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�ু ল আসা ও �ু ল �শেষর জিরপ 
Arrival & Dismissal Survey 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

িকভােব পিরবারবগ� সাধারণভােব �ু েল আেস/�ু ল �থেক যায় তা বঝুেত অন�ুহ কের আমােদর 
সাহায� ক�ন। 

�াভািবক িদেন আবহাওয়া ভােলা এটা ধের িনেয়, আপনার িশ�াথ� সকােল কখন �ু েল আেস এবং িবেকেল কখন 
বািড় িফের যায়? অন�ুহ কের AM এবং PM এর জন� �কবলমা� 1� িবকে� �গাল িচ� িদন। 

�ু ল বাস (School bus) AM PM 

িপতা বা মাতা/পিরচয�াকারীর সে� সাইেকেল (Bicycle with parent/caregiver) AM PM 

একাই সাইেকেল (Bicyle independently) AM PM 

একাই �হঁেট, �ু টাের, ��টেবাড� AM PM 
(Walk, scooter, skateboard independently) 

আপনার পিরবার �থেক �কবল িপতা বা মাতা িশ�েদর গািড় কের িনেয় আেছ AM PM 
(Parent driving with only children from your family) 

অন�ান� পিরবারবেগ�র সহ কারপুল (Carpool with other families) AM PM 

সরকাির পিরবহন (MBTA বাস বা সাবওেয়, EZRide) (Public transportation) AM PM 

ট�াি�/উবার/িল� Taxi/Uber/Lyft AM PM 

2019-20 ছা�েদর বাৎসিরক ফম�স (Annual Student Forms - Bengali) প�া ৃ 2 



       
 

       

  

                  
    

 
    

  

         
 
 

     

               

 
           

           
 
 

       
    

 

     

             
     

 
         

        
    

 
      

 
 
 

      
 
 

       
 

     

 
                     

                 
          

  

           

 

ূচী�কবলমা� ��ড K-8: িশ�র সা�ািহক �ল �শষ হওয়ার সময়সু 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

অনু ু ল�হ কের স�ােহর �িত� িদেন আপনার িশ� িকভােব বািড় িফরেব তা জানােত সই ক�ন। এ� আমােদর �ক �
ছু�র সময় সাহায� করেব। 

িশ�াথ�েক.. �সামবার ম�লবার বধুবার বহৃ�িত 
বার 

��বা 
র 

তু েল �নওয়া হেব এই ভােব (অন�ুহ কের ইংেরজীেত নাম িলখুন): 

িনেজ �থেকই চেল যােব (��ড 3-5) (walk independently) 

বােস কের বািড় যােব (অন�ুহ কের আেরা িব�ািরত িববরণ জানান) 
�ু ল বােসর নাম (উদাহরণ: ি�ন �গ) (Bus Home / Bus Name) 

বাস থামার জায়গা (উদাহরণ: উই�সর এবং ওয়ািশংটন ) 
(Stop Location ) 

SP&R িমিনবাস বা ভ�ান ধরেব (SP&R mini bus or van) 

�ু ল পরবত� ��া�ােমর পর বা অন� জায়গায় বাস ধরেব 
(অন�ুহ কের আেরা িব�ািরত িববরণ জানান) (bus to afterschool) 
- তারা �কাথায় যাে�? 

- রা�ার �কানা এবং িজপ �কাড
 (উদাহরণঃ 70 Rindge Avenue 02139) 

�ু ল বােসর নাম (উদাহরণ: ি�ন �গ) 

বাস থামার জায়গা (উদাহরণ: উই�সর এবং ওয়ািশংটন) 

বাস আেরাহীেদর �িত �নাট: যিদ আপনার িশ�াথ�র িভ� AM বােসর �েয়াজন হয় অথবা যিদ সময়সূচী এখােন �দওয়া না থােক 
তাহেল, আপনােক অবশ�ই পিরবহন পিরবত� েনর ফম ূ� পরণ করেত হেব, যা পিরবহন �যাগ�তার িচ��িলর সে� ডাক �যােগ পাঠােনা 
হয়। এছাড়াও ফম� ু� �ল অিফস বা অনলাইেন www.cpsd.us/departments/transportation এ উপল�। 
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নীিতর �াি��ীকার (Policy Acknowledgements) 

