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একটি বশশু� হোপ্রোগ্রোম বিরোয় মিবিরো�োধ এিং দ্ন্দ্ব হো্দখো ব্দরোল বপিোমোিো এিং 
বি্দ্যোলরোয়� মরোধ্য সম্পক্য  উরোতিজিোপূণ্য �রোয় উঠরোি পোরো�। েরোিষণোরোি এটি পেষ্ট হোর্ 
র্খি বপিোমোিো এিং সু্ল একসোরোি কোজ করো�, িখি বশশুরো্দ� বশক্োেি ফ্লোফ্ল 
আ�ও িোল �য়। বিরোশষ বশক্ো� মধ্যস্থিো �ল ODR-এ� মোধ্যরোম অফ্ো� ক�ো একটি 
পব�রোষিো র্ো প্রবিিন্ী বশশুরো্দ� পব�িো� এিং সু্লগুবলরোক একটি বশশু� বিরোশষ বশক্ো 
কোর্্যরিরোম িোরো্দ� বিবিন্ন ্দবৃষ্টিবগি সমোধোি ক�রোি স�োয়িো করো�। র্ব্দ পব�িো� এিং 
সু্ল উিয়ই মধ্যস্থিোয় সম্মি �ি, ODR-এ� হোকস ম্যোরোিজো��ো মধ্যস্থিো হোসশরোি� 
িোব�খ, সময় এিং স্থোরোি� ি্যিস্থো করো�ি। মধ্যস্থিো� সুবিধোগুবল এই বিরো্দ্য বশকোয় উরোলেখ 
ক�ো �রোয়রোে৷

পব�বচবি

মধ্্যস্থতষার সম্পশকদে  যে পষঁাচটি বিষয় মশন্ রষাখশত হশি

ODR মধ্্যস্থতষাকষারী সম্পশকদে  গুরুত্বপরূ্দে ব্দকগুবি

• মধ্যস্থিো �ল একটি স�রোর্োবেিোমলূক সমস্যো-সমোধোরোি� প্রবরিয়ো র্ো উরোতিজিোপূণ্য 
সম্পক্য  বি�োময় ক�ো� প্রবরিয়ো শুরু ক�রোি এিং বশশু� বশক্োগ্র�রোণ� ব্দরোক একসোরোি 
মলূলক্্য বফ্ব�রোয় আিরোি সো�োর্্য ক�রোি পোরো�।

• মধ্যস্থিো �ল এমি একটি প্রবরিয়ো র্ো উরোদ্রোে� হোক্রোরে চুবতিরোি হোপৌঁঁেোরোিো� আশোয় 
হোখোলোরোমলো এিং সিিো� সোরোি িোরো্দ� উরোদ্েগুবল বিরোয় আরোলোচিো ক�ো� জি্য 
অবিিোিক এিং সু্রোল� ইচ্ো� উপ� বিি্য � করো�। 

• মধ্যস্থিো ি্যি�োরো�� বসদ্োন্ত সমূ্পণ্যরূরোপ হোবেচ্োমলূক। অবিিোিক িো সু্ল কম্যচো�ীরো্দ� 
মধ্যস্থিোয় অংশ বিরোি িোধ্য ক�ো র্োরোি িো।

• হোর্ হোকোরোিো সময় এমিবক র্ব্দ একটি র্িোর্ি প্রবরিয়ো শুিোবি� জি্য ইবিমরোধ্যই 
অিরুো�োধ ক�ো �রোয়রোে িো চলরোে, িিোবপ মধ্যস্থিো� অিরুো�োধ ক�ো হোর্রোি পোরো�। 
অবিিোিক�ো মধ্যস্থিোয় অংশগ্র�ণ করো� র্িোর্ি প্রবরিয়ো শুিোবি� অবধকো� ি্যোে 
করো�ি িো। 

• মধ্যস্থিোয়, ্দলগুবল একসোরোি সন্তোরোি� হোপ্রোগ্রোম বিষয়ক চুবতিরোি হোপৌঁঁেোয়।
একটি র্িোর্ি প্রবরিয়ো� শুিোবি� মরোধ্য, সন্তোরোি� হোপ্রোগ্রোম কী �রোি িো ব�য়োব�ং 
কম্যকি্য ো বসদ্োন্ত হোিি।

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো অবিিোিক এিং সু্রোল� মরোধ্য বিন্ন বিন্ন ্দবৃষ্টিবগি বিরোয় আরোলোচিো� 
সুবিধো প্র্দোি করো�।

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো সন্তোরোি� হোপ্রোগ্রোম সম্পরোক্য  চুবতি� হোক্রেগুবল খুরঁোজ হোপরোি বপিোমোিো এিং 
সু্লরোক স�োয়িো করো�।

• মধ্যস্থিোকো�ীরো্দ� মধ্যস্থিো� হোকৌঁশল এিং বিরোশষ বশক্ো আইরোি প্রবশক্ণ হো্দওয়ো �য়।

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো বি�রোপক্, র্ো� মোরোি বপিোমোিো এিং সু্রোল� বিবিন্ন ্দবৃষ্টিবগি সম্পরোক্য  
িোরো্দ� হোকোি মিোমি হোিই। 

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো অবিিোিক িো সু্ল উিরোয়�ই উবকল িো প্রবিবিবধ ব�সোরোি কোজ  
করো� িো।

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো এমিিোরোি কোজ করো� িো র্ো পব�িো� িো সু্রোল� পরোক্ �য়।

• মধ্যস্থিোকো�ী�ো অবিিোিক এিং সু্রোল� মরোধ্য চুবতিগুবলরোক “মধ্যস্থিো চুবতিরোি” বলরোখ 
�োরোখি, র্ো একটি আইিেিিোরোি িোধ্যিোমলূক বলবখি িবি র্ো বপিোমোিো এিং সু্রোল 
সম্মি �রোয়রোে, িো বিধ্যো�ণ করো�৷ 

• ODR মধ্যস্থিোকো�ীরোক িো� কোরোজ� জি্য স�োসব� অি্য প্র্দোি করো�।
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আবম হোকি মধ্যস্থিোরোক বিরোিচিো ক�ি?

