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I.     ভ6ত8

দ" ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স (RSTA) হল +কমি5জ ির% অ"া7 ল"া8ন &' ল (CRLS) এর ক"ািরয়ার ও 

+টকিনক"াল িশ=া (CTE) িবভাগ, +কমি5জ পাবিলক &' েলর (CPS) ব"াপক উD িবদ"ালয়। RSTA এমন +কাস1 এবং
+FাGাম অফার কের যা ম"াসাচ' েসটস িডপাট1 েমK অফ এিলেমKাির অ"া7 +সেক7াির এড' েকশন (DESE) অধ"ায় 74 

এর অধীেন অনুেমািদত, যা ম"াসাচ' েসটেস CTE িনয়Tণ কের।

+যেকােনা CRLS ছাS +য +কােনা RSTA +কােস1 নিথভ' U করেত পাের যার জন" +স +যাগ"; সমV RSTA +কাস1 ইেলক8ভ
এবং িশ=াথীX েদর নিথভ' U করার জন" এক8 অ-িনব1ািচত পYিত ব"বহার করা হয়।  যাইেহাক, দু8 পিরিZিতেত
এই ভ[ত\ নীিত ব"বহার করা হয়:

1.) যখন CRLS ছাSেদর অনুেরাধ এক8 Fদ^ CTE +কােস1 আসন =মতা অিত_ম কের (এবং আমরা এক8 
িবভাগ +যাগ করেত অ=ম) এবং 

2.) যখন একজন নন-+কমি5জ আবািসক ছাS তার/তার Zানীয় &' ল +জলার মাধ"েম উপল` নয় এমন এক8 
অধ"ায় 74 অনুেমািদত +FাGাম +নওয়ার উেaেশ" CRLS-এ নিথভ' U করার জন" আেবদন কের।

RSTA যখন CTE +কােস1 আসেনর ত' লনায় ছাSেদর কাছ +থেক +বিশ +কােস1র অনুেরাধ পায়, তখন RSTA এক8 লটাির 

কের তা িনধ1ারণ করেত +য অনেুরাধকারী ছাSেদর মেধ" +কান8 ভ[ত\ হেব। অিতিরUভােব, যখন RSTA এক8 অধ"ায়
74 অনুেমািদত CTE +কাস1 বা +FাGােম নিথভ' U করার উেaেশ" CRLS-এ িনবbন করার জন" একজন নন-+কমি5জ 
বািসcার কাছ +থেক ভ[ত\র জন" এক8 আেবদন Gহণ কের, তখন RSTA ক"ামি5জ &' ল কিম8 dারা অনুেমািদত 
িনব1ািচত মানদefিল Fেয়াগ কের৷  

+কমি5জ &' ল কিম8 বা[ষ\ক এই মানদe ব"বহােরর অনুেমাদন +দেব। ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েসর ভ[ত\ নীিত
Fাথিমক ও মাধ"িমক িশ=া িবভােগ ফাইেল রেয়েছ।

II. সমান িশ=ার সুেযাগ

ক"ামি5জ ির% অ"া7 ল"া8ন &' ল, এর CTE িবভাগ সহ: ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স, িশ=াথীX েদর নিথভ' U
কের এবং জািত, বণ1, িলi, িলi পিরচয়, ধম1, জাতীয় উjস, +যৗন অিভেযাজন, বা অ=মতা িন[ব\েশেষ তােদর +FাGাম, 

সুেযাগ-সুিবধা এবং অধ"য়েনর +কাস1 উপল` কের।

যিদ একজন িশ=াথীX র Fাথিমক +হাম ভাষা ইংেরিজ না হয়, তাহেল ক"ামি5জ ির% অ"া7 ল"া8ন &' লl এবং ির% &' ল 

অফ +টকিনক"াল আট1 স পিরবারেক তােদর মাতl ভাষায় তািলকাভ' িUর তথ" Fদান করেব। ক"ািরয়ার এবং কািরগির
িশ=া +FাGাম বা +কাস1 সmেক1  আপনার যিদ Fn থােক বা +কােস1র অনুেরাধ বা আেবদনপS পূরণ করেত সাহােয"র 
Fেয়াজন হয় তাহেল অনুGহ কের (617) 349-6766 নpের ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স অিফেসর সােথ 
+যাগােযাগ করqন।

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স গৃহহীনতার সsখুীন িশ=াথীX েদর িশ=ার সুেযাগ Fদােনর জন" FিতtqিতবY।
+যেকান Fn থাকেল অনুGহ কের ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স অিফেস (617) 349-6766 অথবা CRLS ফ"ািমিল
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িলয়ােজান অিফস (617) 349-6660-এ +যাগােযাগ করqন।    

Fিতবbী িশ=াথীX রা আেবদন এবং ভ[ত\ Fি_য়া চলাকালীন য' িUসiত সুিবধার জন" অনুেরাধ করেত +uvায় ির% 

&' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স-এ িনেজেদর পিরচয় িদেত পাের।  

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স-এ তােদর তািলকাভ' িUর উপর +কােনা িশ=াথীX র অ=মতা বা তােদর বািড়র 

Fাথিমক ভাষা +কােনা Fভাব +ফলেব না। 

ম"াসাচ' েসটস িনয়Tণs এর সােথ সাম%স"পণূ1, ির7জ &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স এক8 পিরকxনা yতির কেরেছ 
"ইvাকl ত, সুিন[দ\z +কৗশলfিল সমানভােব Fচার করার জন" িশ=াগত সুেযাগ এবং ছাS জনসংখ"ােক আকl z করা, 
নিথভ' U করা এবং ধের রাখার জন", যা ক"ামি5জ ির% এবং ল"া8ন &' েলর ছাSেদর ত' লনায় ত' লনামূলক একােডিমক 
এবং জনসংখ"ার +Fাফাইল রেয়েছ।"   

সমান িশ=ার সুেযাগ িবমা করার পিরকxনা: বা[ষ\ক Fিত শরেত, RSTA িডের{র RSTA +কােস1 নিথভ' U সমV ছাSেদর 
জনসংখ"াগত এবং একােডিমক +Fাফাইল পয1ােলাচনা করেবন, CRLS-এ নিথভ' U সমV ছাS-ছাSীেদর জনসংখ"াগত 
এবং একােডিমক +Fাফাইেলর সােথ তােদর ত' লনা করেবন এবং দু8 তািলকাভ' িUর মেধ" সাবGqেপর মেধ" উে|খেযাগ" 
পাথ1ক" িচি}ত করেবন।  ত' লনামূলক তথ" RSTA ভ[ত\ কিম8, CRLS িFি~পাল এবং CPS সুপািরনেটনেডেKর সােথ 

ভাগ করা হেব। 

+যেকান উপেগা�র জন" +যখােন অিমল রেয়েছ, অ�[ন\িহত কারণfিল সmেক1  আরও গেবষণা CRLS এবং RSTA 
অনুষদ এবং Fশাসন dারা করা হেব এবং মূল কারণfিল এবং FVািবত পদে=পfিল সমাধােনর জন" সুপািরশfিল 
yতির করা হেব৷ 

 

III.     !যাগ1তা 

+য +কােনা উঠিত বা বত1মান 9ম, 10ম, 11ম, বা 12ম +Gড (যিদ Fেযাজ" হয়) +কমি5েজর বািসcা িশ=াথীX  তারা 
নিথভ' U করেত +বেছ িনেত পােরন +যেকােনা RSTA অধ"ায় 74 +কােস1 যার জন" তারা এক8 অ-িনব1ািচত িভি^েত 
+যাগ"।  িশ=াথীX রা +যাগ" যিদ তারা +য +কাস18 িনেত চায় তার জন" তািলকাভ' U সমV পূব1শত1  পরূণ কের এবং তারা +য 

+Gেড Fেবশ করেত চায় +সখােন উ�ীত হয়, তাই ছাSেদর সেচতন হওয়া উিচত +য তােদর তািলকাভ' িU শত1সােপ=—
যিদ তারা +শষ পয1� +য +Gেডর জন" তারা আেবদন কেরেছ +সখােন Fেবশ করেত তােদর পেদা�িত না করা হয়, তাহেল 

+সই RSTA +কােস1 তােদর তািলকাভ' িU বািতল করা হেব।  

+কমি5েজর আবািসক িশ=াথীX রা যারা নিথভ' িUর জন" নূ"নতম Fেয়াজনীয়তা পূরণ কের তারা একই +কাস1 বা 
+FাGােমর জন" +য +কােনা নন-+কমি5জ আবািসক ছাSেদর Gহণ করার আেগ নিথভ' U করা হেব। 
 

অনাবািসক ছাSরা: 

+য সমV ছাSছাSীরা +কমি5েজর বািসcা নন, তােদর +কমি5জ ির% এ7 ল"া8ন &' েল ভ[ত\র জন" আেবদন করেত 
uাগত জানাই ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স-এ অনুেমািদত অধ"ায় 74 CTE +FাGােম নিথভ' U করার িন[দ\z 

উেaেশ", যিদ CRLS িFি~পাল এই সংকx কেরন +য &' ল8 সব1ািধক নিথভ' িU =মতায় +প� �েছিন।  CRLS িFি~পােলর 

িসYা� চ� ড়া�।  অধ"ে=র সংকx +মাট &' ল নিথভ' িU =মতার উপর িভি^ কের yতির করা +যেত পাের এমনিক যিদ 
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RSTA CTE +কােস1 +খালা আসন থােক। অনুGহ কের সেচতন +হান +য +কমি5েজর বািসcারা যারা নূ"নতম ভ[ত\র 

Fেয়াজনীয়তা পূরণ কের তােদর একই +FাGােমর জন" অনাবাসীেদর আেগ ভ[ত\ করা হেব। ছাS এবং 