অনু ু�হ কের আপিন বঝেত �পেরেছন এবং স�ত হেয়েছন তার জন� আদ��র িদেয় �া�র ক�ন, তারপর িনেচ �া�র 
ক�ন। স�ব হেল, অনু ু�হ কের নাম�িল ইংেরজীেত িলখন। 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

এই িববৃ � �িতর মাধ�েম �া�ী�ীকার করা হে� �য আমার পিরবার িশ�াথ�েদর ও পিরবারবেগর জন� নীিতর িনেদিশকার 
কিপ �পেয়েছ। আমরা বু ু ুেঝিছ �য এেত আচরণিবিধ, নাগিরক অিধকার এবং �ল কিম�র নীিত এবং �েলর িনয়মাবলীর 
পাশাপািশ আপনার িশ�র িশ�ার সে� স�ক� যু� অন�ান� �ফডােরল ও ��েটর আইন ও িবিধ স�েক� ���পণূ � তথ� 
রেয়েছ। 

আমরা, িনেচ �া�রকারী িপতা বা মাতা/অিভভাবক, উপের উি�িখত িশ�াথ� �িতিদন �ু েল যায়, �হামওয়াক� স�ূণ� কের, 
অিধকার ও কত� েব�র হ�া�বেক থাকা এবং �ু ু েলর িনয়মাবলী আচরণিবিধ �মেন চেল তা িনি�ত করেত �ু েলর কম�র সে� 
কাজ করেত স�ত, �কবলমা� অজু ু েম। আমরা, িনেচ �া�রকারী, আমার িশ�/িশ�েদর হােতর কারেণ অনপি�িত ব�িত 
সে� িন�িলিখত িনিদ�� নীিত পয�ােলাচনা কেরিছ এবং �স�িলর শত� াবলী �মেন চলেত স�ত হেয়েছ: 

______ িশ�াথ�র উপি�িতর নীিত Student Attendance 

আমরা, িনেচ �া�রকারী, উপি�িতর নীিত পয�ােলাচনা কেরিছ এবং �াস না করা এবং �মাহীন/�মােযাগ� 
উপি�িতর পিরণাম বেুঝিছ। 

______ অে�র নীিত Weapons Policy 

আমরা �ীকার করিছ �য আমরা �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলর অ� সং া� নীিত এবং �ু ল কম�েদর উপর 
মাদক�ব�, অ� ও হামলার িব�ে� িবিধব� িনেষধা�া �পেয়িছ ও পেড়িছ। িনেচর �ার��িল ঈি�ত করেছ �য 
আমরা �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলর অ� সং া� নীিত এবং �ু ল কম�েদর উপর মাদক�ব�, অ� ও হামলার 
িব�ে� িবিধব� িনেষধা�া বেুঝিছ এবং িলিখত আেদশনামা �মেন চলেত স�ত হেয়িছ। 

______ �হণেযাগ� ব�বহার নীিত এবং স�ওয়�ােরর �নিতকতার নীিত Acceptable Use 

িনেচ আমােদর �া�েরর অথ� হে� এই �য আমরা �হণেযাগ� ব�বহার নীিত এবং স�ওয়�ােরর �নিতকতার নীিত 
বেুঝিছ এবং িলিখত আেদশনামা �মেন চলেত স�ত হেয়িছ। 

______ �রকড� ুিবলি�করণ Records Destruction 

আমরা যারা িনেচ �া�র কেরিছ, �রকড� িবলু � ু �ি�করণ নীিত পযােলাচনা কেরিছ ও বেঝিছ �য, ছা�েদর �রকড
তােদর �কমি�জ পাবিলক �ু ল �থেক ��াজেয়শন, �া�ফার বা �বিরেয় যাবার সাত (7) বছেরর মেধ� িবেলাপ কের ু
�ফলা হয়; এবং �া�ি পটস ষাট (60) বছর পর িবেলাপ করা হয়৷. 