মধ্যস্থিো এিং র্িোর্ি প্রবরিয়ো� শুিোবি� মরোধ্য বকেু পোি্যক্য বিরোিচিো করুি।

সময়
আপবি র্খি ODR-এ� মোধ্যরোম মধ্যস্থিো� অিরুো�োধ করো�ি, িখি হোকস ম্যোরোিজো� 
আপিো� অিরুো�োরোধ� বিষরোয় অি্য পরোক্� সোরোি হোর্োেোরোর্োে করো�ি। সোধো�ণি অিরুো�োরোধ� 
10 ব্দরোি� মরোধ্য, হোকস ম্যোরোিজো� মধ্যস্থিো হোসশরোি� জি্য একটি িোব�খ, সময় এিং স্থোি 
বিধ্যো�ণ করো�।

র্ব্দও মধ্যস্থিো হোসশিগুবল সমূ্পণ্য ব্দরোি� জি্য বিধ্যোব�ি �য়, এগুবল সোধো�ণি বিি 
হোিরোক পোচঁ ঘণ্ো স্থোয়ী �য়। অি্যব্দরোক, র্িোর্ি প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ংরোয়� জি্য সোধো�ণি 
হোিশ করোয়কটি হোসশরোি� প্ররোয়োজি �য় এিং সমোধোি �রোি করোয়ক মোস সময় লোেরোি পোরো�। 
সোক্ীরো্দ� প্রস্তুবি এিং শুিোবি� জি্য প্রমোণ সংকলি অ্যোটবি্য, পব�িো� এিং সু্ল বডব্রিক্ট 
কমমীরো্দ� জি্য খুি সময়সোরোপক্ �রোি পোরো�।

খরচ
ODR প্রবিিন্ী বশক্োিমীরো্দ� বিষরোয় মধ্যস্থিো এিং র্িোর্ি প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ংরোয়� 
জি্য সমস্ত মধ্যস্থিোকো�ী এিং শ্রিণ কম্যকি্য ো� খ�চ প্র্দোি করো�। ODR অবিব�তি 
অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� হোর্ হোকোরোিো পক্ই মধ্যস্থিো হোসশরোি আমন্ত্রণ জোিোরোি পোরো� িো র্িোর্ি 
প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ংরোয়� জি্য আমন্ত্রণ জোিোরোি পোরো�, হোর্মি অবিিোিক অ্যোডরোিোরোকট, 
বশক্ো বিরোশষজ্ঞ িো অ্যোটবি্য� জি্য বফ্ প্র্দোি করো� িো। হোর্রো�িু র্িোর্ি প্রবরিয়ো� 
ব�য়োব�ং প্রোয়শই হোিশ করোয়কটি হোসশি হোিয় এিং সোধো�ণি অবিব�তি ি্যয় অন্তিু্য তি 
করো�, সময় এিং অি্য উিয় পরোক্� জি্য ি্যয় ি্যোপক �রোি পোরো�।

বসদ্ষান্ত গ্রহর্
মধ্যস্থিো বসদ্োন্ত হোিওয়ো� অিমুবি প্র্দোি করো� হোসই সমস্ত হোলোরোকরো্দ� সোরোি র্ো�ো 
বশশুটিরোক সিরোচরোয় িোল জোরোিি: হোর্মি বপিোমোিো এিং বশক্োবি্দেণ। মধ্যস্থিোয়, 
সন্তোরোি� কম্যসূচী সম্পরোক্য  সমস্ত বসদ্োন্ত বপিোমোিো এিং বশক্ো কমমীরো্দ� মোধ্যরোম একসোরোি 
হোিওয়ো �য়। মধ্যস্থিো চুবতিটি অবিিোিক এিং সু্ল উিরোয়ই বক বিষরোয় সম্মি �রোয়রোে 
িো� রূপরো�খো প্রণয়ি করো�। একজি মধ্যস্থিোকো�ী মধ্যস্থিো� ফ্লোফ্ল বিধ্যো�ণ করো� 
িো। অি্যব্দরোক, মধ্যস্থিো র্িোর্ি প্রবরিয়োয়, বশশু� হোপ্রোগ্রোম সম্পরোক্য  সমস্ত বসদ্োন্ত এিং 
আরো্দশ একজি ব�য়োব�ং কম্যকি্য ো� মোধ্যরোম ক�ো �য়। ফ্লোফ্লটি পব�িো� িো সু্রোল� 
জি্য সরোন্তোষজিক িোও �রোি পোরো�।
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আপিো� মধ্যস্থিো� ব্দি

