
পপপপপপ 1
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 1

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

প্রথম নঠাম: __________________ মঠাঝের নঠাম:___________শেঝের নঠাম: ________________________
ঠিকঠানঠা: ______________________________________________________________________
েহর: ____________________________________রঠাষ্ট্র: ________শপঠাষ্টঝকঠাড: ________________
শরেণী: ___________________
অনন্য শেক্ঠাথীথী  েনঠাক্তকরণ নম্বর (রঠাজ্য): _________________________________________________
শেক্ঠাথীথী  পশরচয় নম্বর (স্ঠানীয়): ________________________________________________________
জন্ম তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর)

বয়স: _________ শিঙ্গ:   পুরুে   মশহিঠা

                                                                                               

 জঠাশতগত:  শহস্ঠাশনক বঠা ি্যঠাটিঝনঠা □ হ্্যঠা □ নঠা 
 □আঝমশরকঠান ইশডিয়ঠান বঠা আিঠাস্ঠান স্ঠানীয়         □ স্ঠানীয় হঠাওয়ঠাইয়ঠান বঠা অন্যঠান্য প্রেঠান্ত মহঠাসঠাগরীয় দ্ীপপুঞ্জ 
  □এশেয়ঠান   □ কঠাঝিঠা বঠা আশরিকঠান আঝমশরকঠান           
  □ সঠািঠা
  

একজন ইংঝরশজ শেক্ঠাথীথী  শহঝসঝব শচশনিত ছঠাত্র:   হ্্যঠা  নঠা

শেক্ঠাথীথী র মঠাতৃভঠােঠা: _________________________________________________________________________

আবঠাশসক শবভঠাগ: ________________________________________________________________
আবঠাশসক শবি্যঠািয়: _______________________________________________________________
পশরঝেবঠা শবভঠাগ: _________________________________________________________________
পশরঝেবঠা শবি্যঠািয়: ________________________________________________________________
জরুরী শভশতিঝত অপসঠারঝনর জন্য শেক্ঠাথীথী ্র শক শনরিদিষ্ট আবঠাসঝনর প্রঝয়ঠাজন?  হ্্যঠা  নঠা

যশি হ্্যঠা হয়, তঠাহঝি শনব্ঠাসন আবঠাসন(গুশি) এখঠাঝন বিুন: _______________________________________________

শকঠান এখশতয়ঠার আরথদিকভঠাঝব িঠায়ী? ________________________________________________________________

ছঠাত্রটি শক বত্মঠাঝন রঠাষ্ট্রীয় সংস্ঠার তত্তঠাবধঠাঝন এবং শহফঠাজঝত রঝয়ঝছ?   হ্্যঠা   নঠা

যশি হ্্যঠা হয়, রঠাজ্য সংস্ঠার নঠাম:  ___________________________________________________________________

শেক্ঠাথীথী র শক শপতঠামঠাতঠার প্রশতশনশধ প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা  নঠা
শপতঠামঠাতঠার প্রশতশনশধ নঠাম:____________________________________প্রশতশনশধ মুঝ�ঠাঝফঠান: ______________________

      পিতামাতা/অপিিাবক 1
      প্রথম নঠাম: এম.আই.: শেে নঠাম:  
      বঠাসঠার শফঠান: (         )             -                     মুঝ�ঠাঝফঠান: (         )              -                       
      ইঝমইি: ____________________________________________________________________
      মঠাতৃভঠােঠা, যশি ইংঝরশজ নঠা হয়: ______________________________________________________
      শিঠাভঠােীর প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা   নঠা

      পিতামাতা/অপিিাবক ২
      প্রথম নঠাম: ________________________ এম.আই.: শেে নঠাম: ____________________________
      বঠাসঠার শফঠান: (         )             -                     মুঝ�ঠাঝফঠান: (         )              -                       
      ইঝমইি: ____________________________________________________________________
      মঠাতৃভঠােঠা, যশি ইংঝরশজ নঠা হয়: ______________________________________________________
      শিঠাভঠােীর প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা   নঠা

      মঠামিঠা ব্যঠাবস্ঠাপক: _____________________________________________________________

      আই.ই.শপ. িিগত বব�ঝকর তঠাশরখ(গুশি): _______________________________________________

      আই.ই.শপ. বঠারেদিক পয্ঠাঝিঠাচনঠার তঠাশরখ: _________________________________________________

 অশভভঠাবকঝক এর একটি অনুশিশপ প্রিঠান করঠা হঝয়শছি পদ্ধশতগত সুরক্ঠা শপতঠামঠাতঠার অশধকঠার িশিি.

 শপতঠামঠাতঠাঝক আই.ই.শপ. িি প্রশরিয়ঠায় শপতঠামঠাতঠার অশধকঠার এবং িঠাশয়ঝবের একটি শমৌশখক এবং শিশখত ব্যঠাখ্যঠা প্রিঠান করঠা হঝয়শছি।

 শপতঠামঠাতঠাঝক শমশরি্যঠাঝডির একটি অনুশিশপ সহ বঠাসঝযঠাগ্য পশরঝেবঠাগুশিঝত প্রঝবে সম্পঝক্ শমৌশখক এবং শিশখত তথ্য সরবরঠাহ করঠা হঝয়শছি

শবমঠা প্রেঠাসঝনর অশভভঠাবকঝির অভ্যঠাসগত পশরঝেবঠার শনঝি্শেকঠা।

     স্ঠানীয় ভঠােঠা অনুবঠাি:   শপতঠামঠাতঠাঝক জঠানঠাঝনঠা হঝয়ঝছ  হ্্যঠা  নঠা  এন/এ      শপতঠামঠাতঠাঝক অনুঝরঠাধ করঠা হঝয়ঝছ  হ্্যঠা  নঠা

      প্রস্ঠাশবত বঠারেদিক পয্ঠাঝিঠাচনঠার তঠাশরখ: __________________________________________________

      সবঝচঝয় সঠাম্প্রশতক মূি্যঠায়ন তঠাশরখ: ___________________________________________________

      অনুশমত মূি্যঠায়ন তঠাশরখ: _________________________________________________________

      প্রঠাথশমক অক্মতঠা: _____________________________________________________________
      অক্মতঠা দ্ঠারঠা প্রভঠাশবত এিঠাকঠা: _____________________________________________________

শেক্ঠাথীথী ঝির তথ্য

পিক্ার্থী  এবং পবদ্ালয়ের তর্

আই.ই.শপ. িঝির অংেগ্রহণকঠারীরঠা
আই.ই.শপ. মঠামিঠা ব্যঠাবস্ঠাপক: _________________________
আই.ই.শপ. শচয়ঠার: _________________________________
শপতঠামঠাতঠা/অশভভঠাবক: _____________________________
শপতঠামঠাতঠা/অশভভঠাবক: _____________________________

অধ্যক্/মঝনঠানীত: ________________________________
সঠাধঠারণ শেক্ঠাশবি: _______________________________
শবঝেে শেক্ঠাশবি: ________________________________
শনঝি্েনঠা পরঠামে্ক: _______________________________

শবি্যঠািয় মঝনঠাশবজ্ঠানী: _____________________________
সমঠাজ কমীথী : ____________________________________
বঠাক/ভঠােঠা প্যঠাথিশজস্ট: _____________________________
ছঠাত্র: _________________________________________

সংস্ঠা প্রশতশনশধ: __________________________________
উপশস্ত অন্যঠান্যরঠা: _______________________________
উপশস্ত অন্যঠান্যরঠা: _______________________________
উপশস্ত অন্যঠান্যরঠা: _______________________________

প্রস্ঠান তথ্য
প্রস্ঠান তঠাশরখ:  • •  (মঠাস • শিন • বছর)
প্রস্ঠান শবভঠাগ:  এ - সঠাধঠারণ শেক্ঠায় শফঝর এঝসঝছন (এই শেক্ঠাথীথী  শক সু্ঝি পডঠাঝেঠানঠা কঝর?   হ্্যঠা   নঠা )                                       শব- শমশরি্যঠাডি উচ্চ শবি্যঠািঝয় শডঝ্ঠামঠা শনঝয় স্ঠাতক       
  শস - শপ্রঠাগ্রঠাম সমঠাশতির শমশরি্যঠাডি উচ্চ শবি্যঠািয় সনিপত্র প্রঠাতি    শড - ২১ বছর বয়ঝস শপৌ্ঝছঝছ                                 ই - মৃত      এফ - সরঠাঝনঠা হঝয়ঝছ, অশবরত বঝি পশরশচত     
  এইচ - েঝর পরঠা      আই - শবঝেে মঠামিঠা      শজ - শপতঠামঠাতঠা পশরঝেবঠার জন্য সম্মশত প্রত্যঠাহঠার কঝর

 খসডঠা _____________________
 অনুঝমঠাশিত
 সংঝেঠাশধত _________________

জঠাশত শকঠাডগুশি



পপপপপপ 2
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 2

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

           
  অন্যঠান্য (উঝলেখ করুন: _____________

           
                                                                                 
           অন্যঠান্য (উঝলেখ করুন: ____________________________    

          
                                                      

 অন্যঠান্য    

শেক্ঠাথীথী র সঝদেহজনক অক্মতঠা দ্ঠারঠা প্রভঠাশবত এিঠাকঠা(গুশি) শচশনিত করুন: _________________________________________________________________________________________________________________________   

শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শেক্ঠাথীথী র একঠাঝডশমক অগ্রগশতর অভঠাঝবর জন্য এটি একটি শনধ্ঠারক কঠারণ: 
এ)    পডঠার শনঝি্ঝের প্রঝয়ঠাজনীয় উপঠািঠান সহ পডঠার শক্ঝত্র উপযুক্ত শনঝি্েনঠার অভঠাব?   হ্্যঠা  নঠা 
শব)    গশণঝত শনঝি্েনঠার অভঠাব?   হ্্যঠা  নঠা 
শস)    ইংঝরশজ িক্তঠার অভঠাব?   হ্্যঠা  নঠা   
(যশি উপঝরর শযঝকঠাঝনঠা একটিঝত হ্্যঠা হয়, তঠাহঝি শেক্ঠাথীথী ঝক অন্যথঠায় শচশনিত প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী  শহঝসঝব শযঠাগ্যতঠার মঠানিণ্ড পূরণ করঝত হঝব।)

শবি্যঠািঝয় পয্ঠাতি অগ্রগশত অজ্ঝনর জন্য শেক্ঠাথীথী র শক শবঝেেভঠাঝব পশরকশপিত শনঝি্েনঠা প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা  নঠা

I. সঠাক্ঠাৎ এবং তথ্য সনঠাক্তকরণ

প্ারপমক মূল্ােন য�াগ্তা তর্ (য�াগ্তা পনর্ারয়ের জন্ শুরুমাত্র পিক্ারথ্ী র প্ারপমক মূল্ােয়নর জন্ প্য়োজন)

প্রঠাথশমক শযঠাগ্যতঠা (বয়স ৩ এর আঝগ)

যশি শপতঠামঠাতঠা শবঝেে শেক্ঠা এবং সম্পরকদিত পশরঝেবঠাগুশির প্রঠাথশমক শবধঠাঝন সঠাডঠা শিঝত ব্যথ্ হন বঠা সম্মশত প্রত্যঠাখ্যঠান কঝরন তঝব সরকঠারী সংস্ঠা শেক্ঠাথীথী ঝক শবঝেে শেক্ঠা এবং সম্পরকদিত পশরঝেবঠা সরবরঠাহ করঝব নঠা এবং ৩৪ শস.এফ.আর. §৩০০  
অনুযঠায়ী এফ.এ.শপ.ই. পঠাওয়ঠার প্রঝয়ঠাজনীয়তঠা িঙ্ঘন কঝর শবঝবচনঠা করঠা হঝব নঠা

প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝনর জন্য অশভভঠাবঝকর সম্মশতর তঠাশরখ  • •  (মঠাস•শিন•বছর)  
প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝনর তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর)      
সন্তঠান একটি আই.ই.শপ. এর মঠাধ্যঝম প্রঠাক শবি্যঠািঝয়র শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠার জন্য শযঠাগ্য।   হ্্যঠা   নঠা 
প্রঠাথশমক অক্মতঠা শনঝি্ে করুন

 আত্মমগ্নতঠা শরঠাগ  উন্নয়ন শবিম্ব  বুশদ্ধবৃশতিক অক্মতঠা  শবঝেে শেক্ঠার অক্মতঠা  বকৃ্ততঠা বঠা ভঠােঠা িবু্িতঠা   চঠাকু্ে িবু্িতঠা       
 বশধর  মঠানশসক অক্মতঠা   অথ্ঝপশডক িবু্িতঠা        পডঠার অসুশবধঠা  শডসগ্রঠাশফয়ঠা  ঘঠা সংরিঠান্ত মশস্ঝকের আঘঠাত  একঠাশধক অক্মতঠা 
 বশধর - অন্বে রেবণ িবু্িতঠা  অন্যঠান্য স্ঠাস্্যগত ক্শত        শডস্ঠািকুশিয়ঠা  অন্যঠান্য ______________                                            জ্ঠান শভশতিক় (শনরিদিষ্ট করুন) _____________

                                                                         সংঝবিনেীি (শনরিদিষ্ট করুন______________
শসদ্ধঠান্ত(গুশি) জন্য নশথর শভশতি: _____________________________________________________________________________________                                                                েঠারীশরক (শনরিদিষ্ট করুন) _______________
প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝন শবিঝম্বর কঠারণ(গুশি):

 সম্মশত প্রত্যঠাহঠাঝরর কঠারঝণ শযঠাগ্যতঠা শনধ্ঠাশরত হয়শন, শজিঠা শথঝক সরঠাঝনঠা হঝয়ঝছ, িীঘ্স্ঠায়ী অবস্ঠা বঠা অসুস্তঠার কঠারঝণ সন্তঠান অনুপুশস্ত। 
 প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ন

     যশি সন্তঠাঝনর মূি্যঠায়ন শবিশম্বত হয়, তঠাহঝি শবিঝম্বর কঠারণ(গুশি) শনঝি্ে করুন: 
     শপতঠামঠাতঠা বঠারবঠার ব্যথ্ হঝয়ঝছন অথবঠা অস্ীকঠার কঝরঝছন সন্তঠানঝক উপশস্ত করঝত   শবি্যঠািয়/শবভঠাঝগর চুশক্ত  
     অশভভঠাবক সম্মশত প্রিঠান করঝত অস্ীকঠার করঠায় মূি্যঠায়ন বঠা প্রঠাথশমক পশরঝেবঠায় শবিম্ব হয়   অশস্শতেীি অবস্ঠা
     অশভভঠাবক শবিঝম্বর অনুঝরঠাধ কঝরঝছন - অশভভঠাবক এবং আই.ই.শপ. িি পঠারস্শরক শিশখত চুশক্তর মঠাধ্যঝম সময়সীমঠা বঠাডঠান  অন্যঠান্য    
                    কমীথী ঝির সমস্যঠা                       কঠাগজপঝত্রর ত্রুটি 
শপতঠামঠাতঠার সম্মশতর তঠাশরখ-তঠাডঠাতঠাশড চঠাশিঝয় যঠান          অশনরিদিষ্ট পরীক্ঠার ফিঠাফি 
  ৩ বছর বয়ঝস আই.এফ.এস.শপ. এর মঠাধ্যঝম হস্ঝক্প পশরঝেবঠা।    • •  (মঠাস•শিন•বছর)
প্রঠাথশমক আই.ই.শপ. শবকঠাঝের তঠাশরখ:    • •  (মঠাস•শিন•বছর)
পশরঝেবঠা শুরু করঠার জন্য শপতঠামঠাতঠার সম্মশতর তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর)  
প্রঠাথশমক আই.ই.শপ. কঠায্কর হওয়ঠার তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর) 

এই ছঠাত্রটি শক শেশু এবং বঠাচ্চঠাঝির (পঠার্ শস) শথঝক প্রঠাকশবি্যঠািয় (পঠার্ শব) শত স্ঠানঠান্তশরত হঝছে এবং একটি আই.ই.শপ. এর মঠাধ্যঝম শসবঠা গ্রহণ করঝছ?   হ্্যঠা  নঠা

আই.ই.শপ.  শবিম্ব হওয়ঠার কঠারণ(গুশি) ৩ বছর বয়ঝসর মঝধ্য
 সম্মশত প্রত্যঠাহঠাঝরর কঠারঝণ শযঠাগ্যতঠা শনধ্ঠাশরত হয়শন, শজিঠা শথঝক সরঠাঝনঠা হঝয়ঝছ, িীঘ্স্ঠায়ী অবস্ঠা বঠা অসুস্তঠার কঠারঝণ সন্তঠান অনুপুশস্ত। 
 প্রঠাথশমক আই.ই.শপ. ৩ বছর বয়ঝস কঠায্কর

     যশি আই.ই.শপ. ৩ বছর বয়ঝস কঠায্কর নঠা হয়, তঠাহঝি শবিঝম্বর কঠারণ(গুশি) শনঝি্ে করুন: 
     শপতঠামঠাতঠা বঠারবঠার ব্যথ্ হঝয়ঝছন অথবঠা অস্ীকঠার কঝরঝছন সন্তঠানঝক উপশস্ত করঝত  শবি্যঠািয়/শবভঠাঝগর চুশক্ত
     অশভভঠাবক সম্মশত প্রিঠান করঝত অস্ীকঠার করঠায় মূি্যঠায়ন বঠা প্রঠাথশমক পশরঝেবঠায় শবিম্ব হয়  অশস্শতেীি অবস্ঠা
     অশভভঠাবক শবিঝম্বর অনুঝরঠাধ কঝরঝছন - অশভভঠাবক এবং আই.ই.শপ. িি পঠারস্শরক শিশখত চুশক্তর মঠাধ্যঝম সময়সীমঠা বঠাডঠান    
               কমীথী ঝির সমস্যঠা  কঠাগজপঝত্রর ত্রুটি     
              অশনরিদিষ্ট পরীক্ঠার ফিঠাফি     



পপপপপপ 3
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 3

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

পুনমূ্ি্যঠায়ঝনর জন্য শচশনিত এিঠাকঠা(গুশি) শনরিদিষ্ট করুন: ________________________________________     শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: _____________________________________________________________

মূি্যঠায়ন তঠাশরখ: • •  (মঠাস•শিন•বছর) (এটি সবঝচঝয় সঠাম্প্রশতক তঠাশরখ যঠার উপর আই.ই.শপ. িি সমস্ মূি্যঠায়ন উপকরঝণর সম্পূণ্ এবং ব্যঠাপক পয্ঠাঝিঠাচনঠা সম্পন্ন কঝরঝছ।)

শেক্ঠাথীথী  শক অক্মতঠা এবং এমন শেক্ঠাগত চঠাশহিঠা অব্যঠাহত রঠাঝখ যঠার জন্য শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠার অব্যঠাহত শবধঠান প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা  নঠা 

শেক্ঠাথীথী ঝির আই.ই.শপ.- এ শনধ্ঠাশরত পশরমঠাপঝযঠাগ্য বঠারেদিক িক্্যগুশি পূরণ করঝত এবং সঠাধঠারণ শেক্ঠা পঠা�্যরিঝম যথঠাযথভঠাঝব অংেগ্রহণ করঝত সক্ম করঠার জন্য শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠায় শকঠান সংঝযঠাজন বঠা পশরবত্ন প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা  নঠা 

প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী  শহঝসঝব শযঠাগ্য?  হ্্যঠা     নঠা       শসদ্ধঠান্ত(গুশি) জন্য নশথর শভশতি: _________________________________________________________________________________________

প্রঠাথশমক অক্মতঠা শনঝি্ে করুন
 আত্মমগ্নতঠা শরঠাগ  উন্নয়ন শবিম্ব  বুশদ্ধবৃশতিক অক্মতঠা  শবঝেে শেক্ঠার অক্মতঠা  বকৃ্ততঠা বঠা ভঠােঠা িবু্িতঠা  একঠাশধক অক্মতঠা    
 বশধর  মঠানশসক অক্মতঠা  অথ্ঝপশডক িবু্িতঠা        পডঠার অসুশবধঠা    শডসগ্রঠাশফয়ঠা  ঘঠা সংরিঠান্ত মশস্ঝকের আঘঠাত         জ্ঠান শভশতিক় (শনরিদিষ্ট করুন) ______________
বশধর - অন্বে  রেবণ িবু্িতঠা  অন্যঠান্য স্ঠাস্্যগত ক্শত        শডস্ঠািকুশিয়ঠা     অন্যঠান্য ________      চঠাকু্ে িবু্িতঠা         সংঝবিনেীি (শনরিদিষ্ট করুন_____________

         েঠারীশরক (শনরিদিষ্ট করুন) _______________

অব্াহত য�াগ্তার তর্ (প্পত পতন বছয়র অন্তত একবার িুনমূ্ল্ােয়নর জন্ প্য়োজন্ে)

প্রঠাথশমক শযঠাগ্যতঠা (শেক্ঠাথীথী র বয়স ৩-২১)
প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝনর জন্য অশভভঠাবঝকর সম্মশতর তঠাশরখ                     • •  (মঠাস•শিন•বছর)  
প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝনর তঠাশরখ:                     • •  (মঠাস•শিন•বছর)   
সন্তঠান শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠার জন্য প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী  শহঝসঝব শযঠাগ্য।   হ্্যঠা   নঠা                                                                     
প্রঠাথশমক অক্মতঠা শনঝি্ে করুন

