
 

বাফেফিা পাবলিক সু্কি 

অলিিাবক পলিবহন প্রলিদান পাইিট প্প্রাগ্রাম লনফদে লিকা 

 
ওিািলিউ 

বর্ত মান ফার্স্ত  রু্স্ডেন্ট বাস ড্রাইভাডেে ঘাটতর্ে প্রতর্তিযা তিডসডব, বাডফডলা তসটি সু্কল তেতিক্ট বাফেফিা পাবলিক 
সু্কফিি পযাফিন্ট ট্রান্সফপাফটে িন লিইম্বািসফমন্ট পাইিট প্প্রাগ্রাম চালু কোে প্রস্তাব কেডে। এই প্প্রাগ্রামটি 
অতভভাবকডেে তি-সাপ্তাতিক আতথতক প্রতর্োন প্রোন কেডব১  যাো প্েচ্ছায র্াডেে সন্তান (বাচ্চাডেে) যাো BPS-

প্রেত্ত িলুে-বাস পতেবিন পাওযাে প্যাগ্য র্াডেে অপ্ট-আউট কেডর্ প্বডে প্নয। অনুগ্রহ কফি মফন িাখফবন: 
একটি েমে ১০৯৯  তিলি কিা হফব। এই প্প্রাগ্রাডম অংশগ্রিণকােী অতভভাবকো ২০২২-২০২৩ সু্কল বেডেে সমযকাডলে 
জনয র্াডেে সন্তানডেে (বাচ্চাডেে) সু্কডল এবং/অথবা সু্কডল তনডয যাওযাে জনয োযী থাকডবন। 

অতভভাবক অংশগ্রিণকােীডেে ৬২.৫  প্সন্ট/মাইল, অভযন্তেীণ োজে পতেডেবা (IRA) মাইডলজ পতেডশাডেে িাে 
অনুসাডে, র্াডেে সন্তানডক (বাচ্চাডেে) সু্কডল এবং/অথবা সু্কল প্থডক তনযতমর্ সু্কডলে তেডন সকাডল, তবডকডল বা উভয 
সমডয পতেবিডনে জনয পতেডশাে কো িডব।  

প্ াগ্যিা 

প্প্রাগ্রাডম অংশগ্রিডণে জনয প্যাগ্য তবডবতচর্ িডর্, তনম্নতলতির্গুতল অবশযই আডবেন কেডর্ িডব:  

• োত্রডেে অবশযই বাফ াফ া , নিউ  ইয়র্ক  -এ থাকডর্ িডব এবং BPS-প্রেত্ত িলুে বাস পতেবিডনে জনয প্যাগ্য িডর্ 
িডব। 

              o একজন োডত্রে বাসস্থান অবশযই সু্কল প্থডক .৭ মাইডলে প্বতশ িডর্ িডব বা োত্রডেে অবশযই 
র্াডেে ের্ন্ত্র তশক্ষা পতেকল্পনা (IEP) অনুযাযী পতেবিডনে জনয মডনানীর্ কেডর্ িডব 

• যতেও পতেবাডেে বাবা-মা উভডযেই প্প্রাগ্রাডম নতথভুক্ত কোে তবকল্প েডযডে, শুেুমাত্র একজনই প্রতর্টি 
সন্তাডনে জনয প্রতর্োন োতব কোে প্যাগ্য। 

• তপর্ামার্াডেে সকাল, তবডকল বা উভডযে জনয BPS-প্রেত্ত িলুে-বাস পতেবিন প্থডক অপ্ট-আউট কোে 
তবকল্প েডযডে। 

িালিকািুলি 

এই পাইলট প্প্রাগ্রামটি ১৫০০  প্যাগ্য অতভভাবক অংশগ্রিণকােীডেে পতেডেবা প্েডব যাো নতথভুক্ত কো িডযডে৷ ২০২২-
২০২৩ সু্কল বেডেে জনয প্প্রাগ্রাডম নতথভুক্ত কোে জনয, তপর্ামার্াডেে অবশযই প্িালা র্াতলকাভুতক্তে সমযকাল 
প্সামবাি, ৩ই অফটাবি - শুক্রবাি, ১৪ই অফটাবি র্াতেডি BPS পযাফিন্ট ট্রান্সফপাফটে িন লিইম্বািসফমন্ট পাইিট 
প্প্রাগ্রাম িালিকািুলি েমেটি পূেণ কডে সাইন-আপ কেডর্ িডব। র্াতলকাভুতক্ত ফমতগুতল প্রাপ্ত িমানুসাডে 
কালানুিতমকভাডব সংিযা কো িডব। প্রডযাজডন অডপক্ষমাণ র্াতলকা তর্তে কো িডব। 

 

যতে BPS প্প্রাগ্রামটি বাস্তবাযডনে সাডথ এতগ্ডয যায, প্রথম ১৫০০  প্যাগ্য অতভভাবক যাো প্প্রাগ্রাডম নতথভুক্ত িডবন 
র্াো ইডমল তবজ্ঞতপ্ত পাডবন, যাে মডেয একটি শুরুে র্াতেি েডযডে, এবং ২০২২ -২০২৩  সু্কল বেডেে বাতক সময 
র্াডেে প্প্রাগ্রাডম অংশগ্রিডণে আশা কো উতচর্। িােত তশপ তেডেজডমন্ট প্কস-বাই-ডকস তভতত্তডর্ তবডবচনা কো িডব। 

(Bengali) 



 
 

