
বাফেফিা পাবলিক সু্কিস 

ফেডাফেি অর্থায়ফেে ফরাগ্রামগলুিে জেয জলেপ 

মিূযবাে অংশীজে লিসাফব, আমো আপোফক 2022-2023 সু্কি বফষথে জেয ফেডাফেি অর্থায়ফেে উফ্যাফগে বাফজটং এবং ফরাগ্রালমং সম্পফকথ  অবলিত কোে িফযয একট 10-রফেে 
জলেফপে উত্তে ফ্ওয়াে জেয অেফুোধ জাোলি। 

বাফেফিা পাবলিক সু্কি লডলিক্ট একালধক ফেডাফেি ফরাগ্রাম অেু্ াে ফর্ফক তিলবি গ্রিণ কফে। এই জলেপ লেফেে লবষয়গুফিাে উপে ্লৃি লেবদ্ধ কেফব: 

 টাইফটি I – আমাফ্ে সবফেফয় োলি্াসম্পন্ন লশযার্ী এবং পলেবােফক সিায়তা কো

 টাইফটি IIA- উচ্চ ফ াগযতাসম্পন্ন লশযক ও রশাসকফ্ে সিায়তা, এবং ফপশা্ােী উন্নয়ে

 টাইফটি III - ইংফেলজ ভাষা লশযার্ী এবং অলভবাসী লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো

 টাইফটি IV - লশযার্ী সিায়তা এবং একাফডলমক সমলৃদ্ধ

জলেপট আিা্াভাফব লেেলিলিত লবষয়গুলিে উপে ্লৃি লেবদ্ধ কেফব: 

 লশযামূিক উফ্যাগ

 র লুিফত লশযার্ীে রফবশালধকাে

 লশযার্ীফ্ে সামালজক/মােলসক সিায়তা

 আমাফ্ে সবফেফয় োলি্াসম্পন্ন লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো

 অলভবাসী লশযার্ী এবং ইংফেলজ ভাষা লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো

 লপতা-মাতা ও পলেবােফক সিায়তা কো

 ফপশাগত উন্নয়ে উফ্যাগ

1. ফকাে অংশীজে গ্রুপ (গলুি) আপোফক সফবথাত্তমভাফব বণথো কফে? (রফ াজয সবগফুিা লেবথােে কেেু )

o বাফেফিা শিফেে বালসন্দা
o বাফেফিা পাবলিক সু্কফিে লশযার্ী
o বাফেফিা পাবলিক সু্কি সাফপাটথ  স্টাে (রািে লপলসটইএ স্সয)
o বাফেফিা পাবলিক সু্কি লশযক / গাইফডন্স কাউফন্সিে / সমাজকমী, ইতযাল্ (রািে লবটএে স্সয)
o বাফেফিা পাবলিক সু্কফিে লশযক সিকােী/সিকােী (রািে ফবস্ট স্সয)
o বাফেফিা ফবাডথ  অে এডুফকশে স্সয (রািে সু্কি ফবাডথ  সভাপলত)
o বাফেফিা পাবলিক সু্কি রশাসক (রািে লবলসএসএ স্সয)
o কলমউলেট লভলত্তক সংগেফেে স্সয/রলতলেলধ
o এমে একট বাল়িে স্সয  া ইংফেলজ বযতীত অেয ভাষায় কর্া বফি
o একট টাইফটি I বাফেফিা পাবলিক সু্কফি (রািে) উপলিত এমে একজে লশযার্ীে লপতামাতা / অলভভাবক। 50, 64, বা 195 বযতীত ফ  ফকােও

সু্কি)
o এমে একজে লশযার্ীে লপতা-মাতা /অলভভাবক ফ  একট েে-টাইফটি ওয়াে বাফেফিা পাবলিক সু্কফি প়িাফশাো কফে (ফ মে, সু্কি 50, 64, 195)
o উচ্চলশযাে রলতলেলধ (ফ মে, বাফেফিা লবশ্বলব্যািফয়ে অধযাপক/গফবষক)
o উলিগ্ন োগলেক
o অেযােয (অেগু্রি কফে বণথো কেেু) ________

