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পবেিতম ন্সনে স্াোিংি
এই প্রবিধান ফান্ডন্সেইব িং (তহবিল স্িংগ্রহ) ক্র্মক্ান্সণ্ডে স্িংজ্ঞা থেয়, এিিং তা আন্সয়া নক্ান্সল ফান্ডন্সেই ান্সেে র্াপক্াঠিস্হ
স্িংগৃহীত অর্থম বনয়ন্ত্রণ ও িযন্সয়ে অভ্যন্তেীন বনয়র্ বিে ক্ন্সে।
নতয ন বনয়র্স্র্ূহ:


এক্টি নতয ন বনয়র্ বিক্ষার্থীে আইন্সেবিবফন্সক্িন িা থপ্রাগ্রার্ ক্ােম নষ্ট হন্সয় থগন্সল িা থখায়া থগন্সল তাে
আোন্সয়ে ক্ষর্তা থেয়। থস্ক্িন 6:



থিােম অি বেন্স িস্ এে নীবত 19.6 যযক্ত ক্ো হন্সয়ন্সছ।
এন্সত িবণমত আন্সছ থয, স্কয ন্সলে অভ্যন্তন্সে
বনয়বর্ত স্কয ল
চ্লাক্ান্সল থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে ক্াছ থর্থন্সক্ স্োস্বে িতম র্যক্ত োন প্রোন্সনে ক্র্থা িলা অনযন্সর্াবেত নয়।
থস্ক্িন I.C

নয অর্থম
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স্িংবক্ষপ্তস্াে
ফান্ডন্সেইব িং হন্সলা এর্ন ক্র্মক্াণ্ড যাে স্ান্সর্থ স্কয ল িা পযান্সেি-টিচ্াে
অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে দ্বাো এক্টি স্িংগঠন্সনে ক্ান্সছ িা বস্টি, থেে িা
থফোন্সেল তহবিল স্িংেক্ষন্সণে ক্ান্স িযিহৃত অযাক্াউি ছাড়া স্কয ন্সলে
অনয এক্াউন্সি অর্থম র্া বেন্সত আহ্বান ানান্সনা হয়। এই প্রবিধান
ক্খন ফান্ডন্সেই াে ক্খন আন্সয়া ন ক্ো হন্সত পান্সে, তাে
র্াপক্াঠিে স্িংজ্ঞা বিে ক্ন্সে এিিং স্িংগৃহীত অর্থম বনয়ন্ত্রণ ও িযন্সয়ে
অভ্যন্তেীন বনয়র্ বিে ক্ন্সে। এই প্রবিধান A-610, ফান্ডন্সেইব িং
এক্টিবভ্টি অযান্ড ক্ান্সলক্িন, তাবেখ 09/05/00-থক্ েে ক্ন্সে।
I.

ফান্ডন্সেইব িং হন্সলা এর্ন ক্র্মক্াণ্ড যাে স্ান্সর্থ স্কয ল িা বপতার্াতা, বক্িংিা পযান্সেি-টিচ্াে অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে দ্বাো এক্টি
স্িংগঠন্সনে ক্ান্সছ িা বস্টি, থেে িা থফোন্সেল তহবিল স্িংেক্ষন্সণে ক্ান্স িযিহৃত অযাক্াউি ছাড়া স্কয ন্সলে অনয
এক্াউন্সি অর্থম র্া বেন্সত আহ্বান ানান্সনা হয়।
A.

এ ধেন্সনে ক্র্মক্াণ্ড ক্খনই স্কয ন্সলে বিক্ষাবনন্সেমিনা ক্র্মস্ূবচ্ন্সক্ বিব ত ক্েন্সত পােন্সি না।

B.

পযান্সেি অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে স্পেে ক্ো ফান্ডন্সেই ান্সেে
স্কয ন্সলে স্র্ন্সয় অনযবিত হয়, এিিং:

C.

নয বপ্রবেপযান্সলে বলবখত অনযন্সর্ােন লাগন্সি, যবে তা

1.

এন্সত বিক্ষার্থী স্িংবিষ্ট র্থান্সক্; অর্থিা

2.