______ (�কবলমা� ��ড 6-12) িনয�াতন িবেরাধী আইন Anti-Hazing 
এত�ারা আমরা M.G.L অনু � ুে�দ 269, ধারা 17-19, িনযাতন িনিষ� করার আইেনর কিপ পেড়িছ এবং বেঝিছ। 
আমরা বু ুেঝিছ �য এই আইেনর কিপ অবশ�ই আমার �েলর িশ�াথ� �গা�ীর সদস�, ��ব, ��জ এবং সদস�পেদর 
জন� আেবদনকারী, দল এবং/অথবা িশ�াথ� সংগঠনেক িবতরণ করেত হেব। এছাড়াও আমরা এই নীিত বেুঝিছ 
এবং �মেন চলেত স�ত হি�। 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: ______________________________________ তািরখ: ___________ 

িশ�াথ�র �া�র: ____________________________________________ তািরখ: ___________ 

2019-20 ছা�েদর বাৎসিরক ফম�  (Annual Student Forms - Bengali) ৃস প�া 4 



 
    

 
 

       
 

       

  

 
              

                
             

 
            

 
           

 
          �     

 
                   

   
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

           

 

িমিলটাির পিরবার ি�িত 
Military Family Status 

স�ব হেল, অনু ু�হ কের নাম�িল ইংেরজীেত িলখন। 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

িমিলটাির পিরবারবেগ� ু �র িশ�েদরেক িবেশষভােব িবেবচনা করা হয় �ল �জলার মেধ� ঘন ঘন পিরবতেনর ফেল 
�নিতবাচক �ভাব সমাধান করার লে��। এই ফেম� ূর জন� উ�র �দওয়া বাধ�তামলক নয়, তেব এ� CPS-�ক আমােদর 
িশ�াথ�েদর মেধ� কতজন িমিলটাির পিরবােরর �থেক আগত তা িনধ�ারণ করেত সাহায� করেব। 

�কােনা িশ�াথ� িক িমিলটাির পিরবােরর সদস�? (অন�ুহ কের আপনার উ�র জানান) 

_______ না, িশ�াথ� িমিলটাির পিরবােরর সদস� নয় (00) 

_______ হ�া,ঁ িপতা বা মাতা/আইিন অিভভাবক একজন সি য় সমর কম� (01) 

_______ Yহ�াঁ, িপতা বা মাতা/আইিন অিভভাবক একজন �ভেটরান বা অবসর�া� কম� বা 1 বছর আেগ �মিডক�ািল 
িডসচাজ� হেয়েছন। (02) 

_______ হ�া,ঁ িপতা বা মাতা/আইিন অিভভাবক কম�রত অব�ায় মারা যান (03) 
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সাধারণ িমিডয়া �কােশর স�িত 
General Media Release Opt-In 

স�ব হেল, অনু ু�হ কের নাম�িল ইংেরজীেত িলখন। 

আপনার ছা�েক আমরা স�ািনত করেত চাই! আপনার ছা�েক িসিপএস ও আপনার �ু েলর ব�াপাের খবর 

পাঠাবার অনমুিত �দবার জেন� িনেচ �া�র ক�ন৷ 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল (CPS) ি��, অিডও এবং অনলাইন িমিডয়ার িবিভ� মাধ�েম িশ�াথ�, ফ�াকাি� এবং কম�েদর 
কৃ ু ুিত� উদযাপন কের। আপনার িশ�াথ�র জন� অনমিত িদেত অন�হ কের িনেচ �া�র ক�ন। 

আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল এবং/অথবা আমার �ছেল/�মেয়র �ু লেক আমার িশ�র নাম ব�বহার কের, ছিব, পছ�সই, 
কিথত শ�, িশ�াথ�র কাজ, পারফরেম� এবং গিতিবিধ �রকড� , িফ�, ছিব �তালা, অিডও বা িভিডওেটপ করার (এখােন 
একসে� "কাজ" বলা হেয়েছ) এবং �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল এবং/অথবা �ু েলর ওেয়বসাইট এবং �সাশ�াল িমিডয়া �যমন 
�ফসবকু, িল�িডন এবং টু �ইটার, �যেকােনা ওেয়বসাইট �কমি�জ পাবিলক �ু ল এডু েকশন �টকেনালিজ িডপাট� েম� �ারা 
�কােনা ওেয়বসাইেট �পা� করা সহ �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল এবং/অথবা �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলর জন� �ু ল�িল 
এবং/অথবা �ু ল �ারা �তির করা �কােনা সাম�ীর �কােনা অংশ বা এইসব �কােনা উে�েশ� সম� প�িত ও িমিডয়ােত 
�দখােনা, �কাশ, িবতরণ বা �দশ� ুন করার এবং/অথবা �কমি�জ এডেকশান�াল অ�াে�স (CEA) সহ �িভেত স�চার করা 
এবং/অথবা এই ধরেনর তথ� কিমউিন� বা �ু ল িভি�ক অন�ুােন (�যমন: �াস�েম, �ু েলর হেল, �ু ল ��ােজ�, �ু েলর 
িনউেলটাের, �ু ল ওেপন হাউেস �পা� করা, িশ�াথ�েদর কােজর �দশনীেত �দখােনা� , িশ�াথ�েদর �লারশীেপর �ঘাষণা, 
পু ু �র�ার, স�ািনত করা এবং/অথবা হাই �ল পরবত� পিরক�না অথবা �াস�েম িনেদশনার অ� িহেসবা �দখােনা) (সব 
একসােথ "িমিডয়া ইেভ�" বলা হেয়েছ) �দখােনা, �কাশ করা, িবতরণ করা বা �দশ� ুন করার অনমিত িদি�। 

এই ফম� �া�র করার মাধ�েম, এখােন �যমন উে�খ করা আেছ এবং বলা আেছ �সই িহেসেব �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল 
এবং/অথবা �ু লেক আমার িশ�র নাম, ছিব, পছ�সই, কিথত শ�, িশ�াথ�র কাজ, পারফরেম� এবং গিতিবিধ সম� 
প�িত ও িমিডয়ােত এবং িমিডযা ইেভে� �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল এবং/অথবা �ু েলর িনজ� িবেবচনার িভি�েত �দশ�ন 
করার অনমুিত িদি�। 

এই অবগত স�িত পে�র মাধ�েম আিম �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িলেক এবং আমার িশ�র �ু ল ও তার অিফসার, 
িডের�র, এেজ� এবং/অথবা কম�েদরেক �যেকােনা ধরেনর দায়ব�তা, �িত, খরচ, দািব এবং/অথবা িমিডয়া ইেভে� 
আমার িশ�র কাজ ব�বহার করা বা অংশ�হণ করা সং া� বা তার বাইের �যেকােনা সমস�ার �থেক দায়ম�ু রাখিছ। 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: ______________________________________ তািরখ: ___________ 

িশ�াথ�র �া�র: ____________________________________________ তািরখ: ___________ 
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FASTBRIDGE সামািজক মানিসক িশ�ণ ি�নার 
িনব�াচন ম�ু থাকার ফরম 

SEL Screener Opt Out 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল িশ�াথ�েদর সামািজক ও মানিসক িশ�েণর মল�ায়ন করার জন� এক� সামািজক ূ
মানিসক িশ�ণ ি�নার পিরচালনা করেছ। যােত �াস�ম িনেদ�শ আরও ভালভােব �তির করা যায় এবং আলাদা করা 
যায় এবং িশ�াথ�রা তােদর িশ�ার ��ে� আরও �বিশ সহায়তা পায় তাই আপনার বা�ার �ু ল তােদর িশ�াথ�েদর 
িবকাশগত ��াফাইল িদেয় তােদর িশ�ক/িশি�কােদর সাহায� করেত ইউিনভাস�াল ি�নার িহসােব ব�বহার কের। এ� 
ধারা 504 পিরক�না বা ইি�িভজু ুয়ালাইজড এডেকশন ��া�ােমর অধীেন �কানও সহায়তা বা পিরেষবার জন� আপনার 
বা�ার �যাগ�তা মূ �ল�ায়েন ব�বহার করা হে� না। এই ি�নার পিরদশন করার অিধকার আপনার আেছ এবং আপনার 
বা�ার �ু েলর আপার �ু েলর অধ��/�ধানেক িলিখত অনেরাধ কের করেত পােরনু । এছাড়াও আপার �ু েলর 
অধ��/�ধানেক জািনেয় বা িনব� ু ূাচন ম� থাকার ফরম পরণ কের আপিন এই সামািজক মানিসক িশ�ণ ি�নাের 
আপনার বা�ােক নাও অংশ�হণ করেত িদেত পােরন। 

