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বমাশি বাই সদসয প্রধাি
বসককের্ বাই সদসয ওবাইদ

বর্কহ্তু :

র্ুক্তরাকের সুপ্রীম বকার্য দ্বারা গৃহ্ীত প্লায়ার পি. বর্া (১৯৮২) বত বর্ বকাি িাবপিক স্কু ি পর্সপট্রক্ট এর পিয়ম

বিই ইপমকেশি স্ট্যার্াকসর পিপত্তকত বকাি বাচ্চাকক পশক্ষায় প্রকবকশ প্রতযাখ্যাি করা, এই ক্ষপত পশশু এবিং সমাকজর জিয
কক ারতর হ্কব, এবিং চতু দয শ সিংকশাধিীর সমসুরক্ষা অপধকার;
বর্কহ্তু :

অপিবাসি এই বদকশর বক্ষকে প্রায়শই সামাপজক, অর্যনিপতক, এবিং রাজনিপতক কারি এবিং পিজ বদকশর অবস্থা

দ্বারা সিংঘটত হ্য়, র্া আিংপশকিাকব র্ুক্তরাকের সরকার এবিং ককিযাকরর্ িীপত এবিং সুকদর ফি। এবিং এিাকব অপিবাসীরা
এবিং তাকদর িপরবারবগয এই বদকশ সহ্ািুিূপত এবিং মািপবক আচরণ িাওয়ার অপধকারী;
বর্কহ্তু :

পিপিত করা বর্ আমাকদর স্কু িগুকিা পিরািদ এবিং সব পশক্ষার্ী এবিং তাকদর িপরবাকরর জিয আবাহ্ি করকব

শারীপরক পিরািত্তা এবিং মািপসক মঙ্গি সহ্জতর করকব পর্সপট্রকক্টর সকি বাচ্চাকদর, এবিং পশক্ষার্ীকদর দক্ষতা অজযকি
সকবযাচ্চ হ্কব;
বর্কহ্তু :

এই পিরািদ এবিং আকর্যণীয় িপরকবশ অপিবাসি একজন্টকদর উিপস্থপতকত র্ারা পশক্ষার্ীকদর অর্বা তাকদর

িপরবারকক দূর করার জিয, অর্বা পশক্ষার্ী এবিং তাকদর িপরবাকরর তর্য জািকত পর্সপট্রক্ট বপ্রািাটযকত আকস তাকদর দ্বারা
পবপিত হ্কব;
বর্কহ্তু :

ইপমকেশি এে কাস্ট্মস এিকফাসযকমন্ট ("আইপসই") পবদযািকয়র বিতকর এবিং চাপরপদককর কার্যাবিী, প্রার্পমক

পশক্ষা বকন্দ্র, এবিং বয়স্ক পবদযািকয়র সুকর্াগ সুপবধার বশখ্ার িপরকবশ এবিং পশক্ষার্ীকদর পশক্ষা িপরকবশ পবপিত করকব;
বর্কহ্তু : পবদযািকয়র চারিাকশ অপিবাসি জাপর কার্যাবিী স্বাস্থয এবিং পশক্ষাজযকি দুরূহ্ এবিং অন্তরায়, এবিং িকয়র বযাপিশীি
আবহ্াওয়া, মতপবকরাধ এবিং কঠিি চাি বর্র্া পর্সপট্রকক্টর সব পশক্ষার্ীকদর প্রিাপবত ককর, তাকদর িপরকবশ অর্বা সামাপজক
অবস্থা পিপবযকশকর্, বর্মি বর্ বাচ্চার সামাপজক মর্যাদা আকে পকন্তু র্াকদর িপরবাকরর সদসয, বন্ধু বান্ধব, অর্বা পবদযািকয়র
সহ্িাঠীকদর তা বিই, এবিং পশক্ষার্ীরা র্ারা অপিবপন্ধত, সবাই আক্রান্ত এবিং ঝুুঁ পকর মাকঝ;
বর্কহ্তু :

আইিািুগ বযবস্থার হুমপক, এবিং পবকশর্িাকব পবপিন্ন করণ এবিং পবতাড়ি, পশক্ষার্ী এবিং তাকদর িপরবাকরর

পবরুকে আকবগপ্রবণ, মািপসক এবিং শারীপরক বাধার সৃপি ককর বশখ্ার এবিং পশক্ষার র্া সাকিার্য পসকস্ট্ম দ্বারা প্রশপমত বা
কমাকিা র্ায় এবিং করা উপচত, আইিািুগ পববৃপতসুে, র্া স্কু ি পর্সপট্রক্ট দ্বারা প্রদত্ত;
বর্কহ্তু :

আইপসই হ্ািা এবিং বেফতাকরর সময় তাকদর িপরবাকরর সদসযকদর অিসারকণ পশক্ষার্ীকদর অজযকির ক্ষমতা দূবযি