এোন্সক্ স্কয ন্সলে র্াবলক্ানাধীন িান্সন আন্সয়া ন ক্েন্সত হয়

বিক্ষার্থীন্সেে স্িংবিষ্ট ক্ন্সে স্কয ল চ্লাক্ান্সল ক্েন্সত হয়, এর্ন ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্াণ্ড স্কয ল আন্সয়া ন ক্েন্সল প্রবত
িছে স্ন্সিমাচ্চ এক্টি এিিং পযান্সেি িা পযান্সেি-টিচ্াে অযান্সস্াবস্ন্সয়িন আন্সয়া ন ক্েন্সল স্ন্সিমাচ্চ েযইটিে র্ন্সধয
স্ীবর্ত োখন্সত হন্সি।
এই িাধযিাধক্তা স্কয ন্সলে েযধ বিবি, হাল্কা খািাে িা প্রক্ািনা বিবি, থ নান্সেল
অগমযানাইন্স িন (ব ও) ক্র্মক্াণ্ড, স্কয ল ক্লান্সিে ক্র্মক্াণ্ড, বক্িংিা ব ও-এে চ্াাঁো আোন্সয়ে থক্ষন্সে প্রন্সযা য হন্সি
না।
তন্সি, স্কয ন্সলে অভ্যন্তন্সে বনয়বর্ত স্কয ল চ্লাক্ান্সল পািবলক্ স্কয ন্সলে থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে ক্াছ থর্থন্সক্ স্োস্বে
িতম র্যক্ত োন প্রোন্সনে ক্র্থা িলা অনযন্সর্াবেত নয়।

স্কয ন্সলে স্পেে ক্ো ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্ান্সণ্ডে আয় র্া হন্সি স্কয ন্সলে তহবিন্সল; বপতার্াতান্সেে স্পেে ক্ো ফান্ডন্সেইব িং
ক্র্মক্ান্সণ্ডে আয়
র্া হন্সি পযান্সেি অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে তহবিন্সল।
উভ্য় থক্ষন্সে স্িংগৃহীত অর্থম অিিযই স্কয ন্সলে
বিক্ষার্ূলক্, স্ার্াব ক্ এিিং স্ািংস্কৃ বতক্ ক্র্মস্ূবচ্ন্সত স্ম্পূেক্ িা পবেপূেক্ বহন্সস্ন্সি িযিহৃত হন্সত হন্সি।
স্িংগৃহীত, র্াক্ৃ ত ও বিতেনক্ৃ ত অন্সর্থমে বহস্াি পবেচ্ালনাে বনয়র্ পাওয়া যান্সি েযান্ডােম অপান্সেটিিং প্রবস্বেউেস্
র্যানযয়াল-এ।
II.

III.

বনম্নবলবখত ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্াণ্ড বনবষদ্ধ:
A.

র্যবভ্ হাউস্ ও বর্থন্সয়োন্সেে টিন্সক্ে থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে ক্ান্সছ বিবি ক্ো বনবষদ্ধ, যবে না প্রন্স ক্টটি স্োস্বে
পাঠিন্সর্ে স্ান্সর্থ স্ম্পক্ম যযক্ত হয়।

B.

থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে দ্বাো িাবড়-িাবড় বগন্সয় অর্থম োন্সনে অনযন্সোধ

C.

থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে ক্ান্সছ থক্ান লোবেে টিন্সক্ে বিবি ক্ো।

D.

বিঙ্গ িা অনয থক্ান ধেন্সনে

ানান্সনা।

য়
য া।

িাবণব যক্ ফন্সোগ্রাবফ
A.

ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্ান্সণ্ড স্কয ন্সলে থভ্তন্সে ক্ো হন্সি বক্ না, থস্ বস্দ্ধান্ত বনভ্ম ে ক্েন্সি পযান্সেি অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে
ক্াযমক্ে ক্বর্টিে স্ান্সর্থ আন্সলাচ্নাস্ান্সপন্সক্ষ পে বপ্রবেপযান্সলে উপে।
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B.