 আত্মমগ্নতঠা শরঠাগ              উন্নয়ন শবিম্ব                     বুশদ্ধবৃশতিক অক্মতঠা                     শবঝেে শেক্ঠার অক্মতঠা                                           বকৃ্ততঠা বঠা ভঠােঠা িবু্িতঠা                              চঠাকু্ে িবু্িতঠা       
 বশধর                                 মঠানশসক অক্মতঠা             অথ্ঝপশডক িবু্িতঠা                              পডঠার অসুশবধঠা   শডসগ্রঠাশফয়ঠা                             ঘঠা সংরিঠান্ত মশস্ঝকের আঘঠাত                       একঠাশধক অক্মতঠা 
 বশধর - অন্বে                    রেবণ িবু্িতঠা                     অন্যঠান্য স্ঠাস্্যগত ক্শত                       শডস্ঠািকুশিয়ঠা   অন্যঠান্য _____________                                                               জ্ঠান শভশতিক (শনরিদিষ্ট করুন) _______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 সংঝবিনেীি শনরিদিষ্ট করুন _________________
শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য নশথর শভশতি: _____________________________________________________________________________________                           েঠারীশরক (শনরিদিষ্ট করুন) ________________   

প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ঝন শবিঝম্বর কঠারণ(গুশি)  
 প্রত্যঠাহঠাঝরর কঠারঝণ শযঠাগ্যতঠা শনধ্ঠাশরত হয় নঠা, শযমন, স্ঠানঠান্তর, ড্রপআউর, শপতঠামঠাতঠার সম্মশত প্রত্যঠাহঠার। 
 প্রঠাথশমক মূি্যঠায়ন

    যশি মূি্যঠায়ন শবিশম্বত হয়, শবিঝম্বর কঠারণ(গুশি) শনঝি্ে করুন:
     শপতঠামঠাতঠা বঠারবঠার ব্যথ্ হঝয়ঝছন অথবঠা অস্ীকঠার কঝরঝছন সন্তঠানঝক উপশস্ত করঝত                                                                      অশভভঠাবক শবিঝম্বর অনুঝরঠাধ কঝরঝছন - অশভভঠাবক এবং আই.ই.শপ. টিম পঠারস্শরক শিশখত চুশক্তর মঠাধ্যঝম সময়সীমঠা বঠাডঠান 
     ৬০ শিঝনর সময়সীমঠা শুরু হওয়ঠার পঝর এবং এি.এস.এস. দ্ঠারঠা শনধ্ঠাশরত হওয়ঠার আঝগ শেক্ঠাথীথী  নশথভুক্ত হয়। এি.এস.এস. গ্রহণ     সু্ি/শবভঠাঝগর চুশক্ত মূি্যঠায়ন সম্পন্ন করঠার জন্য যঝথষ্ট অগ্রগশত হঝয়ঝছ এবং অশভভঠাবক এবং এি.এস.এস. একটি শনরিদিষ্ট সমঝয় 
        সম্মত হঝয়ঝছ                                                                                                                                                                                    অশস্শতেীি অবস্ঠা মূি্যঠায়ন সম্পন্ন (সব েত্ পূরণ করঝত হঝব)                                                                                 
                                                                                                                         অন্যঠান্য                
                                                                                                                                                                                                                    কঠাগজপঝত্রর ত্রুটি                       সন্তঠান উপশস্ত নয় (শপতঠামঠাতঠার ব্যথ্তঠা নয়)/সন্তঠাঝনর অস্ীকঠার                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                     অশনরিদিষ্ট পরীক্ঠার ফিঠাফি         কমীথী ঝির সমস্যঠা           
                                                                                                                                                                                                                     অন্যঠান্য, উঝলেখ করুন ____________________________                                                                                                          
শপতঠামঠাতঠার সম্মশতর 

    তঠাশরখ-৩ বছর বয়ঝস আই.এফ.এস.শপ. এর মঠাধ্যঝম প্রঠাথশমক হস্ঝক্প পশরঝেবঠা চঠাশিঝয় যঠান:               • •  (মঠাস•শিন•বছর)    

তঠাশরখ স্ঠানীয় শবি্যঠািয় ব্যবস্ঠা অশভভঠাবকঝক অবশহত করঠা হঝয়শছি      
আই.ই.শপ. এর মঠাধ্যঝম পশরঝেবঠার অনুঝরঠাধ করঠার শসদ্ধঠান্ত:     • •  (মঠাস•শিন•বছর) 
বরধদিত তঠাশরখ আই.এফ.এস.শপ. পশরঝেবঠা সমঠাতি:     • •  (মঠাস•শিন•বছর)    
প্রঠাথশমক আই.ই.শপ. শবকঠাঝের তঠাশরখ:     • •  (মঠাস•শিন•বছর)    
পশরঝেবঠা শুরু করঠার জন্য শপতঠামঠাতঠার সম্মশতর তঠাশরখ:     • •  (মঠাস•শিন•বছর)                
তঠাশরখ প্রঠাথশমক আই.ই.শপ. কঠায্কর:     • •  (মঠাস•শিন•বছর) 

এই ছঠাত্রটি শক শেশু এবং বঠাচ্চঠাঝির (পঠার্ শস) শথঝক শবি্যঠািয় পুরববরতী (পঠার্ শব) শত স্ঠানঠান্তশরত হঝছে এবং একটি আই.ই.শপ.  এর মঠাধ্যঝম শসবঠা গ্রহণ করঝছ?   হ্্যঠা  নঠা

I. সঠাক্ঠাৎ এবং তথ্য সনঠাক্তকরণ



পপপপপপ 4
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 4

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

জঝিঠা/রঠাজ্যব্যঠাপী মূি্যঠায়ন এবং স্নঠাতক সংক্রঠান্ত তথ্যঝ েশক্েঠার্থীিঝর অংেগ্রহণ

I. সঠাক্েঠাৎ এবং তথ্য েনঠাক্তকরণ

রাজ্য স্নাতক প্রয়োজনীয়তা এখানে পাওয়া যাবে www.marylandpublicschools.org. 

যেকোন অতিরিক্ত স্থানীয় স্নাতক প্রয়োজনীয়তা রেকর্ড করুন: _________________________________________________________________________________________________________________________________

প্রজেক্টেড ক্যাটাগরি অফ এক্সিট:
ছাত্রটির সাথে প্রস্থান করবে:  মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয় ডিপ্লোমা
  (প্রযোজ্য সবগুলি বেছে নিন)
   বিশ্ব ভাষার 2 ক্রেডিট সহ, যার মধ্যে আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে
   উন্নত প্রযুক্তির ২ ক্রেডিট সহ

               একটি রাষ্ট্র-অনুমোদিত কর্মজীবন এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রোগ্রামের সফল সমাপ্তির সাথে
  স্কুল বছর শেষে কর্মসূচী সমাপ্তির সার্টিফিকেট ছাত্র ২১ বছর পূর্ণ করে
  স্কুল বছর শেষ হওয়ার পূর্বে কার্যক্রম সমাপ্তির সনদপত্র ছাত্র ২১ বছর বয়সী (অভিভাবক এবং ছাত্র পছন্দ)

প্রস্থান করার প্রস্তাবিত তারিখ:
ছাত্র একটি ______ বছরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে এবং স্কুল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার/স্নাতক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ___________________ (মাস, দিন, বছর) 
 
প্রস্থান করার সময় শিক্ষার্থী মেরিল্যান্ড কার্যক্রমের সারাংশ (এম.এস.ও.পি.) পাবে যার মধ্যে একাডেমিক অর্জন, কার্যকরী পারফরম্যান্স, বাসস্থান এবং পোস্ট সেকেন্ডারি লক্ষ্যে অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত 
থাকবে।

শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কি জানানো হয়েছে যে আই.ডি.ই.এ. -র অধীনে অধিকারগুলি সীমিত পরিস্থিতিতে ব্যতীত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত হয় না, সীমিত পরিস্থিতিতে, শিক্ষা অনুচ্ছেদে 
বর্ণিত §৮-৪১২.১, মেরিল্যান্ডের টীকা কোড?      হ্যাঁ    এন/এ

বর্তমান আই.ই.পি. -এর মেয়াদকালীন প্রশাসক হওয়ার জন্য মেরিল্যান্ড সমন্বিত মূল্যায়ন প্রোগ্রাম (এম.সি.এ.পি.) -এ অংশগ্রহণের পরিকল্পনা 
এতে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে মেরিল্যান্ড কমপ্রিহেনসিভ মূল্যায়ন প্রোগ্রাম (এম.সি.এ.পি.) মূল্যায়ন গ্রেড ৩ থেকে ৮ এর জন্য 
    ইংরেজি ভাষা শিল্প/স্বাক্ষরতা  হ্যাঁ   না       গণিত   হ্যাঁ    না        সামাজিক অধ্যয়ন (শুধুমাত্র গ্রেড ৮)  হ্যাঁ    না    

এতে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে মেরিল্যান্ড ব্যাপক মূল্যায়ন প্রোগ্রাম (এম.সি.এ.পি.) মূল্যায়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য  
    ইংরেজি ভাষা শিল্প/স্বাক্ষরতা   হ্যাঁ   না       বীজগণিত I    হ্যাঁ   না             জ্যামিতি   হ্যাঁ   না            বীজগণিত II    হ্যাঁ   না

এতে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে মেরিল্যান্ড সমন্বিত বিজ্ঞান মূল্যায়ন (এম.আই.এস.এ) পরবর্তী প্রজন্ম বিজ্ঞানের মানের  সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (এন.জি.এস.এস.) মূল্যায়িত শ্রেণীতে - (শ্রেণীসমূহ ৫, ৮)   হ্যাঁ   না

এতে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে উচ্চ বিদ্যালয় মেরিল্যান্ড সমন্বিত বিজ্ঞান মূল্যায়ন (এম.আই.এস.এ.) পরবর্তী প্রজন্ম বিজ্ঞানের মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (এন.জি.এস.এস.) মূল্যায়িত গ্রেডে  হ্যাঁ   না

শিক্ষার্থী মেরিল্যান্ডে অংশগ্রহণ করবে উচ্চ বিদ্যালয় মূল্যায়ন (এইচ.এস.এ.) মূল্যায়িত কোর্সে - সরকার   হ্যাঁ   না     

আই.ই.পি. টিম কি নির্ধারণ করেছে যে শিক্ষার্থীর বিকল্প একাডেমিক অর্জনের মানগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বিকল্প মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করা উচিত?  
(এর প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট এ পূরণ করুন আই.ই.পি. টিমের জন্য নির্দেশনা: বিকল্প মান ব্যবহার করে বিকল্প মূল্যায়ন এবং নির্দেশনার জন্য অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তবার্ষিক নথি এবং শিক্ষার্থীর বৈদ্যুতিক আই.ই.পি. ফোল্ডারে নথি করুন।)

 হ্যাঁ  না
       পিতামাতা কি অংশগ্রহণকারী ছাত্রকে সম্মতি দেন?বিকল্প মূল্যায়ন মূল্যায়িত গ্রেডে বিকল্প একাডেমিক অর্জনের মানগুলির উপর ভিত্তি করে 
               • ইংরেজি ভাষা কলা (গ্রেড ৩-৮, ১১) • গণিত (গ্রেড ৩-৮, ১১) • বিজ্ঞান (শুধুমাত্র গ্রেড ৫, ৮, ১১) ?
               হ্যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ: • •      না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ: • •
               আই.ই.পি. দলের বৈঠকের তারিখের 15 কার্যদিবসের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি  

শজিঠা/রঠাজ্যব্যঠাপী  মূি্যঠায়ন এবং স্ঠাতক তঝথ্য শেক্ঠাথীথী র অংেগ্রহণ 
গ্র্যঠাজঝুয়েঝনর প্রঝয়ঠাজনীয়তঠা অশভভঠাবকঝির শবঠােঠাঝনঠা হঝয়ঝছ    হ্্যঠা    নঠা   



পপপপপপ 5
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 5

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

ছঠাত্ররঠা পঠাঝব একটি:   শমশরি্যঠাডি হঠাই সু্ি শডঝ্ঠামঠা   শমশরি্যঠাডি উচ্চ শবি্যঠািয় শপ্রঠাগ্রঠাম সমঠাশতির সঠাট্িশফঝকর  

মূি্যঠায়ন শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য নশথর শভশতি: ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

দো কয়র উয়লেখ করুন: একজন পিক্ার্থী য়ক জাত্ে বা আন্তজ্াপতক মূল্ােয়ন অংিগ্রহে করয়ত বলা হয়ত িায়র। জাত্ে/আন্তজ্াপতক মূল্ােয়নর জন্ শুরুমাত্র অনুয়মাপদত আবাসন অনুয়মাপদত।

হাই সু্ল পসপনেরয়দর জন্ সম্ূে্ �া এইচ.এস.এ. মওকুয়ের জন্ য�াগ্ হয়ত িায়র

আই.ই.পশ. িি ছঠাত্রঝর জন্য মওকুফঝর সশি্ধঠান্ত গ্রহণ প্রক্রশয়ঠার মঠানিণ্ড নশয়ঝ আিোচনঠা করঝছঝ এবং স্থঠানীয় সুপঠারশন্রঝন্ডঝন্রঝর কঠাছঝ এইচ.এস.এ.  মওকুফঝর সুপঠারশে সমর্থন করঝ।  
 হ্যঠা্ (যিশ হ্যঠা্, প্রস্তঠাবশত তঠারশখ উি্িঝখ করুন) ___________   নঠা

পবকল্প মান ব্বহার কয়র পনয়দ্য়ি অংিগ্রহয়ের জন্ িপরকল্পনা
আই.ই.শপ. িি শক শনধ্ঠারণ কঝরঝছ শয শেক্ঠাথীথী ঝক শবকপি মঠান ব্যবহঠার করঠার শনঝি্ে শিওয়ঠা হঝয়ঝছ, যঠা অব্যঠাহত থঠাকঝি, শমশরি্যঠাডি উচ্চ শবি্যঠািয় শডঝ্ঠামঠাঝত শরিশডর অজ্ন করঝব নঠা?  
(আই.ই.শপ. টিঝমর জন্য শনঝি্েনঠার প্রঝয়ঠাজনীয় পশরশেষ্ট এ পূরণ করুন: শবকপি মঠান ব্যবহঠার কঝর শবকপি মূি্যঠায়ন এবং শনঝি্েনঠার জন্য অংেগ্রহঝণর শসদ্ধঠান্তবঠারেদিক নশথ এবং ছঠাঝত্রর ববি্ুযশতক আই.ই.শপ. শফঠাল্ঠাঝর নশথ করুন।)

 হ্্যঠা   নঠা
        শেক্ঠাথীথী ঝক শবকপি মঠান ব্যবহঠার কঝর শনঝি্ে শিওয়ঠার ব্যঠাপঠাঝর শপতঠামঠাতঠা শক সম্মশত শিন?   
               হ্্যঠা - শিশখত সম্মশতর তঠাশরখ: • •      নঠা - শিশখত প্রত্যঠাখ্যঠাঝনর তঠাশরখ: • •
               আই.ই.শপ. িঝির বব�ক তঠাশরঝখর ১৫ কঠায্শিবঝসর মঝধ্য শকঠান প্রশতশরিয়ঠা পঠাওয়ঠা যঠায়শন  

শজিঠা/রঠাজ্যব্যঠাপী মূি্যঠায়ন এবং স্ঠাতক সংরিঠান্ত তঝথ্য শেক্ঠাথীথী ঝির অংেগ্রহণ

I. সঠাক্েঠাৎ এবং তথ্য েনঠাক্তকরণ



পপপপপপ 6
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 6

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

উচ্চ পবদ্ালে মূল্ােন
(এইচ.এস.এ.এস)

পঠাস 
শস্ঠার

ছঠাঝত্রর 
১ ম 

ফিঠাফি

ছঠাঝত্রর 
২ য় 

শস্ঠার

শেক্ঠাথীথী র 
সঝব্ঠাচ্চ শস্ঠার

পূরণ
মঠান

শসতু পশরকপিনঠা
অংেগ্রহণকঠারী

শবকপি 
মূি্যঠায়ন

বীজগশণত/ তথ্য শবঝলিেণ  
শমঠাড ৪১২  Y   N  Y   N  Y   N

জীবশবজ্ঠান  
শমঠাড ৪০০  Y   N  Y   N  Y   N

ইংঝরশজ  
শমঠাড ৩৯৬  Y   N  Y   N  Y   N

সরকঠার        শমঠাড ৩৯৪  Y   N  Y   N  Y   N

সরকঠাঝরর সঠাঝথ শমশিত শস্ঠার ১৬০২  Y   N  Y   N  Y   N

সরকঠাঝরর সঠাঝথ সশম্মশিত শস্ঠার ১২০৮  Y   N  Y   N  Y   N

উচ্চ শবি্যঠািয এম.আই.এস.এ.   Y     N   Y     N   Y     N

প্রঝযঠাজ্য হঝি শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠা শকমন শছি এইচ.এস.এ.এস. শহসঠাঝব • •  ?

প্রঝযঠাজ্য হঝি শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠা শকমন শছি পবকল্প মূল্ােন
 শহসঠাঝব • •  ? 

উচ্চ শবি্যঠািঝয় শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠাঝকমন শছি এম.পস.এ.পি. মূি্যঠায়ন
 শহসঠাঝব • •  ?      

শগ্রড ৩-৮ এম.শস.এ.শপ. মূি্যঠায়ঝন শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠা শকমন শছি  
 শহসঠাঝব • •  ?                                            

সারববিক েলােল  উিীয়মঠান    সমীপবতীথী     প্রিে্ক   

 অন্যঠান্য (এক বঠা একঠাশধক মূি্যঠায়ন পঝি অক্মতঠার কঠারঝণ অশভগম্য নয়, 
     যঠার ফঝি একটি অসঠাধঠারণ শনধ্ঠারণ পঠাওয়ঠা যঠায়)   

 অসম্পূণ্ মূি্যঠায়ন (শকছু বঠা সব পি সম্পূণ্ শছি নঠা)

য�ায়মইন স্তয়রর কম্ক্মতা েলােল িপরস্মা

 ভঠােঠা এবং স্ঠাক্রতঠা ২০২-২৯৮

 গশণত ২০২-২৯৮

 সঠামঠাশজক শভশতি ২০২-২৯৮

সব্য়মাট েলােল ______________ (পশরসীমঠা: ২০২-২৯৮)  েঠারীশরক সুস্তঠা এবং শমঠারর উন্নয়ন ২০২-২৯৮

এম.পস.এ-
.পি.

সব্াপরক 
বত্মান 
যস্ল 
যস্ার

িূব্বত্থী  
যস্ল যস্ার

সব্াপরক বত্মান দক্তা স্তর
পূরণ
মঠান

শসতু পশরকপিনঠা
অংেগ্রহণকঠারী শবকপি মূি্যঠায়ন

স্তর ১ স্তর ২ স্তর ৩ স্তর ৪ স্তর ৫

ই.এি.এ./স্ঠাক্র-
তঠা(শগ্রড ১০)  Y   N  Y   N  Y   N

বীজগশণত I  Y   N  Y   N  Y   N

জ্যঠাশমশত  Y   N  Y   N  Y   N

বীজগশণত II  Y   N  Y   N  Y   N

বত্মান যস্ল যস্ার গত বছয়রর যস্ল 
যস্ার সব্াপরক বত্মান দক্তা স্তর

এম.পস.এ.পি. যরেে্ যস্ল 
যস্ার যরেে্ যস্ল 

যস্ার স্তর ১ স্তর ২ স্তর ৩ স্তর ৪ স্তর ৫

ইংঝরশজ   
ভঠােঠা শেপিকিঠা        

গশণত 

বীজগশণত I, 
প্রঝযঠাজ্য

সঠামঠাশজক শেক্ঠা 
(শগ্রড ৮)

এম.আই.এস.এ. যরেে্ যস্ল 
যস্ার যরেে্ যস্ল 

যস্ার স্তর ২ স্তর ৩ স্তর ৪ স্তর ৫

শবজ্ঠান  
(শুধুমঠাত্র শগ্রড ৫, ৮)

সব্াপরক বত্মান দক্তা স্তর

প�.এল.এম. যস্ল যস্ার স্তর ১ স্তর ২ স্তর ৩ স্তর ৪
ইংঝরশজ   
ভঠােঠা শেপিকিঠা        

গশণত 

এ.এল.টি.-এম.
আই.এস.এ. (প�.

এল.এম.)
যস্ল যস্ার উদ্েমান লয়ক্্র 

কাছাকাপছ লক্্ উন্নত

শবজ্ঠান(শুধুমঠাত্র শগ্রড 
৫, ৮, ১১)

ইংয়রপজ িাষাগত দক্তা সারাংি 
ছঠাত্র শক ইংঝরজী শেক্ঠাথীথী ?     হ্্যঠা   নঠা 
ইংঝরশজ ভঠােঠার িক্তঠা মূি্যঠায়ঝন শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠা শকমন শছি?                অথবঠা 
মূি্যঠায়ন তঠাশরখ  • •  (মঠাস•শিন•বছর)     
সঠামশগ্রক শযৌশগক িক্তঠা স্র ___________     

 প্রঝবেন     উিীয়মঠান   শবকঠাে    প্রসঠাশরত  শসতুবন্ন  শপৌ্ছঝনঠা  

যদিব্াি্ যমপরল্ান্ড সমপবিত মূল্ােন কম্সূপচ (এম.পস.এ.পি.)  কম্ক্মতা সারাংি
শেক্ঠাথীথী র কম্ক্মতঠা শকমন শছি, যশি প্রঝযঠাজ্য হয়পকন্ডারগায়ট্ন প্স্তুপত মূল্ােন (যক.আর.এ.)শহসঠাঝব • •  ? 