িনব�াচন ম�ু থাকার ফরম 

____ আিম আমার বা�ােক সামািজক মানিসক ি�নাের অংশ�হণ করেত িদেত চাই না। 

বা�ার নাম: _____________________________ ��ড: _______________ 

বা�ার �া�র: ________________________ িশ�ক: ___________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচয�াকারীর নাম: _____________________________________________ 

িপতামাতা/অিভভাবক/পিরচয�াকারীর �া�র: ________________________________________ 

তািরখ: _________________________________________ 
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িশ�াথ�র “িডের�ির তথ�” �কােশর অস�িত 
Student “Directory Information” Opt-Out 

যিদ আপিন চান এই তথ� �কাশ করা �হাক তাহেল পৃ�া� খািল �ছেড় িদন। 
এই তথ� �গাপন রাখেত ফম� ু ু� �া�র ক�ন। স�ব হেল, অন�হ কের নাম�িল ইংেরজীেত িলখন। 

িশ�াথ�র নাম (স�ব হেল অনু ুন): _____________________________ (Name) �হ কের ইংেরজীেত িলখ

��ড: _____ (Grade)  (CRLS) LC: _____ িশ�ক/�হাম�ম: _____________ (Homeroom) 

"�ু েড� িডের�ির তথ�” (নাম, উপি�িতর তািরখ, �াস বা ��ড, আন�ািনকভােব �ীকু ৃ ত ি য়াকলাপ এবং ীড়া, 
ফেটা�াফ/ িভিডও, অ�াথেল�ক দেলর সদস�তা, িডি�, স�ান এবং পুর�ার, অধ�য়েনর �ধান ��� এবং উ� িবদ�ালেয়র 
পিরক�না অংশ�হণ) �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল িপতামাতা/অিভভাবেকর স�িত ছাড়া �কাশ নাও করেত পাের। তেব, 
িপতামাতা/অিভভাবকরা এই তেথ�র �কােশ স�িত নাও িদেত পােরন। 

এই ফেম� �া�র করার মাধ�েম আিম ইি�ত িদি� �য আিম চাই না �কমি�জ পাবিলক �ুল�িলর নীিত িনেদ�শনার 5 নং 
পৃ � �কােশর িবভােগর উে�খ অনু ূব��ায় িশ�াথ�র �রকড সাের আমার িশ�র নাম, �াস বা ��ড বা অন�ান� তথ� আমার প
িলিখত স�িত ছাড়া �কাশ করা �হাক। 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: __________________________________ তািরখ: ___________ 

িশ�াথ�র �া�র: _________________________________________ তািরখ: ___________ 
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�কমি�জ  পাবিলক  লাইে�ির  কােড র  অস�িত  �
Library Card Opt-Out 

�কবলমা� িক�ারগােট� ন। যিদ আপিন আপনার িশ�াথ�র জন� লাইে�ির কাড� চান তাহেল খািল রাখনু । 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল এবং �কমি�জ পাবিলক লাইে�ির চায় �য সম� িক�ারগােট� ন িশ�াথ�র জন� লাইে�ির কাড� 
থােক। �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল �কমি�জ পাবিলক লাইে�িরেক আপনার িশ�র নাম এবং জ�তািরখ, বািড়র 
�কানা(�িল), �টিলেফান ন�র(�িল) �দান করেব যােত আপনার িশ� লাইে�ির কাড� পায়। 

