ৈtমািসক সভার সmাবয্ আেলাচয্ িবষেয়র সিবsার তািলকা uিlিখত আেছ।

(পৃ া 12,

েসকশন I.G.2.b েদখুন)।


িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ েক িনি ত করেত হেব েযেনা সভার িবjিpগুেলা সকল িপতামাতােদর হােত েপৗঁছায়, eমনভােব েpরণ করা হয়। সকল
িপতামাতা aবগত হেত েপেরেছন, েসটা িনি ত করেত হেল eকািধক pিkয়ায় েযাগােযাগ করার pেয়াজন হেত পাের। (পৃ া 13-14, েসকশন
I.G.4.a েদখুন)।



sু লিটেত যিদ pিতবnীেদর pেবশেযাগয্ সভা aনু ােনর uপেযাগী sান sু লিটেত পাoয়া েগেল সভা েস sু লিটেতi করেত হেব। (পৃ া 13-14, েসকশন
I.G.4.a েদখুন)।



সভার uপিsিত বাড়ােত sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর eবং সংি

েpিসেডn কাuিnেলর কােছ িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ সহায়তা চাiেত পাের।

(পৃ া 13-14, েসকশন I.G.4.a েদখুন)।


িপe/িপিটe-eর সদসয্ নন েযসব বয্িk, তারা eিkিকuিটভ েবােডর্ র aনুেমাদন িনেয়i শুধু eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভায় aংশgহণ করেত পারেবন। (পৃ া
14, েসকশন I.G.4.b েদখুন)।



pিবধান কমুয্িনিট eডু েকশন কাuিnল (িসiিস), িসিটoয়াiড কাuিnল aন হাi sু লস (িসিসeiচeস) eবং িডিsk 75 কাuিnল (িড75 কাuিnল)eর সদসয্ মেনানয়েনর সময় িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর ভূ িমকা বয্াখয্া কের। (পৃ া 15-16, েসকশন I.G.7 েদখুন)।



pিবধােন uিlিখত আেছ েয, েpিসেডnস কাuিnলগুেলােক িপe/িপিটe-সমূহেক সহায়তা িদেত হয়।



সংি কমুয্িনিট বা হাi sু ল সুপািরনেটনেডn বা দািয়tpাp বয্িk েpিসেডn কাuিnল pিত া করার o তার ধারাবািহকতা বজায় রাখার জনয্ দায়বd
থাকেবন। (পৃ া 16-17, েসকশন II.A েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর িনবর্াচন pিkয়ার শতর্ িনmরূপ পিরবিতর্ ত হেয়েছ: (1) েpিসেডn কাuিnল িনবর্াচন aনু ােনর বয্াপাের সংি সুপািরনেটনেডn বা
দািয়tpাp বয্িkর কােছ সহায়তার চাiেত পােরন, (2) েpিসেডn কাuিnেলর কমর্কতর্ াগণেক সাধারণ সদসয্েদর সােথ িনবর্াচনী সভার eকিট
সুিবধাজনক তািরখ িঠক করার জনয্ কথা বলেত হেব যােত েযসব িপe/িপিটe-েক িনেয় কাuিnল গিঠত, তারা তােদর কমর্কতর্ ােদর মধয্ েথেক েpিসেডn
কাuিnেলর pিতিনিধ মেনানয়ন করার পযর্াp সুেযাগ লাভ কেরন, (3) যিদ 30 জুেনর মেধয্ েকান েpিসেডn কাuিnল তার িনবর্াচন সmn করেত
সkম না হয়, তাহেল সুপািরনেটনেডn বািষর্ক িনবর্াচনী সভা aনু ােনর জনয্ eকিট তািরখ o সময় িদেত বলেবন, (4) 30 েসেpmেরর মেধয্ যােত
িনবর্াচন সmn হয়, সুপািরনেটনেডn বা তার দািয়tpাp বয্িk তার জনয্ pেয়াজনীয় সব ধরেনর সহায়তা pদান করেবন; (5) pাথ েদর সবাiেক
সাধারণ সদসয্েদর uেdেশয্ বkৃতা েদoয়ার সুেযাগ িদেত হেব। (পৃ া 18-19, েসকশন II.D েদখুন)।



যিদ েকান েkেt েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত eমন েকান ধারা থােক যা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক, তাহেল ei pিবধােনর ধারা িনয়ামক
িহেসেব গণয্ হেব। েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধর aনয্সব ধারার েযগুেলা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূণমর্ াtায় কাযর্কর থাকেব।

(পৃ া 16, েসকশন II েদখুন)।

(পৃ া 19-20, েসকশন II.E.1 েদখুন)।


েpিসেডnস কাuিnেলর তথয্লােভর aিধকার সংkাn িনয়ম হালানাগাদ করা হেয়েছ। aনুেরাধসােপেk সুপািরনেটনেডn েpিসেডn কাuিnেলর
eিkিকuিটভ েবাডর্ েক চয্ােnলেরর pিবধােনর কিপসহ িশkাথ েদর পরীkার সময়সূিচ eবং িশkাথ েদর aিজর্ ত সাফেলয্র পূণর্ o pকৃ ত তথয্ pদান
করেবন। (পৃ া 20, েসকশন II.E.2.a েদখুন)।



েpিসেডns কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক িনি ত করেত হেব েযেনা সভার িবjিpগুেলা সকল িপতামাতােদর হােত েপৗঁছায়, eমনভােব েpরণ করা
হয়। (পৃ া 21, েসকশন II.E.3.a েদখুন)।
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েpিসেডn কাuিnলগুেলা চয্ােnলেরর pিবধান D-140, D-150, D-160 eবং D-170 aনুযায়ী কমুয্িনিট eবং/aথবা িসিটoয়াiড eডু েকশন
কাuিnল সদসয্ িনবর্াচেনর েবলায় pাথ েফারােমর আেয়াজন করেব। (পৃ া 22, েসকশন II.E.4 েদখুন)।



সুপািরনেটনেডn েpিসেডnস কাuিnলেক তার কাজ চালানর জনয্ pেয়াজনীয় sান o uপকরেণর সংsান করায় সহায়তা েদেবন। (পৃ া 22, েসকশন
II.E.4 েদখুন)।



কমুয্িনিট o িসিটoয়াiড eডু েকশন কাuিnেলর pাথ েফারাম আhােনর বয্াপাের েpিসেডnস কাuিnেলর ভূ িমকা সংkাn ধারা যুk করা হেয়েছ। (পৃ া
23, েসকশন II.E.7 েদখুন)।



psািবত েpিসেডnস কাuিnেলর বােজট aবশয্i েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্েদর aনুেমাদন লােভর পর সুপািরনেটনেডেnর কােছ জমা িদেত হেব।
(পৃ া 24, েসকশন III.A.2 েদখুন)।



িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল আলাদা সttা বেল তারা িডoi-eর eম্pয়ার আiেডিnিফেকশন নাmার (iআieন) বয্বহার করেত পারেব না।
(পৃ া 24-25, েসকশন III.B.1.a েদখুন)।



িপe/িপিটe

eবং

েpিসেডnস

কাuিnল-eর

েডিবট

কাডর্

বয্বহার

িনিষd।

(পৃ া

25-32,

েসকশন III.B.3 েদখুন)।


র◌্ যাফল িটেকট িবিkসংkাn িনয়েম সংেশািধত হেয়েছ যােত তা েpিসেডnস কাuিnল o সােথ সােথ িপe/িপিটe-eর েবলায় তা pেয়াগ করা যায়।
(পৃ া 26, েসকশন III.C.2.c েদখুন)।



েpিসেডnস কাuিnলেক েকান তহিবল সংgহ সংkাn uেদয্াগ gহণ করেত হেল েসটা িনেয় সুপািরনেটনেডেnর সােথ েযৗথভােব পিরকlনা করেত হেব।
(পৃ া 27, েসকশন III.C.4.b েদখুন)।



পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর িপe/িপিটe-eর তহিবল পিরচালনা করেত পারেবন না। (পৃ া 27, েসকশন III.C.6.b েদখুন)।



শুধু িপe/িপিটe-eর েkেt pেয়াগ করার জনয্ কমর্চাির িনেয়াগ সংkাn িনয়ম সংেশাধন করা হেয়েছ। (পৃ া 29, েসকশন III.D.4 েদখুন)।



েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i ে জারােরর িরেপাটর্ -eর কিপ সুপািরনেটনেডn-eর কােছ pদান করেত হেব। (পৃ া 31, েসকশন III.F.1 েদখুন)।



িপe/িপিটe-eর আিথর্ক তথয্ o pিতেবদন েফiস-eর কােছ aনুেরাধসােপেk pদােনর জনয্ িpিnপয্াল দায়বd থাকেবন। (পৃ া 31-32, েসকশন
III.F.2 েদখুন)।



েpিসেডnস কাuিnেলর aিডট কিমিটেক aবশয্i তদেnর ফল সুপািরনেটনেডnেক জানােত হেব। (পৃ া 32-33, েসকশন III.G.1 েদখুন)।



চয্ােnলর বা চয্ােnলেরর sলািভিষk বয্িk যােত িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnেলর েরকডর্ aিডট করেত পােরন, েসজনয্ বিহরাগত aিডটর সংkাn
িনয়ম পিরমািজর্ ত হেয়েছ। (পৃ া 33, েসকশন III.G.2 েদখুন)।
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aপরাধমূলক aিনয়ম, আিথর্ক aিনয়ম, eবং হুমিকpদানমূলক আচরণসংkাn aিভেযাগ aবশয্i পুিলশ, িনu iয়কর্ িসিট sু ল িডিsk-eর েsশাল
কিমশনার aব iনেভিsেgশন (eসসআi), eবং েফiস-eর কােছ জানান বাধয্তামূলক করার জনয্ সংেশাধনমূলক o শৃ লaিবধানজিনত পদেkপসংkাn
েসকশন সংেশািধত হেয়েছ। (পৃ া 33-34, েসকশন IV েদখুন)।



িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত aবশয্i কতর্ েবয্ aবেহলার জনয্ কমর্কতর্ া aপসারেনর িনয়ম anভুর্ k থাকেত হেব। (পৃ া 34,
েসকশন IV.D েদখুন)।



েয েসকশেন িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnলগুেলােক কম্pােয়n sয্াটাস িরেপাটর্ েফiস-eর কােছ জমা েদoয়ার িনয়ম aপসারণ করা হেয়েছ।
(33 পৃ ায় েদখুন)



িবেরাধ মীমাংসার েসকশন হালনাগাদ করা হেয়েছ। aিভেযাগ তদn কিমিটর সকল uেlখ aপসারণ করা হেয়েছ। িপe/িপিটe িকংবা েpিসেডns
কাuিnলগুেলােক সকল িবেরাধ িনেজেদর মেধয্ মীমাংসার জনয্ pথেম uেদয্াগ িনেত হেব। িনেজেদর মেধয্ মীমাংসার সকল রাsা যখন বয্বহার েশষ হেয়
যােব, িপe/িপিটe তখন সংি
সংি

েpিসেডnস কাuিnেলর কােছ সহায়তার aনুেরাধ জানােত পারেব। েpিসেডnস কাuিnল সহায়তার জনয্ েফiস বা

সুপািরনেটনেডn-eর কােছ aনুেরাধ জানােত পােরন। সচরাচর েদখা যায় না, eমন েkেt eমন কী সংি

েpিসেডnস কাuিnেলর সহেযািগতা

িনেয়o িপe/িপিটe িবেরাধ মীমাংসায় বয্থর্ হেল, েফiস eকিট চূ ড়াn িসdাn জাির করেব। িনবর্াচনী িবেরাধ eকিট tরািয়ত সময়সীমার মেধয্ মীমাংসা
করা
েসকশন V েদখুন)।
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সংিkpসার
ei pিবধান aনুযায়ী pিতিট sু েল eকিট কের পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন (িপe) বা পয্ােরn-িটচার aয্ােসািসেয়শন
(িপিটe) থাকা আবশয্ক। eিট 21 eিp, 2010 তািরখ iসুয্ করা চয্ােnলেরর pিবধান A-660-েক রিহত কের।
eছাড়াo ei pিবধান aনুযায়ী 32িট কমুয্িনিট sু ল িডিsk-eর pেতয্কিটেত eকিট কের েpিসেডnস কাuিnল
থাকা আবশয্ক। হাi sু লসমূেহর জনয্ pিতিট বেরােত eকিট কের eবং িসিটoয়াiড েsশাল eডু েকশন (িডিsk
75) sু লগুেলার জনয্ আলাদা eকিট েpিসেডns কাuিnল থাকেত হেব।
ei pিবধান িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর েমৗিলক aিধকার o দায়দািয়t িনধর্ারণ কের েদয়।
ভূ িমকা
চয্ােnলর sীকার কেরন েয িপতামাতা েনতৃ t পাবিলক sু লসমূেহর িভিt। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল হেলা sশািসত o sিনয়িntত। pেয়াজনীয়
েকান িসdাn বাsবায়ন করা o আiন, েকৗশল, িনয়ম eবং pিবধান কাযর্কর করা eবং িশkাথ , িপতামাতা eবং কম েদর aিধকার রkা করার মেধয্i
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলসমূেহর uপর sু ল কমর্কতর্ ােদর িনয়ntণ সীিমত।
সংjা
ei pিবধান o aনয্ানয্ সংি

pিবধােনর েkেt িনেচর সংjাগুেলা pেযাজয্ হেব:

1. পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন (িপe) িনu iয়কর্ িসিটর পাবিলক sু েলর িশkাথ েদর িপতামাতােদর সংগঠন যা িপতামাতােদর েভােট িপতামাতােদর িনেয় গিঠত
o pিতি ত হয়। িপe তার সদসয্েদর aথর্পূণর্ aংশgহেণ uত্সািহত কের। িপe uপিবিধ pবতর্ ন কের, কমর্কতর্ া িনবর্াচন কের eবং িনয়িমত সভার
আেয়াজন কের।
2. পয্ােরn-িটচার aয্ােসািসেয়শন (িপিটe) ৈতির হয় তখন, যখন িপe সদসয্গণ কম েদরেক সদসয্পেদ anভুর্ k করার জনয্ তােদর uপিবিধ সংেশাধন
করার পেk েভাট pদান কেরন। িশkকম লী ছাড়াo িপিটe aনয্ ে িণর কম েদরo anভুর্ k করেত পাের।
3.

েpিসেডnস কাuিnল eকিট িনিদর্ ষ্ট eলাকাভু k িপe/িপিটeসমূেহর েpিসেডn বা দািয়tpাp িপতামাতা সদসয্েদর সংগঠন।

pিতিট কমুয্িনিট sু ল

িডিsk-e eিলেমnাির o িমডল sু লসমূেহর pিতিনিধt করার জনয্ eকিটমাt েpিসেডnস কাuিnল থাকেব। হাi sু ল সমূেহর pিতিনিধt করার জনয্
pিতিট বেরােত eকিট কের েpিসেডnস কাuিnল থাকেত হেব। eছাড়াo িসিটoয়াiড েsশাল eডু েকশন sু লসমূেহর (িডিsk 75) pিতিনিধt করার
জনয্ eকিট েpিসেডns কাuিnল থাকেত হেব।
4.

sু ল বলেত বুঝায় িশkাথ েদর জনয্ িpিnপয্ােলর েনতৃ েt pিতি ত eকিট sিনয়িntত sায়tশািসত pিত ান। pিতিট sু েলর রেয়েছ িনজs sাফ eবং
sু ল তার িশkািনেদর্ শনা কমর্সূিচ পিরচালনার জনয্ িনজs তহিবল বয্বহার কের।

5. িডিsk পদিট 32িট কমুয্িনিট sু ল িডিsk eবং িডিsk 75-eর েkেt pেযাজয্ হয়।
6. uপিবিধ বলেত বুঝায় eমন eকিট িনেদর্ শনাদানকারী নিথ যা িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnলসমূহেক pিত া কের eবং aবশয্ pিতপালনীয়
িনয়মসমূহ িনধর্ারণ কের েদয়। eিkিকuিটভ েবাডর্ eবং িপতামাতা সদসয্গণ uপিবিধেক রদ করেত পারেবন না।
7.

পদ (aিফস) বলেত বুঝায় িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnেলর eিkিকuিটভ (কাযর্কির) েবােডর্ র েকান িনবর্ািচত পদ।

িনেচ uিlিখত পদগুেলা

আবিশয্ক: েpিসেডn, েরকিডর্ ং েসেkটাির eবং ে জারার। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলগুেলা বাড়িত পদ সৃি র জনয্ তােদর uপিবিধ সংেশাধন
করেত পারেব।
8. pিবধােনর েkেt পয্ােরn বলেত বুঝায়, িশkাথ র িপতামাতা বা aিভভাবক, িকংবা aনয্ েয েকান বয্িk, যার সােথ িশkাথ র িপতামাতাসূলভ বা
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তttাবধানমুলক সmকর্ রেয়েছ। িপতামাতা পদিটর সংjায় যারা anভুর্ k: জn বা দtক িপতামাতা, সত িপতামাতা, আiন dারা িনযুk aিভভাবক,
পালক িপতামাতা, eবং বতর্ মােন sুেল পড়েছ eমন সnােনর সােথ “িপতামাতার সmেকর্ আবd বয্িk”।
9. িপতামাতার সmেকর্ আবd বয্িk বলেত বুঝায় eমন েকান বয্িkেক, েয বয্িk িপতামাতার মৃতুয্, কারাদ , মানিসক aসুsতা, েsেটর বাiের aবsান,
সnানেক পিরতয্াগ বা eরকম aনয্ েকান কারেণ সnােনর কােছ িপতামাতা বা aিভভাবক uপিsত না থাকায় তার দািয়t gহণ কেরেছন। েকাn
বয্িkর সােথ সnােনর িপতামাতার সmকর্ আেছ তা aবশয্i িনধর্ারণ করেত হেব িনিদর্ ভােব েসi সnানিটর aিভভাবকt o তttাবধানসংkাn পািরপাি কর্
aবsার uপর িভিt কের। েয বয্িk েকান েছেলেমেয়র সামিয়ক তttাবধান কেরন (েযমন েবিব-িসটার, নয্ািন বা aেহফাজতকাির আtীয়) িতিন ei
pিবধান aনুযায়ী সnােনর িপতামাতা সmেকর্ আবd বয্িk িহেসেব গণয্ হেবন না। েকান বয্িk িপতামাতা সmেকর্ আবd কী-না, pেয়াজন পড়েল
িpিnপয্াল sু েল uপsািপত কাগজপেtর uপর িভিt কের তা িনধর্ারণ করেবন।
10. কয্ােলlার-িদবস কমর্িদবস o uiকaয্াnেক anভুর্ k কের। বয্াক-পয্াক বা iেমiেল িবjিp পাঠান সংkাn িবষেয় কয্ােলnার িদবস িহসাব করার েkেt
েয িদনিটেত িবjিp পাঠান হয়, েস িদনেক pথম িদন িহেসেব গণনা করেত হেব।

ডাকেযােগ িলিখত িবjিp পাঠানর েkেt েযিদন িবjিp ডাকেযােগ

ছাড়া হেব, তার পেরর িদনিটেক pথম িদন িহেসেব গণনা করেত হেব।
I.

পয্ােরns aয্ােসািসেয়শন:
িপe/িপিটeগুেলা েsশাল eডু েকশন সািভর্ স gহণকারী িশkাথ , iংেরিজ ভাষা িশkাথ , টাiেটল oয়ান-eর েযাগয্ িশkাথ eবং িগফেটড aয্াn
টয্ােলেnড বা ময্াগেনট কমর্সূিচর িশkাথ র িপতামাতাসহ sু েলর সকল িপতামাতার pিতিনিধ। িপe/িপটeগুেলােক সাংগঠিনক কাঠােমা ৈতির
করেত aবশয্i uপিবিধ pবতর্ ন করেত হেব eবং aংশgহণ o সহায়তা েদoয়ার জনয্ সবাiেক আমntণ জানােত হেব। (I.G.1 d বয্)।
িপe/িপিটeগুেলােক aবশয্i সকল আiন, নীিত, িবিধ eবং pিবধান eমনভােব েমেন চলেত হেব যােত িশkাথ , িপতামাতা o কম েদর মযর্াদা
রিkত হয়।
pিতিট পাবিলক sু লেক eকিট কের িপe বা িপিটe pিত া করেত হেব। pেতয্ক sু েল eকিটমাt দাpিরক sীকৃ ত িপe বা িপিটe থাকেত পারেব।
যখন eকi ভবেন eকািধক sু ল aবsান কের, তখন pিতিট sু লেক আলাদা আলাদা িপe বা িপিটe গঠন করেত হেব। eকািধক “sল লািনর্ং
কমুয্িনিট”, “হাuস” বা “aয্াকােডিম” eকজনমাt িpিnপয্ােলর কতৃর্ tাধীন থাকেল েসেkেt শুধু eকিট িপe বা িপিটe ৈতির করা েযেত পাের।
A.

নতু ন sু েল িপe/িপিটe গঠন



eকিট নতু ন sু েল িপe িকংবা িপিটe গঠনকেl িপতামাতােদর সভা আhান করার দািয়t িpিnপয্ােলর।
িপe/িপিটe

30 েসেpmেরর মেধয্।

।

গঠনকেl

আেয়ািজত

সভা

আhান

করেত

হেব

িpিnপয্ালেক

 িpিnপয্aলেক aবশয্i িপe/িপিটe গঠেনর জনয্ সভা করার কথা িপতামাতােদরেক eমনভােব জানােত হেব যােত সকল িপতামাতা
জানেত পােরন (েযমন বয্াকপয্ােক, ডাকেযােগ, sয়ংিkয় েফােন, iেমiল-e)। সকল িপতামাতা aবগত হেত েপেরেছন, েসটা
িনি ত করেত হেল eকািধক pিkয়ায় েযাগােযাগ করা pেয়াজন হেত পাের।
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 িপe/িপিটe গঠনকেl আেয়ািজত সভা aনু ােনর িবষেয় anতঃ দশ কয্ােলnার িদবস আেগ জানােত হেব।

িপe/িপিটe গঠনকেl

আেয়ািজত সভায় কমপেk 8জন িপতামাতােক uপিsত হেত হেব। 1


B.