পিরবারfিল অধ"ায় 74 ননেরিসেডK �' েডK 8উশন +FাGাম অনলাইেন তথ" +পেত পােরন৷ যিদ অনাবাসী ছাSেদর 
আেবদন করার অনুমিত +দওয়া হয়, তেব িকছ'  িনব1াচনী মানদe Fেয়াগ করা হয় (এই নীিতর িবভাগ VIII এবং IX 

+দখ'ন)। 

+হাম&' লড ছাS:   

+কমি5েজর বািসcারা যারা +হাম&' ল কেরেছন তারা অন" +যেকান CRLS ছাSেদর মেতাই +কমি5জ ির% এ7 ল"া8ন 
&' েলর ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েস উপয'U CTE +কােস1 ভ[ত\ হেত পােরন।  +হাম&' ল ছাSরা যারা +কমি5েজ বাস 

কের না তারা +কমি5জ ির% এ7 ল"া8ন &' েলর ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েস CTE +FাGােম ভ[ত\র জন" আেবদন 

করেত পাের এবং অন"ান" আেবদনকারীেদর মেতা একই ভ[ত\র মানদেeর িবষয় হেব। 
 

�া~ফার ছাS: 

অন" &' েল ইিতমেধ"ই অধ"ায় 74 +FাGােম অংশGহণকারী িশ=াথীX রা ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েস এক8 
অনুেমািদত অধ"ায় 74 CTE +FাGােম নিথভ' U করার িন[দ\z উেaেশ" +কমি5জ ির% ও ল"া8ন &' েল ভ[ত\র জন" 
আেবদন করেত পাের এবং অন"ান" আেবদনকারীেদর মেতা একই ভ[ত\র মানদেeর িবষয় হেব।   অধ"ায় 74 +FাGােম 

অংশGহণকারী �া~ফার ছাS +য +কােনা সময় আেবদন করেত পাের এবং অনুেরাধ করা +কােস1 তািলকাভ' িU আসন 
Fাপ"তা সােপে= 

&' ল পছc: 

+কমি5জ ির% অ"া7 ল"া8ন &' ল, এবং ব[ধ\তভােব, ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স, আ�ঃ-+জলা &' ল পছc 

+FাGােম অংশGহণ কের না। আ�ঃেজলা &' ল পছc +FাGাম, M.G.L. c. 76, § 12B, িপতামাতা/অিভভাবকেদর তােদর 

স�ানেদর তারা +য শহর বা শহের বাস কেরন তা ছাড়া অন" সPদােয়র &' েল পাঠােত অনুমিত +দয়।  

 

IV.  সাংগঠিনক কাঠােমা 

ির7জ &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স (RSTA) হল +কমি5জ ির% অ"া7 ল"া8ন &' ল (CRLS) এর ক"ািরয়ার ও কািরগির 

িশ=া (CTE) িবভাগ, ক"ামি5জ পাবিলক &' ল িড�ে{র ব"াপক হাই &' ল, ম"াসাচ' েসটস-এ অবিZত।   

+কমি5জ পাবিলক &' েলর অ�ব1তীX  সুপািরনেটনেডK হেলন: 

 ড. িভে{ািরয়া িGয়ার, (617) 349-6400, vgreer@cpsd.us 

+কমি5জ ির% ও ল"া8ন &' েলর অধ"= হেলন: 

+ডমন ি�থ, (617) 349-6730, dsmith@cpsd.us 

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েসর িনব1াহী পিরচালক হেলন: 

 ড. মাইেকল আনািনস, (617) 349-6766, mananis@cpsd.us 
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+কমি5জ পাবিলক &' ল সুপািরনেটনেডেKর দািয়� হল সমV Fেযাজ" আইন, Fিবধান এবং িনেদ1 িশকাfিলর সােথ 
সাম%স"পূণ1, ছাSেদর ভ[ত\ ও নিথভ' U করার জন" ব"ব�ত নীিত এবং পYিতfিলর Fশাসেনর তTাবধান করা।   

 

V.    ভ6ত8 !যাগােযাগ 

দ" ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স CPSD ওেয়বসাইট https://www.cpsd.us/-এ ইেভKfিলর এক8 ক"ােল7ার 
র=ণােব=ণ কের +যখােন এ8 ভ[ত\ Fি_য়ার পাশাপািশ এর +FাGামfিল সmেক1  অন"ান" তথ" Fদান কের।  ছাS 

এবং তােদর পিরবার (617) 349-7782 নpের RSTA অিফেস কল কের ক"ােল7ােরর হাড1  কিপর জন" অনুেরাধ করেত 

পাের।   

ির7জ &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স িন�িলিখত উপােয় স�াব" িশ=াথীX েদর সােথ িনেয়ােগর তথ" +শয়ার কের: 

সমV +কমি5জ 8th +Gডেদর তােদর &' েলর 8 th +Gড অনুষেদর সােথ শরেতর +শেষর িদেক CRLS �মেণর জন" 
বা[ষ\ক আমTণ জানােনা হয় +য সমেয় CRLS গাইেড~ কমীX েদর dারা CRLS +কাস1 িনব1াচন Fি_য়ার সােথ তােদর 
পিরচয় করােনা হয় এবং RSTA এবং 9 th Gাডারেদর জন" উপল` +কাস1 এবং +FাGামfিলর তথ" সহ ইেল�ভস 
সmেক1  এক8 উপZাপনা রেয়েছ৷ 

জানুয়াির মােস, CRLS আগত 9 th +Gেডর ছাS এবং তােদর পিরবােরর জন" এক8 তথ" রােতর আেয়াজন কের 
যার সময় এক8 RSTA +টক এ�েপা সবার জন" পিরচািলত হয়।  +টক এ�েপােত, RSTA িশ=ক এবং িশ=াথীX রা RSTA 

�াস, ল"াব এবং শেপর তথ"মূলক ট' "র পিরচালনা কের, Fিত8 +FাGােম সmািদত কাজ Fদশ1ন/�z কের এবং 
আগত িশ=াথীX েদর সােথ Fেnর উ^র িদেত এবং িবকx এবং +FাGাম ব"াখ"া করার জন" +দখা কের। 

আপার &' ল ফ"ািমিল িলয়ােজানfিল বািড়েত সবেচেয় +বিশ কথ" ভাষায় 8 th +Gেডর সকেলর িপতামাতা, 
অিভভাবক এবং পিরবােরর সােথ এই ঘটনাfিল সmেক1  তথ" ভাগ কের। 

 

ির7জ &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স আGহী আেবদনকারীেদর তার Fাiেন ট' "র অফার কের।  এক8 ট' েরর অনুেরাধ 

করেত, অনুGহ কের RSTA অিফেস (617) 349-7782 অথবা CRLS ফ"ািমিল িলয়ােজান অিফেস (617) 349-6660 কল 

করqন।  যিদ আেবদনকারীর &' েলর িদেন ট' েরর জন" সsত সময় �ট ঘেট, তাহেল RSTA অিফস আেবদনকারীর 

বত1মান &' লেক িনি�ত করেব +য আেবদনকারী এই সমেয় এক8 ট' ের +যাগ িদেয়েছন।  এই ধরেনর ট' "রfিলেক 

অমা[জ\ত অনুপিZিত িহসােব গণ" করা +যেত পাের না পাঠােনার +জলা dারা।   

 

VI.     RSTA !কাসC এবং !EাFােম ভ6ত8র EিGয়া (!কমি%েজর আবািসক ছা4েদর জন1) 

নবম, দশম, একাদশ এবং dাদশ +tণীেত ফল তািলকাভ' িUর Fি_য়া 

1. 9th, 10th, 11th, বা 12th +Gেডর পড়� +কাস1fিলর জন" ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স dারা অফার করা 
+কাস1fিলেত ভ[ত\ হেত আGহী ছাSেদর অবশ"ই: 

তােদর গাইেড~ কাউে~লর তােদর কােছ উপZািপত +কাস1 িনব1াচন Fি_য়া8 সmূণ1 করা। 
 



 
 

 

!কমি%জ পাবিলক +, েলর অধ1ায় 74 CVTE ছা4 ভ6ত8 নীিত     
PAG
E  \* 
Arabi
cDas
h  \* 
MER
GEF
ORM
AT - 
17 - 

�া~ফার ছাS 

অন" &' েল অধ"ায় 74 রাজ"-অনুেমািদত +FাGােম ইিতমেধ" নিথভ' U ছাSরা Rindge School of Technical ির% &' ল 
অফ +টকিনক"াল আট1 স-এ ভ[ত\র জন" আেবদন করেত পাের।  +কােনা Fn থাকেল বা এক8 আেবদনপেSর অনুেরাধ 

করেত অনুGহ কের RSTA অিফেস (617) 349-7782-এ +যাগােযাগ করqন।   

  

VII.    িনবCাচন EিGয়া (!কমি%জ ছা4েদর জন1) 

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স dারা Fদ^ CTE +কােস1 যত +বিশ +কমি5জ িশ=াথীX রা তািলকাভ' িUর জন" অনুেরাধ 
কের, তখন ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স িন�িলিখত িসে�ম ব"বহার কের িশ=াথীX েদর তািলকাভ' িUর জন" 
িনব1াচন কের: 

1. এই নীিতর অধীেন, +য +কােনা +কমি5জ আবািসক ছাS +য নিথভ' িUর জন" নূ"নতম Fেয়াজনীয়তাfিল পূরণ 

কের তােক একই +কােস1 তািলকাভ' িUর জন" +য +কােনা নন-+কমি5জ আবািসক িশ=াথীX েক Gহণ করার আেগ 

এক8 অনুেরাধকl ত অধ"ায় 74 CTE +কােস1 নিথভ' U করা হেব।  ভ[ত\র জন" নূ"নতম Fেয়াজনীয়তা হল: 

িশ=াথীX েক এমন এক8 +Gেড উ�ীত করা হেয়েছ যা অনুেরাধ করা +কােস1র জন" +যাগ" (CRLS +কাস1 ক"াটালেগ 