যিদ আপিন চান �য আপনার িশ� লাইে�ির কাড� পাক তাহেল 
এই ফম�� এিড়েয় যান - �া�র করেবন না। 

যিদ আপিন চান না �য �কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল লাইে�িরেত এই তথ� �দান ক�ক তাহেল এই অস�িতর ফম� পূরণ 
ক�ন এবং আপনার িশ�র �ু েল �ফরত পাঠান। 

___ আিম চাই না �কমি�েজর পাবিলক লাইে�িরর কােছ আমার িশ�র তথ� �কাশ �হাক। (opt out) 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: _____________________________ তািরখ: __________________ 

িপতামাতা/অিভভাবেকর নাম (Name): _______________________ �ু ল (School): __________________ 

��ড (Grade): _____ িশ�ক (Teacher): _________________________________________________ 
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�াথিমক  �যাগােযােগর  তেথ�র  অস�িত  (�কবলমা�  হাই� েলর  জন� )  
যিদ  আপিন  তথ�  �কাশ  করেত  না  চান  তাহেল  িনেচ  �িত�  িবভােগ  �া�র  ক�ন  

ু

Release of Basic Contact Information Opt-Out 

�কােনা িশ� িপছেন পেড় থাকেব না 2001 এর িবিধ, �ফডােরল আইন অনু ু ুসাের মাধ�িমক �ল�িল হাই�েল পঠনরত 
িশ�াথ�র �যাগােযােগর তথ� ইউনাইেটড ��টস িমিলটাির িনেয়াগকত� া, কেলজ, িব�িবদ�ালয় এবং অন�ান� িশ�া �িত�ান 
এবং স�াব� িনেয়াগকত� ােদর কােছ �কাশ তখনই করেত পারেব যখন অনেরাধ পােবু । িনেচর ফম� স�ণূ � করার মাধ�েম 
এই তথ� �কাশ না করার িবক� আপনার আেছ। 

�াথিমক �যাগােযাগ তেথ�র �কাশ িনব� ুাচনম� করেত িনেচ �া�র ক�ন 

আিম �ীকার করিছ এবং বু �েঝিছ �য আিম ইউনাইেটড ��টস িমিলটাির িনেয়াগকতা, কেলজ, িব�িবদ�ালয় এবং অন�ান� 
িশ�া �িত�ান এবং স�াব� িনেয়াগকত� ােদর কােছ আমার �ছেল/�মেয়র �যাগােযােগর তথ� �কাশ করা িনব�াচনম�ু করেত 
পাির। �সই অনু লেক বতমান �ল িশ�া বেষ�সাের, এত�ারা আিম �কমি�জ ির� এবং ল�া�ন �ু � ু র সময় িনেচ উি�িখত 
�িত�ান�িলর কােছ আমার অি�ম অনমুিত ছাড়া আপনার �ছেল/�মেয়র �াথিমক �যাগােযাগ তথ� (নাম, �কানা, ইেমল 
�কানা ও �টিলেফান ন�র) �কাশ না করার অনেুরাধ করিছ: 

ইউনাইেটড ��টস িমিলটাির িনেয়াগকত� া 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: _______________________________________ তািরখ: _____________ 

িশ�াথ�র �া�র: _____________________________________________ তািরখ: _____________ 

স�াব� িনেয়াগকত� া 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: _______________________________________ তািরখ: _____________ 

িশ�াথ�র �া�র: _____________________________________________ তািরখ: _____________ 

কেলজ, িব�িবদ�ালয় ও অন�ান� িশ�া �িত�ান 

িপতামাতা/অিভভাবেকর �া�র: _______________________________________ তািরখ: _____________ 

িশ�াথ�র �া�র: _____________________________________________ তািরখ: _____________ 

যিদ 1লা অে�াবেরর মেধ� এই ফম� না পাওয়া যায় তাহেল িশ�াথ�র �াথিমক �যাগােযাগ তথ� �কােনা িশ� িপছেন পেড় 
থাকেব না 2011 এর আইেনর �েযাজ� িবিধ অনসুাের �কাশ করা হেব। 
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�যাগােযােগর তথ� আপেডট করার ফম� 
(Contact Information Update Form) 

