
 

T&I 31557 (Bangla/Bengali) 

26 জুন, 2020 
 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
 
আমাদেি ববশীিভাদর্ি জীবদ্দশায় বে অপ্রভজ্ঞতা হদয়দে, বেই তুলনায় েবদেদয় েযাদলঞ্জপূর্গ, েবদেদয় ির্াঢ় প্রশক্ষা বেদিি আজ হদে 
বশষ প্রেন। আপনাি িদেষ্টায় আপ্রম প্রবনম্র এবং আপনাদেি েন্তান—আমাদেি উজ্জ্বল প্রশক্ষার্গীবৃদেি জনয আপ্রম র্প্রবগত।  
 
আপ্রম জাপ্রন র্ত বেদেম্বি মদন হদে বেন কত বেি বপপ্রিদয় বর্দে, এবং ঐ েময়প্রিদক এখন বলা হয় “COVID-এি আদর্” আি 
“COVID-এি পদি”। এিা মদন িাখদত হয়ত কপ্রিন হদব, প্রকন্ত প্রবশ্ববযাপী এই েংক্রমর্ আমাদেি জীবন ওলি-পালি কদি বেয়াি 
আদর্, আমিা প্রেপ্রি জুদে অপ্রিকতি প্রি-K ডুয়াল লযাঙু্গদয়জ (দ্বৈত ভাষা) বিাগ্রাম োলু কদিপ্রে, আমাদেি বিকডগ েংখযক প্রশক্ষার্গীদেি 
কদলদজ এনদিাল কিদত বেদখপ্রে, এবং কপ্রমউপ্রনপ্রি সু্কলগুদলা আমাদেি প্রশক্ষার্গীদেি জীবন কতিুকু উন্নপ্রতমূলক পপ্রিবতগন কদিদে তা 
বজদনপ্রে—এগুদলা আমাদেি অদনক অজগদনি মাত্র কদয়কপ্রি। এগুদলা েবগুদলাি এখদনা গুরুত্ব আদে কাির্ আমাদেি বেদলদমদয়দেি 
উপি এিা বাস্তব-জীবদন, ইপ্রতবােক িভাব বেদল।  
 
এবং এিপি, হিাৎ কদি, বোমবাি, 16 মােগ উপপ্রিত হয়, এবং বকাদিানাভাইিাে বেদশি েবগ বৃহৎ সু্কল প্রেদেমপ্রিদক নতুনভাদব 
ভাবনা কিদত বািয কদি, েকল সু্কল ভবন বন্ধ কিদত হয় এবং 1.1 প্রমপ্রলয়ন প্রশক্ষার্গীদক েূি বর্দক প্রশক্ষায় (প্রিদমাি লাপ্রনগং) উত্তির্ 
কিদত হয়। আমাি কাদে, আদর্ি বেদয় “COVID-এি পদিি” েময়প্রি অেম্ভব প্রেত্তাকষগক হদয় বর্দে। আপ্রম এিা জাপ্রন কাির্ র্ত 
প্রতন মাে আপ্রম বেখপ্রে আপনাদেি েন্তানিা আপনাি িান্নাঘদি দ্ববজ্ঞাপ্রনক পিীক্ষা কদিদে, আপনাি প্রলপ্রভং রুদম েুক্তিাদেি েংপ্রবিান 
প্রবষয়ক প্রবতকগ স্প্যাপ্রনশ ভাষায় কদিদে, এবং বযান্ড (েলীয় বােয) অনুশীলন ও বশকপ্রস্প্য়াি আয়দত্ত জুম (Zoom)-এ অংশগ্রহর্ 
কদিদে।  
 