+পা� করা হেয়েছ); িশ=াথীX  +কােস1র জন" সমV পূব1শত1  পূরণ কেরেছ, যিদ থােক; এবং ছাS পূেব1 +কাস1 পাস 

কেরিন।  

2. বসে�, যখন সমV +কমি5জ আবািসক ছাSরা পেরর বছেরর জন" তােদর +কাস1 িনব1াচন সm� কের, তখন 

িনব1াচনfিল এক8 +&ড' িলং িম8ংেয় Fেবশ করােনা হয় যা স�াব" +কাস1/িপিরয়ড dD, �াতক Fেয়াজনীয় বাদ 

+দওয়া, বা অন"ান" অিনয়মfিল িচি}ত কের৷ 
3. একবার dD এবং অন" +কােনা সময়সূচী সং_া� সমস"ার সমাধান হেয় +গেল, আবািসক িশ=াথীX রা CTE 

+কাস1 সহ অনুেরাধ করা +কােস1 নিথভ' U হয়, যত=ণ না উপল` আসেনর সংখ"া ছাSেদর অনুেরােধর সংখ"ার 

সমান বা তার +বিশ হয়। এ8 এক8 অ-িনব1ািচত Fি_য়া। 

4. যাইেহাক, যিদ এমন এক বা একািধক +=েS থােক +যখােন এক8 Fদ^ CTE +কােস1র জন" আবািসক িশ=াথীX র 

অনুেরােধর সংখ"া +সই +কােস1 উপল` আসেনর সংখ"া ছািড়েয় যায়, +সই +কােস1 তািলকাভ' িUর জন" সমV 

আবািসক িশ=াথীX র অনুেরাধ লটািরর িবষয় হেয় যায়।  

5. +কমি5েজর আবািসক ছাS যারা নিথভ' িUর অনুেরাধ কেরেছ এবং যারা নূ"নতম Fেয়াজনীয়তা পূরণ কের 

তােদর জন" ভ[ত\ কিম8 এক8 লটাির Fেয়াগ কের।  

6. এক8 িন[দ\z CTE +কােস1র জন" তািলকাভ' িUর জন" অেপ=া করেছ এমন সমV িশ=াথীX েক তািলকাভ' U করা 
হেয়েছ এবং তািলকাভ' U Fিত8 িশ=াথীX েক ভ[ত\ কিম8র dারা পিরচািলত এক8 এেলােমেলা লটািরেত 

Fেবশ করােনা হেয়েছ। ভ[ত\ কিম8 একবাের একজন ছাS আেবদনকারীর নাম িনব1াচন কের এবং সমV 

আেবদনকারীর নাম আঁকা না হওয়া পয1� এবং সমV আসন পূরণ না হওয়া পয1� নাম তািলকাভ' U করা হয়।  

আসন পূণ1 হওয়ার পর টানা নামfিল অেপ=া তািলকায় তােদর �েয়র _মানুসাের রাখা হেয়েছ। 
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7. যিদ একজন িশ=াথীX েক তািলকাভ' িUর জন" িনব1ািচত করা হয় বা +সই +কােস1র জন" অেপ=া তািলকার জন" 
িনব1ািচত করা হয়, এবং পের এ8 িনধ1ারণ করা হয় +য তািলকাভ' িUর জন" নূ"নতম +যাগ"তা পূরণ হয়িন, 

তাহেল +সই ছাS8েক তািলকাভ' U বা অেপ=া তািলকা +থেক সিরেয় +দওয়া হেব। যখন একজন িনব1ািচত 

িশ=াথীX  তািলকাভ' িUর FVাব Fত"াখ"ান কের বা অন"থায় +সই +কােস1 নিথভ' U কের না, তখন অেপ=া 

তািলকায় সেব1াD Zান অিধকারী িশ=াথীX েক নিথভ' U করা হয়।  যিদ নিথভ' িU এখনও পূরণ না হয় এবং 

আসন8 উপলভ" থােক, তাহেল তািলকাভ' িU8 +সই অেপ=া তািলকার পরবতীX  সেব1াD-য1াি�ং িশ=াথীX েক 

অফার করা হয় এবং যত=ণ না সমV উপল` আসন পূরণ হয় বা অেপ=া তািলকা +শষ না হয়। 

VIII.     আেবদন EিGয়া (নন-!কমি%জ আবািসক ছা4েদর জন1) 

নবম, দশম ও একাদশ +Gেড ভ[ত\র আেবদন Fি_য়া 

1. নন-"কমি&েজর বািস-া9ম, 10 তম বা 11 তম +ত ভ[ত\র জন" ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েসর অধ"ায় 74 
অনুেমািদত +কাস1 বা +FাGােম নিথভ' U করার উেaেশ" CRLS-+ত ভ[ত\র জন" আেবদন করেত আGহী ছাSেদর 
অবশ"ই: 

অবশ"ই ভ[ত\র জন" এক8 অনাবািসক অধ"ায় 74 আেবদন +পেত হেব, সমV Fেয়াজনীয় তথ" এবং 
ডক' েমেKশন সহ এ8 সmূণ1 করেত হেব, এবং িশ=াথীX  নিথভ' U করেত ইv' ক ক"ােল7ার বছেরর 15 মােচ1 র 
পয1� এ8 RSTA-এর পিরচালেকর কােছ জমা িদেত হেব। 

িশ=াথীX র বসবােসর +জলার সুপািরনেটনেডK dারা uা=িরত এক8 অ-আবািসক 8উশন আেবদন Fা� করা 
এবং সmূণ1 করা উিচত, এবং ছাS নিথভ' U করেত ইv' ক ক"ােল7ার বছেরর 1 এিFল পয1� RSTA-এর 
পিরচালেকর কােছ জমা িদেত হেব।  

ছাS এবং/অথবা তােদর পিরবার যােদর আেবদনপS সmূণ1 করার জন" অনুবাদ বা অন"ান" সুিবধার 
Fেয়াজন তােদর (617) 349-7782 নpের RSTA অিফেসর সােথ +যাগােযাগ করা উিচত। 

2. RSTA-+ত সমV সহায়তা সামGী পাঠােনার দািয়� &' ল কাউে~লেরর (বা অন"ান" &' ল কমীX েদর, যিদ Fেযাজ" হয়)। 

একজন নন-+কমি5জ ছাS ভ[ত\র আেবদেনর সমথ1েন সমV উপাদান এি�িকউ8ভ িডের{র, Rindge School 
of Technical Arts CRLS, 459 Broadway, Cambridge, MA 02138-এর কােছ 15 মাচ1  পয1� +প� �েছ িদেত হেব। 

+দরী আেবদন 

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স +দিরেত আেবদন Gহণ করেব না। 

�া~ফার ছাS 

অন" &' েল অধ"ায় 74 রাজ"-অনুেমািদত +FাGােম ইিতমেধ" নিথভ' U ছাSরা Rindge School of Technical ির% &' ল 

অফ +টকিনক"াল আট1 স-এ ভ[ত\র জন" আেবদন করেত পাের।  +কােনা Fn থাকেল বা এক8 আেবদনপেSর অনুেরাধ 

করেত অনুGহ কের RSTA অিফেস (617) 349-7782-এ +যাগােযাগ করqন।   
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IX.     িনবCাচন EিGয়া (নন-!কমি%জ আবািসক ছা4েদর জন1) 

যখন একজন নন-+কমি5জ আবািসক ছাS ক"ামি5জ ির% এবং ল"া8ন &' েল ভ[ত\র জন" আেবদন কের তখন ির% 
&' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েস ক"ািরয়ার ও কািরগির িশ=ার এক8 +FাGােম নিথভ' U করার উেaেশ", ভ[ত\র জন" ছাS 
িনব1াচন করেত িন�িলিখত Fি_য়া ব"বহার করা হয়: 

1. CRLS-এ একজন নন-+কমি5জ বািসcার ভ[ত\ CRLS িFি~পােলর সংকেxর উপর শত1য'U +য CRLS-এর +মাট 

নিথভ' িU সেব1াD =মতায় +প� �েছিন, এবং RSTA িডের{েরর দৃঢ় সংকx +য CTE +কােস1 এক8 উপল` আসেনর 

জন" অনুেরাধ করা হেv।  

2. এই নীিতর অধীেন, একজন নন-+কমি5জ আবািসক ছাS িযিন নিথভ' িUর জন" নূ"নতম Fেয়াজনীয়তাfিল 

পূরণ কেরন তােক এক8 িন[দ\z CTE +FাGােম বা +লখাপড়ার পাঠ"_েম নিথভ' U করার উেaেশ" CRLS-এ পূণ1-
সমেয়র ছাS িহসােব ভ[ত\র জন" আেবদন করার অনুমিত +দওয়া হেব, তা ব"তীত একই +কােস1 তািলকাভ' িUর 

জন" +য +কােনা +কমি5জ আবািসক িশ=াথীX র Gহণেযাগ"তার আেগ +কােনা অনাবাসী িশ=াথীX েক 

অনুেরাধকl ত +কােস1 ভ[ত\ করা হেব না।  ভ[ত\র জন" নূ"নতম Fেয়াজনীয়তা হল: িশ=াথীX েক এমন এক8 +Gেড 

উ�ীত করা হেয়েছ যা অনুেরাধ করা +কােস1র জন" +যাগ" (CRLS +কাস1 ক"াটালেগ +পা� করা হেয়েছ); িশ=াথীX  

+কােস1র জন" সমV পূব1শত1  পূরণ কেরেছ, যিদ থােক; এবং ছাS পূেব1 +কাস1 পাস কেরিন।   

3. এক8 CTE +কােস1 তািলকাভ' িUর জন" সমV অ-+কমি5জ আবািসক ছােSর অনুেরাধfিল অনাবািসক 

িনব1াচেনর মানদেeর সােপে=।  

4. অনাবািসক িনব1াচেনর মানদefিল ভ[ত\ কিম8র dারা সমV অনাবািসক ছাSেদর জন" Fেয়াগ করা হয় যারা 