িpিnপয্াল সংি েpিসেডns কাuিnল, িডিsk বা বেরা ফয্ােমিল eডেভােকট, িকংবা িডিভশন aব ফয্ােমিল aয্াn কমুয্িনিট
eনেগজেমn (েফiস)-eর সােথ িপe/িপিটe গঠেনর বয্াপাের পরামেশর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পােরন।

িপe/িপিটe পুনঃpিত া


েসকশন I.C.-েত uিlিখত েকান কারেণ যিদ িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হেয় থােক, তাহেল তা েফiস-েক জানান eবং
িপe/িপিটe পুনঃpিত ার জনয্ িপতামাতােদর সভা আhান করার দািয়t িpিnপয্ােলর।

 sু ল বছের মাঝামািঝ েকান সময় যিদ িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হয়, তাহেল িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হoয়ার 14
কয্ােলnার িদেনর মেধয্ aবশয্i িপe/িপিটe পুনঃpিত ার জনয্ সভা আhান করেত হেব। যিদ gীে র সময় িপe/িপিটe-eর
কাযর্kম sিগত হয়, তাহেল aবশয্i 30 েসেpmেরর মেধয্ িপe/িপিটe-eর পুনঃpিত ার জনয্ সভা আhান করেত হেব।
 িপe/িপিটe কাযর্kম পুনঃpিত াকেl আেয়ািজত সভার বয্াপাের িpিnপয্ালেক aবশয্i িপতামাতােদরেক িবjিp িদেত হেব। িবjিp
aবশয্i িলিখতভােব pদান করেত হেব। (I.F.4.a d বয্)।


িপe/িপিটe গঠনকেl আেয়ািজত সভা aনু ােনর িবষেয় anতঃ দশ কয্ােলnার িদন আেগ জানােত হেব।

 িপe/িপিটe পুনঃpিত ার জনয্ aবশয্i eকিট আগাম িনবর্াচন করেত হেব। (I.F.4 d বয্)।

C.



িপe/িপিটe পুনঃpিত াকেl আেয়ািজত সভায় কমপেk 8জন িপতামাতােক uপিsত হেত হেব।



িpিnপয্াল সংি েpিসেডns কাuিnল, িডিsk বা বেরা ফয্ােমিল eডেভােকট, িকংবা েফiস-eর সােথ িপe/িপিটe পুনঃpিত ার
বয্াপাের সভা আhান সmেকর্ পরামেশর্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পােরন।

িপe/িপিটe sিগত করার কারণসমূহ
1.

আবিশয্ক কমর্কতর্ ােদর িনবর্াচেন aপারগতা
30 জুেনর মেধয্ িনবর্াচন aনুি ত না হেল বা েpিসেডn, েরকিডর্ ং েসেkটাির eবং ে জারার- ei আবিশয্ক িতন সদসয্ িনবর্াচন
করেত বয্থর্ হেলিপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হেব 1 জুলাi। ei কারেণ িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হেয় থাকেল িpিnপয্ালেক তা েফiসেক জানােত হেব।

1

িপe/িপিটe-eর েয েকান সভায় িনবর্াচন করেল তার আেগ িলিখত িবjিp েদoয়া আবশয্ক। (I.F.1.c d বয্)।
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আগাম িনবর্াচন করেত বয্থতর্ া
িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হয় যিদ তা eক বা eকািধক আবিশয্ক কমর্কতর্ ার শূনয্ পেদ সময়মেতা2 আগাম িনবর্াচন করেত
বয্থর্ হয়। (েসকশন I.F.3 d বয্)। ei কারেণ িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হেয় থাকেল িpিnপয্ালেক তা েফiস-েক
জানােত হেব।

3.

কাযর্kম পিরচালনায় বয্থতর্ া
পরপর

2

মাস

কাযর্kম

পিরচালনা

করেত

বয্থর্

হেল

িপe/িপিটe-eর

কাযর্kম

sিগত

হেব।

ei কারেণ িপe/িপিটe-eর কাযর্kম sিগত হেয় থাকেল িpিnপয্ালেক তা েফiস-েক জানােত হেব।
D.

িপe/িপিটe-eর সদসয্ হoয়ার েযাগয্তা
1.

িপতামাতার েযাগয্তার pমাণ pিত া
 sু েলর েরিজsাের সnােনর নাম থাকেলi sেতাঃিkয়ভােব িপe/িপিটe-েত িপতামাতার সদসয্ হoয়ার েযাগয্তা pিতি ত হয়।
িসিটoয়াiড নয় eমন েকান sু েলর িসিটিভিtক েকান কমর্সূিচেত তািলকাভু k থাকা েকান পূণকর্ ালীন িশkাথ র eকজন
িপতা/মাতা সnান েয sু েল পড়েছ, েস sু েলর িপe/িপিটe-eর সদসয্ হoয়ার েযাগয্।3

2.

sু লগুেলার িপe/িপিটe-eর সদসয্।



েছেলেমেয়রা িবিভn sু েল েলখাপড়া কের, eমন িপতামাতাগণ সংি



েকান িপতামাতা তার sেল aনয্ কাuেক িপe/িপিটe-eর সদসয্ িহেসেব sলািভিষk করেত পারেবন না।



েকান িপe/িপিটe কাuেক aনারাির সদসয্, িশkাথ সদসয্, সােবক সদসয্ বা কমর্কতর্ া iতয্ািদ িবেবচনায় সদসয্পদ িদেত
পারেব না, যিদ-না তার সদসয্পেদর েযাগয্তা থােক।

কম র েযাগয্তার pমাণ pিত া
 িপe sু ল-কম েদর anভুর্ k করার জনয্ েভােটর মাধয্েম uপিবিধ সংেশাধন করেত পারেব। িপিটe-eর িপতামাতা সদসয্গণ
েভােটর মাধয্েম িপe-েত pতয্াবতর্ ন করেত পারেবন।
 sু ল-কম েদর anভুর্ k করার পেk িপe েভাট িদেল তা িপিটe-েত পিরণত হেব। িশkকম লী ছাড়াo েকান িপe তােদর
সদসয্পদ aনয্ ধরেণর sু ল-কম েদরেক (েযমন, পয্ারাpেফশনয্াল, sু ল eiড, sু ল েসেkটাির, ফু ড সািভর্ স oয়াকর্ ার
iতয্ািদ) anভুর্ k করার জনয্ uপিবিধ সংেশাধন কের িনেত পাের।


E.

2

sু েলর তttাবধানকারী কম (িpিnপয্াল, aয্ািসsয্াn িpিnপয্াল বা সুপারভাiজার) েয sু েল কাজ কেরন, েস sু েলর
িপিটe-eর সদসয্ হেত পারেবন না।

িপe/িপিটe-eর সদসয্েদর aংশgহণ

েসকশন I.F.4 aনুযায়ী যেতা আেগ সmব eকিট আগাম িনবর্াচন করেত হেব। sু ল বছেরর শুরেু ত েয পদশূনয্তা েদখা েদয় eবং পদতয্াগ েয পদশূনয্তার কারণ নয় (েযমন- শুরু েথেকi েকান
পেদ কাuেক িনবর্াচন করেত বয্থর্ হoয়া), েস শূনয্ পদ 15 aেkাবেরর মেধয্i পূরণ করেত হেব।

(েসকশন I.F.3.a d বয্)। sু ল বছর শুররু পর েয পদশূনয্তা েদখা েদেব (েযমন

পদতয্ােগর কারেণ েয পদশূনয্তা েদখা েদয়), েস পদগুেলা aননয্ পিরিsিত o ঘটনার জিটলতার কথা িবেবচনা পদশূনয্তা েদখা েদoয়ার পর যথাশী সmব কের পূরণ করেত হেব। িবেশষ
পিরিsিতেত eকিট আগাম িনবর্াচন aনু ােনর জনয্ েকান সময় uপযুk হেব, েসটা িনধর্ারেণর বয্াপাের েফiস (FACE) aনুেরাধসােপেk তttাবধান করেব।
3

িসিটoয়াiড নয় eমন েকান sু েলর িসিটিভিtক েকান কমর্সূিচেত তািলকাভু k থাকা পূণকর্ ালীন িশkাথ র িপতা/মাতােক হয় সnান েয sু েল পেড়, না-হয় সnােনর নাম েযখানকার েরিজsাের
আেছ, েসখানকার িপe/িপিটe-eর সদসয্ হেত পারেবন, uভয়িটর নয়।
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েভাট েদoয়া
িপe/িপিটe সকল সভায় pেতয্ক িপতামাতা সদেসয্র েভাট েদoয়ার aিধকার আেছ। যিদ সংগঠনিট িপিটe-েত পিরণত হয়,
তাহেল কম -সদসয্রাo েভাটািধকারী হেবন। pিk বা aনুপিsত বয্ালেট েভাট েদoয়ার aনুেমাদন েনi।

2.

চাঁদা
যিদo িপe/িপিটe চাiেল চাঁদা সংgহ করেত পাের, তা সেtto aংশgহেণর বা সদসয্ হoয়ার জনয্ েকান চাঁদা েদoয়ার শতর্ েদoয়া
যােব না।

3.

িবিধিনেষধ
sু ল কমর্চাির - sু েলর কমর্চািরগণ েয sু েল কােজ িনযুk আেছন, েস sু েলর িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ েবাডর্ বা
মেনানয়ন/িনবর্াচন কিমিটেত কাজ করেত পারেবন না। ei িনেষধ শুধু েসসব কমর্চািরেদর েkেt pেযাজয্ হেব যারা িডoi-eর
aথর্ািয়ত সূt েথেক েবতন লাভ কেরন (েযমন টয্াk েলিভ, িফরিত পিরেশাধেযাগয্, কমুয্িনিট-িভিtক সংগঠেনর চু িk, uপহার,
ম িু র iতয্ািদ)। কােজর েkt sু েল aবিsত হেলo যারা িনয়িমত sু ল িদবেসর anভুর্ k কমর্সূিচর aংশ নয় eমন কমর্সূিচর
জনয্ িডoi-বিহভূর্ ত সূt েথেক েবতন লাভ কেরন, তারা ei িনেষেধর anভুর্ k নন।

4.

sােথর্র dnd
িপe/িপিটe-eর সদসয্েদরেক aবশয্i সাবধানতার সােথ েসসব পিরিsিতেক পিরহার কের চলেত হেব েযখােন তােদর বয্িksাথর্
িপe/িপিটe-eর সােথ সংঘাতপূণর্ হয়।
a.

িসdাn gহণ - িপe/িপিট-eর িসdাn aবশয্i যােদর সােথ sােথর্র dnd েনi, শুধু eমনসব িপতামাতা সদসয্েদর aংশgহণ
o েভাটদােনর মাধয্েম গৃহীত হেব।

b.

িপe/িপিটe কমর্কতর্ ােদর sােথর্র dnd - sু ল, কমুয্িনিট sু ল িডিsk, পয্ােনল ফর eডু েকশনয্াল পিলিস (“িপiিপ”),
কমুয্িনিট eডু েকশনয্াল কাuিnল (“িসiিস”), িসিটoয়াiড কাuিnল aন েsশাল eডু েকশন (“িসিসeসi”), িসিটoয়াiড
কাuিnল aন হাi sু লস (“িসিসeiচeস”), িসিটoয়াiড কাuিnল aন iংিলশ লয্া েু য়জ লানর্াসর্ (“িসিসieলeলধ”),
িডিsk 75 কাuিnল (“িড75 কাuিnল”) বা িডoi-eর সােথ িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর pতয্k বা পেরাk েকান
বয্বসািয়ক েলনেদন, িকংবা েকান ধরেনর চু িkসহ েকান pকােরর আিথর্ক sাথর্ থাকেত পাের না। uপযুk পিরিsিতেত
িডoi eিথk aিফসােরর কাছ েথেক েরহাi ম িু র েনoয়া েযেত পাের।

c.

বয্বসািয়ক সmকর্ – েকান িপe/িপিটe-eর সদেসয্র যিদ pতয্k বা পেরাkভােব sু ল, কমুয্িনিট sু ল িডিsk, িপiিপ,
িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল, িড75, বা িডoi-eর সােথ েকান বয্বসািয়ক েলনেদনচু িk বা েলনেদন-eর
সােথ েকান sাথর্ জিড়ত থােক, তাহেল তােক eগুেলার সােথ সmিকর্ ত িবষেয় েকান িসdাn gহেণর েkেt aংশgহণ েথেক
িবরত থাকেত হেব। েয সভায় e িনেয় েকান িসdাn gহণ করা হেব, েস সভায় pতয্k িকংবা পেরাk sােথর্র কথা
সদসয্ম লীেক জানােত eবং সভার কাযর্িববরণীেত তা uেlখ করেত হেব। েয সদেসয্র সােথ েকান sােথর্র dnd আেছ,
তােক aবশয্i সংি
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d.

eডু েকশন কাuিnল সদসয্পদ - িপe/িপিটe েযসব সদসয্ িপiিপ, িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল বা িড75
কাuিnেলর সদসয্, eবং যারা sু েলর েকান সমসয্া িনেয় েভাটাভু িটেত েকান না েকানভােব aংশgহণ কেরেছন যা িপiিপ,
িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল বা িড75 কাuিnেলর কােছ utাপন করা হেয়েছ, েসসব সদেসয্র sােথর্র
dnd রেয়েছ বেল গণয্ করা হেব eবং তারা সংি িপiিপ বা কাuিnেলর সভায় aংশgহণ করেত পারেবন না।

e.

সংগঠনসমূেহর সদসয্ -আiন, িডoi-eর নীিত, িনয়ম eবং pিবধােনর সােথ uপিবিধ সাংঘিষর্ক না হয়, তাহেল
িপe/িপিটe-eর সদসয্গণ জাতীয়, েsট বা িসিটর সংsাসমূেহর েয সদসয্ হেত পারেবন। েকান সংগঠেন যুk হoয়ার
জনয্ িপe/িপিটe-eর সাধারণ সদসয্েদর aনুেমাদন আবশয্ক।

F.

িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর িনবর্াচন
িপe/িপিটe যােত sু েলর সকল িপতামাতােদর কথা বেল, েসটা িনি ত করেত aবেশয্i সবাiেক িনেয় সবার aংশgহেণর সুেযাগ িদেয়
িনরেপk বািষর্ক িনবর্াচন আেয়াজন করেত হেব। িপe/িপিটe eকিট িনবর্াচন aনু ােনর জনয্ সংি েpিসেডnস কাuিnল বা sু েলর
পয্ােরn েকাaিডর্ েনটরেক িনেদর্ শনা েদoয়ার aনুেরাধ জানােত পারেব। eিkিকuিটভ েবােডর্ র সদসয্গণ িপe/িপিটe সদসয্ম লীর সােথ
আলাপkেম সহায়তার জনয্ aনুেরাধ জানান েযেত পাের।
1.

িপe/িপিটe-eর িবিভn কমর্কতর্ া িনবর্াচন


িনবর্াচেন যােত সবাi aংশgহণ করার সুেযাগ পায় eবং তা িনরেপk o পkপাতহীন হয়, েসটা িনি ত করার দািয়t
িপe/িপিটe-eর।

 িনবর্াচন কীভােব হেব, েসটা িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত aবশয্i uেlখ থাকেত হেব। িবেশষভােব, uপিবিধেত aবশয্i
pাথ র েভাট pাথর্না, মেনানয়ন eবং িবিভn পেদ িনবর্াচন pিkয়ার কথা uেlখ থাকেত হেব। িপe/িপিটe-eর uপিবিধ
েফiস-eর পযর্ােলাচনা o aনুেমাদসােপk।


যােত িনি ত করা যায় েয, gী ঋতু চলাকােল eবং শরত ঋতু েত sু ল েখালার সময় sু েল eকিট িপিটe কাযর্কর আেছ,
েসজনয্ pেতয্ক sু ল বছেরর বসেn িপe/িপিটe-eর িনবর্াচন aনুি ত হেত হেব।



িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ াবগণ 1 জুলাi েথেক 30 জুন পযর্n eক বছেরর জনয্ িনবর্ািচত হন।
a.

িনবর্াচেনর সময়সীমা - যােত িনি ত করা যায় েয, gী ঋতু চলাকােল eবং শরেত sু ল েখালার সময় sু েল
eকিট িপিটe কাযর্কর আেছ, েসজনয্ sু ল বছেরর েশষ িদেনর মেধয্ িনবর্াচন aনু ান করা িপe/িপিটe-eর
দািয়t।

b.

িpিnপয্ালেক জানান – িpিnপয্ালেক pিত sু ল বছর বািষর্ক 1 eিpেলর মেধয্ বািষর্ক িপe/িপিটe-eর িনবর্াচেনর
তািরখ eবং সময় aবগত করেত হেব। যিদ িpিnপয্ালেক 1 eিpেলর মেধয্ জানান না হয়, তাহেল িতিন
িপe/িপিটe-eর েpিসেডn-eর কাছ েথেক িনবর্াচেনর তািরখ o সময় েচেয় িনেত হেব। িপe/িপিটe েpিসেডn 7
কয্ােলnার
িদেনর
মেধয্
eর
জবাব
িদেত
বয্থর্
হেল
িpিnপয্াল সকল িপতামাতােক তা জানােবন eবং িনবর্াচেনর তািরখ িঠক করার জনয্ eকিট সভা ডাকেবন।
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িলিখত িনবর্াচনী িবjিp – সকল সদসয্গণ যােত িনবর্াচনী সভার িলিখত িবjিp লাভ কেরন, েসটা িনি ত করার
দািয়t িপe/িপিটe-eর। িনবর্াচনী সভার anতঃ 10 কয্ােলnার িদন আেগ aবশয্i pচার করেত হেব। যিদ
নিমেনশন েশষ হেয় যায়, িনবর্াচনী িবjিpেত pিতিট পেদর pাথ েদর েশষ নােমর আদয্াkর aনুযায়ী pাথ েদর নাম
anভুর্ k করা েযেত পাের। িনবর্াচনী সভার িবjিpেত aবশয্i িনেচর িবষয়গুেলা anভুর্ k করেত হেব:


eিkিকuিটভ েবােডর্ র সকল শূনয্ পেদর তািলকা (িপe/িপিটe-eর uপিবিধ aনুযায়ী শরত ঋতু েত িনবর্ািচত
করার জনয্ িকছু পদ সংরিkত রাখেত পাের যা আবিশয্ক নয়)।



সকল পেদর জনয্ েযাগয্ হoয়ার eকমাt শতর্ sু েলর েকান িশkাথ র িপতামাতা হoয়া, েস বয্াপাের eকিট
sীকৃ িত।



কাযর্কাল বা েময়াদ, যিদ uপিবিধেত uিlিখত থােক।



িপতামাতা েয বয্বsার কারেণ িপe/িপিটe-eর েকান পেদর জনয্ pাথ হেত পােরন।



নিমেনশন gহেণর েশষ তািরখ।

pাথ েদর aিধকার
সদসয্েদর pিত বkবয্ uপsাপন – েভােটর আেগ িনবর্াচনী সভা চলাকােল pাথ েদরেক aবশয্i সাধারণ সদসয্েদর
কােছ তার বkবয্ uপsাপেনর সুেযাগ িদেত হেব। যিদ েকান pাথ uপিsত হেত না পােরন, aনয্ েকান সদসয্ েস
pাথ র পk েথেক েদoয়া িববৃিত পাঠ করেত পারেবন। িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত িনবর্াচেনর আেগ, িকn
নিমেনশন জমা েদoয়া েশষ হoয়ার পর pাথ েদর িববৃিত িবিল করার eকিট pিkয়া anভুর্ k থাকেত পাের। ei
pিkয়ােত eকিট pাথ েফারাম আেয়াজেনর বয্বsা anভুর্ k থাকেত পাের। সকল pাথ েক eেত aংশgহেণর সমান
সুেযাগ িদেত হেব।
যিদ িপe/িপিটe-eর uপিবিধ pাথ েদর িববৃিত pচােরর aনুেমাদন েদয়, তাহেল সকল িববৃিতেক aবশয্i uপযুk
হেত হেব। aনুপযুk uপকরেণর মেধয্ আেছ, aবjামূলক, aবমাননাকর, a ীল িকংবা িশkা pিkয়ায় িব
সৃি কারী েকান িকছু ।
েভােটর সময় uপিsিত – েকান পেদর জনয্ pিতdিndতা করার েযাগয্ হেত হেল িনবর্াচেনর সময় তার uপিsিত
বাধয্তামূলক নয়। pাথ েয িনবর্াচেনর িদন uপিsত থাকেত পারেবন না, েসটা নিমেনিটং কিমিটেক aবগত
করেত pাথ েক aবশয্i সবর্াtক েচ া করেত হেব।
pচারণা – eকজন pাথ বা দলভু k pাথীেদর সমথর্েন sু ল eলাকায় েকান pাথ , pাথ র সমথর্ক, িপe/িপিটe-eর
eিkিকuিটভ েবাডর্ বা িপe/িপিটe কিমিট েকান িকছু িবতরণ করেত বা pকােশয্ িকংবা sু েলর oেয়বসাiেট েপাs
করেত পারেবন না। িযিন ei িনয়ম ভ করেবন, িতিন ঐ pাথ র পদিটেত িনবর্ািচত হoয়ার েযাগয্তােক ঝুঁ িকর
মুেখামুখী কের তু লেবন। িযিন ei িনয়ম ভ করেবন, িতিন aেযাগয্ িবেবিচত হেত পােরন eবং েসi বছর েকান
eবং
পেদ
িনবর্াচেন
aংশgহেণর
েযাগয্তা
হািরেয়েছন
বেলo
গণয্
হেত
পাের
েকান িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ , sু ল বা িডিsk িলডারিশপ িটম, sু ল বা
িডিsk টাiেটল oয়ান পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল, িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল, বা িড75
কাuিnেল কাজ করায় িনিষd েঘািষত হেত পােরন।
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pিতdিndতাপূণর্ পদ – যখন েকান পেদর জনয্ eকািধক pাথ থাকেবন, তখন ei aংেশ েয িনেদর্ শনা রেয়েছ, তা
aনুসরণ করেত হেব।
েভাটারেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ – িনবর্াচনকােল যারা িপe/িপিটe-eর সদসয্ থাকেবন, তােদর সবাi েভাটদােনর
েযাগয্। যারা আসn বছর েথেক শুরু কের সদসয্ হেবন, তারা েভাট িদেত পারেবন না (েযমন নতু ন ভিতর্ হেব,
eমন িশkাথ েদর িপতামাতা) িpিnপয্াল বা sলািভিষk বয্িk aবশয্i সকল েভাটারেদর েযাগয্তা যাচাi করেবন
eটা িনি ত কের েয, তােদর িপe/িপিটe-eর সদসয্ হoয়ার েযাগয্তা রেয়েছ। ei েযাগয্তা যাচাi করেত হেব
বয্ালট েপপার িবতরেণর আেগ।
বয্ালেটর
বয্বহার
–
pিk
বা
aনুপিsত
বয্ালেট
েভাট
েদoয়ার
aনুেমাদন
েনi।
চয্ােnলেরর
pিবধান
A-663
aনুসাের
anভুর্ k
ভাষাগুেলােত
নমুনা
বয্ালট
পাoয়া
যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট।
বতর্ মােন psত েনi, eমন ভাষায় বয্ালেটর নমুনা েপেত হেল, sু লেক িডoi-eর য্াnেলশন aয্াn inারিpেটনশন
iuিনেটর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত aনয্ েকান িনেদর্ শ(েযমন uপিবিধ
iেলক িনক বয্ালট aনুেমাদন িদেল) েদoয়া না থাকেল, িনবর্াচনী সভা েশষ না হoয়া পযর্n বয্ালটগুেলা সভাকেki
থাকেত হেব। েভাট েশষ হoয়র পরপরi বয্ালটগুেলা গুণেত হেব eবং তা গুণেত হেব uপিsত সকল সদসয্েদর
সামেনi। ঘটনাkেম যিদ pাথ রা সমানসংখয্ক েভাট লাভ কেরন eবং aনয্ েকান pাথ aিধকসংখয্ক েভাট না
েপেয় থােকন, তাহেল aবশয্i পুনঃিনবর্াচন করেত হেব। শুধু েযসব pাথ টাi হেয়িছেলন বা সমান েভাট
েপেয়িছেলন, তারাi ei পুনঃিনবর্াচেন aংশgহণ করেত পারেবন।
বয্ালট সংরkণ – বয্ালটগুেলােক sু ল েথেক সরােনা যােব না। িপe/িপিটe-েক সকল বয্ালট িনবর্াচেনর পরবত
eক বছর পযর্n িকংবা দােয়রকৃ ত েকান aিভেযাগ িন িt না হoয়া পযর্n, েযটা পের আেস, েসটা সমাধান হoয়া
পযর্n sু ল eলাকার মেধয্ সংরkণ করেত হেব।

f.

pিতdিndতাহীন পদ – িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত aনয্ েকান িনেদর্ শ েদoয়া না থাকেল, pিতdিndতাহীন পেদর
eকক pাথ েক িনবর্ািচত করেত হেল েস pাথ র পেk eকজন সদসয্েক aবশয্i সমথর্নjাপক েভাট েদoয়ার psাব
িদেত হেব। ei psাব aনুেমাদন করেত হেল সদসয্েদর eকজেনর েভােটর pেয়াজন। psােবর ফল aবশয্i
সভার কাযর্িববরণীেত িলিপবd করেত হেব।

g.