অনু ��হ কের িনেচর এই �ান�েত বতমান পািরবািরক পিরিচিত তথ� এবং অিতির� জ�ির �যাগােযােগর নাম ও �ফান 
ন�র িলখুন। স�ব হেল, অন�হ কের সম� তথ� ইংেরজীেত িলখন।ু ু

�য সম� িপতা বা মাতা অথবা অিভভাবক এই বািড়েতই থােকন: (Parents/Guardians at address 1) 

িশ�াথ�র নাম: _____________________________________(Student Name) ��ড: ________ (Grade) 

বািড়র �কানা: ______________________________________________________(Home Address) 

নাম(�িল): __________________________________________________________(names) 

�ফান ন�র: _____________________________(tel) এটা িক �মাবাইল ন�র? (cell?) হ�াঁ (Y) না (N) 

অিতির� �ফান ন�র: __________________________ (tel2) এটা িক �মাবাইল ন�র? (cell?) হ�াঁ (Y) না (N) 

ইেমল �কানা: ____________________________ (email) অিতির� ইেমল �কানা: __________________ (e2) 

�য  সম�  িপতা  বা  মাতা  অথবা অিভভাবক অন��ােন থােকন: (Parents/Guardians at address 2) 

নাম(�িল): _________________________________ 

�ফান ন�র: _____________________________(tel) এটা িক �মাবাইল ন�র? (cell?) হ�াঁ (Y) না (N) 

অিতির� �ফান ন�র: __________________________ (tel2) এটা িক �মাবাইল ন�র? (cell?) হ�াঁ (Y) না (N) 

ইেমল �কানা: ____________________________ (email) অিতির� ইেমল �কানা: __________________ (e2) 

ুজ�ির  �যাগােযাগ  (অন�হ  কের  নাম  ও  ন�র  ইংেরজীেত  িলখন) ু

নাম: ________________________________________ �ফান ন�র: ________________________ 

নাম: ________________________________________ �ফান ন�র: ________________________ 

�কমি�জ পাবিলক �ু ল�িল (CPS) উপের তািলকাভু � তথ� �ু েল অনপি�িতু , �দরীেত আসা, �ু ল বািতল এবং অন�ান� 
ধরেনর �ু ল ইমােজি� পাশাপািশ �েলর অন�ােনর জন� িপতামাতা/অিভভাবকেক �য়ংি � ু ু য় �ফান কল, �ট�ট �মেসজ 
এবং ইেমল পাঠােনার জন� ব�বহার করা হেব। এই ফম� �া�র করার মাধ�েম ল�া�লাইন এবং/অথবা ইেমল মারফত 
নন-ইমােজ� ি� �ু ল কিমউিনেকশন সহ আপিন সম� �ু ল কিমউিনেকশন পাওয়া ছাড়াও উপের �দ� �মাবাইল �ফান 
ন�র(�িল) এবং/অথবা �ট�ট �মেসজ মারফেত �পেত চান বেল স�িত িদে�ন। এই ফম� �া�র করার মাধ�েম আপিন এও 
জানাে�ন �য আপিন বু �েঝেছন �য আপনার �যাগােযাগ তেথ�র �যেকােনা পিরবতন CPS-�ক জানােত হেব এবং আপিন যিদ 
আপনার �যাগােযাগ তেথ�র পিরবত� ন CPS-�ক না জানান তাহেল এই কারেণ �কােনা �িত হেল আপিন �কমি�জ, CPS, 
�কমি�জ �ু ল কিম� ও তার অিফসার, িডের�র, সদেস�র, কম�েক �িতপরেণর িন�য়তা িদে�নূ । এই ফম� �া�র করার 
মাধ�েম, আপিন এও জানাে�ন �য আপিন আপনার িশ�র �ু েলর সে� �যাগােযােগর মাধ�েম জ�ির নয় এমন �ফান কল 
এবং/অথবা �ট�ট �মেসজ িনেত চাইেছন না তা জানােত পােরন এবং আপনােক �যাগােযাগ করার তািলকা �থেক সরােনার 
জন� বলেছন। 
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