তািলকাভ' িUর জন" অনুেরাধ কেরেছ এবং যারা নূ"নতম Fেয়াজনীয়তা পূরণ কের। Fিত8 অনাবাসী 

িশ=াথীX র আেবদেনর উপকরণ +&ার এবং +রকড1  করা হয়।    

5. অনুেরাধকl ত CTE +কােস1 তািলকাভ' িUর FVাব +দওয়া হয় একজন অনাবাসী ছাSেক, যারা ভ[ত\ কিম8র মেত, 

যেথz আGহ, অনুেFরণা, এবং +সই +কােস1 +কমি5েজর আবািসক ছাSেদর সােথ সাম%স"পূণ1 &' ল কl িতে�র 

ইিতহাস +দখায। 

6. নন-ক"ামি5জ আবািসক ছাS যারা তািলকাভ' িUর জন" িনব1ািচত হয় না তােদর +সই +কােস1র জন" এক8 র "া� 

করা অড1 ােরর অেপ=া তািলকায় রাখা হয়, যিদ না একজন িশ=াথীX  নূ"নতম +যাগ"তা পূরণ কেরিন বেল 

দৃঢ়Fিত  হয় - +সই িশ=াথীX েক অেপ=া তািলকা +থেক সিরেয় +দওয়া হয়। যখন একজন িনব1ািচত িশ=াথীX  

+সই +কােস1 তািলকাভ' িUর FVাব Fত"াখ"ান কের, তখন অেপ=া তািলকায় সেব1াD য1াংেকর +&ার সহ 

িশ=াথীX েক ভ[ত\র FVাব +দওয়া হয়।  যিদ তািলকাভ' িU Fত"াখ"ান করা হয় এবং আসন8 উপলভ" থােক, 

তাহেল তািলকাভ' িU8 +সই অেপ=া তািলকার পরবতীX  সেব1াD +&ারকারী িশ=াথীX েক অফার করা হয় এবং 

যত=ণ না সমV উপল` আসন পূণ1 হয় বা অেপ=া তািলকা +শষ না হয়। 

7. অনাবািসক িশ=াথীX েদর জন" িনব1াচেনর মানদe হল:  
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 a. ক1ািরয়ােরর আFেহর ইনেভMির শিNর সািরবOকরণ (হল"া7 +কাড) দ=তা ও =মতার ধরন সহ যা 

সাধারণত অনুেরাধকl ত +কাস1 বা কম1জীবেনর +=েS সফল কমীX েদর মেধ" পাওয়া যায়। 

 b. ব"U করা অনুেEরণার শিN বা অনুেরাধ করা কম1জীবেনর আরও অে¡ষেণর FিতtqিতবY হওয়ার আGহ, 

+যমন8 Fমািণত একQ িবশদ সুপািরেশর Rারা +সই +=েSর একজন অনুসbানী িশ=েকর কাছ +থেক, ছােSর 

গাইেড~ কাউে~লর, ছােSর বািড়র পিরবােরর একজন সদস", একজন ব"িU িযিন অনুেরাধ করা ক"ািরয়ােরর +=েS 

কাজ কেরন তার +থেক, এবং +ক জােন িশ=াথীX র Fদ[শ\ত আGেহর িবষেয়, অথবা একজন িশ=ািবদ িযিন িশ=াথীX েক 

এক বছর বা তার +বিশ সময় ধের +চেনন। 

 c. Fকাশ কেরেছ অনুেEরণার শিN বা অনুেরাধ করা কম1জীবেনর আরও অে¡ষেণ FিতtqিতবY হওয়ার 

আGহ, +যমন এক8 িলিখত বা কথ" বা অন"থায় Fদশ1েনর dারা Fমািণত আেবদনকারীর ক"ািরয়ােরর আকা¢া এবং 

আGহ কম1জীবেনর +=S। উদাহরণ: আGেহর এক8 িলিখত িববl িত বা একজন CRLS/RSTA িশ=ািবেদর সােথ এক8 

সা=াjকার, যা এই Fn8েক সেpাধন করেছ:  +কন আপিন এই কম1জীবন +=S সmেক1  আরও িশখেত চান বা এই 

+পশার +=েS িনয'U হেত চান? 

 d.   !দখান Tান এবং / অথবা দ=তা যা অনুেরাধ করা কম1জীবন +=েSর মেধ" কায1কলােপর সােথ 

Fাথিমক অে¡ষণ বা অিভ তার সােথ সরাসির সm[ক\ত িছল, যা অনুেFরণা, আGহ, এবং / অথবা অনুেরাধ করা 

কম1জীবন +=েSর দ=তার মেধ" দ=তা িনেদ1 শ কের। 

 e. যিদ আেবদনকারী িশ=াথীX  এমন আচরেণ জিড়ত থােক যার জন" M.G.L. c.71 ss37H or ss37H1/2 

অনুসাের Zিগতােদশ বা বিহ£ার করা হেয়িছল, অথবা যার জন" M.G.L. c71 ss37H3/4 অনুসাের 10 িদেনর +বিশ 

Zিগতােদশ বা বিহ£ার করা হেয়িছল, ভ[ত\ কিম8 এই ধরেনর পদে=পেক এক8 অেযাগ" ইেভK িহসােব িবেবচনা 
করেত পাের এবং তািলকাভ' িU অuীকার করেত পাের 

X.     অনুসVানী !EাFাম  

কারণ ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স (RSTA) 5 এর +বিশ অধ"ায় 74 DESE-অনুেমািদত +FাGাম অফার কের, 
আমরা এক8 অধ1-বছেরর অনুসbানমূলক +FাGাম Fদান কির, যা Fেযাজ" ক"ািরয়ার এবং Fয' িUগত িশ=া (CTE) 
এবং ম"াসাচ' েসটস পাঠ"_ম কাঠােমার উপর িভি^ কের।   

!মৗিলক িবষয়:  RSTA বােরা8 িবিভ� +FাGাম অফার কের যা CRLS এর অংশ এবং +যfিল ম"াসাচ' েসটস িডপাট1 েমK 
অফ এিলেমKাির অ"া7 +সেক7াির এড' েকশন (DESE) dারা অধ"ায় 74 (CTE) +FাGাম িহসােব অনুেমািদত৷    

এ�ে¤ােরটির ¥ধ'মাS 9th +Gেডর ছাSেদর জন", এবং ¦ক 2 এবং ¥ধ'মাS ফল +সেম�াের িনধ1ািরত হয়।   

 িশ=াথীY েদর কােছ Eত1াশা: িশ=াথীX েদর সময়মেতা �ােস +প� �ছােনা, সমV িনেদ1 শমূলক ি_য়াকলােপ অংশGহণ 
করা, সমV িনরাপ^া িনেদ1 শাবলী অনুসরণ করা, এবং সমV অ"াসাইনেমK এবং ি_য়াকলােপ তােদর সেব1া^ম +চzা 
করা ছাড়াও, আমােদর কােছ নীেচ তািলকাভ' U সমV অনুসbানী ছাSেদর জন" িতন8 ছাS +শখার উেaশ" রেয়েছ।   
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অেZষেণর !শষ নাগাদ, িশ=াথীY রা স=ম হেব... 

1. এক8 উ�ত Vর +দখান আ[-সেচতনতা ( ানগত এবং শারীিরক fণাবলী/শিU সহ), মেনাভাব +শখা এবং 

পিরকxনার Fিত, এবং ব1িNগত আFেহর \ীক] িত স�াব" ভিবষ"েতর +কিরয়ােরর +=েS; 

2. EিতQ RSTA !EাFােমর Tান +দখান +য তারা Fিত8 +পশা/ক"ািরয়ার +=েSর 38 yবিশz" িচি}ত কের 

অনুসbােন অিভ তা লাভ কের এবং +সই +=েS সাফেল"র জন" কমপে= এক8 দ=তা আবশ"ক; এবং 

3. অ�ত এক8 ব"িUগত yবিশz"/দ=তা/অ1া^িবউট সনাN কের যা একQ ইিতবাচক "সািরবOতা" এক8 

+FাGাম/ক"ািরয়াের তারা আGহী, এবং কমপে= একQ চ1ােলa তারা +সই +FাGােম এক8 কম1জীবন সফলভােব 

উপলি` করেত পাের। 

 

এই +কােস1র মূল +ফাকাস হল ছাSেদর তােদর ভিবষ"ৎ সmেক1  িচ�াভাবনা এবং পিরকxনা করেত সাহায" করা, +য8 

আমরা িব¨াস কির এমন কাজ অ�ভ' 1U করেব যা একজন তরqণ ব"িUর দ=তা, =মতা, Fবণতা এবং আকাKার 

সােথ ভালভােব "সািরবY" হওয়া উিচত। +বিশরভাগ 9th +Gেডর িশ=াথীX রা এই ধারণা8 খ'ব +বিশ িচ�া 

কেরিন...অনুসbানকারী তােদর ভিবষ"ত সmেক1  এমনভােব িচ�া করেত বেল যার মেধ" িকছ'  সাধারণ +পশাগত +=S 

সmেক1  বত1মান তথ" Fদান করা অ�ভ' 1U এবং ছাSেদর িকছ'  িজিনস "+চzা করার" অনুমিত িদেয় যা মানুষ আসেল এই 

+=Sfিলেত কের। অে¡ষণকারী িশ=াথীX রা িশx-িন[দ\z কম1ে=েSর িনরাপ^া সmেক1  িশেখ Fিত8 শপ এবং ল"ােব 

তারা যায়, অধ"য়েনর Fিত8 +=েS +বিশরভাগ +পশার জন" পথ এবং িশ=াগত/লাইেসে~র Fেয়াজনীয়তা, আªিলক 

কম1সংZােনর পূব1াভাস এবং তারা অধ"য়ন করা Fিত8 +পশার জন" =িতপূরেণর ব"াি� এবং Fিত8 +FাGােমর সােথ 

