খসড়া _____________________
অনুম�োদিত
সংশ�োধিত _________________

শিক্ষার্থীদের তথ্য

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 1

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

শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের তথ্য
প্রথম নাম: __________________ মাঝের নাম:___________শেষের নাম:____________________________
ঠিকানা:____________________________________________________________________________
শহর:_______________________________________ রাষ্ট্র:_________ প�োষ্টক�োড:__________________
শ্রেণী:____________________

পিতামাতা/অভিভাবক 1

প্রথম নাম:

বাসার ফ�োন: (

এম.আই.:

)

শেষ নাম:

-

মুঠ�োফ�োন: (

)

-

ইমেইল:

অনন্য শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ নম্বর (রাজ্য):_____________________________________________________

মাতৃ ভাষা, যদি ইংরেজি না হয়:

শিক্ষার্থী পরিচয় নম্বর (স্থানীয়):____________________________________________________________

দ�োভাষীর প্রয়োজন?

জন্ম তারিখ:

পিতামাতা/অভিভাবক ২
প্রথম নাম:___________________________ এম.আই.:_ শেষ নাম:_______________________________

•

•

বয়স:___________ লিঙ্গ:

(মাস•দিন•বছর)
পুরুষ

মহিলা

বাসার ফ�োন: (

জাতি ক�োডগুলি

হ্ যাঁ

শিক্ষার্থীর মাতৃ ভাষা:_______________________________________________________________________________

আবাসিক বিভাগ:______________________________________________________________________
আবাসিক বিদ্যালয়:____________________________________________________________________
পরিষেবা বিভাগ:_______________________________________________________________________
পরিষেবা বিদ্যালয়:_____________________________________________________________________
জরুরী ভিত্তিতে অপসারনের জন্য শিক্ষার্থী্র কি নির্দিষ্ট আবাসনের প্রয়োজন?

হ্ যাঁ

না

যদি হ্ যাঁ হয়, তাহলে নির্বাসন আবাসন(গুলি) এখানে বলুন: _______________________________________________
ক�োন এখতিয়ার আর্থিকভাবে দায়ী?_____________________________________________________________________
হ্ যাঁ

না

যদি হ্ যাঁ হয়, রাজ্য সংস্থার নাম: _________________________________________________________________________
শিক্ষার্থীর কি পিতামাতার প্রতিনিধি প্রয়োজন?

হ্ যাঁ

না

পিতামাতার প্রতিনিধি নাম:____________________________________প্রতিনিধি মুঠ�োফ�োন: ______________________

প্রস্থান তথ্য

প্রস্থান তারিখ:
প্রস্থান বিভাগ:

•

•

-

মুঠ�োফ�োন: (

)

-

মাতৃ ভাষা, যদি ইংরেজি না হয়:
দ�োভাষীর প্রয়োজন?

হ্ যাঁ

না

মামলা ব্যাবস্থাপক:
আই.ই.পি. দলগত বৈঠকের তারিখ(গুলি):

না

ছাত্রটি কি বর্ত মানে রাষ্ট্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং হেফাজতে রয়েছে?

)

না

ইমেইল:

জাতিগত: হিস্পানিক বা ল্যাটিন�ো □ হ্ যাঁ □ না
□আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা আলাস্কান স্থানীয়
□ স্থানীয় হাওয়াইয়ান বা অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
□এশিয়ান □ কাল�ো বা আফ্রিকান আমেরিকান
□ সাদা
একজন ইংরেজি শিক্ষার্থী হিসেবে চিহ্নিত ছাত্র:

হ্ যাঁ

আই.ই.পি. বার্ষিক পর্যাল�োচনার তারিখ:
অভিভাবককে এর একটি অনুলিপি প্রদান করা হয়েছিল পদ্ধতিগত সুরক্ষা পিতামাতার অধিকার দলিল.
পিতামাতাকে আই.ই.পি. দল প্রক্রিয়ায় পিতামাতার অধিকার এবং দায়িত্বের একটি ম�ৌখিক এবং লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছিল।
পিতামাতাকে মেরিল্যান্ডের একটি অনুলিপি সহ বাসয�োগ্য পরিষেবাগুলিতে প্রবেশ সম্পর্কে ম�ৌখিক এবং লিখিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল
বিমা প্রশাসনের অভিভাবকদের অভ্যাসগত পরিষেবার নির্দে শিকা।

স্থানীয় ভাষা অনুবাদ: পিতামাতাকে জানান�ো হয়েছে

হ্ যাঁ

না

এন/এ

পিতামাতাকে অনুর�োধ করা হয়েছে

হ্ যাঁ

না

প্রস্তাবিত বার্ষিক পর্যাল�োচনার তারিখ:
সবচেয়ে সাম্প্রতিক মূল্যায়ন তারিখ:
অনুমিত মূল্যায়ন তারিখ:
প্রাথমিক অক্ষমতা:
অক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত এলাকা:

(মাস • দিন • বছর)

এ - সাধারণ শিক্ষায় ফিরে এসেছেন (এই শিক্ষার্থী কি স্কুলে পড়াশ�োনা করে?
হ্ যাঁ
না )
সি - প্রোগ্রাম সমাপ্তির মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয় সনদপত্র প্রাপ্ত
ডি - ২১ বছর বয়সে প�ৌঁছেছে
ই - মৃত
এইচ - ঝরে পরা
আই - বিশেষ মামলা
জে - পিতামাতা পরিষেবার জন্য সম্মতি প্রত্যাহার করে

বি- মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে স্নাতক
এফ - সরান�ো হয়েছে, অবিরত বলে পরিচিত

আই.ই.পি. দলের অংশগ্রহণকারীরা
আই.ই.পি. মামলা ব্যাবস্থাপক:____________________________

অধ্যক্ষ/মন�োনীত:___________________________________

বিদ্যালয় মন�োবিজ্ঞানী:________________________________

সংস্থা প্রতিনিধি:_____________________________________

আই.ই.পি. চেয়ার:____________________________________

সাধারণ শিক্ষাবিদ:___________________________________

সমাজ কর্মী :_______________________________________

উপস্থিত অন্যান্যরা:__________________________________

পিতামাতা/অভিভাবক:________________________________

বিশেষ শিক্ষাবিদ:___________________________________

বাক/ভাষা প্যাথলজিস্ট:________________________________

উপস্থিত অন্যান্যরা:__________________________________

পিতামাতা/অভিভাবক:________________________________

নির্দেশনা পরামর্শক:__________________________________

ছাত্র:____________________________________________

উপস্থিত অন্যান্যরা:__________________________________

I. সাক্ষাৎ এবং তথ্য সনাক্তকরণ

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

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

প্রাথমিক মূল্যায়ন য�োগ্যতা তথ্য (য�োগ্যতা নির্ধারণের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন)
শিক্ষার্থীর সন্দেহজনক অক্ষমতা দ্বারা প্রভাবিত এলাকা(গুলি) চিহ্নিত করুন: _________________________________________________________________________________________________________________________
সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষার্থীর একাডেমিক অগ্রগতির অভাবের জন্য এটি একটি নির্ধারক কারণ:
এ) পড়ার নির্দেশের প্রয়োজনীয় উপাদান সহ পড়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নির্দেশনার অভাব?
হ্ যাঁ
না
বি) গণিতে নির্দেশনার অভাব?
হ্ যাঁ
না
সি) ইংরেজি দক্ষতার অভাব?
হ্ যাঁ
না
(যদি উপরের যেক�োন�ো একটিতে হ্ যাঁ হয়, তাহলে শিক্ষার্থীকে অন্যথায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে য�োগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে।)
বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর কি বিশেষভাবে পরিকল্পিত নির্দেশনা প্রয়োজন?

হ্ যাঁ

না

প্রাথমিক য�োগ্যতা (বয়স ৩ এর আগে)
প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য অভিভাবকের সম্মতির তারিখ
প্রাথমিক মূল্যায়নের তারিখ:

•
•

•
•

(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)

সন্তান একটি আই.ই.পি. এর মাধ্যমে প্রাক বিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার জন্য য�োগ্য।
প্রাথমিক অক্ষমতা নির্দেশ করুন

হ্ যাঁ

না

আত্মমগ্নতা র�োগ

উন্নয়ন বিলম্ব

বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা___________________________________

বধির

মানসিক অক্ষমতা	

অর্থপেডিক দুর্বলতা___________________________________

পড়ার অসুবিধা

ডিসগ্রাফিয়া	

বধির - অন্ধত্ব	

শ্রবণ দুর্বলতা	

অন্যান্য স্বাস্থ্যগত ক্ষতি_________________________________

ডিস্কালকুলিয়া

অন্যান্য ________

		

বিশেষ শিক্ষার অক্ষমতা	

বক্তৃ তা বা ভাষা দুর্বলতা	

_______________________________________________________			

সিদ্ধান্ত(গুলি) জন্য নথির ভিত্তি: _____________________________________________________________________________________
প্রাথমিক মূল্যায়নে বিলম্বের কারণ(গুলি):
সম্মতি প্রত্যাহারের কারণে য�োগ্যতা নির্ধারিত হয়নি, জেলা থেকে সরান�ো হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা বা অসুস্থতার কারণে সন্তান অনুপুস্থিত।
প্রাথমিক মূল্যায়ন
যদি সন্তানের মূল্যায়ন বিলম্বিত হয়, তাহলে বিলম্বের কারণ(গুলি) নির্দেশ করুন:
পিতামাতা বারবার ব্যর্থ হয়েছেন অথবা অস্বীকার করেছেন সন্তানকে উপস্থিত করতে	
বিদ্যালয়/বিভাগের চু ক্তি
অভিভাবক সম্মতি প্রদান করতে অস্বীকার করায় মূল্যায়ন বা প্রাথমিক পরিষেবায় বিলম্ব হয়
অস্থিতিশীল অবস্থা
অভিভাবক বিলম্বের অনুর�োধ করেছেন - অভিভাবক এবং আই.ই.পি. দল পারস্পরিক লিখিত চু ক্তির মাধ্যমে সময়সীমা বাড়ান
						
পিতামাতার সম্মতির তারিখ-তাড়াতাড়ি চালিয়ে যান					
৩ বছর বয়সে আই.এফ.এস.পি. এর মাধ্যমে হস্তক্ষেপ পরিষেবা।			
•
•
(মাস•দিন•বছর)
প্রাথমিক আই.ই.পি. বিকাশের তারিখ:			
•
•
(মাস•দিন•বছর)
পরিষেবা শুরু করার জন্য পিতামাতার সম্মতির তারিখ:
•
•
(মাস•দিন•বছর)
প্রাথমিক আই.ই.পি. কার্যকর হওয়ার তারিখ:
•
•
(মাস•দিন•বছর)

চাক্ষুষ দুর্বলতা

ঘা সংক্রান্ত মস্তিষ্কের আঘাত

একাধিক অক্ষমতা

জ্ঞান ভিত্তিক় (নির্দিষ্ট করুন) _______________

সংবেদনশীল (নির্দিষ্ট করুন________________

শারীরিক (নির্দিষ্ট করুন) _______________

অন্যান্য
কর্মীদের সমস্যা	
কাগজপত্রের ত্রুটি
				
অনির্দিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল

(উল্লেখ করুন: ____________________________

এই ছাত্রটি কি শিশু এবং বাচ্চাদের (পার্ট সি) থেকে প্রাকবিদ্যালয় (পার্ট বি) তে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং একটি আই.ই.পি. এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করছে?

হ্ যাঁ

অন্যান্য

না

আই.ই.পি. বিলম্ব হওয়ার কারণ(গুলি) ৩ বছর বয়সের মধ্যে
সম্মতি প্রত্যাহারের কারণে য�োগ্যতা নির্ধারিত হয়নি, জেলা থেকে সরান�ো হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা বা অসুস্থতার কারণে সন্তান অনুপুস্থিত।
প্রাথমিক আই.ই.পি. ৩ বছর বয়সে কার্যকর
যদি আই.ই.পি. ৩ বছর বয়সে কার্যকর না হয়, তাহলে বিলম্বের কারণ(গুলি) নির্দেশ করুন:
পিতামাতা বারবার ব্যর্থ হয়েছেন অথবা অস্বীকার করেছেন সন্তানকে উপস্থিত করতে	
বিদ্যালয়/বিভাগের
চু ক্তি
			
অভিভাবক সম্মতি প্রদান করতে অস্বীকার করায় মূল্যায়ন বা প্রাথমিক পরিষেবায় বিলম্ব হয়
অস্থিতিশীল অবস্থা
		
অভিভাবক বিলম্বের অনুর�োধ করেছেন - অভিভাবক এবং আই.ই.পি. দল পারস্পরিক লিখিত চু ক্তির মাধ্যমে সময়সীমা বাড়ান
অন্যান্য
						
কর্মীদের সমস্যা	
কাগজপত্রের ত্রুটি
				
						
অনির্দিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল
অন্যান্য (উল্লেখ করুন: _____________

যদি পিতামাতা বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির প্রাথমিক বিধানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন বা সম্মতি প্রত্যাখ্যান করেন তবে সরকারী সংস্থা শিক্ষার্থীকে বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহ করবে না এবং ৩৪ সি.এফ.আর. §৩০০
অনুযায়ী এফ.এ.পি.ই. পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে বিবেচনা করা হবে না

পৃষ্ঠা 2

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

I. সাক্ষাৎ এবং তথ্য সনাক্তকরণ

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 3

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

প্রাথমিক য�োগ্যতা (শিক্ষার্থীর বয়স ৩-২১)
প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য অভিভাবকের সম্মতির তারিখ
প্রাথমিক মূল্যায়নের তারিখ:

•
•

•
•

সন্তান বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে য�োগ্য।
প্রাথমিক অক্ষমতা নির্দেশ করুন
আত্মমগ্নতা র�োগ

উন্নয়ন বিলম্ব

বধির

বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা

মানসিক অক্ষমতা

বধির - অন্ধত্ব

শ্রবণ দুর্বলতা

অর্থপেডিক দুর্বলতা
অন্যান্য স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)
হ্ যাঁ

না

বিশেষ শিক্ষার অক্ষমতা________________
পড়ার অসুবিধা

ডিস্কালকুলিয়া

ডিসগ্রাফিয়া

বক্তৃ তা বা ভাষা দুর্বলতা
ঘা সংক্রান্ত মস্তিষ্কের আঘাত

অন্যান্য _____________

চাক্ষুষ দুর্বলতা
একাধিক অক্ষমতা

জ্ঞান ভিত্তিক (নির্দিষ্ট করুন) _______________

সংবেদনশীল (নির্দিষ্ট করুন _________________

সিদ্ধান্তের জন্য নথির ভিত্তি: _____________________________________________________________________________________

শারীরিক (নির্দিষ্ট করুন) ________________

প্রাথমিক মূল্যায়নে বিলম্বের কারণ(গুলি)
প্রত্যাহারের কারণে য�োগ্যতা নির্ধারিত হয় না, যেমন, স্থানান্তর, ড্রপআউট, পিতামাতার সম্মতি প্রত্যাহার।
প্রাথমিক মূল্যায়ন
যদি মূল্যায়ন বিলম্বিত হয়, বিলম্বের কারণ(গুলি) নির্দেশ করুন:
পিতামাতা বারবার ব্যর্থ হয়েছেন অথবা অস্বীকার করেছেন সন্তানকে উপস্থিত করতে
অভিভাবক বিলম্বের অনুর�োধ করেছেন - অভিভাবক এবং আই.ই.পি. টিম পারস্পরিক লিখিত চু ক্তির মাধ্যমে সময়সীমা বাড়ান
৬০ দিনের সময়সীমা শুরু হওয়ার পরে এবং এল.এস.এস. দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার আগে শিক্ষার্থী নথিভু ক্ত হয়। এল.এস.এস. গ্রহণ
স্কুল/বিভাগের চু ক্তি মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে এবং অভিভাবক এবং এল.এস.এস. একটি নির্দিষ্ট সময়ে
সম্মত হয়েছে
অস্থিতিশীল অবস্থা মূল্যায়ন সম্পন্ন (সব শর্ত পূরণ করতে হবে)
অন্যান্য
অনির্দিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল

কর্মীদের সমস্যা

কাগজপত্রের ত্রুটি

সন্তান উপস্থিত নয় (পিতামাতার ব্যর্থতা নয়)/সন্তানের অস্বীকার

________________________________________

অন্যান্য, উল্লেখ করুন ____________________________

তারিখ-৩ বছর বয়সে আই.এফ.এস.পি. এর মাধ্যমে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পরিষেবা চালিয়ে যান:

•

•

পিতামাতার সম্মতির

(মাস•দিন•বছর)

তারিখ স্থানীয় বিদ্যালয় ব্যবস্থা অভিভাবককে অবহিত করা হয়েছিল			
আই.ই.পি. এর মাধ্যমে পরিষেবার অনুর�োধ করার সিদ্ধান্ত:
বর্ধিত তারিখ আই.এফ.এস.পি. পরিষেবা সমাপ্ত:
প্রাথমিক আই.ই.পি. বিকাশের তারিখ:
পরিষেবা শুরু করার জন্য পিতামাতার সম্মতির তারিখ:
তারিখ প্রাথমিক আই.ই.পি. কার্যকর:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)
(মাস•দিন•বছর)

এই ছাত্রটি কি শিশু এবং বাচ্চাদের (পার্ট সি) থেকে বিদ্যালয় পুরববরতী (পার্ট বি) তে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং একটি আই.ই.পি. এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করছে?