এ ছঠাঝত্রর পঠারফরম্যঠান্স শকমন শছি পবকল্প ইংঝরশজ ভঠােঠার িক্তঠা মূি্যঠায়ন? 
মূি্যঠায়ন তঠাশরখ  • •  (মঠাস•শিন•বছর)     
সঠামশগ্রক শযৌশগক িক্তঠা স্র   ____________                                                           

 প্রঠারশভিক    অনুসন্ঠান    আকে্ণীয়    প্রঝবেন     উিীয়মঠান      

I. সঠাক্ঠাৎ এবং তথ্য সনঠাক্তকরণ



পপপপপপ 7
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 7

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

প্রঠাথশমক শেক্ঠার িক্তঠা:  সঠামঠাশজক শভশতি
 ভঠােঠা এবং স্ঠাক্রতঠা
 গশণত
 শবজ্ঠান
 সঠামঠাশজক শেক্ঠা
 েঠারীশরক সুস্তঠা এবং শমঠারর উন্নয়ন
 চঠারুকিঠা

                                                         

                                                              

যথঠাযথভঠাঝব এিঠাকঠায় সন্তঠাঝনর শেক্ঠাগত এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার স্রগুশি নশথভুক্ত করুন।

উৎস(গুশি): ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

শেক্ঠাগত এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠা স্র: (একঠাশধক তথ্য উতস শবঝবচনঠা করুন যঠার মঝধ্য রঝয়ঝছ: স্তন্ত্র মিূ্যঠায়ন 
ফিঠাফি, শরেণীকক্ শভশতিক মিূ্যঠায়ন, শজিঠা মিূ্যঠায়ন, শরেণীকক্ শভশতিক পযঝ্বক্ণ, অশভভঠাবকঝির তথ্য, শেক্ঠাথীথী ঝির 
শনঝবে এবং প্রঠাসশঙ্গক এিঠাকঠায় সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক শনঝবে।) _________________________________

 

মূি্যঠায়ন ফিঠাফঝির সঠারসংঝক্প (প্রেঠাসঝনর তঠাশরখ সহ): __________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

এই শক্ত্রটি শক সন্তঠাঝনর শেক্ঠাগত এবং/অথবঠা কঠায্করী কম্ক্মতঠাঝক প্রভঠাশবত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

II. একঠাঝডশমক সঠাফি্য এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র



পপপপপপ 8
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 8

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

আচরণগত    

উৎস(গুশি): ______________________________________________________________

কম্ক্মতঠা স্র: ____________________________________________________________
(প্রঝযঠাজ্য শহসঠাঝব ব্যশক্তগত, রঠাজ্য, স্ঠানীয় সু্ি ব্যবস্ঠা এবং শরেণীকক্ শভশতিক মিূ্যঠায়ন শবঝবচনঠা করুন।)

মূি্যঠায়ন ফিঠাফঝির সঠারসংঝক্প (প্রেঠাসঝনর তঠাশরখ সহ): __________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

এই শক্ত্রটি শক শেক্ঠাথীথী র একঠাঝডশমক অজ্ন এবং/অথবঠা কঠায্করী কম্ক্মতঠাঝক প্রভঠাশবত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

উৎস(গুশি): ______________________________________________________________

কম্ক্মতঠা স্র: ____________________________________________________________
(প্রঝযঠাজ্য শহসঠাঝব ব্যশক্তগত, রঠাজ্য, স্ঠানীয় সু্ি ব্যবস্ঠা এবং শরেণীকক্ শভশতিক মিূ্যঠায়ন শবঝবচনঠা করুন।)

মূি্যঠায়ন ফিঠাফঝির সঠারসংঝক্প (প্রেঠাসঝনর তঠাশরখ সহ): __________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

এই শক্ত্রটি শক শেক্ঠাথীথী র একঠাঝডশমক অজ্ন এবং/অথবঠা কঠায্করী কম্ক্মতঠাঝক প্রভঠাশবত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

েঠারীশরক  _______________________________________

আচরণগত  ______________________________________

উৎস(গুশি): ______________________________________________________________

কম্ক্মতঠা স্র: ____________________________________________________________
(প্রঝযঠাজ্য শহসঠাঝব ব্যশক্তগত, রঠাজ্য, স্ঠানীয় সু্ি ব্যবস্ঠা এবং শরেণীকক্ শভশতিক মিূ্যঠায়ন শবঝবচনঠা করুন।)

মূি্যঠায়ন ফিঠাফঝির সঠারসংঝক্প (প্রেঠাসঝনর তঠাশরখ সহ): __________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
এই শক্ত্রটি শক শেক্ঠাথীথী র একঠাঝডশমক অজ্ন এবং/অথবঠা কঠাযক্রী কমক্্মতঠাঝক প্রভঠাশবত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

উৎস(গুশি): ______________________________________________________________

মূি্যঠায়ন ফিঠাফঝির সঠারসংঝক্প (প্রেঠাসঝনর তঠাশরখ সহ): __________________________________

_______________________________________________________________________

বত্মঠান শনঝি্েমূিক শগ্রড স্ঝরর কম্ক্মতঠা: __________________________________________
(একঠাশধক তথ্য উতস শবঝবচনঠা করুন যঠার মঝধ্য রঝয়ঝছ: স্তন্ত্র মিূ্যঠায়ন ফিঠাফি, শরেণীকক্ শভশতিক মিূ্যঠায়ন, শজিঠা 
মিূ্যঠায়ন, শরেণীকক্ শভশতিক পয্ঝবক্ণ, অশভভঠাবকঝির তথ্য, শেক্ঠাথীথী ঝির শনঝবে এবং প্রঠাসশঙ্গক এিঠাকঠায় সঠাধঠারণ শেক্ঠার 
শেক্ক শনঝবে।)

শনঝি্েমিূক শগ্রড স্ঝরর কমক্্মতঠা প্রবণতঠা উপঠাতি (গত িইু বছঝর শেক্ঠাথীথী র বশৃদ্ধর হঠার নশথভুক্ত করুন):

শবি্যঠািয় বছর   শনঝি্েমূিক শগ্রড স্ঝরর কম্ক্মতঠা

এই শক্ত্রটি শক শেক্ঠাথীথী র একঠাঝডশমক অজ্ন এবং/অথবঠা কঠাযক্রী কমক্্মতঠাঝক প্রভঠাশবত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

স্ঠাস্্য  _________________________________________  

একঠাঝডশমক ______________________________________    যথঠাযথ শহসঠাঝব একঠাঝডশমক এিঠাকঠায় ছঠাঝত্রর একঠাঝডশমক কৃশতবে এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার মঠাত্রঠা নশথভুক্ত করুন।

II. একঠাঝডশমক অজ্ন এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র



সঝকঝন্ডঠারশ র্রঠানজশেন:     কর্মসংস্থঠান 
 েশক্েঠা/প্রেশক্েণ 
 স্বঠাধীন জীবন: 
 আত্মসংকি্প 
 ভ্রমণ িক্েতঠা 

          
                                                         

                                                              

উৎস(গুিশ): ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

কর্মক্েমতঠা বর্তমঠান স্তর (যথঠাযথ হশসঠাবঝ): ________________________________________

______________________________________________________________________

মূি্যঠায়ন ফিঠাফিঝর সঠারসংক্েঝপ (প্রেঠাসনঝর তঠারশখ সহ): _________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

পপপপপপ 9
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 9

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
II. একঠাঝডশমক অজ্ন এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র



পপপপপপ 10
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 10

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

_______________________________________________________________________________________________________________________
সন্তঠান শকঠাথঠায় সময় কঠারঠায়?

সন্তঠান পশরচয্ঠা শকন্দ্র  পঠাশরবঠাশরক সহঠায়তঠা শকন্দ্র  শপতঠামঠাতঠার চঠাকশরর জঠায়গঠা  সব্জনীন শপ্র-শক শপ্রঠাগ্রঠাম

 সন্তঠাঝনর বঠাশড  পশরবঠাঝরর সিঝস্যর বঠাশড  উি্যঠান এবং শবঝনঠািন কঠায্সূচী বঠা কঠায্রিম  ধমীথী য় পশরঝবে

 শুরুর শিঝক মঠাথঠা শুরু করুন/মঠাথঠা শুরু  জশুড শসন্ঠার  প্রঠাক শবি্যঠািয় শখিঠারিি  আরেয়

 পঠাশরবঠাঝর সন্তঠান যত্ন  গ্রন্ঠাগঠার  শবসরকঠাশর শপ্র-শক/নঠাস্ঠাশর সু্ি  অন্যঠান্য: _____________________

তঠাঝির প্রঠাক -শবি্যঠািঝয়র সন্তঠাঝনর শেক্ঠাগত এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠা সম্পঝক্ অশভভঠাবকঝির উঝদ্গ এবং অগ্রঠাশধকঠার কী? ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

সন্তঠাঝনর অক্মতঠা শকভঠাঝব তঠার প্রঝবেঠাশধকঠার এবং বয়ঝসর উপযুক্ত কম্কঠাঝডি অংেগ্রহণঝক প্রভঠাশবত কঝর? ________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শতনটি কঠায্করী শক্ত্র জঝুড সন্তঠাঝনর েশক্ত এবং চঠাশহিঠাগুশি শবঝবচনঠা করুন:       েশক্ত এবং সঠারসংঝক্প প্রঝয়ঠাজন 

প্রঠাক শবি্যঠািয় বয়সী - শেক্ঠাগত এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র

বঠাশডঝত, সমঠাঝজ এবং সন্তঠান যত্ন বঠা প্রঠাক শবি্যঠািয় কম্সূশচর মঝতঠা 
জঠায়গঠায় সন্তঠাঝনর সশরিয় এবং সফি অংেগ্রহণকঠারীঝির জন্য, তঠাঝির 
শতনটি কঠায্করী শক্ঝত্র িক্তঠা শবকঠাে করঝত হঝব: (১) ইশতবঠাচক সঠামঠা-
শজক-মঠানশসক িক্তঠা ও সম্পক্ উন্নয়ন; (২) জ্ঠান এবং িক্তঠা অজ্ন 
এবং ব্যবহঠার; এবং (৩) চঠাশহিঠা পূরঝণর জন্য উপযুক্ত আচরণ ব্যবহঠার 
করঠা।  সন্তঠাঝনর/তঠার এবং সমবয়সীঝির সম্বঝন্ সন্তঠাঝনর ব্যশক্তগত অগ্রগশত 
শবঠােঠার জন্য তঝথ্যর একঠাশধক উৎস ব্যবহঠার করঠা হয়।  এই উৎসগুশিঝত 
পশরবঠাঝরর উঝদ্গ এবং অগ্রঠাশধকঠার এবং সমস্ স্ঠাপন জঝুড সন্তঠাঝনর 
শেক্ঠাগত এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠা অন্তভ্ুক্ত রঝয়ঝছ।

সন্তান পকিায়ব কয়র...

সন্তানয়দর িপতি

শকঠান শকঠান কঠাজ সন্তঠান পছদে কঝর? 
সন্তঠান শকঠান িক্তঠা প্রিে্ন কঝর বঠা 
প্রিে্ন করঝত শুরু কঝর?

সন্তানয়দর প্য়োজন

এমন শকছু শজশনস বঠা আচরণ যঠা 
সন্তঠানটি কঝর নঠা বঠা সন্তঠাঝনর জন্য 
কঠিন? শকঠান কঠায্রিম বঠা িক্তঠার 
শক্ঝত্র সন্তঠাঝনর যঝথষ্ট সহঠায়তঠা এবং/
অথবঠা অনুেীিঝনর প্রঝয়ঠাজন?

সন্তায়নর পবকাি তার/তার সমবেস্ সমবেস্য়দর সায়র ক্িায়ব সম্ক্�ুতি?
সমবয়সীঝির সঠাঝথ সম্পক্:

 এই শক্ঝত্রর শক্ঝত্র আমরঠা তঠার/তঠার বয়ঝসর আেঠা করব এমন িক্তঠা আঝছ।
 এই শক্ত্র সম্পঝক্ আমরঠা তঠার/তঠার বয়ঝসর আেঠা করব এমন িক্তঠা আঝছ; যঠাইঝহঠাক, এই এিঠাকঠায় উঝদ্গ আঝছ।
 অঝনক বয়ঝসর প্রত্যঠাশেত িক্তঠা শিখঠায়, শকন্তু শকছু কঠায্কঠাশরতঠা শিখঠাঝনঠা অব্যঠাহত রঠাঝখ যঠা এই শক্ঝত্র শকছুরঠা শছঠার সন্তঠাঝনর মঝতঠা বণ্নঠা করঠা শযঝত পঠাঝর
এিঠাকঠা।

 শকছু বয়ঝসর প্রত্যঠাশেত িক্তঠার মঠাঝে মঠাঝে ব্যবহঠার শিখঠায়, শকন্তু তঠার/তঠার িক্তঠার আরও শবশে বয়স এখনও এই এিঠাকঠায় প্রত্যঠাশেত নয়।
 এখনও তঠার বয়ঝসর প্রত্যঠাশেত িক্তঠা ব্যবহঠার করঝছ নঠা। তঝব শস/শস অঝনক গুরুবেপূণ্ এবং অশবিঝম্ব শমৌশিক িক্তঠা ব্যবহঠার কঝর
এই এিঠাকঠা।

 শকছু উিীয়মঠান বঠা অশবিঝম্ব শমৌশিক িক্তঠা শিখঠাঝছে, যঠা তঠাঝক এই শক্ঝত্র বয়ঝসর উপযুক্ত িক্তঠার শিঝক কঠাজ করঝত সঠাহঠায্য করঝব।
 কঠাজকম্ঝক অঝনক শছঠার সন্তঠাঝনর মঝতঠা বণ্নঠা করঠা শযঝত পঠাঝর। শস/শস প্রঠাথশমক িক্তঠা শিখঠায়, শকন্তু এখঝনঠা তঠাৎক্শণক নয় 
এই এিঠাকঠায় শমৌশিক বঠা প্রত্যঠাশেত বয়স িক্তঠা।

সন্তঠাঝনর ফিঠাফঝির সঠারঠাংে (শস.ও.এস.):   প্রঝবে      অন্তব্তীথী কঠািীন     প্রস্ঠান করুন     এন/এ
শস.ও.এস. সমঠাশতির তঠাশরখ: _______________________
সূত্র: _____________________________________________________________________
             □ শপতঠামঠাতঠার ইনপুর ছঠাডঠাই সংগৃহীত

ইপতবাচক সামাপজক-আয়বগগত দক্তা এবং সম্ক্ পবকাি
● পশরবঠাঝরর সিস্যঝির সঠাঝথ সম্পক্ রঠাখুন
● অন্যঠান্য প্রঠাতিবয়স্ঝির সঠাঝথ সম্পক্/শযঠাগঠাঝযঠাগ করুন
● ভঠাইঝবঠান/অন্যঠান্য সন্তঠানঝির সঠাঝথ সম্পক্/শযঠাগঠাঝযঠাগ করুন
● আঝবগ এবং অনুভূশতগুশি শযঠাগঠাঝযঠাগ/শনয়ন্ত্রণ করুন
● সঠামঠাশজক শমথশ্রিয়ঠা এবং শখিঠায় অন্যঝির শনযুক্ত করুন
● রুটিন বঠা শসটিংঝসর পশরবত্ঝনর সঠাঝথ খঠাপ খঠাইঝয় শনন
● সঠামঠাশজক শনয়ম বুেুন এবং শমঝন চিুন

উপঝরর তঠাশিকঠা শথঝক একটি শনধ্ঠারণ চয়ন করুন:
   সমবয়সীঝির সঠাঝথ সম্পরকদিত - _________________________________________________

মূি েশক্ত এবং প্রঝয়ঠাজঝনর সঠারঠাংে হঠািনঠাগঠাি করঝিই উতির শিন:
   সন্তঠান শক ইশতবঠাচক সঠামঠাশজক-আঝবগ সম্পরকদিত শকঠাঝনঠা নতুন িক্তঠা বঠা আচরণ শিশখঝয়ঝছ?
   শেে েশক্ত এবং প্রঝয়ঠাজঝনর সঠারঠাংে শথঝক উন্নয়ন এবং সম্পক্?
    হ্্যঠা  নঠা

জ্ান এবং দক্তা অজ্ন এবং ব্বহার

● শযঠাগঠাঝযঠাগ করুন (শযমন, সঠাইন ি্যঠাঙ্গঝুয়ঝজর মঠাধ্যঝম, কথঠা বিঠা হয়
েব্দভঠাণ্ডঠার, পশরবধ্ক যন্ত্র, ছশবর প্রতীক)

● শখিঠা সহ বিনশদেন শসটিংঝস েব্দ/িক্তঠা ব্যবহঠার করুন
● বই, ছশব, মুদ্রঝণর সঠাঝথ শমথশ্রিয়ঠা করুন
● সমস্যঠা নতুন পশরশস্শতঝত সমঠাধঠান
● প্রঠাক-শেক্ঠাগত ধঠারণঠাগুশি শবঠােঠা
● শনঝি্েঠাবিী বুেুন এবং সঠাডঠা শিন

উপঝরর তঠাশিকঠা শথঝক একটি শনধ্ঠারণ চয়ন করুন:
   সমবয়সীঝির সঠাঝথ সম্পরকদিত - _________________________________________________

মূি েশক্ত এবং প্রঝয়ঠাজঝনর সঠারঠাংে হঠািনঠাগঠাি করঝিই উতির শিন:
   সন্তঠান শক অজ্ন এবং ব্যবহঠার সম্পরকদিত শকঠান নতুন িক্তঠা বঠা আচরণ শিশখঝয়ঝছ? 
   শেে েশক্ত শথঝক জ্ঠান ও িক্তঠা এবং সঠারঠাংে প্রঝয়ঠাজন?
    হ্্যঠা  নঠা

প্য়োজনগুপল িূরে করার জন্ উি�ুতি আচরে ব্বহার করা

● চঠাওয়ঠা এবং চঠাশহিঠা শযঠাগঠাঝযঠাগ করুন
● তঠার শনঝজর স্ঠাস্্য এবং শনরঠাপতিঠায় অবিঠান রঠাখুন
● স্-যঝত্নর চঠাশহিঠা পূরণ করুন (খঠাওয়ঠাঝনঠা, শড্রশসং, রয়ঝির করঠা)
● চঠাশহিঠা/চঠাওয়ঠা পূরঝণ শবিঝম্বর সঠাডঠা শিন
● প্রঝয়ঠাজঝন সঠাহঠায্য শনন
● শজশনস শপঝত চঠারপঠাঝে যঠান

উপঝরর তঠাশিকঠা শথঝক একটি শনধ্ঠারণ চয়ন করুন:
   সমবয়সীঝির সঠাঝথ সম্পরকদিত - _________________________________________________

মূি েশক্ত এবং প্রঝয়ঠাজঝনর সঠারঠাংে হঠািনঠাগঠাি করঝিই উতির শিন:
   সন্তঠান শক সঠাক্ঠাৎ করঠার জন্য উপযুক্ত আচরণ সম্পরকদিত নতুন শকঠাঝনঠা িক্তঠা বঠা আচরণ শিশখঝয়ঝছ
   শেে েশক্ত শথঝক প্রঝয়ঠাজন এবং সঠারঠাংে প্রঝয়ঠাজন?
    হ্্যঠা  নঠা

II. একঠাঝডশমক অজ্ন এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র



পপপপপপ 11
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 11

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শেক্ঠাথীথী র শেক্ঠাগত কম্সূশচর ব্যঠাপঠাঝর অশভভঠাবকঝির শনঝবে কী? (একঠাঝডশমক, কঠায্করী, সঠামঠাশজক/মঠানশসক, আচরণগত, এবং শগৌণ পশরবত্ন সহ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শেক্ঠাথীথী র েশক্ত, আগ্রঝহর শক্ত্র, উঝলেখঝযঠাগ্য ব্যশক্তগত গুণঠাবিী এবং ব্যশক্তগত অজ্ন কী? (উপযুক্ত হঝি শবি্যঠািয়-পরবতীথী  ফিঠাফঝির জন্য পছদে এবং আগ্রহগুশি অন্তভ্ুক্ত করুন।)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শেক্ঠাথীথী র অক্মতঠা কীভঠাঝব সঠাধঠারণ শেক্ঠার পঠা�্যরিঝম তঠার অংেগ্রহণঝক প্রভঠাশবত কঝর?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

সু্ঝি যঠাওয়ঠার বয়সী - একঠাঝডশমক অজ্ন এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র 

II. একঠাঝডশমক অজ্ন এবং কঠায্করী কম্ক্মতঠার বত্মঠান স্র



পপপপপপ 12
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 12

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

ছাত্র ছাত্রীদের পছন্দ, আগ্রহ এবং দক্ষতা:
পোস্ট -সেকেন্ডারি লক্ষ্য(গুলি) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, পছন্দ এবং বয়সের উপযুক্ত রূপান্তর মূল্যায়ন(গুলি) এর উপর ভিত্তি করে হতে হবে।

বার্ষিক ছাত্র সাক্ষাৎকারের তারিখ: • •  (মাস•দিন•বছর)

বয়সের উপযুক্ত রূপান্তর মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর পছন্দ, আগ্রহ এবং দক্ষতার সারাংশ: ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পোস্ট সেকেন্ডারি লক্ষ্য (ফলাফল):
পোস্ট সেকেন্ডারি গোল(গুলি) এখানে রেকর্ড করা হয়। একটি লক্ষ্য অবশ্যই কর্মসংস্থানের জন্য এবং একটি লক্ষ্য অবশ্যই শিক্ষা এবং/অথবা প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশিত হতে হবে।