সািটর্িফেকশন aব iেলকশন (িনবর্াচন িনি তকরণ) – িpিnপয্াল বা তার sলািভিষk বয্িkেক aবশয্i িনবর্াচনী
সভা
সমাp
হoয়ার
আেগi
iেলকশন
সািটর্িফেকশন
ফরম-e
সi
িদেয়
িনি তকরণ করেত হেব েয নিমেনশন eবং িনবর্াচন pিkয়া ei pিবধান o িপe/িপিটe uপিবিধেত uিlিখত
pিkয়া
aনুযায়ী
aনুি ত
হেয়েছ।
সািটর্িফেকশন
ফরম
পাoয়া
যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm

oেয়বসাiেট।

পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর িpিnপয্ােলর sলািভিষk বয্িk হেত পারেবন না।
িপe/িপিটe-eর িনবর্ািচত কমর্কতর্ াগণেক সািটর্িফেকশন ফরম-e তােদর সােথ েযাগােযােগর তথয্ anভুর্ k করেত
uত্সািহত করা হেc। িপe/িপিটe-eর আবিশয্ক কমর্কতর্ ােদর বয্িkগত েফান নmর o iেমiল িঠকানা সংি
েpিসেডns কাuিnল-eর সােথ িবিনময় করা হেব, যিদ সংি কমর্কতর্ াগণ তােদর তথয্ িবিনময় করেত
সািটর্িফেকশন ফরম-e িনেষধ না কের থােকন।
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সiকৃ ত সািটর্িফেকশন ফরম aবশয্i িpিnপয্ােলর aিফেসর ফাiেল eকিট কিপ েরেখ িপe/িপিটe eিkিকuিটভ
েবােডর্ র কােছ রিkত থাকেব। িpিnপয্াল বা তার sলািভিষk বয্িkেক aবশয্i sু ল-পয্ােরn িলডার কনটয্াk
iনফরেমশন িসেsম িনবর্াচন েশষ হoয়ার 5 িদেনর মেধয্ হালনাগাদ করেত হেব, যােত িpিnপয্ােলর েপাটর্ াল-eর
মাধয্েম তা েখাঁেজ পাoয়া যায়।
2.

শরেতর িনবর্াচেনর জনয্ পদ সংরkণ
নবাগত িশkথ েদর িপতামাতােদর anভুর্ k করার জনয্ িপe/িপিটe uপিবিধ আবশয্ক নয় eমনসব পেদর (েযমন ভাiস
েpিসেডn) িনবর্াচন েহমn ঋতু েত আেয়ািজত করেত পাের। সংরিkত পদসমূহ eবং সময়সীমা o িনবর্াচন pিkয়ার কথা
uপিবিধেত িচিhত থাকেত হেব।

3.

শূনয্ পদসমূহ পূরণ করা
িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ েক পদশূনয্তার কথা eবং েস পদশূনয্তা utরািধকারkেম না tরািয়ত িনবর্াচেনর মাধয্েম পূরণ
করা হেব, সকল সদসয্েদরেক তা িলিখতভােব জানােত হেব 5 কয্ােলnার িদেনর মেধয্। িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ সংি
েpিসেডnস কাuিnল বা sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেরর কােছ পদশূনয্তা পূরেণর সময় পরামশর্ pদােনর aনুেরাধ জানােত পাের।
শূনয্পদ পূরেণর সােথ সােথi িপe/িপিটe-eর iেলকশন সািটর্িফেকশন ফরম aবশয্i হালনাগাদ করেত হেব।
a.

sু ল বছর শুররু পূেবর্i েকান কমর্কতর্ ার পদ শূনয্ হেল - যিদ িপe/িপিটe-eর eক বা eকািধক পদ sু ল বছর শুররু পূেবর্i
শূনয্ হয় পদতয্াগজিনত কারণ ছাড়া, তাহেল aবিশ eিkিকuিটভ কিমিটর সদসয্েদরেক 15 aেkাবেরর মেধয্i শূনয্
পদসমূেহর জনয্ eকিট tরািয়ত িনবর্াচেনর বয্বsা করেত হেব।

b.

sু ল বছর শুররু পের েকান কমর্কতর্ ার পদ শূনয্ হেল - sু ল বছর শুররু পর পদশূনয্তা েদখা িদেল েস পদশূনয্তা
utরািধকারkেম পূরেণর িনয়ম aবশয্i িপe/িপিটe uপিবিধেত থাকেত হেব। eছাড়াo uপিবিধেত েসসব শূনয্ পদসমূহ
পূরেণর জনয্ কমর্কতর্ ােদর পদসমূেহর aনুkম uেlখ করা থাকেত হেব।

িপe/িপিটe কমর্কতর্ াগণ তােদর পদ ধের

রাখেত eবং েকান শূনয্ পদ gহণ না-o করেত পােরন।
েকান সহ-কমর্কতর্ ার পদতয্ােগ aবিশ সহ-কমর্কতর্ া েময়ােদর বািক সময় শূনয্পদিট পূরণ করেবন, না-িক tরািয়ত
িনবর্াচেনর বয্বsা করেত হেব, িপe/িপিটe সদসয্গণেক aবশয্i েসটা েভােটর মাধয্েম িনধর্ারণ করেবন।
যিদ েকান আবিশয্ক কমর্কতর্ ার পদ utরািধকারkেম পূরণ করা না যায়, িপe/িপিটe-েক aবশয্i েসকশন I.F.4
aনুযায়ী tরািয়ত িনবর্াচন pিkয়া aনুসরণ করেত হেব।
4.

tরািয়ত িনবর্াচন
tরািয়ত িনবর্াচন pেয়াজন হয় যখন েকান িপe/িপিটe ৈবধ বািখর্ক িনবর্াচেনর বয্বsা করেত বয্থর্ হয় বা utরািধকারkেম শূনয্
কমর্কতর্ ার পদ পূরণ করেত বয্থর্ হয়।
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িলিখত িনবর্াচনী িবjিp – সকল সদসয্গণ যােত tরািয়ত িনবর্াচনী সভার িলিখত িবjিp লাভ কেরন, েসটা িনি ত
করার দািয়t িপe/িপিটe-eর। tরািয়ত িনবর্াচনী সভার anতঃ 10 কয্ােলnার িদন আেগ aবশয্i pচার করেত হেব।
tরািয়ত িনবর্াচনী সভার িবjিpেত aবশয্i িনেচর িবষয়গুেলা anভুর্ k করেত হেব:


কমর্কতর্ ােদর শূনয্ পদসমূেহর তািলকা



সকল পেদর জনয্ েযাগয্ হoয়ার eকমাt শতর্ sু েলর েকান িশkাথ র িপতামাতা হoয়া, েস বয্াপাের eকিট
sীকৃ িত।



কাযর্কাল বা েময়াদ, যিদ uপিবিধেত uিlিখত থােক।



সভায় uপিsত সদসয্েদর মধয্ েথেক সকল নিমেনশন gহণ করা হেব, েস িবষেয়র uেlখ।

tরািয়ত িনবর্াচন পিরচালনা
নিমেনশন – িনবর্াচনী সভা চলাকােল সকল নিমেনশন uপিsত সদসয্েদর মধয্ েথেক gহণ করা হয়। eকজন িপতামাতা
সদসয্ িযিন েকান পদ চাiেছন না, িতিন tরািয়ত িনবর্াচনী সভায় সভাপিতt করেত পারেবন।
েভাট েদoয়া - েকান পেদর জনয্ যখন eকািধক pাথ থাকেবন, তখন aবশয্i েসকশন I.F.1.e aনুযায়ী িলিখত বয্ালট
বয্বহার করেত হেব। যখন েকান েপেদর জনয্ eকজন মাt pাথ থাকেবন, তখন িপe/িপিটe েসকশন I.F.1.f-e
uিlিখত pিkয়া aনুসরণ করেত পাের।

5.

কমর্কতর্ ােদর েযাগােযােগর তথয্
িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক aবশয্i িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােদর তািলকা সদসয্গণ যােত েপেত পােরন, েস বয্বsা করেত
হেব। েস তািলকােত aবশয্i কমর্কতর্ ােদর নাম eবং eকিট েফান নmর বা iেমiল িঠকানা anভুর্ k করেত হেব যা বয্বহার কের
িপতামাতাগণ কমর্কতর্ ার সােথ েযাগােযাগ করেত পারেবন। েস তািলকায় কমর্কতর্ ােদর বািড়র িঠকানা না-o থাকেত পাের।
িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র সােথ েযাগােযােগর eকিট uপায় (েযমন িডoi-eর iসুয্ করা িপe/িপিটe iেমiল িঠকানা 4
িকংবা sু েল িপe/িপিটe-eর েফােনর ekেটনশন) aবশয্i িদেত হেব। েস তািলকািট aবশয্i িpিnপয্ােলর aিফেস eবং pিতিট
িপe/িপিটe সভায় যােত পাoয়া যায়, েস বয্বsা করেত হেব।

sু ল বছেরর শুরেু ত তািলকািট sু েল েপাs করেত হেব eবং

aনুেরাধসােপেk েযেকান িপe/িপিটe সদসয্ যােত েপেত পােরন, েস বয্বsা করেত হেব।
G.

িপe/িপিটe-eর aিধকার o দািয়t
pিতিট sু েল শিkশালী o কাযর্কর িপতামাতা pিতিনিধt গেড় েতালার জনয্ িপe/িপিটe সদসয্ o sু ল কমর্কতর্ ােদরেক দ বা pিতিহংসার
ভয় েথেক মুk রাখেত হেব eবং তােদর সােথ aবশয্i নয্ায়স ত আচরণ করেত হেব।
আtিনধর্ারণi আবিশয্ক িনয়ম eবং িপe/িপিটe পিরচালনার েkেt eিট বয্িtkম নয়। িপe/িপিটe তােদর িনজs কমর্কা eবং তােদর
িনজs কাজকমর্ পিরচালনার জনয্ দায়বd। তারা িpিnপয্াল বা aনয্ েকান sু ল কমর্কতর্ ােদর dারা পিরচািলত হেব না। িনেচ uিlিখত
aিধকারগুেলা কাযর্কর আেছ, েসটা িনি ত করার জনয্ সকল সদসয্েদর েফiস-e aিভেযাগ করার aিধকার আেছ।

4

িডoi-eর iসুয্ করা িপe iেমiল িঠকানা aয্ািkেভট বা িরেসট করেত বা িপe eিkিকuিটভ েবােডর্ র েকান সদসয্েক িডoi েহl েডs-e (718) 935-5100 নmের েযাগােযাগ করেত হেব।
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িপe/িপিটe uপিবিধ pিত া
িপe/িপিটe-েক aবশয্i িপতামাতা সদসয্েদর েভােটর মাধয্েম eকগুc uপিবিধ গৃহীত থাকেত হেব। uপিবিধ pেয়াজন হেল
পিরবতর্ ন করেত হেব। সকল uপিবিধেক aবশয্i ei pিবধােনর শতর্ েমেন চলেত হেব। িপe/িপিটe-eর নমুনা uপিবিধ পাoয়া
যােব http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট।
িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত যিদ eমন েকান ধারা থােক যা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক, তাহেল ei pিবধােনর ধারাগুেলা
িনয়ামক িহেসেব গণয্ হেব। িপe/িপিটe uপিবিধর aনয্ েয ধারাগুেলা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূণমর্ াtায়
কাযর্করথাকেব। ei pিবধােনর সােথ সাম সয্পূণর্ নয়, সাধারণ সদসয্ম লীর সভায় uপিবিধর eমন েকান ধারা সংেশাধেনর
psাব িপe/িপিটe-eর েয েকান সদসয্ utাপন করেত পােরন।

uপিবিধেক সা সয্পূণর্ কের, eমন েকান psাব utাপেনর

aবয্বিহত পেরi তা েভাটাভু িটেত িদেত হেব eবং eেত uপিsিত সদসয্েদর দুi-তৃ তীয়াংেশর aনুেমাদন আবশয্ক।
িপe/িপিটe-েক aবশয্i তােদর uপিবিধেক pিত িতন বছর anর anর eবং pিবধান সংেশাধেনর সােথ সােথ পযর্ােলাচনা করেত
হেব। রবার্টর্স রুলস aব aডর্ ার - (রবাটর্ -eর শৃ লািবিধ) নতু নভােব সংেশািধত িপe/িপিটe-eর uপিবিধ বয্াখয্ায় সূt িহেসেব
বয্ব ত হেত পাের।
িপe/িপিটe-েক aবশয্i uপিবিধ o সংি

সংেশাধনীর eকিট কিপ িpিnপয্ালেক িদেত হেব। িpিnপয্াল িনি ত করেবন েয

uপিবিধ o সংেশাধনী তার aিফস েথেক পাoয়ার বয্বsা আেছ। িপe/িপিটeেক aবশয্i তার uপিবিধ o সংেশাধনীর eকিট কিট
pিতিট সভায় রাখা হেব eবং সদসয্েদর যুিkস ত aনুেরাধসােপেk েদoয়ার বয্বsা করা হেব।
সmাবয্ েkেt iংেরিজিভn aনয্ ভাষাভাষী িপতামাতােদর ভাষায় uপিবিধ ৈতিরর বয্বsা করেত হেব। চয্ােnলেরর pিবধান A663
aনুসাের
anভুর্ k
ভাষাগুেলােত
নমুনা
বয্ালট
পাoয়া
যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট। বতর্ মােন psত
েনi, eমন ভাষায় uপিবিধর নমুনা েপেত হেল, sু লেক িডoi-eর য্াnেলশন aয্াn inারিpেটনশন iuিনেটর সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব।
2.

তথয্ aবগত হoয়া o sু ল কমর্কতর্ ােদর সােথ আেলাচনা করা
সmাবয্ েkেt িpিnপয্ালেক sু েলর জনয্ পিরকlনা ৈতিরর uেদয্াগ gহেণর েবলায় pিতিট ধােপ িপতামাতােদর সােথ আেলাচনা
করেত হেব। িপিটe যােত তার লkয্ সাধন করেত পাের, েসজনয্ িনয়িমতিভিtেত sু ল কমর্কতর্ ােদর o িপe/িপিটe-eর মেধয্
েযাগােযাগ করা গুরুtপূণ।র্ িপe/িপিটe-েক eমন pিkয়ায় তথয্ লাভ করেত হেব যােত sু লেক pভািবত করেত পাের যার জনয্
aিবলেm পদেkপ gহণ করেত হয়, eমন জরুির পিরিsিত তারা জানেত পােরন।
a.

তথয্ – িশkাথ েদর সাফলয্ o sু েলর পিরচালনা সmেকর্ িpিnপয্ােলর কাছ েথেক িপe/িপিটe-eর পূণর্ o বাsবিভিtক
তথয্ লাভ করার aিধকার আেছ। pিত বছর 15 িডেসmেরর পর িpিnপয্ালেক aবশয্i sু েলর িনরাপtা পিরকlনা,
শৃ লািবিধ eবং uপিsিত পিরকlনা সmেকর্ eকিট সংেkিপত সারাংশ িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র কােছ িদেত
হেব। pিত বছর 15 aেkাবেরর পর িpিnপয্ালেক aবশয্i িবগত বছেরর pিত মােসর আয়-বয্য়সহ sু েলর সকল তিhল
সংgহ
uেদয্াগ,
সােথ
সােথ
চিলত
sু ল
বছেরর
pিত
মােস আনুমািনক সংগৃহীত আেয়র পিরমাণ uেlখ কের eকিট িলিখত pিতেবদনিপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র কােছ
জমা িদেত হেব।
িপe/িপিটe কমিpেহনিসভ eডু েকশন pয্ান (িসiিপ) eবং sু ল েপাটর্ াল-e িডoi-eর গয্ালািk বােজিটং িসেsম-e লভয্
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sু েলর বােজট সmেকর্ জনসাধারেণর মতামতসহ sু লিভিtক বােজট-eর তথয্ pদান করার জনয্ িpিnপয্ালেক aনুেরাধ
জানােত পাের।
িপe/িপিটe েpিসেডn sু ল িলডারিশপ িটম (eসeলিট)-eর সভায় আেলািচত তথয্ িপe/িপিটe-eর
সকল সদসয্েদরেক জানানর জনয্ দায়বd থাকেবন।
aনুেরাধসােপেk িpিnপয্াল িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক চয্ােnলেরর pিবধােনর কিপসহ িশkাথ েদর পরীkার
সময়সূিচ eবং িশkাথ েদর aিজর্ ত সাফেলয্র পূণর্ o pকৃ ত তথয্ pদান করেবন।
uপেরাk েকান তথয্ িপe/িপিটe-েক pদান করেত asীকার করেল েফiস-eর কােছ aিভেযাগ করা েযেত পাের।
b.

আেলাচনা
িpিnপয্aেলর সােথ িপe/িপিটe-eর আেলaচনা - িpিnপয্ালেক aবশয্i িতনমােস eকবার িপe/িপিটe eিkিকuিটভ
েবাডর্ -eর সােথ সাkাত করেত হেব। িপe/িপিটe-েক ei শতর্ পূরণ করার জনয্ তােদর eিkিকuিটভ েবােডর্ র সকল বা
আংিশক সভায় িpিnপয্ালেক uপিsত হেত আমntণ জানােত uত্সািহত করা হয়। ৈtমািসক সভার আেলাচয্ িবষয়ের
মেধয্ sু ল eবং িপe/িপিটe-eর লkয্ িনধর্ারণ, ফাnেরiিজং-eর পিরকlনা eবং anবর্ত o বািষর্ক ফাiনয্ানিশয়াল
িরেপাটর্ পযর্ােলাচনা iতয্ািদ anভুর্ k থাকেত পাের।
সুপািরনেটনেডn o িসiিস-eর সােথ িপe/িপিটe-eর আেলaচনা - pেতয্ক সুপািরনেটনেডn eবং িসiিস-েক তােদর
আoতাভু k িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ -eর সােথ কমপেk িতনমােস eকবার সাkাত করেত হেব।
eকািধক sু লিবিশ ভবেন িপe/িপিটe-eর আেলাচনা - ভবেনর সকল িপeিপিটe-eর eিkিকuিটভ েবাডর্ pেয়াজেন েযৗথ
সভায় িমিলত হেত পাের। িশkাথ েদর sােsয্র uপর pভাব িবsারকারী েকান সমসয্া বা িশkাথ েদর ভােলামnসহ
ভবেনর েকান সমসয্া িনেয় sু েলর িpিnপয্ােলর সােথ িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবােডর্ র কথা বলার aিধকার আেছ।

3.