হ্ যাঁ

না

অব্যাহত য�োগ্যতার তথ্য (প্রতি তিন বছরে অন্তত একবার পুনর্মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয়)
পুনর্মূল্যায়নের জন্য চিহ্নিত এলাকা(গুলি) নির্দিষ্ট করুন: ________________________________________
মূল্যায়ন তারিখ:

•

•

সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা: _____________________________________________________________

(মাস•দিন•বছর) (এটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক তারিখ যার উপর আই.ই.পি. দল সমস্ত মূল্যায়ন উপকরণের সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক পর্যাল�োচনা সম্পন্ন করেছে।)

শিক্ষার্থী কি অক্ষমতা এবং এমন শিক্ষাগত চাহিদা অব্যাহত রাখে যার জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার অব্যাহত বিধান প্রয়োজন?

হ্ যাঁ

না

শিক্ষার্থীদের আই.ই.পি.- এ নির্ধারিত পরিমাপয�োগ্য বার্ষিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে এবং সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবায় ক�োন সংয�োজন বা পরিবর্ত ন প্রয়োজন?
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হিসেবে য�োগ্য?
প্রাথমিক অক্ষমতা নির্দেশ করুন

হ্ যাঁ

না

সিদ্ধান্ত(গুলি) জন্য নথির ভিত্তি: _________________________________________________________________________________________

আত্মমগ্নতা র�োগ

উন্নয়ন বিলম্ব

বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা	

বধির

মানসিক অক্ষমতা	

অর্থপেডিক দুর্বলতা	

পড়ার অসুবিধা

বিশেষ শিক্ষার অক্ষমতা	

বধির - অন্ধত্ব	

শ্রবণ দুর্বলতা	

অন্যান্য স্বাস্থ্যগত ক্ষতি	

ডিস্কালকুলিয়া

ডিসগ্রাফিয়া	
অন্যান্য __________

বক্তৃ তা বা ভাষা দুর্বলতা	
ঘা সংক্রান্ত মস্তিষ্কের আঘাত
চাক্ষুষ দুর্বলতা	

একাধিক অক্ষমতা
জ্ঞান ভিত্তিক় (নির্দিষ্ট করুন) ____________

সংবেদনশীল (নির্দিষ্ট করুন_____________
শারীরিক (নির্দিষ্ট করুন) ____________

হ্ যাঁ

না

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

I. সাক্ষাৎ এবং তথ্য সনাক্তকরণ

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

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

থী দের অংশগ্রহণ
জেলা/রাজ্যব্যাপী মূমূল্যা
তথ্যে শিক্ষার্
থী র অংশগ্রহণ
ল্যায়ন
য়নএবং
এবংস্নাতক
স্নাতকসংক্রান্ত
তথ্যে শিক্ষার্
গ্র্যাজুয়েশনের প্রয়োজনীয়তা অভিভাবকদের ব�োঝান�ো হয়েছে

হ্ যাঁ

না

রাজ্য স্নাতক প্রয়োজনীয়তা এখানে পাওয়া যাবে www.marylandpublicschools.org.
যেক�োন অতিরিক্ত স্থানীয় স্নাতক প্রয়োজনীয়তা রেকর্ড করুন: ________________________________________________________________________________________________________________________

বর্ত মান 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

হ্ যাঁ

না

গণিত

হ্ যাঁ

না

সামাজিক অধ্যয়ন (শুধুমাত্র গ্রেড ৮)

হ্ যাঁ

না

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

হ্ যাঁ

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)
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
শিক্ষার্থী মেরিল্যান্ডে অংশগ্রহণ করবে উচ্চ বিদ্যালয় মূল্যায়ন (এইচ.এস.এ.) মূল্যায়িত ক�োর্সে - সরকার

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

না

না

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. ফ�োল্ডারে নথি করুন।)
হ্ যাঁ
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)?
হ্ যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ:
•
•
না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ:
•
•
আই.ই.পি. দলের বৈঠক তারিখের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ক�োন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি

বিকল্প মান ব্যবহার করে নির্দেশে অংশগ্রহণের জন্য পরিকল্পনা
আই.ই.পি. দল কি নির্ধারণ করেছে যে শিক্ষার্থীকে বিকল্প মান ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অব্যাহত থাকলে, মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয় ডিপ্লোমাতে ক্রেডিট অর্জ ন করবে না?
(আই.ই.পি. টিমের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট এ পূরণ করুন: বিকল্প মান ব্যবহার করে বিকল্প মূল্যায়ন এবং নির্দেশনার জন্য অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তবার্ষিক নথি এবং ছাত্রের বৈদ্যুতিক আই.ই.পি. ফ�োল্ডারে নথি করুন।)
হ্ যাঁ না
শিক্ষার্থীকে বিকল্প মান ব্যবহার করে নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতা কি সম্মতি দেন?
হ্ যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ:
•
•
না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ:
•
•
আই.ই.পি. দলের বৈঠক তারিখের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ক�োন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি

মূল্যায়ন সিদ্ধান্তের জন্য নথির ভিত্তি:: ___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________
ছাত্ররা পাবে একটি:

মেরিল্যান্ড হাই স্কুল ডিপ্লোমা

মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয় প্রোগ্রাম সমাপ্তির সার্টিফিকেট

দয়া করে উল্লেখ করুন: একজন শিক্ষার্থীকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে বলা হতে পারে। জাতীয়/আন্তর্জাতিক মূল্যায়নের জন্য শুধুমাত্র অনুম�োদিত আবাসন অনুম�োদিত।

হাই স্কুল সিনিয়রদের জন্য সম্পূর্ণ যা এইচ.এস.এ. মওকুফের জন্য য�োগ্য হতে পারে
আই.ই.পি. দল ছাত্রের জন্য মওকুফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মানদণ্ড নিয়ে আল�োচনা করেছে এবং স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে এইচ.এস.এ. মওকুফের সুপারিশ সমর্থন করে।
হ্ যাঁ (যদি হ্ যাঁ, প্রস্তাবিত তারিখ উল্লেখ করুন) ___________
না

পৃষ্ঠা 4

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

I. সাক্ষাৎ এবং তথ্য সনাক্তকরণ

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 5

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

ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা সারাংশ
ছাত্র কি ইংরেজী শিক্ষার্থী?
হ্ যাঁ
না
ইংরেজি ভাষার দক্ষতা মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা কেমন ছিল?
অথবা
মূল্যায়ন তারিখ
•
•
(মাস•দিন•বছর)
সামগ্রিক য�ৌগিক দক্ষতা স্তর ___________
প্রবেশন
উদীয়মান
বিকাশ
প্রসারিত সেতু বন্ধন প�ৌঁছন�ো

এ ছাত্রের পারফরম্যান্স কেমন ছিল বিকল্প ইংরেজি ভাষার দক্ষতা মূল্যায়ন?

মূল্যায়ন তারিখ
•
•
(মাস•দিন•বছর)
সামগ্রিক য�ৌগিক দক্ষতা স্তর ____________
প্রারম্ভিক অনুসন্ধান আকর্ষণীয় প্রবেশন উদীয়মান

দেশব্যাপী মেরিল্যান্ড সমন্বিত মূল্যায়ন কর্মসূচি (এম.সি.এ.পি.) কর্মক্ষমতা সারাংশ
শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা কেমন ছিল, যদি প্রয�োজ্য হয়কিন্ডারগার্টে ন প্রস্তুতি মূল্যায়ন (কে.আর.এ.)হিসাবে
উদীয়মান

সার্বিক ফলাফল

সমীপবর্তী

•

•

?
ড�োমেইন স্তরের কর্মক্ষমতা

প্রদর্শক

অন্যান্য (এক বা একাধিক মূল্যায়ন পদে অক্ষমতার কারণে অভিগম্য নয়,
যার ফলে একটি অসাধারণ নির্ধারণ পাওয়া যায়)
অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন (কিছু বা সব পদ সম্পূর্ণ ছিল না)
সর্বম�োট ফলাফল

______________ (পরিসীমা: ২০২-২৯৮)

গ্রেড ৩-৮ এম.সি.এ.পি. মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা কেমন ছিল
হিসাবে
•
•
?
বর্ত মান স্কেল স্কোর
এম.সি.এ.পি.

শ্রেণী

স্কেল
স্কোর

স্কেল
স্কোর

২০২-২৯৮

গণিত

২০২-২৯৮

সামাজিক ভিত্তি

২০২-২৯৮

শারীরিক সুস্থতা এবং ম�োটর উন্নয়ন

২০২-২৯৮

উচ্চ বিদ্যালয় মূল্যায়ন
(এইচ.এস.এ.এস)

সর্বাধিক বর্ত মান দক্ষতা স্তর
স্তর ১

স্তর ২

স্তর ৩

স্তর ৪

স্তর ৫

পাস
স্কোর

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

৩৯৪

Y

N

Y

N

Y

N

সরকারের সাথে মিলিত স্কোর

১৬০২

Y

N

Y

N

Y

N

সরকারের সাথে সম্মিলিত স্কোর

১২০৮

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

৩৯৬

সামাজিক শিক্ষা
(গ্রেড ৮)

সরকার
স্কেল
স্কোর

স্তর ২

স্তর ৩

স্তর ৪

স্তর ৫

বিজ্ঞান
(শুধুমাত্র গ্রেড ৫, ৮)

ম�োড

উচ্চ বিদ্যালয এম.আই.এস.এ.

প্রয�োজ্য হলে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা কেমন ছিল বিকল্প মূল্যায়ন
•
•
?
হিসাবে

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতাকেমন ছিল এম.সি.এ.পি. মূল্যায়ন
হিসাবে
•
•
?

এম.সি.এ.পি.

সর্বাধিক
বর্ত মান
স্কেল
স্কোর

পূর্ববর্তী
স্কেল স্কোর

সর্বাধিক বর্ত মান দক্ষতা স্তর
স্তর ১

স্তর ২

স্তর ৩

স্তর ৪

বিকল্প
মূল্যায়ন
N

ইংরেজি	
ম�োড

শ্রেণী

সেতু পরিকল্পনা
অংশগ্রহণকারী

Y

বীজগণিত I,
প্রয�োজ্য

স্কেল
স্কোর

পূরণ
মান

N

৪০০

শ্রেণী

শিক্ষার্থীর
সর্বোচ্চ স্কোর

?

Y

জীববিজ্ঞান
ম�োড

এম.আই.এস.এ.

ছাত্রের
২ য়
স্কোর

•

N

৪১২

গণিত

ছাত্রের
১ম
ফলাফল

•

Y

বীজগণিত/ তথ্য বিশ্লেষণ
ম�োড

ইংরেজি
ভাষা শিল্পকলা

পরিসীমা

ভাষা এবং স্বাক্ষরতা

প্রয�োজ্য হলে শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা কেমন ছিল এইচ.এস.এ.এস. হিসাবে

গত বছরের স্কেল
স্কোর
শ্রেণী

ফলাফল

পূরণ
মান

স্তর ৫

সেতু পরিকল্পনা
অংশগ্রহণকারী

বিকল্প মূল্যায়ন

ই.এল.এ./স্বাক্ষরতা(গ্রেড ১০)

Y

N

Y

N

Y

N

বীজগণিত I

Y

N

Y

N

Y

N

জ্যামিতি

Y

N

Y

N

Y

N

বীজগণিত II

Y

N

Y

N

Y

N

সর্বাধিক বর্ত মান দক্ষতা স্তর
ডি.এল.এম.

স্কেল স্কোর

স্তর ১

স্তর ২

স্তর ৩

স্তর ৪

স্কেল স্কোর

উদীয়মান

লক্ষ্যের
কাছাকাছি

লক্ষ্য

উন্নত

ইংরেজি
ভাষা শিল্পকলা
গণিত

এ.এল.টি.-এম.
আই.এস.এ. (ডি.
এল.এম.)
বিজ্ঞান(শুধুমাত্র গ্রেড

৫, ৮, ১১)

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

প্রাথমিক শিক্ষার দক্ষতা:

সংস্থা:

সামাজিক ভিত্তি
ভাষা এবং স্বাক্ষরতা
গণিত
বিজ্ঞান
সামাজিক শিক্ষা
শারীরিক সুস্থতা এবং ম�োটর উন্নয়ন
চারুকলা

উৎস(গুলি):___________________________________________________________________

II. একাডেমিক
অর্জ এবং
ন এবং
কার্যকরী
কর্মক্ষমতার
মান
II. একাডেমিক
সাফল্য
কার্যকরী
কর্মক্ষমতার
বর্তবর্ত
মান
স্তরস্তর

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

পৃষ্ঠা 6

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

যথাযথভাবে এলাকায় সন্তানের শিক্ষাগত এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার স্তরগুলি নথিভু ক্ত করুন।

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

শিক্ষাগত এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতা স্তর: (একাধিক তথ্য উত্স বিবেচনা করুন যার মধ্যে রয়েছে: স্বতন্ত্র মূল্যায়ন
ফলাফল, শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন, জেলা মূল্যায়ন, শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, অভিভাবকদের তথ্য, শিক্ষার্থীদের
নিবেশ এবং প্রাসঙ্গিক এলাকায় সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক নিবেশ।)__________________________________

মূল্যায়ন ফলাফলের সারসংক্ষেপ (প্রশাসনের তারিখ সহ):______________________________________

এই ক্ষেত্রটি কি সন্তানের শিক্ষাগত এবং/অথবা কার্যকরী কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?

হ্ যাঁ

না

II. একাডেমিক
অর্জ ন এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর
II. একাডেমিক
সাফল্য এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

একাডেমিক

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 7

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

যথাযথ হিসাবে একাডেমিক এলাকায় ছাত্রের একাডেমিক কৃতিত্ব এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার মাত্রা নথিভু ক্ত করুন।

উৎস(গুলি):___________________________________________________________________
মূল্যায়ন ফলাফলের সারসংক্ষেপ (প্রশাসনের তারিখ সহ):______________________________________
____________________________________________________________________________

নির্দেশমূলক গ্রেড স্তরের কর্মক্ষমতা প্রবণতা উপাত্ত (গত দুই বছরে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির হার নথিভু ক্ত করুন):
বিদ্যালয় বছর

নির্দেশমূলক গ্রেড স্তরের কর্মক্ষমতা

বর্ত মান নির্দেশমূলক গ্রেড স্তরের কর্মক্ষমতা:______________________________________________
(একাধিক তথ্য উত্স বিবেচনা করুন যার মধ্যে রয়েছে: স্বতন্ত্র মূল্যায়ন ফলাফল, শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন, জেলা
মূল্যায়ন, শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, অভিভাবকদের তথ্য, শিক্ষার্থীদের নিবেশ এবং প্রাসঙ্গিক এলাকায় সাধারণ শিক্ষার
শিক্ষক নিবেশ।)

এই ক্ষেত্রটি কি শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জ ন এবং/অথবা কার্যকরী কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?

