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ইবডিবিজযু়োলোইজড এডুরোেশি প্্রোগ্োম (IEP) 
ি্যোবসবলরোেশি হল বিতোমোতো এিং সু্রোল� 
েমমীরোে� জি্য উিলব্ধ এেটি বিেল্প যখি 
তো�ো উিরোয়ই সম্মত হি প্য এটি এেটি 
বি�রোিক্ষ ি্যবতি - IEP ি্যোবসবলরোেে� - এেটি 
IEP সিোয় উিবথিত থোেো মলূ্যিোি হরোি যোরোত 
IEP সম্পবেকি ত সমস্যোগুবল বিরোয় আরোলোচিো 
ে�রোত তোরোে� সহোয়তো ে�ো যোয়৷ প্িবশ�িোগ 
IEP বমটিংরোয় IEP ি্যোবসবলরোেেরো�� িব�রোেিো� 
্ররোয়োজি হয় িো। সোধো�ণত, এেজি IEP 
ি্যোবসবলরোেে�রোে প্সইসি িব�বথিবতরোত বিরোয় 
আসো হয় প্যখোরোি িোিো-মো এিং সু্রোল� 
েমমী�ো বশক্ষোথমী� চোবহেো� বিেরোয় এরোে অিরো�� 
সোরোথ প্যোগোরোযোগ ে�রোত সমস্যোয় িরো়েি। IEP 
ি্যোবসবলরোেে� ি্যোয্য প্যোগোরোযোরোগ� জি্য এেটি 
িব�রোিশ ততব� ে�রোত এিং ছোত্রছোত্ররী� জি্য 
এেটি IEP এ� সিল খস়েো ততব�রোত সহোয়তো 
েরো�। ্রো�বভিে হস্তরোক্ষি িব�রোেিো, ব্র-সু্ল 
িব�রোেিো এিং ্রবতিোধ� ছোত্রছোত্ররী� জি্য 
GIEP বমটিংগুবল� জি্য IFSP বমটিংগুবল� জি্য 
সুবিধোমলূে িব�রোেিোগুবলও উিলব্ধ।
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ফ্্যষাশিশিটেেটেে ভূশমকষা

ফ্্র্ষািশিশেটেে:
• IEP টিমরোে ছোত্রছোত্ররী� চোবহেো� উি� প্িোেোস  

ে�রোত সোহোয্য েরো�।

• এেটি সোমবগ্ে আরোলোচ্যসূচরী ততব� ে�রোত  
সোহোয্য ে�রোত িোরো� এিং IEP 
টিরোম� সেল সেরোস্য� চুবতিরোত 
সিো� জি্য মলূ িরীবত ততব�রোত 
সহোয়তো ে�রোত িোরো�।

• বমটিংরোয়� সময় উদূ্ত দ্বন্দ্ব এিং 
মতবিরো�োধ সমোধোি ে�রোত IEP 
টিমরোে সহোয়তো েরো�। IEP 
ি্যোবসবলরোেে� সোধো�ণত IEP -এ� 
সোরোথ সম্পেকি হরীি বিরো�োরোধ� বিষ্পবতি েরো� িো।

• সেল IEP েরোল� সেস্যরোে� মরোধ্য উম্মতুি প্যোগোরোযোগ 
িজোয় �োখরোত সোহোয্য েরো�।

• েোযকিে� প্যোগোরোযোগ এিং শ্রিরোণ� মরোডল ততব� েরো�

• IEP টিরোম� সেস্যরোে� েোরোজ এিং সিো� জি্য ি�োদ্দ 
সমরোয়� মরোধ্য �োখরোত সোহোয্য েরো�।

• বি�রোিক্ষতো িজোয় �োরোখ এিং িক্ষ প্িয় িো, 
প্েোেোরো�োি েরো� িো িো বিবেকিষ্ট বসদ্োন্ত সঠিে িো িুল 
তো বিধকিো�ণ েরো� িো।

• চুবতি এিং মতবিরো�োরোধ� বিেয়গুবল স্পষ্ট েরো�।

• বিবচিত েরো� প্য বমটিংটি বশক্ষোথমীরোে� প্েব্রিে।

• গ্রুরোি� উি� প্েোি বসদ্োন্ত চোবিরোয় প্েয় িো।

• IEP েলরো� সেস্য িি।

• সিোয় সিোিবতত্ব েরো�ি িো িো IEP প্লরোখি িো।
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একটি ফ্্যষাশিশিটেেিন এে 
উপকষাশেতষা