হ্য় র্ার ফকি পশক্ষার্ীকদর প্রািবয়স্ক বকউ োড়া বদখ্াকশািা বা তাকদর র্ত্ন বিয়া বর্কক পবরত রাকখ্, এবিং এই পর্সপট্রকক্টর
িীপত এবিং িেপত বাস্তবায়ি করা উপচত র্াকত এসব পশক্ষার্ীকদর রক্ষা এবিং র্কত্নর জিয র্তক্ষণ ির্যন্ত িা একজি
অপিিাবক অর্বা অিয মকিািীত প্রািবয়কস্কর সাকর্ বর্াগাকর্াগ করা হ্য়, এবিং সকি পশক্ষকবৃন্দ, প্রশাসককদর এবিং কমীরা
এই কার্যাবিীর জিয প্রপশক্ষণপ্রাি র্াককব;
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অপিবাসি বেফতার, আর্ক, এবিং পবতাড়ি িপরবারগুকিাকক প্রপতপদি প্রিাপবত ককর, এবিং ইপঙ্গত ককর বর্

পবতাড়ি িার্কীয়িাকব অকিক পশক্ষার্ীকদর এবিং তাকদর িপরবাকরর জিয তীব্র িকয়র এবিং পচন্তার িপরকবশ বৃপে করকব;
বর্কহ্তু :

সাম্প্রপতক বেরগুকিাকত বরকর্য িপরমাি পবতাড়ি করুণিাকব িাকিাবাসাময় িপরবারগুকিাকক বিকে পদকি,

সম্প্রদায়কক ধ্বিংস করকে, এবিং অপিবাসীকদর এবিং তাকদর িপরবাকরর সদসযকদর মাকঝ বযািকিাকব িয় েপড়কয় িকড়কে;
বর্কহ্তু :

কযাম্পাস িুপিশকক বফকর্রাি পসপিি ইপমকেশি ি জাপর করকত পিকয়াপজত করায় এই ধারিার সৃপি করকব বর্

তারা অপিবাসি একজন্ট এবিং পশক্ষার্ীকদর কযাম্পাস িুপিশকক সহ্কর্াপগতার সম্ভাবিা ককম র্াকব এই িকয় র্া তাকদর পবতাড়ি
অর্বা তাকদর িপরবাকরর সদসযকদর পবতাড়কির কারণ হ্কত িাকর;
বর্কহ্তু :

পকেু শহ্র, বদশ, স্কু ি পর্সপট্রক্ট, এবিং অিযািয উচ্চতর পশক্ষা প্রপতষ্ঠাি িীপত েহ্ণ ককরকে র্া আইপসই এবিং

বর্ককাি সরকাপর কার্যকিািকক প্রপতহ্ত করায় জপড়ত হ্ওয়া বর্কক সিংরক্ষণ ককর র্া বর্ককাি বযাপক্তর অপিবাসি অবস্থা
আপবষ্কাকর সহ্ায়ক;
বর্কহ্তু :

আইপসই'র দীঘযপদকির িীপত পববৃত ককর বর্ এর্া বকাি সিংকবদিশীি জায়গায়, র্াকত অন্তিুয ক্ত আকে পবদযািয়গুকিা,

বকাি পিপদয ি র্ুক্তরােীয় আইিজাপরকারী কমযকতয ার পবকশর্ অিুমপত োড়া, সপক্রয়িাকব অপিবাসি জাপর করকবিা, র্পদিা
জরুরী িপরপস্থপত উিপস্থত হ্য়;
বর্কহ্তু :

বকাি পিপখ্ত পববৃপত অর্বা র্ুক্তরােীয় আইি র্া স্থািীয় পর্সপট্রক্ট বক আইপসই বক অপিবাসি আইি জাপরকত

সহ্কর্াপগতা করকত বাধয ককরিা;
অতএব সমাধাি:

এতদ্বারা হ্যামট্রাপমক স্কু ি পর্সপট্রকক্টর গিপিযিং ববার্য বঘার্ণা ককরকে বর্ প্রপতট হ্যামট্রাপমক স্কু ি

পর্সপট্রক্টস্থি পিরািদ জায়গা তার পশক্ষার্ীকদর এবিং তাকদর িপরবাকরর সাহ্ার্য, সহ্ায়তা, এবিং তর্য বখ্াুঁজার জিয র্পদ
বকাি িকয়র এবিং পচন্তার সম্মুখ্ীি হ্য় অপিবাসি জাপর প্রকচিার বযািাকর;
িরবতী সমাধাি: ববার্য সুিাপরিকর্িকর্ন্টকক উৎসাপহ্ত ককর কপমউপিট পিপত্তক সিংগ কির সাকর্ অিংশীদাপরকের বৃপে এবিং
উন্নত করকত এবিং আইিী বসবার সিংগ ি র্ারা সম্পদ প্রদাি ককর বর্সব িপরবার পবতাড়কির সম্মুখ্ীি।

স্বীকৃ পত: সদসযবৃন্দ বরাকদক, মাজর, িুকাস, হ্ার্ওয়াি, খ্াি, বচৌধুরী এবিং ওবাইদ
অস্বীকৃ পত: বকউ িা
অিুিপস্থত: বকউ িা
বমাশি বকপরর্.
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