কর্মসংস্থান (প্রয়োজনীয়):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         সম্পর্কিত IEP লক্ষ্য(গুলি) যা এই পোস্ট-সেকেন্ডারি কর্মসংস্থান লক্ষ্যকে সমর্থন করবে এখানে বার্ষিক IEP লক্ষ্য বিভাগ থেকে পূরণ হবে।

          কর্মসংস্থান, দায়িত্বশীল পক্ষ, জরুরী অবস্থার জন্য IEP পরিকল্পনা, এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত সেকেন্ডারি ট্রানজিশন কার্যক্রম এখানে পূর্ণ হবে।

   শিক্ষা ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         সম্পর্কিত IEP লক্ষ্য(গুলি) যা এই পোস্ট সেকেন্ডারি শিক্ষা লক্ষ্যকে সমর্থন করবে এখানে বার্ষিক IEP লক্ষ্য বিভাগ থেকে পূরণ হবে।

          শিক্ষা, দায়িত্বশীল পক্ষ, জরুরী অবস্থার জন্য IEP পরিকল্পনা, এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপগুলি এখানে উপস্থিত হবে।

   

   প্রশিক্ষণ:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         সম্পর্কিত IEP লক্ষ্য(গুলি) যা এই পোস্ট সেকেন্ডারি প্রশিক্ষণ লক্ষ্যকে সমর্থন করবে এখানে বার্ষিক IEP লক্ষ্য বিভাগ থেকে পূরণ হবে।

          প্রশিক্ষণ, দায়িত্বশীল পক্ষ, জরুরী অবস্থার জন্য IEP পরিকল্পনা, এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপগুলি এখানে উপস্থিত হবে।

  

 স্বাধীন জীবনযাপন (যদি উপযুক্ত হয়): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         সম্পর্কিত IEP লক্ষ্য(গুলি) যা এই পোস্ট সেকেন্ডারি স্বাধীন জীবনযাপনের লক্ষ্যকে সমর্থন করবে এখানে বার্ষিক IEP লক্ষ্য বিভাগ থেকে পূরণ হবে।

          স্বাধীন জীবনযাপন, দায়িত্বশীল পক্ষ, জরুরী অবস্থার জন্য IEP পরিকল্পনা, এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত সেকেন্ডারি ট্রানজিশন ক্রিয়াকলাপগুলি এখানে উপস্থিত হবে।

 

সঝকঝন্ডঠারশ র্রঠানজশেন: উপযুক্ত নশর্ধঠারশত হিঝ ১৪ বছর বয়সঝ বঠা তঠার কম বয়সঝ বঠার্েশকভঠাবঝ সম্পন্ন করতঝ হবঝ।

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 13
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 13

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

সঝকঝন্ডঠারশ র্রঠানজশেন অ্যঠাক্রশভশরশস
স্থানান্তর সেবা/কার্যক্রম: 

উত্তরণ সেবা সমূহ হল একটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য একটি সমন্বিত কার্যক্রম যা একটি ফলাফল ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিকল্পিত করা হয়েছে যা স্কুল থেকে পোস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াক-
লাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে। 

  কার্যকলাপ প্রকার:               কর্মসংস্থান            একাডেমিক            দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কার্যকলাপ            স্বাধীন জীবনযাপন            পরিবহন
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 দািয়ত্ববান দল: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
এই ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করে এমন পোস্টসেকেন্ডারি লক্ষ্য চিহ্নিত করুন (এখানে যোগ করা পরিষেবা/ক্রিয়াকলাপগুলি সংশ্লিষ্ট পোস্টসেকেন্ডারি লক্ষ্যের নীচে IEP-তে জমা হবে):  

   কর্মসংস্থান  শিক্ষা  প্রশিক্ষণ  স্বাধীন জীবনযাপন

 জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা: 
 এই মাধ্যমিক স্থানান্তর কার্যকলাপটি কি জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে ১০ বা তার বেশি দিন স্কুল বন্ধ থাকে? 
         হ্যাঁ   না   যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি বর্ণনা করুন: ________________________________________________________________________  

অগ্রগশত প্রশতঝবিন ১
তঠাশরখ__________

অগ্রগশত:   সমঠাতি      আংশেকভঠাঝব সম্পন্ন      এখঝনঠা শুরু হয়শন    
                 সম্পূর্ণ হয়নশ (কঠারণ:     পঠারশবঠারশক পছন্ি   ছঠাত্রঝর পছন্ি   েশক্েঠার্থীর সময়সূচী   অন্যঠান্য: ______________________________________)       
কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রম জড়শত (েুধুমঠাত্র কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রমঝর জন্য):   পঝেঠা অন্বঝেণ   অবৈতনশক কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা   পরশেোধশত কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা
অগ্রগতশর বর্ণনঠা: ___________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতশ 
রশপোর্র ২
তঠারশখ__________

অগ্রগশত:   সমঠাতি      আংশেকভঠাঝব সম্পন্ন      এখঝনঠা শুরু হয়শন    
                 সম্পূর্ণ হয়নশ (কঠারণ:     পঠারশবঠারশক পছন্ি   ছঠাত্রঝর পছন্ি   েশক্েঠার্থীর সময়সূচী   অন্যঠান্য: ______________________________________)       
কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রম জড়শত (েুধুমঠাত্র কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রমঝর জন্য):   পঝেঠা অন্বঝেণ   অবৈতনশক কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা   পরশেোধশত কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা
অগ্রগতশর বর্ণনঠা: ___________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতশ 
রশপোর্র ৩
তঠারশখ__________

অগ্রগশত:   সমঠাতি      আংশেকভঠাঝব সম্পন্ন      এখঝনঠা শুরু হয়শন    
                 সম্পূর্ণ হয়নশ (কঠারণ:     পঠারশবঠারশক পছন্ি   ছঠাত্রঝর পছন্ি   েশক্েঠার্থীর সময়সূচী   অন্যঠান্য: ______________________________________)       
কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রম জড়শত (েুধুমঠাত্র কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রমঝর জন্য):   পঝেঠা অন্বঝেণ   অবৈতনশক কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা   পরশেোধশত কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা
অগ্রগতশর বর্ণনঠা: ___________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতশ 
রশপোর্র ৪
তঠারশখ__________

অগ্রগশত:   সমঠাতি      আংশেকভঠাঝব সম্পন্ন      এখঝনঠা শুরু হয়শন    
                 সম্পূর্ণ হয়নশ (কঠারণ:     পঠারশবঠারশক পছন্ি   ছঠাত্রঝর পছন্ি   েশক্েঠার্থীর সময়সূচী   অন্যঠান্য: ______________________________________)       
কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রম জড়শত (েুধুমঠাত্র কর্মসংস্থঠান কঠার্যক্রমঝর জন্য):   পঝেঠা অন্বঝেণ   অবৈতনশক কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা   পরশেোধশত কঠাজঝর অভশজ্ঞতঠা
অগ্রগতশর বর্ণনঠা: ___________________________________________________________________________________________________________

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 14
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 14

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

পাঠ্যসূচি:

শিক্ষার্থী এমন কোর্সে নথিভুক্ত হয় যা তাকে নির্বাচিত ক্যারিয়ার ক্লাস্টারে ক্যারিয়ার বা পোস্ট সেকেন্ডারি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে।

 আর্টস, মিডিয়া, এবং কমিউনিকেশন             ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও অর্থ     নির্মাণ ও উন্নয়ন

 মানব, ভোক্তা সেবা, আতিথেয়তা ও পর্যটন  পরিবেশ, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা               স্বাস্থ্য এবং জীববিজ্ঞান

 মানব সম্পদ সেবা              তথ্য প্রযুক্তি      উত্পাদন, প্রকৌশল, এবং প্রযুক্তি
 পরিবহন, প্রযুক্তি 

সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আলোচনা: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শিক্ষার্থী যে কোর্সগুলি নিচ্ছে তা তাদের পোস্ট সেকেন্ডারি লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করুন: ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

সঝকঝন্ডঠারশ র্রঠানজশেন/অধ্যয়নঝর কোর্স

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 15
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 15

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

স্থঠানঠান্তর সংস্থঠার িশংক

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান

সংস্ার পলংক: 
বঠারেদিক তঠাশরঝখর ছঠাত্র এবং অশভভঠাবকঝক এর একটি অনুশিশপ প্রিঠান করঠা হঝয়শছি প্রশতবন্ী ব্যশক্তঝির জন্য শমশরি্যঠাডি উতিরণ পশরকপিনঠা প্রিে্ক • •  (মঠাস•শিন•বছর) 

অশতশরক্ত আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

প্াপ্তবেস্ যসবা সংস্া স্ানান্তয়রর জন্ প্ত্াপিত যসবা: য�াগায়�ায়গর জন্ স্াক্পরত সম্মপত:
এল.এস.এস. দ্ারা উয়লেপখত 

সুিাপরি / ছায়ত্রর জন্ স্াক্পরত 
সম্মপত:

আই.ই.পি. দয়লর সিাে সংস্ার প্পত-
পনপরয়দর আমন্ত্রে জানায়ত স্াক্পরত 

সম্মপত:

আই.ই.পি. দয়লর সিাে আমপন্ত্রত সংস্ার 
প্পতপনপর:

িুনব্াসন যসবা পবিাগ (প�.ও.আর.এস.)  

 প্রঠাক-কম্সংস্ঠান উতিরণ শসবঠা সমূহ গ্রহণ করঠা

  হ্্যঠা,

      বৃশতিমূিক পুনব্ঠাসন (শভ.আর.)

  নঠা

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: সম্মশতর তঠাশরখ ______ 
             সুপঠাশরঝের তঠাশরখ ______ 

  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 
শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা 
  এন/এ: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ শনব্ঠাচন 

করুন)

উন্নেন প্পতবন্্ প্িাসন (প�.প�.এ.) 

  হ্্যঠা 
  নঠা

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন) সংস্ঠা গুশির সুপঠাশরে প্রশরিয়ঠা শনই

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা 
  এন/এ: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ শনব্ঠাচন 

করুন)

আচরেগত স্াস্্ প্িাসন (পব.এইচ.এ.) 

  হ্্যঠা 
  নঠা

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন) সংস্ঠা গুশির সুপঠাশরে প্রশরিয়ঠা শনই

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা 
  এন/এ: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ শনব্ঠাচন 

করুন)

কম্িপতি উন্নেন ও প্াপ্তবেস্য়দর পিক্া 
পবিাগ যমপরল্ান্ড রেম পবিাগ (এম.
প�.এল.)

  হইয়ঠা 
  নঠা

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন) সংস্ঠা গুশির সুপঠাশরে প্রশরিয়ঠা শনই

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ 

শনব্ঠাচন করুন)

  হ্্যঠা: তঠাশরখ___________ 
  নঠা 
  এন/এ: (নীঝচর শবকপিগুশি শথঝক কঠারণ শনব্ঠাচন 

করুন)

শসদ্ধঠাঝন্তর কঠারণ

হ্্া: ছঠাত্র প্রকঠাশেত এঝজশন্সর প্রঠাথশমক 
শযঠাগ্যতঠার মঠানিণ্ড পূরণ কঝর প্রশতবন্ী 
ব্যশক্তঝির জন্য শমশরি্যঠাডি উতিরণ পশরকপিনঠা 
প্রিে্ক

না: ছঠাত্র প্রকঠাশেত এঝজশন্সর প্রঠাথশমক 
শযঠাগ্যতঠার মঠানিণ্ড পূরণ কঝর নঠা প্রশতবন্ী 
ব্যশক্তঝির জন্য শমশরি্যঠাডি উতিরণ পশরকপিনঠা 
প্রিে্ক 

(কঠারণ শনব্ঠাচন করুন 
এই ছায়ত্রর জন্ িপরয়ষবাগুপল প্ত্াপিত 
নে এঝজশন্সর জন্য বঠাশক সব কিঠাম)

হ্্া:  স্ঠাক্শরত এঝজশন্সর সঠাঝথ শযঠাগঠাঝযঠাগ 
করঝত সম্মশত ________ (তঠাশরখ).

না: (কঠারণ সমূহ) 
১. এই ছায়ত্রর জন্ িপরয়ষবাগুপল 
প্ত্াপিত নে
২. শড.ও.আর.এস. পডঠার জন্য শেক্ঠাথীথী র 
সঠিক বয়স/শরেণী নয়(শুরুমাত্র প�.ও-
.আর.এস.)
৩. শেক্ঠাথীথী  এই সমঝয় এঝজশন্স শসবঠায় 
আগ্রহী নয় 
৪. অশভভঠাবক/শেক্ঠাথীথী রঠা শযঠাগঠাঝযঠাগ/
সুপঠাশরে ফঝম্র জন্য সম্মশত শফরত 
শিয়শন, তঠাই সুপঠাশরে করঠা হয়শন 
৫. অশভভঠাবক/শেক্ঠাথীথী রঠা শযঠাগঠাঝযঠাগ/
সুপঠাশরে ফঝম্র জন্য সম্মশত শিয়শন 
৬. অশভভঠাবক/ছঠাত্র/ছঠাত্রীরঠা শড.ও.আর.
এস.- এ স্-উঝলেখ করঠা শবঝছ শনঝয়ঝছ 
(শুরুমাত্র প�.ও.আর.এস.)
৭. অন্যঠান্য:  _____________ (নশথর 
কঠারণ)

হ্্া:  শরফঠাঝরঝির জন্য সম্মশত 
স্ঠাক্শরত ________ (তঠাশরখ) এবং 
ছঠাত্রঝক শড.ও.আর.এস. এ উঝলেখ করঠা 
হঝয়শছি ________ (তঠাশরখ)

না: (কঠারণ সমূহ) 
১. এই ছায়ত্রর জন্ িপরয়ষবাগুপল 
প্ত্াপিত নে
২. শড.ও.আর.এস. এ পডঠার জন্য 
শেক্ঠাথীথী র সঠিক বয়স/শরেণী  নয় 
৩. এই সমঝয় ছঠাত্র শড.ও.আর.এস. 
শসবঠায় আগ্রহী নয় 
৪. অশভভঠাবক/শেক্ঠাথীথী রঠা শযঠাগঠাঝযঠাগ/
সুপঠাশরে ফঝম্র জন্য সম্মশত শফরত 
শিয়শন, তঠাই সুপঠাশরে করঠা হয়শন 
৫. অশভভঠাবক/শেক্ঠাথীথী রঠা শযঠাগঠাঝযঠাগ/
সুপঠাশরে ফঝম্র জন্য সম্মশত শিয়শন 
৬. অশভভঠাবক/শেক্ঠাথীথী রঠা স্-উঝলেখ 
করঠা শবঝছ শনঝয়ঝছ 
৭. অন্যঠান্য: ____________ 
(নশথর কঠারণ)

হ্্া:  আই.ই.শপ. িঝির সভঠায় এঝজশন্স 
প্রশতশনশধঝক আমন্ত্রণ জঠানঠাঝত স্ঠাক্শরত 
স্ঠাক্র_________ (তঠাশরখ)

না: (কঠারণ সমূহ) 
১. এই ছায়ত্রর জন্ িপরয়ষবাগুপল 
প্ত্াপিত নে
২. এঝজশন্স প্রশতশনশধঝক আমন্ত্রণ 
জঠানঠাঝনঠার জন্য শেক্ঠাথীথী  সঠিক বয়স/
শরেণী নয় (শুরুমাত্র প�.ও.আর.এস., 
পব.এইচ.এ., এম.প�.এল.)
৩. অশভভঠাবক/ছঠাত্ররঠা সম্মশত ফম্ শফরত 
শিয়শন 
৪. শপতঠামঠাতঠা/ছঠাত্ররঠা সংস্ঠার প্রশতশনশধঝক 
সভঠায় আমন্ত্রণ জঠানঠাঝনঠার জন্য সম্মশত 
শিয়শন 
৫. অন্যঠান্য: _____________  
(নশথর কঠারণ)

হ্্া:  প্রশতশনশধ আই.ই.শপ. িঝির সভঠায় আম-
শন্ত্রত এবং তঠাশরঝখর সভঠা শনঠাটিঝে তঠাশিকঠাভু-
ক্ত_________ (তঠাশরখ)

না: এি.এস.এস. এঝজশন্স প্রশতশনশধঝক আমন্ত্রণ 
জঠানঠায়শন

এন/এ: (কঠারণ সমূহ) 
১. এই ছায়ত্রর জন্ িপরয়ষবাগুপল প্ত্াপিত নে
২. এঝজশন্স প্রশতশনশধঝক আমন্ত্রণ জঠানঠাঝনঠার জন্য 
শেক্ঠাথীথী  সঠিক বয়স/শরেণী নয় (শুরুমাত্র প�.ও-
.আর.এস., পব.এইচ.এ., এম.প�.এল.)
৩. অশভভঠাবক/ছঠাত্ররঠা সম্মশত ফম্ শফরত শিয়শন 
৪. অশভভঠাবক/ছঠাত্ররঠা চঠান নঠা শয শড.ও.আর.
এস. প্রশতশনশধ সভঠায় আমশন্ত্রত শহঠাক(শুরুমাত্র 
প�.ও.আর.এস.)
৫. শপতঠামঠাতঠা/ছঠাত্ররঠা এঝজশন্স প্রশতশনশধঝক সভঠায় 
আমন্ত্রণ জঠানঠাঝনঠার জন্য সম্মশত শিয়শন 
৬. অন্যঠান্য: _____________ (নশথর কঠারণ)
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ছঠাত্র শক অন্ বঠা িষৃ্টি প্রশতবন্ী?   হ্্যঠা   নঠা
অন্ বঠা িষৃ্টি প্রশতবন্ী একজন শেক্ঠাথীথী র শক্ঝত্র, শরেইঝি শনঝি্েনঠা এবং শরেইি ব্যবহঠাঝরর ব্যবস্ঠা করুন যতক্ণ নঠা আই.ই.শপ. িি শনধ্ঠারণ কঝর, শেক্ঠাথীথী র পডঠা ও শিখঠার মঠাধ্যঝম মূি্যঠায়ঝনর পর শরেইঝি শিওয়ঠা শনঝি্েনঠাটি শেক্ঠাথীথী র জন্য 
উপযুক্ত নয়।
শরেইি মূি্যঠায়ন তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর)          শরেইঝি শনঝি্েনঠা শক উপযুক্ত?   হ্্যঠা   নঠা
অন্ বঠা িষৃ্টি প্রশতবন্ী একজন শেক্ঠাথীথী র শক্ঝত্র, অশভঝযঠাজন এবং গশতেীিতঠা (ও.&এম.) -এর শনঝি্েনঠা প্রিঠান করুন যশি নঠা আই.ই.শপ. িি শেক্ঠাথীথী র বত্মঠান এবং ভশবে্যঝতর ভ্রমণ চঠাশহিঠার মূি্যঠায়ঝনর পর শনধ্ঠারণ কঝর, ও.&এম.- এ 
শনঝি্েনঠাটি ছঠাত্রঝির জন্য উপযুক্ত নয়।

ও.&এম. মূি্যঠায়ন তঠাশরখ:  • •  (মঠাস•শিন•বছর)             ও.&এম.- এ শনঝি্েনঠা শক উপযুক্ত?   হ্্যঠা   নঠা  
শসদ্ধঠাঝন্তর(গুশির) জন্য নশথর শভশতি: ____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শপতঠামঠাতঠারঠা শক শমশরি্যঠাডি সু্ি ফর ি্য ব্ঠাইডি সম্পরকদিত তথ্য প্রিঠান কঝরশছঝিন?   হ্্যঠা   নঠা

শযঠাগঠাঝযঠাগ (আবে্যক)

ছঠাঝত্রর শক শবঝেে শযঠাগঠাঝযঠাঝগর প্রঝয়ঠাজন আঝছ?   হ্্যঠা   নঠা

(যশি হ্্যঠা, সুশনরিদিষ্ট প্রঝয়ঠাজনগুশি বণ্নঠা করুন।) ______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

সহঠায়ক প্রযুশক্ত (শত) (আবে্যক)

প্রস্ঠান তথ্য 
 
 
 

অন্ বঠা িষৃ্টি প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী ঝির জন্য পশরঝেবঠা

একটি প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী র কঠায্করী ক্মতঠা বৃশদ্ধ, রক্ণঠাঝবক্ণ বঠা উন্নত করঠার জন্য শয শডভঠাইস(গুশি) এবং পশরঝেবঠা(গুশি) প্রঝয়ঠাজন তঠা শবঝবচনঠা করুন।

শডভঠাইঝসর শববরণ সহ এ.টি. শডভঠাইস(গুশি) -এর শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য নশথর শভশতি:  ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পরীক্ঠার বঠাস্বঠায়ন সহ এ.টি. পশরঝেবঠা(গুশি) শবেঝয় শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য নশথর শভশতি:  ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শসদ্ধঠান্ত(গুশি): প্রঝয়ঠাজন একটি  এ.টি. প�িাইস(গুপল) প্রঝয়ঠাজন একটি  এ.টি. যসবা(গুপল)

  শেক্ঠাথীথী র এ.টি. শডভঠাইস(গুশি) বঠা এ.টি. পশরঝেবঠা(গুশি) প্রঝয়ঠাজন হয় নঠা। নঠা নঠা

  শেক্ঠাথীথী র এ.টি. শডভঠাইস(গুশি) প্রঝয়ঠাজন হয় নঠা শকন্তু এ.টি. পশরঝেবঠা(গুশি) প্রঝয়ঠাজন। নঠা হ্্যঠা                                                                                                                                     
পরীক্ঠার সঝঙ্গ অশতশরক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রঝয়ঠাজন

  শেক্ঠাথীথী র এ.টি. শডভঠাইস(গুশি) প্রঝয়ঠাজন এবং এ.টি. পশরঝেবঠা(গুশি) প্রঝয়ঠাজন। হ্্যঠা
হ্্যঠা 

পশরঝেবঠাগুশি প্রঝয়ঠাজনীয় শডভঠাইস(গুশি) সঝম্বঠাধন করঝত পঠাঝর অথবঠা পরী-
ক্ঠার সঝঙ্গ অশতশরক্ত তথ্য সংগ্রঝহর প্রঝয়ঠাজন হয়

  শেক্ঠাথীথী র এ.টি. শডভঠাইস(গুশি) প্রঝয়ঠাজন শকন্তু এ.টি.  পশরঝেবঠা(গুশি) প্রঝয়ঠাজন হয় নঠা। হ্্যঠা নঠা

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান
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যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিক্ষার্থীর বা অন্যদের শেখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তার ক্ষেত্রে, ইতিবাচক আচরণগত হস্তক্ষেপ এবং সহায়তার ব্যবহার এবং সেই আচরণ মোকাবেলায় অন্যান্য কৌশল 
বিবেচনা করুন।

  কার্যকরী আচরণগত মূল্যায়ন (এফ.বি.এ.) মূল্যায়ন তারিখ: • •

  আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা (BIP) বর্তমান BIP এর তারিখ: • •

IEP টিম কি ছাত্রের IEP এবং/অথবা BIP-এর অংশ হিসাবে শারীরিক সংযমের ব্যবহার বিবেচনা করছে?     হ্যাঁ   না

IEP টিম কি শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ইতিহাস বা অতীত ট্রমার উপর ভিত্তি করে শারীরিক সংযম ব্যবহারে কোন দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করার জন্য উপলব্ধ ডেটা পর্যালোচনা করেছে, যার মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা বা 
মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে পরামর্শ করা সহ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

জরুরী পরিস্থিতিতে শারীরিক সংযম ব্যবহার না করা পর্যন্ত ছাত্রের আচরণের প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যবহার করা হবে এমন কম অনুপ্রবেশকারী, অশারীরিক হস্তক্ষেপগুলি চিহ্নিত করুন। __________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

স্কুল-ভিত্তিক IEP টিম কি শিক্ষার্থীর IEP এবং/অথবা BIP-এ শারীরিক সংযম অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে?    হ্যাঁ   না

আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে সংযম ব্যবহারে অভিভাবক কি সম্মত? 