েীফে 2022-2023 সু্কি বছফেে জেয লকছু সম্ভাবয  টাইফটি I / টাইফটি IIA / টাইফটি III / টাইফটি IV লডলিক্ট উফ্যাগ েফয়ফছ।  অেগু্রি কফে লেফ থ্শ কেেু ফ  লেেলিলিত সম্ভাবয 
উফ্যাগগলুিে মফধয ফকােট আপলে সমর্থে কফেে।  অেগু্রি কফে রফ াজয সবগফুিা লেবথােে কেেু। 

2. লশযালেফ থ্শোমূিক উফ্যাগ: (সম্ভাবয তিলবি উৎসগলুিে মফধয েফয়ফছ টাইফটি I, টাইফটি IIA, টাইফটি III এবং টাইফটি IV) 

o ্বুথি লশযার্ীফ্ে জেয অলতলেি পেে এবং গলণফত সিায়তা ফরাগ্রাম ক্রয়।

o পেে এবং গলণফত লশযার্ীফ্ে সাফর্ সোসলে কাজ কোে জেয লশযক সিায়তা।

o ্বুথি লশযার্ীফ্ে জেয ফেণীকফযে বাইফে অলতলেি ফশিাে সফু াগ র্াে (ফ মে, গ্রীষ্মকািীে ফরাগ্রাম, সু্কি ছুটে পে ফরাগ্রাম, শলেবাফেে ফরাগ্রাম)।

(Bengali)



o ত্বোলিত ফরাগ্রাম এবং অযাডভান্সড ফেসফমন্ট (এলপ) ফকাসথ অোফেে সংিযা বলৃদ্ধ কো, এবং এলপ ফকাফসথ অংশগ্রিফণে জেয লশযার্ীফ্ে অযাফেস রসালেত 
কোে উফ্যাগ। 

o লমডি এবং িাই সু্কফিে লশযার্ীফ্ে জেয পােেলমথং আটথ স-এ (ফ মে োটক, বা্য ন্ত্র) অংশগ্রিফণে জেয সম্প্রলত রসালেত সফু াগগলুি অবযািত োিা। 

o লশযার্ীফ্ে জেয  ন্ত্রসংগীফত অংশগ্রিফণে সফু াগ সম্প্রসালেত কো। 

o সাংসৃ্কলতক ও ভাষাগতভাফব উপফ াগী লশযালেফ থ্শো (CLRI) সিায়তা উন্নত কো। 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয _______________________ 

 

3. র লুিফত লশযার্ীফ্ে অযাফেস: (সম্ভাবয তিলবি উৎগলুিে মফধয টাইফটি I, টাইফটি IIA এবং টাইফটি IV অন্তভুথ ি েফয়ফছ) 
 

o অলতলেি সফ্টওয়যাে এবং ওফয়ব-লভলত্তক লশযামূিক অযালেফকশেগলুি ফকো। 

o ভােুথ য়াি ক্লাসেমু র লুিফত েতুে লশযকফ্ে রলশযণ র্াে 

o েতুে ভােুথ য়াি িালেথং েযাটেমথগলুিে সাফর্ লশযকফ্ে সিায়তা কোে জেয অলতলেি লেফ থ্শোমূিক র লুি ফকাে লেফয়াগ কো। 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয ____ 

 

4. লশযার্ীফ্ে সামালজক/মােলসক সিায়তা: (সম্ভাবয তিলবি উৎস উৎস-এে অন্তভুথ ি টাইফটি I, টাইফটি IIA এবং টাইফটি IV)   