এই বিিোরোে� উরোদেশ্য �ল একটি সোধো�ণ মধ্যস্থিো িণ্যিো ক�ো। অিুগ্র� করো� মরোি �োখরোিি 
হোর্ র্ব্দও এটি “সোধো�ণ,” হোর্রোকোি মধ্যস্থিো প্রবরিয়ো� প্রবিটি মধ্যস্থিোয় ি্যবতিেি হোকৌঁশল 
এিং পেন্দগুবল� পোশোপোবশ ্দলগুবল� প্ররোয়োজরোি� উপ� বিবতি করো� পব�িবি্য ি �রোি পোরো�।

আপন্ষার ব্দশন্র পবরকল্পন্ষা করষা
মধ্যস্থিো� অবধরোিশরোি� জি্য পো�পেব�ক সম্মবি� িোব�খ এিং সময়গুবল খুরঁোজ হোি�  
ক�রোি ODR ্দলগুবল� সোরোি কোজ করো�, এমিবক সন্্যোয় �রোি পোরো�, র্ব্দ উিয় ্দলই 
সম্মি �য়। হোর্রো�িু একটি মধ্যস্থিো হোসশি কিক্ণ সময় হোিরোি িো বিধ্যো�ণ ক�ো কঠিি, 
এটি সুপোব�শ ক�ো �য় হোর্ আপবি বমটিংরোয়� জি্য সমূ্পণ্য ব্দি িো সন্্যো� প্রিম ব্দরোক� 
সময় আলো্দো করো� �োখুি। অবধরোিশি হোশষ িো �ওয়ো পর্্যন্ত সকল অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� 
িোকো� জি্য অিরুো�োধ ক�ো �রোচ্। সোধো�ণ মধ্যস্থিো হোসশি বিি হোিরোক পোঁচ ঘণ্ো� মরোধ্য 
স্থোয়ী �য়। 

মধ্যস্থিো� িোব�খ, সময় এিং স্থোি সম্পরোক্য  অিব�ি ক�ো� জি্য ODR ্দলগুবল� সোরোি 
হোর্োেোরোর্োে করো�। একিো� ্দলগুবল িোরো্দ� অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� িোবলকো� সোরোি ODR প্র্দোি 
ক�রোল, ODR প্রবিটি পক্রোক এই িোবলকো প্র্দোি ক�রোি। বি্দ্যোলরোয় অিশ্যই এমি কোউরোক 
অন্তিু্য তি ক�রোি �রোি র্ো� অসম্মবি সমোধোরোি� জি্য সংস্থোি ক�ো� ক্মিো �রোয়রোে।  
পব�িো�গুবল িোরো্দ� স�োয়িো ক�ো� জি্য অি্য অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� মধ্যস্থিোয় আমন্ত্রণ জোিোরোি 
পোরো�, িরোি হোর্রোকোি বফ্ িোরো্দ� ি�ি ক�রোি �রোি। 

মধ্্যস্থতষা/পবরবচবত শুরু করষা হশছে
মধ্যস্থিো অবধরোিশি বিধ্যোব�ি সমরোয় অবিলরোম্ব শুরু �রোি। মধ্যস্থিোকো�ী অবিিো্দি জোিোরোিি 
এিং প্ররোয়োজরোি সমস্ত ্দল এিং আমবন্ত্রি অবিবিরো্দ� সোরোি পব�চয় কব�রোয় হো্দরোিি। মধ্যস্থিো 
প্রবরিয়ো এিং স্থল বিয়ম ি্যোখ্যো ক�ো ক�ো �য়। হোখোলোরোমলো এিং সৎ আরোলোচিো� গুরুত্ব, 
হোেোপিীয়িো িজোয় �োখো, এিং একটি িোধ্যিোমলূক চুবতিরোি প্রবিটি পরোক্� অগিীকোরো�� 
গুরুরোত্ব� উপ� মধ্যস্থিোকো�ী� মোধ্যরোম গুরুত্ব হো্দওয়ো �য়।

প্ষারবভিক বিিৃবত
প্রবিটি ্দরোল� একজি প্রবিবিবধরোক সমস্যো(গুবল) সম্পরোক্য  িোরো্দ� ্দবৃষ্টিবগি উপস্থোপি ক�ো� 
সুরোর্োে হো্দওয়ো �য়। সোধো�ণি, অবিিোিক এিং বডরো�ক্ট� অফ্ হোপেশোল এডুরোকশি িো 
LEA প্রবিবিবধ প্রো�বভিক বিিবৃি প্র্দোি করো�ি, িরোি ্দলগুবল বিরোজ�োই এটি বিধ্যো�ণ করো�। 
মধ্যস্থিোকো�ী এিং সমস্ত অংশগ্র�ণকো�ী�ো হোকোি প্রকো� িোধো েোড়োই হোশোরোিি। প্রো�বভিক 
িতিরোি্য� উরোদেশ্য �ল সকলরোক সকল ্দবৃষ্টিবগি সম্পরোক্য  সরোচিি ক�ো। মধ্যস্থিোকো�ী প্রনে 
বজজ্ঞোসো ক�রোি পোরো� িো র্ো িলো �রোয়রোে িো� সংবক্প্ত বিি�ণ ব্দরোি পোরো�।

