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TBN 22 স্যাংচুয়যরি রিরিক্ট 

এই লর্লিক্ট লিক্ষাথব িা তা  পল িার   অলভিািরন  অিস্থা লনলিডরিরে িকি সু্কি, স্থাপনা এিিং িাইরে লিনাম্ূরিয, ি কাল  লিক্ষা 
িারভ িকি লিক্ষাথব  অলিকা  িু ক্ষা ক া  জনয প্রলতশ্রুলতিদ্ধ, এিিং এ ছাড়াও িকি লিক্ষাথব, পল িা  এিিং কম্ডচা ী  প্রলত 
িহনিীিতা িৃলদ্ধ, অন্তভুড লি এিিং িদয় ম্রনাভাি িজায়  াখরত প্রলতশ্রুলতিদ্ধ। 

লর্লিরক্ট  কম্ডচা ীিৃন্দ কখনই লিক্ষাথব িা তা  পল িার   বকান িদরিয  অলভিািরন  অিস্থা লনরয় বকান প্রশ্ন ক রি না িা বকান 
লকছু ব কর্ড  ক রি না িা এম্ন বকান পদরক্ষপ বনরি না র্া তা  ি কাল  লিক্ষা িারভ  পথরক ক্ষলতগ্রস্থ ক রত পার , এিিং 
পাল িাল ক লিক্ষা অলিকা  এিিং বগাপনীয়তা আইন (“FERPA”) অনরু্ায়ী লপতাম্াতা  িম্মলত ছাড়া, বকান লিক্ষাথব  অলভিািন 
ম্র্ডাদা, লিক্ষা  ব কর্ড  িা িযলিগত ভারি িনাি ক া র্ায় এম্ন অনয বকান প্রকা  তথয প্রকাি ক রি না র্া  অন্তভুড ি 
লিেয়গুরিা  ম্রিয অন্তত  রয়রছ লিক্ষাথব  নাম্, লিক্ষাথব  লপতাম্াতা  নাম্, বিািযাি লিলকউল ট নম্ব , িা অনয বকান িযলিগত 
ভারি লচলিতক রে  তথয। 

লিক্ষা  অলভজ্ঞতা  আরিারক এিিং িরচতনম্ূিক প্রলিয়া  অিংি লহরিরি, বিার্ড  বদখরত বপরয়রছ বর্, অলভিািন আইন প্ররয়াগকা ী 
কম্ডকতড ারদ  উপলস্থলত লিক্ষরে  পল রিিরক গুরুত ভারি িািাগ্রস্ত কর  এিিং বকান সু্কি িাইরে িা লর্লিক্ট স্থাপনায় প্ররিরি  এ 
ি রে  বর্ বকান অনুর াি পর্ডারিাচনা এিিং অনুরম্াদরন  জনয অনলতলিিরম্ব অলিি অি দয িুপাল রেরেে এিিং অলিি অি দয 
বজনার ি কাউরেরি পাঠারত হরি। কম্ডকতড ারদ  বকান সু্কি িাইরে িা লর্লিক্ট স্থাপনায় প্ররিরি  অনমু্লত প্রদারন  আরগ অিিযই 
অনুরম্াদন গ্রহে কর  লনরত হরি।  

সু্করি  কম্ডচা ী া ইউএি ইলম্রগ্রিন অযাে কাস্টম্ি এনরিািডরম্ে (ICE), ইউএি কাস্টম্ি ির্ড া  বপ্রাবেকিন (CBP), িা 
বির্াব ি অলভিািন প্ররয়াগকা ী িিংস্থা িা অনুরূপ িিংস্থা এিিং অনয বকান তৃতীয় পরক্ষ  কম্ডকতড ারদ  অিিযই লিলডিং-িাইে 
অযার্লম্লনরিের   কারছ অনুর াি না জানারি এিিং অলিি অি দয িুপাল রেরেে এিিং বজনার ি কাউরেি তা অনুরম্াদন না 
ক রি বকান সু্কি িাইরে িা লর্লিক্ট স্থাপনায় প্ররিরি  অনমু্লত বদরিন না। লিক্ষরে  পল রিিরক িািাগ্রস্থ ক রত পার  এম্ন বকান 
তৃতীয় পরক্ষ  কাউরক লিলডিং িা িাইে অযার্লম্লনরিে  প্ররিিালিকা  বদরিন না।  