 

o সামালজক / মােলসক ্ু্ থশাে সম্মিুীে লশযার্ীফ্ে এবং  াো মােলসক স্বাফিযে সাফর্ ি়িাই কেফছ তাফ্ে আেও ভািভাফব সোি কোে জেয সু্কি 
কমীফ্ে রলশযণ র্াে,  াফত তাো লশযার্ীফ্ে কাউফন্সিে পোমশথ্ াতা /সমাজ কমীে কাফছ পাোফত পাফে। 

o সামালজক মােলসক এবং সিুতাে ্যতায় রলশযণ এবং েিমাে সিায়তা র্াে। 
o গিৃিীে, সু্কি ফর্ফক বেিাস্ত এবং / অর্বা  াো গভথ বতী এবং / অর্বা পযাফেলন্টং এবং তাফ্ে সন্তােফ্ে জেয সিায়তা র্াে। 
o লশযার্ী এবং পলেবােফক আত্মিতযা এবং প্াফর্থে অপবযবিাে রলতফোধ সংক্রান্ত লেফসাসথ সেবোি । 
o বলুিইং রলতফোধ ফরাগ্রাম, রলশযণ, এবং বলুিইং (সাইবাে বলুিইং সি) লেফপাটথ  কোে উন্নত পদ্ধলতে বযবিা। 
o ইলতবােক আেেণ, সামালজক মােলসক সিুতাে ফকৌশি এবং লশযার্ীফ্ে উপলিলতে জেয সিায়তাে স্তে িু লসফস্টমফক উন্নীত কোে জেয সু্কি 

ভবেগলুিে জেয ফকালেং সিায়তা। 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয _____________________ 

 

5. আমাফ্ে সবফেফয় অলধক োলি্াসম্পন্ন লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো: (সম্ভাবয তিলবি উৎস টাইফটি I এবং টাইফটি IV) 
 
o ফ  সকি কমথোেী গিৃিীে আেয়ফকন্দ্রগলুিফত  াওয়া আসা কফে, এবং বাবা-মাফক উপিব্ধ সিায়তা পলেফষবাগলুি সম্পফকথ  তর্য সেবোি কফে, তাফ্েফক 

ধফে োিা । 

o  স্বািয এবং সিুতা সম্পলকথ ত লবষয়গলুিফত লশযার্ী এবং লপতামাতাফক লশলযত কো সি স্বািয সলুবধায় আেও ভাি অযাফেফসে রফয়াজে এমে লশযার্ী এবং 
পলেবাফেে জেয লেফসাসথ সেবোি কো। 

o গিৃিীে লশশফু্ে জেয সু্কি সামগ্রী এবং ইউলেেমথ ক্রয়। 

o কাোবন্দী লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো  াফত তাো তাফ্ে িাই সু্কি লশযা োলিফয় ফ ফত পাফে এবং মলুিে পফে কফিফজে জেয রস্তুত িফত পাফে। 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয _____________________ 



 

6. অলভবাসী লশযার্ী এবং ইংফেলজ ভাষা লশযার্ীফ্ে সিায়তা কো: (সম্ভাবয তিলবি উৎস-এে অন্তভুথি টাইফটি I, টাইফটি IIA এবং টাইফটি III) 
 

o  াফ্ে জেয ইংফেলজ একট েতুে ভাষা ফসই সকি লশযার্ী এবং পলেবাফেে অেেয োলি্া ফমাকাফবিাে জেয লবফশষ উপকেণ, ফরাগ্রালমং সিায়তা র্াে। 

o লিভালষক লশযার্ী এবং পলেবাফেে অেেয োলি্াগলুি সফবাধে কোে জেয লবফশষ উপকেণ, ফরাগ্রালমং এবং সিায়তা র্াে। 

o লশযক, রশাসক, লশযক সিকােী এবং সিকােীফ্ে জেয ইংফেলজ ভাষা লশযার্ীফ্ে োলি্াপূেফণ সিায়তা কোে জেয রলশযণ র্াে।  

o অেবুা্ সেঞ্জাম এবং উপকেণ সেবোি (ফ মে, অেবুা্ ফিডফসট / সফ্টওয়যাে  া ল্ফয় সু্কি কমী এবং পলেবাফেে মফধয আেও ভািভাফব ফ াগাফ াগ 
কো  ায়, িােীয় ভাষায় মলুিত উপকেণ, রলতট েতুে আগত লশযার্ীে জেয একট লর্ফসাোস, ইতযাল্) 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয _____________________ 

