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আইন যা বেল 
পিরবাের িবেশষ চািহদাস�� একিট িশশ থাকেল, জীবন �তয্াশার েচেয় 

েবিশ জিটল হেয় উঠেত পাের। 

িশশর িবকােশর ে�ে� িশশর পিরবােরর েচেয় আর েকউ গর�পূণর্ হেত পাের 

না। িঠক এই কারেণই িশশর িপতা বা মাতার েফডােরল আইন অনুসাের তােদর 

অিধকারসমূহ েজেন অবশয্ই িশশেদর দািয়ে� থাকেত হেব। 

েসই ল�য্ অজর্ েন সহায়তা করার জনয্ই এই পুি�কািট েলখা হেয়িছল। 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, ইি�িভজয়ুালস 
উইথ িডজঅয্ািবিলিটস এডুেকশন অয্া�) নামক একিট েফডােরল আইন আেছ 
েযিট �িতব�ী িশশেদর জনয্ িবেশষ িশ�া বা িবকাশগত িবল�েক িনয়�ণ 

কের থােক। এই আইনিটর পাটর্  C িশশ এবং েছাট বা�ােদর পিরবােরর 
সহায়তাগিল কভার কের এবং িনিদর্� িকছু অিধকার িনি�ত কের েযগিলেক 

�ি�য়াগত সুর�া বলা হয়। IDEA-এর অধীেন পিরবােরর অিধকারসমূহ 211 
চাই� েডেভলপেমে� েরফােরল পেয়� েথেক Birth to Three System (বাথর্ টু 

ি� িসে�ম) পযর্� শর হয়। Birth to Three 

জািত, সং�ৃিত, ধমর্, আয় বা অ�মতার িভিত্তেত ৈবষময্ কের না। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

আপিন যিদ IDEA এর একিট স�ূণর্ কিপ চান তাহেল Birth23.org 
িভিজট করন এবং About Us (আমােদর স�েকর্ ) এবং তারপর 
Related Laws and Regulations (সংি�� আইন ও েরগেলশন)-এ 
ি�ক করন; অথবা ি�� করা কিপর জনয্ 860-500-4400 এ কল 

করন। 

 



 

 

IDEA �েতয্ক িপতা বা মাতােক 
িন�িলিখত সরু�া �দান কের: 

 

1. িলিখত স�িত জানােনার অিধকার: 
িপতা বা মাতােক অবশয্ই তােদর স�ােনর মূলয্ায়ন করার আেগ; 
পিরেষবাগিল শর হওয়ার আেগ বা পিরবিতর্ ত হওয়ার আেগ; এবং 
তােদর স�ান বা পিরবােরর তথয্ অনয্ কােরা সােথ েশয়ার করার 

আেগ িলিখত অনুমিত িদেত হেব। িস�া� িনেত বা িলিখত 
স�িত েদওয়ার পূেবর্ একজন িপতা বা মাতােক ে�া�াম 

স�িকর্ ত স�ূণর্ তথয্ এবং বয্াখয্া �দান করা হয়। িলিখত 

স�িত িলিখতভােব েযেকােনা সময় বািতল করা েযেত পাের। 
 

2. িলিখতভােব েনািটিফেকশন �হণ 
করার অিধকার: 
েকােনা িবেবচনা বা মূলয্ায়ন করার আেগ একজন িপতা বা মাতা 

অবশয্ই তােদর ে�া�াম েথেক িলিখত েনািটশ পােবন। এছাড়া, 
েকােনা িস�া� েনওয়ার আেগ যথাযথ সমেয়র মেধয্ িলিখত 
েনািটশ িদেত হেব: 

 েযাগয্তা 

 Individualized Family Service Plan (IFSP, 
ইি�িভজয়ুালাইজড ফয্ািমিল সািভর্ স �য্ান) সভা 

 পিরেষবা শর বা পিরবতর্ ন করা 

 পিরেষবা �তয্াখয্ান 

 Birth to Three েথেক ��ান 
 
 



 

 

3. একিট সমি�ত IFSP বা �ত� 
পিরবার পিরেষবা পিরক�নার অিধকার: 
IFSP নামক িলিখত পিরক�না একিট দল তােদর িনেজেদর এবং 
তােদর স�ােনর জনয্ পিরবােরর ফলাফল েরকডর্  করার জনয্ ৈতির 

কের থােক। এিট Birth to Three সহায়তাগেলােক তািলকাভু� কের 
েযিট েসই ফলাফেল েপৗঁছােত েসরা সহায়তা হেত পাের এবং এিট কখন, 
েকাথায় এবং কীভােব Early Intervention Services (EIS, আিলর্ 

ই�ারেভনশন সািভর্ স) হেব তা বণর্না কের। একজন িপতা বা মাতা 
তার স�িতেত থাকা েকােনা িকছুেক �ভািবত না কেরই IFSP এ 

থাকা িকছু পিরেষবা �তয্াখয্ান করেত পােরন। একজন িপতা বা মাতা 
এবং পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্ IFSP ৈতির করেত পিরেষবা 