 

তরথয  জনয িা সু্কি িাইরে প্ররিরি  জনয ICE িা CBP িা অনয বকান অলভিািন কম্ডকতড া া বর্াগারর্াগ ক রি সু্করি  কম্ব া 
অিিযই অনলতলিিরম্ব অলিি অি দয িুপাল রেরেে এিিং অলিি অি দয বজনার ি কাউরেরি বর্াগারর্াগ ক রিন। কম্ব া অিিযই 
িিংলিষ্ট লিক্ষাথব  লপতাম্াতা িা অলভভািবক  িরে বর্াগারর্ারগ  বচষ্টা ক রিন। 

অলিি অি দয িুপাল রেরেে, অলিি অি দয বজনার ি কাউরেরি  উপরদিিরম্, বকান সু্কি িাইরে প্ররিরি  জনয িা লিক্ষাথব  
তথয িারভ  জনয অলভিািন আইন প্ররয়াগকা ী কম্ডকতড ারদ  কাছ বথরক পাওয়া অনুর াি লনরে  পন্থায় প্রলিয়াক ে ক রি: 

1. কম্ডকতড া িা এরজেরদ  পল লচলত অিিই বচরয় লনরয় র্াচাই ক রি এিিং িরোকলপ ক রি; 
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2. িিংরিদনিীি এিিং লনলদডষ্ট লকছু এিাকা  জনয ICE এিিং CBP িিিৎক রে  বম্রম্া, বহাম্িযাে লিলকউল ট ইনরভলস্টরগিনি, 
এনরিািডরম্ে অযাে ল ম্ুভাি কম্ডকতড া কতৃড ক পূিডিতব কম্ডকতড ারদ  র্কুরম্রেিন এিিং লর্লিবক্ট  প্রপা টরত প্ররিরি  জনয 
লিলপলি’  লনরদডিনা  িারথ িেলতপূেড লিলখত অনুরম্াদরন  অনুর াি জানারি এিিং চাইরি; 

3. আইলন পর ায়ানা  জনয অনুর াি জানারি এিিং চাইরি, এিিং র্কুরম্েট  িরোকলপ  াখরি; 

a. কম্ডকতড া া বর্-লিক্ষাথবরক খুুঁজরছ ওয়ার ে িা পর ায়ানাট অিিযই িুলনলদডষ্টভারি তা  জনয হরত হরি িা িাইরে 
প্ররিরি  জনয অতযািিযক পল লস্থলত  িেডনা (স্বাস্থয িা লন াপত্তাজলনত জরু ী অিস্থা) লদরত হরি; 

b. বকান ওয়ার ে না বদখারি, প্ররিরি  কা ে জানারত অনুর াি ক া হরি এিিং তা  বনাে  াখরত হরি। 
4. লিক্ষাথবরদ  নাম্ এিিং অনুর ারি  কা ে জানারত িিা হরি তা  বনাে িিং ক্ষে ক রত হরি এিিং; 

a. সু্কি িাইরে  কম্ব া র্লদ এখরনা লিক্ষাথব  লপতাম্াতা িা অলভভািবক  িরে বর্াগারর্াগ না কর  থারক, তাহরি তা 
কর  বনবি; 

b. সু্করি  কম্ডচা ী া কখনই লিক্ষাথবরদ  িম্পরকড  আপনারদ  লনরজরদ  তথয িা িা ো প্রকাি ক া  বচষ্টা ক রিন না, বর্ম্ন 
উদাহ েস্বরূপ, বকান আইলন উপরদষ্টা  উপলস্থলত ছাড়াই তারদ  িম্য়িূলচ প্রকাি ক া; 

5. কম্ডকতড ারদ রক এই নীলতম্ািা  কলপ এিিং ব জরুিিন অন অযাকরিি েু এরু্রকিন, লিক্ষাথবরদ  বগাপনীয়তা, এিিং ইলম্রগ্রিন 
এনরিািডরম্ে–এ  কলপ প্রদান ক রি; 