যেৌথ যসেন্
উিয় ্দল এিং আমবন্ত্রি অবিবি স� হোর্ৌঁি অবধরোিশিগুবল চুবতি� হোক্রে এিং আ�ও 
আরোলোচিো এিং সমোধোরোি� প্ররোয়োজি এমি সমস্যোগুবল সিোতি ক�রোি স�োয়িো করো�। সভিোি্য 
হো�রোজোবলউশরোি� প�োমশ্য এিং মলূ্যোয়ি ক�ো� জি্য উন্মতুি এিং হোসৌঁজি্যমলূক মিবিরো�োধ 
এিং সংলোপরোক উৎসোব�ি ক�ো �য়।
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ি্যবতিগত অবধ্শিেন্ (ককষাস)
্দলগুরোলো� মধ্যস্থিোকো�ী� সোরোি একোরোন্ত হো্দখো ক�ো� সুরোর্োে িোকরোি পোরো�; এই ি্যবতিেি 
বিঠকরোক ককোস িলো �য়। একটি ককোরোস� উরোদেশ্য �ল ্দলগুবলরোক অি্য ্দল উপবস্থি িো 
করো� মধ্যস্থিোকো�ী� সোরোি হোেোপরোি কিো িলো�, উরোদ্ে িো সমস্যো প্রকোশ ক�ো� সুরোর্োে 
হো্দওয়ো। মধ্যস্থিোকো�ী সম্মবি েোড়ো অি্য ্দরোল� সোরোি ককোস হোিরোক িি্য স�িোে ক�রোিি 
িো।

মধ্্যস্থতষাকষারীর অিকষাে
র্খিই বিবি (পুরুষ/মব�লো) এটি প্ররোয়োজিীয় মরোি করো�ি, িখি মধ্যস্থিো� সোরোি 
কীিোরোি অগ্রস� �রোি �রোি িো বিধ্যো�ণ ক�রোি হোর্ৌঁি অবধরোিশি িো ককোরোস কী ঘরোটরোে 
িো ি্যবতিেিিোরোি প্রবিফ্বলি ক�ো� জি্য মধ্যস্থিোকো�ী অিকোশ গ্র�ণ (একটি বি�বি 
বিরোি) ক�রোি পোরো�ি। ্দলগুরোলো হোর্রোকোরোিো কো�রোণ েুটি� জি্য অিরুো�োধ ক�রোি পোরো�।

সম্মবতর চুবতি সম্পষা্দন্
্দলগুবল র্ব্দ সমস্যো�(গুবল) সমোধোি খুরঁোজ পোয়, িো�রোল মধ্যস্থিোকো�ী িোরো্দ� একটি 
বলবখি চুবতি বিব� ক�রোি স�োয়িো করো�। ্দলগুবল চুবতি� শি্য োিলী বিধ্যো�ণ করো� এিং 
শব্দ �চিো করো�। মধ্যস্থিোকো�ী উিয় পরোক্� জি্য চুবতি বলবখিিোরোি উপস্থোপি করো�ি। 
মধ্যস্থিো হোসশরোি উিয় ্দল চুবতিরোি বেোক্� করো�। চুবতি� অিবুলবপ ্দলগুবলরোক সিো� 
িবিপরে ব�সোরোি বিি�ণ ক�ো �য়।



5

মধ্যস্থিোকো�ী প্রবরিয়োরোি অংশগ্র�ণকো�ীেণ

মধ্্যস্থতষাকষারী:
• একটি চুবতিরোি হোপৌঁঁেোরোি বপিোমোিো এিং বশক্োবি্দরো্দ� স�োয়িো ক�ো� জি্য িো� 
িূবমকো ি্যোখ্যো করো�।

• সমস্যো সম্পরোক্য  প্রবিটি ্দরোল� ্দবৃষ্টিবগি হোশোরোি।

• মধ্যস্থিো ক�রোি সমস্যো বচবনিি ক�রোি সো�োর্্য করো�।

• প্ররোি্যক ্দরোল� কোে হোিরোক সন্তোরোি� বশক্ো সম্পরোক্য  িোরো্দ� অিস্থোি সম্পরোক্য  বিিবৃি 
গ্র�ি করো�, প্ররোয়োজরোি পেষ্ট প্রনে বজজ্ঞোসো করো�, র্োরোি প্ররোি্যরোক সমস্যোগুবল িঝুরোি 
পোরো�।

• বিরো�োরোধ� িি্য মোি ব্দকগুবল� উপ� আরোলোকপোি করো�, অিীরোি� আরোলোচিোরোক শুধুমোরে 
হোিোঝো� এিং পব�কল্পিো� জি্য র্ো প্ররোয়োজি িো� মরোধ্য সীমোিদ্ করো�। এ� উরোদেশ্য 
�ল মিোনিরোক্য� ইবিিোচক, অগ্রস� বচন্তোিোিিো� উপ� আরোলোকপোি ক�ো। 

• উপরু্তি �রোল, প্রবিটি ্দরোল� সোরোি একোরোন্ত হো্দখো করো� (র্োরোক ককোস িলো �য়) এিং 
ককোরোস আরোলোচিো ক�ো িি্য হোর্ৌঁি অবধরোিশরোি স�িোে ক�ো উবচৎ বকিো হোস বিষরোয় 
প্রবিটি ্দরোল� বসদ্োন্তরোক সম্মোি করো� 

• সমস্ত পক্রোক সো�োর্্য করো�, প�োমশ্য হো্দয়, চুবতি� হোক্রেগুবলরোক িণ্যিো করো�, বকন্তু 
বিিোরো্দ� সমোধোি করো� িো।