বকাদিানাভাইিাদেি কািদর্ আপপ্রন, আপনাি পপ্রিবাি, এবং আপনাি কপ্রমউপ্রনপ্রি েখন িভাপ্রবত হদয়দে, এি মাদেই আপনাদেি 
েন্তানিা এই অোিাির্ কৃপ্রতত্ব অজগন কদিদে। েুুঃখজনকভাদব, COVID-19-এি কািদর্, আমাদেি পপ্রিবাদিি কাদেি মানুষদেি 
পাশাপাপ্রশ 79 জন প্রডপািগদমন্ট অভ এডুদকশন কপ্রমগবৃেদক আমিা হাপ্রিদয়প্রে। আমাদেি প্রিয়জন, বনু্ধবান্ধব, আি েহকপ্রমগিা োিা 
আমাদেি জীবন ও কাজ অর্গবহ কদিদে, তাদেিদক োো আমিা কখদনাই আদর্ি মত হব না। আমিা কখদনাই তাদেি একজনদকও 
ভুদল োদবা না। তািা আমদেি হৃেদয়, আমাদেি সৃ্মপ্রতদত, এবং আমাদেি বেদলদমদয়দেি মাদে ববেঁদে র্াকদবন।  
 
আপ্রম েবেময়ই বপ্রল বে প্রপতামাতা আি পপ্রিবাি হদে েবদেদয় গুরুত্বপূর্গ অংশীোি, প্রকন্তু এই বেি এিা অদনক ববপ্রশ েতয িমাপ্রর্ত 
হদয়দে, কাির্ আপনািা আপনাদেি েন্তাদনি প্রশক্ষক, বকাে, ও এই অপ্রনপ্রিত প্রবদশ্ব অবযাহত উপপ্রিপ্রতদত পপ্রির্ত হদয়দেন। আপনাদেি 
েন্তানদেি েমূ্পর্গ র্তানুর্প্রতক েময়েূপ্রেি জনয আপনাদেি জীবনও ওলি-পালি হদয় বর্দে। আপ্রম জাপ্রন আপনািা তাদেি জনয কতিা 
তযার্ স্বীকাি কিদেন, তাদেি ভপ্রবষযত প্রনদয় কতিা উপ্রৈগ্ন, এবং তাদেি জনয আপনাি ভালবাো কতিা র্ভীি। বাপ্রেদত আপনাি 
বেদলদমদয়ি বলখাপোি েহায়তায় আপনাি িদেষ্টাি জনয আপ্রম আপনাদক িনযবাে প্রেদয় বশষ কিদত পািদবা না।  
 
োম্প্রপ্রতক েপ্তাহগুদলাদত, আমাদেি প্রেপ্রি ও বেশ েখন উত্তপ্ত হদয় আদে এবং োদেি োপ্রয়ত্ব বেবা ও েুিক্ষা বেয়া, তাদেি হাদত 
কৃষ্ণাঙ্গদেি ববগদিাপ্রেত িার্হানীদত েবাই মমগাহত, তখন আপপ্রন প্রশক্ষা অবযাহত বিদখদেন। আমাদেি েকদলি জনয এিা একপ্রি 
মমগপীোোয়ক েময়। পদ্ধপ্রতর্ত বর্গবাে এই বেদশ বশ্বতাঙ্গ প্রভন্ন অনয বদর্গি মানুষদেি প্রবপেগ্রি কদি; এদত বকাদনা প্রবতদকগি অবকাশ 
বনই; এবং বেইেব প্রনউ ইয়কগবােীি জনয েপ্রতযকাদিি পপ্রিবতগন আবশযই শুরু হদত হদব আমাদেি সু্কলগুদলাদত।  
 