িপe/িপিটe pকাশনা টা ােনা o িবতরণ
িপe/িপিটe িপতামাতােদর কােছ ডাক-বয্বsায় সহায়তার জনয্ িpিnপয্ােলর কােছ aনুেরাধ জানােত পারেবন। ফয্ােমিল
eডু েকশন রাiট aয্াn pাiেভিস aয্াk (পিরবােরর িশkার aিধকার o েগাপনীয়তা আiন, FERPA) aনুযায়ী িপe/িপিটeেক িশkাথ বা িপতামাতার নাম, িঠকানা, বা aনয্ েকান েযাগােযােগর তথয্ িপতামাতার িলিখত aনুেমাদন ছাড়া িদেত পারেব
না। সকল িপতামাতার েযাগােযােগর তথয্ aবশয্i আiনিসd িপe/িপিটe-eর কােজ বয্বহার করা যােব, বয্িkগত েযাগােযােগর
জনয্ নয়।
িpিnপয্াল কতৃর্ ক িচিhত sু েলর েকান sােন মুিdত িকছু টা ােনার aিধকার িপe/িপিটe সংরkণ কের। টা ােনা বা িবতরণ
করার
জনয্
pকাশনার
মেধয্
থাকেত
পাের
মুিdত েকান িকছু েযমন, িবেশষ সংখয্া, বুেলিটন, ায়ার, েনািটশ, েপাsার eবং বাটন iতয্ািদ। সভার িবjিp sু েলর
oেয়বসাiেট েপাs করার aিধকার িপe/িপিটe সংরkণ কের। eছাড়াo িপe/িপিটe sু েলর oেয়বসাiেট বাড়িত েকান তথয্,
েযমন সংগঠেনর uপিবিধ eবং বুেলিটন iতয্ািদ েপাs করার জনয্ িpিnপয্ােলর কােছ aনুেরাধ জানােত পােরন।
sু েল েকান িকছু টা ােনা, sু েলর oেয়বসাiেট িকছু pদশর্ন করা, িকংবা িশkাথ েদর হােত িকছু েদoয়ার েবলায় িপe/িপিটe
েযৗিkক িবচারবুিd pেয়াগ করেব বেল pতয্াশা করা হয়। েযসব িজিনস টা ােনা বা িবতরণ করা হেব, েসগুেলােক িpিnপয্ালেক
েদখােত হেব eবং িpিnপয্াল েসগুেলা পাoয়ার 24 ঘ ার মেধয্ েসগুেলা েপাs বা িবতরণ করা হেব কী-না, েস িসdাn েদেবন।
েবমানান বা aনুপেযাগী েকান িকছু েপাs বা িবতরণ করা হেc না, েসটা িনি ত করার জনয্ সব িকছু পযর্ােলাচনা কের েদখার
জনয্ িpিnপয্াল দায়বd। েবমানান বা aনুপেযাগী িবষয়গুেলার মেধয্ আেছ েসসব িকছু যা aবমাননাকর, a ীল বা বয়েসর
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তু লনায় aনুপযুk, বা িশkাগত pিkয়ায় িব সৃি কারী। িপe/িপিটe-eর সভার িবjিp বা িবতরেণর জনয্ েকান িবষয়
িpিnপয্াল েকেট বাদ িদেত বা সmাদনা করেত পারেবন না। িpিnপয্ােলর নাম eবং সi aবশয্i িপe/িপিটe-eর েকান িকছু েত
সংেযািজত করা যােব না।
4.

িপe/িপিটe সভা আেয়াজন
a.

সাধারণ সদসয্ সভা – িপe/িপিটe-েক pিত sু ল বছের anত 9িট মািসক সাধারণ সদসয্ সভা করেত হেব।
সভার সময় - িপe/িপিটe uপিবিধেত aবশয্i সাধারণ সভা aনু ােনর তািরখ o সময় (েযমন মােসর েশষ ম লবার
সnয্া 7:00টার সময়) সুিনিদর্ ভােব uেlখ থাকেত হেব। uপিবিধ পযর্ােলাচনা কের বা সাধারণ সদসয্ সভায় েকান
সদেসয্র psােবর িভিtেত eিkিকuিটভ েবাডর্ aবশয্i িপতামাতা সদসয্েদর মেধয্ সমীkা পিরচালনা কের সাধারণ সদসয্
সভার তািরখ o সময় পিরবতর্ ন করেত হেব কী না, েসটা িনধর্ারণ করেব।
িবjিp – সভার িবjিp aবশয্i সভার তািরেখর 10 কয্ােলnার িদন আেগ পাঠােত হেব। িপe/িপিটe eিkিকuিটভ
েবাডর্ েক িনি ত করেত হেব েযেনা সভার িবjিpগুেলা সকল িপতামাতােদর হােত েপৗঁছায়, eমনভােব (েযমন বয্াকপয্াক,
ডাক-মারফত, sয়ংিkয় েফান কল, iেমiল) েpরণ করা হয়। সকল িপতামাতা aবগত হেত েপেরেছন, েসটা িনি ত
করেত হেল eকািধক pিkয়ায় েযাগােযাগ করার pেয়াজন হেত পাের। িপe/িপিটe-েক aবশয্i েসকশন I.G.3 aনুযায়ী
চয্ােnলেরর pিবধান A-663 aনুসাের
সভার িবjিp িpিnপয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব।
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট anভুর্ k
ভাষাগুেলােত সভার নমুনা িবjিp পাoয়া যােব। বতর্ মােন psত েনi, eমন ভাষায় aনূিদত নমুনা িবjিp েপেত হেল,
sু লেক িডoi-eর য্াnেলশন aয্াn inারিpেটনশন iuিনেটর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
সভার sান - িপe/িপিটe-eর সকল সভা aনুি ত হেব িপe/িপিটe-eর েহাম sু েল। যিদ pিতবnীেদর pেবশেযাগয্ সভা
aনু ােনর uপেযাগী sান sু লিটেত পাoয়া যায়, তাহেল সভা েস sু লিটেতi করেত হেব।
সভা পিরচালনা – ei pিবধােন বা িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত aনয্ভােব uেlখ না থােক, তাহেল সভা aবশয্i
aনুি ত হেব রবাটর্ স লুল aব aডর্ ার - ন তু নভােব সংেশািধত aনুযায়ী।
েকারাম – সাধারণ সদসয্ম লীর সভার েকারাম হেব 2জন eিkিকuিটভ েবােডর্ র সদসয্ o 6জন িপতামাতা সদসয্সহ
কমপেk
8জন িপe/িপিটe-eর সদেসয্র uপিsিতেত। েকারাম পূণর্ না হেল িপe/িপিটe সভা তহিবল েথেক aথর্ বয্েয়র aনুেমাদন
eবং েকান psােবর জনয্ েভাটাভু িট করেত পারেব না, তেব বাধয্বাধক নয় eমন িবেষেয় আেলাচনা করেত পারেব।
সভা aনু ােনর জনয্ িপe/িপিটe-eর uেদয্ােগ যখন পযর্াp সংখয্ক uপিsিতর aভােব সাধারণ সদসয্ সভার েকারাম পূণর্
হয় না, তথন িপe/িপিটe eিkিকuিটভ েবাডর্ সভায় uপিsিত বৃিdর জনয্ sু েলর পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর eবং সংি
েpিসেডn কাuিnেলর কাছ েথেক সহায়তা চাiেত পারেব।
uপিsিত o aংশgহণ - িপe/িপিটe সভা aবশয্i িনu iয়কর্ েsট eডু েকশন ল aনুযায়ী রুd-dার হেব না eবং
জনসাধারেণর জনয্ unুk থাকেব। িপe/িপিটe সদসয্গণ সকল সাধারণ সদসয্ সভায় uপিsত হেত o aংশgহণ
করেত পারেবন। eছাড়াo, েযসব বয্িk িপe/িপিটe-eর সদসয্ নয়, তারাo সাধারণ সদসয্ সভায় পযর্েবkক িহেসেব
uপিsত থাকেত পারেবন, িকn েকান আেলাচনায় aংশgহণ করেত পারেবন শুধু eিkিকuিটভ েবাডর্ -eর aনুমিত
সােপেk।
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কাযর্িববরণী – সকল সাধারণ সদসয্ সভার কাযর্িববরণী aবশয্i েরকডর্ করেত হেব।
পরবত সূিচভু k সভায় সাধারণ সদসয্েদর পযর্ােলাচনা o aনুেমাদেনর জনয্ eকিট খসড়া কাযর্িববরণী aবশয্i িবিল
করেত হেব। িপe/িপিটe uপিবিধেত েরকডর্ করার aনুেমাদনেযাগয্ pিkয়া o যnt সmেকর্ বাড়িত িনেদর্ শনা anভুর্ k
করেত পাের।
b.

eিkিকuিটভ েবাডর্ িমিটং – eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভা aবশয্i সকল িপe/িপিটe সদেসয্র জনয্ unুk থাকেব। সকল
সদসয্েদরেক সভার কমপেk 10 কয্ােলnার িদন পূেবর্ সভার িবjিp িদেত হেব। িপe/িপিটe-eর সদসয্ নন েযসব
বয্িk, তারা eিkিকuিটভ েবােডর্ র aনুেমাদন িনেয়i শুধু eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভায় aংশgহণ করেত পারেবন।
eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার তািরখ o সময় eবং eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার জনয্ কেতা জেন েকারাম হেব, েসটা
aবশয্i িপe/িপিটe-eর uপিবিধেত uিlিখত থাকেব।

c.

িবেশষ সদসয্ সভা – িবেশষ সদসয্ সভা আhান করেত কী pিkয়া aনুসরণ করেত হেব, িপe/িপিটe uপিবিধেত তার
uেlখ থাকেত পাের। েকান গুরtু পূণর্ িবষয় যখন পরবত সাধারণ সভার জনয্ মুলতবী রাখা যােব না, eকমাt েতমন
পিরিsিতেতi শুধু িবেশষ সদসয্ সভা আhান করা যােব।

5.

sু েলর সুেযাগ-সুিবধা বয্বহার
a.

ভবন বয্বহার - িপe/িপিটe sু ল চালু থাকা সময় ছাড়া বছের 110 ঘ া পযর্n িনখরচায় sু ল েসফিট বা িনরাপtা
বয্বsাসহ sু লভবন বয্বহার করেত পারেব। ei সময়টু k বছেরর 12 মােসর েবলােতi pেযাজয্ হেব eবং eর বাiের তা
পাoয়া যােব না। aবয্বhত সময় eক মাস েথেক আেরক মােস েনoয়া যােব, তেব sু ল বছেরর েশেষ তা েময়ােদাtীণর্
হেয় যােব। যিদ েকান ভবেন eকািধক িপe/িপিটe থােক, তাহেল pিতিট িপe/িপিটe-eর পূণর্ 110 ঘ া কের সময়
পােব। sু েলর সমেয়র বাiের িপe/িপিটe sু ল ভবন বয্বহােরর aনুমিত gহেণর জনয্ দায়বd থাকেব।

eসব

aনুমিতেত সভার সময় o sান িনিদর্ ভােব uিlিখত হয়। িপe/িপিটe কােsািডয়ােনর কােছ pেয়াজনীয় aনুেমাদন
েনoয়ার জনয্ aনুেরাধ জানােব।
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িপe/িপিটe-eর তথয্ সুরিkত রাখা - িপe/িপিটe-eর নিথ তালাবdভােব সংরkেণর জনয্ িপe/িপিটe-েক aবশয্i eকিট
সুরিkত sান িদেত হেব। সmাবয্ েkেt, িpিnপয্ালেক িপe/িপিটe-eর বয্বহােরর জনয্ আলাদা eকিট কk িনিদর্ কের
েদেবন।

c.

inারেনেটর বয্বsা - যিদ বয্বsা থােক, তাহেল িপe/িপিটe-eর eিkিকuিটভ েবােডর্ র জনয্ sু লেক aবশয্i inারেনট
সংেযাগ িদেত হেব।

c.

িপe/িপিটe-eর েপাsাল েমiল - sু েলর িঠকানায় িপe/িপিটe-eর িচিঠপt পাoয়ার aিধকার আেছ।

sু েলর

aিফসকম েদরেক িপe/িপিটe-eর িচিঠপt রাখার জনয্ eকিট জায়গা িনিদর্ কের িদেত হেব।
e.

snরিশপ - িপe/িপিটe তােদর uপিবিধ eবং চয্ােnলেরর pিবধান D-180 aনুযায়ী sু ল ভবন বয্বহােরর জনয্
বরাdকৃ ত 110 ঘ া সময় aনয্ েকান সংগঠনেক, েযমন েকান কমুয্িনিট সংগঠনেক, বয্বহার করেত িদেত পাের। তেব েস
সংগঠেনর uপিsিত aবশয্i িপe/িপিটe-eর uেdেশয্র সােথ সmিকর্ ত হেত হেব eবং তা আলাদাভােব েসi সংগঠনিটর
জনয্ বয্ব ত হেব না।

f.

pেবশমূলয্ – িশkাগত কমর্সূিচর চালু থাকা সমেয়র বাiের sু ল ভবেন snরকৃ ত কমর্সূিচ বা কমর্কাে র জনয্
িপe/িপিটe তােদর uপিবিধ eবং eবং চয্ােnলেরর pিবধান D-180 aনুযায়ী pেবশমূলয্ বা চাঁদা আদায় করেত
পারেব।

g.

pাথ েফারাম – েকান রাজৈনিতক বা কমুয্িনিটিভিtক সংগঠেনর জনয্ pাথ েফারাম আেয়াজন করা িপe/িপিটe-eর জনয্
িনিষd। (চয্ােnলেরর pিবধান D-130 d বয্)। িপe/িপিটe শুধু তােদর কমর্কতর্ ােদর িনবর্াচেনর জনয্ pাথ েফারাম
আেয়াজন করেত পারেব।

6.

িপe/িপিটe েরকডর্ সংরkণ o হsাnর করা
সকল িপe/িপিটe-eর েরকডর্ aবশয্i 6 বছর পযর্n সংরkণ করেত হেব। িবদায়ী eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্গণেক aবশয্i
িনি ত করেত হেব েয তােদর কাযর্কােল তারা িপতামাতােদর সােথ েযাগােযােগর েয তথয্ সংgহ কেরেছন, েসসব তথয্সহ সকল
তথয্ নব-িনবর্ািচত eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্েদর কােছ হsাnর করা হেয়েছ।
িবদায়ী eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্গণ
িপতামাতােদর সােথ েযাগােযােগর তথয্সহ িপe/িপিটe-eর েকান েরকডর্ েরেখ িদেত পারেবন না। ei হsাnর aবশয্i িনবর্াচেনর
পর পর েয িদন সmব, েসi িদনi sু ল eলাকায় িpিnপয্ােলর uপিsিতেত হেত হেব।
েরকিডর্ ং েসেkটাির - িপe/িপিটe-eর েরকিডর্ ং েসেkটািরর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ িতিন aবশয্i িপe/িপিটe-eর uপিবিধ,
সভার িবjিp, eবং সাধারণ সদসয্ম লী o eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার আেলাচয্সূিচ eবং কাযর্িববরণী হsাnেরর জনয্
pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেবন।
ে জারার – িপe/িপিটe-eর ে জারার-eর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ িতিন aবশয্i সকল আিথর্ক েলেন-েদেনর তথয্, সােথ সােথ
িপe/িপিটe-eর বয্ব ত েরকডর্ রাখার pিkয়া সংkাn সকল তথয্ হsাnেরর জনয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেবন।

7.
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কমুয্িনিট eডু েকশন কাuিnল (“িসiিস”) - pিতিট িসiিস-eর িনবর্াচকগণ হেবন কমুয্িনিট sু ল িডিsk-eর pিতিট sু েলর
িপe/িপিটe-eর িতনজন আবিশয্ক সদসয্।
িপe/িপিটe-eর েpিসেডn o কমর্কতর্ াগণ যারা
িনবর্াচন pিkয়ায় pাথ হেবন, তারা িনবর্াচন pিkয়ায় েভাট েদoয়ার েযাগয্ হেবন না। ei িনবর্াচন pিkয়ায় িপe/িপিটe-েক
aবশয্i েpিসেডn বা কমর্কতর্ ার েkেt e ধরেনর েভাট েদoয়ার জনয্ eকজন সদসয্ মেনানীত কের িদেত হেব। (চয্ােnলেরর
pিবধান D-140 d বয্)।
িসিটoয়াiড কাuিnল aন হাi sু ল (“িসিসeiচeস”) - িসিসeiচeস-eর িনবর্াচকরা হেব বেরার pিতিট হাi sু েলর িপe/িপিটeeর িতনজান আবিশয্ক সদসয্। িপe/িপিটe-eর েpিসেডn o কমর্কতর্ াগণ যারা িনবর্াচন pিkয়ায় pাথ হেবন, তারা িনবর্াচন
pিkয়ায় েভাট েদoয়ার েযাগয্ হেবন না। ei িনবর্াচন pিkয়ায় িপe/িপিটe-েক aবশয্i েpিসেডn বা কমর্কতর্ ার েkেt e ধরেনর
েভাট েদoয়ার জনয্ eকজন সদসয্ মেনানীত কের িদেত হেব। (চয্ােnলেরর pিবধান D-160 d বয্)।
িডিsk 75 কাuিnল (“িড75 কাuিnল”) – িড75 কাuিnেলর িপতামাতা সদসয্ িনবর্াচকগণ হেবন pিতিট িডিsk 75 sু েলর
িপe/িপিটe-eর িতনজন আবিশয্ক কমর্কতর্ া। িপe/িপিটe-eর েpিসেডn o কমর্কতর্ াগণ যারা িনবর্াচন pিkয়ায় pাথ হেবন,
তারা িনবর্াচন pিkয়ায় েভাট েদoয়ার েযাগয্ হেবন না। ei িনবর্াচন pিkয়ায় িপe/িপিটe-েক aবশয্i েpিসেডn বা কমর্কতর্ ার
েkেt e ধরেনর েভাট েদoয়ার জনয্ eকজন সদসয্ মেনানীত কের িদেত হেব। (চয্ােnলেরর pিবধান D-150 d বয্)।
8.

eসeলিট-eর সােথ কাজ করা
িপe/িপিটe-েক aবশয্i eসeলিট-eর সােথ কাজ করার জনয্ িপতামাতা pিতিনিধেদর িনবর্াচন করেত হেব। িপe/িপিটe-eর
েpিরত pিতিনিধেদর িটম-eর কােজ পূণর্ aংশgহেণর aিধকার আেছ। (চয্ােnলেরর pিবধান D-655 d বয্)

9.

তহিবল সংgহ
িপe/িপিটe তহিবল সংgেহর জনয্ aনুেমািদত। তহিবল সংgহ eবং aনয্ানয্ আিথর্ কমর্কা সmেকর্ আরo িবsািরত তেথয্র জনয্
েসকশন III.C েদখুন।

II.

েpিসেডnস কাuিnল
েpিসেডnস কাuিnলগুেলা েনতৃ tশীল িপতামাতােদর sাধীন সংগঠন যা িপতামাতােদর kমতািয়ত কের eবং তা িডিsk, বেরা o িসিট পযর্ােয়
িপe/িপিটeগুেলােক সহায়তা pদান কের। িপe/িপিটeগুেলােক aবশয্i সকল আiন, নীিত, িবিধ eবং pিবধান eমনভােব েমেন চলেত হেব যােত তা
িশkাথ , িপতামাতা o কম েদর মযর্াদা pদান কের।
A.

েpিসেডnস কাuিnল গঠন o পুনঃpিত া
সংি কমুয্িনিট বা হাi sু ল সুপািরনেটনেডn, িকংবা তার sলািভিষk বয্িk eিলেমnাির বা িমডল sু েলর জনয্ সকল কমুয্িনিট sু ল
িডিsk-e, হাi sু েলর জনয্ সকল বেরােত, eবং িডিsk 75-eর জনয্ িসিটবয্াপী েpিসেডnস কাuিnল pিত া o aবয্াহত সিkয়তা
িনি ত করার জনয্ দায়বd থাকেবন। েকান েpিসেডnস কাuিnল িনিkয় হেয় েগেল তােক পুনঃpিত া করেত হেব। েকান েpিসেডnস
কাuিnল যিদ তা 30 েসেpmেরর মেধয্ িনবর্াচন করেত বা পর পর 2 মাস কাজ করেত বয্থর্ হয়, তাহেল েpিসেডnস কাuিnল িনিkয়
হেব। েpিসেডnস কাuিnল পুনঃpিত া করার জনয্ eকিট সভা আেয়াজেনর কথা সুপািরনেটনেডn বা তার sলািভিষk বয্িk সংি
েpিসেডnস
কাuিnল
গঠনকারী
িপe/িপিটe-eর েpিসেডnেদরেক aবশয্i aবিহত করেবন। সভার 10 িদন আেগ িবjিp পাঠােত হেব eবং েস সভা aবশয্i েpিসেডnস
কাuিnল িনিkয় হoয়ার 14 কয্ােলnার িদেনর মেধয্i করেত হেব।
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েpিসেডnস কাuিnল সদসয্ হoয়ার েযাগয্তা
কমুয্িনিট sু ল িডিsk-eর pিতিনিধtকারী েpিসেডnস কাuিnলগুেলােক aবশয্i সংি িডিsk-eর pিতিট িপe/িপিটe-eর eকজন
কের pিতিনিধ anভুর্ k করেত হেব। বেরা হাi sু েলর pিতিনিধtকারী েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i বেরার pিতিট হাi sু ল েথেক
eকজন কের pিতিনিধ anভুর্ k করেত হেব। িসিটoয়াiড েsশাল eডু েকশেনর pিতিনিধtকারী েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i pিতিট
িডিsk 75 sু ল েথেক eকজন কের pিতিনিধ anভুর্ k করেত হেব। েযসব sু েল িমডল o হাi sু ল েgড anভুর্ k আেছ (েযমন 6-12
েpিসেডn
েgড), েসসব sু ল তােদর িডিsk eবং বেরা েpিসেডnস কাuিnল, uভয়িটেত pিতিনিধ পাঠােনার জনয্ aনুেমািদত।5
কাuিnলগুেলােক নব-pিতি ত িপe/িপিটe-eর কাuিnল সদসয্পদ সmেকর্ জানােত হেব eবং পরবত েpিসেডn কাuিnল সভার িবjিp
পাঠােত হেব।
1.

েpিসেডn কাuিnল সদসয্ হoয়ার েযাগয্তাসmn িপe/িপিট-eর pিতিনিধ
a.

sায়ী দািয়tpাp বয্িk - িপe/িপিটe-eর েpিসেডn, েকা-েpিসেডn বা েpিসেডn িনযুk িপতামাতা-সদসয্ েpিসেডn
কাuিnেলর সদসয্ হoয়ার েযাগয্। যিদ িপe/িপিটe েpিসেডn েpিসেডnস কাuিnেলর সভায় uপিsত হেত aপারগ হন,
তাহেল েpিসেডnেক aবশয্i তার েবেছ েনoয়া বয্িkর কােছ েভাটািধকার aপর্ণ করেত হেব। sলািভিষk িহেসেব কােরা
িনযুিkেক িপe/িপিটe-eর সভায় েভােটর মাধয্েম aনুেমািদত হেত হেব। েভােটর ফল aবশয্i সভার কাযর্িববরণীেত
িলিপবd করেত হেব।

2.

b.

েকা-েpিসেডn - শুধু eকজন েকা-েpিসেডn েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্ িহেসেব কাজ করেত পারেবন। েকা েpিসেডn
কাuিnল সদসয্ িহেসেব কাজ করেবন তা aবশয্i িঠক করেবন েকা-েpিসেডnগণ eবং েসটা িপe/িপিটe সদসয্েদরেক
aবিহত করেত হেব।

c.