সম�য়কারী এবং অনয্ানয্ দেলর সদসয্েদর সােথ কাজ কের। 

একজন িপতা বা মাতা যােক চান তােক একজন উিকল সহ IFSP 

সভায় আম�ণ জানােত পােরন। অনুেরাধ করা হেল কমপে� 

�িত ছয় মাস বা তার আেগ IFSP পযর্ােলাচনা করা হয়। 

েযেহতু আিলর্ ই�ারেভনশন (Early Intervention)-এর 
েক�িব�ু হেলা পিরবারগিল পিরদশর্েনর মেধয্ কী কের, তাই 
�েতয্ক িপতা বা মাতা সি�য়ভােব সময়, তািরখ এবং পিরদশর্েনর 

�ান এবং IFSP সভা িনধর্ারেণর সােথ স�ৃ� থােক। 

একিট পযর্ােলাচনা সভা সা�িতক অনুি�ত হওয়া সে�ও একজন 
িপতা বা মাতা েযেকােনা সময় 

IFSP এর পযর্ােলাচনার অনুেরাধ করেত পােরন। 
 

4. �াকৃিতক পিরেবেশ পিরেষবা পাওয়ার অিধকার: 
�াকৃিতক পিরেবশ এমন জায়গা েযখােন িশশরা থােক, েশেখ এবং 

েখলেত পাের তার েচেয়ও েবিশ িকছু। �াকৃিতক পিরেবশ হেলা েসই 
সম� ি�য়াকলাপ এবং রিটন যা িশশেদর তােদর ৈদনি�ন জীবেন 

বািড়েত এবং তােদর কিমউিনিটর অংেশ পিরণত হয়। �েতয্ক িপতা 
বা মাতা এবং তােদর দল একসােথ েকৗশল িনেয় আেসন যা Early 
Intervention (EI, আিলর্ ই�ারেভনশন) পিরদশর্েনর মেধয্ 
িনয়িমত 
কাযর্কলােপর অংশ িহেসেব পিরচালনা করা েযেত পাের। সামানয্ 
পিরবতর্ ন এবং সারািদেন েসগিল পুনরাবৃিত্ত করা িশশেদর নতুন 

দ�তা িবকােশ সহায়তা কের। যখন একিট পিরদশর্ন পিরবােরর 
�াকৃিতক পিরেবশ বয্তীত অনয্ েকাথাও স�� করেত হয়, 
তখন IFSP দলেক পিরক�নায় িলিখত যুি� �দান করেত হেব৷ 



 

 

5. েগাপনীয়তার অিধকার: বয্ি�গতভােব িশশ বা 
পিরবােরর েকােনা সদসয্েক শনা� কের এমন েযেকােনা 
তেথয্র অয্াে�স Birth to Three কম�েদর মেধয্; অথবা 
ে�ট বা েফডােরল অিডটর বা �ীকৃত অয্ােজি�র কােছ 

সীমাব� থাকেব। একজন িপতা বা মাতােক তােদর স�ােনর 
ইেলক�িনক বা িলিখত েরকডর্  েথেক তথয্ অনয্ কােরা সােথ 

েশয়ার করার আেগ অবশয্ই িলিখতভােব স�ত হেত হেব। 
 

6. েরকডর্  পযর্ােলাচনা এবং 
সংেশাধন করার অিধকার: 
একজন িপতা বা মাতা েযেকােনা সময় তার Birth to Three 

পিরদশর্ন ও পযর্ােলাচনা করেত চাইেত পােরন। একিট 
অনুেরােধ স�িত �দােনর ে�ে� ে�া�ামিটর 10 িদন 

সময় রেয়েছ। ফাইলিট পযর্ােলাচনা করার পের যিদ িপতা বা মাতা 
মেন কেরন েয িকছু একটা ভুল আেছ অথবা েরকডর্ িট অস�ূণর্ 
থাকায় িকছু তথয্ যু� করেত হেব তেব তারা পিরবতর্ ন 

করােনার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। যিদ ে�া�ামিট 
স�ােনর েরকডর্  পিরবতর্ ন করার অনুেরােধর সােথ একমত না 
হয়, তাহেল একজন িপতা বা মাতা এই িস�া�েক 
চয্ােল� করার জনয্ শনািনর অনুেরাধ করেত পােরন। একজন 
িপতা বা মাতা তােদর স�ােনর েরকেডর্ র একিট িবনামূেলয্র কিপ 

েপেত পােরন। ে�া�ামিট অিতির� কিপর জনয্ চাজর্  করেত 

পাের। 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. একিট িলিখত অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার: 
একিট উে�গ সমাধান করার �ততম উপায় হেলা পিরবােরর 
পিরেষবা সম�য়কারী, ে�া�াম িডের�র বা 

Birth to Three পিরচালনাকারী এেজি�র সােথ কথা বলা। যিদ 
একজন িপতা বা মাতা মেন কেরন েয তার অিধকার ল�ন করা 
হেয়েছ বা আইেনর ল�ন হেয়েছ, তাহেল েসই িপতা বা মাতা Birth 
to Three পিরচালনাকারী এেজি� িহেসেব অিফস অব আিলর্ 
চাই�হড (OEC) এর কােছ একিট �া�িরত িলিখত অিভেযাগ 