বপ্রবেপযান্সলে স্ম্মবতিন্সর্ ফন্সোগ্রাফাে বনিমাচ্ন্সনে োবয়ত্ব পযান্সেি অযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে ক্াযমক্ে ক্বর্টিে।
ক্েন্সি পযান্সেি অযান্সস্াবস্ন্সয়িন।

C.

প্রন্স ক্ট থর্থন্সক্ প্রাপ্ত অর্থম
আযান্সস্াবস্ন্সয়িন্সনে তহবিন্সল।

D.

থযস্ি থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে ছবি থতালা হন্সয়ন্সছ, তান্সেে স্িাে নয বপ্রবেপযান্সলে অবফন্সস্ে ফাইন্সল এক্টি স্ম্মবতপে
স্িংেক্ষণ ক্েন্সত হন্সি। স্ম্মবতপন্সে প্রন্স ন্সক্টে উন্সেন্সিযে িযাখযা হন্সি এিিং ছবি থতালাে খেন্সচ্ে পবের্াণ উন্সেখ
র্থাক্ন্সত হন্সি। বপতার্াতান্সেে ক্ান্সছ থর্থন্সক্ থনওয়া এক্টি স্ই ক্ো অেমাে ফের্ আিিযক্ স্ম্মবতপে বহন্সস্ন্সি
ক্া ক্েন্সত পান্সে।
বপতার্াতাে স্ই ছাড়া থক্ান থছন্সলন্সর্ন্সয়ে ছবি থতালা যান্সি না। গ্রুপ ছবি থতালাে
থক্ষন্সেও অনযরূপ প্রবিয়া অনযস্েণ ক্েন্সত হন্সি।

স্কয ন্সলে

থছন্সলন্সর্ন্সয়ন্সেে

ক্লযান্সণ

িযিহান্সেে

নয

র্া

বেন্সত

হন্সি

চ্য বক্ত স্ই
পযান্সেি

IV.

বেপােমন্সর্ি অভ্ এেয ন্সক্িন্সনে বনয়র্ ও প্রবিধান্সনে স্ান্সর্থ স্ার্ঞ্জস্যবিধান ক্ন্সে বপ্রবেপযান্সলে ক্াছ থর্থন্সক্ বলবখতভ্ান্সি
অনযন্সর্ােন না বনন্সয় থক্ান বিক্ষক্ িা বপতার্াতা বিক্ষার্থীন্সেে ক্াছ থর্থন্সক্ অর্থম স্িংগ্রহ ক্েন্সত পােন্সিন না। চ্যান্সেলে
িা তাে অবপমত োবয়ত্বপ্রাপ্ত িযন্সক্তে বলবখত স্ম্মবত ছাড়া িাইন্সেে প্রবতিানগুন্সলা (লাভ্ নক্ িা অলাভ্ নক্)
বিক্ষার্থীন্সেে ক্াছ থর্থন্সক্ অর্থম গ্রহণ ক্েন্সত পােন্সি না।

V.

ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্ান্সণ্ড স্িংগৃহীত ও িযয়ীত অন্সর্থমে পযমাপ্ত অবেন্সেে ধাো ি ায় োখাে
বনয়ন্ত্রণ আিিযক্।

নয অন্সর্থমে যর্থাযর্থ অভ্যন্তেীন

A.

বপ্রবেপযান্সলে বনন্সেমিনাে অধীন্সন োবয়ত্বপ্রাপ্ত িযবক্তে পবেেিমন্সনে
নয ফান্ডন্সেইব িং ক্র্মক্ান্সণ্ডে প্রক্ৃ বত, অর্থম
স্িংগ্রন্সহে নয ভ্ােপ্রাপ্ত বিক্ষন্সক্ে নার্ এিিং বপ্রবেপযান্সলে বলবখত অনযন্সর্ান্সেে ক্র্থা উন্সেখ ক্ন্সে, এক্টি বিিৃবত
প্রস্তুত ক্েন্সত ও স্কয ন্সলে থক্াষাধযন্সক্ষে অবফন্সস্ে ফাইন্সল স্িংেক্ষণ ক্েন্সত হন্সি।

B.