িবকl pিতিনিধ - িপe/িপিটe দাpিরক িনযুk sু ল pিতিনিধর aনুপিsিতকােল কাজ করার জনয্ eকজন িবকl
pিতিনিধর aনুেমাদন িদেত পাের। িবকl সদেসয্র ভূ িমকা o কাজ েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধ িনিদর্ কের েদেব।

েpিসেডnস কাuিnল সদসয্ হেত িবিধিনেষধ
িডoi-eর কমর্চারীগণ েয িডিsk-e কমর্রত, েস িডিsk-eর েpিসেডn কাuিnেল কাজ করেত পারেবন না।

িডoi-eর

কমর্চারীগণ েয বেরােত কমর্রত, েস বেরােত aবিsত হাi sু ল েpিসেডnস কাuিnেল কাজ করেত পারেবন না।
C.

েpিসেডnস কাuিnল সদসয্েদর aংশgহণ
1.

চাঁদা
যিদo েpিসেডnট কাuিnল চাiেল সদসয্েদর কাছ েথেক চাঁদা সংgহ করেত পাের, তা সেtto aংশgহেণর বা সদসয্ হoয়ার জনয্
েকান চাঁদা েদoয়ার শতর্ েদoয়া যােব না।

2.

sােথর্র dnd
েসকশন I.E.4-e িপe/িপিটe eবং িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর জনয্ sােথর্র dnd-সংkাn েযসব িনয়ম pিতি ত হেয়েছ, েসগুেলা
েpিসেডn কাuিnল o েpিসেডnস কাuিnেলর কমর্কতর্ ােদর pিত সমানভােব pেযাজয্।

5

সnােনর েgড-eর uপর িভিt কের িপe/িপিটe েpিসেডn, বেরা বা িডিsk েpিসেডn কাuিnেল pিতিনিধt করার জনয্ aনুেমািদত। িমডল o হাi sু েলর েgড আেছ, eমন
sু েলর িপe/িপিটe-েক aবশয্i িনি ত করেত হেব েয, িডিsk েpিসেডn কাuিnেল তােদর pিতিনিধtকারী বয্িk েকান িমডল sু ল িশkাথ র িপতামাতা eবং বেরা
েpিসেডnস কাuিnেল তােদর pিতিনিধtকারী বয্িk েকান হাi sু ল িশkাথ র িপতামাতা।
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েpিসেডnস কাuিnেলর কমর্কতর্ ােদর মেনানয়ন o িনবর্াচন
েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i eকিট সভায় কমর্কতর্ ােদর মেনানয়ন o িনবর্াচন সmn করেত হেব। কমর্কতর্ াবগণ 1 জুলাi েথেক 30 জুন
পযর্n
eক
বছেরর
জনয্ িনবর্ািচত হন। েpিসেডn কাuিnল তােদর িনবর্াচেনর বয্বsাপনায় সহায়তার জনয্ সংি সুপািরনেটনেডn বা তার sলািভিষk
বয্িkর কােছ aনুেরাধ জানােত পারেব। িপe/িপিটe-eর সদসয্গণ যােত তােদর কমর্কতর্ া eবং তােদর েpিসেডn কাuিnেলর pিতিনিধ
িনবর্াচেনর জনয্ পযর্াp সুেযাগ পান, েসজনয্ িনবর্াচেনর সুিবধাজনক সময় িনধর্ারণ করেত েpিসেডn কাuিnেলর কমর্কতর্ াগণেক সাধারণ
সদসয্েদর সােথ মতিবনিময় করেত হেব। েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্াচন করেত হেব 30 জুেনর মেধয্ , তেব েকানভােবi 30 েসেpmেরর
পের করা যােব না। যিদ িনবর্াচন 30 েসেpmেরর মেধয্ করা না হয়, েpিসেডn কাuিnল িনিkয় হেয় যােব eবং তা পূনঃpিত া করেত
েসকশন II.A-e uিlিখত pিkয়a pেয়াগ করা হেব।
1.

eকিট নিমেনশন o িনবর্াচনী সভা
a.

িলিখত িনবর্াচনী িবjিp – সকল সদসয্গণ যােত িনবর্াচনী সভার িলিখত িবjিp লাভ কেরন, েসটা িনি ত করার
দািয়t েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবােডর্ র। িনবর্াচনী সভার anতঃ 10 কয্ােলnার িদন আেগ aবশয্i pচার
করেত হেব।

b.

িনবর্াচনী সভার িবjিpেত aবশয্i িনেচর িবষয়গুেলা anভুর্ k করেত হেব:



eিkিকuিটভ েবােডর্ র সকল শূনয্ পেদর তািলকা (েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধ aনুযায়ী শরত ঋতু েত িনবর্ািচত
করার জনয্ িকছু পদ সংরিkত রাখেত পাের যা আবিশয্ক নয়)।



কাযর্কাল বা েময়াদ, যিদ uপিবিধেত uিlিখত থােক।



সভায় uপিsত সদসয্েদর মধয্ েথেক সকল নিমেনশন gহণ করা হেব, েস িবষেয়র uেlখ।

েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্াচন সmেকর্ েpিসেডn কাuিnলেক aবগত করা – েpিসেডn কাuিnল aবশয্i িনবর্াচেনর
তািরখ o সময় সুপািরনেটনেডnেক 1 জুেনর মেধয্ জানােত হেব। যিদ 1 জুেনর মেধয্ েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্াচন না
হয়, সুপািরনেটনেডn eকিট িনবর্াচনী সভার তািরখ o সময় িঠক করার জনয্ aনুেরাধ জানােবন। সুপািরনেটনেডn
বা তার sলািভিষk বয্িk pেয়াজনীয় সহায়তা েদেবন যােব িনি ত করা যায় েয িনবর্াচন 30 েসেpmেরর মেধয্ সমাp
হেয়েছ।

c.

সভা েথেক নিমেনশন gহণ – সকল পেদর জনয্ সভা েথেক নিমেনশন gহণ করা হেব। সকল pাথ েক সাধারণ সদসয্েদর
uেdেশয্ বkৃতা েদoয়ার সুেযাগ িদেত হেব।

d.
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pাথ েদর েযাগয্তা যাচাi করা – েpিসেডn কাuিnল গঠনকারী িপe/িপিটe-eর েpিসেডn বা েকা-েpিসেডnেদর যারা
িনবর্ািচত হেয়েছন, eবং েpিসেডেnর sলািভিষk িহেসেব িযিন মেনানীত হেয়েছন, তারা পরবত বছেরর জনয্ িবিভn
পেদ কাজ করার জনয্ pিতdিndতা করেত পারেবন।
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e.

েভাটারেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ – িনবর্াচনকােল যারা েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্ থাকেবন, তােদর সবাi েভাটদােনর
েযাগয্। পরবত sু ল বছের যােদর সদসয্পদ চালু হেব, তারা েভাট িদেত পারেবন না।

f.

েভাট েদoয়া - েকান পেদর জনয্ যখন eকািধক pাথ থাকেবন, তখন aবশয্i েসকশন I.F.1.e aনুযায়ী িলিখত বয্ালট
বয্বহার করেত হেব। যখন েকান পেদর জনয্ eকজন মাt pাথ থাকেবন, তখন েpিসেডn কাuিnল েসকশন I.F.1.fe uিlিখত pিkয়া aনুসরণ করেত পাের।

2.

েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্াচনেক pতয্য়ন করা
সংি সুপািরনেটনেডn বা তার sলািভিষk বয্িkেক aবেশয্i pতয্য়ন করেত হেব েয নিমেনশন eবং িনবর্াচন pিkয়া ei
pিবধান o uপিবিধ aনুসরণ কের করা হেয়েছ। েpিসেডn কাuিnল-eর iেলকশন সািটর্িফেকশন ফরম পাoয়া যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট।
েpিসেডnস কাuিnল iেলকশন সািটর্িফেকশন ফরম aবশয্i িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােদর পূরণ করেত হেব eবং সংি সুপািরনেটনেডn
বা তার sলািভিষk বয্িkেক সi করেত হেব। সুপািরনেটনেডnেক eকিট কিপ েফiস বরাবর পাঠােত হেব। সািটর্িফেকশন
pদানকােল eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্দগণ েফiস-েক তােদর বয্িkগত েফান নmর eবং/aথবা iেমiল িঠকানা সংি eডু েকশন
কাuিnলেক pদােনর সmিত িদেত পােরন।

3.

শূনয্ পদসমূহ পূরণ করা
েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধেত aবশয্i কমর্কতর্ ার শূনয্পদ পূরেণর িনয়ম anভুর্ k থাকেত হেব।

4.

কমর্কতর্ ােদর েযাগােযােগর তথয্
সদসয্গণ যােত েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্ািচত সদসয্েদর তািলকা যােত েপেত পােরন, েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i েস বয্বsা
করেত হেব। ei তািলকােত েযসব কমর্কতর্ া তােদর বয্িkগত তথয্ সবাiেক িদেত সmিত pদান কেরন, তােদর েফান নmর o
iেমiল িঠকানা anভুর্ k করা েযেত পাের, তেব তােত কমর্কতর্ ার বািড়র িঠকানা থাকেত পারেব না। েpিসেডn কাuিnেলর সােথ
েযাগােযােগর uপায় (েযমন, িডoi iসুয্ করা iেমiল িঠকানা) aবশয্i িদেত হেব। তািলকািটেক িনয়িমত হালনাগাত করেত হেব,
eবং েসিটেক সুপািরনেটনেডn-eর aিফেস eবং pিতিট েpিসেডn কাuিnল সভায় লভয্ রাখেত হেব।

E.

েpিসেডnস কাuিnেলর aিধকার o দািয়t
িডিsk o বেরা পযর্ােয় িপতামাতােদর aংশgহেণর uপায় িহেসেব েpিসেডn কাuিnল eিkিকuিটভ েবাডর্ eবং sু েলর কমর্কতর্ াগণ
েpিসেডn কাuিnল সদসয্েদর সােথ aবশয্i ভােলা আচরণ করেবন যা শািs বা pিতিহংসার ভয়ভীিত েথেক মুk। েpিসেডn কাuিnলেক
aবশয্i িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল, িড75 কাuিnল, কমুয্িনিট aয্াn হাi sু ল সুপািরনেটনেডnস eবং aনয্ানয্
কমর্কতর্ ােদর হsেkপ তা তদারিক েথেক মুk হেয় কাজ করেত হেব।
1.

েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধ pবতর্ ন করা
েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i সদসয্েদর েভােটর মাধয্েম eকগুc uপিবিধ pবতর্ ন করেত হেব। uপিবিধ pেয়াজন হেল
পিরবতর্ ন করেত হেব। সকল uপিবিধেক aবশয্i ei pিবধােনর শতর্ েমেন চলেত হেব। েpিসেডn কাuিnেলর নমুনা uপিবিধ
পাoয়া যােব http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট।
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যিদ েকান েkেt েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত eমন েকান ধারা থােক যা ei pিবধােনর সােথ সাংঘিষর্ক, তাহেল ei
pিবধােনর ধারা িনয়ামক িহেসেব গণয্ হেব। েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধর aনয্সব ধারার েযগুেলা ei pিবধােনর সােথ
সাংঘিষর্ক নয়, েসগুেলা পূণমর্ াtায় কাযর্কর থাকেব। ei pিবধােনর সােথ সাম সয্পূণর্ নয়, সাধারণ সদসয্ম লীর সভায়
uপিবিধর eমন েকান ধারা সংেশাধেনর psাব েpিসেডnস কাuিnেলর েয েকান সদসয্ utাপন করেত পােরন। uপিবিধেক
সা সয্পূণর্ কের, eমন েকান psাব utাপেনর aবয্বিহত পেরi তা েভাটাভু িটেত িদেত হেব eবং eেত uপিsিত সদসয্েদর দুiতৃ তীয়াংেশর aনুেমাদন আবশয্ক।
েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i তােদর uপিবিধেক pিত িতন বছর anর anর eবং pিবধান সংেশাধেনর সােথ সােথ পযর্ােলাচনা
করেত হেব। রবার্টর্স রুলস aব aডর্ ার - (রবাটর্ -eর শৃ লািবিধ) নতু নভােব সংেশািধত uপিবিধ বয্াখয্ায় সূt িহেসেব বয্ব ত
হেত পাের।
েpিসেডnস কাuিnল-েক aবশয্i uপিবিধ o সংি সংেশাধনীর eকিট কিপ িpিnপয্ালেক িদেত হেব। েpিসেডnস কাuিnলেক
aবশয্i তার uপিবিধ o সংেশাধনীর eকিট কিট pিতিট সভায় রাখা হেব eবং সদসয্েদর যুিkস ত aনুেরাধসােপেk েদoয়ার
বয্বsা করা হেব।
সmাবয্ েkেt iংেরিজিভn aনয্ ভাষাভাষী িপতামাতােদর ভাষায় uপিবিধ ৈতিরর বয্বsা করেত হেব। চয্ােnলেরর pিবধান A663
aনুসাের
anভুর্ k
ভাষাগুেলােত
নমুনা
বয্ালট
পাoয়া
যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htmoেয়বসাiেট। বতর্ মােন psত
েনi, eমন ভাষায় uপিবিধর নমুনা েপেত হেল, সুপািরনেটনেডnেক িডoi-eর য্াnেলশন aয্াn inারিpেটনশন iuিনেটর সােথ
েযাগােযাগ করেত হেব।
2.

তথয্ aবগত হoয়া o sু ল কমর্কতর্ ােদর সােথ আেলাচনা করা
েpিসেডnস কাuিnেলর লkয্ aজর্ েনর জনয্ sু ল কমর্কতর্ া o েpিসেডn কাuিnেলর মেধয্ িনয়িমত েযাগােযাগ আবিশয্ক।
েpিসেডnস কাuিnল-েক eমন pিkয়ায় তথয্ লাভ করেত হেব যােত sু লেক pভািবত করেত পাের যার জনয্ aিবলেm পদেkপ
gহণ করেত হয়, eমন জরুির পিরিsিত তারা জানেত পােরন।
a.

তথয্ - সুপািরনেটনেডn-eর কাছ েথেক িশkাথ র সাফলয্ সংkাn সকল পূণর্ o বাsব তথয্ aবগত হoয়ার aনুেরাধ
জানাবার aিধকার রেয়েছ েpিসেডnস কাuিnেলর।
িডিsk িলডারিশপ িটম (িডeলিট)-eর আবিশয্ক সদসয্ িহেসেব েpিসেডnস কাuিnেলর aিধকার রেয়েছ িডিsk
কমিpেহনিসভ eডু েকশন pয্ান (িসমিnত িশkা পিরকlনা, িডিসiিপ) eবং িডিsk o বেরা বােজট জানার। েpিসেডnস
কাuিnেলর েpিসেডn eসব নিথ, সােথ সােথ িডeলিট সভায় আেলািচত সকল িবষয় সmেকর্ তথয্ েpিসেডnস
কাuিnেলর সদসয্েদর মেধয্ িবতরেণর জনয্ দায়বd থাকেবন।
aনুেরাধসােপেk সুপািরনেটনেডn েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক চয্ােnলেরর pিবধােনর কিপসহ
িশkাথ েদর পরীkার সময়সূিচ eবং িশkাথ েদর aিজর্ ত সাফেলয্র পূণর্ o pকৃ ত তথয্ pদান করেবন।
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আেলাচনা
সুপািরনেটনেডn o িসiিস-eর সােথ েpিসেডnস কাuিnেলর আেলাচনা - সুপািরনেটনেডn o িসiিস-eর সােথ
েpিসেডnস কাuিnেলর আেলাচনার িবষয় জানা যােব িপe/িপিটe-eর কমর্কতর্ ােদর সােথ যার বয্াখয্া পাoয়া যােব
েসকশন I.G.2.b.-e।

3.

েpিসেডnস কাuিnেলর সভা আেয়াজন
a.

সাধারণ সদসয্ সভা – েpিসেডnস কাuিnল-েক pিত sু ল বছের anত 9িট মািসক সাধারণ সদসয্ সভা করেত হেব।

সভার সময় - েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত aবশয্i সাধারণ সভা aনু ােনর তািরখ o সময় (েযমন মােসর েশষ
ম লবার সnয্া 7:00টার সময়) সুিনিদর্ ভােব uেlখ থাকেত হেব।
িবjিp – সভার িবjিp aবশয্i সভার তািরেখর 10 কয্ােলnার িদন আেগ পাঠােত হেব। েpিসেডnস কাuিnেলর
eিkিকuিটভ েবাডর্ েক িনি ত করেত হেব েযেনা সভার িবjিpগুেলা সকল িপতামাতােদর হােত েপৗঁছায়, eমনভােব (েযমন
বয্াকপয্াক, ডাক-মারফত, sয়ংিkয় েফান কল, iেমiল) েpরণ করা হয়।
সভার sান - েpিসেডnস কাuিnেলর সকল সভা aবশয্i িডoi-eর ভবেনর aভয্nের হেত হেব (েযমন, sু ল, িডিsk
বা বেরা aিফস, িকংবা pশাসিনক aিফেস)
সভা পিরচালনা – যিদ ei pিবধােন বা েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত aনয্ভােব uেlখ না থােক, তাহেল সভা
aবেশয্i aনুি ত হেব রবাটর্ স লুল aব aডর্ ার - নতু নভােব সংেশািধত aনুযায়ী।
েকারাম – েpিসেডnস কাuিnেলর সাধারণ সদসয্ম লীর সভার েকারাম কেতাজেন হেব, েসটা aবশয্i uপিবিধেত
uিlিখত থাকেত হেব। েকারাম পূণর্ না হেল েpিসেডnস কাuিnলা তহিবল েথেক aথর্ বয্েয়র aনুেমাদন eবং েকান
psােবর জনয্ েভাটাভু িট করেত পারেব না, তেব বাধয্বাধক নয় eমন িবেষেয় আেলাচনা করেত পারেব। েpিসেডnস
কাuিnেলর uেদয্ােগ আেয়ািজত সাধারণ সভায় uপিsিতর সংখয্া যখন েকারাম পূরণ কের না, তখন েpিসেডnস
কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ সভার uপিsিত বাড়ােত েফiস-eর কােছ সাহাযয্ চাiেত হেব।
uপিsিত eবং ◌া◌ংশgহণ - েpিসেডnস কাuিnেলর সভা aবশয্i রুddার হেত পারেব না eবং েসটা হেব সাধারেণর
জনয্ unুk। েpিসেডnস কাuিnেলর সদসয্গণ সকল সাধারণ সদসয্ সভায় uপিsত হেত o aংশgহণ করেত পারেবন।
eছাড়াo, েযসব বয্িk েpিসেডnস কাuিnেলর সদসয্ নন, তারাo সাধারণ সদসয্ সভায় পযর্েবkক িহেসেব uপিsত
থাকেত পারেবন, িকn েকান আেলাচনায় aংশgহণ করেত পারেবন শুধু eিkিকuিটভ েবাডর্ -eর aনুমিত সােপেk।
কাযর্িববরণী – সকল সাধারণ সদসয্ সভার কাযর্িববরণী aবশয্i েরকডর্ করেত হেব। পরবত সূিচভু k সভায় সাধারণ
সদসয্েদর পযর্ােলাচনা o aনুেমাদেনর জনয্ eকিট খসড়া কাযর্িববরণী aবশয্i িবিল করেত হেব।

েpিসেডnস

কাuিnেলর uপিবিধ েরকডর্ করার aনুেমাদনেযাগয্ pিkয়া o যnt সmেকর্ বাড়িত িনেদর্ শনা anভুর্ k করেত পাের।
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eিkিকuিটভ েবাডর্ িমিটং – eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভা aবশয্i সকল েpিসেডnস কাuিnল সদেসয্র জনয্ unুk
থাকেব। সকল সদসয্েদরেক aবশয্i সভার কমপেk 10 কয্ােলnার িদন পূেবর্ সভার িলিখত িবjিp িদেত হেব।
েpিসেডnস কাuিnেলর সদসয্ নন েযসব বয্িk, তারা eিkিকuিটভ েবােডর্ র aনুেমাদন িনেয়i শুধু eিkিকuিটভ েবােডর্ র
সভায় aংশgহণ করেত পারেবন। eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার তািরখ o সময় eবং eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার জনয্
কেতা জেন েকারাম হেব, েসটা aবশয্i েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত uিlিখত থাকেব।

c.

িবেশষ সদসয্ সভা – িবেশষ সদসয্ সভা আhান করেত কী pিkয়া aনুসরণ করেত হেব, েpিসেডnস কাuিnেলর
uপিবিধেত তার uেlখ থাকেত পাের। েকান গুরtু পূণর্ িবষয় যখন পরবত সাধারণ সভার জনয্ মুলতবী রাখা যােব না,
eকমাt েতমন পিরিsিতেতi শুধু িবেশষ সদসয্ সভা আhান করা যােব।

4.

sু েলর সুেযাগ-সুিবধা বয্বহার
েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i uপযুk েkেt িডিsk, বেরা, িকংবা েসnাল aিফেস জায়গা বয্বহার করেত িদেত হেব।
েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i টাiপ করা, কিপ করা eবং ডাক-বয্বsার সুিবধা বয্বহার করার যুিkস ত সুেযাগ িদেত হেব।
েকান রাজৈনিতক বা কমুয্িনিটিভিtক সংগঠেনর জনয্ pাথ েফারাম আেয়াজন করা েpিসেডnস কাuিnেলর জনয্ িনিষd।
(চয্ােnলেরর pিবধান D-130 d বয্)। চয্ােnলেরর pিবধান D-140, D-150, D-160 eবং D-170 aনুসাের
েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i কমুয্িনিট eবং/aথবা িসিটoয়াiড eডু েকশন কাuিnেলর সদসয্ িনবর্াচেন pাথ েফারাম আেয়াজন
করেত হেব। সুপািরনেটনেডn বা তার sলািভিষkত বয্িk কাজ পিরচালনার জনয্ pেয়াজনীয় sান o uপকরেণর বয্বsাপনার
জনয্ েpিসেডn কাuিnলেক সহায়তা করেবন।

5.