 

 

7. বাবা-মা ও পলেবােফক সিায়তা কো: (সম্ভাবয তিলবি উৎস টাইফটি I) 

o বাবা-মাফক তাফ্ে সন্তােফ্ে জীবে ও লশযাে সাফর্  িু কোে জেয সু্কি প থাফয় সফু াগ বলৃদ্ধ কো।  

o রলতট সু্কফি লপতামাতাফ্ে জেয লেফসাসথ োিা এবং ইফভন্ট োলিফয়  াওয়া।  

o  টাইফটি ওয়াে সু্কিগলুিফত লপতামাতাফ্ে সংলিিতাে লিয়াফজাোঁ ফরাগ্রাম বজায় োিা।  

o উপফেে ফকােটই েয়  

o অেযােয ____ 

 
8. ফপশাগত উন্নয়ে উফ্যাগ: (সম্ভাবয তিলবি উৎসগলুিে মফধয েফয়ফছ টাইফটি I, টাইফটি IIA, টাইফটি III এবং টাইফটি IV) 
 

o ফেেট ফজোফেশে এবং অেযােয NYSED িালেথং স্টযান্ডাডথ গলুিফত কমীফ্ে রলশযণ (ফ মে গলণত, ইংফেলজ, লবজ্ঞাে, সমাজ লব্যা, ইতযাল্)। 

o ভােুথ য়াি িালেথং ফকৌশি এবং অেিাইে িালেথং ফরাগ্রামগলুিফত কমীফ্ে রলশযণ (ফ মে, সু্কিলজ)। 

o েতুে / েবীে লশযক এবং সু্কি রশাসকফ্ে জেয ফমন্টলেং ফরাগ্রাম র্াে। 

o লশযকফ্ে জেয জব-এমফবফডড সাযেতা এবং লেফ থ্শোমূিক ফকালেং এবং সিায়তা র্াে। 

o সাযেতা এবং গলণফতে উপে ্লৃি লেবদ্ধ কফে ফপশা্াে উন্নয়ফেে বযবিা কো। 

o লশযার্ীফ্ে ফশিাে সিায়তা কোে জেয লশযালেফ থ্শোে ফকৌশিগলুিে লবষফয় লশযকফ্ে জেয ফপশা্াে উন্নয়ফেে আফয়াজে। 

o েতুে ভাষা লিসাফব ইংফেলজ (ইএেএি) এবং লবফশষ লশযাে লশযকফ্ে জেয ফপশা্ােী উন্নয়ফেে আফয়াজে। 

o রশাসকফ্ে জেয ফপশা্ােী উন্নয়ফেে আফয়াজে। 

o ইলতবােক সু্কি এবং ফেণীকফযে পলেফবশ সলৃিে জেয ফকৌশিগলুিে উপে লশযক এবং রশাসকফ্ে রলশযণ (ফ মে, সামলয়ক বেিাফস্তে লবকল্প, ফেফস্টাফেটভ 
েীলত, সাংসৃ্কলতক ও ভাষাগতভাফব উপফ াগী লশযা্াে, সলক্রয় ফেণীকয পলেোিোে ফকৌশি, সামালজক মােলসক লশযণ, অন্তলেথলিত পযপাতিীেতা, ট্রমা 
লবষয়ক  ত্ন, ইতযাল্) 

o  লশযার্ীফ্ে োলি্াে উপে লভলত্ত কফে লশযালেফ থ্শোফক স্বতন্ত্র কোে জেয, মূিযায়ফেে তর্য বযবিাফেে উপে লশযকফ্ে রলশযণ এবং সিায়তা র্াে। 

o উপফেে ফকােটই েয় 

o অেযােয _____________________ 

 