      হ্যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ:  • •          না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ:   • •
      আই.ই.পি. দলের বৈঠকের তারিখের 15 কার্যদিবসের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি  

IEP টিম কি ছাত্রের IEP এবং/অথবা BIP এর অংশ হিসাবে নির্জনতার ব্যবহার বিবেচনা করছে?    হ্যাঁ   না   

IEP টিম কি শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ইতিহাস বা অতীত ট্রমার উপর ভিত্তি করে নির্জনতার ব্যবহারে কোন দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করার জন্য উপলব্ধ ডেটা পর্যালোচনা করেছে, যার মধ্যে যথাযথভাবে চিকিৎসা বা 
মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে পরামর্শ করা সহ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

কম অনুপ্রবেশকারী, অশারীরিক হস্তক্ষেপগুলি চিহ্নিত করুন যা জরুরী পরিস্থিতিতে নির্জনতা ব্যবহার না করা পর্যন্ত শিক্ষার্থীর আচরণের প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যবহৃত হবে। ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

স্কুল-ভিত্তিক IEP দল কি ছাত্রের IEP এবং/অথবা BIP-এ নির্জনতা অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে?    হ্যাঁ   না 
       আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নির্জনতা ব্যবহারে অভিভাবক কি সম্মত? 

        হ্যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ: • •      না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ: • •
       আই.ই.পি. দলের বৈঠকের তারিখের 15 কার্যদিবসের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি  

আচরণগত হস্তক্েঝপ

বধশর বঠা ে্রবণেক্তশহীন েশক্েঠার্থীিঝর জন্য পরশেঝবঠা
েশক্েঠার্থী কশ বধশর বঠা ে্রবণ প্রতশবন্ধী?   হ্যঠা্   নঠা 
বধশর বঠা ে্রবণ প্রতশবন্ধী একজন েশক্েঠার্থীর ক্েঝত্রঝ, ভঠােঠা এবং যোগঠাযোগঝর প্রয়োজনীয়তঠা, সরঠাসরশ যোগঠাযোগঝর সুযোগ, একঠাডঝমশক স্তর এবং েশক্েঠার্থীর ভঠােঠা এবং যোগঠাযোগঝর ধরন সরঠাসরশ নশর্িঝেনঠা সহ 
প্রয়োজনীয়তঠার সম্পূর্ণ পরশসর বশবঝচনঠা করুন। 
সশি্ধঠান্ত(গুিশ) -এর জন্য নথশর ভশত্তশ:________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
পশতঠামঠাতঠা কশ বধশরিঝর জন্য মঝরশি্যঠান্ড স্কুি সম্পর্কশত তথ্য সরবরঠাহ করঝছশিঝন?   হ্যঠা্   নঠা

সংযম

নির্জনতা - একটি পাবলিক এজেন্সি একজন ছাত্রের জন্য আচরণগত স্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ হিসাবে নির্জনতা ব্যবহার করতে পারে না (2022 HB1255/SB0705)।

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 18
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 18

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

একজন েশক্েঠার্থী যশনশ একজন ইংরঝজশ েশক্েঠার্থী, তঠার ক্েঝত্রঝ েশক্েঠার্থীর ভঠােঠার চঠাহশিঠা বশবঝচনঠা করুন কঠারণ এই ধরনঝর চঠাহশিঠা েশক্েঠার্থীর আই.ই.পশ.- এর সঠাথঝ সম্পর্কশত।

সশি্ধঠান্তঝর(গুিশর) জন্য নথশর ভশত্তশ: ________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

যঠারঠা ইংরঝজী েশখছঝন তঠািঝর জন্য পরশেঝবঠা

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 19
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 19

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

সমস্ত ছাত্রয়দর জন্ ববপিষ্্ (সমস্ত পিক্ার্থী য়দর জন্ িাওো �ায়ব, হে অনলাইন 
আয়লাচনার মার্য়ম অরবা বাপহ্কিায়ব প্দত্ত)
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১শব. রেুশত পশরবধ্ন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শস. বুকমঠাক্ (পয্ঠাঝিঠাচনঠার জন্য পতঠাকঠা তঠাশিকঠা সমুহ) হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১ই: ফ্ঠাকঠা আ্চঝডর কঠাগজ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এফ: শনকেঠােন করঠা  উতির পছদে হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শজ: সঠাধঠারণ প্রেঠাসঝনর শনঝি্েঠাবিী স্ষ্ট করঠা হঝয়ঝছ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এইচ: সঠাধঠারণ প্রেঠাসঝনর শনঝি্েঠাবিী শজঠাঝর শজঠাঝর পডুন এবং প্রঝয়ঠাজন অনুযঠায়ী পুনরঠাবৃশতি করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১আই: িক্ণীয় সরঞ্জঠাম হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শজ: শহডঝফঠান বঠা আওয়ঠাজ বঠাফঠার হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শক: িঠাইন শরডঠার মঠাস্ রুি হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এি: শববধ্ন/বড করঠার যন্ত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এম: শনঠারপ্যঠাড হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এন: পপ-আপ েব্দঝকঠাে হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১ও: শেক্ঠাথীথী ঝির পুনশনঝি্েনঠা শিন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শপ: বঠানঠান শচক বঠা বঠাশহ্যক বঠানঠান শচক যন্ত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১টি: রঠাইটিং রুি হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১ইউ: গ্রঠাশফক সংগ�ক হ্্যঠা

১শভ: রেবন উপকরণ হ্্যঠা হ্্যঠা

শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন প্রঝবেঝযঠাগ্য ববশেষ্ট্য

এটি আমঠাঝির বত্মঠান পরীক্ঠা কম্সূশচঝত অনুঝমঠাশিত ববশেষ্ট্য এবং আবঠাসন প্রশতফশিত কঝর।  সব্ঠাশধক হঠাি নঠাগঠাি তঝথ্যর জন্য অনুগ্রহ কঝর আপনঠার পরীক্ঠা প্রেঠাসঝকর ' সঠারগ্রন্টি শিখুন।

* শবস্ঠাশরত তঝথ্যর জন্য মূি্যঠায়ন শনরিদিষ্ট শনঝি্শেকঠা শিখুন।

শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য িশিি শভশতি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 20
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 20

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন প্রঝবেঝযঠাগ্য ববশেষ্ট্য

সমস্ত পিক্ারথ্ী য়দর জন্ প্য়বিয়�াগ্ ববপিষ্্ (অবি্ই পচপনিত করয়ত হয়ব 
পিক্ার্থী র ছাত্র পনবন্ন/ব্পতিগত প্য়োজন যপ্াোইয়ল অপগ্রম এবং নপরিুতি [এস.

আর./পি.এন.পি.] প্য়বিয়�াগ্ ববপিষ্্গুপল অবি্ই ব্বহার করা উপচত 
পিক্ার্থী য়দর সরঞ্াম/�য়ন্ত্রর সায়র িপরপচত হওোর জন্ ি�্াপ্ত সমে এবং ন্া�্তা 

প্দায়নর পনয়দ্িনা। 
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১এ: এন্সঠার মঠাশস্ং হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শড: কঠািঠার কন্টঠাস্ট (ব্যঠাকগ্রঠাউডি/ফন্ কঠািঠার) হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১শকউ: শেক্ঠাথীথী  তঠার/শনঝজর কঠাঝছ উচ্চস্ঝর শবেয়বস্তু পঝড হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১আর: গশণত, শবজ্ঠান এবং সরকঠারী মূি্যঠায়ঝনর জন্য শরক্সর রু শস্চ (গশণঝতর জন্য একজন শেক্ঠাথীথী র এস.আর./শপ.এন.শপ. 
শুধুমঠাত্র পঠা�্য বঠা পঠা�্য এবং গ্রঠাশফক্স অন্তভ্ুশক্তর আঝিে শনরিদিষ্ট করঝত পঠাঝর। শুধুমঠাত্র পঠা�্য অন্তভ্ুশক্তর আঝিে শনব্ঠাশচত শবভঠাগ 
প্রিঠান কঝর।) 

হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

১এস: গশণত, শবজ্ঠান এবং সরকঠারী মূি্যঠায়ঝনর জন্য মঠানব পঠা�ক বঠা মঠানব স্ঠাক্রকঠারী (সমূ্পণ্ পঠা�্য বঠা শনবঠ্াশচত শবভঠাগ) হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা হ্্যঠা  হ্্যঠা

২এ: শছঠার িি হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শব: শিঝনর সময় হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শস: পৃথক বঠা শবকপি অবস্ঠান হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শড: শনরিদিষ্ট এিঠাকঠা বঠা শবন্যঠাস হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২ই: অশভঝযঠাশজত বঠা শবঝেে সরঞ্জঠাম বঠা আসবঠাবপত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২এফ: রিমঠাগত শবরশত হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শজ: শনঝজর প্রশত শবভ্রঠাশন্ত হ্ঠাস করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২এইচ: অন্যঝির প্রশত শবভ্রঠাশন্ত হ্ঠাস করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২আই: সু্ঝির মঝধ্য অবস্ঠান পশরবত্ন করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শজ: সু্ঝির বঠাইঝর অবস্ঠান পশরবত্ন করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

২শক: অনন্য প্রঝবেঝযঠাগ্য ববশেষ্ট্য হ্্যঠা * * * * * * * * * *

এটি আমঠাঝির বত্মঠান পরীক্ঠা কম্সূশচঝত অনুঝমঠাশিত ববশেষ্ট্য এবং আবঠাসন প্রশতফশিত কঝর।  সব্ঠাশধক হঠাি নঠাগঠাি তঝথ্যর জন্য অনুগ্রহ কঝর আপনঠার পরীক্ঠা প্রেঠাসঝকর ' সঠারগ্রন্টি শিখুন।

* শবস্ঠাশরত তঝথ্যর জন্য মূি্যঠায়ন শনরিদিষ্ট শনঝি্শেকঠা শিখুন।

শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য িশিি শভশতি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান
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পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 21

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন আবঠাসন

প্পতবন্্ পিক্ারথ্ী য়দর জন্ উিস্ািনা ব্বস্া  (ির্ক্া কত্্িক্ তাপরয়খর িূয়ব্ 
একটি অনুয়মাপদত আই.ই.পি. বা ৫০৪ িপরকল্পনাে নপরিুতি প্পতবন্্ পিক্ারথ্ী য়দর 

জন্ ইয়ছে প্কাি কয়র; এবং �ারা পনেপমত বাসস্ান ব্বহার কয়র (পবরল 
ব্পতক্রম সহ) পনয়দ্য়ির সমে এবং স্ান্েিায়ব িপরচাপলত মূল্ােন, ির্ক্া িপর-

চালনার আয়গ এবং িয়র।) 
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৩এ: সহঠায়ক প্রযুশক্ত (নন-শ্রিন শরডঠার ) হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শব: শ্রিন শরডঠার সংস্রণ (অন্ বঠা িষৃ্টি প্রশতবন্ী শেক্ঠাথীথী র জন্য)। হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শস: ই.এি.এ./স্ঠাক্রতঠার জন্য শ্রিন শরডঠার সংস্রণ সহ শরঝরিঝেবি শরেইি প্রিে্নী হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শড: মুশদ্রত অনুশিশপ শরেইি সংস্রণ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা হ্্যঠা

৩ই: স্ে্কঠাতর গ্রঠাশফক্স হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩এফ: বড মুদ্রণ সংস্রণ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা

৩শজ: কঠাগজ-শভশতিক সংস্রণ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩এইচ: মঠাশটিশমশডয়ঠা অনুঝছেঝির বন্ পশরচয়শিশপ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩আই: ই.এি.এ./স্ঠাক্রতঠা মূি্যঠায়ঝনর জন্য বকৃ্ততঠা শথঝক পঠা�্য, পি, শবকপি প্রশতশরিয়ঠা এবং অনুঝছেদ্ুশি সহ। ১ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শজ: ই.এি.এ./স্ঠাক্রতঠা মূি্যঠায়ঝনর জন্য এ.এস.এি. শভশডও১ হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শক: ই.এি.এ. এর জন্য মঠানব পঠা�ক/মঠানব স্ঠাক্রকঠারী১ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা*

৩এি: গশণত, শবজ্ঠান এবং সরকঠারী মূি্যঠায়ঝনর জন্য এ.এস.এি. শভশডও হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩এম: পরীক্ঠার শনঝি্েঠাবিীর জন্য মঠানব স্ঠাক্রকঠারী হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩এন: আইঝরম অশডও এবং পুনরঠাবৃশতি আইঝরম অশডও ম্যঠানুয়ঠাি শনয়ন্ত্রণ সহ মঠানব পঠা�ক (শুধুমঠাত্র প্রঝবেঠাশধকঠার) হ্্যঠা হ্্যঠা

৩ও: টীকঠা এবং রূপঝরখঠা হ্্যঠা

৩শপ: খু্ঝর শিখঠার অংেীিঠার সহঠায়তঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৩শকউ: অনন্য উপস্ঠাপনঠা থঠাকঠার ব্যবস্ঠা হ্্যঠা * * * * * * * * * *

এটি আমঠাঝির বত্মঠান পরীক্ঠা কম্সূশচঝত অনুঝমঠাশিত ববশেষ্ট্য এবং আবঠাসন প্রশতফশিত কঝর।  সব্ঠাশধক হঠাি নঠাগঠাি তঝথ্যর জন্য অনুগ্রহ কঝর আপনঠার পরীক্ঠা প্রেঠাসঝকর ' সঠারগ্রন্টি শিখুন।
* শবস্ঠাশরত তঝথ্যর জন্য মূি্যঠায়ন শনরিদিষ্ট শনঝি্শেকঠা শিখুন।
৩আই১; ৩শজ১; ৩শক১:  পশরশেষ্ট শড অবে্যই সম্পন্ন করঝত হঝব।

শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য িশিি শভশতি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান
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পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 22

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন আবঠাসন

অক্মতা সহ পিকষ্ার্থী য়দর জন্ প্পতপক্রো আবাসন (প্পতবন্্ পিক্ার্থী য়দর জন্ 
অপিপ্াে �ায়দর ির্ক্ার তাপরয়খর িূয়ব্ অনুয়মাপদত আই.ই.পি. বা ৫০৪ িপরকল্পনাে নপর-

িত্র রয়েয়ছ 
প্িাসন; এবং �ারা পনেপমত বাসস্ান ব্বহার কয়র (পবরল সহ 

ব্পতক্রম সহ) পনয়দ্য়ির সমে এবং স্ান্েিায়ব িপরচাপলত মূল্ােন, ির্ক্া িপরচালনার 
আয়গ এবং িয়র।)
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৪এ: সহকঠারী প্রযুশক্ত হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শব: শরেইি শনঠার-শরকঠার হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা*

৪শস: শরেইি শিখক হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা হ্্যঠা*

৪শড: গণনঠার যন্ত্র এবং গশণঝতর সরঞ্জঠাম (গণনঠা শবভঠাগগুশিঝত গশণঝতর মূি্যঠায়ন) হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা

৪ই: গণনঠার যন্ত্র এবং গশণঝতর সরঞ্জঠাম (অ -গণনঠা শবভঠাঝগ গশণঝতর মূি্যঠায়ন) হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪এফ: ই.এি.এ./বকৃ্ততঠা-শথঝক-পঠা�্য শনব্ঠাশচত স্ঠাক্রতঠা প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শজ: ই.এি.এ./শনব্ঠাশচত স্ঠাক্রতঠা প্রশতশরিয়ঠা মঠানব শিখক হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪এইচ: ই.এি.এ./শনব্ঠাশচত স্ঠাক্রতঠা মঠানব স্ঠাক্রকঠারী প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪আই: ই.এি.এ./স্ঠাক্রতঠা শনব্ঠাশচত প্রশতশরিয়ঠা সহঠায়ক প্রযুশক্তর যন্ত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শজ: গশণত, শবজ্ঠান, বকৃ্ততঠা-শথঝক-পঠা�্য সরকঠারী প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শক: গশণত, শবজ্ঠান, সরকঠারী প্রশতশরিয়ঠা মঠানব শিখক হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪এি: গশণত, শবজ্ঠান, মঠানব স্ঠাক্রকঠারী সরকঠারী প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪এম: গশণত, শবজ্ঠান, সরকঠারী প্রশতশরিয়ঠা সহঠায়ক প্রযুশক্তর যন্ত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪এন: ই.এি.এ./এি. বকৃ্ততঠা-শথঝক-পঠা�্য শনরমদিত প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা     হ্্যঠা হ্্যঠা

৪ও: ই.এি.এ./এি. মঠানব শিখক প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা     হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শপ: ই.এি.এ./এি. মঠানব স্ঠাক্রকঠারী প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা     হ্্যঠা হ্্যঠা

৪শকউ: ই.এি.এ./এি. বঠাশহ্যক সহঠায়ক প্রযুশক্ত যন্ত্র শনরমদিত প্রশতশরিয়ঠা হ্্যঠা হ্্যঠা     হ্্যঠা হ্্যঠা

৪আর: পরীক্ঠার প্রশতশরিয়ঠা পয্ঝবক্ণ করুন হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা* হ্্যঠা

৪এস: েব্দ পূব্ঠাভঠাস বশহরঠাগত যন্ত্র হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪টি: উতির পরীক্ঠার বইঝয় শরকড্ করঠা হঝয়ঝছ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪ইউ: শরকড্ করঠার যন্ত্র হ্্যঠা

৪শভ: ই.এি.এি.  এর শিখঝকর জন্য প্রঝবেঠাশধকঠার হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা

৪ডশব্উ: অনন্য প্রশতশরিয়ঠা থঠাকঠার ব্যবস্ঠা হ্্যঠা * * * * * * * * * *
এটি আমঠাঝির বত্মঠান পরীক্ঠা কম্সূশচঝত অনুঝমঠাশিত ববশেষ্ট্য এবং আবঠাসন প্রশতফশিত কঝর।  সব্ঠাশধক হঠাি নঠাগঠাি তঝথ্যর জন্য অনুগ্রহ কঝর আপনঠার পরীক্ঠা প্রেঠাসঝকর ' সঠারগ্রন্টি শিখুন।

* শবস্ঠাশরত তঝথ্যর জন্য মূি্যঠায়ন শনরিদিষ্ট শনঝি্শেকঠা শিখুন।

শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য িশিি শভশতি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 23
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 23

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

অক্ম পিক্ার্থী য়দর জন্ সময়োিয়�াগ্ রাকার ব্বস্া 
(প্পতবন্্ পিক্ার্থী য়দর জন্ অপিপ্াে �ায়দর ির্ক্া প্িাসয়নর তাপরয়খর িূয়ব্ 

অনুয়মাপদত আই.ই.পি. বা ৫০৪ িপরকল্পনাে নপরিুতি রাকার ব্বস্া রয়েয়ছয়; এবং 
�ারা পনেপমত বাসস্ান ব্বহার কয়র (পবরল সহ 

ব্পতক্রম সহ) পনয়দ্য়ির সমে এবং স্ান্েিায়ব িপরচাপলত মূল্ােন, ির্ক্া িপর-
চালনার আয়গ এবং িয়র।)
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৫এ: বরধদিত সময়    ১.৫x   ২x  অন্যঠান্য: ________ হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা হ্্যঠা* হ্্যঠা

৫শব: অনন্য সময় এবং সময়সূচী থঠাকঠার ব্যবস্ঠা হ্্যঠা * * * * * * * * * *
                     
                     
                    

শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন আবঠাসন

এটি আমঠাঝির বত্মঠান পরীক্ঠা কম্সূশচঝত অনুঝমঠাশিত ববশেষ্ট্য এবং আবঠাসন প্রশতফশিত কঝর।  সব্ঠাশধক হঠাি নঠাগঠাি তঝথ্যর জন্য অনুগ্রহ কঝর আপনঠার পরীক্ঠা প্রেঠাসঝকর' সঠারগ্রন্টি শিখুন।

* শবস্ঠাশরত তঝথ্যর জন্য মূি্যঠায়ন শনরিদিষ্ট শনঝি্শেকঠা শিখুন।

শসদ্ধঠাঝন্তর জন্য িশিি শভশতি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা: 
জরুরী অবস্ঠার সময় শেক্ঠাগত এবং মূি্যঠায়ন আবঠাসন শক শিশখত শহসঠাঝব প্রঝয়ঠাগ করঠা শযঝত পঠাঝর যঠার ফঝি সু্ি ১০ বঠা তঠার শবশে শিঝনর জন্য বন্ থঠাঝক? 

 হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, শবি্যমঠান শনঝি্েমূিক এবং মূি্যঠায়ন আবঠাসঝনর প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   শনঝি্েমূিক এবং পরীক্ঠার আবঠাসন শবঝবচনঠা করঠা হঝয়শছি এবং এই সমঝয় শকঠাঝনঠা শনঝি্েমূিক এবং পরীক্ঠার আবঠাসঝনর প্রঝয়ঠাজন শনই।

     নশথর শভশতির জন্য শসদ্ধঠান্ত: __________________________________________________________________________________________________________________________       

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 24
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 24

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শসবঠার প্রকৃশত কম্পঠাঙ্ক শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

প্রত্যঠাশেত কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  মঠাশসক
 বঠারেদিক
 শুধুমঠাত্র একবঠার
  পয্ঠায়রিঝম 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-বঠারেদিক
 অন্যঠান্য __________

মঠাস•শিন•বছর মঠাস•শিন•বছর

সময়কঠাি
______সতিঠাহসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠাশররীক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শচশকৎসক
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________     P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                              আচরণগত সহঠায়ক

অবস্ঠান এবং পদ্ধশত স্ষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পশরপূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

  শনঝি্েনঠা এবং শনঝয়ঠাঝগর সময় হঠাই-
িঠাইরঠার ব্যবহঠাঝরর অনুমশত শিন   

  ম্যঠাশনপুঝিটিভ ব্যবহঠাঝরর অনুমশত 
শিন

  সঠাংগ�শনক উপকরণ ব্যবহঠাঝরর 
অনুমশত শিন

 শবঠােঠার জন্য শচক করুন
  ঘন ঘন এবং/অথবঠা অশবিঝম্ব 
প্রশতশরিয়ঠা 

  শেক্ঠাথীথী র পুনরঠাবৃশতি এবং/অথবঠা 
ব্যঠাখ্যঠার তথ্য

   শবঠাড্ শথঝক অনুশিশপ করঠার পশরমঠাণ 
সীমঠা

  স্ঠাধীন কঠাজ পয্ঝবক্ণ করুন
  েব্দঠান্তশরত করঠা প্রশ্ন এবং শনঝি্ে 
  সহকমীথী  টিউরশরং/শজঠাডঠা কঠাঝজর 
ব্যবস্ঠা

 ছশবর সময়সূচী 

  শেক্ঠাথীথী ঝির শেখঠার প্রিে্ন করঠার 
শবকপি উপঠায় প্রিঠান করুন

  সহঝযঠাশগতঠা প্রিঠান 
ডশব্উ/ সংস্ঠা

  পঠা�্যপুস্ক/উপকরঝণর বঠাশডর শসর 
সরবরঠাহ করুন

 প্রুফশরশডং শচকশিস্ট প্রিঠান করুন                                                 
  ছঠাত্র/ শেক্ক টীকঠার অনুশিশপ 
ডশব্উ/ ছঠাত্র প্রিঠান করুন

 শনঝি্েঠাবিীর পুনরঠাবৃশতি
  েব্দভঠাণ্ডঠারঝক েশক্তেঠািী করঝত 
এবং/অথবঠা বরধদিত শিখঠার প্রঝয়ঠাজন 
হঝি েব্দ ভঠাডিঠার ব্যবহঠার  

 অন্যঠান্য:     
 ______________________

P

 শনঝি্েমূিক সহঠায়তঠা(গুশি)

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 25
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 25

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শসবঠার প্রকৃশত কম্পঠাঙ্ক শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

প্রত্যঠাশেত কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  মঠাশসক
 বঠারেদিক
 শুধুমঠাত্র একবঠার
  পয্ঠায়রিঝম 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-বঠারেদিক
 অন্যঠান্য __________

মঠাস•শিন•বছর মঠাস•শিন•বছর

সময়কঠাি
______সতিঠাহসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠাশররীক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শচশকৎসক
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________     P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                             আচরণগত সহঠায়ক

অবস্ঠান এবং পদ্ধশত স্ষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পশরপূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন

  পশরবরতদিত/সংঝেঠাশধত অ্যঠাসঠাইনঝমন্   
  অ্যঠাসঠাইনঝমন্গুশিঝক শছঠার ইউশনঝর 
শবভক্ত করুন
 রুকঝরঠা রুকঝরঠা শরক্সর(গুশি)
  সভিব হঝি অ্যঠাসঠাইনঝমন্ এবং মূি্যঠা-
য়ঝনর অশতশরক্ত তথ্য মুঝছ শফিুন
  প্রঝয়ঠাজনীয় পডঠার পশরমঠাণ সীশমত 
করুন
 পশরবরতদিত সঠামগ্রী
  পশরবরতদিত শগ্রশডং পদ্ধশত
  শখঠািঠা বই পরীক্ঠা
  শমৌশখক পরীক্ঠা
 উতিঝরর পছঝদের সংখ্যঠা হ্ঠাস করুন
 পরীক্ঠার বিঘ্্য হ্ঠাস করুন 

  সভিব হঝি "বঠাি" এবং "নঠা" প্রশ্নগুশি 
সরঠান

  পরীক্ঠার শবন্যঠাস পুনরবদিঝবচনঠা করুন 
(শযমন কম প্রশ্ন, ফ্ঠাকঠা পূরণ করুন)

  যখনই সভিব িম্বঠা অনুঝছেঝির প্রশ্ন 
গুশি আিঠািঠা করুন

  সরিীকৃত বঠাক্য গ�ন, েব্দভঠাডিঠার, 
এবং অ্যঠাসঠাইনঝমন্ এবং মূি্যঠায়ঝনর 
গ্রঠাশফক্স   

  যখনই সভিব প্যঠাঝসজ পডঠার জন্য 
ছশব ব্যবহঠার করুন

 অন্যঠান্য:     
 ______________________

 শপ্রঠাগ্রঠাম পশরবত্ন(গুশি)

  P

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 26
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 26

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শসবঠার প্রকৃশত কম্পঠাঙ্ক শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

প্রত্যঠাশেত কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  মঠাশসক
 বঠারেদিক
 শুধুমঠাত্র একবঠার
  পয্ঠায়রিঝম 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-বঠারেদিক
 অন্যঠান্য __________

মঠাস•শিন•বছর মঠাস•শিন•বছর

সময়কঠাি
______সতিঠাহসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শচশকৎসক
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________    P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                              আচরণগত সহঠায়ক 

অবস্ঠান এবং পদ্ধশত স্ষ্ট করুন: ____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পশরপূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন

 প্রঠাতিবয়স্ঝির সমথ্ন  
  সময়সূচী পশরবত্ঝনর জন্য আগঠাম 
প্রস্তুশত

 রঠাগ পশরচঠািনঠার প্রশেক্ণ
 শবঠােঠার জন্য কঠায্িে্ন করুন
 সংকঝরর হস্ঝক্প
  প্রঝয়ঠাজঝন সঠাহঠায্য চঠাইঝত ছঠাত্রঝক 
উৎসঠাশহত করুন

   একঠাঝডশমক এবং অ -একঠাঝডশমক 
শসটিংঝস উপযুক্ত আচরণঝক 
উতসঠাশহত করুন/েশক্তেঠািী 
করুন 

   ঘন ঘন শচঠাঝখর শযঠাগঠাঝযঠাগ/ সঠাশন্নধ্য 
শনয়ন্ত্রণ

  বঠারবঠার শনয়ম মঝন কশরঝয় শিওয়ঠা 
 বঠাশডর-সু্ি শযঠাগঠাঝযঠাগ ব্যবস্ঠা
 আচরণ চুশক্ত বঠাস্বঠায়ন 
  আঝিঠাচ্যসূশচ বই এবং/অথবঠা অগ্র-
গশত প্রশতঝবিঝনর ব্যবহঠার পয্ঝবক্ণ 
করুন 
     

  কঠায্কিঠাপ বঠা আঝদেঠািঝনর সুঝযঠাঝগ 
ঘন ঘন পশরবত্ন প্রিঠান করুন

  শেঠানঠার এবং মঝনঠাঝযঠাগ শকন্দ্রীভূত 
করঠার িক্তঠা বৃশদ্ধর জন্য ম্যঠাশনপ-ু
শিটিভ এবং/ অথবঠা সংঝবিনেীি 
কঠায্রিম প্রিঠান করুন

  উপকরণ সংগ�ঝনর জন্য কঠা�ঠাঝমঠা-
গত সময় প্রিঠান করুন                                               

  শমৌশখক/শমৌশখক শযঠাগঠাঝযঠাঝগর 
মঠাধ্যঝম ইশতবঠাচক আচরণঝক 
েশক্তেঠািী করুন

 সঠামঠাশজক িক্তঠা প্রশেক্ণ
  মঝনঠাঝযঠাগ আরভি এবং বজঠায় রঠাখঠার 
শকৌেি

 ইশতবঠাচক/বঠাস্ব েশক্তবৃশদ্ধর ব্যবহঠার 
 অন্যঠান্য:     

 ______________________

 সঠামঠাশজক/আচরণ সমথ্ন(গুশি)

    P

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 27
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 27

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শসবঠার প্রকৃশত কম্পঠাঙ্ক শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

প্রত্যঠাশেত কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  মঠাশসক
 বঠারেদিক
 শুধুমঠাত্র একবঠার
  পয্ঠায়রিঝম 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-বঠারেদিক
 অন্যঠান্য __________

মঠাস•শিন•বছর মঠাস•শিন•বছর

সময়কঠাি
______সতিঠাহসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শচশকৎসক
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________    P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                              আচরণগত সহঠায়ক 

অবস্ঠান এবং পদ্ধশত স্ষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পশরপূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন

 কপিকলে প্রবেশাধিকার 
 অভিযোজিত সরঞ্জাম 
  অভিযোজিত খাওয়ানোর 
যন্ত্র
  সংবেদনশীল নিবেশ সমন্বয় 
(যেমন আলো, শব্দ)
  শ্রেণীকক্ষের মধ্যে চলাচলের 
জন্য অতিরিক্ত সময় দিন
  পরিবেশগত সহায়ক (যেমন 
শ্রেণীকক্ষ ধ্বনিবিদ্যা, গরম, 
বায়ুচলাচল)

  পছন্দের লকারের অবস্থান
  পছন্দের আসন
  কাগজ/পেন্সিলের কাজ কমান
 সংবেদনশীল খাদ্য
 ছবির সময়সূচী
 অন্যান্য:     

 ______________________

 সঠামঠাশজক/আচরণ সমথ্ন(গুশি)

P

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 28
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 28

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

শসবঠার প্রকৃশত কম্পঠাঙ্ক শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি) 
    = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

প্রত্যঠাশেত কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক 
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
 শুধুমঠাত্র একবঠার
  পয্ঠায়রিঝম 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-বঠারেদিক
 অন্যঠান্য __________

মঠাস•শিন•বছর মঠাস•শিন•বছর

সময়কঠাি
______সতিঠাহসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শচশকৎসক
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________     P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                             আচরণগত সহঠায়ক

প্রশেক্ণ/পরঠামে্ দ্ঠারঠা সমরথদিত আই.ই.শপ. এর এিঠাকঠা(গুশি) শচশনিত করুন:
    িক্্য(গুশি) এবং উঝদেে্য (প্রমঠাণ শভশতিক হস্ঝক্প এবং শকৌেি)
    থঠাকঠার ব্যবস্ঠা 
    পশরপূরক এইডস, শসবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন
    শবঝেে শেক্ঠা/সংশলিষ্ট শসবঠা

শবেয়(গুশি), অংেগ্রহণকঠারী(গুশি), অবস্ঠান এবং পদ্ধশত স্ষ্ট করুন: ________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য ডকুঝমঝন্েন: __________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা: 
জরুর্ অবস্ার সমে পলপখত পহসায়ব িপরিূরক সহােক, িপরয়ষবা, কা�্ক্রম িপরবত্ন, এবং সমর্নগুপল প্য়োগ করা য�য়ত িায়র �ার েয়ল ১০ বা তার যবপি পদন সু্ল বন্ রায়ক? 

    হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, শবি্যমঠান সম্পূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্নগুশির জন্য প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন: _____________________________________

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পশরপূরক এইডস, সঠারভদিঝসস, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্নগুশি শবঝবচনঠা করঠা হঝয়শছি এবং এই সমঝয় শকঠানটির প্রঝয়ঠাজন শনই।  হ্্যঠা   নঠা

শসদ্ধঠান্ত(গুশি) সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: _______________________________________________________________________________________________________________________________

 এ.টি. পরামর্শ
 শ্রুতিবিদের পরামর্শ নিন 
 শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনা 

      পরামর্শ
  সংকট প্রতিরোধ এবং 
হস্তক্ষেপের জন্য সহায়তা 
পরিষেবার সমন্বয়
  বহিরাগত/অ -একাডেমিক 
প্রদানকারীদের সমর্থন
  পেশাগত থেরাপিস্টের পরামর্শ 
নিন
   অভিযোজন এবং গতিশীলতা 
পরামর্শ

   পিতামাতার পরামর্শ এবং/
অথবা প্রশিক্ষণ

  শারীরিক শিক্ষা পরামর্শ
  শারীরিক চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিন
 মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিন
  স্কুল স্বাস্থ্য পরামর্শ
 সমাজকর্মীর পরামর্শ
  বক্তৃতা/ভাষা রোগবিদের 
পরামর্শ নিন
 কর্মী প্রশিক্ষণ
 ভ্রমণ প্রশিক্ষণ
 দৃষ্টি পরামর্শ অন্যান্য:     

 ______________________

পশরপূরক সহঠায়ক, পশরঝেবঠা, কঠায্রিম পশরবত্ন এবং সমথ্ন

 সু্ি কম্চঠারী/শপতঠামঠাতঠার সহঠায়তঠা(গুশি)

P

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 29
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 29

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

আই.ই.শপ. িিঝক শনধ্ঠারণ করঝত হঝব শয শনঝচর শকঠান শবেয়গুশি শেক্ঠাথীথী র ই.এস.ওয়ঠাই.পশরঝেবঠা নঠা শপঝি শনয়শমত সু্ি বছঝর শেক্ঠাথীথী র শেক্ঠাগত কম্সূচী শথঝক শকছু সুশবধঠা গ্রহঝণর ক্মতঠাঝক উঝলেখঝযঠাগ্যভঠাঝব শবপন্ন করঝব শকনঠা। ই.এস.
ওয়ঠাই.পশরঝেবঠাগুশি হি শবঝেে শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠাগুশির ব্যশক্তগতকৃত সম্প্রসঠারণ যঠা সব্জনীন সংস্ঠার সঠাধঠারণ সু্ি বছঝরর বঠাইঝর, আই.ই.শপ. অনুসঠাঝর, শপতঠামঠাতঠার কঠাঝছ শবনঠা মূঝি্য প্রিঠান করঠা হয়। 

  ই.এস.ওয়ঠাই. শসদ্ধঠান্ত স্শগত

ই.এস.ওোই. পবয়বচনা করার সমে, হ্্া বা না উত্তর পদন এবং পসদ্ান্ত নপরিুতি করুন: 

১. শেক্ঠাথীথী র আই.ই.শপ. শক সমঠাঝিঠাচনঠামূিক জীবন িক্তঠা সম্পরকদিত বঠারেদিক িক্্য অন্তভ্ুক্ত কঝর?   হ্্যঠা   নঠা

 শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                     ১এ. সঠাধঠারণ সু্ি শবরশতর কঠারঝণ সমঠাঝিঠাচনঠামূিক জীবন িক্তঠার উঝলেখঝযঠাগ্য প্রশতবন্কতঠা এবং যুশক্তসঙ্গতভঠাঝব হঠাশরঝয় যঠাওয়ঠা িক্তঠা পুনরুদ্ধঠাঝর ব্যথ্তঠার সভিঠাবনঠা আঝছ শক? __________________________
সময়?   হ্্যঠা   নঠা

                    শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________

                    ________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    ১শব. শেক্ঠাথীথী  শক সমঠাঝিঠাচনঠামূিক জীবন িক্তঠার সঠাঝথ সম্পরকদিত আই.ই.শপ. িক্্যগুশিঝত িক্তঠার শিঝক অগ্রগশতর একটি শডশগ্র প্রিে্ন করঝছ?   হ্্যঠা   নঠা

                    শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________________________________________________________________

২. উিীয়মঠান িক্তঠা বঠা যুগঠান্তকঠারী সুঝযঠাঝগর উপশস্শত আঝছ শক?   হ্্যঠা   নঠা

 শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

৩. উঝলেখঝযঠাগ্য হস্ঝক্পমূিক আচরণ আঝছ?   হ্্যঠা   নঠা

 শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

৪. অক্মতঠার প্রকৃশত এবং তীরেতঠা শক ই.এস.ওয়ঠাই. এর শনশ্চয়তঠা শিয়?   হ্্যঠা   নঠা

 শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

৫. ই.এস.ওয়ঠাই. প্রঝয়ঠাজন শক অন্যঠান্য শবঝেে পশরশস্শতঝত আঝছ?   হ্্যঠা   নঠা

 শসদ্ধঠান্ত সমথ্ন করঠার জন্য আঝিঠাচনঠা: ________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

উপঝরঠাক্ত সমস্ প্রশ্ন শবঝবচনঠা করঠার পর, শেক্ঠাথীথী  যশি তঠার ই.এস.ওয়ঠাই. প্রিঠান নঠা কঝর তঠাহঝি শনয়শমত সু্ি বছঝরর সময় শেক্ঠাথীথী  তঠার শেক্ঠাগত কম্সূচী শথঝক শয সুশবধঠাগুশি পঠায় তঠা শক উঝলেখঝযঠাগ্যভঠাঝব শবপন্ন হঝব?   হ্্যঠা, ছঠাত্র ই.এস.
ওয়ঠাই. পশরঝেবঠার জন্য শযঠাগ্য। 
                                                      নঠা, ছঠাত্র ই.এস.ওয়ঠাই.  

 পশরঝেবঠার জন্য শযঠাগ্য নয়।
শসদ্ধঠাঝন্তর(গুশির) জন্য নশথর শভশতি: ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

বরধদিত সু্ি বছর (ই.এস.ওয়ঠাই.)