সm[ক\ত িকছ'  +মৗিলক কাজ কীভােব সmাদন করেত হয়।  িশ=াথীX েদর F«িত, িনরাপ^া, অংশGহণ, এবং কােজর 

fণমােনর উপর +Gড করা হয়। 

এ�ে¤ােরটিরেত তািলকাভ' িU, যিদও উjসািহত করা হয়, +লেভল 1 পিরচায়ক CTE +কাস1 বা +FাGােম নিথভ' U করার 

জন" +যাগ"তার Fেয়াজন হয় না। 

XI.     পযCােলাচনা এবং আিপল EিGয়া 

CRLS/ির¬ &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 েস ভ[ত\/নিথভ' িU 

যিদ CRLS একজন আেবদনকারীেক Gহণ না কের, অথবা যিদ একজন িশ=াথীX েক অেপ=া তািলকায় রাখা হয়, তাহেল 
আেবদনকারী বা তােদর িপতা-মাতা/অিভভাবক অনুেরাধ করেত পােরন +য ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স-এর 

িডের{র 10 িদেনর মেধ" +সই িসYা� পয1ােলাচনা করেবন।  এই অনেুরাধfিল িন�িলিখত উপােয় করা +যেত পাের: 

ই-!মইেলর মাধ1েম হাডC -কিপ !মইল বা হ1াc !ডিলভািরর মাধ1েম 
mananis@cpsd.us RSTA /+কমি5জ ির% এবং ল"া8ন &' ল 
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459 Broadway 
Cambridge, MA 02138 

RSTA পিরচালক িলিখতভােব পয1ােলাচনার জন" এই অনুেরাধfিলর Fিতি_য়া জানােবন এবং িনেদ1 শ +দেবন +য 
িশ=াথীX র ভ[ত\ Fত"াখ"ান করার িসYা�, বা িশ=াথীX েক অেপ=া তািলকায় রাখার িসYা�8 দঁাড়ােব বা বািতল করা 
হেব।  এই সংকx করার সময়, RSTA পিরচালক িন�িলিখত তথ" পয1ােলাচনা করেবন: 

=মতার সােপে= CRLS-এর +মাট নিথভ' িU 

 তািলকাভ' িUর অনুেরাধ  

 Ch-এ উপল` আসন। Fেn 74 +কাস1 

অনাবাসী ছাSেদর +থেক আেবদেনর উপাদান 

XII. !রকডC  র=ণােব=ণ 

ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স আেবদনকারী, নিথভ' U করা বা অেপ=মাণ তািলকায় থাকা সমV িশ=াথীX র +রকড1  
বজায় রােখ, পাশাপািশ ভ[ত\র মানদেe তােদর +&ার (যিদ ব"বহার করা হয়), এর ভ[ত\ পYিতর িবেষণ এবং Fেযাজ" 
আইন ও Fিবধােনর সােথ সsিতর সুিবধােথ1। ির% &' ল অফ +টকিনক"াল আট1 স অনুেরােধর িভি^েত এই তথ" 
িবভাগেক Fদান করেব।  

 

পিরিশ0 

A. নন-"কমি&জ বািস-ােদর জন2 আেবদনপ4 

B. অধ2ায় 74 অনাবািসক 8উশন আেবদন 

C. ভ;ত=র আেবদেনর উপাদােনর জন2 ">ািরং র@ি&ক (অনাবাসী) 

 

 

পিরিশ% A - অনাবাসীেদর জন/ আেবদনপ1 

অনাবাসীেদর জন2 ভ;ত=র আেবদনপ4 
"কমি&জ িরB এবং ল2া8ন >E েল িরB >E ল অফ "টকিনক2াল আটH স 

 
459 Broadway Cambridge, MA 02138-4198 "টিলেফান (617) 349-7782  ফ2াI (617) 349-6770 

 
ক2ামি&জ পাবিলক >E লJিল িশKাথীM েদর নিথভE N কের এবং জািত, বণH, িলP, িলP পিরচয়, ধমH, জাতীয় উRস, "যৗন 

অিভেযাজন, অKমতা, বা গৃহহীনতার অবXা িবেবচনা না কেরই তােদর সুিবধা, সুেযাগ-সুিবধা এবং অধ2য়েনর "কাসH উপল[ 

কের।  
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"কমি&জ পাবিলক >E েলর িরB >E ল অফ "টকিনক2াল আটH েস ক2ািরয়ার কািরগির িশKা "\া]ােমর জন2 এক8 \কািশত ভ;ত= 
নীিত রেয়েছ "কমি&জ িরB এবং ল2া8ন >E েল যা ভ;ত= \ি_য়ার অংশ িহেসেব সকল আেবদনকারী এবং তােদর 

িপতামাতা/অিভভাবকেদর জন2 উপল[ করা হয়। নীিত8 ভ;ত=র মানদে`র পাশাপািশ সaূণH ভ;ত= \ি_য়ার িববরণ "দয় এবং 

অনলাইেন http://rsta.cpsd.us-এ পাওয়া যায় এবং "About RSTA" -এ িগেয় বা RSTA অিফেস অনুেরাধ কের বা RSTA 

পিরচালক সােথ "যাগােযাগ কের (617) 349-7782 এ।  

 

"য সমd ছা4ছা4ীরা "কমি&েজর বািস-া নয়, তােদর অবশ2ই \থেম তােদর পাঠােনার ("হাম) >E েলর অধ2Kেক তােদর অিভ\ােয়র 

িবষেয় অবিহত করেত হেব এক8 RSTA "\া]ােম ভ;ত=র জন2 আেবদন করার জন2। "য ক2ােলgার বছেরর 15 মােচH র মেধ2 িশKাথীM  

নিথভE N করেত চায়, এই আেবদনপ48 অবশ2ই পূরণ করেত হেব এবং িরেP >E ল অফ "টকিনকাল আটH স-এর িনবHাহী 

পিরচালেকর কােছ জমা িদেত হেব। এই আেবদনপ4 ছাড়াও, আেবদনকারীেক অবশ2ই তােদর পাঠােনা >E েলর উপযEN কমHকতH ার 

(সাধারণত অধ2K, সহকারী অধ2K বা গাইেডj কাউেjলর) "থেক জমা িদেত হেব অিফিসয়াল \িতিলিপর এক8 অনুিলিপ  

যা পূবHবতীM  >E ল বছেরর _মবধHমান গড় এবং ইংেরিজ ভাষার কলা, গিণত, সামািজক অধ2য়ন এবং িবkােনর "]েডর বতHমান >E ল 

বছেরর 1 এবং 2 পদ "দখায়; পূবHবতীM  >E ল বছর এবং বতHমান বছেরর 1 এবং 2 পদ "থেক অমা;জ=ত অনুপিXিতর সমm; এবং, 

আেগর >E ল বছের িশKাথীM র আচরেণর মূল2ায়ন এবং বতHমান >E ল বছেরর 1 এবং 2 শতH াবলী। এক8 ভ;ত= সুপািরশ ফমH, এক8 

>E ল পরামশHদাতা nারা সaূণH, এছাড়াও আেবদন উপাদােনর সােথ অoভE HN করা আবশ2ক। আেবদন8 "য >E ল বছের pতির করা 

হেয়েছ "সই জন2 pবধ।  

আেবদনকারী িবভাগ 

আেবদনকারীর নাম: "শষ:    \থম:     মধ2:  

বাসার qকানা: রাdা এবং নrর: 

িস8/টাউন:     রাজ2:  িজপ "কাড: 

বাসার "ফান #:     CTE "\া]াম: _____________________________________________ 

বতHমান >E ল:      বতHমান গাইেডj কাউেjলেরর নাম: 

িপতা/মাতা/অিভভাবক িবভাগ 

িপতা - মাতা / অিভভাবেকর নাম: "শষ:    \থম:    মধ2:  

বাসার qকানা: রাdা এবং নrর: 

িস8/টাউন:     রাজ2:  িজপ "কাড: 

বাসার "ফান #:     কােজর "ফান #: 

"হাম ইেমল: কােজর ইেমল: 
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  >E ল পাঠান িবভাগ 

অনু]হ কের িরB >E ল অফ "টকিনক2াল আটH স অ2াডিমশন পিলিস অনুসাের "]ড, উপিXিত এবং শৃsলা/আচােরর \িতিলিপ 

জমা িদন। উপরt, এক8 >E ল কাউেjলেরর কাছ "থেক এই আেবদনকারীর জন2 এক8 সুপািরশ অবশ2ই ভ;ত=র সুপািরশ ফমH 

ব2বহার কের জমা িদেত হেব। দ2 িরB >E ল অফ "টকিনক2াল আটH স এই ফমH8 \দান কের, "সইসােথ িরB >E ল অফ "টকিনক2াল 

আটH স ভ;ত= নীিত।  

>E ল অিফিসয়ােলর নাম: ______________________ "ফান নrর: ________________________ 

আিম 15 মােচH র মেধ2 \েয়াজনীয় তথ2 জমা "দব। হঁ2া___না ___ যিদ না হয়, অনু]হ কের ব2াখ2া কর@ন। 

vাKর িবভাগ 

এই আেবদনপে4 িনwvাKরকারীর nারা \দx িববy িত এবং তথ2 সত2 এবং সaূণH। 

িনwvাKরকারী আেবদনকারীর িপতা-মাতা/অিভভাবক (রা) "\রণকারী >E েলর \িতিনিধেদর ভ;ত=র উেzেশ2 িরB >E ল অফ 

"টকিনক2াল আটH স nারা \েয়াজনীয় "]ড এবং উপিXিত সহ আেবদনকারীর "রকডH  \কাশ করার অনুমিত "দন। 

এই আেবদন8 >E ল বছেরর জন2: __________________________ 

আমােদর vাKরJিল \মাণ কের "য আমরা উপেরর িববy িতJিল পেড়িছ এবং এর সােথ একমত। 

িশKাথীM র vাKর           তািরখ: 

িপতামাতা/অিভভাবেকর vাKর         তািরখ: 