• ODR প্রশোসরোি� জি্য প্ররোয়োজিীয় সমস্ত ফ্ম্য সংগ্র�, সমূ্পণ্যক�ণ এিং বিি�ণ করো�।

• পক্গুবল� মোধ্যরোম বিকবশি িোষো ি্যি�ো� করো�, মধ্যস্থিোকো�ী মধ্যস্থিো� চুবতিটি 
বলখরোিি, র্ো সমস্ত ্দরোল� মোধ্যরোম বেোক্ব�ি �রোি, ্দলগুবল ঠিক কী বিষরোয় সম্মি 
�রোয়রোে িো উরোলেখ করো�৷

• একটি মধ্যস্থিো হোসশরোি� সমোপ্ত হোঘোষণো ক�ো� ক্মিো �রোয়রোে র্ব্দ িো� হোপশোেি 
বিচোরো�, আরোলোচিো আ� ফ্লপ্রসূ িো �য়।

বপতষামষাতষা:
মধ্যস্থিো প্রবরিয়োয় সো�োর্্য ক�ো� জি্য হোসশরোি অি্যোি্য অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� (হোর্মি 
একজি অ্যোডরোিোরোকট, একজি অ্যোটবি্য, প�োমশ্যক, ডোতিো� িো মরোিোবিজ্ঞোিী) আমন্ত্রণ 
জোিোরোি পোরো�ি। হোপশো্দো� অবিবিরো্দ� মোধ্যরোম মলূ্যোয়ি ক�ো হোর্ হোকোিও বফ্-গুবল� জি্য 
বপিোমোিো�ো ্দোবয়ত্ব গ্র�ণ করো�ি। একজি অবিিোিক র্ব্দ মধ্যস্থিো� জি্য িোরো্দ� সোরোি 
একজি অ্যোটবি্য আিরোি চোি, িো�রোল সু্লও একজি অ্যোটবি্য আিরোি পোরো�। অবিিোিক 
র্ব্দ হোকোরোিো অ্যোটবি্য েোড়োই মধ্যস্থিোয় অংশগ্র�ণ ক�রোি চোি, িো�রোল সু্লরোক হোকোরোিো 
অ্যোটবি্য আিো� অিমুবি হো্দওয়ো �য় িো।

সু্ি বিসবরিক্ট িষা সংস্থষার প্বতবন্বধ্:
• বিিজি হোপশো্দোরো�� একটি ্দল বিব� করুি র্ো�ো বশক্োিমী� চোব�্দো� সোরোি সিরোচরোয় 
হোিবশ পব�বচি। একজি স্দরোস্য� সম্প্দগুবল ্দোবখল ক�ো� ক্মিো িোকরোি �রোি।

• র্ব্দ অবিিোিক অ্যোটবি্য িো আরোিি িরোি মধ্যস্থিো হোসশরোি অ্যোটবি্যরোক আিো �রোি িো৷



6

বপতষামষাতষা এিং সু্ি বিসবরিক্ট িষা সংস্থষার প্বতবন্বধ্ উভয়ই:
• মধ্যস্থিো� জি্য সমূ্পণ্য ব্দিটি আলো্দো �োখরোি �রোি, র্ব্দও হোসশিটি হোেোট �রোি 
পোরো�।

• একটি চুবতিরোি হোপৌঁঁেোরোিো� অবিপ্রোরোয়, স�ল বিশ্োরোস মধ্যস্থিো� কোরোে হোর্রোি �রোি।

• সমস্ত প্রোসবগিক িি্য স� িোরো্দ� মিোমিরোক সম্মোরোি� সোরোি উপস্থোপি ক�রোি �রোি।

• বকেু হোিোঝো িো হোেরোল পেষ্টীক�রোণ� জি্য বজজ্ঞোসো ক�রোি পোরো�।

• অিরুো�োধ ক�ো �রোল/প্ররোয়োজরোি মধ্যস্থিোকো�ী সোরোি ককোরোস� আরোয়োজি ক�রোি �রোি।

• স�রোর্োবেিোমলূক সমস্যো সমোধোরোি� জি্য সুরোর্োে সন্োি ক�রোি �রোি।

• বশক্োিমী� হোপ্রোগ্রোরোম� সমস্ত ব্দক পর্্যোরোলোচিো ক�ো� সময় অরোি্য� ্দবৃষ্টিবগি বিরোিচিো 
ক�রোি �রোি।

• সবরিয়িোরোি অবধরোিশরোি একটি হোখোলো মি বিরোয় অংশগ্র�ণ করুি, প�োমশ্য হো্দওয়ো� 
জি্য, বিকল্পগুবল বিকোশ ক�রোি এিং মধ্যস্থিো চুবতিটি বডজোইি ক�রোি একসোরোি 
কোজ করুি।

• মধ্যস্থিো হোসশরোি� একটি মলূ্যোয়ি সমূ্পণ্য করুি।

বিশরষাধ্ বন্ষ্পবতির কষােদেষািয়:
• মধ্যস্থিোকো�ীরো্দ� বিি্যোচি ও প্রবশক্ণ প্র্দোি করো�।

• বপিোমোিো, বশক্োবি্দ এিং মধ্যস্থিোয় আগ্র�ী উবকলরো্দ� িি্যমলূক উপক�ণ 
স�ি�ো� করো�।

• ্দলগুবল মধ্যস্থিো ি্যি�ো� ক�রোি সম্মি �ওয়ো� পরো� একজি মধ্যস্থিোকো�ীরোক 
ি�োদে করো�৷