ঠিকানা পলিবিে ন 

যতে প্কাডনা তশশু এবং/অথবা তপর্ামার্াে বাত়িে ঠিকানা সু্কল বেডে পতেবতর্ত র্ িয, র্ািডল অতভভাবকডক অবশযই 
প্রথডম সন্তাডনে সু্কডলে সাডথ প্যাগ্াডযাগ্ কেডর্ িডব সু্কডলে ইনতফতনট কযাম্পাস তসডর্স্ডম র্াতলকাভুক্ত ঠিকানা 
আপডেট কেডর্। নরু্ন ঠিকানাটি BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org-এও ইডমল কো 
উতচর্ যাডর্ প্রতর্োডনে মাইডলডজে িাে সামঞ্জসয কো যায। অনুগ্রি কডে মডন োিডবন: প্রতর্োন মাইডলডজে 
িােগুতল সামঞ্জসয কোে আডগ্ নরু্ন ঠিকানাটি প্রথডম ইনতফতনট কযাম্পাস তসডর্স্ডম আপডেট কেডর্ িডব। 

 

১। প্যাগ্য তপর্ামার্াডক জন্ম তপর্ামার্া বা পতেচযতাকােী তিসাডব সংজ্ঞাতযর্ কো িয যাো একটি সন্তাডনে জনয আইনর্ োযী৷ 

  



প্প্রাগ্রাফমি লববিণ 

নীডচে তবশে তববেণ শুেমুাত্র বাফেফিা পাবলিক সু্কফিি পযাফিন্ট ট্রান্সফপাফটে িন লিইম্বািসফমন্ট পাইিট প্প্রাগ্রাম 

এে তনতির্ অতভভাবক নতথভুক্তডেে জনয প্রডযাজয। 

• মাইডলজ তেইম্বােসডমন্ট প্পডমন্ট একটি রৃ্র্ীয পডক্ষে তবডির্া িাো প্রতিযা কো িডব- ২২ সেঞু্চনি সের্ফিা নিে।  

• একবাে একজন তপর্ামার্াে র্াতলকাভুতক্ত তনতির্ িডয প্গ্ডল, ২২ সেঞু্চনি সের্ফিা নিে-এে একজন প্রতর্তনতে 
অথতপ্রোন প্রতিযাকেডণে তবশে প্শযাে কোে জনয অতভভাবডকে সাডথ প্যাগ্াডযাগ্ কেডবন। 

• অতভভাবকো শুেুমাত্র প্সই তেনগুতলে জনয মাইডলজ প্রতর্োন পাডবন প্যতেন র্াডেে োত্রো সু্কডল যায৷ 
উপতস্থতর্ প্রতর্তেন যাচাই কো িডব।  

• প্রাথতমক অথতপ্রোডনে জনয, অনুগ্রি কডে প্রতর্োন পাওযাে জনয মাস প্শে িওযাে ৩০ তেন পযতন্ত সময 
তেন। 

• ২০২২ -২০২৩ সু্কল বেডেে জনয প্প্রাগ্রাডমে প্রতর্োন বৃিস্পতর্বাে, ২২ফেজনু, ২০২৩ পযতন্ত প্রডযাজয। পেবর্ী সু্কল 
বেডে প্প্রাগ্রামটি চলডর্ থাকডল অতভভাবকডেে (পুনোয) নতথভুক্ত কেডর্ িডব। 

• প্রশ্নগুতলে জনয অনুগ্রি কডে BPStransportationreimbursement@buffaloschools.org ইডমল করুন। 
েনযবাে! 

 
 

দায়বদ্ধিা লববৃলি 

 “লবলপএস পযাফিন্ট ট্রান্সফপাফটে িন লিইম্বািসফমন্ট প্প্রাগ্রাফমি লবফবচনায় এবং িাি লবলনমফয়, আলম আমাি সন্তাফনি পফে, 
আমাি লনবোহকফদি পে প্েফক সম্মলি জানাই এবং আমাি সন্তাফনি সু্কি পলিবহফনি প্রফয়াজনীয়িাগুলি গ্রহণ এবং প্রদান 
কিাি জনয অপেণ কলি৷ আলম সম্মি প্  বাফেফিা লসটি সু্কি লিলিট আমাি সন্তাফনি সু্কি পলিবহফনি জনয প্কাফনািাফবই 
দায়ী বা দায়ী োকফব না। আলম দয বাফেফিা লসটি সু্কি লিলিট এবং এি এফজন্ট, কমেকিে া, কমেচািী এবং প্েচ্ছাফসবকফদি 
প্  প্কানও দালব প্েফক মুলি লদফি এবং লচিিফি অবযাহলি লদফি সম্মলি লদলচ্ছ  া আমাি লনফজি হফি পাফি বা প্  প্কানও 
দালব বা দালবগুফিা, েলিি লবষফয় আলম আমাি সন্তাফনি পফে আনফি পালি, এইিাফব পলিবহফণি েফি উদূ্ভি প্  প্কাফনা 
উপাফয় অবফহিাি লিলিফি দালব বা লক্রয়াকিাপ। আলম বাফোফিা লসটি সু্কি লিলিট  প্ক প্ ফকান এবং সমস্ত দালব বা 
দালব, েলি, দালব বা লক্রয়াকিাপ প্েফক িো কিফি এবং েলিপিূণ লদফি সম্মি,  াি মফযয অবফহিাি উপি লিলি কফি 
োকা সহ, এই পলিবহন প্েফক উদূ্ভি প্  প্কানও উপাফয়। আলম বাফোফিা  লসটি সু্কি লিলিফটি উপফিাি বলণেি পলিবহফন 
একটি বীমাকৃি প্মাটি গ্াল়ি বযবহাি কিাি প্রফয়াজনীয়িা বুঝফি পালি এবং িাফি সম্মি।" 

 

 

 

 

 

 

 

 