6. কম্ডকতড ারদ  িরে বর্াগারর্ারগ  দাপ্তল ক তথয জানারনা  অনুর াি ক রি; এিিং 
7. কম্ডকতড ারদ রক জানারি বর্, বকান সু্কি িাইরে িা লিক্ষাথব  তরথয প্ররিি ক া  আরগ আপনারক এই িাপগুরিা িম্পন্ন ক রত 
হরি। 

অলিি অি দয িুপাল রেরেে এিিং অলিি অি দয বজনার ি কাউরেি িকি অনুর াি পর্ডারিাচনা ক রি এিিং লিদ্ধান্ত গ্রহে ক রি 
বর্ িাইরে/তরথয প্ররিি ক া  অনমু্লত বদওয়া হরি লক-না, এিিং/অথিা এই তথয িা প্ররিিালিকা  রু্ি ারে  িিংলিিান, Plyer v. 
Doe, FERPA, এিিং বির্াব ি ও বস্টরে  অনযানয িিংলিলি, বির্াব ি ও বস্টে এরজলে  প্ররর্াজয লদকলনরদডিনা, স্থানীয় অিযারদি 
এিিং লর্লিরক্ট  নীলতম্ািা  িারথ িেলত লনলিত ক রছ লক-না। 

িকি অনুর াি পর্ডাপ্ত িম্রয়  বনাটি িহকার  প্রদান ক রত হরি র্ারত অলিি অি দয িুপাল রেরেে, অলিি অি দযা বজনার ি 
কাউরেি লর্লিরক্ট  লিক্ষাথব এিিং কম্বরদ  দ্রুত ম্ানলিক এিিং িা ীল ক লন াপত্তা িহায়তা লদরত পার । 

লিক্ষাথবরদ  িযলিগত বগাপনীয়তা লনলিত ও িু ক্ষা ক া  জনয, লর্লিক্ট তারদ  ব কর্ড -লকলপিং নীলতম্ািা এিিং  ীলতনীলত 
পর্ডারিাচনা ক রি এিিং লনলিত ক রি বর্ন লিক্ষাথব  অলভিািন ম্র্ডাদা িম্পরকড  বকান তথয িিংগ্ররহ  প্ররয়াজন না হয়। 

 
বকান অলভিািী লপতাম্াতা/আইনী অলভভািক িা লিক্ষাথব  পল লচলত  উরেরিয লর্পােড রম্ে অি বহাম্িযাে লিলকউল ট িা 
লর্পােড রম্ে অি জালস্টরি  প্রদানকৃত লনরচ  বকান র্কুরম্ে লদরত িম্মত হরি, সু্কি কম্ডচা ী া তা ব কর্ড  ক া বথরক লি ত 
থাকরি: 

1. র্কুরম্ে বথরক বকান িযলিগত তথয; 
2. দালখিকৃত র্কুরম্রে  ি ে িম্পরকড  তথয; িা 
3. এই িকি িিংস্থা  বকান র্কুরম্ে র্া দালখি ক া হরয়রছ। 

এ ছাড়াও, এখারন বর্ িকি নীলতম্ািা  রূপর খা উপস্থাপন ক া হরয়রছ বি-লিেরয় লর্লিক্ট আর া তথয ও ল রিািড িহজপ্রাপয কর  
তুিরি। 

 

 
US CBP স্মা ক – এনরিািডরম্ে অযলক্টলভটজ এে অ  খালি লনয়া  িারেড ন কম্যুলনট বিারকিনি, জানয়ুাল  ১৮, ২০১৩ 

বহাম্িযাে লিলকউল ট বম্রম্া – এনরিািডরম্ে অযাকিনি অযাে বিনরিটভ বিারকিনি, অরক্টাি  ২৪, ২০১১ 

Plyler v Doe, 457 US 202 (১৯৮২) 

20 USC 1232g, 34 CFR Part 99 

রু্ি ারে  িিংলিিান িিংরিািনী IV 
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