
এর িবষেয় 

িশ�াথ�র েশষ নাম          িশ�াথ�র �থম নাম েকস ন�র.   

িপতামাতার এি�িবট তািলকা 

এি�িবট তািরখ িশেরানাম/িববরণ পৃ�ার # 

A.



এি�িবট তািরখ িশেরানাম/িববরণ পৃ�ার # 



িনেদর্ শাবলী - িপতামাতার এি�িবট তািলকা 

একিট এি�িবট তািলকা হল একিট ডকুেম� েযখােন আপিন সম� �মাণ তািলকাভু� কেরন যা আপিন আপনার যথাযথ �ি�য়া শনািনেত 
বয্বহার করেত চান।  আপনার �মােণ ডকুেম�, িভিডও, অিডও েরকিডর্ ং, ফেটা বা অনয্ানয্ েরকডর্  অ�ভুর্ � থাকেত পাের। আপনার এি�িবট 
গিলেক েলেবল করা এবং সংগিঠত করা িনি�ত করেত সাহাযয্ কের েয শনািনর সময় সবাই সহেজই আপনার এি�িবট খঁুেজ েপেত পাের৷  

আপনার এি�িবট তািলকায় এি�িবটগিলর তািলকা করার অথর্ এই নয় েয শনািনর সময় আপনােক �য়ংি�য়ভােব েসগিল বয্বহার করার 
অনুমিত েদওয়া হেব৷ অনয্ প� আপনার এক বা একািধক শনািনেত আপিৎত করেত পাের। আপনার িনরেপ� শনািন কমর্কতর্ া (IHO) 
আপিন েকান এি�িবটগিল বয্বহার করেত পােরন তা সীিমত করেত পাের। �িতিট এি�িবট েকন আপনার ে�ে� �াসি�ক বা গরু�পূণর্ তা 
বয্াখয্া করেত ��ত থাকুন। 

এই ফমর্ বয্বহার কের 
আপিন আপনার এি�িবট তািলকা ৈতির করেত এই ফমর্িট বয্বহার করেত পােরন বা একই ফরময্াট বয্বহার কের িনেজরিট ৈতির করেত পােরন৷ 
আপিন যিদ এই ফমর্িট বয্বহার কেরন তেব এই িনেদর্ শাবলী অনুসরণ করুন। ইেল�িনকভােব ফমর্িট পূরণ করুন বা এিট ি�� করুন এবং 
বা�গিলেত িলখুন। 

িশেরানাম 
" এর িবষেয় "িনেচর বা�গিলেত এই �েম িশ�াথ�র নাম িলখুন: েশষ, �থম। 
ডানিদেক, আপনার 6-সংখয্ার মামলা ন�রিট পূরণ করুন৷ 

এি�িবেটর �ম 
সাধারণত, আপনার এি�িবেটর তািলকা করা উিচত "কালানু�িমকভােব।" আপনার সবেচেয় পুরান এি�িবট �থম এবং আপনার নতুন �দশর্নী 
েশষ তািলকাভু� করুন৷ 

"এি�িবট" কলাম 

"এি�িবট" েলেবলযু� কলােম �িতিট এি�িবেটর জনয্ একিট অ�র িলখুন (A, B, C, ইতয্ািদ)। আপনার অ�র ফুিরেয় েগেল, ৈ�ত বা 
�য়ী অ�র (AA, BB, CC) বয্বহার কের বণর্মালা পুনরাবৃিৎত করুন। . . XX, YY, ZZ, AAA, BBB).  

"তািরখ" কলাম 
এই কলােম, আপনার এি�িবট ৈতির হওয়ার তািরখ তািলকাভু� করুন। যিদ একিট এি�িবেট একািধক তািরখ থােক (উদাহরণ�রপ, দুই 

বয্ি�র একগ� ইেমইল), সম� তািরখ বা একিট তািরেখর সীমা তািলকাভু� করুন (1/1/2022-1/30/2022)। আপিন যিদ এি�িবটিট 
ৈতির করার তািরখিট না জােনন তেব আপনার েসরা অনুমান িলখুন বা িলখুন "অজানা।" 

"িশেরানাম/িববরণ" কলাম 
এই কলােম, �িতিট এি�িবেটর একিট নাম িদন। যিদ ডকুেমে� ইেতামেধয্ই একিট িশেরানাম বা নাম থােক, তাহেল েসিট বয্বহার করুন 

(উদাহরণ�রপ, "IEP" বা "ি�চ-লয্া�ুেয়জ মূলয্ায়ন")। যিদ এি�িবেটর ইেতামেধয্ই একিট িশেরানাম/নাম না থােক, তাহেল এি�িবেটর 



একিট িববরণ িলখুন (উদাহরণ�রপ, "িপতা-মাতা এবং িপ.এস. 12 ি�ি�পােলর মেধয্ িটউটিরং স�েকর্   ইেমইলগিল" বা "�াসরুেমর 

ছিব")। 

"পৃ�ার #" কলাম 
এই কলােম, �িতিট এি�িবেটর জনয্ পৃ�ার সংখয্া তািলকাভু� করুন। যিদ আপনার এি�িবট একিট িভিডও, অিডও েরকিডর্ ং বা অনয্ িকছু 
হয় েযখােন পৃ�ার সংখয্া �েযাজয্ নয়, বা�িট ফাঁকা রাখুন বা "�েযাজয্ নয়" এর জনয্ N/A িলখুন৷ 

উদাহরণ 
এই ফমর্িট কীভােব পূরণ করেবন তার একিট উদাহরণ িনেচ েদওয়া হল।  

*** 

নমুনা এি�িবট তািলকা 

এি�িবট তািরখ িশেরানাম/িববরণ পৃ�ার 
# 

A. 7/1/2022 যথাযথ �ি�য়া অিভেযাগ 4 
B. 6/1/2022 িনউেরাসাইেকালিজকাল মূলয্ায়ন 15 
C. 6/15/2022 IEP 13 

D. 6/15/2022 IEP িমিটং এর অিডও েরকিডর্ ং 
�েযাজয্ 
নয় 

E. 6/17/2022 �াসরুেমর ছিব 2 
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