• হোপিবসলরোিবিয়োয় বপিোমোিো এিং বশক্োবি্দরো্দ� জি্য মধ্যস্থিো পব�রোষিোগুবল� 
কোর্্যকোব�িো মলূ্যোয়ি করো� এিং বি�ীক্ণ করো�৷

• প্রবিিন্ী বশক্োিমীরো্দ� বিষরোয় মধ্যস্থিো� জি্য মধ্যস্থিো� বফ্ প্র্দোি করো�।

• মধ্যস্থিো হোসশরোি� মলূ্যোয়ি পর্্যোরোলোচিো করো� এিং প্রবিটি মধ্যস্থিো হোসশরোি 
মধ্যস্থিোকো�ীরো্দ� মিোমি প্র্দোি করো�।

• িো� িোবষ্যক ব�রোপোরোট্য  সোধো�ণ মধ্যস্থিো� িি্য ব�রোপোট্য  করো�।
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মধ্যস্থিো� জি্য প্রস্তুবি

যসেশন্র জন্্য পবরকল্পন্ষা করষা
সো�ো ব্দরোি� জি্য আপিো� সময়সূচী পব�ষ্ো� �োখুি। সমস্ত প্ররোয়োজিীয় কোেজপরে আিরোি 
িুলরোিি িো। আপিো� িি্য সংেঠিি করুি এিং উপক�ণ হোশয়ো� করুি। আপবি 
উপবস্থি িোকো� জি্য আমবন্ত্রি অবিবিরো্দ� সোরোি হো্দখো করুি এিং বিম্নবলবখি বিষয়গুবল 
সম্পরোক্য  বচন্তো করুি:

• বশশু

• হোর্ বিকল্পগুবল সমস্যো� সমোধোি ক�রোি পোরো�

• আপবি র্ো ক�রোি ইচ্কু

• অি্য ্দল বিরোিচিো করুক এমি বক বিষয়টি আপবি চোি

সমস্যো সমোধোরোি� ব্দরোক ইবিিোচক মরোিোিোি বিরোয় উপবস্থি িোকরোি এিং অংশগ্র�ণ ক�ো� 
জি্য সকল পক্রোক অিরুো�োধ ক�ো �রোচ্।

জরুরী যক্শরে...
মধ্যস্থিো� ব্দরোি জরুব� অিস্থো হো্দখো ব্দরোল, র্ি িোড়োিোবড় সভিি 717-901-2145 িো 
(800) 222-3353 িম্বরো� ODR-এ� সোরোি হোর্োেোরোর্োে করুি হোর্ি অি্যরো্দ� জোিোরোিো র্োয়। 
সোধো�ণ অবফ্রোস� সমরোয়� পরো� কল ক�রোল, উতি� হো্দওয়ো� হোমবশরোি একটি িোি্য ো ব্দি।
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িো�ংিো� বজজ্ঞোবসি প্রনেোিলী

যক মধ্্যস্থতষার অন্ুশরষাধ্ করশত পষাশরন্?
বশশু� বশক্ো কোর্্যরিরোম� সোরোি জবড়ি হোর্ হোকউ মধ্যস্থিো� অিরুো�োধ ক�রোি পোরো�ি। 
মধ্যস্থিো সোধো�ণি অবিিোিক িো বিরোশষ বশক্ো� পব�চোলক/িত্তোিধোয়রোক� মোধ্যরোম 
অিরুো�োধ ক�ো �য়। র্ব্দ অবিিোিরোক� একজি অ্যোটবি্য িোরোক, িো�রোল িো� অ্যোটবি্য 
অিরুো�োধ ক�রোি পোরো�ি। একইিোরোি, সু্রোল� অ্যোটবি্য মধ্যস্থিো� অিরুো�োধ ক�রোি 
পোরো�ি, বকন্তু অবিিোিক বিধ্যো�ণ ক�রোিি হোর্ অ্যোটবি্য�ো আসরোল মধ্যস্থিো� অবধরোিশরোি 
অংশগ্র�ণ ক�রোিি বকিো। 

একজন্ অবভভষািকশক মধ্্যস্থতষায় েষাওয়ষার জন্্য বক একজন্ 
অ্যষাটবন্দে থষাকশত হশি?
িো। 2021 সোল পর্্যন্ত, অ্যোটবি্যরো্দ� মধ্যস্থিো ক�ো� অিমুবি হো্দওয়ো �য়বি। 1986 সোরোল 
র্খি হোপিবসলিোবিয়ো� মধ্যস্থিো হোপ্রোগ্রোম বিব� ক�ো �রোয়বেল, িখি উরোদেশ্য বেল একটি 
হোফ্ো�োম বিব� ক�ো হোর্খোরোি বপিোমোিো এিং সু্রোল� কমমী�ো বিরোজরো্দ� মরোধ্য মিবিরো�োরোধ� 
হোক্রোরে কোজ ক�রোি পোরো�। শুধুমোরে বপিোমোিো, সু্ল প্রবিবিবধ এিং মধ্যস্থিোকো�ী 
মধ্যস্থিো হোসশরোি হোর্োে্দোি করো�ি। র্োরো�োক, এখি, অবিিোিক�ো র্ব্দ িোরো্দ� খ�রোচ 
একজি অ্যোটবি্যরোক মধ্যস্থিো হোসশরোি আিরোি চোি, িো�রোল িো�ো িো ক�রোি পোরো�ি। সু্ল 
িো বশক্ো সংস্থো িো�পরো� একজি অ্যোটবি্য আিরোি পোরো� র্ব্দ িো�ো মরোি করো�। র্ব্দ 
অবিিোিক মধ্যস্থিো হোসশরোি একজি অ্যোটবি্য আিরোি িো চোি, িো�রোল সু্ল িো বশক্ো 
সংস্থোও একজি অ্যোটবি্য আিরোি িো।