আপ্রম অঙ্গীকাি কিপ্রে বে আমিা এই বেি ো প্রশদখপ্রে এবং পদ্ধপ্রতর্ত দ্ববষময ো এই সঙ্কট আদিা ববপ্রশ উদমােন কদিদে তা েূি 
কিদত আদিা বজািাদলাভাদব কাজ কিদবা। এদত অন্তভুগক্ত অবযাহতভাদব একপ্রি েৃঢ়, অন্তভুগক্ত, নযােয, ও বর্গবােহীন প্রশক্ষা বযবিা 
অবযাহতভাদব র্দে তুলদবা। আপ্রম অঙ্গীকাি কিপ্রে বে আমিা অবযাহতভাদব আপনাি েন্তাদনি কৃপ্রতত্ব ও অজগদনি িপ্রত মদনাপ্রনদবশ ও 
উদ োপন কিদবা। আপ্রম অঙ্গীকাি কিপ্রে বে আপ্রম আপনাদেি ও আপনাদেি েন্তানদেি পােঁদশ র্াকদবা, এক মূহুদতগি জদনযও তাি 
বযতযয় হদব না—আমাদেি েমু্মদখ বে বকাদনা েযাদলঞ্জই আেুক না বকন। পিবতগী কদয়ক মাদে, আমাদেি পপ্রিবািদেি েপ্রক্রয়ভাদব 

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/077-19/mayor-de-blasio-chancellor-carranza-47-new-pre-k-dual-language-programs-across-every#/0
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/560-19/mayor-de-blasio-chancellor-carranza-record-high-48-782-new-york-city-students#/0
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/046-20/mayor-de-blasio-chancellor-carranza-success-community-schools-increased-academic#/0
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পপ্রিদষবা প্রেদত আমিা োমাি সু্কল, প্রমল হাব, প্রিপ্রজওনযাল এনপ্রিেদমন্ট বেন্টাি, এবং ইমাদজগন্সী োইল্ড বকয়াি বেন্টািেমূহ পপ্রিোলনা 
কিদবা। আপ্রম অঙ্গীকাি কিপ্রে বে আপনাদেি েন্তান বে প্রশক্ষা োপ্রব কিদে ও িাপয—একপ্রি প্রশক্ষা ো তাদেি েুপ্রশপ্রক্ষত, োপ্রয়ত্ববান, 
েয়াশীল িাপ্তবয়স্ক হদয় উিদত েক্ষম কিদব এবং প্রবশ্বদক পপ্রিবতগন কিদত েুেপ্রিত কিদব।  
 
আপ্রম জাপ্রন এই েল-এ (বহমদন্ত) প্রশক্ষা বযবিা বকমন হদব তা জানদত আপনািা দ্ববিভাদব উপ্রৈগ্ন। আমাদেি আেনগুদলাদত অবপ্রিত 
এক প্রমপ্রলয়দনি ববপ্রশ বেদলদমদয়দেি জনয একপ্রি বপ্রলষ্ঠ পপ্রিকল্পনা দ্বতপ্রি কিদত আমিা প্রেন-িাত কাজ কদি োপ্রে। আেন্ন 
েপ্তাহগুদলাদত আপপ্রন আদিা তর্য পাদবন—এদত অন্তভুগক্ত সু্কদলি ির্ম প্রেন—েখন আমিা বেি ও বেডাদিল েিকাদিি কাে বর্দক 
িদয়াজনীয় পর্প্রনদেগশনা পাদবা ো আমাদেি পপ্রিকল্পনা েূোন্ত কিদত পর্ খুদল বেদব। আমাদেি আপনাি পর্প্রনদেগশনাও িদয়াজন! 
2020-এি েল (বহমন্ত) আপপ্রন বকমন োইদেন অনুগ্রহ কদি তা আমাদেি জানাদত আমদেি সু্কদল বেিা েংক্রান্ত জপ্রিপপ্রি (প্রিিানগ িু 
সু্কল োদভগ) schools.nyc.gov/returntoschool2020 -োইদি মঙ্গলবাি, 30 জুন-এি মদিয পূির্ করুন। এিা আমিা েখন সু্কদল 
প্রেদি আেদবা তখন েকদলি োপ্রহো পূিদর্ েহায়তা কিদব।  
 