েpিসেডn কাuিnেলর েরকডর্ সংরkণ o হsাnর করা
সকল েpিসেডn কাuিnেলর েরকডর্ aবশয্i 6 বছর পযর্n সংরkণ করেত হেব। িবদায়ী eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্গণেক aবশয্i
িনি ত করেত হেব েয তােদর কাযর্কােল তারা িপতামাতােদর সােথ েযাগােযােগর েয তথয্ সংgহ কেরেছন, েসসব তথয্সহ সকল
তথয্ নব-িনবর্ািচত eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্েদর কােছ হsাnর করা হেয়েছ।
িবদায়ী eিkিকuিটভ েবাডর্ সদসয্গণ
িপতামাতােদর সােথ েযাগােযােগর তথয্সহ েpিসেডn কাuিnেলর েকান েরকডর্ েরেখ িদেত পারেবন না। হsাnর aবশয্i েকান
িডoi-eর eলাকায় হেত হেব, েযখােন েpিসেডn কাuিnেলর েpিসেডn uপিsত থাকেবন।
েরকিডর্ ং েসেkটাির - েpিসেডn কাuিnেলর েরকিডর্ ং েসেkটািরর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ িতিন aবশয্i েpিসেডn কাuিnেলর
uপিবিধ, সভার িবjিp, eবং সাধারণ সদসয্ম লী o eিkিকuিটভ েবােডর্ র সভার আেলাচয্সূিচ eবং কাযর্িববরণী হsাnেরর জনয্
pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেবন।
ে জারার – েpিসেডn কাuিnেলর ে জারার-eর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ িতিন aবশয্i সকল আিথর্ক েলেন-েদেনর তথয্, সােথ
সােথ েpিসেডn কাuিnেলর বয্ব ত েরকডর্ রাখার pিkয়া সংkাn সকল তথয্ হsাnেরর জনয্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেবন।
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িসিটoয়াiড কাuিnেলর িনবর্াচকম লী
িসিসeসi – pিতিট েpিসেডn কাuিnলেক িসিসeসi-eর সদসয্ িনবর্াচক িহেসেব aবশয্i সদসয্দের মধয্ েথেক আiiিপ আেছ
eমন িশkাথ েদর eকজন িপতামাতােক মেনানীত করেত হেব। েয েkেt েpিসেডn কাuিnেল আiiিপ আেছ eমন েকান িশkাথ র
িপতামাতা পাoয়া যায় না, েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক aবশয্i েscােসিব িনবর্াচক িহেসেব কাজ করার জনয্
গঠনকারী িপe/িপিটeগুেলার মধয্ েথেক আiiিপ আেছ eমন eকজন িশkাথ র িপতামাতােক আhান জানােব, eবং aবশয্i e
ধরেনর eকজন েscােসিব িপতামাতােক িসিসeসi সদসয্ িনবর্াচক িহেসেব কাজ করার জনয্ মেনানীত করেত হেব।
েযসব
িপতামাতা িসিসeসi-eর জনয্ pাথ হেবন, তারা িনবর্াচক িহেসেব কাজ করার েযাগয্ নন। (চয্ােnলেরর pিবধান D-150
d বয্)।
িসিসieলeল – pিতিট েpিসেডn কাuিnলেক িসিসieলeল-eর সদসয্ িনবর্াচক িহেসেব aবশয্i সদসয্দের মধয্ েথেক ieলeল-েদর
eকজন িপতামাতােক মেনানীত করেত হেব। েয েkেt েpিসেডn কাuিnেল ieলeল-eর িপতামাতা পাoয়া যায় না, েpিসেডn
কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক aবশয্i েscােসিব িনবর্াচক িহেসেব কাজ করার জনয্ গঠনকারী িপe/িপিটeগুেলার মধয্ েথেক
ieলeল-eর িপতামাতােক আhান জানােব, eবং aবশয্i e ধরেনর eকজন েscােসিব িপতামাতােক ieলeল সদসয্ িনবর্াচক
িহেসেব কাজ করার জনয্ মেনানীত করেত হেব। েযসব িপতামাতা ieলeল-eর জনয্ pাথ হেবন, তারা িনবর্াচক িহেসেব কাজ
করার েযাগয্ নন। (চয্ােnলেরর pিবধান D-170 d বয্)।

7.

কমুয্িনিট aয্াn িসিটoয়াiড eডু েকশন কাuিnল-eর নিমিন েফারাম
িসiিস নিমিন েফারাম - pিতিট কমুয্িনিট sু ল িডিsk-e িডিsk েpিসেডnস কাuিnল েফiস-eর সােথ পারsিরক
সহেযািগতার মাধয্েম eকিট নিমিন েফারাম আেয়াজন করেব েযখােন িসiিস-eর pাথ েদরেক িনবর্াচকম লী o িপতামাতা eবং
aনয্ানয্ আgহীেদর সামেন িনেজরেদর বkবয্ o পিরিচিত তু েল ধরার সুেযাগ েদoয়া হেব। (চয্ােnলেরর pিবধান D-140
d বয্)।
িড75 কাuিnল নিমিন েফারাম – িডিsk 75 েpিসেডnস কাuিnল েফiস-eর সােথ পারsিরক সহেযািগতার মাধয্েম eকিট
নিমিন েফারাম আেয়াজন করেব েযখােন িড75 কাuিnেল pাথ েদরেক িনবর্াচকম লী o িপতামাতা eবং aনয্ানয্ আgহীেদর সামেন
িনেজরেদর বkবয্ o পিরিচিত তু েল ধরার সুেযাগ েদoয়া হেব।
((চয্ােnলেরর pিবধান
D-150 d বয্)।
িসিসeiচeস নিমিন েফারাম - pিতিট বেরােত বেরা হাi sু ল েpিসেডnস কাuিnল েফiস-eর সােথ পারsিরক সহেযািগতার
মাধয্েম eকিট নিমিন েফারাম আেয়াজন করেব েযখােন িসিসeiচeস-eর pাথ েদরেক িনবর্াচকম লী o িপতামাতা eবং aনয্ানয্
আgহীেদর সামেন িনেজরেদর বkবয্ o পিরিচিত তু েল ধরার সুেযাগ েদoয়া হেব। (চয্ােnলেরর pিবধান D-160 d বয্)।

8.

েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgহ
েpিসেডnস কাuিnল তহিবল সংgেহর জনয্ aনুেমািদত। তহিবল সংgহ eবং aনয্ানয্ আিথর্ কমর্কা সmেকর্ আরo িবsািরত
তেথয্র জনয্ েসকশন III.C েদখুন।

F.

চয্ােnলেরর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল
চয্ােnলেরর পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল (িসিপeিস) eকিট িসিটিভিtক সংগঠন যা চয্ােnলরেক eমনসব গুরtু পূণর্ সমসয্ায়
চয্ােnলরেক পরামশর্ pদান কের যা িনu iয়কর্ িসিটর িশkাথ েদরেক pভািবত করেত পাের। eছাড়াo sু লগুেলােক pভািবত করেত পাের
eমন সমসয্া eবং sানীয় িপতামাতা েনতৃ t ৈতিরর বয্াপাের তথয্ pদান কের িসিপeিস েpিসেডnস কাuিnলেক সহায়তা েদেব। pিতিট
েpিসেডnস কাuিnেলর েpিসেডn িকংবা তার sলািভিষk বয্িk িসিপeিস-eর সদসয্o বেট।
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তথয্ aবগত হoয়া
চয্ােnলরেক কাযর্করভােব সুপািরশ pদান করার জনয্, িডoi sু েলর কমর্সূিচ eবং িশkাথ সাফলয্ সmিকর্ ত তথয্ িসিপeিস-eর
সােথ িবিনময় করেব। e ধরেনর তেথয্র মেধয্ আেছ, iংেরিজ ভাষা ৈশলী o গিণেত িশkাথ র সাফেলয্র uপাt, eবং তূ লয্ েgড
o sু েলর সােথ িশkাথ সাফেলয্র তু লনা।

III.

পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন o েpিসেডnস কাuিnলসমূেহর আিথর্ক কমর্কা
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i তাদের িনজ িনজ আিথর্ক কমর্কাে র জনয্ দায়বd থাকেত হেব। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস
কাuিnেলর তহিবল sু ল, িডিsk, বেরা িকংবা বয্িkগত তহিবল েথেক আলাদা eবং sাধীন। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল
sু ল, িডিsk eবং বেরা-eর বােজট িনধর্ারেণর েkেt anভুর্ k হেব না। সংি সংগঠেনর বােজট তার লেkয্র সােথ সাম সয্পূণ,র্ েসটা িনি ত
করেত িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর সাধারণ সদসয্ম লীেক সকল তহিবল সংgহ uেদয্ােগ o তিহবল বয্েয়র েkেt aবশয্i সংি
থাকেত হেব।
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর ঋণ - িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর েকান ঋেণর দায় িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর
eবং eর জনয্ sু ল, িডিsk বা িডoi দায়বd থাকেব না।
A.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর বােজট
1.

uপিবিধর বােজট pিkয়া
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলগুেলােক aবশয্i তােদর uপিবিধেত eকিট বােজট pিkয়া pণয়ন করেত হেব। ei
pিkয়ােক
aবশয্i
েফiস-eর
েদoয়া
uপিবিধ
যা
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm oেয়বসাiেট pদt নমুনা
uপিবিধর নূনয্তম শতর্ পূরণ করেত হেব

2.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর বােজট
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ aবশয্i pিত বছর সাধারণ সদসয্েদর aনুেমাদেনর জনয্ জুন মােসর
সাধারণ
সভার
আেগi
eকিট
psািবত
বােজট
uপsাপন
করেব।
eকিট
psািবত
বােজট
ফরম
পাoয়া
যােব
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm

oেয়বসাiেট।

psািবত

িপ/িপিটe বােজট িপe/িপিটe-eর সদসয্েদর aনুেমাদেনর পর aবশয্i িpিnপয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব। psািবত েpিসেডnস

কাuিnেলর বােজট aবশয্i েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্েদর aনুেমাদন লােভর পর সুপািরনেটনেডেnর কােছ জমা
িদেত হেব।
B.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর বয্াংক aয্াকাun
1.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর বয্াংক aয্াকাun
eকিট েচিকং aয্াকাun aবশয্i পিরচালনা করেত হেব িপe/িপিটeর বা েpিসেডn কাuিnেলর নােম। সকল িপe/িপিটe eবং
েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল aবশয্i েচিকং aয্াকাuেn জমা িদেত হেব। eকিট েচকবুক যার pিতিট েচক-eর aিবকল বা
কাবর্ন কিপ aবশয্i বয্বহার করেত হেব।

িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnলগুেলা যিদ িবকl েকান ধরেনর েচক (েযমন

ফাiনয্ানিশয়াল সফটoয়য্ার িদেয় ৈতির) বয্বহার করেত চায়, তাহেল তােদরেক েফiস-eর aনুেমাদন িনেত হেব। যিদ েকান
িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল eকিট েচিকং aয্াকাun খুলেত েকান সমসয্ায় পেড়, তাহেল তােদরেক সহায়তার জনয্ েফiসT&I-17999 (Bengali)
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eর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
a.

eম্pয়ার আiেডিnিফেকশন নাmার (iআieন) - িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল আলাদা সttা বেল তারা িডoieর iআieন বয্বহার করেত পারেব না। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i inারনয্াল েরিভিন u
সািভর্ েসর কাছ েথেক তােদর বয্াংক aয্াকাuেnর েখালার জনয্ তােদর িনজs iআieন নাmার সংgহ করেত হেব।
িপe/িপিটe-eর iআieন নাmার িpিnপয্ােলর ফাiেল থাকেত হেব।

6

েpিসেডnস কাuিnল-eর iআieন নাmার

িpিnপয্ােলর ফাiেল থাকেত হেব।
b.

aবশয্i
sাkরকারী
িপe/িপিটe
বা
েpিসেডnস
কাuিnেলর
েচক-e
2জন কমর্কতর্ ােক sাkর করেত হেব। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর uপিবিধেত aবশয্i কমপেk 3জন
কমর্কতর্ ােক sাkরকারী িহেসেব রাখার uেlখ থাকেত হেব। েকান েচক-e sাkরকারী 2জন রk বা ৈববািহক সmেকর্
আবd থাকেত পারেবন না। েকান aবsােতi sামী-stী, ভাiেবান, শুরবািড়র আtীয় বা aনয্ানয্ আtীয় িকংবা eকi
বািড়েত বসবাসকারীরা িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর eকi েচক-e sাkরদাতা হেত পারেবন না।
িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল সদেসয্র যিদ সংি বয্েয়র সােথ েকান sাথর্ জিড়ত থােক, তাহেল িতিন েচক-e সi
করেত পারেবন না।

c.

েচকgহীতা - েকান েচকi “েপিট কয্াশ” বা “কয্াশ” িহেসেব uেtালনেযাগয্ বেল েলখা যােব না। sাkরদাতারা e ধরেণর
েচক-e সi িদেত পােরন না।

2.

aনয্ানয্ বয্াংক aয্াকাun
বাধয্তামূলক েচিকং aয্াকাun ছাড়া aপর সকল aয্াকাun aবশয্i সাধারণ সদসয্েদর েভােট aনুেমািদত হেত হেব eবং েসিটেক
aবশয্i িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল-eর নােম হেত হেব। তেব, জমা o uেtালনসহ সকল েলনেদন (েযমন, যিদ
িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর ে◌eকিট েসিভংস aয্াকাun থােক, তেব তহিবল aবশয্i েচিকং aয্কাun েথেক েসিভংস
aয্াকাun-e াnফার করেত হেব) aবশয্i pাথিমক েচিকং aয্াকাun-e করেত হেব। তহিবল শুধু েসিভংস aয্াকাun েথেক
েচিকং aয্াকাuেn াnফার করা যােব)।

3.

eিটeম কাডর্ eবং uiথ য়াল িsপ
িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল aেটােমেটড েটলার েমিশন (eিটeম) কাডর্ , েডিবট কাডর্ , িকংবা uiথ য়াল িsপ রাখেত বা
বয্বহার করেত পারেব না। িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল-eর বয্াংক aয্াকাun েখালার সময় pাp eিটeম কাডর্ , েডিবট
কাডর্ , eবং uiথ য়াল িsপ aিবলেm

ংস কের িদেত হেব। ei িনয়ম ভাঙার সােথ জিড়ত কমর্কতর্ ােক চয্ােnলর বা তার

sলািভিষk বয্িk তাত্kিণকভােব aপসারণ করেত পােরন।
C.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgহ
িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnল-eর তহিবল সংgহ িনেজেদর মেধয্i সীিমত নয়। eসবেক aবশয্i সংগঠেনর লেkয্র সােথ জিড়ত
হেত হেব, যার anভুর্ k আেছ িপতামাতার িশkা, কমর্শালা eবং sু ল, িডিsk, বা বেরা জুেড় uেদয্াগ gহণ। তহিবল সংgহ uেদয্াগ েথেক
সংগৃহীত aথর্ aবশয্i sু ল, িডিsk বা বেরা-eর িশkামূলক, সামািজক eবং সাংsৃ িতক কমর্সূিচেত সmূরক বা পিরপূরক িহেসেব বয্ব ত
হেত হেব। চয্ােnলর িপe/িপিটe বা েpিসেডnস কাuিnলেক মানিবক কারেণ সুিনিদর্ কারণিভিtক আলাদা আলাদা তহিবল সংgহ

6

iআieন নাmােরর জনয্ inারনয্াল েরিভিনu সািভর্ স-eর সােথ েযাগােযাগ করুন: 1-800-829-4933.
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করার aনুমিত িদেত পােরন।
1.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgহমূলক কমর্কাে র িনয়মবdতা
সকল তহিবল সংgহমূলক কমর্কা aবশয্i ি মােটর্ ক িবষয়ক (A-650), ফাnেরiিজং aয্ািkিভিটজ aয্াn কােলকশন aব
মািন
ম
sু েডn
(A-610), eবং েসল aব িন uিটশাস aয্াn নন-িন uি শাস ফু ডস (A-812)- চয্ােnলেরর eসব pিবধােনর সােথ
যেথাপযুk েkেt সাম সয্পূণর্ হেত হেব।
a.

2.

aয্াম্pিয় আiেডিnিফেকশন নাmার (iআieন) - িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল eকিট iআieন নাmার না
পাoয়া পযর্n েকান তহিবল সংgহ uেদয্াগ gহণ করেত পারেব না। (পৃ া 24, েসকশন III.B.1.a েদখুন)।

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর জনয্ তহিবল সংgেহ িনেষধাjা
a.

মুিভ o িথেয়টার িটেকট িবিk - মুিভ o িথেয়টােরর িটেকট েছেলেমেয়েদর কােছ িবিk করা িনিষd, যিদ না েস pকlিট
িশkকম লী eবং/aথবা িশkািনেদর্ শনা েকাচ তttাবধান কেরন eবং তা সরাসির পাঠkেমর সােথ সmকর্ িবিশ হয়।

b.

ঘের ঘের যাoয়া - েছেলেমেয়েদর ঘের ঘের িগেয় তহিবল সংgহ করা িনিষd, যিদ না eকজন িপতামাতা েছেলেমেয়র সে
থােকন।

c.

র◌্ যাফল িটেকট - েছেলেমেয়েদর িদেয় o েছেলেমেয়েদর কােছ র◌্ যাফল িটেকট িবিk িনিষd। সব ধরেনর র◌্ যাফল
িটেকট িনu iয়কর্ েsট েজনােরল িমuিনিসপয্াল ল eবং িনu iয়কর্ েsট েরিসং aয্াn oেয়জািরং েবাডর্ -eর pযুk pিবধান
aনুযায়ী িবিk করেত হেব।7 আiন o pিবধান আেবদন করা o লাiেসn gহেণর শতর্ eবং কখন eকিট র◌্ যাফল-eর
আেয়াজন করা যােব eবং িকভােব র◌্ যাফল েথেক uেtািলত আয় বয্বহার করা যােব, েস বয্াপাের pেয়aজনীয়
বয্বsাgহেণর সুপািরশ কের। শুধু 3 বছর যাবত চালু থাকা িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল েকান র◌্ যাফল
aনু ােনর আেয়াজন করার uপযুk। কমপেk 3 বছেরর জনয্ চালু থাকা িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল র
◌্ যাফল aনু ােনর aবয্বিহত পূেবর্ আেবদন eবং লাiেসn-eর শতর্ েথেক েরহাi েপেত পাের, যিদ eকক েকান aনু ােন
িনট আয় aথর্ 5 হাজােরর ডলােরর কম হয় eবং র◌্ যাফল aনু ানসমূেহর িনট আয় eক কয্ােলnার বছের 20 হাজার
ডলােরর কম হয়। সকল িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnলেক aবশয্i র◌্ যাফল aনু ান আেয়aজেনর িনয়েমর
সােথ সাম সয্িবধান করেত eবং িনয়মানুযায়ী আয়কৃ ত aথর্ বয্বহার করেত হেব। ei শতর্ গেু লা ি র◌্ যাফল (েযমন
েডার pাiজ) িটেকট-eর েবলায় pেযাজয্ হেব না ।

d.
3.

জুয়া - িবে াসহ সব ধরেনর জুয়া িনিষd।

িপe/িপিটe তহিবল সংgহ uেদয্ােগর পিরকlনা
a.

িশkািনেদর্ শনার সময় িশkাথ েদর তহিবল সংgহ uেদয্ােগ িনেয়ািজত করা - িশkািনেদর্ শনার সময় িশkাথ েদর িনেয়ািজত
কের িপe/িপিটe-eর তহিবল সংgহ করার uেদয্াগ বছেরর 2িট পযর্n সীিমত। িশkািনেদর্ শনার সময়বিহভূর্ ত তহিবল
সংgহ uেদয্াগ কেতাবার েনoয়া যােব, েস বয্াপাের েকান িবিধিনেষধ েনi। িশkািনেদর্ শনার সময়বিহভূর্ ত সময় বলেত
বুঝান হয় েসi সময়েক, sু ল িদবেস যখন িশkাথ রা িশkািনেদর্ শনা pিkয়ায় িনেয়ািজত থাক না (েযম, লাে র সময়)।
িশkািনেদর্ শনার সময় িপe/িপিটe-eর তহিবল সংgহমুলক কমর্কা সkাn তথয্ (েযমন, বুিলিটন, িনuজেলটার, েনািটশ,

7

িনেচর oেয়ব সাiেট “পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন গাiড টু র◌্ যাফল” েদখুন: বাড়িত তেথয্র জনয্ http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm
eবং
www.racing.state.ny.us/charitable/Raffle_Information.htm
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aডর্ ার ফরম বা খাম) িবিল করেল েসটা ei pিবধােনর িনয়ম ভ করা হেয়েছ বেল গণয্ হয় না।
b.

4.

5.

িpিnপয্ােলর aনুেমাদন - sু ল চলাকােল িকংবা sু ল eলাকার aভয্nের আেয়ািজত তহিবল সংgহ uেদয্ােগর েkেt
eকমাt শতর্ হেলা িpিnপয্ােলর িলিখত aনুমিত লাভ করা। (চয্ােnলেরর pিবধান D-610 d বয্)

েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgেহর পিরকlনা
a.

িশkাথ েদর িনেয়ািজত কের তহিবল সংgহ - েpিসেডn কাuিnেলর তহিবল সংgহ uেদয্ােগ িশkাথ েদর িনেয়ািজত করা
যােব না।

b.

সুপািরনেটনেডেnর সােথ েযৗথ পিরকlনা করা - েpিসেডnস কাuিnলেক েকান তহিবল সংgহ সংkাn uেদয্াগ gহণ
করেত হেল েসটা িনেয় সুপািরনেটনেডেnর সােথ েযৗথভােব পিরকlনা করেত হেব।

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgহ uেদয্ােগর aনুেমাদন
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল আেয়ািজত সকল তহিবল সংgেহর uেদয্ােগর পিরকlনা aবশয্i তােদর িনয়িমত েকারাম
পূণর্ হoয়া তািলকাভু k সভায় সদসয্ম লীেদর dারা aনুেমািদত হেত হেব। সভার কাযর্িববরণীেত সদসয্ম লীর aনুেমাদেনর
কথা aবশয্i pিতফিলত হেত হেব। তহিবল সংgহমূলক কমর্কা শুররু আেগ সদসয্ম লীর aনুেমাদ লাভ করেত বয্থর্ হেল
েসেkেt pিবধান লি ত হেব।

6.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর তহিবল সংgেহর pচারণা
a.

