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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 

 

2022-এি ফল-এি জন্য (হেমহে) প্রর্ফহেড অ্যান্ড েযাহলহেড (G&T)-এ ভপ্রতগি আহবদন্ 31 মম, 2022 তাপ্রিখ শুরু েহব। মেসব প্রিক্ষার্গী 

প্রিন্ডাির্াহেগন্, ির্ম (1), প্রিতীয় (2), অ্র্বা তৃতীয় (3) মেহড িহবি িিহব তাহদি পপ্রিবািহদি জন্য এই বসহেি (প্ররিং) G&T ভপ্রতগ 

িপ্রিয়া সম্পহিগ তর্য িদান্িািী এিপ্রে সিাসপ্রি সম্প্রচািিৃত (লাইভ) ভাচ্গযয়াল অ্ন্্ষ্ঠাহন্ অ্িংিেেণ িিহত আমিা আপন্াহি আমন্ত্রণ 

জান্াপ্রি। G&T মিাোহমি ধিণসমূে, মোর্যতা, এবিং িীভাহব আহবদন্ িিহত েহব মসসব প্রবষহয়ি উপি এিপ্রে উপস্থাপন্াি পি, আমিা 

আপন্াি িশ্নাবলীি জবাব মদব।  

 িপ্রতপ্রে অ্ন্্ষ্ঠান্ ভাচ্গযয়ালভাহব েহব, এি ফহল আপপ্রন্ মেহিাহন্া স্থান্ মর্হি মোর্ প্রদহত পািহবন্!  

 অ্ন্্েে িহি লক্ষয িিহবন্ মে িপ্রতপ্রে অ্ন্্ষ্ঠান্ এিই প্রবষয়বস্তু প্রন্হয় আহলাচন্া িিহব, প্রিন্তু প্রভন্ন প্রভন্ন অ্ন্্ষ্ঠান্ প্রভন্ন প্রভন্ন 

ভাষায় মদাভাষী পপ্রিহষবা িদান্ িিহব।  

 অ্ন্্ষ্ঠান্গুহলা উপ্রিপ্রখত তাপ্রিখ এবিং সমহয় অ্ন্্প্রষ্ঠত েহব—অ্ন্্েে িহি আপন্াি এবিং আপন্াি পপ্রিবাহিি জন্য মে সময়প্রে 

সবহচহয় ভাহলা েহব মসো প্রন্হচ প্রলিংহি পছহেি ভাষা অ্ন্্োয়ী মবহছ প্রন্ন্ এবিং তর্য বযবোি িরুন্: 

 

মঙ্গলবাি, 24 মম, দ্প্ি 1pm - 2pm | অ্ন্্ষ্ঠান্প্রে ইিংহিপ্রজহত েহব | আিপ্রব, মেঞ্চ, এবিং িাপ্রিয়ান্ ভাষায় মদাভাষী মসবা িদান্ িিা েহব 

 উপহি মদয়া সময় অ্ন্্োয়ী, অ্ন্্ষ্ঠাহন্ মোর্ প্রদহত এই প্রলিংহি প্রিি িরুন্: https://bit.ly/2022GandTEvents 

 অ্ন্্ষ্ঠাহন্ি সময় মদাভাষী পপ্রিহষবাি জন্য এই প্রন্ধগাপ্রিত (িল-ইন্) ন্ম্বিগুপ্রল বযবোি িরুন্: 

o আিপ্রব: +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 808 457 507# 

o মেঞ্চ: +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 215 714 194# 

o িাপ্রিয়ান্: +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 482 157 952# 

 

বৃেস্পপ্রতবাি, 26 মম, 5:30pm- 6:30pm | অ্ন্্ষ্ঠান্প্রে ইিংহিপ্রজহত েহব| বািংলা, চাইপ্রন্জ, এবিং স্পযাপ্রন্ি ভাষায় মদাভাষী পপ্রিহষবা মদয়া 

েহব 

 উপহি মদয়া সময় অ্ন্্োয়ী, অ্ন্্ষ্ঠাহন্ মোর্ প্রদহত এই প্রলিংহি প্রিি িরুন্: https://bit.ly/2022GandTEvents 