হ্ যাঁ

না

স্বাস্থ্য
উৎস(গুলি):_______________________________________________________________

মূল্যায়ন ফলাফলের সারসংক্ষেপ (প্রশাসনের তারিখ সহ):_ __________________________________

কর্মক্ষমতা স্তর:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(প্রয�োজ্য হিসাবে ব্যক্তিগত, রাজ্য, স্থানীয় স্কুল ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন বিবেচনা করুন।)

_______________________________________________________________________
এই ক্ষেত্রটি কি শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জ ন এবং/অথবা কার্যকরী কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?

হ্ যাঁ

না

শারীরিক
উৎস(গুলি):_______________________________________________________________

মূল্যায়ন ফলাফলের সারসংক্ষেপ (প্রশাসনের তারিখ সহ):_ __________________________________

কর্মক্ষমতা স্তর:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(প্রয�োজ্য হিসাবে ব্যক্তিগত, রাজ্য, স্থানীয় স্কুল ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন বিবেচনা করুন।)

_______________________________________________________________________
এই ক্ষেত্রটি কি শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জ ন এবং/অথবা কার্যকরী কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?

হ্ যাঁ

না

আচরণগত
উৎস(গুলি):_______________________________________________________________

মূল্যায়ন ফলাফলের সারসংক্ষেপ (প্রশাসনের তারিখ সহ):_ __________________________________

কর্মক্ষমতা স্তর:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(প্রয�োজ্য হিসাবে ব্যক্তিগত, রাজ্য, স্থানীয় স্কুল ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন বিবেচনা করুন।)

_______________________________________________________________________
এই ক্ষেত্রটি কি শিক্ষার্থীর একাডেমিক অর্জ ন এবং/অথবা কার্যকরী কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?

হ্ যাঁ

না

II. একাডেমিক অর্জ ন এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর
II. একাডেমিক সাফল্য এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 8

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

প্রাক বিদ্যালয় বয়সী - শিক্ষাগত এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর
_______________________________________________________________________________________________________________________
সন্তান ক�োথায় সময় কাটায়?
সন্তান পরিচর্যা কেন্দ্র

পারিবারিক সহায়তা কেন্দ্র

পিতামাতার চাকরির জায়গা

সর্বজনীন প্রি-কে প্রোগ্রাম

সন্তানের বাড়ি

পরিবারের সদস্যের বাড়ি

উদ্যান এবং বিন�োদন কার্যসূচী বা কার্যক্রম

ধর্মী য় পরিবেশ

শুরুর দিকে মাথা শুরু করুন/মাথা শুরু

জুডি সেন্টার

প্রাক বিদ্যালয় খেলারদল

আশ্রয়

পারিবারে সন্তান যত্ন

গ্রন্থাগার

বেসরকারি প্রি-কে/নার্সারি স্কুল

অন্যান্য: _____________________

তাদের প্রাক -বিদ্যালয়ের সন্তানের শিক্ষাগত এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং অগ্রাধিকার কী?_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
সন্তানের অক্ষমতা কিভাবে তার প্রবেশাধিকার এবং বয়সের উপযুক্ত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে?_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
তিনটি কার্যকরী ক্ষেত্র জুড়ে সন্তানের শক্তি এবং চাহিদাগুলি বিবেচনা করুন:

শক্তি এবং সারসংক্ষেপ প্রয়োজন
সন্তানের বিকাশ তার/তার সমবয়সী সমবয়সীদের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?

বাড়িতে, সমাজে এবং সন্তান যত্ন বা প্রাক বিদ্যালয় কর্মসূচির মত�ো
জায়গায় সন্তানের সক্রিয় এবং সফল অংশগ্রহণকারীদের জন্য, তাদের
তিনটি কার্যকরী ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশ করতে হবে: (১) ইতিবাচক সামাজিক-মানসিক দক্ষতা ও সম্পর্ক উন্নয়ন; (২) জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জ ন
এবং ব্যবহার; এবং (৩) চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত আচরণ ব্যবহার
করা। সন্তানের/তার এবং সমবয়সীদের সম্বন্ধে সন্তানের ব্যক্তিগত অগ্রগতি
ব�োঝার জন্য তথ্যের একাধিক উৎস ব্যবহার করা হয়। এই উৎসগুলিতে
পরিবারের উদ্বেগ এবং অগ্রাধিকার এবং সমস্ত স্থাপন জুড়ে সন্তানের
শিক্ষাগত এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সন্তান কিভাবে করে...

সন্তানদের শক্তি
ক�োন ক�োন কাজ সন্তান পছন্দ করে?
সন্তান ক�োন দক্ষতা প্রদর্শন করে বা
প্রদর্শন করতে শুরু করে?

সন্তানদের প্রয়োজন
এমন কিছু জিনিস বা আচরণ যা
সন্তানটি করে না বা সন্তানের জন্য
কঠিন? ক�োন কার্যক্রম বা দক্ষতার
ক্ষেত্রে সন্তানের যথেষ্ট সহায়তা এবং/
অথবা অনুশীলনের প্রয়োজন?

সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক :
এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা তার/তার বয়সের আশা করব এমন দক্ষতা আছে।
এই ক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা তার/তার বয়সের আশা করব এমন দক্ষতা আছে; যাইহ�োক, এই এলাকায় উদ্বেগ আছে।
অনেক বয়সের প্রত্যাশিত দক্ষতা দেখায়, কিন্তু কিছু কার্যকারিতা দেখান�ো অব্যাহত রাখে যা এই ক্ষেত্রে কিছু টা ছ�োট সন্তানের মত�ো বর্ণনা করা যেতে পারে
এলাকা।
কিছু বয়সের প্রত্যাশিত দক্ষতার মাঝে মাঝে ব্যবহার দেখায়, কিন্তু তার/তার দক্ষতার আরও বেশি বয়স এখনও এই এলাকায় প্রত্যাশিত নয়।
এখনও তার বয়সের প্রত্যাশিত দক্ষতা ব্যবহার করছে না। তবে সে/সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিলম্বে ম�ৌলিক দক্ষতা ব্যবহার করে
এই এলাকা।
কিছু উদীয়মান বা অবিলম্বে ম�ৌলিক দক্ষতা দেখাচ্ছে, যা তাকে এই ক্ষেত্রে বয়সের উপযুক্ত দক্ষতার দিকে কাজ করতে সাহায্য করবে।
কাজকর্মকে অনেক ছ�োট সন্তানের মত�ো বর্ণনা করা যেতে পারে। সে/সে প্রাথমিক দক্ষতা দেখায়, কিন্তু এখন�ো তাৎক্ষণিক নয়
এই এলাকায় ম�ৌলিক বা প্রত্যাশিত বয়স দক্ষতা।
সন্তানের ফলাফলের সারাংশ (সি.ও.এস.):
প্রবেশ
অন্তর্বর্তী কালীন
প্রস্থান করুন এন/এ
সি.ও.এস. সমাপ্তির তারিখ: _______________________
সূত্র: _____________________________________________________________________
□ পিতামাতার ইনপুট ছাড়াই সংগৃহীত

ইতিবাচক সামাজিক-আবেগগত দক্ষতা এবং সম্পর্ক বিকাশ
● পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখুন
● অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে সম্পর্ক /য�োগায�োগ করুন
● ভাইব�োন/অন্যান্য সন্তানদের সাথে সম্পর্ক /য�োগায�োগ করুন
● আবেগ এবং অনুভূতিগুলি য�োগায�োগ/নিয়ন্ত্রণ করুন
● সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং খেলায় অন্যদের নিযুক্ত করুন
● রুটিন বা সেটিংসের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিন
● সামাজিক নিয়ম বুঝুন এবং মেনে চলুন

উপরের তালিকা থেকে একটি নির্ধারণ চয়ন করুন:
সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কিত - _________________________________________________

জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জ ন এবং ব্যবহার

উপরের তালিকা থেকে একটি নির্ধারণ চয়ন করুন:
সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কিত - _________________________________________________

● য�োগায�োগ করুন (যেমন, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, কথা বলা হয়
শব্দভাণ্ডার, পরিবর্ধক যন্ত্র, ছবির প্রতীক)
● খেলা সহ দৈনন্দিন সেটিংসে শব্দ/দক্ষতা ব্যবহার করুন
● বই, ছবি, মুদ্রণের সাথে মিথস্ক্রিয়া করুন
● সমস্যা নতু ন পরিস্থিতিতে সমাধান
● প্রাক-শিক্ষাগত ধারণাগুলি ব�োঝা
● নির্দেশাবলী বুঝুন এবং সাড়া দিন
প্রয়োজনগুলি পূরণ করার জন্য উপযুক্ত আচরণ ব্যবহার করা
● চাওয়া এবং চাহিদা য�োগায�োগ করুন
● তার নিজের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তায় অবদান রাখুন
● স্ব-যত্নের চাহিদা পূরণ করুন (খাওয়ান�ো, ড্রেসিং, টয়লেট করা)
● চাহিদা/চাওয়া পূরণে বিলম্বের সাড়া দিন
● প্রয়োজনে সাহায্য নিন
● জিনিস পেতে চারপাশে যান

মূল শক্তি এবং প্রয়োজনের সারাংশ হালনাগাদ করলেই উত্তর দিন:
সন্তান কি ইতিবাচক সামাজিক-আবেগ সম্পর্কিত ক�োন�ো নতু ন দক্ষতা বা আচরণ দেখিয়েছে?
শেষ শক্তি এবং প্রয়োজনের সারাংশ থেকে উন্নয়ন এবং সম্পর্ক ?
হ্ যাঁ	
না

মূল শক্তি এবং প্রয়োজনের সারাংশ হালনাগাদ করলেই উত্তর দিন:
সন্তান কি অর্জ ন এবং ব্যবহার সম্পর্কিত ক�োন নতু ন দক্ষতা বা আচরণ দেখিয়েছে?
শেষ শক্তি থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা এবং সারাংশ প্রয়োজন?
হ্ যাঁ	
না

উপরের তালিকা থেকে একটি নির্ধারণ চয়ন করুন:
সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কিত - _________________________________________________
মূল শক্তি এবং প্রয়োজনের সারাংশ হালনাগাদ করলেই উত্তর দিন:
সন্তান কি সাক্ষাৎ করার জন্য উপযুক্ত আচরণ সম্পর্কিত নতু ন ক�োন�ো দক্ষতা বা আচরণ দেখিয়েছে
শেষ শক্তি থেকে প্রয়োজন এবং সারাংশ প্রয়োজন?
হ্ যাঁ	
না

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

একাডেমিকসাফল্য
অর্জ ন এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর
II.II.একাডেমিক
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(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্কুলে যাওয়ার বয়সী - একাডেমিক অর্জ ন এবং কার্যকরী কর্মক্ষমতার বর্ত মান স্তর
শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত কর্মসূচির ব্যাপারে অভিভাবকদের নিবেশ কী?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষার্থীর শক্তি, আগ্রহের ক্ষেত্র, উল্লেখয�োগ্য ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত অর্জ ন কী? (উপযুক্ত হলে বিদ্যালয়-পরবর্তী ফলাফলের জন্য পছন্দ এবং আগ্রহগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষার্থীর অক্ষমতা কীভাবে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তার অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ পরামর্শ এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

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

য�োগায�োগ (আবশ্যক)
ছাত্রের কি বিশেষ য�োগায�োগের প্রয়োজন আছে?

হ্ যাঁ

না

(যদি হ্ যাঁ, সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলি বর্ণনা করুন।)


 সহায়ক প্রযুক্তি (তে) (আবশ্যক)
 একটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নত করার জন্য যে ডিভাইস(গুলি) এবং পরিষেবা(গুলি) প্রয়োজন তা বিবেচনা করুন।

প্রয়োজন একটি এ.টি. ডিভাইস(গুলি)

প্রয়োজন একটি এ.টি. সেবা(গুলি)

শিক্ষার্থীর এ.টি. ডিভাইস(গুলি) বা এ.টি. পরিষেবা(গুলি) প্রয়োজন হয় না।

না

না

শিক্ষার্থীর এ.টি. ডিভাইস(গুলি) প্রয়োজন হয় না কিন্তু এ.টি. পরিষেবা(গুলি) প্রয়োজন।

না

হ্ যাঁ
পরীক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর এ.টি. ডিভাইস(গুলি) প্রয়োজন এবং এ.টি. পরিষেবা(গুলি) প্রয়োজন।

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ
পরিষেবাগুলি প্রয়োজনীয় ডিভাইস(গুলি) সম্বোধন করতে পারে অথবা পরীক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয়

শিক্ষার্থীর এ.টি. ডিভাইস(গুলি) প্রয়োজন কিন্তু এ.টি. পরিষেবা(গুলি) প্রয়োজন হয় না।

হ্ যাঁ

না

সিদ্ধান্ত(গুলি):

ডিভাইসের বিবরণ সহ এ.টি. ডিভাইস(গুলি) -এর সিদ্ধান্তের জন্য নথির ভিত্তি: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
পরীক্ষার বাস্তবায়ন সহ এ.টি. পরিষেবা(গুলি) বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য নথির ভিত্তি: _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিষেবা
 প্রস্থান তথ্য
ছাত্র কি অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী? হ্ যাঁ না
অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, ব্রেইলে নির্দেশনা এবং ব্রেইল ব্যবহারের ব্যবস্থা করুন যতক্ষণ না আই.ই.পি. দল নির্ধারণ করে, শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখার মাধ্যমে মূল্যায়নের পর ব্রেইলে দেওয়া নির্দেশনাটি শিক্ষার্থীর জন্য
উপযুক্ত নয়।
ব্রেইল মূল্যায়ন তারিখ:

•

•

(মাস•দিন•বছর)

ব্রেইলে নির্দেশনা কি উপযুক্ত?

হ্ যাঁ

না

অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, অভিয�োজন এবং গতিশীলতা (ও.&এম.) -এর নির্দেশনা প্রদান করুন যদি না আই.ই.পি. দল শিক্ষার্থীর বর্ত মান এবং ভবিষ্যতের ভ্রমণ চাহিদার মূল্যায়নের পর নির্ধারণ করে, ও.&এম.- এ
নির্দেশনাটি ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত নয়।
ও.&এম. মূল্যায়ন তারিখ:

•

•

(মাস•দিন•বছর)

ও.&এম.- এ নির্দেশনা কি উপযুক্ত?

সিদ্ধান্তের(গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:

পিতামাতারা কি মেরিল্যান্ড স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেছিলেন?

হ্ যাঁ

না

হ্ যাঁ

না

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 11

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

বধির বা শ্রবণশক্তিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য পরিষেবা
শিক্ষার্থী কি বধির বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী?
হ্ যাঁ
না
বধির বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, ভাষা এবং য�োগায�োগের প্রয়োজনীয়তা, সরাসরি য�োগায�োগের সুয�োগ, একাডেমিক স্তর এবং শিক্ষার্থীর ভাষা এবং য�োগায�োগের ধরন সরাসরি নির্দেশনা সহ প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণ পরিসর
বিবেচনা করুন।
সিদ্ধান্ত(গুলি) -এর জন্য নথির ভিত্
তি:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
পিতামাতা কি বধিরদের জন্য মেরিল্যান্ড স্কুল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন?

হ্ যাঁ

না

আচরণগত হস্তক্ষেপ
যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিক্ষার্থীর বা অন্যদের শেখার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তার ক্ষেত্রে, ইতিবাচক আচরণগত হস্তক্ষেপ এবং সহায়তার ব্যবহার এবং সেই আচরণ ম�োকাবেলায় অন্যান্য ক�ৌশল বিবেচনা করুন।
কার্যকরী আচরণগত মূল্যায়ন (এফ.বি.এ.)_ __ মূল্যায়ন তারিখ:
শিক্ষার্থীর কি আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা (বি.আই.পি.) প্রয়োজন?
আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা	

বাস্তবায়ন তারিখ:

হ্ যাঁ

•

•

•

•

না

স্কুল ভিত্তিক আই.ই.পি. দল কি নির্ধারণ করেছে যে আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সংযম এবং/অথবা নির্জ নতা প্রয়োজন হতে পারে?