িপতামাতা o িশkাথ েদর সােথ েযাগােযাগ - েসকশন I.G.3 aনুযায়ী িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল তহিবল
সংgহসহ aনয্ েয েকান uেdেশয্ িশkাথ বা িপতামাতােদর eকিট নােমর তািলকা, িঠকানা বা aনয্ েকান েযাগােযােগর
তথয্ sু ল, িডিsk বা বেরা েথেক সংgহ করেত পারেব না।

b.

pচাের সহেযািগতা - িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল তহিবল সংgহ uেদয্াগ eবং সংগৃহীত তহিবেলর জনয্ দায়বd
থাকেব। িপe/িপিটe তহিবল সংgহমূলক কমর্কাn pচােরর জনয্ পয্ােরn েকাaিডর্ েনটেরর কােছ সাহােযয্র aনুেরাধ
জানােত পাের। পয্ােরn েকাaিডর্ েনটর িপe/িপিটe-eর তহিবল পিরচালনা করেত পারেবন না।

7.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর সংগৃহীত তহিবল
8

তহিবল জমা েদoয়া - িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnলেক েকান তহিবল সংgহ uেদয্াগ েথেক সংগৃহীত সকল নগদ
aথর্ eক কাযর্িদবেসর মেধয্ জমা িদেত সবর্েতা েচ া চালােত হেব, তেব তা েকান aবsােতi িতন কাযর্িদবেসর েবিশ হেত
পারেব না। যিদ তহিবল সংgেহর িদন aিবলেm aতর্ জমা েদoয়া না হয়, িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i
িনি ত করেত হেব েয তহিবল eকিট তালাবdা sােন (েযমন, sু েলর েসiফ-e) sু েল বা িডoi-eর anভুর্ k েকান
জায়গায় রাখা হেয়েছ। িপe/িপিটe-eর তহিবল যখন sু েল িনরাপেদ জমা রাখা হেব, তখন িপe/িপিটe-েক aবশয্i
িpিnপয্ােলর কাছ েথেক eকিট িলিখত sীকৃ িতপt িনেত হেব, তেব েযেহতু েpিসেডn কাuিnেলর
তহিবল িডoi-eর েকান sােন িনরাপেদ রাখা হয়, েpিসেডn কাuিnেলর েkেt aবশয্i সুপািরনেটনেডn-eর কাছ েথেক
sীকৃ িতপt িনেত হেব। eসব sীকৃ িতপেt িনরাপেদ গিcত aেথর্র পিরমাণ aবশয্i uিlিখত থাকেত হেব। েকান
aবsােতi তহিবল সংgহ uেদয্ােগ সংগৃহীত aথর্ িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর সদেসয্র কােজর জায়গায় বা
বািড়েত রাখা যােব না।

b.

তহিবল সংgহ uেদয্ােগর িরেপাটর্ - pিতিট তহিবল সংgহ uেদয্াগ েশষ হoয়ার পর িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর

a.

8

সকল র◌্ যাফল-eর aথর্ aবশয্i ei শেতর্ র সােথ সাম সয্িবধান কের pিত সpােহর বুধােরর মেধয্i জমা িদেত হেব। 9 NYCRR § 5624.8 (2009). েদখুন।
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eিkিকuিটভ েবাডর্ েক aবশয্i eকিট ফাn েরiিজং aয্ািkিভিট িরেপাটর্
ৈতির কের
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm oেয়বসাiেট সবার
েদখার জনয্ pকাশ করেত হেব। িরেপােটর্ েমাট uেtািলত aেথর্ির পিরমাণ o সংি বয্য় uিlিখত হেত হেব eবং েসটােক
পরবত তািলকাভু k সাধারণ সদসয্ সভায় সদসয্েদর কােছ িবিল করেত হেব।

তহিবিল েকান কমর্সূিচেত সহায়তার

কােজ বয্ব ত হেব, িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ েক aবশয্i েসটা জানােত হেব। ফাn
েরiিজং aয্ািkিভিট িরেপাটর্ -eর eকিট কিপ aবশয্i ফাn েরiিজং uেদয্াগ সমাp হoয়ার 5 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্
িpিnপয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব। েpিসেডn কাuিnেলর ফাn েরiিজং aয্ািkিভিট িরেপাটর্ -eর eকিট কিপ aবশয্i
ফাn
েরiিজং
uেদয্াগ
সমাp
হoয়ার
5 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ সুপািরনেটনেডn-eর কােছ জমা িদেত হেব।
D.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর আিথর্ক েলন-েদন
1.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর সদসয্েদর aনুেমাদন
িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল আেয়ািজত সকল তহিবল সংgেহর uেদয্ােগর পিরকlনা aবশয্i তােদর িনয়িমত েকারাম
পূণর্ হoয়া িনয়িমত তািলকাভু k সভায় সদসয্ম লীেদর dারা aনুেমািদত হেত হেব। সভার কাযর্িববরণীেত সদসয্ম লীর
aনুেমাদেনর কথা aবশয্i pিতফিলত হেত হেব। তহিবল সংgহমূলক কমর্কা শুররু আেগ সদসয্ম লীর aনুেমাদ লাভ করেত
বয্থর্ হেল েসেkেt pিবধান লি ত হেব। িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর বয্য় aনুেমাদেনর েkেt সদসয্েদরেক aবশয্i
sােথর্র dnd সংkাn েসকশন I.E.4-e েমেন চলেত হেব।

2.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর eিkিক uিটভ েবােডর্ র জরুির বয্য়
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর uিবিধেত aবশয্i eিkিকuিটভ েবাডর্ -eর সদসয্েদর জরুির বয্য় িনবর্ােহ sব্ীকৃ িত েদoয়ার
জনয্ eকিট pিkয়া anভুর্ k থাকেত হেব। uপিবিধেত aবশয্i েসসব পিরিsিতর কথা uেlখ করা থাকেত হেব েযখােন
জরুিরিভিtেত ডলাের সেবর্াc িক পিরমাণ বয্য় বরাd আবশয্ক হয়, eবং সাধারণ সদসয্েদর কােছ eসব জরুির বয্েয়র কথা pকাশ
করার eকিট সময়সীমা থাকেত হেব। জরুির aথর্বয্েয়র পর পরবত সাধারণ সদসয্ সভায়, েস জরুির বয্য় তহিবেলর যথাথর্
বয্বহার িছেলা িক না, েস িবষেয় সদসয্েদরেক aবশয্i েভাট িদেত হেব।

3.

িনজs পেকট েথেক বয্য়িনবর্াহ
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্রা িনজ িনজ পেকট েথেক েয বয্য় িনবর্াহ করেবন, তারা রিসদ জাম িদেল তােদর
পাoনা েশাধ েফরত পােবন। e ধরেনর বয্য় aবশয্i সদসয্ম লীর dারা aনুেমািদত হেত হেব। সmাবয্ েkেt e ধরেনর িনজs
পেকট েথেক বয্য় িনবর্ােহর েবলায় agীম aনুেমাদন িনেয় রাখেত হেব। uপিবিধেত aবশয্i aনুেমাদনেযাগয্ িনজs তহিবল েথেক
বয্েয়র খাত eবং সেবর্াc িক পিরমাণ বয্য় করেল সদসয্েদর aথর্ েফরত েদয়া যােব, তার পিরমাণ uেlখ থাকেত হেব।
েফরত aবশয্i সংি
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সদেসয্র নােম েচক-eর মাধয্েম িদেত হেব, নগদ নয়।
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কমর্চাির িনেয়াগ
a.

কমর্চাির িনেয়ােগর জনয্ sু েল দান করা - েসকশন III.D.5-eর িবিধিনেষধ েমেন িপe/িপিটe েকান sু লেক sু ল
চলাকােল aিতিরk কমর্চাির (েযমন kাsার িটচার) িনেয়ােগর জনয্ তহিবল িদেত পারেব। িপe/িপিটe eছাড়াo sু লেক
আফটার sু ল বা সpাহািnক কমর্কা পিরচালনার জনয্ তহিবল দান করেত পারেব। িপe/িপিটe-েক aবশয্i sু েলর
িpিnপয্ােলর কাছ েথেক aনুেমাদন িনেত হেব। িpিnপয্ােলর aনুেমাদন েনoয়ার পর িপe/িপিটeেক sু েলর সংি
িসিনয়র gাn aিফসার (eসিজo)-eর নােম eনেডাসর্ করা eকিট েচক sু লেত হsাnর করেব।

eসিজo aিতিরk

কমর্চাির িনেয়ােগর িবষয়িট aনুেমাদেনর পর sু েলর বােজেট তহিবলেক লভয্ বেল েদখান হেব।
b.

সরাসির
কমর্চাির
িনেয়াগ
েসকশন
III.D.5-eর
িবিধিনেষধ pিতপালনসােপেki শুধু িপe/িপিটe আফটার sু ল বা সpাহািnক কমর্কা পিরচালনার জনয্ সরাসির sু ল
কমর্চাির িনেয়াগ িদেত পারেব। শুধু সরাসির িশkাথ েদর সােথ কাজ করার জনয্i sু লকম িনেয়াগ েদoয়া েযেত পাের।
sু েল আফটার sু ল বা সpাহািnক কমর্কা পিরচালনার জনয্ কমর্চাির িনেয়ােগর বয্াপাের িপe/িপিটe-েক aবশয্i
িpিnপয্ােলর aনুেমাদন িনেত হেব। িpিnপয্ােলর aনুেমাদন লাভ ে◌রপর িপe/িপিটeবেক aবশয্i তােদর সাধারণ
সদসয্ম লীর aনুেমাদন িনেত হেব।

c.

সরাসির কমর্চারী িনেয়ােগর েkেt দায়বdতা - িপe/িপিটe-েক aবশয্i েsট eবং েফডােরল সরকােরর শতর্ গেু লা েমেন
চলেত েহেব, েযমন inারনয্াল েরিভিনu সািভর্ েসর pিতি ত ফাiিলং o িরেপািটর্ং-eর শতর্ পূরণ করা। িপe/িপিটe
সকল েফডােরল, েsট eবং েলাকাল aয্াম্pয়েমn টয্াk েকেট রাখেত হেব eবং সংি সরকাির কতৃর্ পেkর কােছ e
ধরেনর টয্াk-eর কথা জানােত হেব। িপe/িপিটe সরাসির কমর্চাির িনেয়াগ েদেব বেল যিদ েবেছ েনয়, তাহেল তারা
eকজন কমর্চািরর েকান কাজ বা aবেহলা েথেক udূ ত kয়kিতর জনয্ কমর্চািরর পেk সকল পােসর্ানয্াল iনজুির, pপািটর্
ডয্ােমজ বা aনয্ েয েকান েয েকান পেkর দািবর বয্াপাের দায়বd থাকেব।
িপe/িপিটe-েক aবশয্i eকিট
কমিpেহনিসভ লায়ািবিলিট inুয্েরn পিলিস করেত হেব যােত sু ল, িডoi eবং িসিট aব িনu iয়কর্ েক aিতিরk
iনিশoরড িহেসেব তািলকাভু k করেত হেব। িপe/িপিটe-েক aবশয্i pযুk আiন eবং িডoi-eর িনয়ম aনুযায়ী
িডoi-eর েকান sান বয্বহার করেত হেব। িপe/িপিটe-েক aবশয্i ছু িটর পর বা সpহােn sু ল বয্বহােরর জনয্ eকিট
িবিlং পারিমট সংgহ করেত হেব।9 (চয্ােnলেরর pিবধান D-180 d বয্)।
uপেরাk pিkয়া aনুসরণ কের সরাসির কমর্চাির িনযুk না কের, িপe/িপিটe-েক আফটার sু ল o সpাহািnক কমর্কাে র
জনয্ িpিnপয্ালেক কমর্সূিচ চালানর kমতা িদেয় sু ল তহিবেল aনূদান েদoয়ার পরামশর্ েদoয়া হেc।

5.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর বয্য়িনবর্াহ

a.

িবেশষ uেদয্েশয্ সংগৃহীত তহিবল - িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেল িবেশষ uেdেশয্ সংগৃহীত তহিবল শুধু েসi uেdেশয্ বরাd
িদেত হেব (েযমন িসিনয়রেদর চাঁদার জনয্ িসংগৃহীত তহিবল শুধু েসi েgেডর কমর্কাে র
জনয্ েসi sু ল বছের বয্য় করেত হেব)। যিদ েকান তহিবল udৃt থােক, সদসয্ম লীর aিধক সংখয্েকর েভােটর মাধয্েম
aনুেমাদন কের েস তহিবল ভিবষয্ত িকভােব বয্বহার করা হেব, তা িনধর্ািরত হেব।

b.

9

রােজৈনিতক aনূদান - িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল বা 7ি◌5 কাuিnল সদসয্পদ, রাজৈনিতক দল, রাজৈনিতক

2 েসpmর, 2009, িপe/িপিটe-eর িনেয়াগ করা বয্িkর বয্াপাের িডoi eবং iueফিট eকিট চু িkেত আবd হেয়িছল। িপe/িপিটe-eর তহিবল বয্বহার কের সকল পয্ােরn
aয্ােসািসেয়শন িটচার eiড sাফ িনেয়াগ েসi চু িkর সােথ স িতপূণর্ হেত হেব।

T&I-17999 (Bengali)

চয্া েnলেরর pিবধান
iসুয্র তািরখ: 6/26/2012

ে িণ:

িশkাথ

িবষয়:

পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন eবং sু লসমূহ

নmর:

A-660

পৃ া:
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gপ বা িনিদর্ sােথর্ ৈতির gপ-eর pিত িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnেলর aনূদান pদান করা সmূণর্ িনিষd।
c.

sু ল চলাকােল কাজ করার জনয্ কমর্চাির িনেয়াগ - িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল sু ল চলাকােল কাজ করার জনয্ মূল
পাঠয্ িবষেয়র িশkক (েযমন, িশkক িযিন মূল পাঠয্ িবষয় েযমন গিণত, িবjান, iেরিজ বা iিতহাস) সরাসির িনেয়াগ করেত
বা িনেয়aেগর জনয্ তহিবল দান করেত পারেবন না। িপe/িপিটe eবং েpিসেডnস কাuিnল সরাসির কমর্চাির িনেয়াগ িদেত
পারেব না, তেব aিতিরk কমর্চাির (েযমন kাsার িটচার) িনেয়ােগর জনয্ sু েলর তহিবেল দান করেত পারেব।

d.

T&I-17999 (Bengali)

pশাসিনক কমর্চাির িনেয়াগদান – িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল aয্ােসািসেয়শেনর pশাসিনক কাজ-কমর্ করেত
aথবা িপe/িপিটe বা েpিসেডn কাuিnেলর কমর্সূিচ পিরচালনার জনয্ কমর্চারী িনেয়াগ িদেত পাের না।

চয্া েnলেরর pিবধান
iসুয্র তািরখ: 6/26/2012

ে িণ:

িশkাথ

িবষয়:

পয্ােরn aয্ােসািসেয়শন eবং sু লসমূহ

নmর:

A-660

পৃ া:
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6. টয্াk aবয্াহিতর বয্য়
a)

িনu iয়কর্ েsেটর টয্াk aবয্াহিতর নmর – টয্াk aবয্াহিতর িভিtেত েকান িজিনস েকনার লেkয্
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnলেক aবশয্i তােদর িনজs িনu iয়কর্ েsেটর টয্াk aবয্াহিতর নmর
িনেত হেব। িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল িডoi aথবা sু েলর েকান টয্াk aবয্াহিতর নmর বয্বহার
করেত পারেব। টয্াk-aবয্াহিত বয্বsা শুধমু াt aয্ােসািসেয়শেনর সুিবধা পাoয়ার জনয্ হেব, েকান বয্িk
সদেসয্র10 লােভর জনয্ নয়।

b)

501(c)(3) aবsা – েযসব িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল 501(c)(3)-eর সংগঠন িহেশেব
anভুর্ k হেত আgহী তারা aবশয্i তােদর পরামশর্ক রাখেব eবং সকল pাসি ক আiন, নীিতমালা,
িনয়ম-কানুন, িবিধ-িবধান , uপিবিধ eবং aনয্ শতর্ সমূহ পূণভর্ ােব েমেন তােদর কমর্ পিরচালনা aবয্াহত
রাখেব। েযসকল িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল iেতামেধয্ 501(c)(3)-eর সংগঠন িহেশেব
anভুর্ k হেয়েছ তারা aবশয্i বাড়িত pেযাজয্ শতর্ যা আিথর্ক িবষয়, েরকডর্ সংরkণ eবং aনয্ আiিন
িবষয়গুেলার11 সােথ সmৃk েসগুিলর বয্াপাের তােদর পরামশর্েকর uপেদশ চাiেব।

E. িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক েরকডর্ সংরkণ
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল তােদর লেkয্ েপৗঁছােনার জনয্ scতা বৃিd করেত aবশয্i সামিgক eবং সুসংগিঠত
আিথর্ক েরকডর্ রাখেব।
1.

আিথর্ক েরকডর্ সংরkণ
আিথর্ক েরকডর্ বলেত েসiসব েরকডর্ েবাঝায় যা আয়, বয্য়, েফরতদান (িরফাn) eবং aনয্ েযেকান আিথর্ক েলনেদনেক pিতফিলত কের। িপe/িপিটe-র আিথর্ক েরকডর্ aবশয্i sু ল pা েন eবং েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক েরকডর্
িডিsk aথবা বেরার aিফেস সংরিkত হেব। িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল aবশয্i সকল েরকডর্ 6 বছেরর
জনয্ সংরkণ করেব। আিথর্ক েরকেডর্ aবশয্i anভুর্ k থাকেব anবত কালীন eবং বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ , বয্াংক
েsটেমn, েচকবুক েলজার, জমাদােনর িsপ, আিথর্ক কমর্কা aনুেমাদেনর কযর্িববরণী, eবং iনভেয়স। pেযাজয্ হেল,
বািতলকৃ ত aথবা বিজর্ ত েচক, েভnেরর চু িk, kয়-করা aথবা দােনর িজিনসপt, kেয়র জনয্ জমাদানকৃ ত টয্াk
মokেফর কিপ aথবা েরকডর্ , eবং aনয্ েযেকান েরকডর্ েযখােন আয়, বয্য় aনয্ আিথর্ক েলন-েদন pিতফিলত হেয়েছ
– সব aবশয্i সংরিkত হেব।

2.

uপিবিধর েরকডর্ সংরkেণর িনয়মাবলী
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধ aবশয্i aথর্ েগাণা, রkকরা eবং pাp aথর্ জমাদােনর eকিট pিkয়া
aবশয্i pিতি ত করেব। uপিবিধ সকল আিথর্ক েলন-েদন নিথভু kকরেণ িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর
বয্বহােরর জনয্ eকিট pিkয়াo pিতি ত করেব।

3.

নগদ aথর্ pািp eবং pদান
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেল েযসকল িপতামাতা নগদ aথর্ দান কেরন তােদরেক aবশয্i রিসদ িদেত হেব।
যিদo িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল সংgহ eবং জমাদােনর পর আর নগদ aথর্ pদান aথবা েফরত িহেশেব
তা িদেত পারেব না।

4.

িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর েরকডর্ েথেক তথয্ pািpর uপায়
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক েরকডর্ aনুেরাধ সােপেk eবং যুিkস ত েনািটশদােনর পর uভয়
পেkর সmত eকিট সমেয় সদসয্েদর কােছ aবশয্i লভয্ হেব। আিথর্ক েরকডর্ পযর্ােলাচনার সকল আেবদন িলিখতভােব
করেত হেব eবং েয েরকডর্ িট পযর্ােলাচানার জনয্ চাoয়া হেব তার uেlখ থাকেত হেব। িপe/িপিটe eবং েpিসেডn
কাuিnল aনুেরাধকৃ ত নিথিট সদসয্গণ কতৃর্ ক পযর্ােলাচনার জনয্ aবশয্i eকিট যুিkস ত সমেয়র সুেযাগ েদেব।
আিথর্ক েরকেডর্ র পযর্ােলাচনা aবশয্i eিkিকuিটভ েবাডর্ eবং 2 জন সাধারণ সদসয্ যারা ei aনুেরােধর সােথ সংি
নন তােদর uপিsিতেত হেব। পযর্ােলাচনাকৃ ত নিথিটেক শনাk কের eকিট িরিভuপt uপিsত সকল সদসয্ aবশয্i
sাkর করেবন। aনুেরাধ সােপেk, েয নিথিট পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ তার কিপ িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল
aবশয্i সদসয্েদর েদয়ার েচ া করেবন।

10
11

সহায়তার জনয্ িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্ েমn aব টয্ােkশন aয্াn িফনােnর সােথ েযাগােযাগ করুন: 518-485-2889.
সহায়তার জনয্ inারনাল েরিভিনu সািভর্ েসর সােথ েযাগােযাগ করুন: 1-800-829-4933.
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F. িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক িরেপাটর্
1. েকাষাধয্েkর িরেপাটর্
pেতয্ক eিkিকuিটভ েবাডর্ eবং সাধারণ সদসয্ সভায় eকিট েকাষাধয্েkর িরেপাটর্ aবশয্i িদেত হেব। ei িরেপােটর্
aবশয্ anভুর্ k থাকেব আয়, েফরত েদয়া aথর্, pদt aথর্, aনয্ বয্য়, eবং িরেপািটর্ংেয়র সমেয়র শুরেু ত eবং েশেষ
েয aথর্ udৃt িছল তার পিরমাণসহ সকল েলন-েদেনর িববরণ। িপe/িপিটe-র েকাষাধয্েkর িরেপােটর্ র কিপ aবশয্i
িpিnপয্ােলর কােছ জমা িদেত হেব eবং sু েল েসিট েপাs করা হেব, িকn েpিসেডn কাuিnেলর েকাষাধয্েkল িরেপাটর্
aবশয্i সুপািরনেটনেডেnর কােছ জমা িদেত eবং তা সদসয্েদর কােছo লভয্ হেব।
2.