III. শবঝেে শবঝবচনঠা এবং বঠাসস্ঠান



পপপপপপ 30
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 30

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  

   িক্ে্য                      _____________________________                         এই লক্ষ্য কি একটি পোস্টসেকেন্ডারি ট্রানজিশন লক্ষ্য সমর্থন করে?
যদি তাই হয়, চিহ্নিত করুন:     কর্মসংস্থান,     শিক্ষা,     প্রশিক্ষণ,     স্বাধীন জীবনযাপন

IV. িক্্য সমূহ

উঝদেে্য ১ (েত্ঠাবিী, আচরণ, সময়সীমঠা, পশরমঠাঝপর পদ্ধশত এবং অন্তভ্ুক্ত করুন 
 শনণ্ঠায়ক): ____________________________________________________
  __________________________________________________________
উঝদেে্য ২ (েত্ঠাবিী, আচরণ, সময়সীমঠা, পশরমঠাঝপর পদ্ধশত এবং অন্তভ্ুক্ত করুন 
 শনণ্ঠায়ক): ____________________________________________________
  __________________________________________________________
 

উঝদেে্য ৩ (েত্ঠাবিী, আচরণ, সময়সীমঠা, পশরমঠাঝপর পদ্ধশত এবং অন্তভ্ুক্ত করুন 
 শনণ্ঠায়ক): ____________________________________________________
  __________________________________________________________
উঝদেে্য ৪ (েত্ঠাবিী, আচরণ, সময়সীমঠা, পশরমঠাঝপর পদ্ধশত এবং অন্তভ্ুক্ত করুন 
 শনণ্ঠায়ক): ____________________________________________________
  __________________________________________________________
 

অগ্রগশত
অশভমুঝখ
উঝদেে্য

অগ্রগশত
প্রশতঝবিন ১
তঠাশরখ_______

অগ্রগশত শকঠাড:  অরজদিত                 িক্্য পূরঝণর জন্য পয্ঠাতি অগ্রগশত করঠা                   নতুন প্রবরতদিত িক্তঠা; এই সমঝয় অগ্রগশত পশরমঠাপঝযঠাগ্য নয়
 িক্্য পূরঝণ পয্ঠাতি অগ্রগশত হঝছে নঠা                          এখঝনঠা পশরচয় হয়শন

(অপয্ঠাতি অগ্রগশত শমঠাকঠাঝবিঠার জন্য আই.ই.শপ. িিঝক শিখঠা করঝত হঝব)

অগ্রগশতর বণ্নঠা:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

অগ্রগশত
শরঝপঠার্ ২
তঠাশরখ_______

অগ্রগশত শকঠাড:  অরজদিত                 িক্্য পূরঝণর জন্য পয্ঠাতি অগ্রগশত করঠা                   নতুন প্রবরতদিত িক্তঠা; এই সমঝয় অগ্রগশত পশরমঠাপঝযঠাগ্য নয়
 িক্্য পূরঝণ পয্ঠাতি অগ্রগশত হঝছে নঠা                          এখঝনঠা পশরচয় হয়শন

(অপয্ঠাতি অগ্রগশত শমঠাকঠাঝবিঠার জন্য আই.ই.শপ. িিঝক শিখঠা করঝত হঝব)

অগ্রগশতর বণ্নঠা:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

অগ্রগশত
শরঝপঠার্ ৩
তঠাশরখ_______

অগ্রগশত শকঠাড:  অরজদিত                 িক্্য পূরঝণর জন্য পয্ঠাতি অগ্রগশত করঠা                   নতুন প্রবরতদিত িক্তঠা; এই সমঝয় অগ্রগশত পশরমঠাপঝযঠাগ্য নয়
 িক্্য পূরঝণ পয্ঠাতি অগ্রগশত হঝছে নঠা                          এখঝনঠা পশরচয় হয়শন

(অপয্ঠাতি অগ্রগশত শমঠাকঠাঝবিঠার জন্য আই.ই.শপ. িিঝক শিখঠা করঝত হঝব)

অগ্রগশতর বণ্নঠা:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

অগ্রগশত
শরঝপঠার্ ৪
তঠাশরখ_______

অগ্রগশত শকঠাড:  অরজদিত                 িক্্য পূরঝণর জন্য পয্ঠাতি অগ্রগশত করঠা                   নতুন প্রবরতদিত িক্তঠা; এই সমঝয় অগ্রগশত পশরমঠাপঝযঠাগ্য নয়
 িক্্য পূরঝণ পয্ঠাতি অগ্রগশত হঝছে নঠা                          এখঝনঠা পশরচয় হয়শন

(অপয্ঠাতি অগ্রগশত শমঠাকঠাঝবিঠার জন্য আই.ই.শপ. িিঝক শিখঠা করঝত হঝব)

অগ্রগশতর বণ্নঠা:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

িক্্য (েত্ঠাবিী, আচরণ, সময়সীমঠা, পশরমঠাঝপর পদ্ধশত এবং মঠানিণ্ড অন্তভ্ুক্ত করুন): ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
সময়সীমঠা: নঠাগঠাি • •  (মঠাস•শিন•বছর) 

পশরমঠাঝপর পদ্ধশত (প্রঝযঠাজ্য সমস্ শনব্ঠাচন করুন):    আনুষ্ঠাশনক পদ্ধশত - (সরঞ্জঠাম/পদ্ধশত ব্যবহৃত) __________________________     শরেণীকক্ শভশতিক মূি্যঠায়ন - (ব্যবহৃত সরঞ্জঠাম/পদ্ধশত) _____________________________        

                                                                                                       পয্ঝবক্ণ িশিি     মঠানসম্মত মূি্যঠায়ন- (সরঞ্জঠাম/পদ্ধশত ব্যবহৃত) ____________________     িফতর মূি্যঠায়ন         অন্যঠান্য_______________________

মঠানিণ্ড (িক্তঠা এবং ধঠারণ):  সশহত___________  % যথঠাযথতঠা        % হ্ঠাস   ____ এর বঠাইঝর ____ পরীক্ঠা    % বৃশদ্ধ   অন্যঠান্য________  

ই.এস.ওয়ঠাই. িক্্য?   হ্্যঠা   নঠা 
 জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা:  এই িক্্যটি শক জরুরী অবস্ঠার সময় শিশখত শহসঠাঝব বঠাস্বঠায়ন করঠা শযঝত পঠাঝর যঠার ফঝি সু্ি ১০ বঠা তঠার শবশে শিন েঠারীশরকভঠাঝব বন্ থঠাঝক? 
        হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, এই িঝক্্য প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন: __________________________________________________________________________________________

শকভঠাঝব অশভভঠাবকঝক আই.ই.শপ. িঝক্্যর শিঝক শেক্ঠাথীথী র অগ্রগশত সম্পঝক্ অবশহত করঠা হঝব? ______________________________________________________________________________________
কত বঠার?    সঠাতিঠাশহক         শদ্-সঠাতিঠাশহক         মঠাশসক         অন্তব্তীথী          বত্রমঠাশসক         শচশনিত করঠার সমঝয়র সমঠাশতি         অন্যঠান্য____________________



পপপপপপ 31
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 31

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
শভ. শসবঠা সমূহ

 শবঝেে শেক্ঠা শসবঠা

শসবঠার প্রকৃশত অবস্ঠান শসবঠা বণ্নঠা শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি) P  = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য শসবঠার সঠারঠাংে

 শরেণীকক্ শনঝি্েনঠা
(শরেণীকক্ শনঝি্েনঠার জন্য 
শসেঝনর সংখ্যঠা শচশনিত করঠা 
ঐশছেক) 

 েঠারীশরক শেক্ঠা
 বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা শচশকৎসঠা
 ভ্রমণ প্রশেক্ণ

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা

শসেন 
সমূঝহর 
সংখ্যঠা

 ১ 
 ২
 ৩ 
 ৪
 ৫ 
 ৬
 

অন্যঠান্য
 
____
 

সমঝয়র বিঘ্্য 

____ ঘন্ঠা সমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক 
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক

মঠাস•শিন 
বছর

মঠাস•শিন 
বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)     
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)      
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________   P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 

                                                                                                                           আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা 
সময়: 

 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠা-
সমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠা প্রকৃশত ই.এস.ওয়ঠাই. 
অবস্ঠান

ই.এস.ওয়ঠাই. শসবঠা বণ্নঠা ই.এস.ওয়ঠাই. 
শুরু তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. 
শেে তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. প্রিঠানকঠারী(গুশি)
P  = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

শসবঠার সঠারঠাংে

 শরেণীকক্ শনঝি্েনঠা
(শরেণীকক্ শনঝি্েনঠার জন্য 
শসেঝনর সংখ্যঠা শচশনিত করঠা 
ঐশছেক)

 েঠারীশরক শেক্ঠা
 বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা শচশকৎসঠা
 ভ্রমণ প্রশেক্ণ

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা

শসেঝনর 
সংখ্যঠা

 ১ 
 ২
 ৩ 
 ৪
 ৫ 
 ৬
 

অন্যঠান্য
 
____

সমঝয়র বিঘ্্য

____ ঘন্ঠা সমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 

  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক 

মঠাস•শিন 
বছর 

মঠাস•শিন 
বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্  P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ  P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক  P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক  P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক  P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী   P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক  P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা  P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক  P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক  P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.)                                         P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.)                                          P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা____________________________     P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠার শরেণীকক্ শেক্ক
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________  P     শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 

                                                                                                                          আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা 
সময়: 

 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠা-
সমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

িপরয়ষবা(গুপল) পবতরয়ের আয়লাচনা:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা:  এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাটি শক জরুরী অবস্ঠার সময় শিশখত শহসঠাঝব প্রঝয়ঠাগ করঠা শযঝত পঠাঝর যঠার ফঝি ১০ বঠা তঠার শবশে শিন সু্ি বন্ থঠাঝক? 
    হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাঝত প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন:  _________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

শসবঠা সমূহ

P

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী



শচশকৎসঠা সহকঠারী

ভশ. সঝবঠাসমূহ

 সম্পরকদিত শসবঠা

শসবঠার প্রকৃশত অবস্ঠান শসবঠা বণ্নঠা শুরু তঠাশরখ শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি) P  = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য শসবঠার সঠারঠাংে

 অশডওিশজকঠাি শসবঠা সমূহ
 মঠানশসক শসবঠা
 শপেঠাগত শথরঠাশপ
 েঠারীশরক শচশকৎসঠা
 শবঝনঠািন
 প্রঠাথশমক সনঠাক্তকরণ এবং মূি্যঠায়ন
পরঠামে্ সম্পরকদিত শসবঠা
 শবি্যঠািয় স্ঠাস্্য পশরঝেবঠা
 সঠামঠাশজক কঠাজ শসবঠা
 অশভভঠাবক পরঠামে্ ও প্রশেক্ণ
 পুনব্ঠাসন পরঠামে্
  অশভঝযঠাজন এবং গশতেীিতঠা প্রশেক্ণ 
পশরঝেবঠা

  স্ঠাস্্য শসবঠাসমূহ  
(ডঠায়ঠাগনস্টিক এবং মূি্যঠায়ন)

 অন্যঠান্য শথরঠাশপ সমূহ 
______________

 শিঠাভঠােী পশরঝেবঠা
 বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা শথরঠাশপ 
 শুরেুেঠা শসবঠা

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা

শসেঝনর 
সংখ্যঠা

 ১
 ২
 ৩
 ৪
 ৫
 ৬
 

অন্যঠান্য
 
____
 

সমঝয়র বিঘ্্য

____ ঘন্ঠাসমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক 

মঠাস•শিন

বছর

মঠাস•শিন

বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্ P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী  P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.) P   শপেঠাগত 
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.) 
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.) P   
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা____________________________ P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা
P   শবঝেে শেক্ঠার শরেণীকক্ শেক্ক
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________  P   শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                           আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা 
সময়: 

 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠা-
সমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

 পশরবহন

ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠা প্রকৃশত ই.এস.ওয়ঠাই. 
অবস্ঠান

ই.এস.ওয়ঠাই. শসবঠা বণ্নঠা ই.এস.ওয়ঠাই. 
শুরু তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. 
শেে তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. প্রিঠানকঠারী(গুশি)
P   = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

শসবঠার সঠারঠাংে

 অশডওিশজকঠাি শসবঠা সমূহ
 মঠানশসক শসবঠা
 শপেঠাগত শথরঠাশপ
 েঠারীশরক শচশকৎসঠা
 শবঝনঠািন
 প্রঠাথশমক সনঠাক্তকরণ এবং মূি্যঠায়ন
পরঠামে্ সম্পরকদিত শসবঠা
 শবি্যঠািয় স্ঠাস্্য পশরঝেবঠা
 সঠামঠাশজক কঠাজ শসবঠা
 অশভভঠাবক পরঠামে্ ও প্রশেক্ণ
 পুনব্ঠাসন পরঠামে্
 অশভঝযঠাজন এবং গশতেীিতঠা প্রশেক্ণ 

পশরঝেবঠা
 স্ঠাস্্য শসবঠাসমূহ  

     (ডঠায়ঠাগনস্টিক এবং মূি্যঠায়ন)
 অন্যঠান্য শথরঠাশপ সমূহ 

______________
 শিঠাভঠােী পশরঝেবঠা
 বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা শথরঠাশপ
 শুরেুেঠা শসবঠা

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা 

শসেঝনর 
সংখ্যঠা

 ১
 ২
 ৩
 ৪
 ৫
 ৬
 

অন্যঠান্য
 
____

সমঝয়র বিঘ্্য

____ ঘন্ঠাসমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক 

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

মঠাস•শিন

বছর

মঠাস•শিন

বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্     P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ     P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক     P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক     P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক     P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী      P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক     P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা     P   শবি্যঠািয় পরঠামে্িঠাতঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক     P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক     P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.)     P   শপেঠাগত
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.) 
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.)                                          P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা____________________________    P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা
P   শবঝেে শেক্ঠার শরেণীকক্ শেক্ক
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী___________________    P   শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 
P   পশরঝেশবকঠা                                                                                          আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা 
সময়: 

 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠা-
সমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

প্দান করা হয়ল িপরবহন িপরয়ষবার পববরে সহ িপরয়ষবা(গুপল) পবতরয়ের আয়লাচনা: ____________________________________________________________________________________________________________

      জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা:  এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাটি শক জরুরী অবস্ঠার সময় শিশখত শহসঠাঝব প্রঝয়ঠাগ করঠা শযঝত পঠাঝর যঠার ফঝি ১০ বঠা তঠার শবশে শিন সু্ি বন্ থঠাঝক? 

    হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাঝত প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন: __________________________________________________________________________________________

শসবঠাসমূহ

শচশকৎসঠা সহকঠারী

 পশরবহন

সহকঠারী

সহকঠারী

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

পপপপপপ 32
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 32

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
শভ. শসবঠা সমূহ



ভশ. সঝবঠাসমূহ

 কম্জীবন এবং প্রযুশক্ত শেক্ঠা পশরঝেবঠা

শসবঠার প্রকৃশত অবস্ঠান শসবঠা বণ্নঠা শুরু 
তঠাশরখ

শেে তঠাশরখ প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

শসবঠার সঠারঠাংে

 কম্জীবন এবং প্রযুশক্ত শেক্ঠা 
শপ্রঠাগ্রঠাম ডশব্উ/সহঠায়তঠা শসবঠা 
সমূহ

 বৃশতিমূিক মূি্যঠায়ন
 প্রঠাক-বৃশতিমূিক উঝদেে্য সহ 

শবঝেে শেক্ঠা কঠায্রিম

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা

শসেঝনর 
সংখ্যঠা

 ১
 ২
 ৩
 ৪
 ৫
 ৬
 অন্যঠান্য

 
____
 

সমঝয়র বিঘ্্য

____ ঘন্ঠাসমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 

  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক  

মঠাস•শিন 
বছর

মঠাস•শিন 
বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্     P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ     P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক     P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক     P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক     P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী      P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক     P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা     P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক     P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক     P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.)     P   শপেঠাগত
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.)              
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.)                                          P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা 
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)                     
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা___________________________        P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা 
P   শবঝেে শেক্ঠার শরেণীকক্ শেক্ক                            
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________ P    শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 

                                                                                                                         আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা 
সময়: 

 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠাসমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠা প্রকৃশত ই.এস.ওয়ঠাই. 
অবস্ঠান

ই.এস.ওয়ঠাই. শসবঠা বণ্নঠা ই.এস.
ওয়ঠাই. শুরু 

তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. 
শেে তঠাশরখ

ই.এস.ওয়ঠাই. প্রিঠানকঠারী(গুশি)
 = প্রঠাথশমক,  = অন্যঠান্য

শসবঠার সঠারঠাংে

 কম্জীবন এবং প্রযুশক্ত শেক্ঠা 
শপ্রঠাগ্রঠাম ডশব্উ/সহঠায়তঠা শসবঠা 
সমূহ

 বৃশতিমূিক মূি্যঠায়ন
 প্রঠাক-বৃশতিমূিক উঝদেে্য সহ 

শবঝেে শেক্ঠা কঠায্রিম

 সঠাধঠারণভঠাঝব
  শেক্ঠা

 বঠাশহঝর
  সঠাধঠারণ
  শেক্ঠা

শসেঝনর 
সংখ্যঠা

 ১
 ২
 ৩
 ৪
 ৫
 ৬
 অন্যঠান্য

 
____

সমঝয়র বিঘ্্য

____ ঘন্ঠাসমূহ

____ শমশনরসমূহ

কম্পঠাঙ্ক

 বিশনক
 সঠাতিঠাশহক  
 মঠাশসক
 বঠারেদিক
  শুধুমঠাত্র 
একবঠার 
  বত্রমঠাশসক
  অধ্-

     বঠারেদিক 

মঠাস•শিন 
বছর

মঠাস•শিন 
বছর

সময়কঠাি
______সতিঠা-
হসমূহ

P   অশভঝযঠাজন ও গশতেীিতঠা শবঝেেজ্     P   অশডওিশজস্ট
P   বকৃ্ততঠা ভঠােঠা শরঠাগশবি্যঠাশবৎ     P   মঝনঠাশবজ্ঠানী
P   বশধর ও রেবণেশক্তর শেক্ক     P   আই.ই.শপ. িি
P   িষৃ্টি প্রশতবন্ীঝির শেক্ক     P   শিঠাভঠােী
P   শপেঠাগত শচশকৎসক     P   শনঝি্েক সহকঠারী
P   ছঠাত্র কমীথী      P   েঠারীশরক শথরঠাশপস্ট
P   েঠারীশরক শেক্ঠা শেক্ক     P   গৃহশভশতিক শেক্ক
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা কমীথী রঠা     P   সু্ি উপঝিষ্টঠা
P   সঠাধঠারণ শেক্ঠার শেক্ক     P   সু্ি সমঠাজকমীথী
P   শপেঠা ও প্রযুশক্ত শেক্ক     P   শবঝনঠািনমূিক শথরঠাশপস্ট
P   সঠামঠাশজক শসবঠা শবভঠাগ (শড.এস.এস.)     P   শপেঠাগত
P   আচরণগত স্ঠাস্্য প্রেঠাসন (শব.এইচ.এ.) 
P   উন্নয়ন প্রশতবন্ী প্রেঠাসন (শড.শড.এ.)                                         P   েঠারীশরক শচশকৎসঠা
P   পুনব্ঠাসন শসবঠা শবভঠাগ (শড.ও.আর.এস.)
P   অন্যঠান্য সংস্ঠা____________________________   P   বকৃ্ততঠা/ভঠােঠা
P   শবঝেে শেক্ঠা শরেণীকক্ শেক্ক
P   অন্যঠান্য পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী____________________ P   শচশকতসঠাশবি্যঠাগত 

                                                                                                                        আচরণগত সহঠায়ক

শমঠার শসবঠা সময়: 
 সঠাতিঠাশহক
 মঠাশসক
 বঠারেদিক

____ঘন্ঠাসমূহ.

____শমশনর-
সমূহ.

িপরয়ষবা(গুপল) পবতরয়ের আয়লাচনা: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

      জরুর্ অবস্ার জন্ আই.ই.পি. িপরকল্পনা:  এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাটি শক জরুরী অবস্ঠার সময় শিশখত শহসঠাঝব প্রঝয়ঠাগ করঠা শযঝত পঠাঝর যঠার ফঝি ১০ বঠা তঠার শবশে শিন সু্ি বন্ থঠাঝক? 

    হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, এই পশরঝেবঠা/ই.এস.ওয়ঠাই. পশরঝেবঠাঝত প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্নগুশি বণ্নঠা করুন: __________________________________________________________________________________________________

শসবঠাসমূহ 

P

P

শসবঠাসমূহ

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

শচশকৎসঠা সহকঠারী

সহকঠারী

সহকঠারী

পপপপপপ 33
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 33

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
শভ. শসবঠা সমূহ



কমপঝক্ শবশধশনঝেধ পশরঝবে (এি.আর.ই.) শসদ্ধঠান্ত গ্রহণ & বসঠাঝনঠার সঠারসংঝক্প 
প্রশতবন্ী একজন শেক্ঠাথীথী ঝক সঠাধঠারণ পঠা�্যরিঝমর প্রঝয়ঠাজনীয় পশরবত্ঝনর কঠারঝণ শুধমুঠাত্র বয়স-উপযকু্ত শনঝি্েমিূক শবন্যঠাঝস সঠাধঠারণ শেক্ঠা শথঝক সরঠাঝনঠা হয় নঠা।

সন্তঠান গণনঠার শযঠাগ্যতঠা শকঠাড
 (১) অক্ম ছঠাত্র একটি পঠাবশিক সু্ঝি অথবঠা একটি ননপঠাবশিক সু্ঝি রঠাখঠা হয় পঠাবশিক সংস্ঠা দ্ঠারঠা এফ.এ.শপ.ই. পঠাওয়ঠার জন্য।
 (২) সব্জনীন সংস্ঠার একটি শসবঠা পশরকপিনঠার মঠাধ্যঝম শবঝেে শেক্ঠা এবং/অথবঠা সংশলিষ্ট শসবঠা গ্রহণকঠারী প্রশতবন্ী শপতঠামঠাতঠার শযঠাগ্য শবসরকঠাশর শবি্যঠািঝয়র ছঠাত্র।
 (৩) শপতঠামঠাতঠার শযঠাগ্য শবসরকঠারী শবি্যঠািঝয়র শেক্ঠাথীথী  যঠারঠা সব্জনীন সংস্ঠা শথঝক শসবঠা গ্রহণ কঝর নঠা।
 (৪) পঠাবশিক সু্ঝির শযঠাগ্য শেক্ঠাথীথী   প্রশতবন্ী শপতঠামঠাতঠার প্রঠাথশমক শসবঠা প্রত্যঠাখ্যঠাঝনর কঠারঝণ শসবঠা নঠা পঠাওয়ঠা।
 (৬) ৩ বছর বয়ঝসর আঝগ অক্মতঠা সহ শযঠাগ্য ছঠাত্র। শপতঠা-মঠাতঠার সম্মশত-একটি আই.এফ.এস.শপ.-এর মঠাধ্যঝম প্রঠাথশমক হস্ঝক্প পশরঝেবঠা চঠাশিঝয় যঠান। 

আই.ই.শপ. িি শকঠান শ্সঝমন্ শবকপি শবঝবচনঠা কঝরঝছ? _______________________________________________________________________________________________________________
যশি বেেঝবর শনয়শমত কম্সূচী/সঠাধঠারণ শেক্ঠার পশরঝবে শথঝক সশরঝয় শিওয়ঠা হয়, তঠাহঝি পশরপূরক এইডস এবং পশরঝেবঠার ব্যবহঠাঝরর সঠাঝথ শবন্যঠাঝস শকন পশরঝেবঠা প্রিঠান করঠা যঠাঝব নঠা তঠার কঠারণ ব্যঠাখ্যঠা করুন: _________________
শসদ্ধঠান্ত(গুশি) জন্য নশথর শভশতি: ______________________________________________________________________________________________________________________________