হ্ যাঁ

না

আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে সংযম ব্যবহারে অভিভাবক কি সম্মত?
হ্ যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ:

•

•

না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ:

•

•

না - লিখিত প্রত্যাখ্যানের তারিখ:

আই.ই.পি. দলের বৈঠকের তারিখের 15 কার্যদিবসের মধ্যে ক�োন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি
আচরণগত হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নির্জ নতা ব্যবহারে অভিভাবক কি সম্মত?
হ্ যাঁ - লিখিত সম্মতির তারিখ:

•

•

•

•

আই.ই.পি. দলের বৈঠকের তারিখের 15 কার্যদিবসের মধ্যে ক�োন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি
সিদ্ধান্তের(গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:_ ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

যারা ইংরেজী শিখছেন তাদের জন্য পরিষেবা
একজন শিক্ষার্থী যিনি একজন ইংরেজি শিক্ষার্থী, তার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভাষার চাহিদা বিবেচনা করুন কারণ এই ধরনের চাহিদা শিক্ষার্থীর আই.ই.পি.- এর সাথে সম্পর্কিত।
সিদ্ধান্তের(গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:_ ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 12

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

এ.এল.টি.-এম.আই.এস.এ.(ডি.
এল.এম.)

ই.এল.এ. এবং গণিত ডি.এল.
এম.

ই.এল.এল.- এর জন্য প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল.- এর জন্য কিন্ডারগার্টে ন প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল.- এর জন্য এ.এল.
টি.-প্রবেশাধিকার

এন.এ.ই.পি.

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

এইচ.এস.এ. এম.আই.এস.এ

হ্ যাঁ

এইচ.এস.এ. সরকার

হ্ যাঁ

এম.সি.এ.পি.

হ্ যাঁ

নির্দেশনা

এম.আই.এস.এ. (গ্রেড ৫, ৮)

নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন প্রবেশযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১বি. শ্রুতি পরিবর্ধন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১সি. বুকমার্ক (পর্যাল�োচনার জন্য পতাকা তালিকা সমুহ)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১ই: ফাঁকা আঁচড়ের কাগজ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এফ: নিষ্কাশন করা উত্তর পছন্দ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১জি: সাধারণ প্রশাসনের নির্দেশাবলী স্পষ্ট করা হয়েছে

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এইচ: সাধারণ প্রশাসনের নির্দেশাবলী জ�োরে জ�োরে পড়ুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১আই: লক্ষণীয় সরঞ্জাম

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১জে: হেডফ�োন বা আওয়াজ বাফার

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১কে: লাইন রিডার মাস্ক টু ল

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এল: বিবর্ধন/বড় করার যন্ত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এম: ন�োটপ্যাড

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এন: পপ-আপ শব্দক�োষ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১ও: শিক্ষার্থীদের পুননির্দেশনা দিন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১পি: বানান চেক বা বাহ্যিক বানান চেক যন্ত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১টি: রাইটিং টু ল

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১ইউ: গ্রাফিক সংগঠক

হ্ যাঁ

১ভি: শ্রবন উপকরণ

হ্ যাঁ

সমস্ত ছাত্রদের জন্য বৈশিষ্ট্য (সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পাওয়া যাবে, হয় অনলাইন
আলোচনার মাধ্যমে অথবা বাহ্যিকভাবে প্রদত্ত)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ
হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

এটি আমাদের বর্ত মান পরীক্ষা কর্মসূচিতে অনুম�োদিত বৈশিষ্ট্য এবং আবাসন প্রতিফলিত করে। সর্বাধিক হাল নাগাদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষা প্রশাসকের ' সারগ্রন্থটি দেখুন।
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দে শিকা দেখুন।
সিদ্ধান্তের জন্য দলিল ভিত্তি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ
হ্ যাঁ

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 13

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

এম.আই.এস.এ. (শ্রেণীসমূহ ৫, ৮)

এ.এল.টি.-এম.আই.এস.এ.(ডি.
এল.এম.)

ই.এল.এ. এবং গণিত ডি.এল.এম.

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১ডি: কালার কন্ট্রাস্ট (ব্যাকগ্রাউন্ড/ফন্ট কালার)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১কিউ: শিক্ষার্থী তার/নিজের কাছে উচ্চস্বরে বিষয়বস্তু পড়ে

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১আর: গণিত, বিজ্ঞান এবং সরকারী মূল্যায়নের জন্য টেক্সট টু স্পিচ (গণিতের জন্য একজন শিক্ষার্থীর এস.আর./পি.এন.পি.
শুধুমাত্র পাঠ্য বা পাঠ্য এবং গ্রাফিক্স অন্তর্ভুক্তির আদেশ নির্দিষ্ট করতে পারে। শুধুমাত্র পাঠ্য অন্তর্ভুক্তির আদেশ নির্বাচিত বিভাগ
প্রদান করে।)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

১এস: গণিত, বিজ্ঞান এবং সরকারী মূল্যায়নের জন্য মানব পাঠক বা মানব স্বাক্ষরকারী (সম্পূর্ণ পাঠ্য বা নির্বাচিত বিভাগ)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২এ: ছ�োট দল

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২বি: দিনের সময়

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২সি: পৃথক বা বিকল্প অবস্থান

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২ডি: নির্দিষ্ট এলাকা বা বিন্যাস

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২ই: অভিয�োজিত বা বিশেষ সরঞ্জাম বা আসবাবপত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২এফ: ক্রমাগত বিরতি

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২জি: নিজের প্রতি বিভ্রান্তি হ্রাস করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২এইচ: অন্যদের প্রতি বিভ্রান্তি হ্রাস করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২আই: স্কুলের মধ্যে অবস্থান পরিবর্ত ন করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২জে: স্কুলের বাইরে অবস্থান পরিবর্ত ন করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

২কে: অনন্য প্রবেশযোগ্য বৈশিষ্ট্য

হ্ যাঁ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

এন.এ.ই.পি.

এইচ.এস.এ. এম.আই.এস.এ

হ্ যাঁ

ই.এল.এল.- এর জন্য এ.এল.
টি.-প্রবেশাধিকার

এইচ.এস.এ. সরকার

হ্ যাঁ

ই.এল.এল.- এর জন্য কিন্ডারগার্টে ন প্রবেশাধিকার

এম.সি.এ.পি.

১এ: এন্সার মাস্কিং

সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশয�োগ্য বৈশিষ্ট্য (অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে
শিক্ষার্থীর ছাত্র নিবন্ধন/ব্যক্তিগত প্রয়োজন প্রোফাইলে অগ্রিম এবং নথিভুক্ত [এস.
আর./পি.এন.পি.] প্রবেশয�োগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত
শিক্ষার্থীদের সরঞ্জাম/যন্ত্রের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং ন্যায্যতা
প্রদানের নির্দেশনা।

ই.এল.এল.- এর জন্য প্রবেশাধিকার

নির্দেশনা

নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন প্রবেশযোগ্য বৈশিষ্ট্য

হ্ যাঁ

এটি আমাদের বর্ত মান পরীক্ষা কর্মসূচিতে অনুম�োদিত বৈশিষ্ট্য এবং আবাসন প্রতিফলিত করে। সর্বাধিক হাল নাগাদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষা প্রশাসকের ' সারগ্রন্থটি দেখুন।
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দে শিকা দেখুন।
সিদ্ধান্তের জন্য দলিল ভিত্তি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 14

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

নির্দেশনা

এম.সি.এ.পি.

এইচ.এস.এ. সরকার

এইচ.এস.এ. এম.আই.এস.এ

এম.আই.এস.এ. (শ্রেণীসমূহ ৫,
৮)

এ.এল.টি.-এম.আই.এস.এ.(ডি.
এল.এম.)

ই.এল.এ. এবং গণিত ডি.এল.
এম.

ই.এল.এল. এর জন্য প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল. এর জন্য কিন্ডারগার্টে ন প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল. এর জন্য এ.এল.টি.
প্রবেশাধিকার

এন.এ.ই.পি.

নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন আবাসন

৩এ: সহায়ক প্রযুক্তি (নন-স্ক্রিন রিডার )

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩বি: স্ক্রিন রিডার সংস্করণ (অন্ধ বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য)।

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩সি: ই.এল.এ./স্বাক্ষরতার জন্য স্ক্রিন রিডার সংস্করণ সহ রিফ্রেশেবল ব্রেইল প্রদর্শনী

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩ডি: মুদ্রিত অনুলিপি ব্রেইল সংস্করণ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩ই: স্পর্শকাতর গ্রাফিক্স

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩এফ: বড় মুদ্রণ সংস্করণ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

৩জি: কাগজ-ভিত্তিক সংস্করণ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩এইচ: মাল্টিমিডিয়া অনুচ্ছেদের বন্ধ পরিচয়লিপি

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩আই: ই.এল.এ./স্বাক্ষরতা মূল্যায়নের জন্য বক্তৃ তা থেকে পাঠ্য, পদ, বিকল্প প্রতিক্রিয়া এবং অনুচ্ছেদ্গুলি সহ। ১

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩জে: ই.এল.এ./স্বাক্ষরতা মূল্যায়নের জন্য এ.এস.এল. ভিডিও১

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩কে: ই.এল.এ. এর জন্য মানব পাঠক/মানব স্বাক্ষরকারী

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩এল: গণিত, বিজ্ঞান এবং সরকারী মূল্যায়নের জন্য এ.এস.এল. ভিডিও

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩এম: পরীক্ষার নির্দেশাবলীর জন্য মানব স্বাক্ষরকারী

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩এন: আইটেম অডিও এবং পুনরাবৃত্তি আইটেম অডিও ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ সহ মানব পাঠক (শুধুমাত্র প্রবেশাধিকার)

হ্ যাঁ

৩ও: টীকা এবং রূপরেখা

হ্ যাঁ

৩পি: খুঁটে দেখার অংশীদার সহায়তা

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৩কিউ: অনন্য উপস্থাপনা থাকার ব্যবস্থা

হ্ যাঁ

*

*

*

*

*

*

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থাপনা ব্যবস্থা (পরীক্ষা কর্ তৃপক্ষ তারিখের পূর্বে
একটি অনুম�োদিত আই.ই.পি. বা ৫০৪ পরিকল্পনায় নথিভুক্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের
জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে; এবং যারা নিয়মিত বাসস্থান ব্যবহার করে (বিরল
ব্যতিক্রম সহ) নির্দেশের সময় এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত মূল্যায়ন, পরীক্ষা পরিচালনার আগে এবং পরে।)

১

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ
হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

*

*

*

হ্ যাঁ

*

এটি আমাদের বর্ত মান পরীক্ষা কর্মসূচিতে অনুম�োদিত বৈশিষ্ট্য এবং আবাসন প্রতিফলিত করে। সর্বাধিক হাল নাগাদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষা প্রশাসকের ' সারগ্রন্থটি দেখুন।
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দে শিকা দেখুন।
৩আই১; ৩জে১; ৩কে১: পরিশিষ্ট ডি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।
সিদ্ধান্তের জন্য দলিল ভিত্তি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 15

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

অক্ষমতা সহ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিক্রিয়া আবাসন (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য
অভিপ্রায় যাদের পরীক্ষার তারিখের পূর্বে অনুম�োদিত আই.ই.পি. বা ৫০৪ পরিকল্পনায় নথিপত্র রয়েছে
প্রশাসন; এবং যারা নিয়মিত বাসস্থান ব্যবহার করে (বিরল সহ
ব্যতিক্রম সহ) নির্দেশের সময় এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত মূল্যায়ন, পরীক্ষা পরিচালনার
আগে এবং পরে।)

নির্দেশনা

এম.সি.এ.পি.

এইচ.এস.এ. সরকার

এইচ.এস.এ. এম.আই.এস.এ

এম.আই.এস.এ. (শ্রেণীসমূহ
৫, ৮)

এ.এল.টি.-এম.আই.এস.এ.(ডি.এল.এম.)

ই.এল.এ. এবং গণিত
ডি.এল.এম.

ই.এল.এল. এর জন্য প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল. এর জন্য কিন্ডারগার্টে ন প্রবেশাধিকার

ই.এল.এল. এর জন্য এ.এল.
টি. প্রবেশাধিকার

এন.এ.ই.পি.

নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন আবাসন

৪এ: সহকারী প্রযুক্তি

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪বি: ব্রেইল ন�োট-টেকার

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪সি: ব্রেইল লেখক

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪ডি: গণনার যন্ত্র এবং গণিতের সরঞ্জাম (গণনা বিভাগগুলিতে গণিতের মূল্যায়ন)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪ই: গণনার যন্ত্র এবং গণিতের সরঞ্জাম (অ -গণনা বিভাগে গণিতের মূল্যায়ন)

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এফ: ই.এল.এ./বক্তৃ তা-থেকে-পাঠ্য নির্বাচিত স্বাক্ষরতা প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪জি: ই.এল.এ./নির্বাচিত স্বাক্ষরতা প্রতিক্রিয়া মানব লেখক

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এইচ: ই.এল.এ./নির্বাচিত স্বাক্ষরতা মানব স্বাক্ষরকারী প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪আই: ই.এল.এ./স্বাক্ষরতা নির্বাচিত প্রতিক্রিয়া সহায়ক প্রযুক্তির যন্ত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪জে: গণিত, বিজ্ঞান, বক্তৃ তা-থেকে-পাঠ্য সরকারী প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪কে: গণিত, বিজ্ঞান, সরকারী প্রতিক্রিয়া মানব লেখক

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এল: গণিত, বিজ্ঞান, মানব স্বাক্ষরকারী সরকারী প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এম: গণিত, বিজ্ঞান, সরকারী প্রতিক্রিয়া সহায়ক প্রযুক্তির যন্ত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এন: ই.এল.এ./এল. বক্তৃ তা-থেকে-পাঠ্য নির্মিত প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪ও: ই.এল.এ./এল. মানব লেখক প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪পি: ই.এল.এ./এল. মানব স্বাক্ষরকারী প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪কিউ: ই.এল.এ./এল. বাহ্যিক সহায়ক প্রযুক্তি যন্ত্র নির্মিত প্রতিক্রিয়া

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪আর: পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করুন

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪এস: শব্দ পূর্বাভাস বহিরাগত যন্ত্র

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪টি: উত্তর পরীক্ষার বইয়ে রেকর্ড করা হয়েছে

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

৪ইউ: রেকর্ড করার যন্ত্র

হ্ যাঁ

৪ভি: ই.এল.এল. এর লেখকের জন্য প্রবেশাধিকার

হ্ যাঁ

৪ডব্লিউ: অনন্য প্রতিক্রিয়া থাকার ব্যবস্থা

হ্ যাঁ

*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*
হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

*

*

*

হ্ যাঁ

*

এটি আমাদের বর্ত মান পরীক্ষা কর্মসূচিতে অনুম�োদিত বৈশিষ্ট্য এবং আবাসন প্রতিফলিত করে। সর্বাধিক হাল নাগাদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষা প্রশাসকের ' সারগ্রন্থটি দেখুন।
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দে শিকা দেখুন।
সিদ্ধান্তের জন্য দলিল ভিত্তি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

হ্ যাঁ

*

হ্ যাঁ
হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ*

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

হ্ যাঁ

*

*

*

*

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 16

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

অন্যান্য: ________

৫বি: অনন্য সময় এবং সময়সূচী থাকার ব্যবস্থা

হ্ যাঁ

*

*

*

*

হ্ যাঁ*
*

*

*

এন.এ.ই.পি.