বতHমান গাইেডj কাউেjলেরর vাKর        তািরখ: 

"v{ামূলক সমান িশKাগত সুেযাগ তথ2 িবভাগ 

এই িবভােগ অনুেরাধ করা তথ2 ভ;ত=র জন2 \েয়াজন "নই। তথ2 জমা "দওয়া সaূণH "v{ায়। আেবদনকারীর "v{ায় জমা "দওয়া 

তথ2 >E েল আেবদনকারীর ভ;ত=েক \ভািবত করেব না। তথ2, সরবরাহ করা হেল, >E ল "জলায় সমান িশKার সুেযাগ িনরীKেণর 

জন2 এবং অKমতা এবং ইংেরিজ ভাষা "শখার অবXার "Kে4, আেবদনকারীেক সুিবধা \দােনর জন2 এবং অনুেরাধ করা হেল 

"দাভাষী পিরেষবা \দােনর জন2 ব2বহার করা হেব। \িতব|ী আেবদনকারীরা সaূণH আেবদন এবং ভ;ত= \ি_য়া চলাকালীন 

যE িNসPত সুিবধার অনুেরাধ করার উেzেশ2 "v{ায় v-শনাN করেত পাের। "য সমd আেবদনকারী ইংেরিজ ভাষা িশখেছন তারা 

সaূণH আেবদন এবং ভ;ত= \ি_য়া চলাকালীন "দাভাষী পিরেষবা পাওয়ার উেzেশ2 "v{ায় v-শনাN করেত পােরন।  

 

িলP সনাNকরণ: ___মিহলা ___ পুর@ষ 

বণH/জািতগত: ___ কােলা ___ িহ}ািনক/(ল2া8েনা/এ) ___ এিশয়ান বা \শাo মহাসাগরীয় nীপবাসী ___ সাদা ___"দশীয় 

আেমিরকান  
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\িতব|ী ব2িN: ___ হঁ2া __ না যিদ হঁ2া, ভ;ত= \ি_য়ার জন2 আেবদেনর সময় আপনার িক সুিবধার \েয়াজন আেছ? ___ হঁ2া না 

যিদ হঁ2া, অনু]হ কের \েয়াজনীয় সুিবধার বণHনা কর@ন। 

একজন ইংেরিজ ভাষা িশেখেছন এমন ব2িN: __হঁ2া যিদ হঁ2া, ভ;ত= \ি_য়ার জন2 আেবদেনর সময় আপনার িক ভাষা সহায়তার 

\েয়াজন আেছ? ___ হঁ2া __ না যিদ হঁ2া, অনু]হ কের \েয়াজনীয় সহায়তা বণHনা কর@ন। 

 

অনাবািসক ছা4েদর জন2 ভ;ত=র সুপািরশ ফমH 
"সিgং >E ল কাউেjলর বা অন2 িশKািবদ "ক িনেদH শনা: এই ফমH8 \েত2ক আেবদনকারীর জন2 পাঠােনা >E েলর একজন উপযEN 

কমHকতH ার nারা ব2বহার করা আবশ2ক "কমি&জ িরB এবং ল2া8ন >E েল িরB >E ল অফ "টকিনক2াল আটH েস (RSTA) ভ;ত=র জন2। 

RSTA ভ;ত= নীিত অনুসাের, নীেচর প~াচ8 \ে�র _মবধHমান উxেরর িভিxেত, একজন আেবদনকারীেক সবHেমাট 25 পেয়� "দওয়া 
"যেত পাের:  

"র8ং পেয়�: চমৎকার 5, গড় উপের 4, গড় 3, গড় িনেচ 2 বা 1, খারাপ 0 
 

1. আপনার মেত, আেবদনকারী RSTA-"ত কমHজীবন ও \যE িNগত িশKা "থেক "কান dেরর সুিবধা পােবন বেল আপিন িব�াস 

কেরন?  

শিNশালী "বিনিফট _____ (5), গড় সুিবধার উপের _____ (4), গড় সুিবধা _____ (3), গড় সুিবধার িনেচ _____ (2,1), 

("কান সুিবধা "নই) _____(0)।  

মoব2:  
 
 

2. আপনার মেত, আপিন িব�াস কেরন "য আেবদনকারীর অoত এক8 \ধান (ক2ািরয়ার এবং 

কািরগির িশKা কাযH_ম) RSTA এ?  

\বল আ]হ _____ (5), গড় আ]হ উপের _____ (4), গড় আ]হ _____ (3), গড় আ]হ িনেচ _____ (2,1), ("কান 

আ]হ "নই) _____(0)।  

 

মoব2:  
 
 
 

3. (যিদ কমHজীবেনর আ]েহর তািলকা থােক যার ফলাফল এই আেবদনকারীর হল2াg "কােডর এক8 \িতেবদেন মoব2 িবভােগ 

হল2াg "কাড সহ ফলাফেলর সারসংেKপ \দান কর@ন অথবা ফলাফেলর এক8 অনুিলিপ সংযEN কর@ন।) 

 আপনার মেত, আেবদনকারীর কমHজীবেনর লK2 এবং িতিন RSTA-"ত "য কমHজীবন ও \যE িNগত িশKা পােবন তার মেধ2 "কান 

dেরর সািরব�তা রেয়েছ?  

এক8 কমHজীবন এবং \যE িNগত "মজর সােথ শিNশালী \ািoককরণ______(5), এক8 ক2ািরয়ার এবং \যE িNগত িশKা "মজর 

সােথ গড় \ািoককরেণর উপের _____(4), এক8 ক2ািরয়ার \যE িNগত "মজর সােথ গড় \ািoককরণ _____(3), "পশাগত 

\যE িNগত "মজর সােথ গড় \ািoককরেণর িনেচ _____(2,1), এক8 কমHজীবন এবং \যE িNগত "মজর সেP "কান \ািoককরণ 
_____(0).  
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মoব2:  
 
 
 

4. আপনার মেত, আেবদনকারীর িপতামাতা/অিভভাবক/পিরবার আেবদনকারীর আরএস8এ-"ত অংশ]হেণর িবষেয় কতটা 
সহায়ক?  

দৃঢ়ভােব সমথHনকারী______(5), গড় সমথHন উপের _____(4), গড় সমথHন _____(3), গড় সমথHন িনেচ _____(2,1), দুবHল 

সমথHন ("কান সমথHন "নই) _____(0)।  

মoব2:  
 
 
 

5. আপনার মেত, িশKািবদ এবং কমHজীবন এবং \যE িNগত িশKার শপ/ল2ােবর কাজ সহ >E েলর কাজ করেত আেবদনকারী 
কতটা অনু\ািণত?  

শিNশালী "\রণা _____(5), গড় অনুে\রণার উপের _____(4), গড় "\রণা _____(3),  

গড় অনুে\রণার িনেচ _____(2,1), দুবHল "\রণা ("কান "\রণা "নই) _____(0)।  

মoব2:  
 
 
 
 
 

আেবদনকারীর নাম ______________________________পাঠােনা >E ল:  ____________________________________ 

"মাট পেয়�: _________(25 সেবHা�) "সিgং >E ল িশKেকর নাম: ________________________  

 "সিgং >E ল িশKেকর ইেমইল: ________________________  

তািরখ: _______ "সিgং >E ল িশKািবদ "ফান: __________________________  

 

RSTA CTE "\া]াম "�সেমে�র জন2 ভ;ত=র সুপািরশ ফমH 
 

>E ল কাউেjলেরর জন2 িনেদH শাবলী: এক8 RSTA CVTE "\া]ােমর \থম বছের িনেয়ােগর জন2 \িত8 আেবদনকারীর জন2 এই 

ফমH8 অবশ2ই ছাে4র >E েলর একজন  

উপযEN কমHকতH ার nারা ব2বহার করা উিচত। RSTA ভ;ত= নীিত অনুসাের, নীেচর প~াচ8 \ে�র _মবধHমান উxেরর উপর িভিx 

কের, একজন আেবদনকারীেক সবHািধক 5 পেয়� "দওয়া "যেত পাের:  

\িত8 \ে�র "র8ং পেয়�: চমৎকার 5, গড় উপের 4, গড় 3, গড় িনেচ 2 বা 1, খারাপ 0 
 

1. আপনার মেত, এই ছা4 এই RSTA CVTE "\া]াম "থেক "কান dেরর সুিবধা পােবন বেল আপিন িব�াস কেরন?  

শিNশালী সুিবধা _____ (5) গড় সুিবধার উপের _____ (4) গড় সুিবধা _____ (3)  
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গড় সুিবধার িনেচ ____ (2,1) ("কান সুিবধা "নই) _____ (0) 

মoব2:  

2. আপনার মেত, এই RSTA CVTE "\া]ােমর জন2 এই িশKাথীM র আ]েহর "কান dর আেছ বেল আপিন িব�াস কেরন?  

\বল আ]হ____ (5) গড় আ]হ উপের ____ (4) গড় আ]হ ____ (3)  

 গড় আ]হ িনেচ _____ (2,1) খারাপ আ]হ ("কান আ]হ "নই) _____ (0)  

মoব2:  

3. আপনার মেত, এই িশKাথীM র ক2ািরয়ােরর লK2 এবং এই RSTA CVTE "\া]ােম "স "য কমHজীবন ও \যE িNগত িশKা পােব তার 

মেধ2 "কান dেরর সািরব�তা রেয়েছ?  

এই "\া]ােমর সােথ দৃঢ়ভােব সািরব� কর@ন ______ (5) এই "\া]ােমর সােথ গড় \ািoককরেণর উপের _____ (4)  

এই "\া]ােমর সােথ গড় \ািoককরণ _____(3) এই "\া]ােমর সােথ গড় \ািoককরেণর িনেচ _____(2,1)  

এই "\া]ােমর সােথ "কান \ািoককরণ "নই _____(0)  

মoব2:  
4. আপনার মেত, এই ছাে4র িপতামাতা/অিভভাবক/পিরবাররা এই RSTA "\া]ােম তার/তার নিথভE িNর িবষেয় কতটা সহায়ক? 

