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উৎকর্ষের জন্য চুক্তি 2022-2023 বাক্তষেক ক্তিয়াক্তরিং (শুন্াক্তন্) 

গভন্ের্রর 2022-2023 বার্জর্ে বক্তণেত আর্ে "ককান্ সু্কল ক্তিক্তিক্ট যারা দুই িাজার একুশ - দুই িাজার বাইশ সু্কল 
বের্র উৎকর্ষের জন্য চুক্তি জমা ক্তদর্য়র্ে তারা, যক্তদ ন্া ক্তিক্তির্ক্টর সকল ভার্লা অবস্থার্ন্ আর্ে এমন্ সু্কর্লর মর্যয 
ক্তচক্তিত িয়, তাির্ল কসই সু্কল দুই িাজার বাইশ - দুই িাজার কতইশ সু্কল বের যা, এই কসকশর্ন্র ক্তিতীয় 
সাবক্তিক্তভশর্ন্র প্যারাগ্রার্ের সাবপ্যারাগ্রার্ের শতে সর্েও, ঐ প্ক্তরমাণ বযায় খরচ লাভ করর্ব যা দুই িাজার একুশ 
- দুই িাজার বাইশ সু্কল বের্রর জন্য কক্তমশন্ার কতত েক কন্ট্র্যাক্ট ের এক্তির্লর্ের জন্য অনু্র্মাক্তদত ির্য়র্ে।" 

বর্রা ক্তিয়াক্তরিংর্য়র সূক্তচ  

ক্তিয়াক্তরিং অন্লাইর্ন্ জুম (ZOOM) - এর মাযযর্ম অনু্ক্তিত ির্ব 

ক্তিয়াক্তরিংর্য়র ক্তদর্ন্ কবলা 10am ন্াগাদ প্রক্ততক্তে ক্তিয়াক্তরিংর্য়র জন্য জুম ক্তলিংক প্রদান্ করা ির্ব। 

ক্তমক্তেিং শুরু িবার এক ঘণ্টা আর্গ জন্সাযারর্ণর জন্য তার্দর মতামত কদবার জন্য সাইন্ আপ্ করর্ত ভাচুেয়যাল 
ক্তমক্তেিং রুম কখালা ির্ব।  

সুক্তচভুি শুরুর সময় সন্ধ্যা 6:00pm  

• স্ট্যার্েন্ আইলযান্ড - অন্লাইন্ ক্তভয়া জুম তাক্তরখ: বুযবার, 1 জুন্, 2022 (ইিংর্রক্তজ, স্প্যাক্তন্শ) 

• ব্রুকক্তলন্ - অন্লাইন্ ক্তভয়া জুম তাক্তরখ: বতিস্প্ক্ততবার, 2 জুন্, 2022 (ইিংর্রক্তজ, মযান্ডাক্তরন্, স্প্যাক্তন্শ) 

• কুইে - অন্লাইন্ ক্তভয়া জুম তাক্তরখ: বুযবার, 8 জুন্, 2022 (ইিংর্রক্তজ, মযান্ডাক্তরন্, স্প্যাক্তন্শ) 

• ব্রিংি - অন্লাইন্ ক্তভয়া জুম তাক্তরখ: বতিস্প্ক্ততবার, 9 জুন্, 2022 (বািংলা, ইিংর্রক্তজ, স্প্যাক্তন্শ) 

• মযান্িযােন্ - অন্লাইন্ ক্তভয়া জুম তাক্তরখ: বুযবার, 15 জুন্, 2022 (ইিংর্রক্তজ, মযান্ডাক্তরন্, স্প্যাক্তন্শ) 
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