আমিা একোদর্ ো পাি কদি এদেপ্রে, তািপি আমিা আমাদেি প্রশক্ষার্গীদেি অোিাির্ অজগন উদ োপন না কদি প্রশক্ষা বেিপ্রি বশষ 
কিদত পাপ্রি না। 30 জুন, 2020 ক্লােদক উদ োপন কিদত, একপ্রি প্রেপ্রিবযাপী গ্রযাজুদয়শন উৎেদব আপ্রম আপনাদেি আমাি; বময়ি প্রড 
ব্লাপ্রেও; িাক্তন NYC পাবপ্রলক সু্কল প্রশক্ষার্গী ও প্রশক্ষকর্র্; প্রলন-মযানুদয়ল প্রমিান্ডা; এবং অনযানয খযাপ্রতমান বযপ্রক্তদেি োদর্ বোর্োন 
কিদত আমন্ত্রর্ জানাপ্রে। আপপ্রন এিা উপদভার্ কিদত পািদবন েন্ধযা 7 p.m. বর্দক, েযাদনল PIX 11 এবং nycclassof2020.com 
োইদি। অনুগ্রহ কদি আমাদেি োদর্ বোর্ প্রেন!  
 
এবং আমাদেি প্রশক্ষার্গীদেি জনয আদিা একপ্রি েমকিে ব্যাপার: আমিা DOE পপ্রিবাদিি েকল বয়েীদেি জনয এই গ্রীদে আদিা 
অপ্রিক েংখযক ই-বুকস  এবং অপ্রডওবুকস  প্রেদত বপদি আমিা অতযন্ত আনপ্রেত, এবং এগুদলা এখন হাদত পাওয়া অতযন্ত েহজ। 
শুিুমাত্র আপনাি প্রশক্ষার্গীি DOE লর্ইন বযবহাি করুন; বকাদনা োইনআপ িদয়াজন বনই। বশখা অবযাহত িাখা আি কল্পনাদক েুেুি 
িোিী কিাি জনয গ্রীেকালীন প্রিপ্রডং অতযন্ত গুরুত্বপূর্গ, েুতিাং অনুগ্রহ কদি এই েমৎকাি প্রিদোেগগুদলা খুেঁজদত 
schools.nyc.gov/summerreading প্রভপ্রজি করুন। েপ্রে আপপ্রন একপ্রি DOE-ইেুযকৃত আইপযাড বপদয় র্াদকন, এই পািগুদলা 
বপদত বেিায় আপনাআপপ্রনভাদব বোিা (Sora) অযাপপ্রি ইনেল কিা র্াকদব—প্রকন্তু বোিা বযবহাি কিদত আপনাি একপ্রি DOE-
ইেুযকৃত প্রডভাইদেি িদয়াজন বনই। আপপ্রন বেদকাদনা প্রডভাইদে অযাপপ্রি ডাউনদলাড কিদত পাদিন, আপনাি প্রশক্ষার্গীি DOE লর্ইন 
বযবহাি করুন, এবং পো শুরু করুন।  
 
আপ্রম িায়শই বপ্রল বেদকাদনা িান বর্দক আমাদেি েবদেদয় বেিা প্রশক্ষার্গী, োে, এবং পপ্রিবাি িদয়দে। এই বেি, েদেহাতীতভাদব 
আপপ্রন তা েপ্রতয িমার্ কদিদেন। একপ্রি অপ্রিকতি ভাদলা প্রবশ্ব র্দে তুলদত আপপ্রন আমাদেি েহায়তা কিদেন। আপনাি িপ্রত আমিা 
আজ এবং িপ্রতপ্রেন কৃতজ্ঞ।  
 
একপ্রি েমৎকাি গ্রীে উপদভার্ করুন। আমিা আপনাদেি োদর্ বেদেম্বদি প্রমপ্রলত হদত অিীি আগ্রদহ অদপক্ষা কিপ্রে।  
  
প্রবনীত,  

       
প্রিোডগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)       
েযাদন্সলি        
প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রডপািগদমন্ট অভ এডুদকশন    

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
http://schools.nyc.gov/returntoschool2020
https://www.nycclassof2020.com/
http://schools.nyc.gov/summerreading