বনবেম ষ্ট অর্থম স্িংগ্রহ উন্সেযাগ স্ম্পন্ন হওয়া, অর্থিা োর্ম থিষ হওয়া, এই েযন্সোে র্ন্সধয থযো আন্সগ থিষ হন্সি,
তােপে বনবেম ষ্ট ক্র্মক্ান্সণ্ডে োবয়ত্বপ্রাপ্ত প্রন্সতযক্ বিক্ষক্ন্সক্ অিিযই ক্র্মক্াণ্ড চ্লাক্ান্সল স্িংগৃহীত থর্াে অন্সর্থমে নয
এক্টি স্ই ক্ো বেন্সপােম স্কয ন্সলে থক্াষাধযন্সক্ষযে ক্ান্সছ র্া বেন্সত হন্সি।

C.

বিক্ষক্ স্িংগৃহীত তহবিল থর্থন্সক্ বিক্ষক্গণ থক্ান অর্থম খেচ্ ক্েন্সত পােন্সিন না। এ ধেন্সনে তহবিন্সলে পযন্সোো
অিিযই স্কয ন্সলে থক্াষাধযন্সক্ষযে ক্ান্সছ র্া বেন্সত হন্সি। প্রন্সয়া নীয় খেচ্ অিিযই বপ্রবেপযাল িা তাে োবয়ত্বপ্রাপ্ত
িযবক্তে দ্বাো অনযন্সর্াবেত হন্সত হন্সি এিিং তা পবেন্সিাধ ক্েন্সত হন্সি স্কয ন্সলে থক্াষাধযন্সক্ষযে দ্বাো থচ্ন্সক্ে র্াধযন্সর্
িা নগে ক্ষয দ্র (থপটি ক্যাি) পাওনা পবেন্সিাধ বহন্সস্ন্সি। স্ক্ল িযন্সয়ে প্রর্াণ বহন্সস্ন্সি ফাইন্সল অনযন্সর্াবেত বিল
িা ভ্াউচ্াে স্িংেক্ষণ ক্েন্সত হন্সি।

VI.

বেপােমন্সর্ি অভ্ এেয ন্সক্িন ক্তৃম ক্ স্েিোহক্ৃ ত থেক্সেিযক্ ক্লান্সস্ে িযিহান্সেে নয, থোক্ান িা লযান্সিান্সেেবেন্সত থক্ান
অিিান্সতই বিবি ক্ো যান্সি না, বিক্ষার্থীন্সেে ক্াছ থর্থন্সক্ এ নয থক্ান অর্থম আোয় ক্োও যান্সি না।
বনয়বর্ত
বিক্ষা-বনন্সেমিনাে ক্র্মস্ূবচ্ে অিংি বহন্সিন্সি এইস্ি লযান্সিেবে অর্থিা ক্ােখানাে বনয়বর্ত পবেচ্ালনায় থয উৎপাবেত
স্ার্গ্রী অর্থিা থপ্রান্স ক্ট ততবে হয় থস্গুবলে বিপণন বিক্ষার্থী এিিং/অর্থিা নস্াধােন্সণে ক্ান্সছ ক্ো যান্সি না এর্নটি
ভ্ািা যান্সি না। ক্ােখানা িা লযান্সিান্সেেবেে েস্ে, থেক্সেিযক্, যন্ত্রপাবত িা বিক্ষার্থীে পবেচ্য়পে িা থপ্রাগ্রার্ ক্ােম
হাোন্সনা, ভ্াঙা, বক্িংিা ক্ষবতগ্রি হন্সল তাে র্ূলয ধাযম ক্ো যান্সি না, এই পযাোগ্রাফ অনযযায়ী এোও ধন্সে থনওয়া
যান্সি না।

VII.

অনযস্ন্ধান
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ম স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় থপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি:
থফান:
718-935-2660

বেবভ্িন অি ফাইনযানবিয়াল অপান্সেিে
65 Court Street, Room 1701
Brooklyn, New York 11201

ফযাক্স:
718-935-2461