হ্ যাঁ

ই.এল.এল. এর জন্য এ.এল.টি.
প্রবেশাধিকার

হ্ যাঁ

ই.এল.এল. এর জন্য কিন্ডারগার্টে ন প্রবেশাধিকার

হ্ যাঁ

ই.এল.এল. এর জন্য প্রবেশাধিকার

হ্ যাঁ

ই.এল.এ. এবং গণিত ডি.এল.
এম.

হ্ যাঁ

এ.এল.টি.-এম.আই.এস.এ.(ডি.
এল.এম.)

এম.আই.এস.এ. (শ্রেণীসমূহ ৫,
৮)

২x

এইচ.এস.এ. এম.আই.এস.এ

১.৫x

এইচ.এস.এ. সরকার

৫এ: বর্ধিত সময়

এম.সি.এ.পি.

অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য সময়োপয�োগী থাকার ব্যবস্থা
(প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিপ্রায় যাদের পরীক্ষা প্রশাসনের তারিখের পূর্বে
অনুম�োদিত আই.ই.পি. বা ৫০৪ পরিকল্পনায় নথিভুক্ত থাকার ব্যবস্থা রয়েছেে; এবং
যারা নিয়মিত বাসস্থান ব্যবহার করে (বিরল সহ
ব্যতিক্রম সহ) নির্দেশের সময় এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত মূল্যায়ন, পরীক্ষা পরিচালনার আগে এবং পরে।)

নির্দেশনা

নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন আবাসন

হ্ যাঁ
*

*

*

																					
																					
এটি আমাদের বর্ত মান পরীক্ষা কর্মসূচিতে অনুম�োদিত বৈশিষ্ট্য এবং আবাসন প্রতিফলিত করে। সর্বাধিক হাল নাগাদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষা প্রশাসকের' সারগ্রন্থটি দেখুন।
																				
* বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দে শিকা দেখুন।

সিদ্ধান্তের জন্য দলিল ভিত্তি:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা:
জরুরী অবস্থার সময় শিক্ষাগত এবং মূল্যায়ন আবাসন কি লিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে স্কুল ১০ বা তার বেশি দিনের জন্য বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, বিদ্যমান নির্দেশমূলক এবং মূল্যায়ন আবাসনের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 নির্দেশমূলক এবং পরীক্ষার আবাসন বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এই সময়ে ক�োন�ো নির্দেশমূলক এবং পরীক্ষার আবাসনের প্রয়োজন নেই।
নথির ভিত্তির জন্য সিদ্ধান্ত: __________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 17

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

পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
নির্দেশমূলক সহায়তা(গুলি)
সেবার প্রকৃতি
নির্দেশনা এবং নিয়োগের সময়
হাইলাইটার ব্যবহারের অনুমতি দিন
ম্যানিপুলেটিভ ব্যবহারের অনুমতি
দিন
সাংগঠনিক উপকরণ ব্যবহারের
অনুমতি দিন
ব�োঝার জন্য চেক করুন
ঘন ঘন এবং/অথবা অবিলম্বে
প্রতিক্রিয়া	
শিক্ষার্থীর পুনরাবৃত্তি
এবং/অথবা ব্যাখ্যার তথ্য
ব�োর্ড থেকে অনুলিপি করার পরিমাণ
সীমা	
স্বাধীন কাজ পর্যবেক্ষণ করুন
শব্দান্তরিত করা প্রশ্ন এবং নির্দেশ	
সহকর্মী টিউটরিং/জ�োড়া কাজের
ব্যবস্থা
ছবির সময়সূচী

কম্পাঙ্ক
সহয�োগিতা প্রদান
ডব্লিউ/ সংস্থা
পাঠ্যপুস্তক/উপকরণের বাড়ির সেট
সরবরাহ করুন
প্রুফরিডিং চেকলিস্ট প্রদান করুন
ছাত্র/ শিক্ষক টীকার অনুলিপি
ডব্লিউ/ ছাত্র প্রদান করুন
নির্দেশাবলীর পুনরাবৃত্তি
শব্দভাণ্ডারকে শক্তিশালী করতে
এবং/অথবা বর্ধিত লেখার প্রয়োজন হলে
শব্দ ভান্ডার ব্যবহার
অন্যান্য:
______________________

প্রত্যাশিত কম্পাঙ্ক
দৈনিক
সাপ্তাহিক মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র একবার
পর্যায়ক্রমে
ত্রৈমাসিক
অর্ধ-বার্ষিক
অন্যান্য __________

শুরু তারিখ
মাস•দিন•বছর

শেষ তারিখ
মাস•দিন•বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি)

P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= অন্যান্য

অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
পেশাগত চিকিৎসক
ছাত্র কর্মী	
শারিরীক শিক্ষা শিক্ষক
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________
পরিষেবিকা

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

অডিওলজিস্ট
মন�োবিজ্ঞানী
আই.ই.পি. দল
দ�োভাষী
নির্দেশক সহকারী
শারীরিক থেরাপিস্ট
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
স্কুল উপদেষ্টা
স্কুল সমাজকর্মী
বিন�োদনমূলক চিকিৎসক
পেশাগত
চিকিৎসা সহকারী

P

শারীরিক চিকিৎসা
সহকারী

P

বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী

P

চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

শিক্ষার্থীদের শেখার প্রদর্শন করার
বিকল্প উপায় প্রদান করুন

অবস্থান এবং পদ্ধতি স্পষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 18

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

পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
প্রোগ্রাম পরিবর্ত ন(গুলি)
সেবার প্রকৃতি
পরিবর্তিত/সংশ�োধিত অ্যাসাইনমেন্ট
অ্যাসাইনমেন্টগুলিকে ছ�োট ইউনিটে
বিভক্ত করুন
টু কর�ো টু কর�ো টেক্সট(গুলি)
সম্ভব হলে অ্যাসাইনমেন্ট এবং
মূল্যায়নের অতিরিক্ত তথ্য মুছে ফেলুন
প্রয়োজনীয় পড়ার পরিমাণ সীমিত
করুন
পরিবর্তিত সামগ্রী	
পরিবর্তিত গ্রেডিং পদ্ধতি	
খ�োলা বই পরীক্ষা	
ম�ৌখিক পরীক্ষা	
উত্তরের পছন্দের সংখ্যা হ্রাস করুন
পরীক্ষার দৈর্ঘ্য হ্রাস করুন

কম্পাঙ্ক
গুলি আলাদা করুন
সরলীকৃত বাক্য গঠন, শব্দভান্ডার,
এবং অ্যাসাইনমেন্ট এবং মূল্যায়নের
গ্রাফিক্স
যখনই সম্ভব প্যাসেজ পড়ার জন্য
ছবি ব্যবহার করুন
অন্যান্য:
______________________

প্রত্যাশিত কম্পাঙ্ক
দৈনিক
সাপ্তাহিক মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র একবার
পর্যায়ক্রমে
ত্রৈমাসিক
অর্ধ-বার্ষিক
অন্যান্য __________

শুরু তারিখ
মাস•দিন•বছর

শেষ তারিখ
মাস•দিন•বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি)

P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

সম্ভব হলে "বাদ" এবং "না" প্রশ্নগুলি
সরান
পরীক্ষার বিন্যাস পুনর্বিবেচনা করুন
(যেমন কম প্রশ্ন, ফাঁকা পূরণ করুন)
যখনই সম্ভব লম্বা অনুচ্ছেদের প্রশ্ন

P
P
P

= অন্যান্য

অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
পেশাগত চিকিৎসক
ছাত্র কর্মী	
শারিরীক শিক্ষা শিক্ষক
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________
পরিষেবিকা

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

অডিওলজিস্ট
মন�োবিজ্ঞানী
আই.ই.পি. দল
দ�োভাষী
নির্দেশক সহকারী
শারীরিক থেরাপিস্ট
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
স্কুল উপদেষ্টা
স্কুল সমাজকর্মী
বিন�োদনমূলক চিকিৎসক
পেশাগত
চিকিৎসা সহকারী
শারীরিক চিকিৎসা
সহকারী
বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী

চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

অবস্থান এবং পদ্ধতি স্পষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 19

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

পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
সামাজিক/আচরণ সমর্থন(গুলি)
সেবার প্রকৃতি
প্রাপ্তবয়স্কদের সমর্থন
সময়সূচী পরিবর্তনের জন্য আগাম
প্রস্তুতি
রাগ পরিচালনার প্রশিক্ষণ
ব�োঝার জন্য কার্যদর্শন করুন
সংকটের হস্তক্ষেপ
প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে ছাত্রকে
উৎসাহিত করুন
একাডেমিক এবং অ -একাডেমিক
সেটিংসে উপযুক্ত আচরণকে উত্সাহিত
করুন/শক্তিশালী করুন
ঘন ঘন চ�োখের য�োগায�োগ/ সান্নিধ্য
নিয়ন্ত্রণ
বারবার নিয়ম মনে করিয়ে দেওয়া	
বাড়ির-স্কুল য�োগায�োগ ব্যবস্থা
আচরণ চু ক্তি বাস্তবায়ন
আলোচ্যসূচি বই এবং/অথবা
অগ্রগতি প্রতিবেদনের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ
করুন

কম্পাঙ্ক
শ�োনার এবং মন�োয�োগ কেন্দ্রীভূ ত
করার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ম্যানিপুলেটিভ
এবং/ অথবা সংবেদনশীল কার্যক্রম
প্রদান করুন
উপকরণ সংগঠনের জন্য কাঠাম�োগত সময় প্রদান করুন
ম�ৌখিক/ম�ৌখিক য�োগায�োগের
মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণকে শক্তিশালী
করুন
সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ
মন�োয�োগ আরম্ভ এবং বজায় রাখার
ক�ৌশল
ইতিবাচক/বাস্তব শক্তিবৃদ্ধির ব্যবহার
অন্যান্য:
______________________

প্রত্যাশিত কম্পাঙ্ক
দৈনিক
সাপ্তাহিক মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র একবার
পর্যায়ক্রমে
ত্রৈমাসিক
অর্ধ-বার্ষিক
অন্যান্য __________

শুরু তারিখ
মাস•দিন•বছর

শেষ তারিখ
মাস•দিন•বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

প্রদানকারী(গুলি)

= প্রাথমিক,

= অন্যান্য

অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
পেশাগত চিকিৎসক
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________
পরিষেবিকা

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

অডিওলজিস্ট
মন�োবিজ্ঞানী
আই.ই.পি. দল
দ�োভাষী
নির্দেশক সহকারী
শারীরিক থেরাপিস্ট
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
স্কুল উপদেষ্টা
স্কুল সমাজকর্মী
বিন�োদনমূলক চিকিৎসক
পেশাগত
চিকিৎসা সহকারী

শারীরিক চিকিৎসা
সহকারী
বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী

চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

কার্যকলাপ বা আন্দোলনের সুয�োগে
ঘন ঘন পরিবর্ত ন প্রদান করুন

অবস্থান এবং পদ্ধতি স্পষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 20

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

পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
শারীরিক/পরিবেশগত সহায়তা(গুলি)
কম্পাঙ্ক

সেবার প্রকৃতি
কপিকলে প্রবেশাধিকার
অভিয�োজিত সরঞ্জাম
অভিয�োজিত খাওয়ান�োর যন্ত্র
সংবেদনশীল নিবেশ সমন্বয় (যেমন
আল�ো, 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:
______________________

প্রত্যাশিত কম্পাঙ্ক
দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র একবার
পর্যায়ক্রমে
ত্রৈমাসিক
অর্ধ-বার্ষিক
অন্যান্য __________

শুরু তারিখ
মাস•দিন•বছর

শেষ তারিখ
মাস•দিন•বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি)

P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= অন্যান্য

অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
পেশাগত চিকিৎসক
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________
পরিষেবিকা

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

অডিওলজিস্ট
মন�োবিজ্ঞানী
আই.ই.পি. দল
দ�োভাষী
নির্দেশক সহকারী
শারীরিক থেরাপিস্ট
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
স্কুল উপদেষ্টা
স্কুল সমাজকর্মী
বিন�োদনমূলক চিকিৎসক
পেশাগত
চিকিৎসা সহকারী
শারীরিক চিকিৎসা

সহকারী
বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী
চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

P

অবস্থান এবং পদ্ধতি স্পষ্ট করুন: __________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 21

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

পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
স্কুল কর্মচারী/পিতামাতার সহায়তা(গুলি)
কম্পাঙ্ক

সেবার প্রকৃতি
এ.টি. পরামর্শ
শ্রুতিবিদের পরামর্শ নিন
শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনা
পরামর্শ
সংকট প্রতির�োধ এবং হস্তক্ষেপের
জন্য সহায়তা পরিষেবার সমন্বয়
বহিরাগত/অ -একাডেমিক প্রদানকারীদের সমর্থন
পেশাগত থেরাপিস্টের
পরামর্শ নিন
অভিয�োজন এবং গতিশীলতা
পরামর্শ	
পিতামাতার পরামর্শ এবং/অথবা
প্রশিক্ষণ
শারীরিক শিক্ষা পরামর্শ	

শারীরিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
মন�োবিজ্ঞানীর পরামর্শ নিন
স্কুল স্বাস্থ্য পরামর্শ
সমাজকর্মী র পরামর্শ
বক্তৃ তা/ভাষা র�োগবিদের পরামর্শ নিন
কর্মী প্রশিক্ষণ
ভ্রমণ প্রশিক্ষণ
অন্যান্য:
______________________

প্রত্যাশিত কম্পাঙ্ক

শুরু তারিখ

শেষ তারিখ

মাস•দিন•বছর

মাস•দিন•বছর

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র একবার
পর্যায়ক্রমে
ত্রৈমাসিক
অর্ধ-বার্ষিক
অন্যান্য __________

সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি)

P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= অন্যান্য

অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
পেশাগত চিকিৎসক
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________
পরিষেবিকা

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

অডিওলজিস্ট
মন�োবিজ্ঞানী
আই.ই.পি. দল
দ�োভাষী
নির্দেশক সহকারী
শারীরিক থেরাপিস্ট
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
স্কুল উপদেষ্টা
স্কুল সমাজকর্মী
বিন�োদনমূলক চিকিৎসক
পেশাগত
চিকিৎসা সহকারী

P

শারীরিক চিকিৎসা
সহকারী

P

বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী

P

চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

প্রশিক্ষণ/পরামর্শ দ্বারা সমর্থিত আই.ই.পি. এর এলাকা(গুলি) চিহ্নিত করুন:
লক্ষ্য(গুলি) এবং উদ্দেশ্য (প্রমাণ ভিত্তিক হস্তক্ষেপ এবং ক�ৌশল)
থাকার ব্যবস্থা	
পরিপূরক এইডস, সেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থন
বিশেষ শিক্ষা/সংশ্লিষ্ট সেবা
বিষয়(গুলি), অংশগ্রহণকারী(গুলি), অবস্থান এবং পদ্ধতি স্পষ্ট করুন: _____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য ডকুমেন্টেশন: ____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা:
জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে পরিপূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন, এবং সমর্থনগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে ১০ বা তার বেশি দিন স্কুল বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, বিদ্যমান সম্পূরক সহায়ক, পরিষেবা, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
পরিপূরক এইডস, সার্ভিসেস, কার্যক্রম পরিবর্ত ন এবং সমর্থনগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এই সময়ে ক�োনটির প্রয়োজন নেই।

হ্ যাঁ

না

সিদ্ধান্ত(গুলি) সমর্থন করার জন্য আল�োচনা: ______________________________________________________________________________________________________________________________ _

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

পৃষ্ঠা 22

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

বর্ধিত স্কুল বছর (ই.এস.ওয়াই.)
আই.ই.পি. দলকে নির্ধারণ করতে হবে যে নিচের ক�োন বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর ই.এস.ওয়াই.পরিষেবা না পেলে নিয়মিত স্কুল বছরে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত কর্মসূচী থেকে কিছু সুবিধা গ্রহণের ক্ষমতাকে উল্লেখয�োগ্যভাবে বিপন্ন করবে কিনা। ই.এস.
ওয়াই.পরিষেবাগুলি হল বিশেষ বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলির ব্যক্তিগতকৃত সম্প্রসারণ যা সর্বজনীন সংস্থার সাধারণ স্কুল বছরের বাইরে, আই.ই.পি. অনুসারে, পিতামাতার কাছে বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়।
ই.এস.ওয়াই. সিদ্ধান্ত স্থগিত
ই.এস.ওয়াই. বিবেচনা করার সময়, হ্ যাঁ বা না উত্তর দিন এবং সিদ্ধান্ত নথিভু ক্ত করুন:
১. শিক্ষার্থীর আই.ই.পি. কি সমাল�োচনামূলক জীবন দক্ষতা সম্পর্কিত বার্ষিক লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করে?

