
 

 
 
এর িবষেয় 
   

িশ�াথ�র েশষ নাম,          িশ�াথ�র �থম না্ম            মামলা নং.   
  
 
 
 

িপতামাতার সা�ী তািলকা 
 

সা�ীর নাম িশ�াথ�র সােথ 
স�ক� সাে��র িবষয়(�িল) েযাগােযােগর তথ� 

সাে��র 
আনুমািনক 
ৈদঘ �� 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

     

 
  



 

 
িনেদ�শনা - সা�ী তািলকা 

 
এক�ট সা�ী তািলকা হল এক�ট ডকুেম� েযখােন আপিন সম� সা�ীেদর তািলকাভ�� কেরন যা 
আপিন আপনার ���য়াধীন �নািনেত ব�বহার করেত চান।  
 
এই তািলকায় একজন সা�ী অ�ভ� �� করার অথ � এই নয় েয �নািনর সময় আপনােক 
�য়ং��য়ভােব েস�িল ব�বহার করার অনুমিত েদওয়া হেব। অন� প� েকােনা িবেশষ সা�ীর 
িব�ে� আপি� করেত পাের। আপনার িনরেপ� �নািন অিফসার (IHO) আপিন েকান েকান 
সা�ী ব�বহার করেত পােরন তা সীিমত করেত পাের। েকন �িত�ট সা�ী আপনার মামলার জন� 
�াসি�ক বা ���পূণ � তা ব�াখ�া করার জন� ��ত থাকুন। 
 
আপনার সা�ী তািলকা পূরণ করেত এই িনেদ�শাবলী অনুসরণ ক�ন: 
 
িশেরানাম 
"এর িবষেয়" নীেচর বা��িলেত এই �েম িশ�াথ�র নাম িলখুন: েশষ, �থম।  
ডানিদেক, আপনার 6-সংখ�ার মামলা ন�র�ট পূরণ ক�ন৷ 
 
সা�ীর নাম 
এই কলােম, সা�ীর �থম নাম এবং েশষ নাম িলখুন। তােদর িশেরানাম অ�ভ� �� ক�ন যিদ তােদর 
েথেক থােক। উদাহরণ��প, "ড. েজন ��থ।" 
 
িশ�াথ�র সােথ স�ক�  
এই কলােম, সা�ী কীভােব িশ�াথ�েক জােনন বা আপনার মামলার সােথ স�িক�ত তা বণ �না 
ক�ন। উদাহরণ��প, আপিন তািলকা করেত চাইেত পােরন: 

• ব���র িশেরানাম (িনউেরাসাইেকাল�জ�, িশ�ক, ইত�ািদ) 
• েযখােন তারা কাজ কেরন (িপ.এস. 13 এর অধ��, �ুল সাইেকাল�জ�, �াইেভট ��চ 

েথরািপ�, ইত�ািদ) 
• েয �ুল বছর(�িল) তারা িশ�াথ�র সােথ জিড়ত িছেলন (5 তম  ে�ড িশ�ক; 2019-20 

েপশাগত েথরািপ�) 
 
সাে��র িবষয়(�িল)  
এই কলােম, সা�ী েয িবষয়�িল স�েক� সা�� েদেবন তার তািলকা ক�ন৷ আপনার বণ �না 
সংি�� হেত পাের। সা�ীর সা�� আপনার মামলার সােথ �াসি�ক িকনা এবং তােদর তথ� অন� 
সা�ীেদর কাছ েথেক তেথ�র অনু�প (একই) হেব িকনা তা েবাঝার জন� IHO-েক যেথ� তথ� 
�দান করেত ভ�লেবন না। এই িবভাগ�ট কীভােব পূরণ করেবন তার উদাহরণ�িলর জন� নীেচর 
নমুনা�িল েদখুন৷ 
 



 

 
 
েযাগােযােগর তথ� 
এই কলােম, সা�ীর েফান ন�র, ইেমইল অ�াে�স এবং সা�ীর �ঠকানা িলখুন। আপিন যিদ তথ� 
না জােনন তেব আপনার সা�ীেক �জ�াসা ক�ন। তারপর, যতটা স�ব তথ� িলখুন। 
 
সাে��র আনুমািনক ৈদঘ �� 
এই কলােম, �িত�ট সা�ীেক �� �জ�াসা করার জন� আপনার যত সময় লাগেব বেল মেন হয় 
তা িলখুন। অন� প� কত�ণ সা�ীেক "পরী�া" করেব তা অনমুান করার দরকার েনই। িমিনেটর 
মেধ� সমেয়র পিরমাণ িলখুন।  
 
নমুনা 
নীেচ এক�ট নমুনা �দশ �নী তািলকা রেয়েছ যা আপিন িনেদ�িশকা িহসােব ব�বহার করেত পােরন৷  
 
 

*** 
 

নমুনা সা�ী তািলকা 
 

সা�ীর নাম িশ�াথ�র সােথ 
স�ক� সাে��র িবষয়(�িল) েযাগােযােগর তথ� 

সাে��র 
আনুমািনক 
ৈদঘ �� 

প�া�ট বাদী মা • িশ�াথ�র িবেশষ িশ�ার 
ইিতহাস 

• IEP িম�টং 
• �ুেলর সােথ েযাগােযাগ 
• িপতামাতার উে�গ 

5 Worth St. 
New York, NY 10000 
 
Patty@internet.com 

90 িমিনট 

�টনা িশ�ক ELA িশ�ক 2020-
2021 

• িশ�াথ�র চািহদা 
স�েক� �ান 

• পাঠ ে�া�াম বা�বায়ন 
• সুপািরশ 
 

123 New Amsterdam St. 
New York, NY 10000 
 
Tina@ELAteacher.com 
212-555-5555 

60 িমিনট 

এভিলন 
মূল�ায়নকারী 

িনউেরাসাইেকাল�জ� • িশ�াথ�র চািহদা 
স�েক� �ান 

• 2021 
িনউেরাসাইেকাল�জকাল 
মূল�ায়ন  

1625 Big Apple Ave. 
New York, NY 10000 
 
Eveyln@evals.com 
646-555-5555 

45 িমিনট 
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