দৃঢ়ভােব সমথHনকারী______(5), গড় সমথHন উপের _____(4), গড় সমথHন _____(3)  

গড় সমথHন িনেচ _____(2,1), দুবHল সমথHন ("কান সমথHন "নই) _____(0) 

মoব2:  

5. আপনার মেত, এই িশKাথীM  এই CVTE "\া]ােম িশKািবদ এবং কমHজীবন/বy িxমূলক \যE িNগত িশKার শপ/ল2ােবর কাজ সহ 

>E েলর কাজ করেত কতটা অনু\ািণত? \বল আ]হ____ (20) গড় আ]হ উপের ____ (15) গড় আ]হ ____ (10) গড় আ]হ 

িনেচ _____ (5) খারাপ আ]হ ("কান আ]হ "নই) _____ (0)  

মoব2:  

ছাে4র নাম ____________________________ CVTE                        

"\া]াম:____________________________________ 

"মাট পেয়�: _________ (সেবHা� 5) >E ল কাউেjলেরর নাম: ________________________________  

  

তািরখ: _______ >E ল কাউেjলর "ফান: ________________________________ 

পিরিশ% B: অধ#ায় 74 ব' ি)মূলক কািরগির িশ1া অনাবািসক 4উশন আেবদন 

মাচ4  15-এর মেধ/ \াপক "জলােক অবশ2ই পাটH  I এবং পাটH  II "শষ করার জন2 \া� করেত হেব 
এি7ল 1-এর মেধ/ অবশ2ই পাটH  III "শষ করার জন2 আবািসক "জলায় পাঠােত হেব 

!"ব$: এই আেবদেনর অনেুমাদন 2হণকারী 7ুেল ভিত< র িন=য়তা ?দয় না 
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অংশ I:  (Dাপক ?জলা, ছাI এবং িপতামাতা/অিভভাবক Kারা সMN করা হেব) 

7ুল বছর ?2ড Dেবশ করেছ ?Dা2াম (রাQীয় িশেরানাম এবং CIP ?কাড) ?Dা2ােমর Tদঘ<$ আনমুািনক বািষ<ক Wউশন 

     

  
 

 
 

 

 

আেবদনকারীর +শষ নাম /থম নাম মধ2ম আদ23র 
      

আেবদনকারীর রা4ার 5কানা িস8 /টাউন/িজপ +কাড  +টিলেফান নাAার 
     

/াপক +জলার নাম /াপক +জলার +যাগােযােজর ব2িD +টিলেফান নাAার 

যিদ আেবদনকারীর বয়স 18 বছেরর কম হয়:  

     
সEিতদাতা িপতামাতা/অিভভাবেকর +শষ নাম /থম নাম মধ2ম আদ23র 

     

সEিতদাতা িপতামাতা/অিভভাবেকর রা4ার 5কানা িস8 /টাউন/িজপ +কাড +টিলেফান নাAার 
    

সEিত +দওয়ার মাতািপতা/অিভভাবেকর Kা3র তািরখ 

 

 

অংশ II:  (2াহী ?জলা Kারা সMN করা হেব) 
!ুেল ভিত) র জন- িশ/াথ2র আেবদেনর অব7া: 
9ীকৃত ❒ এক> অেপ/া তািলকায় ❒   গৃহীত হয়িন ❒ আেবদন> এখনও পয)ােলাচনায় রেয়েছ ❒ 
 
এই অ-ািIেকশেন িচিJত এই একই অধ-ায় 74 NOাPাম উপলS❒  উপলS নয় ❒!"#$%&'&!()#*+,!-'.#/01!!!23%/#/0!45!)#!26%)'789:.,!;%&<=%&#9!()#*+,!-'.#/0!
>;.)%3!?#,.'@!23%/#/0!45!26#)#*+,!"#$%&!A+>B6!;%&<=%&#9'&!9#3%/9'!B+,%7#&%?C,'!;%&#;,!-'.#/0!D&%$+!,&#!/#)'!6#1!!!!/#EF<,@!G,-6!B+,%7#&%?C!26#)#*+,!
D&%$+&!-6%/!()'H6!,&$'!;#&'!)+B'7!,I7+!G)J!;%&#,I$+,!*9%;H!;%&<=%&#9!26%)'78!,&#&!>H%H'B%/'!/#!B+,%7#&%?C&!)*)#*'&!-'.#/0!>;.)%3!6/01!!! 

❒ িপতামাতা/অিভভাবক এবং িশ/াথ2েক জানােনা হেয়েছ Nয বসবােসর Nজলার পিরবত) ন বা NOাPােম পিরবত) েনর জন- এক> নতুন অধ-ায় 74 ?ভােকশনাল ?টকিনক$াল 
এডুেকশন ?Dা2াম অনাবাসী _ুেড` Wউশন অ$ািaেকশান -9#!H+$'!F)'1   

     
নাম & িশেরানাম  িরিসিভং +জলার সুপািরনেটনেডেPর Kা3র  

(বা তার মেনানীত ব2িD) 
 তািরখ 

 
 

 
 

 

 
অংশ III: (আবািসক ?জলা Kারা সMN করা হেব)  

 

অনেুমািদত ❒ অনেুমািদত নয় ❒ 
 

 অনেুমািদত না হেল, কারণ Dদান কbন: 
 

 

       

নাম & িশেরানাম আবািসক +জলার সুপািরনেটনেডেPর Kা3র তািরখ 

 
  

 অংশ IV:  একজন িপতামাতা/অিভভাবক অনাবািসক Wউশেনর অdীকৃিতর পয<ােলাচনার অনেুরাধ করার ঘটনায় Dাথিমক ও মাধ$িমক িশjা িবভাগ Kারা সMN করা 
হেব 

 

 
 
িসlাm: 

     
নাম & িশেরানাম Kা3র (এর জন%) /াথিমক ও মাধ2িমক িশ3া কিমশনার তািরখ 
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িনেদ% শাবলী 
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!"#$#%&'()*)+,%-,%*.%)$/+*0$,1-$,+&2,*34$5*0$,+6&%)*7*&+8$5&%)*.%)$/+*!%9+-2,*4%,$:2.%)+*;4+!+<=*>+#$,*?%@.4*0$,)$,%5A+*
BCDCEC*F*G,*;4H<,I2J*KL*@0(!$8*GM+42*http://www.doe.mass.edu/cte/admissions/C**4%,$:2.%)+-H(%*;4+!+<%)*.%)$/+:+4*
0$,)$,%5A+*<&$0,$)2*-H,H#$!0',$I*#6$5*0$,:+4*),2*G!N*GO9+!2*0,$5+(1P4+*),+*@P%#J 
 
GO*Q!2:4?%*G)?%*4%,$:%/$?*;8$5+5A*KLR;4H&1:%#*!"#$#%&'()*)+,%-,%*.%)$/+*0$,1-$,+&2*9,$#%*),+*S5A2>2*!+*9,$#%,*34$5*
!%!2P4+*),+*SP$>2*G&4*G)34*.%)$/+,$6=,*34$5*T+O(*),#2*S!2*52?%*#+,*!<!+<2,*32(+,*!+O,2*5+,*34$5*#+,U#+,*.S,*!+*
!+<<$6+42,*.S,2*?%@.4*:%#2*S#2*0+,2J**;8$5+5A*KLR;4H&1:%#*!"#$#%&'()*)+,%-,%*.%)$/+*)+,$5)$,&2,*;T%<%5A+(*#+(%)+*
;8$5+5A*KL*91)2.4+(*?2)4%)$5+(*GVH)2.4*0$,1-$,+&*V%,2)$?,%#2*,5A2>2*http://www.doe.mass.edu/cte/programs/ এ 

উপল%।  
 
+,ব- "য অধ&ায় 74 "ভােকশনাল "টকিনক&াল এডুেকশন "6া7ােমর অনাবািসক ছা= >উশন আেবদেনর অনুেমাদন বা অনুেমাদন 
আলাদা <$)H(2,*9,$#%*4=#%,*&+8$5&2*G)?%*<$)H(2*.%)$/+,$6=,*-$,SIU;-$,SI51-$5#+*62)2J**;4+!+<%)*.%)$/+:+42,*34$5*
G)?%*;4H&1:4*!+#%(*G!N*;)+,$5),*S5A2*5+5A*5:%*.%)$/+,$6=*-$,SI)+,=*<$)H(2*-"S=#*4+*S5AJ** 
 
অংশ I িশBাথD এবং িশBাথDর িপতামাতা/অিভভাবেকর Iারা সJূণM করেত হেব এবং 6াপক "জলায় জমা িদেত হেব পবূ%বত5 

বছেরর 15 মাচ%  G,*&8$52J*5:%*.%)$/+,$6=,*!5A<*WX*!>,2,*)&*S5A*#!2*#+:2,*0%#+&+#+U;9%9+!))2*;!.$5O*<$!+)$/,*),#2*
S!2J*-$,S=#+*<$)H(2,*G)34*),$&=*<:<$5)2*Q!2:42,*;N.*W*<&$0',$I*),#2*0,%!+,)2*<S+5A#+*),+,*34$5*@0(!$8*6+)#2*
S!2J**T,$&?%)2*;!.$5O*#+,*;8$5+5A*KLR;4H&1:%#*,+/$?$,=5A*.%,14+&*:$!+,+*0$,1-$,+&?%)2*<4+)$#*),#2*S!2Y*32(+*:$!+,+*
4%,$8+,%#*)1,$<*.%,14+&*:$!+,+*45AJ )"/%*7*0$,+)"#%)*<&$0:*)$(+<$?+,2*<H4%,$:%/$?*),$&<'P%*P%S$4%#*),#2*S!2J** 
 