দােয়র করেত পােরন। অিভেযাগিট CTBirth23@ct.gov এ 
ইেমল করা বা িনে�া� িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােনা েযেত 
পাের: 

Connecticut Birth to Three System 
450 Columbus Blvd., Suite 205 
Hartford, CT 06103 
অিভেযােগর একিট িলিখত কিপ অবশয্ই Birth to Three 

ে�া�ােমও পাঠােত হেব। িপতা বা মাতার িনকট েথেক আসেল 
সবেচেয় ভােলা হয়, তেব যিদ েসিট পছ� হয় তাহেল �ধান 

এেজি� এ ে�ে� সহায়তা করেত পাের। 

পিরচালনাকারী এেজি� িলিখত অিভেযােগর তদ� করেব এবং 
অিভেযাগ পাওয়ার ষাট (60) কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ 

িলিখতভােব জবাব েদেব। মতপাথর্কয্ িনরসেনর সময় িপতা বা 
মাতা এবং দল তােদর বতর্ মান পিরক�না পিরবতর্ ন করার 
বয্াপাের একমত না হেল পিরবার বতর্ মান IFSP-এ িব�ািরত 

িহেসেব EI সমথর্ন পাওয়া চািলেয় যাওয়া েবেছ িনেত পাের। 
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8. িবেরাধ িন�িত্তর 
�ি�য়া: 
মতপাথর্কয্ িনরসন করার বা Birth to Three -েক অবিহত করার 
আেরকিট উপায় হেলা েয আইন ল�ন করা হেয়েছ তার মধয্�তা বা 

শনািনর অনুেরাধ করা। মধয্�তা একজন িপতা বা মাতােক এবং 
ে�া�াম কম�েদরেক একজন িনরেপ�, �িশি�ত 
মধয্�তাকারীর সােথ মতিবেরােধর িব�ািরত িবষেয় কথা বলার 

অনুমিত �দান কের। মধয্�তাকারী িপতা বা মাতা এবং 
ে�া�ােমর সােথ একিট সমাধান খঁুেজ েবর করার জনয্ কাজ করেবন 
যা উভেয়র জনয্ উপযু� এবং এে�ে� চুি�র শতর্ াবলীও িলেখ 

রাখেবন। একজন িপতা বা মাতা যথাযথ �ি�য়ায় শনািনর জনয্ 

অনুেরাধ করেত OEC এর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। এিট 
একজন িনরেপ� শনািন অিফসােরর সামেন পিরচািলত আনু�ািনক 

�ি�য়ার চাইেতও েবিশ িকছু। একজন িপতা বা মাতার সাধারণত 
একজন অয্াটিনর্ থাকেবন িযিন তার হেয় �িতিনিধ� করেবন এবং 
Birth to Three িসে�ম একজন সহকারী অয্াটিনর্ েজনােরেলর 

মাধয্েম �িতিনিধ� করেবন। 

Mediation in Early Intervention Services (আিলর্ 
ই�ারেভনশন সািভর্ েস মধয্�তার) Due Process 
Hearings(একিট কিপ বা িডউ �েসস িহয়ািরং) নােম অনয্ একিট 

�চারপ� অনুেরােধর িভিত্তেত পাওয়া যােব। এক কিপর জনয্ 
েকবল CTBirth23@ct.gov িঠকানায় ইেমল করন অথবা 860-
500-4400 ন�ের কল করন। 

mailto:%20CTBirth23@ct.gov


 

েকােনা �� আেছ? 
িপতা বা মাতার অিধকার স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ �থেম 
পিরেষবা সম�য়কারী তারপর দেলর েকউ বা ে�া�ােম একজন 

সুপারভাইজার বা পিরচালেকর সােথ কথা বলুন। অনয্ানয্ িপতা বা 
মাতার সােথ কথা বলার জনয্ েযাগােযাগ করন: 

 
 

CONNECTICUT PARENT 
ADVOCACY CENTER 
860-739-3089 

338 Main Street 
Niantic, CT 06357 

CPACInc.org • cpac@cpacinc.org 
 

একজন িপতা বা মাতা েযেকােনা সময় IDEA পাটর্  C এর 
জনয্ Birth to Three পিরচালনাকারী এেজি� িহেসেব  
Office of Early Childhood (OEC) এর সােথ 

েযাগােযাগ করেত পারেবন। 
 

CT OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 
860-500-4400 

 
 

BIRTH TO THREE SYSTEM 
450 Columbus Boulevard 
Suite 205 
Hartford, CT 06103 

Birth23.org • CTBirth23@ct.gov 
 

 
এই পণয্িট Disabilities Education Act (ইি�িভজয়ুাল উইথ 
িডেজিবিলিট এডুেকশন অয্াে�র) অধীেন U.S. Department of 
Education (U.S. মািকর্ ন িডপাটর্ েম� অব এডুেকশেনর) 

অথর্ায়েনর মাধয্েম ৈতির করা হেয়েছ। 

mailto:cpac@cpacinc.org
mailto:CTBirth23@ct.gov
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