 অ্ন্্ষ্ঠাহন্ি সময় মদাভাষী পপ্রিহষবাি জন্য এই প্রন্ধগাপ্রিত (িল-ইন্) ন্ম্বিগুপ্রল বযবোি িরুন্: 

o বািংলা: +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 292 256 674# 

o চাইপ্রন্জ (মযান্ডাপ্রিন্): +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 655 791 721# 

o স্পযাপ্রন্ি: +1 347 -966 -4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 295 746 520# 

https://bit.ly/2022GandTEvents
https://bit.ly/2022GandTEvents
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ব্ধবাি, 1 জ্ন্ দ্প্ি 1pm - 2pm | অ্ন্্ষ্ঠান্প্রে ইিংহিপ্রজহত েহব | মেপ্রিয়ান্ প্রিওল, মিাপ্রিয়ান্ এবিং উদ্গ ভাষায় মদাভাষী মসবা িদান্ িিা 

েহব 

 উপহি মদয়া সময় অ্ন্্োয়ী, অ্ন্্ষ্ঠাহন্ মোর্ প্রদহত এই প্রলিংহি প্রিি িরুন্: https://bit.ly/2022GandTEvents  

 অ্ন্্ষ্ঠাহন্ি সময় মদাভাষী পপ্রিহষবাি জন্য এই প্রন্ধগাপ্রিত (িল-ইন্) ন্ম্বিগুপ্রল বযবোি িরুন্: 

o মেপ্রিয়ান্ প্রিওল: +1 347-966-4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 215 965 77# 

o মিাপ্রিয়ান্: +1 347-966-4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 391 436 088# 

o উদ্গ: +1 347-966-4114 মফান্ িন্ফাহিন্স আইপ্রড (ID): 635 096 508# 

 

সিাসপ্রি সম্প্রচািহণি (লাইভ) মিান্ও অ্ন্্ষ্ঠাহন্ অ্িংিেেণ িিহত পাহিন্প্রন্, অ্র্বা আিও জান্হত চান্?  

 schools.nyc.gov/G&T মদখ্ন্। ির্ম অ্প্রধহবিহন্ি দ্ই সপ্তাে পি আমাহদি ওহয়বসাইহে িযাপিন্ (হলখা) সে অ্প্রধহবিহন্ি 
এিপ্রে মিিপ্রডগিং িিাি িিা েহব।  

 

প্হিা আহবদন্ িপ্রিয়া চলািাহল সোয়তা িিহত আমিা আপন্াহদি পাহি আপ্রছ! আপন্াি েপ্রদ িশ্ন র্াহি, তহব অ্ন্্েে িহি:  

 আমাহদি 718-935-2009 ন্ম্বহি মফান্ িরুন্, অ্র্বা 

 আমাহদি ESEnrollment@schools.nyc.gov প্রিিান্ায় ইহমইল িরুন্   

শুহভিাহে,   

এপ্রলহমোপ্রি অ্যাডপ্রমিন্স্ প্রেম  

এই ইহমইলপ্রে প্রি আপন্াি মিান্ও বন্্ধ আপন্াহি মিিণ (ফিওয়াডগ) িহিহছন্? schools.nyc.gov/SignUp ওহয়বসাইহে আমাহদি 

G&T-মত ভপ্রতগ েহত আেেীহদি মমইপ্রলিং প্রলহে (ডাি তাপ্রলিায়) ন্াম মলখাহত (বা সাইন্ আপ িিহত) ভ্লহবন্ ন্া।  আপপ্রন্ েপ্রদ 

আমাহদি মিাহন্া এিপ্রে অ্র্বা সবগুহলা মমইপ্রলিং প্রলে মর্হি আি মিান্ও ইহমইল মপহত ন্া চান্, তহব আন্সাবস্ক্রাইব িিহত অ্ন্্েে 

িহি এখাহন্ প্রিি িরুন্। 

 

https://bit.ly/2022GandTEvents
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/gifted-talented
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&lang=bn-in
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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