একটি IEP ফ্্যষাশিশিটেেিন:
• IEP েরোল� সেস্যরোে� মরোধ্য এিং বিতোমোতো এিং 

সু্রোল� মরোধ্য প্যোগোরোযোগ ততব� েরো� এিং উন্নয়ি 
ঘেোয়।

• IEP েরোল� সেস্যরোে� বিরো�োধ প্েখো বেরোল তোরোে� 
বিষ্পবতি ে�ো� সুরোযোগ প্েয়।

• অমরীমোংবসত সমস্যোগুবল বিষ্পবতি� জি্য িতুি 
বিেল্পগুবল সিোতি ে�রোত বিতোমোতো এিং  
প্িশোেো�রোে� উত্সোবহত েরো�৷

• আইবি ্রবরিয়ো শুিোবি� মরোতো আিষু্োবিে েোযকিরিরোম� 
প্চরোয় বিরো�োধ বিষ্পবতি� জি্য আ�ও সোশ্রয়রী ্রবরিয়ো 
বহসোরোি েোজ েরো�।

• সোধো�ণত বিরো�োধ বিষ্পবতি� জি্য এেটি েম  
চোিযুতি ্রবরিয়ো।

• সমূ্পণকিরূরোি অংশগ্হরোণ সি িক্ষরোে সহোয়তো েরো�।

IEP ফ্্যষাশিশিটেেিটনে জন্য 
পষাশেবষাশেক প্রস্তুশত 

ভষাি প্রস্তুশত একটি িফ্ি IEP শমটিিংট়েে 
চষাশবকষাঠি। শনম্নশিশিত পেষামি্যগুশি 
পশেবষােগুশিটক প্রস্তুত কেটত িহষা়েতষা কেটত 
পষাটে। পশেবষােগুশি কেটত পষাটে:
• আিিো� সন্তোরোি� সক্ষমতো এিং চোবহেোগুবল� এেটি 

তোবলেো ততব� েরুি এিং তো� বশক্ষো� বিেরোয় 
আিিো� ্রধোি উরোদ্বগগুবল ততব� েরুি৷

• আিবি আরোলোচিো ে�রোত চোি এিং আিবি বজজ্োসো 
ে�রোত চোি এমি সমস্যোগুবল� এেটি বলবখত তোবলেো 
্রস্তুত েরুি।

• আিিো� সন্তোরোি� েিূকিলতো েরীিোরোি তো� বশক্ষোরোে 
্রিোবিত েরো� তো বিরোিচিো েরুি।
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• আিিো� সন্তোি তো� িতকি মোি প্্রোগ্োরোম উন্নবত ে�রোছ 
বেিো প্স সম্পরোেকি  বচন্তো েরুি। আিবি েরী েোজ 
ে�রোছি এিং েরী েরো�িবি িরোল মরোি েরো�ি তো� 
এেটি তোবলেো ততব� েরুি।

• সু্ল প্থরোে আিিো� সন্তোরোি� সোম্প্রবতে মলূ্যোয়ি 
্রবতরোিেি এিং IEPএ� এেটি েবি� অিরুো�োধ েরুি 
এিং এটি আিিো� সন্তোরোি� এেটি সঠিে এিং সমূ্পণকি 
্রবতচ্ছবি তো বিবচিত ে�ো� জি্য বমটিংরোয়� আরোগ  
এটি িযকিোরোলোচিো েরুি।

• মরোিোরোযোগ সহেোরো� শুিরোত এিং সিোয় আরোলোচিো ে�ো 
সভিোি্য সমোধোি এিং বিেল্পগুবল বিরোিচিো ে�রোত 
সম্মত হি।

• IEP েরোল� এেজি সেস্য বহরোসরোি আিিো� িূবমেো  
এিং েোবয়ত্ব সম্পরোেকি  জোিরোত আিিো� থিোিরীয় বিতোমোতো 
এিং ্রবশক্ষণ তথ্য (Parent and Training Informa-
tion, PTI) প্ে্রি (িরীরোচ তোবলেোিুতি) দ্বো�ো িব�চোবলত 
এেটি েমকিশোলো িো ্রবশক্ষরোণ প্যোগ বেি। এেজি PTI 
েমমী সেস্য আিিো� ্ররোনে� উতি� বেরোত িো�রোিি এিং 
আিিোরোে বমটিংরোয়� জি্য ্রস্তুত ে�রোত সোহোয্য  
ে�রোত িোরো�ি।