হ্ যাঁ

না

	সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
সময়?

হ্ যাঁ

১এ. সাধারণ স্কুল বিরতির কারণে সমাল�োচনামূলক জীবন দক্ষতার উল্লেখয�োগ্য প্রতিবন্ধকতা এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হারিয়ে যাওয়া দক্ষতা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতার সম্ভাবনা আছে কি?
না

_ ___________

সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
১বি. শিক্ষার্থী কি সমাল�োচনামূলক জীবন দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত আই.ই.পি. লক্ষ্যগুলিতে দক্ষতার দিকে অগ্রগতির একটি ডিগ্রি প্রদর্শন করছে?

হ্ যাঁ

না

সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
২. উদীয়মান দক্ষতা বা যুগান্তকারী সুয�োগের উপস্থিতি আছে কি?

হ্ যাঁ

না

	সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
৩. উল্লেখয�োগ্য হস্তক্ষেপমূলক আচরণ আছে?

হ্ যাঁ

না

	সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
৪. অক্ষমতার প্রকৃতি এবং তীব্রতা কি ই.এস.ওয়াই. এর নিশ্চয়তা দেয়?

হ্ যাঁ

না

	সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
৫. ই.এস.ওয়াই. প্রয়োজন কি অন্যান্য বিশেষ পরিস্থিতিতে আছে?

হ্ যাঁ

না

	সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা:_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
উপর�োক্ত সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করার পর, শিক্ষার্থী যদি তার ই.এস.ওয়াই. প্রদান না করে তাহলে নিয়মিত স্কুল বছরের সময় শিক্ষার্থী তার শিক্ষাগত কর্মসূচী থেকে যে সুবিধাগুলি পায় তা কি উল্লেখয�োগ্যভাবে বিপন্ন হবে?
হ্ যাঁ, ছাত্র ই.এস.
ওয়াই. পরিষেবার জন্য য�োগ্য।
না, ছাত্র ই.এস.ওয়াই. পরিষেবার জন্য য�োগ্য নয়।
সিদ্ধান্তের(গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:_ ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

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

স্থানান্তর: উপযুক্ত নির্ধারিত হলে ১৪ বছর বয়সে বা তার কম বয়সে বার্ষিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
ছাত্র পছন্দ এবং আগ্রহ:
প�োস্ট -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)

শিক্ষার্থীর স্বার্থ, পছন্দ এবং বয়সের উচরুক্ত পরিবর্ত ন মূল্যায়ন(গুলি) নিয়ে আল�োচনা:_ ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
প�োস্ট সেকেন্ডারি লক্ষ্য (ফলাফল):
প�োস্ট সেকেন্ডারি গ�োল(গুলি) এখানে রেকর্ড করা হয়। প্রশিক্ষণ এবং/অথবা শিক্ষার জন্য কমপক্ষে একটি লক্ষ্য নির্দেশ করতে হবে।
কর্মসংস্থান (প্রয়োজনীয়):___________________________________________________________________________________________________________________________________
প্রশিক্ষণ:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষা:______________________________________________________________________________________________________________________________________________
স্বাধীন জীবনযাপন (যদি উপযুক্ত হয়):
পাঠ্যসূচি:
শিক্ষার্থী এমন ক�োর্সে নথিভু ক্ত হয় যা তাকে নির্বাচিত ক্যারিয়ার ক্লাস্টারে ক্যারিয়ার বা প�োস্ট সেকেন্ডারি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে।
কলা, মিডিয়া ও য�োগায�োগ
ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও অর্থ	
শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সন্তান সেবা	
স্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান, এবং ঔষধ
প্রক�ৌশল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উৎপাদন প্রযুক্তি	
পরিবেশ, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা	
আইন, সরকার, জননিরাপত্তা ও প্রশাসন
মানব, ভ�োক্তা সেবা, আতিথেয়তা ও পর্যটন

নির্মাণ ও উন্নয়ন
তথ্য প্রযুক্তি
পরিবহন, বিতরণ ও সরবরাহ

ছাত্র নিম্নলিখিত কার্যকরী এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম নথিভু ক্ত করা হয়:
কাজের নমুনা এবং কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ

সমর্থিত কর্মসংস্থান

প্রতিদিনের জীবনের কাজকর্ম

সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আল�োচনা: ________________________________________________________________________________________________________________________________
প্রস্থান করার জন্য নির্ধারিত শ্রেণী:
ছাত্রটির সাথে প্রস্থান করবে:
		
		

মেরিল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয় ডিপ্লোমা

বিদেশী ভাষার ২ ক্রেডিট সহ
উন্নত প্রযুক্তির ২ ক্রেডিট সহ
পেশা এবং প্রযুক্তি কার্যক্রমের ৪ ক্রেডিট সহ

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 অর্জ ন, কার্যকরী পারফরম্যান্স, বাসস্থান এবং প�োস্ট সেকেন্ডারি লক্ষ্যে অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কি জানান�ো 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
হ্ যাঁ
এন/এ
ক�োড?

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

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

স্থানান্তর কার্যক্রম

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 প�োস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে।
একাডেমিক:

_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

	দায়িত্ববান দল:________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ১
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ২
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৪
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান
পৃষ্ঠা 25

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্থানান্তর কার্যক্রম
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 প�োস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে।
কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ:
_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
	দায়িত্ববান দল:________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ১
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য:______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
প্রশিক্ষণ জড়িত:
পেশা অন্বেষণ অবৈতনিক কাজের অভিজ্ঞতা
পরিশ�োধিত কাজের অভিজ্ঞতা	
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ২
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৪
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য:______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
প্রশিক্ষণ জড়িত:
পেশা অন্বেষণ অবৈতনিক কাজের অভিজ্ঞতা
পরিশ�োধিত কাজের অভিজ্ঞতা	
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য:______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
প্রশিক্ষণ জড়িত:
পেশা অন্বেষণ অবৈতনিক কাজের অভিজ্ঞতা
পরিশ�োধিত কাজের অভিজ্ঞতা	
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য:______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
পেশা অন্বেষণ অবৈতনিক কাজের অভিজ্ঞতা
পরিশ�োধিত কাজের অভিজ্ঞতা	
প্রশিক্ষণ জড়িত:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান
পৃষ্ঠা 26

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্থানান্তর কার্যক্রম
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 প�োস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে।
প্রতিদিনের জীবনের কাজকর্ম:
_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
দায়িত্ববান দল:_ _________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ১
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: ________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ২
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৪
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: ________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: ________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: ________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান
পৃষ্ঠা 27

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্থানান্তর কার্যক্রম
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 প�োস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে।
স্বাধীন জীবন:
_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________
দায়িত্ববান দল:_ _________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ১
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ২
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৪
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান
পৃষ্ঠা 28

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্থানান্তর কার্যক্রম
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 প�োস্ট -সেকেন্ডারি ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সহজতর করবে।
পরিবহন:

_ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

	দায়িত্ববান দল:________________________________________________________________________________________________________________________________
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?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই মাধ্যমিক স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ১
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

অগ্রগতি প্রতিবেদন ২
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩
তারিখ__________

অগ্রগতি:

অগ্রগতি প্রতিবেদন ৪
তারিখ__________

অগ্রগতি:

সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________
সমাপ্ত
আংশিকভাবে সম্পন্ন
এখন�ো শুরু হয়নি
পারিবারিক পছন্দ
ছাত্রের পছন্দ শিক্ষার্থীর সময়সূচী অন্যান্য: ______________________________________)
সম্পূর্ণ হয়নি (কারণ:
অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

III. বিশেষ বিবেচনা এবং বাসস্থান
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(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

সংস্থা:

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

স্থানান্তর সংস্থার লিংক
সংস্থার লিংক:

বার্ষিক তারিখের ছাত্র এবং অভিভাবককে এর একটি অনুলিপি প্রদান করা হয়েছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মেরিল্যান্ড উত্তরণ পরিকল্পনা প্রদর্শক
প্রাপ্তবয়স্ক সেবা সংস্থা
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
প্রাক-কর্মসংস্থান উত্তরণ সেবা সমূহ গ্রহণ করা

উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)

আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)

কর্মশক্তি উন্নয়ন ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা
বিভাগ মেরিল্যান্ড শ্রম বিভাগ (এম.
ডি.এল.)

স্থানান্তরের জন্য প্রত্যাশিত সেবা:

য�োগায�োগের জন্য স্বাক্ষরিত সম্মতি:

হ্ যাঁ,

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন (ভি.আর.)
না
হ্ যাঁ
না

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ
না

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হইয়া
না

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ: ছাত্র প্রকাশিত এজেন্সির প্রাথমিক
য�োগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে প্রতিবন্ধী
ব্যক্তিদের জন্য মেরিল্যান্ড উত্তরণ পরিকল্পনা
প্রদর্শক
না: ছাত্র প্রকাশিত এজেন্সির প্রাথমিক
য�োগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে না প্রতিবন্ধী
ব্যক্তিদের জন্য মেরিল্যান্ড উত্তরণ পরিকল্পনা
প্রদর্শক
সিদ্ধান্তের কারণ

(কারণ নির্বাচন করুন
এই ছাত্রের জন্য পরিষেবাগুলি প্রত্যাশিত
নয় এজেন্সির জন্য বাকি সব কলাম)

হ্ যাঁ: স্বাক্ষরিত এজেন্সির সাথে য�োগায�োগ
করতে সম্মতি ________ (তারিখ).
না: (কারণ সমূহ)
১. এই ছাত্রের জন্য পরিষেবাগুলি
প্রত্যাশিত নয়
২. ডি.ও.আর.এস. পড়ার জন্য শিক্ষার্থীর
সঠিক বয়স/শ্রেণী নয়(শুধুমাত্র ডি.ও.আর.এস.)
৩. শিক্ষার্থী এই সময়ে এজেন্সি সেবায়
আগ্রহী নয়
৪. অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা য�োগায�োগ/
সুপারিশ ফর্মের জন্য সম্মতি ফেরত
দেয়নি, তাই সুপারিশ করা হয়নি
৫. অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা য�োগায�োগ/
সুপারিশ ফর্মের জন্য সম্মতি দেয়নি
৬. অভিভাবক/ছাত্র/ছাত্রীরা ডি.ও.আর.
এস.- এ স্ব-উল্লেখ করা বেছে নিয়েছে
(শুধুমাত্র ডি.ও.আর.এস.)
৭. অন্যান্য: _____________ (নথির
কারণ)

•

এল.এস.এস. দ্বারা উল্লেখিত
সুপারিশ / ছাত্রের জন্য স্বাক্ষরিত
সম্মতি:
হ্ যাঁ: সম্মতির তারিখ ______
সুপারিশের তারিখ ______
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

সংস্থা গুলির সুপারিশ প্রক্রিয়া নেই

সংস্থা গুলির সুপারিশ প্রক্রিয়া নেই

সংস্থা গুলির সুপারিশ প্রক্রিয়া নেই

হ্ যাঁ: রেফারেলের জন্য সম্মতি
স্বাক্ষরিত ________ (তারিখ) এবং
ছাত্রকে ডি.ও.আর.এস. এ উল্লেখ করা
হয়েছিল ________ (তারিখ)
না: (কারণ সমূহ)
১. এই ছাত্রের জন্য পরিষেবাগুলি
প্রত্যাশিত নয়
২. ডি.ও.আর.এস. এ পড়ার জন্য
শিক্ষার্থীর সঠিক বয়স/শ্রেণী নয়
৩. এই সময়ে ছাত্র ডি.ও.আর.এস.
সেবায় আগ্রহী নয়
৪. অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা য�োগায�োগ/
সুপারিশ ফর্মের জন্য সম্মতি ফেরত
দেয়নি, তাই সুপারিশ করা হয়নি
৫. অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা য�োগায�োগ/
সুপারিশ ফর্মের জন্য সম্মতি দেয়নি
৬. অভিভাবক/শিক্ষার্থীরা স্ব-উল্লেখ
করা বেছে নিয়েছে
৭. অন্যান্য: ____________
(নথির কারণ)

•

(মাস•দিন•বছর)

আই.ই.পি. দলের সভায় সংস্থার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাতে স্বাক্ষরিত
সম্মতি:

আই.ই.পি. দলের সভায় আমন্ত্রিত সংস্থার
প্রতিনিধি:

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না
এন/এ: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ নির্বাচন
করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না
এন/এ: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ নির্বাচন
করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না
এন/এ: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ নির্বাচন
করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ
নির্বাচন করুন)

হ্ যাঁ: তারিখ___________
না
এন/এ: (নীচের বিকল্পগুলি থেকে কারণ নির্বাচন
করুন)

হ্ যাঁ: আই.ই.পি. দলের সভায় এজেন্সি
প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষর_________ (তারিখ)

হ্ যাঁ: প্রতিনিধি আই.ই.পি. দলের সভায় আমন্ত্রিত এবং তারিখের সভা ন�োটিশে তালিকাভু ক্ত_________ (তারিখ)

না: (কারণ সমূহ)
১. এই ছাত্রের জন্য পরিষেবাগুলি
প্রত্যাশিত নয়
২. এজেন্সি প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ
জানান�োর জন্য শিক্ষার্থী সঠিক বয়স/
শ্রেণী নয় (শুধুমাত্র ডি.ও.আর.এস.,
বি.এইচ.এ., এম.ডি.এল.)
৩. অভিভাবক/ছাত্ররা সম্মতি ফর্ম ফেরত
দেয়নি
৪. পিতামাতা/ছাত্ররা সংস্থার প্রতিনিধিকে
সভায় আমন্ত্রণ জানান�োর জন্য সম্মতি
দেয়নি
৫. অন্যান্য: _____________
(নথির কারণ)

না: এল.এস.এস. এজেন্সি প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ
জানায়নি
এন/এ: (কারণ সমূহ)
১. এই ছাত্রের জন্য পরিষেবাগুলি প্রত্যাশিত নয়
২. এজেন্সি প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান�োর জন্য
শিক্ষার্থী সঠিক বয়স/শ্রেণী নয় (শুধুমাত্র ডি.ও.আর.এস., বি.এইচ.এ., এম.ডি.এল.)
৩. অভিভাবক/ছাত্ররা সম্মতি ফর্ম ফেরত দেয়নি
৪. অভিভাবক/ছাত্ররা চান না যে ডি.ও.আর.
এস. প্রতিনিধি সভায় আমন্ত্রিত হ�োক(শুধুমাত্র
ডি.ও.আর.এস.)
৫. পিতামাতা/ছাত্ররা এজেন্সি প্রতিনিধিকে সভায়
আমন্ত্রণ জানান�োর জন্য সম্মতি দেয়নি
৬. অন্যান্য: _____________ (নথির কারণ)

অতিরিক্ত আল�োচনা: _____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)
নাম:

সংস্থা:

লক্ষ্য

IV. লক্ষ্য সমূহ

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

পৃষ্ঠা 30

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

_____________________________

লক্ষ্য (শর্ তাবলী, আচরণ, সময়সীমা, পরিমাপের পদ্ধতি এবং মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করুন):_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
সময়সীমা: নাগাদ

•

•

(মাস•দিন•বছর)

পরিমাপের পদ্ধতি (প্রয�োজ্য সমস্ত নির্বাচন করুন):

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি - (সরঞ্জাম/পদ্ধতি ব্যবহৃত) __________________________

পর্যবেক্ষণ দলিল

মানদণ্ড (দক্ষতা এবং ধারণ): সহিত___________
ই.এস.ওয়াই. লক্ষ্য?

