
 

 
T&I 31360 Update for Families Zoom May 6 2020 ( Bangla-Bengali ) 

6 েম, 2020 
ি�য় পিরবারবগর্, 
 

একিট নতুন মােসর শুরুেত, যখন আমরা িসিটর সকেল একসােথ COVID-19 মহামািরর িবরুে� লড়াই কের যাি�, আমােদর পিরবােররা এবং 
আমােদর �ুল কিমউিনিটগুেলার সকলেক, দূর েথেক িশক্ষার (িরেমাট লািনর্ং) জেনয্ আপনার েয তথয্, টুলস, এবং িরেসাসর্ �েয়াজন তা আমরা 
অবয্াহতভােব �দান কের যাি�। স�ূণর্ভােব দূর েথেক িশক্ষা (িরেমাট লািনর্ং)-এর অনািব�ৃত েক্ষে� আমােদর নতুন �ার উে�াচন করা একিট 
চলমান �ি�য়া। এই সবিকছুর মােঝও, আমােদর লক্ষয্ এবং �াধানয্ িহেসেব রেয়েছ আমােদর কিমউিনিটর �া�য্, সুরক্ষা, এবং িনরাপ�া। 
 

আপনার হয়েতা মেন আেছ, িমিটং চলাকােল অনাকাি�ত এবং অিনরাপদ বয্াঘাত সহ, আমােদর িশক্ষাথর্ী ও �াফেদর সুরক্ষা ও িনরাপ�া জিনত 
উে�েগর কারেণ, এি�েলর �থম িদেক আমরা জুম (Zoom) বয্বহাের িনেষধাজ্ঞা জারী কেরিছলাম। এটা একিট কিঠন িস�া� িছল, িক� ঝঁুিক 
পযর্ােলাচনার পর, আমরা বুেঝিছলাম েয এটা আমােদর �ুল কিমউিনিটর সেবর্া� �ােথর্ েনয়া হেয়িছল। আমরা যখন এি�েল েঘাষণা িদেয়িছলাম 
তখন উে�খ কেরিছলাম েয, িশক্ষাথর্ী, িশক্ষক, এবং DOE কিমউিনিটর অনয্ সকেলর িশক্ষাথর্ীর েগাপনীয়তার �িত ��া েরেখ িনরাপদ ও 
সুরিক্ষতভােব এেক অেনয্র সােথ আলাপচািরতা িনি�ত করেত আমরা জুম (Zoom) ও অনয্ানয্ অনলাইন সহেযািগতার �য্াটফমর্গুেলার সােথ 
স�ৃ� হেবা।  
 

আমরা আনে�র সােথ েঘাষণা িদি� েয এখন, পরবতর্ী কেয়ক স�াহ ক�ািনর সােথ একেযােগ কাজ করার পর, আমরা এখন জুম (Zoom) 
একিট িনরাপদ, সুরিক্ষত �য্াটফমর্ িহেসেব DOE জুেড় বয্বহােরর জেনয্ অফার করেত সক্ষম। িশক্ষা এবং একেযােগ কাজ করার জেনয্ সকল �ুল 
এবং িশক্ষাথর্ীর জেনয্ িবনামূেলয্ একিট েক�ীয়, সুরিক্ষত DOE অয্াকাউ� পােব। জুম (Zoom)-এর সােথ আমােদর কােজর মেধয্ রেয়েছ ডয্াটা 
এনি�পশন এবং মজুত (ে�ােরজ) িবষেয় একমত হওয়া, আমােদর �য্াটফেমর্ েসিটংস্  ৈতির করা েযন শুধুমা� DOE-এর অংশ�হণকারীগণ ও 
িবেষশভােব আমি�ত অিতিথরা �াসরুম অথবা িমিটংেয় �েবশ করেত পােরন, িমিটংেয়র আম�ণকারীেদর (েহা�) অিধক িনয়�ণ �দান করা। 
 

এর মােন হে� েয: 
• সকল �াফ এবং িশক্ষাথর্ীেদর জুম (Zoom) বয্বহার করেত অবশয্ই DOE-এর নতুন েক�ীয় অয্াকাউ� বয্বহার করেত হেব  
• সকল DOE িশক্ষাথর্ী এবং �াফ nycdoe.zoom.us -এ তােদর DOE ইেমইল এবং পাসওয়াডর্ বয্বহার কের সাইন ইন করেত সক্ষম 

হেব, এবং জুম (Zoom) েযসব সুিবধা অফার করেত েসগুেলার সবগুেলা বয্বহার করেত পারেব 
• সকল অংশ�হণকারীর সুরক্ষা ও িনরাপ�ার জেনয্ েক�ীয় DOE অয্াকাউ� পূবর্-আেয়ািজত হেয়েছ, যা আমােদর কিমউিনিটর সকলেক 

সুরক্ষা েদেব 
• �ুল, িশক্ষক অথবা েসবা �দানকারীেদর জেনয্ েকােনা খরচ েনই (জুম (Zoom) বয্বহােরর পাশাপািশ, মাইে�াসফট্  এবং গুগেলর মত 

পূেবর্ অনুেমািদত �য্াটফমর্গুেলােত) 
• DOE-এর ইসুয্কৃত সকল আইপয্ােড আমরা জুম (Zoom) অ�ভুর্� করেবা 

 

জুম (Zoom) স�েকর্ আেরা তথয্ সহ শুরু করেত অনু�হ কের জুম (Zoom)-এর পৃ�ািট েদখুন (https://www.schools.nyc.gov/learn-
at-home/technical-tools-and-support/getting-started-with-zoom) -সাইেট, এেত অ�ভুর্�: 

• DOE জুম (Zoom) কীভােব বয্বহার করা যােব 
• নতুন িনরাপ�ার বয্ব�াসমূহ (েসিটংস) এবং বয্বহােরর িনেদর্শাবলী 
• পিরবারেদর �যুি�গত সহায়তার (েটকিনকয্াল সােপাটর্) জেনয্ েযাগােযােগর তথয্ 

 

জুম (Zoom)-এর সােথ আমােদর নতুন চুি� আপনার স�ানেক তার �ুল, িশক্ষক এবং �ুল �াফেদর সােথ েযাগােযাগ করার জেনয্ আেরকিট 
উপায় েদেব। এই অভাবনীয় সমেয় �ুল কিমউিনিটেক আেরকিট সুরিক্ষত ও িনরাপদ অপশন েপেত সক্ষম হওয়ায় আমরা অতয্� আনি�ত। 
 

বরাবেরর মতই, আপনার নমনীয়তা এবং ৈধেযর্র জেনয্ আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জািন আপনার স�ানেক বািড়েত েলখাপড়ায় সহায়তা েদয়ার জনয্ 
আপনারা �েতয্েক কী কিঠন পির�ম কেরেছন। এবং েশখা অবয্াহত রাখেত আেরকিট টুল িহেসেব জুম (Zoom) আপিন এখন বয্বহার করেত 
পারেবন বেল আমরা কৃতজ্ঞ। 
 

িবনীত,  

       
িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza) 
চয্াে�লর        
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন    
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