পাট%  II 6াপক "জলার Iারা সJূণM করেত হেব এবং 7হীতার "জলার সুপািরনেটনেডQ (বা তার/তার মেনানীত) Iারা TাBিরত 
হেত হেব যা িনেদMশ কের a) ভিতM র জন& িশBাথDর আেবদেনর িVিত, b) যিদ অধ&ায় 74 "6া7াম> চাওয়া হয়/ছাে=র 
বসবােসর "জলায় উপল[ না থােক, এবং c) িপতামাতা /অিভভাবক এবং িশBাথDেক অবিহত করা হেয়েছ "য অধ&ায় 74 
"6া7ােম একজন অনাবাসী ছাে=র Iারা পিরবতM েনর 6েয়াজন হেব এক> নতুন অধ&ায় 74 "ভােকশনাল "টকিনক&াল এডুেকশন 
"6া7াম অনাবাসী ]ুেডQ >উশন অ&াি^েকশান জমা "দওয়া।  অধ&ায় 74 "ভােকশনাল "টকিনক&াল এডুেকশন "6া7াম অনাবািসক 
]ুেডQ >উশন অ&াি^েকশন আেবদনকারী/ িপতামাতা/অিভভাবকেক "দওয়া উিচত আবািসক "জলার সুপািরনেটনেডQেক এ> 6দান 

করার িনেদMশাবলী সহ পবূ%বত5 =ুল বছেরর এি@ল 1 এর পের নয়।  +,ব-:  অধ&ায় 74 বা অে_ষণমূলক "6া7াম আবািসক "জলায় 
উপল[ থাকেল, অধ&ায় 74 অনাবািসক ছা= >উশন "6া7ােমর মাধ&েম িশBাথDেক 6াপক "জলায় ভিতM  করা যােব না৷ তেব, 
একজন িশBাথD অনাবািসক ভিতM র জন& আেবদন করেত পাের িবেশষািয়ত কৃিষ এবং 6াকৃিতক সJদ "6া7াম অে_ষণ করার 
উেcেশ& যা ছাে=র বসবােসর "জলায় উপল[ নয়৷    
 
পাট%  III*Q!+<%)*32(+,*<H0+,%4?24V24$?*:$!+,+*<$0/$?9+!2*;4H&1:4*!+*;<&$&#%*4%,$:2.*),2*<&$0',$I*),#2*S!2J**5:%*
Q!2:4?%*;<$!=)"#*S5AY*#+S(2*;<$!=)"#%,*)+,I*<$0/$?9+!2*@($(2M*),#2*S!2J**Q!2:4?%*;!.$5O*-$,S=#+*32(+*G!N*

0%#+&+#+U;9%9+!)2,*)+>2*T2,#*:%#2*S!2*10 কায%িদবেসর মেধ-।   
 
 অধ-ায় 74 Jভােকশনাল Jটকিনক-াল এডুেকশন J@াMাম অনাবািসক NুেডO Pউশন আেবদেনর অসSিত 
;4+!+<%)*.%)$/+,$6=,*0%#+&+#+*!+*;9%9+!)*V%0+,$?&24$?)2*;<&$&#%*0,$5+(1P4+*),+,*;4H,18*),#2*0+,24J*
0,$5+(1P4+,*34$5*;4H,18*G!N*52)141*<S+5A)*V)H&24$?2.4*W*&2*0,$54$#*V%0+,$?&24$?)2*(%M%#9+!2*3&+*:275A+*S!2J*
)&%.4+,2,*<%:$8+4$#O*P'VA+4$#*!(2*-I$5*S!2J*#+,*<%:$8+4$#*4275A+,*<&5AY*)&%.4+,*G)?%*#H(4+&'()*0$,1-$,+&2,*0$,+0$5#+*
!%!2P4+*),#2*0+,24*5+*;4+!+<%)*>+#$,2,*!+<<$6+42,*)+>+)+>%Y*Q!+<%)*32(+*0>4$:2,*G)?%*<$)H(*&414=#*),2>2*)%4+*
G!N*;4+!+<%)*.%)$/+,$6=)2*0,%!S4*<,!,+S2,*M,P*>+#$,*0$,#%*-VA*0,%&+I2,*P25A2*!2.%*S!2*)%4+*5+*32(+*;4+!+<=*
0,%!S42,*34$5*0',$!!,$#=*!>,2*!$55A*),2>2J*** 
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Q!+<%)*32(+*G!N*-$,S=#+*32(+)2*!%9+-)2*;#%,%)$#*#6$5*0$,:+4*),#2*S#2*0+,2J**!%9+-*!%#,$)%#*Q!2:4*0,$5+(1P4+*
),!2*G!N*,%9%@5A2,*;4H,18*0$,+0$#%,*দশ কায%িদবেসর মেধ-*,%9%@*<N)$,+4$#*4%5A&*),!2Y*5:%*;4H,18*),+*<&<$#*#6$5*
0$,+0$#*S5A2>2J**;#%,%)$#*#6$5*;,$342,*34$5*!%9+-*5H)$#%<Z$-#*<&5A2,*34$5*0,$5+(1P4+,*&25A+:*!+VA+#2*0+,2J**
V%0+,$?&24$?*Q!2:42,*;4H(%0%*-$,S4)+,=*32(+*G!N*!<!+<2,*32(+*<S*52*0)$/*G?%*0+[%5A2>2*#+,*)+>2*<%:$8+4$#2,*<+62*
T2,#*:2!2J 
 
অধ-ায় 74 বৃিUমূলক কািরগির িশWার অনুেমাদন J@াMাম অনাবািসক ছাX Pউশন আেবদন 
5:%*Q!2:4?%*;4H&1:%#*S5AY*G!N*>+#$,*9,$#%*),+*S5AY*#+S(2*>+#$,2,*<%?%*!+*!+<<$6+42,*?+@4*BCDCEC*FCR#2*:275A+*
.%)$/+:+42,*;,$6*0$,:+42,*34$5*:+5A=*6+)!2J*KLY*8+,+*K\J**32(+-H(%)2*;!.$5O*T+O(2*;4H&1:%#*;4+!+<%)*Q!2:4-H(%,*
)0%*,+M#2*S!2*G!N*<2-H(%)2*5+P+O*7*4%,=)$/+,*34$5*@0(!$8*),#2*S!2J 
 
!"#$%&#'()*+$,(-*./+'"(0'1(2+'#3450(6(4#7+$450(850+9#(:5;#/1(4#'+*5()<*1'(!#31($=/#$=/(0'.*>((?1@5A=*B((CDEFGGDHGIJD((-3:#(KH
41K@B((mjain@doe.mass.edu.   পয%ােলাচনার জন- আেবদন1িল িমস 5জেনর কােছ পাঠােনা উিচত এখােন Massachusetts Department of 
Elementary and Secondary Education – Office for Career/Vocational Technical Education, 75 Pleasant Street ▪ Malden, MA 
02148. 
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পিরিশd C – ভ6ত8র আেবদেনর উপাদােনর জন1 !+ািরং রeি%ক (অনাবাসী) 

 

a. ক1ািরয়ােরর আFেহর ইনেভMির শিNর সািরবOকরণ (হল"া7 +কাড) দ=তা ও =মতার ধরন সহ যা সাধারণত 

অনুেরাধকl ত +কাস1 বা কম1জীবেনর +=েS সফল কমীX েদর মেধ" পাওয়া যায়। 1 (িন�) +থেক 5 (উD) +&েল +&ার করা 

হেয়েছ; +মাট +&ােরর 25%। 

b. ব"U করা অনুেEরণার শিN বা অনুেরাধ করা কম1জীবেনর আরও অে¡ষেণর FিতtqিতবY হওয়ার আGহ, +যমন8 

Fমািণত একQ িবশদ সুপািরেশর Rারা +সই +=েSর একজন অনুসbানী িশ=েকর কাছ +থেক, ছােSর গাইেড~ 

কাউে~লর, ছােSর বািড়র পিরবােরর একজন সদস", একজন ব"িU িযিন অনুেরাধ করা ক"ািরয়ােরর +=েS কাজ কেরন 

তার +থেক, এবং +ক জােন িশ=াথীX র Fদ[শ\ত আGেহর িবষেয়, অথবা একজন িশ=ািবদ িযিন িশ=াথীX েক এক বছর বা 

তার +বিশ সময় ধের +চেনন। 1 (িন�) +থেক 5 (উD) +&েল +&ার করা হেয়েছ; +মাট +&ােরর 25%। 

c. Fকাশ কেরেছ অনুেEরণার শিN বা অনুেরাধ করা কম1জীবেনর আরও অে¡ষেণ FিতtqিতবY হওয়ার আGহ, +যমন 

এক8 িলিখত বা কথ" বা অন"থায় Fদশ1েনর dারা Fমািণত আেবদনকারীর ক"ািরয়ােরর আকা¢া এবং আGহ 

কম1জীবেনর +=S। উদাহরণ: আGেহর এক8 িলিখত িববl িত বা একজন CRLS/RSTA িশ=ািবেদর সােথ এক8 

সা=াjকার, যা এই Fn8েক সেpাধন করেছ:  +কন আপিন এই কম1জীবন +=S সmেক1  আরও িশখেত চান বা এই 

+পশার +=েS িনয'U হেত চান?  1 (িন�) +থেক 5 (উD) +&েল +&ার করা হেয়েছ; +মাট +&ােরর 25%। 

d.   !দখান Tান এবং / অথবা দ=তা যা অনুেরাধ করা কম1জীবন +=েSর মেধ" কায1কলােপর সােথ Fাথিমক 

অে¡ষণ বা অিভ তার সােথ সরাসির সm[ক\ত িছল, যা অনুেFরণা, আGহ, এবং / অথবা অনুেরাধ করা কম1জীবন 

+=েSর দ=তার মেধ" দ=তা িনেদ1 শ কের।  1 (িন�) +থেক 5 (উD) +&েল +&ার করা হেয়েছ; +মাট +&ােরর 25%। 

 

  