হ্ যাঁ

শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক মূল্যায়ন - (ব্যবহৃত সরঞ্জাম/পদ্ধতি) _____________________________

মানসম্মত মূল্যায়ন- (সরঞ্জাম/পদ্ধতি ব্যবহৃত) ____________________

% যথাযথতা	

% হ্রাস

____ এর বাইরে ____ পরীক্ষা	

দফতর মূল্যায়ন
% বৃদ্ধি	

অন্যান্য_______________________

অন্যান্য________

না

জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা: এই লক্ষ্যটি কি জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে যার ফলে স্কুল ১০ বা তার বেশি দিন শারীরিকভাবে বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: __________________________________________________________________________________________

উদ্দেশ্য ১ (শর্ তাবলী, আচরণ, সময়সীমা, পরিমাপের পদ্ধতি এবং অন্তর্ভুক্ত করুন
	নির্ণায়ক):_____________________________________________________
___________________________________________________________
উদ্দেশ্য ২ (শর্ তাবলী, আচরণ, সময়সীমা, পরিমাপের পদ্ধতি এবং অন্তর্ভুক্ত করুন
	নির্ণায়ক):_____________________________________________________
অগ্রগতি
___________________________________________________________
অভিমুখে

উদ্দেশ্য ৩ (শর্ তাবলী, আচরণ, সময়সীমা, পরিমাপের পদ্ধতি এবং অন্তর্ভুক্ত করুন
	নির্ণায়ক):_____________________________________________________
___________________________________________________________
উদ্দেশ্য ৪ (শর্ তাবলী, আচরণ, সময়সীমা, পরিমাপের পদ্ধতি এবং অন্তর্ভুক্ত করুন
	নির্ণায়ক):_____________________________________________________
___________________________________________________________

উদ্দেশ্য

অগ্রগতি
প্রতিবেদন ১
তারিখ_______

অর্জিত
অগ্রগতি ক�োড:
লক্ষ্য পূরণে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হচ্ছে না	

লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অগ্রগতি করা
এখন�ো পরিচয় হয়নি

নতু ন প্রবর্তিত দক্ষতা; এই সময়ে অগ্রগতি পরিমাপয�োগ্য নয়

(অপর্যাপ্ত অগ্রগতি ম�োকাবেলার জন্য আই.ই.পি. দলকে দেখা করতে হবে)

অগ্রগতির বর্ণনা: _____________________________________________________________________________________________________________
অগ্রগতি
রিপ�োর্ট ২
তারিখ_______

অর্জিত
অগ্রগতি ক�োড:
লক্ষ্য পূরণে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হচ্ছে না	

লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অগ্রগতি করা
এখন�ো পরিচয় হয়নি

নতু ন প্রবর্তিত দক্ষতা; এই সময়ে অগ্রগতি পরিমাপয�োগ্য নয়

(অপর্যাপ্ত অগ্রগতি ম�োকাবেলার জন্য আই.ই.পি. দলকে দেখা করতে হবে)

অগ্রগতির বর্ণনা:___________________________________________________________________________________________________________________________
অগ্রগতি
রিপ�োর্ট ৩
তারিখ_______

অর্জিত
অগ্রগতি ক�োড:
লক্ষ্য পূরণে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হচ্ছে না	

লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অগ্রগতি করা
এখন�ো পরিচয় হয়নি

নতু ন প্রবর্তিত দক্ষতা; এই সময়ে অগ্রগতি পরিমাপয�োগ্য নয়

(অপর্যাপ্ত অগ্রগতি ম�োকাবেলার জন্য আই.ই.পি. দলকে দেখা করতে হবে)

অগ্রগতির বর্ণনা: __________________________________________________________________________________________________________________________________
অগ্রগতি
রিপ�োর্ট ৪
তারিখ_______

লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অগ্রগতি করা
এখন�ো পরিচয় হয়নি
(অপর্যাপ্ত অগ্রগতি ম�োকাবেলার জন্য আই.ই.পি. দলকে দেখা করতে হবে)			
অগ্রগতি ক�োড:
না	

অর্জিত

নতু ন প্রবর্তিত দক্ষতা; এই সময়ে অগ্রগতি পরিমাপয�োগ্য নয়

লক্ষ্য পূরণে পর্যাপ্ত অগ্রগতি হচ্ছে

অগ্রগতির বর্ণনা:___________________________________________________________________________________________________________________________
কিভাবে অভিভাবককে আই.ই.পি. লক্ষ্যের দিকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হবে?_______________________________________________________________________________________
কত বার? সাপ্তাহিক দ্বি-সাপ্তাহিক
মাসিক		
অন্তর্বর্তী
ত্রৈমাসিক
চিহ্নিত করার সময়ের সমাপ্তি
অন্যান্য____________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

ভি. সেবা সমূহ
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আই.ই.পি. দলের সভার তারিখ:      /      /

সেবা সমূহ
বিশেষ শিক্ষা সেবা
সেবার প্রকৃতি
শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনা
(শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনার জন্য
সেশনের সংখ্যা চিহ্নিত করা
ঐচ্ছিক)
শারীরিক শিক্ষা
বক্তৃ তা/ভাষা চিকিৎসা
ভ্রমণ প্রশিক্ষণ

অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

সেবা বর্ণনা
সেশন
সমূহের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬

সময়ের দৈর্ঘ্য
____ ঘন্টা সমূহ
____ মিনিটসমূহ

অন্যান্য

কম্পাঙ্ক
দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

শুরু তারিখ

শেষ তারিখ

মাস•দিন
বছর

মাস•দিন
বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি) P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

____

P
P
P
P

ই.এস.ওয়াই. পরিষেবা প্রকৃতি
শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনা
(শ্রেণীকক্ষ নির্দেশনার জন্য
সেশনের সংখ্যা চিহ্নিত করা
ঐচ্ছিক)
শারীরিক শিক্ষা
বক্তৃ তা/ভাষা চিকিৎসা
ভ্রমণ প্রশিক্ষণ

ই.এস.ওয়াই.
অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

ই.এস.ওয়াই. সেবা বর্ণনা
সেশনের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬
অন্যান্য
____

সময়ের দৈর্ঘ্য

কম্পাঙ্ক

____ ঘন্টা সমূহ

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

____ মিনিটসমূহ

ই.এস.ওয়াই.
শুরু তারিখ

ই.এস.ওয়াই.
শেষ তারিখ

মাস•দিন
বছর

মাস•দিন
বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
স্কুল উপদেষ্টা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
চিকিৎসা সহকারী
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক চিকিৎসা
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
সহকারী
P
অন্যান্য সংস্থা___________________________
বক্তৃ তা/ভাষা
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
সহকারী
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

ই.এস.ওয়াই. প্রদানকারী(গুলি)
P = প্রাথমিক,

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ম�োট সেবা
সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

সেবার সারাংশ

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
স্কুল উপদেষ্টা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
চিকিৎসা সহকারী
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক চিকিৎসা
সহকারী
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা____________________________ P
বক্তৃ তা/ভাষা
সহকারী
বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

পরিষেবা(গুলি) বিতরণের আল�োচনা:
জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা: এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাটি কি জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে ১০ বা তার বেশি দিন স্কুল বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

সেবার সারাংশ

না যদি না হয়, এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ম�োট সেবা
সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)
নাম:

ভি. সেবাসমূহ

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

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

সেবাসমূহ

সম্পর্কিত সেবা

সেবার প্রকৃতি
অডিওলজিকাল সেবা সমূহ
মানসিক সেবা
পেশাগত থেরাপি
শারীরিক চিকিৎসা
বিন�োদন
প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন
পরামর্শ সম্পর্কিত সেবা
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিষেবা
সামাজিক কাজ সেবা
অভিভাবক পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ
পুনর্বাসন পরামর্শ
অভিয�োজন এবং গতিশীলতা প্রশিক্ষণ
পরিষেবা
স্বাস্থ্য সেবাসমূহ
(ডায়াগনস্টিক এবং মূল্যায়ন)
অন্যান্য থেরাপি সমূহ
______________
দ�োভাষী পরিষেবা
বক্তৃ তা/ভাষা থেরাপি
শুশ্রুষা সেবা

অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

সেবা বর্ণনা
সেশনের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬

সময়ের দৈর্ঘ্য

কম্পাঙ্ক

____ ঘন্টাসমূহ

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

____ মিনিটসমূহ

অন্যান্য

শুরু তারিখ

শেষ তারিখ

মাস•দিন

মাস•দিন

বছর

বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

____

প্রদানকারী(গুলি) P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

সেবার সারাংশ

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
স্কুল উপদেষ্টা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক
চিকিৎসা চিকিৎসা
সহকারী
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
P
অন্যান্য সংস্থা____________________________
বক্তৃ
তা/ভাষা
সহকারী
বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
পরিষেবিকা
আচরণগত সহায়ক সহকারী

ম�োট সেবা
সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

পরিবহন

ই.এস.ওয়াই. পরিষেবা প্রকৃতি
অডিওলজিকাল সেবা সমূহ
মানসিক সেবা
পেশাগত থেরাপি
শারীরিক চিকিৎসা
বিন�োদন
প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন
পরামর্শ সম্পর্কিত সেবা
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরিষেবা
সামাজিক কাজ সেবা
অভিভাবক পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ
পুনর্বাসন পরামর্শ
অভিয�োজন এবং গতিশীলতা প্রশিক্ষণ
পরিষেবা
স্বাস্থ্য সেবাসমূহ
(ডায়াগনস্টিক এবং মূল্যায়ন)
অন্যান্য থেরাপি সমূহ
______________
দ�োভাষী পরিষেবা
বক্তৃ তা/ভাষা থেরাপি
শুশ্রুষা সেবা

ই.এস.ওয়াই.
অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

ই.এস.ওয়াই. সেবা বর্ণনা
সেশনের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬

সময়ের দৈর্ঘ্য

কম্পাঙ্ক

____ ঘন্টাসমূহ

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

____ মিনিটসমূহ

অন্যান্য
____

সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

ই.এস.ওয়াই.
শুরু তারিখ

ই.এস.ওয়াই.
শেষ তারিখ

মাস•দিন

মাস•দিন

বছর

বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

সেবার সারাংশ

ই.এস.ওয়াই. প্রদানকারী(গুলি)
P = প্রাথমিক,

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
বিদ্যালয় পরামর্শদাতা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক চিকিৎসা
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
অন্যান্য সংস্থা____________________________ P
বক্তৃ তা/ভাষা
চিকিৎসা সহকারী
বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
সহকারী
পরিষেবিকা
আচরণগত সহায়ক

সহকারী

পরিবহন

প্রদান করা হলে পরিবহন পরিষেবার বিবরণ সহ পরিষেবা(গুলি) বিতরণের আল�োচনা:
জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা: এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাটি কি জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে ১০ বা তার বেশি দিন স্কুল বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: __________________________________________________________________________________________

ম�োট সেবা
সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

ভি. সেবাসমূহ
পৃষ্ঠা 33

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

সেবাসমূহ
কর্মজীবন এবং প্রযুক্তি শিক্ষা পরিষেবা
সেবার প্রকৃতি
কর্মজীবন এবং প্রযুক্তি শিক্ষা
প্রোগ্রাম ডব্লিউ/সহায়তা সেবা
সমূহ
বৃত্তিমূলক মূল্যায়ন
	প্রাক-বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য সহ
বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম

অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

সেবা বর্ণনা
সেশনের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬
অন্যান্য

সময়ের দৈর্ঘ্য

কম্পাঙ্ক

____ ঘন্টাসমূহ

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

____ মিনিটসমূহ

____

শুরু
তারিখ

শেষ তারিখ

মাস•দিন
বছর

মাস•দিন
বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

প্রদানকারী(গুলি)

P = প্রাথমিক,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ই.এস.ওয়াই. পরিষেবা প্রকৃতি
কর্মজীবন এবং প্রযুক্তি শিক্ষা
প্রোগ্রাম ডব্লিউ/সহায়তা সেবা
সমূহ
বৃত্তিমূলক মূল্যায়ন
	প্রাক-বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য সহ
বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম

ই.এস.ওয়াই.
অবস্থান
সাধারণভাবে
শিক্ষা
বাহিরে
সাধারণ
শিক্ষা

ই.এস.ওয়াই. সেবা বর্ণনা

সেশনের
সংখ্যা
১
২
৩
৪
৫
৬
অন্যান্য
____

সময়ের দৈর্ঘ্য

কম্পাঙ্ক

____ ঘন্টাসমূহ

দৈনিক
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
শুধুমাত্র
একবার
ত্রৈমাসিক
অর্ধবার্ষিক

____ মিনিটসমূহ

ই.এস.
ওয়াই. শুরু
তারিখ

ই.এস.ওয়াই.
শেষ তারিখ

মাস•দিন
বছর

মাস•দিন
বছর
সময়কাল
______সপ্তাহসমূহ

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
স্কুল উপদেষ্টা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
চিকিৎসা সহকারী
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক চিকিৎসা
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
সহকারী
অন্যান্য সংস্থা___________________________ P
বক্তৃ তা/ভাষা
বিশেষ শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
সহকারী
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

ই.এস.ওয়াই. প্রদানকারী(গুলি)
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= প্রাথমিক,

= অন্যান্য

P
অভিয�োজন ও গতিশীলতা বিশেষজ্ঞ	
অডিওলজিস্ট
P
বক্তৃ তা ভাষা র�োগবিদ্যাবিৎ
মন�োবিজ্ঞানী
P
বধির ও শ্রবণশক্তির শিক্ষক
আই.ই.পি. দল
P
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক
দ�োভাষী
P
পেশাগত চিকিৎসক
নির্দেশক সহকারী
P
ছাত্র কর্মী	
শারীরিক থেরাপিস্ট
P
শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক
গৃহভিত্তিক শিক্ষক
P
পুনর্বাসন সেবা কর্মী রা	
স্কুল উপদেষ্টা
P
সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক
স্কুল সমাজকর্মী
P
পেশা ও প্রযুক্তি শিক্ষক
বিন�োদনমূলক থেরাপিস্ট
P
সামাজিক সেবা বিভাগ (ডি.এস.এস.)
পেশাগত
আচরণগত স্বাস্থ্য প্রশাসন (বি.এইচ.এ.)
চিকিৎসা সহকারী
P
উন্নয়ন প্রতিবন্ধী প্রশাসন (ডি.ডি.এ.)
শারীরিক চিকিৎসা
পুনর্বাসন সেবা বিভাগ (ডি.ও.আর.এস.)
সহকারী
অন্যান্য সংস্থা____________________________ P
বক্তৃ তা/ভাষা
বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক
সহকারী
অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারী____________________ P
চিকিত্সাবিদ্যাগত
আচরণগত সহায়ক

পরিষেবা(গুলি) বিতরণের আল�োচনা:
জরুরী অবস্থার জন্য আই.ই.পি. পরিকল্পনা: এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাটি কি জরুরী অবস্থার সময় লিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যার ফলে ১০ বা তার বেশি দিন স্কুল বন্ধ থাকে?
হ্ যাঁ

না যদি না হয়, এই পরিষেবা/ই.এস.ওয়াই. পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত নগুলি বর্ণনা করুন: ______________________________________________________________________________________________

সেবার সারাংশ
ম�োট সেবা
সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

সেবার সারাংশ

ম�োট সেবা সময়:
সাপ্তাহিক
মাসিক
বার্ষিক
____ঘন্টাসমূহ.
____মিনিটসমূহ.