সমস্ত অবিিোিরোক� অ্যোটবি্য িোরো্দ� ক্োরোয়ন্টরো্দ� একটি “বফ্-এ� চুবতিপরোরে�” িবি প্র্দোি 
করো�, হোর্খোরোি অ্যোটবি্য বপিোমোিোরোক িো� কোরোজ� জি্য ক্বিপূ�ণ পোরোি, এমি রূপরো�খো 
প্র্দোি করো�৷ প্রবিটি অ্যোটবি্য িোরো্দ� বিজবে বফ্-এ� চুবতিপরোরে� িবি �রোয়রোে। 

মধ্্যস্থতষায় যকষান্ বিষশয় আশিষাচন্ষা করষা যেশত পষাশর তষা যক বসদ্ষান্ত 
যন্য়?
মধ্যস্থিো অবধরোিশরোি হোকোি বিষয় বিরোয় আরোলোচিো ক�ো �রোি িো ্দলগুরোলো বসদ্োন্ত গ্র�ণ 
করো�। মধ্যস্থিো হোসশরোি আরোলোচিো ক�ো বিষয়গুবল� একটি িোবলকো বিব� ক�রোি প্রকৃি 
মধ্যস্থিো অবধরোিশরোি� আরোে মধ্যস্থিোকো�ী পক্গুবল� সোরোি হোর্োেোরোর্োে ক�রোি৷ 

েব্দ একজন্ বপতষামষাতষার একজন্ অ্যষাটবন্দে থষাশক, তষাহশি যকন্ 
মধ্্যস্থতষার পবরিশতদে  েথষােথ প্বরিয়ষা শুন্ষাবন্শত মতবিশরষাশধ্র 
সমষাধ্ষান্ করশিন্ ন্ষা?
র্ব্দও র্িোর্ি প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ংরোয় বপিোমোিো� জি্য একটি গুরুত্বপূণ্য পদ্বিেি সু�ক্ো, 
র্িোর্ি প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ং সময়সোরোপক্, প্রোয়শই বিিবক্য ি �য়, এিং বশশু� হোপ্রোগ্রোম 
সম্পরোক্য  বসদ্োন্তগুবল একজি শুিোবি কম্যকি্য ো� মোধ্যরোম গ্র�ণ ক�ো �য়, র্ো�ো বশশুটিরোক 
সিরোচরোয় িোরোলো জোরোিি: হোর্মি বপিোমোিো এিং হোপশো্দো� বশক্োবি্দেণ।
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েব্দ আবম ইবতমশধ্্য েথষােথ প্বরিয়ষার জন্্য অন্ুশরষাধ্ কশর থষাবক 
তশি আবম বক মধ্্যস্থতষার অন্ুশরষাধ্ করশত পষাবর? েব্দ ইবতমশধ্্য 
েথষােথ প্বরিয়ষা বহয়ষাবরং শুরু হশয় যগশে?
এমিবক র্ব্দ আপবি একটি র্িোর্ি প্রবরিয়ো� ব�য়োব�ংরোয়� জি্য অিুরো�োধ করো�ি িো 
এমিবক র্ব্দ আপবি একটি র্িোর্ি প্রবরিয়ো শুিোবি� মোঝখোরোি িোরোকি, আপবি হোর্রোকোি 
সময় মধ্যস্থিো� অিরুো�োধ ক�রোি পোরো�ি। মধ্যস্থিোয় সম্মি �ওয়ো এিং অংশ হোিওয়ো 
একটি র্িোর্ি প্রবরিয়ো� শুিোবি� সময়সীমো পব�িি্য ি ক�রোি িো, িো এটি হোকোরোিোিোরোিই 
র্িোর্ি প্রবরিয়ো শুিোবিরোি �স্তরোক্প ক�রোি িো। কো�ণ মধ্যস্থিো প্রোয়শই সফ্ল �য়, র্োরো�োক, 
এমি ফ্লোফ্ল �রোি পোরো� হোর্ র্িোর্ি প্রবরিয়ো ব�য়োব�ংরোয়� আ� প্ররোয়োজি হোিই। র্ব্দ িো 
�য়, িরোি অবিিোিক িো সু্ল ব�য়োব�ং কম্যকি্য োরোক অিব�ি ক�রোি। মধ্যস্থিো চুবতিরোি 
উরোলেখ িোকরোি পোরো� র্ো ব�য়োব�ং কম্যকি্য োরোক অিব�ি ক�ো �রোি। 
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মধ্যস্থিো �ল একটি বিকল্প র্ো� লক্্য �ল দ্ন্দ্ব মীমোংসো ক�ো এিং বিরোশষ চোব�্দো 
সম্পন্ন বশশুরো্দ� সম্পরোক্য  অবিিোিক এিং সু্ল বডসবরিক্ট কমমীরো্দ� মরোধ্য আ�ও িোল 
হোর্োেোরোর্োরোে� প্রচো� ক�ো, র্ো�ো IEP, 504 প্্যোি এিং/অিিো একটি GIEP-এ� জি্য 
হোর্োে্য িো হোর্োে্য িরোল মরোি ক�ো �য়। একটি মধ্যস্থিো হোসশরোি অংশগ্র�ণকো�ীরো্দ� 
্দবৃষ্টিবগি প্রকোশ ক�ো� এিং একটি হুমবক�ীি, বিরো�োধী িয় এমি পব�রোিরোশ অি্যোি্য 
্দবৃষ্টিবগি হোশোিো� সুরোর্োে হো্দয়। মধ্যস্থিোকো�ী� সুবিধো� মোধ্যরোম, পক্গুবল বিব্দ্যষ্ট 
সমস্যোগুবল� বিষরোয় চুবতিরোি হোপৌঁঁেরোি পোরো� এিং িবিষ্যরোি� সমস্যোগুবল� সোরোি 
হোর্োেোরোর্োে ক�ো� একটি উপোয় খুরঁোজ হোপরোি পোরো�, র্ো� ফ্রোল িোরো্দ� র্ত্ন হোিওয়ো 
বশশুরো্দ� জি্য কম দ্ন্দ্বপূণ্য এিং আ�ও িোল কোরোজ� সম্পক্য  বিব� �রোি।

