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মধ#$তা (ি*য়া চলাকালীন 12-পটু 
 
জনু, 2008 পয(), মধ,-তা 0ি2য়া চলাকালীন এক9 িশ;র জন, =পে?@ =Aসেম@ (েD-
পুট D,াটাস) অ)ভু( J করার জন, রাKীয় 0িবধানMিল সংেশাধন করা হেয়িছল। এই 
0িবধানMিলর মেধ, রেয়েছ 22 Pa. =কাড অধ,ায় 14.162 (Mিল) এবং 711.62 (e) 
(রােজ,র িবেশষ িশUা 0িবধানMিল)।  
 
মধ,-তা িপতামাতা এবং -ানীয় িশUা সং-াMিলর (LEAs) জন, এক9 =VWামলূক িবকY 
িহসােব রেয়েছ। এছাড়াও, যিদ একজন অিভভাবক িশUাথ^র -ান িনধ(ারেণ পিরবত( েনর 
সুপািরশ কের NOREP 0াি`র দশ ক,ােল?ার িদবেসর মেধ, মধ,-তার অনেুরাধ কেরন, 
তাহেল আইেন এখন িশUাথ^=ক বত( মান িশUামলূক =0াcােম থাকেত হেব, যিদ না 
অিভভাবক এবং LEA অন,থায় সdত হন। (34 CFR 300.530 (c) এবং (g) =ত বিণ(ত 
=Aসেমে@ শfৃলাগত পিরবত( নMিল মধ,-তার সময় =পে?িhর আওতায় পেড় না।) 
 
এক9 কায(কর 0ি2য়া সহজতর করার জন,, অিভভাবক এবং LEA এর মধ,-তায় 
অংশcহণ করেত রািজ হেবন িকনা =স িবষেয় তােদর িসiা) িনেত িবলj না কের িবেরাধ 
িনkিl অিফস (ODR) =ক অবিহত করেবন বেল আশা করা হেW।  
 
মধ,-তা অনেুরাধ পিরচালনার জন, ODR এর 0ি2য়া িনেচ বিন(ত হেয়েছ: 
পUMেলােক পরামশ( িদেয় িচo পাঠােনা হয় 

ü মধ,-তা অনেুরাধ করা হয়। 
ü যিদ উভয় পU ODR =ক জানায় =য তারা অংশcহণ না করার িসiা) 

িনেয়েছ, ODR 10 িদন পের মধ,-তা বr কের =দেব। 
ü পUMিল VাUর কের এবং িবলj না কের মধ,-তা ফেম( চুিJ9 =ফরত 

=দয়। 
ü ODR =কস ম,ােনজার মধ,-তার জন, তািরখ/সময়/-ান িনধ(ারণ করেত 

পUMিলর সােথ সমtয় কের এবং একজন মধ,-তাকারীেক িনেয়াগ =দয়।  
 

• যিদ ODR =ক জানােনা হয় =য উভয় পUই মধ,-তায় অংশcহণ করেত অVীকার 
কেরেছ, তাহেল পUMিলেক পরামশ( িদেয় এক9 িচo পাঠােনা হয়। 

ü মধ,-তা 0ত,াখ,ান করা হয়। 
ü িচoর তািরখ =থেক 10 িদেনর মেধ, ODR মধ,-তা বr করেব।  
ü =D-পুট D,াটাস বজায় রাখার জন, উপেরাJ 10 িদন =শষ হওয়ার আেগ 

0েয়াজনীয় 0ি2য়া ;u করেত হেব। 
 

• যিদ ODR =কােনা পেUর মধ,-তায় অংশcহেণর সdিত িনিvত করেত সUম না 
হয়, তাহেল উভয় পUেক এক9 িচo পাঠােনা হয় যােত পরামশ( =দওয়া হয় =য 
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মধ,-তা 0ি2য়া 10 িদেনর মেধ, বr বেল িবেবিচত হেব। =D-পুট D,াটাস বজায় 
রাখার জন, এই 10 িদন =শষ হওয়ার আেগ যথাযথ 0ি2য়া ;u করেত হেব। 
 

• যিদ মধ,-তা অিধেবশন অনিুwত হওয়ার পেরও =কােনা চুিJেত =পৗঁছােনা না যায়, 
তাহেল পUMিলেক পরামশ( =দওয়ার জন, এক9 িচo পাঠােনা হয়  

ü মধ,-তায় =কান সমেঝাতা হয়িন 
ü িচo পাঠােনার তািরখ =থেক 10 িদেনর মেধ, ODR মধ,-তা বr িহেসেব 

িবেবচনা করেব।  
ü =D-পুট D,াটাস বজায় রাখেত এই 10 িদেনর মেধ, যথাযথ 0ি2য়া ;u 

করেত হেব।  
 

• =D-পুট অব-ার 0েয়াগ করা 
ü মধ,-তাকারীর =পে?িh/েD-পুট বলবৎ করার =কােনা কতৃ( | =নই।  
ü িবেশষ িশUা ব,ুেরা (Bureau of Special Education = BSE) সdিতর 

অিভেযাগ তদ) কের।  
ü 800-879-2301-এ সdিত স}িক( ত অিভেযাগ সং2া) 0~Mিলর জন, 

িবেশষ িশUা পরামশ( লাইেনর সােথ =যাগােযাগ কuন। 
 

• মধ,-তা স}েক(  আরও তেথ,র জন, অনcুহ কের ODR ওেয়বসাইট (www.odr-
pa.org) িভিজট কuন, =যমন 

ü 0ায়শই িজ�ািসত 0~ 
ü অনেুরাধ ফম( 
ü মধ,-তা িনেদ( িশকা 
ü BSE-এর =পন-িল� মধ,-তায় =পে?িh ব,াখ,া  