 শবঝেে শেক্ঠার স্ঠান (প্রঠাক শবি্যঠািঝয়র বয়স ৩-৫): 
      প্রশত সতিঠাঝহ কমপঝক্ ১০ ঘন্ঠা শনয়শমত বেেব কঠায্রিঝম শযঠাগিঠান এবং শসই শবন্যঠাঝস শবঝেে শেক্ঠা এবং সম্পরকদিত পশরঝেবঠাগুশির শবশেরভঠাগ গ্রহণ                                                        
      প্রশত সতিঠাঝহ কমপঝক্ ১০ ঘন্ঠা শনয়শমত বেেব কম্সূশচঝত অংে শনওয়ঠা এবং অন্য শকঠাথঠাও অবস্ঠাঝন শবঝেে শেক্ঠা এবং সম্পরকদিত পশরঝেবঠাগুশির সংখ্যঠাগশরষ্তঠা অজ্ন করঠা        
      প্রশত সতিঠাঝহ ১০ ঘন্ঠারও কম বয়ঝসর একটি শনয়শমত বেেব কম্সূশচঝত অংে শনওয়ঠা এবং শসই শবন্যঠাঝস শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠার সংখ্যঠাগশরষ্তঠা গ্রহণ করঠা                        
      প্রশত সতিঠাঝহ ১০ ঘন্ঠারও কম সমঝয়র মঝধ্য শনয়শমত বেেব কম্সূশচঝত অংে শনওয়ঠা এবং অন্য শকঠান স্ঠাঝন শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠাগুশির সংখ্যঠাগশরষ্তঠা অজ্ন করঠা         
      পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারীর অবস্ঠান  আিঠািঠা ক্ঠাস                                  ব্যশক্তগত পৃথক শিবঠা শবি্যঠািয়                        ব্যশক্তগত আবঠাশসক সুশবধঠা                       
      বঠাশড  সব্জনীন আিঠািঠা শিবঠা শবি্যঠািয়          সব্জনীন আবঠাশসক সুশবধঠা

শমঠার সময়      শমঠার সময় বঠাইঝর  শমঠার সময় 
শবি্যঠািয় সতিঠাহ: ______ঘন্ঠা সমূহ.______শমশনর সমূহ/সতিঠাহ     সঠাধঠারণ শেক্ঠার:______ঘন্ঠা সমূহ.______শমশনর সমূহ/সতিঠাহ  সঠাধঠারণ শেক্ঠা:______ঘন্ঠা সমূহ.______শমশনর সমূহ/সতিঠাহ{ {{ }} }_

=

 শবঝেে শেক্ঠার স্ঠান (শবি্যঠািয় বয়স শক-২১):

 

  অভ্যন্তরীণ সঠাধঠারণ শেক্ঠা (৮০% বঠা তঠার শবশে)  সব্জনীন পৃথক শিবঠা শবি্যঠািয়           ব্যশক্তগত আবঠাশসক সুশবধঠা          শপতঠামঠাতঠার ব্যশক্তগত শবি্যঠািঝয় রঠাখঠা হঝয়ঝছ  
      গড______ %/শিন  অভ্যন্তরীণ সঠাধঠারণ শেক্ঠা (৪০% - ৭৯%)  ব্যশক্তগত পৃথক শিবঠা শবি্যঠািয়            গৃহঠাশভমুখ/হঠাসপঠাতঠাি
  অভ্যন্তরীণ সঠাধঠারণ শেক্ঠা (৪০%এর কম)  সব্জনীন আবঠাশসক সুশবধঠাশ               সংঝেঠাধনমূিক সুশবধঠা

 এি.আর.ই. বঠাছঠাই করঠার সময়, শেক্ঠাথীথী  বঠা শসগুশির গুণমঠাঝনর উপর শকঠান সভিঠাব্য ক্শতকর প্রভঠাব আঝছ শক?   হ্্যঠা   নঠা 

নশথপত্রশসদ্ধঠান্ত (গুশির) জন্য শভশতি: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
পশরঝেবঠাগুশি ময়র্ ছঠাঝত্রর বঠাশড শবি্যঠািয়(প্রশতবন্ী নঠা হঝি শেক্ঠাথীথী  শবি্যঠািঝয় পডঝব)?   হ্্যঠা   নঠা   যশি নঠা হয়, শসদ্ধঠান্ত (গুশির) জন্য নশথর শভশতি: ______________________________________________________________________
যশি নঠা হয়, তঠাহঝি বসঠাঝনঠা হয় �তটা সম্ভব বন্ করুন ছঠাঝত্রর বঠাশড?  হ্্যঠা   নঠা  যশি নঠা হয়, শসদ্ধঠান্ত (গুশির) জন্য নশথর শভশতি: ___________________________________________________________________________________
িপরবহন প্য়োজন পবয়বচনা:   শেক্ঠাথীথী ঝির অনন্য চঠাশহিঠার উপর শভশতি কঝর বঠা শবঝেে শেক্ঠা পশরঝেবঠাগুশিঝত শেক্ঠাথীথী ঝির প্রঝবেঠাশধকঠাঝরর অনুমশত শিওয়ঠার জন্য শক সংশলিষ্ট পশরঝেবঠা পশরবহন প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা   নঠা         যশি হ্্যঠা, শবঝবচনঠা করুন: ________
পশরবহঝনর সময় শেক্ঠাথীথী ঝক সহঠায়তঠা করঠার জন্য শক শবঝেে সরঞ্জঠাম প্রঝয়ঠাজন?   হ্্যঠা   নঠা   যশি হ্্যঠা, ব্যঠাখ্যঠা করুন: _________________________________________________________________________________________
পশরবহন চিঠাকঠািীন শেক্ঠাথীথী ঝির থঠাকঠার জন্য শক কমীথী ঝির প্রঝয়ঠাজন?    হ্্যঠা   নঠা  যশি হ্্যঠা, কমীথী ঝির তঠাশিকঠা প্রকঠার(গুশি): ____________________________________________________________________________________
পশরবহন চিঠাকঠািীন ছঠাত্রঝক সঠাহঠায্য করঠার জন্য অন্যঠান্য সহঠায়তঠার প্রঝয়ঠাজন শক?    হ্্যঠা   নঠা  যশি হ্্যঠা, ব্যঠাখ্যঠা করুন: ________________________________________________________________________________________
বয়স এবং অক্মতঠা, সময় এবং ভ্রমঝণর সঠাঝথ জশডত িরূবে এবং শনণ্ঝয় শেক্ঠাথীথী র অনন্য চঠাশহিঠা শবঝবচনঠা করঠার আঝিঠাচনঠা সম্পরকদিত পশরঝেবঠা পশরবহঝনর জন্য প্রঝয়ঠাজন:     ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শেক্ঠাথীথী  একঠাঝডশমক, অ-একঠাঝডশমক এবং বশহরঠাগত শরিয়ঠাকিঠাঝপ অ-প্রশতবন্ী সহকমীথী ঝির সঠাঝথ অংে শনঝব নঠা, তঠার পশরমঠাণ ব্যঠাখ্যঠা করুন? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. বঠাসস্ঠান শবভঠাগ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. বঠাসস্ঠান শবি্যঠািয় ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. পশরঝেবঠা শবভঠাগ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. শবি্যঠািয় শসবঠা ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পপপপপপ 34
পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 34

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
VI. তথ্য বসঠাঝনঠা



VII. অনুমোিন(গুিশ)

িপরয়ষবার সূচনার জন্ সম্মপত (শুরুমাত্র প্ারপমক আই.ই.পি.)
আশম এই কঝম্র কঠারণগুশি শিশখতভঠাঝব আমঠাঝক অবশহত কঝর মূি্যঠায়ন প্রশতঝবিঝনর একটি অনুশিশপ শপঝয়শছ।  
আই.ই.শপ.- এ বরণদিত শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট শসবঠা প্রিঠান করঠা হঝব।  আশম বুেঝত পঠাশর শয আই.ই.শপ. পয্ঠায়রিঝম পয্ঠাঝিঠাচনঠা করঠা হঝব শকন্তু বঠারেদিঝকর শচঝয় কম নয়।
আশম বুেঝত পঠাশর শয পঠাশরবঠাশরক শেক্ঠা অশধকঠার এবং শগঠাপনীয়তঠা আইন (এফ.ই.আর.শপ.এ) এর শবধঠান ছঠাডঠা আমঠার স্ঠাক্শরত এবং শিশখত সম্মশত ছঠাডঠা নশথ সমূহ প্রকঠাে করঠা হঝব নঠা।  এই আইনটি একটি পঠাবশিক সু্ি বঠা শেক্ঠা সংস্ঠার কঠাঝছ 
শেক্ঠাগত নশথ প্রকঠাঝের অনুমশত শিয়।
আশম বুেঝত পঠাশর শয আমঠার সম্মশত শস্ছেঠায় এবং আশম শয শকঠান সময় সম্মশত প্রত্যঠাহঠার করঝত পঠাশর।  যশি আশম সম্মশত প্রত্যঠাহঠার কশর তঝব এটি পূব্বতীথী  নয়। যশি আমঠার সন্তঠানঝক প্রঠাথশমক শেক্ঠা ও সংশলিষ্ট শসবঠা প্রিঠাঝনর পর আমঠার সন্তঠাঝনর শবঝেে 
শেক্ঠা শসবঠা গ্রহঝণর জন্য আশম শিশখতভঠাঝব সম্মশত প্রত্যঠাহঠার কশর, তঠাহঝি সব্জনীন সংস্ঠাঝক আমঠার সন্তঠাঝনর শেক্ঠা শরকড্ সংঝেঠাধন করঝত হঝব নঠা যঠাঝত আমঠার সন্তঠাঝনর শবঝেে প্রঠাশতির শকঠাঝনঠা প্রসঙ্গ মুঝছ শফিঠা যঠায়। আমঠার সম্মশত প্রত্যঠাহঠাঝরর 
কঠারঝণ শেক্ঠা এবং সম্পরকদিত পশরঝেবঠা।
আশম বুেঝত পঠাশর শয সব্জনীন সংস্ঠা তথ্য জমঠা শিঝব যঠা শবঝেে পশরঝেবঠা তথ্য পদ্ধশতর জন্য ব্যবহঠার করঠা হঝব। এই শসঝস্টমটি এম.এস.শড.ই. এবং অন্যঠান্য রঠাজ্য সংস্ঠাগুশি যথঠাযথভঠাঝব ব্যবহঠার করঝব, যঠাঝত কম্সূশচর তহশবি সশরিয় করঠা যঠায় এবং শয 
শকঠাঝনঠা প্রঝয়ঠাজনীয় মূি্যঠায়ঝন আমঠার সন্তঠাঝনর অশধকঠার শনশশ্চত করঠা যঠায়। 
আই.ই.শপ. িঝির সংকপি(গুশি) সম্পঝক্ আমঠার মঠাতৃভঠােঠা বঠা শযঠাগঠাঝযঠাঝগর অন্যঠান্য পদ্ধশত সম্পঝক্ আমঠাঝক জঠানঠাঝনঠা হঝয়ঝছ।
আমঠাঝক আমঠার অশধকঠার সম্পঝক্ অবশহত করঠা হঝয়ঝছ, শযমন ব্যঠাখ্যঠা করঠা হঝয়ঝছ পদ্ধশতগত সুরক্ঠা - শপতঠামঠাতঠার অশধকঠার িশিি, আশম শপঝয়শছ।

আমঠার সন্তঠাঝনর আই.ই.শপ.- এ শনরিদিষ্ট কঝর আশম আমঠার সন্তঠাঝনর জন্য শবঝেে শেক্ঠা এবং সংশলিষ্ট পশরঝেবঠা শুরু করঝত সম্মত।

পিতামাতার স্াক্র:        তাপরখ:       

________________________________________________   __________________

অনুঝমঠািন(গুশি)অনুঝমঠািন(গুশি)
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নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
VII. অনুঝমঠািন(গুশি)



VII. অনুমোিন(গুিশ)

 

প্রিঠানকঠারী সংস্ঠা প্রকঠাে করঠার পূঝব্ই শপতঠামঠাতঠার সম্মশত গ্রহণ করঝত হঝব, শবজ্শতির উঝদেঝে্য, তঠাঝির সন্তঠাঝনর ব্যশক্তগতভঠাঝব েনঠাক্তঝযঠাগ্য তথ্য শমশরি্যঠাডি স্ঠাস্্য অশধিতির (এম.শড.এইচ.), শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা কম্সূশচর প্রেঠাসঝনর জন্য িঠায়ী 
রঠাষ্ট্রীয় সংস্ঠা, পঠাশরবঠাশরক শেক্ঠাগত অশধকঠাঝরর সঠাঝথ সঠামঞ্জস্যপূণ্ এবং শগঠাপনীয়তঠা আইন (এফ.ই.আর.শপ.এ.) এবং প্রশতবন্ী শেক্ঠা আইন (আই.শড.ই.এ.)।  সম্মশত প্রিঠান কঝর, আপশন শিশখতভঠাঝব বুেঝত এবং সম্মত হন শয সব্জনীন 
সংস্ঠা আপনঠার সন্তঠাঝনর শমশডঝকঝড প্রঝবে করঝত পঠাঝর যঠাঝত আপনঠার সন্তঠাঝনর জন্য পশরঝেবঠা প্রিঠান করঠা হয়।

আপনঠার সন্তঠানঝক শবনঠামূঝি্য উপযুক্ত জনশেক্ঠা (এফ.এ.শপ.ই.) প্রিঠাঝনর জন্য, প্রিঠানকঠারী সংস্ঠা নঠাও করঝত পঠাঝর:

  •     আপনঠার সন্তঠানঝক আই.শড.ই.এ. এর অধীঝন এফ.এ.শপ.ই. পঠাওয়ঠার জন্য রঠাঝজ্যর শচশকৎসঠা সহঠায়তঠার জন্য শনবন্ন করুন বঠা নশথভুক্ত করঠা প্রঝয়ঠাজন, 

  •     আপনঠাঝক পঝকঝরর বঠাইঝর ব্যয় করঝত হঝব শযমন পশরঝেবঠাগুশির জন্য িঠাবী িঠাশখি করঠার সময় একটি কত্নঝযঠাগ্য বঠা সহ-শবতঝনর পশরমঠাণ প্রিঠান,

  •     শচশকৎসঠা সহঠায়তঠার অধীঝন আপনঠার সন্তঠাঝনর সুশবধঠাগুশি ব্যবহঠার করুন যশি শসই ব্যবহঠারটি হয়:

         ০ প্রঠাপ্য আজীবন কভঠাঝরজ বঠা অন্য শকঠান বীমঠাকৃত সুশবধঠা হ্ঠাস করুন;

         ০  আপনঠার পশরবঠাঝর এমন পশরঝেবঠাগুশির জন্য অথ্ প্রিঠান যঠা অন্যথঠায় শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা দ্ঠারঠা আছেঠাশিত হঝব এবং শযটি আপনঠার সন্তঠাঝনর সু্ঝি পডঠার সমঝয়র বঠাইঝর প্রঝয়ঠাজন হঝব;

         o  শপ্রশময়ঠাম বৃশদ্ধ বঠা সুশবধঠা বঠা বীমঠা বন্ করঠার শিঝক পশরচঠাশিত কঝর; অথবঠা

         ০  সঠামশগ্রক স্ঠাস্্য-সংরিঠান্ত ব্যঝয়র উপর শভশতি কঝর বঠাশড এবং সম্প্রিঠায়শভশতিক মওকুঝফর জন্য শযঠাগ্যতঠার ে্ুশক হ্ঠাস।

শয শকঠাঝনঠা সময় প্রঝিঝের শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা কম্সূশচঝত ব্যশক্তগতভঠাঝব েনঠাক্তঝযঠাগ্য তথ্য প্রকঠাঝের জন্য আপনঠার সম্মশত প্রত্যঠাহঠার করঠার অশধকঠার আপনঠার আঝছ।

আপশন যশি আপনঠার সন্তঠাঝনর ব্যশক্তগতভঠাঝব েনঠাক্তঝযঠাগ্য তথ্য প্রকঠাে করঠার জন্য প্রিঠানকঠারী সংস্ঠার সম্মশত প্রত্যঠাহঠার কঝরন তঝব এটি প্রিঠানকঠারী সংস্ঠাঝক তঠার িঠায় শথঝক মুশক্ত শিয় নঠা যঠাঝত শনশশ্চত করঠা যঠায় শয আপনঠার সন্তঠাঝনর জন্য 
প্রঝয়ঠাজনীয় সমস্ পশরঝেবঠা আপনঠার কঠাঝছ শবনঠা মূঝি্য প্রিঠান করঠা হঝয়ঝছ।

ছাত্র পক এম.এ. করার য�াগ্?   হ্্যঠা  নঠা এম.এ. নম্বর _______________________
আশম প্রশতবন্ী সন্তঠাঝনর জন্য পশরঝেবঠা সমন্বয় করঝত সম্মত এবং এই আই.ই.শপ.- এ শচশনিত পশরঝেবঠা সমন্বয়কঠারীঝক এম.এ. পশরঝেবঠা সমন্বয়কঠারী শহঝসঝব শনঝয়ঠাগ করঠা শযঝত পঠাঝর। (কমঠার ১০.০৯.৫২)
আশম বুেঝত পঠাশর শয আশম আমঠার সন্তঠাঝনর জন্য এম.এ. শসবঠা সমন্বয়কঠারী শনব্ঠাচন করঝত স্ঠাধীন।  এই সমঝয়, আশম শনম্নশিশখত পশরঝেবঠা সমন্বয়কঠারী(গুশি) গ্রহণ কশর।
এম.এ. শসবঠা সমন্বয়কঠারীর নঠাম: _______________________________
এম.এ. শসবঠা সমন্বয়কঠারীর নঠাম: _______________________________
আশম বুেঝত পঠাশর শয আশম যশি ভশবে্যঝত এম.এ. শসবঠা সমন্বয়কঠারীর পশরবত্ন করঝত চঠাই, তঠাহঝি আশম একটি পশরবত্ন করঝত শবি্যঠািয়ঝক ডঠাকঝত পঠাশর।
আশম বুেঝত পঠাশর শয এই পশরঝেবঠার উঝদেে্য হি প্রঝয়ঠাজনীয় শচশকৎসঠা, সঠামঠাশজক, শেক্ঠাগত এবং অন্যঠান্য পশরঝেবঠাগুশিঝত প্রঝবেঠাশধকঠার িঠাঝভ সহঠায়তঠা করঠা।
শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা প্রঝবেঠাশধকঠার সুশবধঠাগুশি করঠার জন্য আশম প্রিঠানকঠারী সংস্ঠাঝক আমঠার সন্তঠাঝনর ব্যশক্তগতভঠাঝব সনঠাক্তঝযঠাগ্য তথ্য রঠাঝজ্যর শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা কম্সূশচঝত প্রকঠাে করঝত সম্মশত শিশছে।
আশম পশরঝেবঠা প্রিঠানকঠারী সংস্ঠাঝক আমঠার সন্তঠাঝনর আই.ই.শপ. িক্্য বঠাস্বঠায়ঝনর সঠাঝথ সম্পরকদিত স্ঠাস্্য সমশন্বত পশরঝেবঠার জন্য শমশডঝকঝডর কঠাছ শথঝক খরচ আিঠাঝয়র অনুমশত শিই।
আশম বুেঝত পঠাশর শয যশি আশম প্রিঠানকঠারী সংস্ঠাঝক এম.এ. তহশবঝির প্রঝবেঠাশধকঠাঝরর অনুমশত শিঝত অস্ীকঠার কশর, তঠাহঝি এটি প্রিঠানকঠারী সংস্ঠাঝক তঠার িঠাশয়বে শথঝক মুশক্ত শিয় নঠা যঠাঝত আমঠার সন্তঠাঝনর জন্য সমস্ প্রঝয়ঠাজনীয় 
পশরঝেবঠা শপতঠামঠাতঠাঝক শবনঠা মূঝি্য প্রিঠান করঠা হয়।
আশম বুেঝত পঠাশর শয এই পশরঝেবঠা অন্যঠান্য এম.এ. সুশবধঠার জন্য আমঠার সন্তঠাঝনর শযঠাগ্যতঠাঝক সীমঠাবদ্ধ বঠা অন্যথঠায় প্রভঠাশবত কঝর নঠা।  আশম এরঠাও বুেঝত পঠাশর শয আমঠার সন্তঠান এম.এ. -এর অধীঝন একই ধরঝনর মঠামিঠা পশরচঠািনঠার 
পশরঝেবঠা নঠাও শপঝত পঠাঝর যশি শস একঠাশধক ধরঝনর শযঠাগ্যতঠা অজ্ন কঝর।

পিতামাতার স্াক্র:        তাপরখ:

_________________________________________    __________________

শচশকৎসঠা সহঠায়তঠা (এম.এ.)
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পৃথকীকৃত শিক্ষা কষার্যক্রম (আই.ই.শপ.)
মমশিল্ষান্ড মটেট শিক্ষা শিভষাগ (এম.এস.শি.ই.) প্ষাথশমক ইন্ষািভভনিন এিং শিভিষ শিক্ষা পশিভষিষা শিভষাগ পৃষ্ঠা 36

নাম:	 	 সংস্থা:	 আই.ই.পি.	দলের	সভার	তারিখ:						/						/

 (১৫ জুলাই, ২০২২ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুমোদিত ফর্ম)  
VII. অনুঝমঠািন(গুশি)