• এেজি বিরোশেরোজ্� সোরোথ েথো িলো� জি্য বিরোশে 
বশক্ষো বিরোশেরোজ্� (800-879-2301) সোরোথ প্যোগোরোযোগ 
েরুি বযবি আিিোরোে আিিো� সন্তোরোি� বিরোশে বশক্ষো 
িব�রোেিো� বিেরোয় আিিো� অবধেো�গুবল িঝুরোত সোহোয্য 
ে�রোত িোরো�ি৷

• তরোথ্য� জি্য আিিো� থিোিরীয় অবিিোিে প্েরো্রি� সোরোথ 
প্যোগোরোযোগ েরো� IEP েরোল� সেস্য বহরোসরোি আিিো� 
িূবমেো এিং েোবয়ত্ব সম্পরোেকি  আ�ও জোিিু।

�	অবিিোিে বশক্ষো এিং অ্যোডরোিোরোেবস প্িতৃত্ব প্ে্রি 
(866-950-1040)

�	বমশি ক্ষমতোয়ি (855-825-0788)

�	বহস্পোরোিোস ইউবিরোডোস ি্যো�ো বিরোিোস 
এরোসেিবসওিোরোলস/ বিলোরোডলবিয়ো (215-425-6203)
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IEP ফ্্যষাশিশিটেেিন

IEP ফ্্যষাশিশিটেিন িম্পটক্য  প্রষা়েি  
শজজ্ষাশিত প্রশ্ষাবিী

আশম শকভষাটব IEP ফ্্যষাশিশিটেিটনে জন্য অনটুেষাধ কেব?
হয় অবিিোিে অথিো সু্ল IEP সুবিধো� জি্য 
অিরুো�োধ ে�রোত িোরো� এিং বিরো�োধ বিষ্পবতি অবিরোস 
জমো বেরোত িোরো� (ODR); এছো়েোও, প্যরোহতু ্রবরিয়োটি 
প্বেচ্ছোমলূে, উিয় িক্ষরোেই সম্মত হরোত হরোি। এই 
িমকিটি ODR প্থরোে িো অিলোইরোি ODR-এ� ওরোয়িসোইে 
(www.odr-pa.org)-এ উিলব্ধ।

IEP ফ্্যষাশিশিটেেিন কিন শনধ্যষাশেত হ়ে?
IEP ি্যোবসবলরোেশরোি আগ্হরী IEP টিমগুবলরোে সমূ্পণকি 
এিং বেোক্ষব�ত অিরুো�োধ িমকিগুবল বিরো�োধ বিস্পবতি 
অবিস(ODR)-এ জমো বেরোত হরোি যত তো়েোতোব়ে 
তো�ো জোিরোি প্য তো�ো বমটিংরোয় এেজি ি্যোবসবলরোেে� 
চোইরোি। ODR বমটিংরোয়� েমিরোক্ষ েইু সপ্োহ আরোগ 
অিরুো�োধ ে�রোত িছন্দ েরো�, তরোি, ODR অিগত প্য 
IEP বমটিংগুবল েখিও েখিও অল্প সমরোয়� মরোধ্য 
বিধকিোব�ত হয়। ODR এমি এেজি ি্যোবসবলরোেে�রোে 
খুরঁোজ প্ি� ে�ো� জি্য সিকিোত্মে প্চষ্টো ে�রোি বযবি 
IEP টিরোম� দ্বো�ো বিিকিোবচত সময় প্রেরোম উিলব্ধ। এই 
তোব�রোখ যবে প্েোি ি্যোবসবলরোেে� িোওয়ো িো যোয়, 
তরোি, IEP টিমরোে তোব�খটি িুিঃবিধকিো�ণ ে�রোত হরোি 
িো ি্যোবসবলরোেে� ছো়েোই এবগরোয় প্যরোত হরোি। প্যরোেোি 
IEP বমটিংরোয়� মরোতোই, IEP ি্যোবসবলরোেশি বমটিং 
সু্রোল� দ্বো�ো বিধকিোব�ত হয় এমি এেটি সমরোয় এিং 
থিোরোি যো সমস্ত ্ররোয়োজিরীয় IEP েরোল� সেস্যরোে� জি্য 
িো�স্পব�েিোরোি সম্মত।