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

VI. তথ্যপৃষ্বসান�ো
ঠা 34

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

কমপক্ষে বিধিনিষেধ পরিবেশ (এল.আর.ই.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ & বসান�োর সারসংক্ষেপ
প্রতিবন্ধী একজন শিক্ষার্থীকে সাধারণ পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কারণে শুধুমাত্র বয়স-উপযুক্ত নির্দেশমূলক বিন্যাসে সাধারণ শিক্ষা থেকে সরান�ো হয় না।
আই.ই.পি. দল ক�োন প্লেসমেন্ট বিকল্প বিবেচনা করেছে?_ _______________________________________________________________________________________________________________
যদি শৈশবের নিয়মিত কর্মসূচী/সাধারণ শিক্ষার পরিবেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পরিপূরক এইডস এবং পরিষেবার ব্যবহারের সাথে বিন্যাসে কেন পরিষেবা প্রদান করা যাবে না তার কারণ ব্যাখ্যা করুন:__________________
সিদ্ধান্ত(গুলি) জন্য নথির ভিত্তি:_______________________________________________________________________________________________________________________________
বিশেষ শিক্ষার স্থান (প্রাক বিদ্যালয়ের বয়স ৩-৫):

প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ ঘন্টা নিয়মিত শৈশব কার্যক্রমে য�োগদান এবং সেই বিন্যাসে বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির বেশিরভাগ গ্রহণ
প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ ঘন্টা নিয়মিত শৈশব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং অন্য ক�োথাও অবস্থানে বিশেষ শিক্ষা এবং সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ ন করা
প্রতি সপ্তাহে ১০ ঘন্টারও কম বয়সের একটি নিয়মিত শৈশব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং সেই বিন্যাসে বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণ করা
প্রতি সপ্তাহে ১০ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে নিয়মিত শৈশব কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং অন্য ক�োন স্থানে বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ ন করা
পরিষেবা প্রদানকারীর অবস্থান
আলাদা ক্লাস
ব্যক্তিগত পৃথক দিবা বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত আবাসিক সুবিধা
বাড়ি	
সর্বজনীন আলাদা দিবা বিদ্যালয়
সর্বজনীন আবাসিক সুবিধা

বিশেষ শিক্ষার স্থান (বিদ্যালয় বয়স কে-২১):

সময়		ম�োট সময় বাইরে	ম�োট
{ম�োট
} _ { সাধারণসময়শিক্ষার:______ঘন্টা সমূহ.______মিনিট সমূহ/সপ্তাহ
বিদ্যালয় সপ্তাহ: ______ঘন্টা সমূহ.______মিনিট সমূহ/সপ্তাহ
গড়______ %/দিন

অভ্যন্তরীণ সাধারণ শিক্ষা (৮০% বা তার বেশি)
অভ্যন্তরীণ সাধারণ শিক্ষা (৪০% - ৭৯%)
অভ্যন্তরীণ সাধারণ শিক্ষা (৪০%এর কম)

এল.আর.ই. বাছাই করার সময়, শিক্ষার্থী বা সেগুলির গুণমানের উপর ক�োন সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?

সর্বজনীন পৃথক দিবা বিদ্যালয়
ব্যক্তিগত পৃথক দিবা বিদ্যালয়
সর্বজনীন আবাসিক সুবিধাি

হ্ যাঁ

}

=

{ সাধারণ শিক্ষা:______ঘন্টা সমূহ.______মিনিট সমূহ/সপ্তাহ }

ব্যক্তিগত আবাসিক সুবিধা
গৃহাভিমুখ/হাসপাতাল
সংশ�োধনমূলক সুবিধা

পিতামাতার ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছে

না

নথিপত্রসিদ্ধান্ত (গুলির) জন্য ভিত্তি:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
হ্ যাঁ
না যদি না হয়, সিদ্ধান্ত (গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:_______________________________________________________________________
পরিষেবাগুলি মধ্যে ছাত্রের বাড়ি বিদ্যালয়(প্রতিবন্ধী না হলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে পড়বে)?
না যদি না হয়, সিদ্ধান্ত (গুলির) জন্য নথির ভিত্তি:____________________________________________________________________________________
যদি না হয়, তাহলে বসান�ো হয় যতটা সম্ভব বন্ধ করুন ছাত্রের বাড়ি? হ্ যাঁ
হ্ যাঁ
না
যদি হ্ যাঁ, বিবেচনা করুন:_________
পরিবহন প্রয়োজন বিবেচনা: শিক্ষার্থীদের অনন্য চাহিদার উপর ভিত্তি করে বা বিশেষ শিক্ষা পরিষেবাগুলিতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেওয়ার জন্য কি সংশ্লিষ্ট পরিষেবা পরিবহন প্রয়োজন?
হ্ যাঁ
না যদি হ্ যাঁ, ব্যাখ্যা করুন:_ _________________________________________________________________________________________
পরিবহনের সময় শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য কি বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন?
হ্ যাঁ
না যদি হ্ যাঁ, কর্মীদের তালিকা প্রকার(গুলি):_____________________________________________________________________________________
পরিবহন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য কি কর্মীদের প্রয়োজন?
পরিবহন চলাকালীন ছাত্রকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন কি?
হ্ যাঁ
না যদি হ্ যাঁ, ব্যাখ্যা করুন:_ ________________________________________________________________________________________
বয়স এবং অক্ষমতা, সময় এবং ভ্রমণের সাথে জড়িত দূরত্ব এবং নির্ণয়ে শিক্ষার্থীর অনন্য চাহিদা বিবেচনা করার আল�োচনা সম্পর্কিত পরিষেবা পরিবহনের জন্য প্রয়োজন: _ ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
শিক্ষার্থী একাডেমিক, অ-একাডেমিক এবং বহিরাগত ক্রিয়াকলাপে অ-প্রতিবন্ধী সহকর্মীদের সাথে অংশ নেবে না, তার পরিমাণ ব্যাখ্যা করুন? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. বাসস্থান বিভাগ_ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. বাসস্থান বিদ্যালয়_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. পরিষেবা বিভাগ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
এস.এস.আই.এস. বিদ্যালয় সেবা_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

সন্তান গণনার য�োগ্যতা ক�োড
(১) অক্ষম ছাত্র একটি পাবলিক স্কুলে অথবা একটি ননপাবলিক স্কুলে রাখা হয় পাবলিক সংস্থা দ্বারা এফ.এ.পি.ই. পাওয়ার জন্য।
(২) সর্বজনীন সংস্থার একটি সেবা পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষা এবং/অথবা সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী পিতামাতার য�োগ্য বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র।
(৩) পিতামাতার য�োগ্য বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা সর্বজনীন সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করে না।
(৪) পাবলিক স্কুলের য�োগ্য শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী পিতামাতার প্রাথমিক সেবা প্রত্যাখ্যানের কারণে সেবা না পাওয়া।
(৬) ৩ বছর বয়সের আগে অক্ষমতা সহ য�োগ্য ছাত্র। পিতা-মাতার সম্মতি-একটি আই.এফ.এস.পি.-এর মাধ্যমে প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পরিষেবা চালিয়ে যান।

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

সংস্থা:

VII. অনুম�োদন(গুলি)
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আই.ই.পি. দলের সভার তারিখ:      /      /

অনুম�োদন(গুলি)
পরিষেবার সূচনার জন্য সম্মতি (শুধুমাত্র প্রাথমিক আই.ই.পি.)
আমি এই কর্মের কারণগুলি লিখিতভাবে আমাকে অবহিত করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পেয়েছি।
আই.ই.পি.- এ বর্ণিত বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হবে। আমি বুঝতে পারি যে আই.ই.পি. পর্যায়ক্রমে পর্যাল�োচনা করা হবে কিন্তু বার্ষিকের চেয়ে কম নয়।
আমি বুঝতে পারি যে পারিবারিক শিক্ষা অধিকার এবং গ�োপনীয়তা আইন (এফ.ই.আর.পি.এ) এর বিধান ছাড়া আমার স্বাক্ষরিত এবং লিখিত সম্মতি ছাড়া নথি সমূহ প্রকাশ করা হবে না। এই আইনটি একটি পাবলিক স্কুল বা শিক্ষা সংস্থার কাছে
শিক্ষাগত নথি প্রকাশের অনুমতি দেয়।
আমি বুঝতে পারি যে আমার সম্মতি স্বেচ্ছায় এবং আমি যে ক�োন সময় সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারি। যদি আমি সম্মতি প্রত্যাহার করি তবে এটি পূর্ববর্তী নয়। যদি আমার সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের পর আমার সন্তানের বিশেষ
শিক্ষা সেবা গ্রহণের জন্য আমি লিখিতভাবে সম্মতি প্রত্যাহার করি, তাহলে সর্বজনীন সংস্থাকে আমার সন্তানের শিক্ষা রেকর্ড সংশ�োধন করতে হবে না যাতে আমার সন্তানের বিশেষ প্রাপ্তির ক�োন�ো প্রসঙ্গ মুছে ফেলা যায়। আমার সম্মতি প্রত্যাহারের
কারণে শিক্ষা এবং সম্পর্কিত পরিষেবা।
আমি বুঝতে পারি যে সর্বজনীন সংস্থা তথ্য জমা দেবে যা বিশেষ পরিষেবা তথ্য পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা হবে। এই সিস্টেমটি এম.এস.ডি.ই. এবং অন্যান্য রাজ্য সংস্থাগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করবে, যাতে কর্মসূচির তহবিল সক্রিয় করা যায় এবং যে
ক�োন�ো প্রয়োজনীয় মূল্যায়নে আমার সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।
আই.ই.পি. দলের সংকল্প(গুলি) সম্পর্কে আমার মাতৃ ভাষা বা য�োগায�োগের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে জানান�ো হয়েছে।
আমাকে আমার অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে পদ্ধতিগত সুরক্ষা - পিতামাতার অধিকার দলিল, আমি পেয়েছি।
আমার সন্তানের আই.ই.পি.- এ নির্দিষ্ট করে আমি আমার সন্তানের জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবা শুরু করতে সম্মত।

পিতামাতার স্বাক্ষর:								

তারিখ:

__________________________________________ _________				

__________________

পৃথকীকৃত শিক্ষা কার্যক্রম (আই.ই.পি.)

(১৫ জুলাই, ২০২১ ব্যবহারের জন্য এম.এস.ডি.ই. দ্বারা অনুম�োদিত ফর্ম)  

মেরিল্যান্ড স্টেট শিক্ষা বিভাগ (এম.এস.ডি.ই.) প্রাথমিক ইন্টারভেনশন এবং বিশেষ শিক্ষা পরিষেবা বিভাগ

নাম:

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

চিকিৎসা সহায়তা (এম.এ.)
প্রদানকারী সংস্থা প্রকাশ করার পূর্বেই পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্যে, তাদের সন্তানের ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তয�োগ্য তথ্য মেরিল্যান্ড স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (এম.ডি.এইচ.), চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির প্রশাসনের জন্য দায়ী
রাষ্ট্রীয় সংস্থা, পারিবারিক শিক্ষাগত অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ�োপনীয়তা আইন (এফ.ই.আর.পি.এ.) এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষা আইন (আই.ডি.ই.এ.)। সম্মতি প্রদান করে, আপনি লিখিতভাবে বুঝতে এবং সম্মত হন যে সর্বজনীন
সংস্থা আপনার সন্তানের মেডিকেডে প্রবেশ করতে পারে যাতে আপনার সন্তানের জন্য পরিষেবা প্রদান করা হয়।
আপনার সন্তানকে বিনামূল্যে উপযুক্ত জনশিক্ষা (এফ.এ.পি.ই.) প্রদানের জন্য, প্রদানকারী সংস্থা নাও করতে পারে:
•

আপনার সন্তানকে আই.ডি.ই.এ. এর অধীনে এফ.এ.পি.ই. পাওয়ার জন্য রাজ্যের চিকিৎসা সহায়তার জন্য নিবন্ধন করুন বা নথিভু ক্ত করা প্রয়োজন,

•

আপনাকে পকেটের বাইরে ব্যয় করতে হবে যেমন পরিষেবাগুলির জন্য দাবী দাখিল করার সময় একটি কর্ত নয�োগ্য বা সহ-বেতনের পরিমাণ প্রদান,

•

চিকিৎসা সহায়তার অধীনে আপনার সন্তানের সুবিধাগুলি ব্যবহার করুন যদি সেই ব্যবহারটি হয়:
০ প্রাপ্য আজীবন কভারেজ বা অন্য ক�োন বীমাকৃত সুবিধা হ্রাস করুন;
০ আপনার পরিবারে এমন পরিষেবাগুলির জন্য অর্থ প্রদান যা অন্যথায় চিকিৎসা সহায়তা দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং যেটি আপনার সন্তানের স্কুলে পড়ার সময়ের বাইরে প্রয়োজন হবে;
o প্রিমিয়াম বৃদ্ধি বা সুবিধা বা বীমা বন্ধ করার দিকে পরিচালিত করে; অথবা
০ সামগ্রিক স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বাড়ি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক মওকুফের জন্য য�োগ্যতার ঝুঁকি হ্রাস।

যে ক�োন�ো সময় প্রদেশের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচিতে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তয�োগ্য তথ্য প্রকাশের জন্য আপনার সম্মতি প্রত্যাহার করার অধিকার আপনার আছে।
আপনি যদি আপনার সন্তানের ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তয�োগ্য তথ্য প্রকাশ করার জন্য প্রদানকারী সংস্থার সম্মতি প্রত্যাহার করেন তবে এটি প্রদানকারী সংস্থাকে তার দায় থেকে মুক্তি দেয় না যাতে নিশ্চিত করা যায় যে আপনার সন্তানের জন্য
প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা আপনার কাছে বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়েছে।
ছাত্র কি এম.এ. করার য�োগ্য?

হ্ যাঁ	

না	

এম.এ. নম্বর _______________________

আমি প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পরিষেবা সমন্বয় করতে সম্মত এবং এই আই.ই.পি.- এ চিহ্নিত পরিষেবা সমন্বয়কারীকে এম.এ. পরিষেবা সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে। (কমার ১০.০৯.৫২)
আমি বুঝতে পারি যে আমি আমার সন্তানের জন্য এম.এ. সেবা সমন্বয়কারী নির্বাচন করতে স্বাধীন। এই সময়ে, আমি নিম্নলিখিত পরিষেবা সমন্বয়কারী(গুলি) গ্রহণ করি।
এম.এ. সেবা সমন্বয়কারীর নাম: _______________________________
এম.এ. সেবা সমন্বয়কারীর নাম: _______________________________
আমি বুঝতে পারি যে আমি যদি ভবিষ্যতে এম.এ. সেবা সমন্বয়কারীর পরিবর্ত ন করতে চাই, তাহলে আমি একটি পরিবর্ত ন করতে বিদ্যালয়কে ডাকতে পারি।
আমি বুঝতে পারি যে এই পরিষেবার উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভে সহায়তা করা।
চিকিৎসা সহায়তা প্রবেশাধিকার সুবিধাগুলি করার জন্য আমি প্রদানকারী সংস্থাকে আমার সন্তানের ব্যক্তিগতভাবে সনাক্তয�োগ্য তথ্য রাজ্যের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচিতে প্রকাশ করতে সম্মতি দিচ্ছি।
আমি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে আমার সন্তানের আই.ই.পি. লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমন্বিত পরিষেবার জন্য মেডিকেডের কাছ থেকে খরচ আদায়ের অনুমতি দেই।
আমি বুঝতে পারি যে যদি আমি প্রদানকারী সংস্থাকে এম.এ. তহবিলের প্রবেশাধিকারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করি, তাহলে এটি প্রদানকারী সংস্থাকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় না যাতে আমার সন্তানের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয়
পরিষেবা পিতামাতাকে বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়।
আমি বুঝতে পারি যে এই পরিষেবা অন্যান্য এম.এ. সুবিধার জন্য আমার সন্তানের য�োগ্যতাকে সীমাবদ্ধ বা অন্যথায় প্রভাবিত করে না। আমি এটাও বুঝতে পারি যে আমার সন্তান এম.এ. -এর অধীনে একই ধরনের মামলা পরিচালনার
পরিষেবা নাও পেতে পারে যদি সে একাধিক ধরনের য�োগ্যতা অর্জ ন করে।
পিতামাতার স্বাক্ষর:								

তারিখ:

_________________________________________					

__________________