িপe/িপিটe-র anবর্ত কালীন eবং বািষর্ক িরেপাটর্
িপe/িপিটe aবশয্i eকিট anবর্ত কালীন িপe/িপিটe আিথর্ক িরেপাটর্ psত করেব eবং pিত sু ল বছের 31
জানুয়াির তািরেখর মেধয্ তা িpিnপয্ােলর কােছ জমা েদেব। িপe/িপিটe তােদর বািষর্ক িপe/িপিটe আিথর্ক িরেপাটর্ o
aবশয্i ৈতির করেব eবং pিত sু ল বছেরর 30 জুন তািরেখর মেধয্ িpিnপয্ােলর কােছ তা জমা েদেব।
anবর্ত কালীন eবং বািষর্ক আিথর্ক িরেপােটর্ র েটমেpট
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।
িপe/িপিটe-র আিথর্ক তথয্ eবং িরেপাটর্ aনুেরাধ সােপেk ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেnর কােছ জমাদােনর
জনয্ িpিnপয্াল দায়ী। িপe/িপিটe anবর্ত কালীন eবং বািষর্ক িপe/িপিটe আিথর্ক িরেপােটর্ র কিপ সকল সদেসয্র
কােছ িবতরেণর জনয্ দায়ী থাকেব।

3.

েpিসেডn কাuিnেলর বািসর্ক িরেপাটর্
েpিসেডn কাuিnেলর বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ aবশয্i েpিসেডn কাuিnল psত করেব eবং pিত sু ল বছের 30 জুন
তািরেখর মেধয্ তা ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেn জমা েদয়া হেব। েpিসেডn কuিnেলর বািষর্ক আিথর্ক
িরেপােটর্ র েটমেpট http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/filesandresources.htm.
oেয়বসাiেট পাoয়া যােব। েpিসেডn কাuিnেলর বািষর্ক আিথর্ক িরেপােটর্ র কিপ সকল সদেসয্র কােছ িবতরেণর জনয্
েpিসেডn কাuিnল দায়ী।

G. িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর aিডট (িহসাব িনরীkষণ)
িহসাব িনরীkণ আিথর্ক িরেপােটর্ র eকধরেনর পযর্ােলাচনা যা করা হয় আয় eবং বয্েয়র মেধয্ eকিট সাম সয্ আনেত eবং
pেযাজয্ আiন, নীিত, িনয়ম-কানুন eবং িবিধ-িবধান েমেন চলা হেয়েছ িকনা েসিবষয়িট িনধর্ারেণর জনয্। িহসাব িনরীkণ
eক রকম uপকরণ যা িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল তােদর আিথর্ক কমর্কা িবে ষেণর সহায়তায় বয্বহার কের
তােদর েরকডর্ সংরkেণর মান মূলয্ায়ন কের। িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল কতৃর্ ক aিডট আভয্nরীণভােবo করা
েযেত পাের। যখন েকান aিভেযাগ দােয়র করা হয়, েকান গুরত
ু র aিভেযাগ utািপত হয়, aথবা চয্ােnলর বা তার দািয়েt
িনযুk বয্িk aনুেরাধ জানান, েসেkেt বািহয্ক aিডট পিরচািলত হেত পাের।
1. িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর কিমিট কতৃর্ ক aভয্nরীণ aিডট
যখন িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnল aভয্nরীণ িনরীkণ(aিডট)পিরচালনার িসdাn gহণ কের, eকিট aিডট
কিমিট aবশয্i গঠন করা হয়। aিডট কিমিট আবিশয্কভােব িনবর্ািচত হয় সাধারণ সদসয্ dারা eবং তা গিঠত
সংখয্াগির সদসয্ িনেয়। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কা্uিnেলর েচক sাkরকারীগণ aিডট কিমিটেত থাকেত aথবা
eর কমর্ পিরচালনা করেত পারেবন না। aিডেট aবশয্i িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক েরকেডর্ র
পযর্ােলাচনা anভুর্ k থাকেব, যা েসকশন III.E.1-e বিণর্ত আেছ।
eিট সুপািরশকৃ ত েয, বছের eকবার aভয্nরীণ aিডট করা হেব, eবং তা aিধকতর পছেnর হেব যিদ িপe/িপিটe
aথবা েpিসেডn কাuিnেলর বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ জমাদােনর আেগ হয়। যিদo, aভয্nরীণ aিডট পিরচালনার
বয্থতর্ া বািষর্ক আিথর্ক িরেপাটর্ জমাদােন িবলেmর কারণ হেব না। েকাষাধয্েkর পেদ িযিন আেছন তার পিরবতর্ ন হেল,
eকিট aভয্nরীণ aিডটo হেব।
aিডট কিমিট কতৃর্ ক pাp তথয্ পরবত সাধারণ সদসয্ সভায় aবশয্i সদসয্েদর কােছ জানােত হেব eবং তা সভার
কযর্িববরণীেত েরকডর্ করা থাকেব। িপe/িপিটe-র aিডট কিমিট তােদর pাp তেথয্র eকিট কিপ িpিnপয্ালেক pদান
করেব িকn েpিসেডn কাuিnেলর aিডট কিমিট তােদর pাp তথয্ aবশয্i সুপািরনেটনেডnেক েদেব।
a)
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িসিপe aথবা aভয্nরীণ aিডট পিরচালনা সmিকর্ ত িবষেয় েপশাগত েযাগয্তা আেছ eমন eকজন বয্িkেক
তােদর aিডট পিরচালনার জনয্ িনেয়াগ েদেব। িনবর্ািচত বয্িk িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর
জনয্ েযসব আiন, নীিত, িনয়ম-কানুন, eবং িবিধ-িবধান pেযাজয্ েসগুিলেত jানসmn হেবন। ei বয্িk
aবশয্i িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্, িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর
সদসয্েদর আtীয় হেবন না, aথবা েকান aথর্-সংি sােথর্র সােথ pতয্k বা পেরাkভােব জিড়ত থাকেবন
না।
2.

িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর aয্াকাuেnর বািহয্ক aিডট
চয্ােnলর বা তার দািয়েt িনযুk বয্িk তহিবল তসরুেফর গুরত
ু র aিভেযাগ oঠার পিরেpিkেত, aথবা িপe/িপিটe
aথবা েpিসেডn কাuিnেলর আিথর্ক কমর্কাে র সােথ জিড়ত েকান নািলশ বা aিভেযাগ েপশ করার কারেণ eকিট
aিডট পিরচালনা করেত পােরন। িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর সকল আিথর্ক েরকডর্ েথেক চয্ােnলর
eবং/aথবা তার দািয়েt িনযুk বয্িkর তথয্ pািpর aিধকার আেছ।

3.

আিথর্ক aস িত aথবা aপকেমর্র তথয্
যিদ িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর aিডট েথেক আিথর্ক aস িত aথবা aপকেমর্র েকান তথয্ পাoয়া যায়,
aিডট কিমিট aথবা aিডটর eকিট িলিখত িববরণ aবশয্i ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn বরাবের পাঠােব।
িববরেণর কিপ িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnল সদসয্েদর িদেত হেব। িপe/িপিটe aবেশয্i িpিnপয্ােলর কােছ
eবং যথাযথ েpিসেডn কাuিnেলo তা পাঠােব। েpিসেডn কাuিnল আবার ei কিপ aবশয্i যথাযথ
সুপািরনেটনেডেnর কােছo পাঠােব। চয্ােnলর eবং/aথবা তার দািয়েt িনযুk বয্িk েসকশন IV aনুযায়ী সংেশাধন
aথবা শািsমূলক বয্বsা gহেণর িনেদর্ শ িদেত পােরন।

IV.

সংেশাধন eবং শািsমূলক বয্বsা
যিদo িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর কমর্ পিরচালনায় sাধীন িসdাn gহেণর aিধকারিট গুরtু পূণ,র্ তবুo সুরkার জনয্ েকান
েকান পিরিsিতেত সংেশাধন aথবা শািsমূলক বয্বsা gহণ আবিশয্ক হেয় পেড়। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর েকান সদেসয্র
আচরণ যখন আiন, নীিত, িনয়ম-কানুন, eবং িবিধ-িবধােনর ল ন aথবা তা িশkাথ , িপতামাতা, eবং কম েদর aিধকােরর pিত
হুমিক হেয় পেড়, েসেkেt সংেশাধেনর েচ া aথবা শািsমূলক বয্বsাgহণ যথাযথ হয়। ei আচরেণর anভুর্ k:
A. aপরাধমূলক aপকমর্ aথবা aসদাচরণ
aপরাধমূলক aপকেমর্র নািলশ বা aিভেযাগ aবশয্i পুিলশ, িনu iয়কর্ িসিট sু ল িডিsেkর েsশাল কিমশনার aব
iনেভিsগশন (eসিসআi)12-েক eবং েফiস-e জানােত হেব। েযসকল aপকেমর্র aিভেযাগ শািsমূলক আiন সংি নয়,
েসগুিল aবশয্i eসিসআi-েক eবং েফiস-e জানােত হেব। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর েযসকল সদসয্ আiন
সংি aিফসারেদর তদেnর aধীেন আেছন তারা িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর aিফস েথেক aপসািরত হেবন
eবং পরবত েত েযেকান িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ , sু ল বা িডিsk িলডারিশপ িটম, sু ল
aথবা িডিsk টাiেটল oয়ান পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল, িসiিস, িসিসeসi, িসিসeiচeস, িসিসieলeল, aথবা িড75
কাuিnেলর েকান পেদ কােজর aেযাগয্ িবেবিচত হেবন। aিফসারেদর aপসারেণর eবং ভিবষয্েত তােদরেক কমর্ েথেক িবরত
রাখার িসdাn চয্ােnলর aথবা তার দািয়েt িনযুk বয্িk pেতয্কিট েkেt িভn িভnভােব েনেবন।
B. আিথর্ক aস িত aথবা aপকমর্
আিথর্ক aপকেমর্র নািলশ aথবা aিভেযাগ aবশয্i পুিলশ, eসিসআi, eবং েফiস-eর কােছ দােয়র করেত হেব। eফeিসi
িনিদর্ বয্বsা gহেণর সুপািরশ eবং িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর aথর্ সংgেহর কমর্কা sিগত করেত পাের যিদ
আিথর্ক aস িত, আিথর্ক aপকমর্, aনুেপাযুk আিথর্ক কমর্কা , িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর সুরkায়
েবপেরায়াভাব aথবা বয্থতর্ ার জনয্ সদসয্েদর েকu দায়ী থােক। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্গণ যিদ ei
ধরেনর আচরেণর সােথ জিড়ত থােক তােদর িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnল েথেক aপসািরত করা হেত পাের eবং
পরবত েত aিফসারেদর aপসারেণর eবং ভিবষয্েত তােদরেক কমর্ েথেক িবরত রাখার িসdাn চয্ােnলর aথবা তার দািয়েt
িনযুk বয্িk pেতয্কিট েkেt িভn িভnভােব েনেবন।
C. aনয্েদর pিত হুমিট aথবা িবপjনক আচরণ

12

aপরাধমূলক aপকমর্ eবং aসদাচরেণর aিভেযাগ eসিসআi-e জানােত হেব যােত aিফস তা পযর্ােলাচনা, eবং যথাযথ বয্বsাgহণ করেত পাের যার anভুর্ k
িডoi-র aিফস aব েsশাল iনেভিsেগশেন সুপািরশ পাঠােনা। eসিসআi-eর েফান: (212) 510-1500.
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িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর েকান aিফসার কতৃর্ ক হুমিকমূলক আচরণ aবশয্i পুিলশ, eসিসআi eবং েফiস-e
িরেপাটর্ করেত হেব। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর েকান সদেসয্র আচরণ যিদ sু ল, িডিsk, aথবা বেরা
কমুয্িনিটর aনয্ েকান সদেসয্র জনয্ হু মিক aথবা িবপjনক হেয় দাঁড়ায়, তাহেল িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnল েথেক
তােক aপসািরত করেত হেত পাের। ei আচরেণর anভুর্ k সভার সময় গালাগািল eবং aনাবশয্ক আkমণাtক কথাবাতর্ া
যা aনয্েদর বয্িkগত সুরkার pিত হুমিকsরুপ eবং uেdেগর কারণ ঘটােত পাের। িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর
সদসয্গণ যােদরেক তােদর আচরেণর জনয্ aিফস েথেক aপসািরত করা হেয়েছ তারা চয্ােnলব aথবা তার দািয়েt িনযুk
বয্িkর েকস-বাi-েকস িসdাn dারা পরবত েত েকান িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর eিkিকuিটভ েবাডর্ , sু ল বা
িডিsk িলডারিশপ িটম, sু ল aথবা িডিsk টাiেটল oয়ান পয্ােরn aয্াডভাiজির কাuিnল, িসiিস, িসিসeসi,
িসিসeiচeস, িসিসieলeল, aথবা িড75 কাuিnেলর েকান পেদ কােজর aেযাগয্ িবেবিচত হেবন।
D. aিফসােরর aবেহলা
ei uপিবিধ aথবা pিবধােন বিণর্তভােব, েযসকল িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর aিফসার দািয়t o কতর্ েবয্
aবেহলা কেরেছন তারা aপসািরত হেবন। কতর্ েবয্ aবেহলার কারেণ aপসারেণর pিkয়া িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn
কাuিnেলর uপিবিধেত aবশয্i anভুর্ k হেব।
V.

িবেরাধ িনরসেনর pিkয়া
A. িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেল িবেরাধ
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল িবকl িবেরাধ িনরসন pিkয়ায় সmত হেত পাের, যিদ সকল সmিত pেযাজয্ আiন,
নীিত, িনয়ম-কানুন, eবং িবিধ-িবধান aনুসাের হয়। sায়tশািসত eবং s-পিরচািলত সংগঠন িহেশেব, িপe/িপিটe eবং
েpিসেডn কাuিnল তােদর িনজs িবেরাধ িনরসেনর জনয্ দায়ী।
1. িপe/িপিটe সদসয্েদর মেধয্ িবেরাধ
িপe/িপিটe aবশয্i তােদর িবেরাধ aভয্nরীণভােব িনরসেনর েচ া করেব। িপe/িপিটe-র িবেরাধগুেলার মেধয্ আেছ
মেতর িবেরাধ aথবা aসmিত যা িপe/িপিটe-র কমর্-পিরচালনা aথবা িবিভn িবষেয়র uপর pভাব েফলেত পাের।
যিদ েকান িপe/িপিটe সদসয্ ei pিবধান aথবা uপিবিধ ল েনর aিভেযাগ আেনন, তাহেল েসিট তােক করেত হেব
সাধারণ সদসয্ aথবা িবেশষ সদসয্ সভায়। (েসকশন করেত I.G.4.c েদখুন)। িপe/িপিটe-র সাধারণ সদসয্গণ
aিভেযাগিট িনেয় aবশয্i আেলাচনা কের uপযুk সমাধােনর বয্াপাের েভাট করেবন। িবষয়িট যিদ aভয্nরীণভােব
িনরসন করা না যায়, িপe/িপিটe aবশয্i িলিখতভােব যথাযথ েpিসেডn কাuিnেলর কােছ সহায়তা চাiেব (েসকশন
V.B েদখুন)।
2.

েpিসেডn কাuিnল সদসয্েদর মেধয্ িবেরাধ
েpিসেডn কাuিnল aবশয্i aভয্nরীণভােব িবেরাধ িনরসেনর েচ া করেব। েpিসেডn কাuিnেলর িবেরাধসমূেহর আেছ
মত-পাথর্কয্ aথবা aসmিত যা েpিসেডn কাuিnেলর কমর্-পিরচালনা aথবা িবিভn িবষেয়র uপর pভাব েফলেত
পাের। যিদ েকান েpিসেডn কাuিnল সদসয্ ei pিবধান aথবা uপিবিধ ল েনর aিভেযাগ েতােলন, তাহেল েসিট
তােক aবশয্i করেত হেব সাধারণ সদসয্ aথবা িবেশষ সদসয্ সভায়। েpিসেডn কাuিnেলর সাধারণ সদসয্গণ
aিভেযাগিট িনেয় aবশয্i আেলাচনা কের uপযুk সমাধােনর বয্াপাের েভাট করেবন। যিদ িবষয়িট aভয্nরীণভােব
িনরসন করা না যায়, েpিসেডn কাuিnল aবশয্i িলিখতভােব eফeিসi-র aথবা যথাযথ সুপািরনেটনেডেnর
সহায়তা চাiেব (েসকশন V.B েদখুন)।

3.

িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্ eবং িডoi কমর্চারীেদর মেধয্ িবেরাধ
েকান িডoi কমর্চারীর িবরুেd aিভেযাগ দােয়র করেত, িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর সদসয্েদর aবশয্i
eনoয়াiিস িডoi-র পয্ােরn কমেpin aয্াn েরজুয্লশু ন pিসিডoর-e বিণর্ত pিkয়া13 aনুসরণ করেত হেব। যিদ
িডoi কমর্চারীর িবরুেd aপরাধমূলক aপকমর্ aথবা aসদাচরেণর aিভেযাগ থােক তা aবশয্i eসিসআi-েক
(212) 510-1500 নmের জানােত হেব।

B. সহায়তার জনয্ িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnেলর আেবদন
13

িনu iয়কর্ িসিট িডoi-র পয্ােরn কমেpin aয্াn েরজুয্লশু ন pিসিডoর

http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/KeyDocuments//Parent+Complaint+Procedures.htm. oেয়বসাiেট পাoয়া
যােব।
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aভয্nরীণভােব িবেরাধ িনরসেনর সব েচ ার েশেষ, eকজন সদসয্ uপিবিধ aথবা aনয্ pেযাজয্ আiন, নীিত aথবা িবিধিবধান ল েনর িবষেয় বয্বsা gহেণর জনয্ সহায়তার আেবদন করেত পােরন। িপe/িপিটe-র সহায়তার আেবদন aবশয্i
যথাযথ েpিসেডn কাuিnেল জমা িদেত হেব। েpিসেডn কাuিnেলর সহায়তার আেবদন aবশয্i eফeিসi-েত বা যথাযথ
সুপািরনেটনেডেnর কােছ িদেত হেব।
1. সময়সীমা
সহায়তার জনয্ িলিখত আেবদন aবশয্i ঘটনা ঘটার 30 কয্ােলnার িদবস aথবা যুিkস ত সমেয়র মেধয্ জমা িদেত
হেব, eবং তা শুধু েকান সাধারণ সদসয্ aথবা িবেশষ সভায় িবেরাধ িনরসেনর eকিট pেচ ার পের হেত হেব।
2.

utরদান
িপe/িপিটe-র কাছ েথেক সহয়তার আেবদন পাবার পর, েpিসেডn কাuিnল aবশয্i িবেরাধ সmেকর্ তথয্ সংgেহর
বয্বsা gহণ করেব। েpিসেডn কাuিnল িবেরাধ পযর্ােলাচনা করেব eবং 30 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ িপe/িপিটe-েক
িনেদর্ শনা েদেব যা িপe/িপিটe-র uপিবিধ eবং ei pিবধােনর সােথ সংগিতপূণ।র্
েpিসেডn কাuিnল কাছ েথেক সহায়তার আেবদন পাবার পর, ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn aথবা কাuিnল
সংি সুপািরনেটনেডn aবশয্i িবেরাধ সmিকর্ ত তথয্ সংgেহর বয্বsা gহণ করেব। ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট
eনেগজেমn aথবা সংি সুপািরনেটনেডn িবেরাধ পযর্ােলাচনা করেব eবং 30 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্, েpিসেডn
কাuিnলেক eমন িনেদর্ শনা েদেব যা েpিসেডn কাuিnেলর uপিবিধ eবং ei pিবধােনর সােথ সংগিতপূণ।র্

3.

িপe/িপিটe িবেরােধর েশষ সমাধান
িবেশষ েkেt যখন যথাযথ েpিসেডn কাuিnেলর সহায়তা লােভর পেরo িপe/িপিটe িবেরাধ িনরসেন aসফল হয়,
তখন েকান সদসয্ িবেরােধর eকিট িলিখত সার-সংেkপ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেn জমা িদেত পােরন।
eফeিসi িবেরাধিট পযর্ােলাচনা, pেয়াজনীয় তথয্ সংgহ, eবং তারপর eকিট চূ ড়াn eবং বাধয্তামূলক িসdাn িদেব।
a)

সময়সীমা – েpিসেডn কাuিnেলর চূ ড়াn পরামশর্ pদােনর 15 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ আিপল aবশয্i
eফeিসi-েত জমা িদেত হেব।

b)

িসdাn – আিপল করার 30 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমn eকিট িলিখত
িসdাn iসুয্ করেব।
ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট eনেগজেমেnর িসdাni চূ ড়াn eবং তা মানা বাধয্তামূলক। জনসাধারেণর aনুেরাধ
সােপেk তা তােদর কােছ লভয্ হেব। iসুয্কৃত িসdাn েথেক িশkাথ েদর নাম aথবা বয্িkগতভােব শনাk
করা যায় eমন িশkাথ তথয্ aবশয্i মুেছ েফলা হেব।

4.

িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেলর িনবর্াচন সংkাn িবেরাধ
িপe/িপিটe eবং েpিসেডn কাuিnল েকান aনাবশয্ক ঝােমল ছাড়া তােদর কমর্কা কাযর্করীভােব পিরচালনা করেছ
েসিবষয়িট িনি ত করেত, িনবর্াচন pিkয়া সmৃk িবেরাধসমূেহর বয্বsা aবশয্i িনবর্াচন aনু ােনর 15 কয্ােলnার
িদবেসর মেধয্ িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnেল সাধারণ সদসয্ aথবা িবেশষ সদসয্ সভায় (েসকশন I.G.4.c
েদখুন) েনয়া হেব।
িবেশষ েkেt যখন িপe/িপিটe aথবা েpিসেডn কাuিnল িনবর্াচন সংkাn েকান িবেরাধ িনরসেন বয্থর্ হয়, তখন
েযেকান সদসয্ eফeিসi-র কােছ িবেরােধর eকিট িলিখত সারাংশ পাঠােত পােরন। ফয্ািমিল aয্াn কমুয্িনিট
eনেগজেমn িনবর্াচন সংkাn িবেরাধিটর পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় তথয্ সংgেহর পের eকিট চূ ড়াn eবং
বাধয্তামূলক িসdাn েদেব।
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a)

সময়সীমা – িনবর্াচন সংkাn িবেরাধিট সাধারণ aথবা িবেশষ সদসয্ সভায় আেলাচনার 3 কয্ােলnার
িদবেসর মেধয্ আিপল aবেশয্i eফeিসi-েত জমা িদেত হেব।

b)

িসdাn - িনবর্াচন সংkাn িবেরােধর বয্াপার জানার 7 কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ eফeিসi eকিট িলিখত
িসdাn েদেব। eফeিসi-র িসdাn চূ ড়াn eবং তা মানা বাধয্তামূলক।

চয্া েnলেরর pিবধান
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