IEP ফ্্যষাশিশিটেিন শমটিিং িম্পটক্য  আমষাটক কীভষাটব 
অবশহত কেষা হটব?
এেটি IEP ি্যোবসবলরোেশি সিো সম্পবেকি ত প্িোটিশ 
অি্যোি্য IEP বমটিংরোয়� মরোতোই। সু্ল সু্ল এখিও 
অবিিোিেরোে� IEP সিো� উরোদ্দশ্য, সময়, অিথিোি 
এিং েোরোে আমন্ত্রণ জোিোরোিো হরোয়রোছ তো� তোবলেো সহ 
যথোযথ প্িোটিশ বেরোত হরোি।
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কষােষা IEP ফ্্যষাশিশিটেিটন যোর্ষাগ যোে়ে?  
এেটি IEP ি্যোবসবলরোেশি বমটিং-এ উিবথিবত অি্যোি্য 
IEP বমটিং এ� মতই। IEP টিরোম� ্ররোয়োজিরীয় সেস্য�ো 
ি্যোবসবলরোেে� ছো়েোও বমটিংরোয় উিবথিত থোেরোিি। 
ি্যোবসবলরোেে�হরীি IEP বমটিংগুবল� মরোতো, অবিিোিেরোে� 
েোরোছ এেজি অ্যোডরোিোরোেে িো অি্যোি্য প্লোরোেরোে� 
আমন্ত্রণ জোিোরোিো� বিেল্প �রোয়রোছ যোরোে� তোরোে� 
সন্তোরোি� বিেরোয় জ্োি িো বিরোশে েক্ষতো �রোয়রোছ।

IEP ফ্্যষাশিশিটেিন িভষাে জন্য শক যোকষান  
িেচ আটে?
বিরোশে বশক্ষো-সম্পবেকি ত ি্যোবসবলরোেশরোি� জি্য 
বিতোমোতো, সু্ল িো ্রোথবমে হস্তরোক্ষিেো�রী সংথিোগুবল� 
প্েোিও খ�চ প্িই৷ প্য সমস্ত ছোত্র-ছোত্ররী�ো ্রবতিোধ� 
বশক্ষো গ্হণ েরো� তোরোে� জি্য GIEP বমটিংরোয়� 
সুবিধোমলূে িব�রোেিো� খ�চ সু্লটি িহি েরো�।

IEP ফ্্যষাশিশিটেিন িফ্ি নষা হটি শক হটব?
প্যরোেোি IEP বমটিং এ� মত, যবে IEP 
ি্যোবসবলরোেশি্রোপ্ বমটিং-এ� িক্ষগুবল তোরোে� 
িো�স্পব�ে-সম্মত IEP খস়েো ততব� ে�রোত িোধো 
প্েওয়ো� মত মতবিরো�োরোধ� বিষ্পবতি ে�রোত সক্ষম 
িো হয়, তোহরোল তো�ো মধ্যথিতো িো আইবি ্রবরিয়ো 
শুিোবি� মত বিরো�োধ বিষ্পবতি� অি্যোি্য িমকি অিসু�ণ 
ে�রোত বেোধরীি থোেরোি।

IEP ফ্্যষাশিশিটেেে শক েটিে জন্য শিদ্ষান্ত যোন়ে?
িো। ি্যোবসবলরোেেরো�� িূবমেো হল েল প্যোগোরোযোগ  
ে�রোছ তো বিবচিত ে�ো� জি্য সিকিোত্মে ্ররোচষ্টো ে�ো 
যোরোত IEP টিম, IEP ি্যোবসবলরোেে� িয়, বশক্ষোথমী� জি্য 
এেটি উিযুতি IEP ততব� ে�রোত িোরো�। ি্যোবসবলরোেে� 
দ্বন্দ্ব বি�সরোি� জি্য ি�োমশকি প্েওয়ো� মোধ্যরোমও 
সহোয়তো েরো� যো টিমরোে IEP-এ� বিবিন্ন উিোেোরোি 
এেমত হরোত িোধো বেরোত িোরো�। IEP টিরোম� সেস্য�োই 
এেমোত্র বসদ্োন্ত গ্হণেো�রী।
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