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 "লিশু এবং পলরবারফক সবার িনয উচ্চ লিক্ষাগত অিেন লনক্তিত করা" 
 

 

           Bengali 

 প্রিয় প্রিপ্রিএস পিরেন্টস ~~ 
 

 িারের া িািপ্র ক সু্ক সমূরেে 'প্রিক্ষািৃপ্রি িারগ েইন জাপ্রনরয়রে: টি া এমন সুফযাফগর পফথ্ যাওযার গযারালি 

লিফব যা আমাফির লিক্ষাথ্ী এবং অলিিাবকফির কফ ার পলরশ্রম, প্রলতশ্রুলতবদ্ধতা এবং সহফযালগতার 

লবলনমফয অিেন এবং সা ফ যর লিফক পলরিাল ত করফব।  
 

 পকাপ্রিড-১৯ এে কােরে পজ াটি িন্ধ েওয়ায় পজ া করয়ক োজাে প্রডিাইস েস্তান্তে করেরে। এই প্রডিাইসগুপ্র  

সোয়ক, তরি প্রিক্ষার্থীরেে তারেে সারর্থ োয়িদ্ধ েওয়া েেকাে। প্রিক্ষার্থীরেে অিিযই তারেে প্রডিাইসগুপ্র ে যত্ন প্রনরত 

েরি। ২০২১ সার ে ১ া পেিরুয়ােী আমো আিােও প া াে সারর্থ সারর্থ আেও সরেতন েওয়াে িতযািা েরয়রে। 

 

 লডিাইস এবং িািোর অবিযই লিক্ষাথ্ী সু্কফ  

প্রলতটে লিন যাতাযাত করার সময  সু্কফ  যাওযা 

এবং টনওযা উলিত। 

 
লডিাইসটে সুরলক্ষত করফত লডিাইসগুল  অবিযই 

একটে বযাকপযাক বা সু্ক  বযাফগ পলরবহণ করফত 

হফব 

 

 
 টকালিড সুরক্ষা টপ্রাফোকফ র কারফণ 

লডিাইসগুল  অনয লিক্ষাথ্ীফির সাফথ্ িাগ করা 

উলিত নয 

 

 

 লডিাইসগুল  প্রলত রাফত সমূ্পণ ে িািে করা 

উলিত 

 



 

"লিশু এবং পলরবারফক সবার িনয উচ্চ লিক্ষাগত অিেন লনক্তিত করা"  
 

লডিাইসগুল  অবিযই একটে িালযত্বিী  এবং 

ননলতক পদ্ধলতফত বযবহার করা উলিত যা 

লিক্ষািান এবং টিখার পলরফবফি টকানও বাধা 

সৃটি কফর না। 
 

 
 যলি কম্পম্পউোর হালরফয যায বা িুলর হফয যায তফব 

অলব ফে একটে পুল ি প্রলতফবিন িাফযর করফত 

হফব। প্রলতফবিন িাফযর করা হফ  টি া লডিাইসটে 

বন্ধ কফর টিফব 

 

 প্রলতফবিফনর একটে অনুল লপ ১৫১৫ সাউথ্ 

পাকে অযালিলনউফত উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও 

প্রলিক্ষণ টকফের কমীফির কাফে আনফত হফব 

বা লিক্ষাথ্ীর লববরণ (নাম, সু্ক , টগ্রড) সহ 

bpsinventory@buffaloschools.org এ ইফম  

করা উলিত।  

  

 টকানও পুল ি প্রলতফবিন বযতীত টকানও 

প্রলতস্থাপন লডিাইস িালর করা হফব না। 

 

 অনফুরাধ প্রলতস্থাপফনর সময যলি পরুাফনা 

পাওযার কডেটে ল লরফয টিওযা হয তফব 

পাওযার কডেগুল  টকব মাত্র টকানও িািে 

োডাই প্রলতস্থাপন করা হফব 

 
ক্ষলতগ্রস্থ এবং ধ্বংস হওযা লডিাইসগুল  টমরামত 

বা প্রলতস্থাপফনর িনয উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও প্রলিক্ষণ 

টকফের কমীফির কাফে উপস্থালপত করা উলিত। 

 

 
১৫১৫ সাউথ্ পাকে এলিলনউ  

বাফ াফ া,  এনওযাই-১৪২২০ 

টসামবার-শুক্রবার  

সকা  ১০ো-লবকা  ৪ো 

৭১৬-৮১৬-৭১০০ 

 

 অনুস্মােক প্রেসারি, প্রিক্ষার্থীরেে িযুক্তি সম্পপ্রকেত সমস্ত প্রিষয় ১৫১৫ সাউর্থ িাকে অযাপ্রিপ্রনউ, িারের া, 

এনওয়াই ১৪২২০ এ সকা  ১০ িা পর্থরক ৪ িা, পসামিাে পর্থরক শুক্রিারেে মরযয সরবাযন কো উপ্রেত। প্রিতা-

মাতা / প্রিক্ষার্থীো আইটি পেল্প পডস্করক (৭১৬) ৮১৬-৭১০০ এ ক  করে অিিন ১ এ - িযুক্তি সোয়তাে 

জনয ক  কর ুন।  