আপবি মধ্যস্থিো প্রবরিয়োয় অংশগ্র�ণ ক�রোেি িরোল বিরো�োধ বিষ্পবতি� জি্য অবফ্স 
সরোন্তোষজিক অিিুুবি ি্যোখ্যো করো�রোে। আশো কব� এটি সিো� জি্য একটি সফ্ল  
এিং ইবিিোচক অবিজ্ঞিো �রোি। র্ব্দ, মধ্যস্থিো হোসশরোি� আরোে িো পরো�, অবিিোিকরো্দ� 
িোরো্দ� সন্তোরোি� বিরোশষ বশক্ো� অবধকো� সম্পরোক্য  প্রনে িোরোক, িো�রোল িোরো্দ�রোক  
(800) 879-2301 িম্বরো� হোটোল-বরি হোপেশোল এডুরোকশি কিসোল্টলোইি কল ক�রোি 
উৎসোব�ি ক�ো �য়। একজি বিরোশষজ্ঞ উপলব্ধ অবধকো� এিং বিকল্প ি্যোখ্যো ক�রোি 
স�োয়িো ক�রোিি।

উপসং�ো�





OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA  17112-2764

(800) 222-3353    (717) 901-2145

TTY ি্যি�ো�কো�ী:  PA Relay 711 

www.odr-pa.org

হোসন্টোল সুসরোক�োন্নো ইন্টো�বমবডরোয়ট ইউবিট (CSIU) জোবি, িণ্য, জোিীয়িো, বলগি, অক্মিো, 
বিিোব�ক অিস্থো, িয়স, ধম্য, হোর্ৌঁি অবিরোর্োজি, িংশ, ইউবিয়ি স্দস্যিো, িো আইিেিিোরোি 
অি্যোি্য বিবতিরোি বশক্োমলূক হোপ্রোগ্রোম, কোর্্যকলোপ িো কম্যসংস্থোি অিশুীলরোি বিষম্য ক�রোি 

িো। এই িীবি� হোঘোষণো 1964 সোরোল� িোেব�ক অবধকো� আইরোি� বশরো�োিোম VI, 1972 সোরোল� 
বশক্ো সংরোশোধিী� বশরো�োিোম IX, 1973 সোরোল� পুিি্যোসি আইরোি� ধো�ো 504 এিং 1990 সোরোল� 
আরোমব�কোিরো্দ� প্রবিিন্ী আইরোি� সোরোি সোমঞ্জস্যপূণ্য। কম্যচো�ী এিং হোপ্রোগ্রোম অংশগ্র�ণকো�ী�ো 
�য়�োবি িো বিষরোম্য� হোকোরোিো ি্দন্ত িো অবিরোর্োে আরোে, অিিো র্োরো্দ� প্রবিিন্ী ি্যবতিরো্দ� 
জি্য িোকো� ি্যিস্থো সম্পরোক্য  িরোি্য� প্ররোয়োজি, িোরো্দ� মোিি সম্পরো্দ� পব�চোলক, CSIU, 90 

Lawton Lane, Milton, PA 17847(570) 523-1155-এ� সোরোি হোর্োেোরোর্োে ক�ো উবচৎ।  

বিরো�োধ বিষ্পবতি� কোর্্যোলরোয়� মোধ্যরোম, হোপিবসলরোিবিয়ো বডপোট্য রোমন্ট অফ্ এডুরোকশি (PDE) একটি 
বিরোশষ বশক্ো� র্িোর্ি প্রবরিয়ো ি্যিস্থো িজোয় �োখো� জি্য িো� বিবধিদ্ আরো্দশ পূ�ণ করো�। 
PDE হোসন্টোল সুসরোক�োন্নো ইন্টো�বমবডরোয়ট ইউবিট (Central Susquehanna Intermediate Unit)-
এ� সোরোি চুবতি করো� হোসই অবফ্রোস� জি্য প্রকৃি বরিয়োকলোরোপ জবড়ি িো �রোয় আবি্যক এিং 

বিব্দ্যষ্ট ি্যিস্থোপিো স�োয়িো প্র্দোি করো�।
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