9. জলেফপ তালিকাভুি েয় লডলিফক্টে এমে উফ্যাগগলুিফক আপলে  ল্ সমর্থে কফেে, তািফি অেগু্রি কফে এিাফে আপোে ধােণা উপিাপে কেেু _________। 
 

10.  পাবলিক সভায় ফেডাফেি তিলবফিে লডলিক্ট কেসলিফডফটড অযালেফকশফে রস্তুত কোে জেয অলতলেি অংশীজে মতামত এবং অংশগ্রিণ সম্ভব কোে িফযয জিুাই 
এবং আগফস্টে জেয, বযলিগত উপলিলতে পলেবফতথ , একট অেিাইে লমটং লসলেজ লেধথালেত িফয়ফছ। সভাে তর্য ফজিাে ওফয়বসাইট 

www.buffaloschools.org এবং লবলপএস পযাফেন্ট ফসন্টাফেে ফেসবকু পষৃ্ঠাে মাধযফম পাওয়া  াফব।  াো সাইে আপ কফেফছে তাফ্ে কাফছ ইফমি এবং ফটেট 

সতকথ তাও পাোফো িফব। 

2022-2023 ফেডাফেি লশযা তিলবফিে জেয কেসলিফডফটড অযালেফকশে লমটং লসলেজ 

 
মঙ্গিবাে, 12 জিুাই লবকাি 5:30 -  টাইফটি I এবং  টাইফটি IIA  

 আমো আমাফ্ে িস়িা পলেকল্পোগলুি জাোব এবং এই ফযত্রগলুিে জেয বাফজট রস্তুফত আপোে মতামত জােফত োইব: 

 সম্পূেক লশযাগত সিায়তা (ফ মে, প়িা / গলণত িস্তফযপ) 

 লপতামাতাে সংলিিতা 

 ফপশাগত উন্নয়ে   

 
মঙ্গিবাে, 19 জিুাই লবকাি 5:30 – টাইফটি III &  টাইফটি IV 

 আমো আমাফ্ে িস়িা পলেকল্পোগলুি জাোব এবং এই ফযত্রগলুিে জেয বাফজট রস্তুফত আপোে মতামত জােফত োইব: 

 বিুভালষক লশযা 

 একাফডলমক সমলৃদ্ধ 

 অযাডভান্সড ফেসফমন্ট 

 লভজয়ুাি এবং পােেেলমং আটথ স 

 সামালজক ও মােলসক সমর্থে 

 লশযামূিক র লুি 

 
মঙ্গিবাে, 23 আগস্ট  লবকাি 5:30 - ফেডাফেি ফরাগ্রাম বাফজট 

 জিুাইফয়ে সভাগলুি ফর্ফক আপোে মতামত বযবিাে কফে, আমো  এই বাফজটগলুি প থাফিােো কেব: 

  টাইফটি I  

  টাইফটি IIA  

  টাইফটি III  

  টাইফটি IV  

 
 

 

অেগু্রি কফে লেেলিলিতগলুিে মফধয একট লেবথােে কেেু : 

o আলম িুব আগ্রিী, এবং আলম কমপফয একট অেিাইে সভায় অংশ ফেওয়াে পলেকল্পো কেলছ। 

o আলম িুব আগ্রিী, লকন্তু ওফয়লবোে ফ্িাে জেয রফয়াজেীয় র লুি আমাে কাফছ ফেই। 

o আলম িুব আগ্রিী, লকন্তু অংশগ্রিফণে জেয আমাে একজে অেবুা্ক রফয়াজে। (েীফেে "অেয" িাফেে ভাষা উফেি কেেু) 

o আলম ওফয়লবোে ফ্িফত আগ্রিী েই তফব অোে কোে জেয আপোফক ধেযবা্। 

o অেযােয ____  

http://www.buffaloschools.org/

