
 
 

T&I 34303 The G&T Application close Tomorrow 6-17 (Bangla) 

 

প্রিয় পপ্রিবাি, 

আপনাদেিদে স্মিণ েপ্রিদয় প্রেপ্রি যে আগামীোল 17 জুন প্রগফদেড অ্যান্ড েযাদলদেড যিাগ্রামগুদলাদে আদবেন 
েিাি যেষ প্রেন। 

আপনাি আদবেনপত্র ইদোমদযয জমা প্রেদয়দেন প্রে? যবে—আপনাি আি প্রেেু েিদে হদব না! 

আপপ্রন এখনও আদবেন না েদি থােদল প্রনদেি েুইপ্রেি যেদোদনা এেপ্রেি মাযযদম েিদে পািদবন:  

• অ্নলাইদন MySchools.nyc -এি মাযযদম, 17 জুন 11:59 pm-এি আদগ; এপ্রে যবদে প্রনদল আপপ্রন 
আদবেন েিদে পািদবন ইংদিপ্রজ, আিপ্রব, বাংলা, োইপ্রনজ, যেঞ্চ,  যহপ্রেয়ান প্রিওল, যোপ্রিয়ান, িাপ্রেয়ান, 
স্প্যাপ্রনে, অ্থবা উেুু ভাষায়। 

• আপনাি সন্তাদনি িথম নাম, যেষ নাম, এবং জন্মোপ্রিখসহ এেপ্রে  ফযাপ্রমপ্রল ওদয়লোম যসোি-এি সাদথ 
যোগাদোগ েদি। যফাদন 200-প্রেি যবপ্রে ভাষায় যোভাষী পপ্রিদষবা পাওয়া োদব: এেজন যোভাষীি জনয 
অ্নুদিায েিদে ভুলদবন না। 

 

যোদনা িশ্ন আদে প্রে? প্রগফদেড অ্যান্ড েযাদলদেড ভপ্রেু সম্পদেু আিও েদথযি জনয আমাদেি ওদয়বসাইে যেখুন অ্থবা 
আমাদেি 718-935-2009 নম্বদি যফান েরুন। 

আপনাদে যনযবাে! 

প্রগফদেড অ্যান্ড েযাদলদেড অ্যাডপ্রমেন্স প্রেম 

এই ইদমইলপ্রে প্রে আপনাি যোনও বনু্ধ আপনাদে যিিণ (ফিওয়াড)ু েদিদেন? আমাদেি প্রগফদেড অ্যান্ড 
েযাদলদেড অ্যাডপ্রমেন্স বা ভপ্রেুদে আগ্রহীদেি যমইপ্রলং প্রলদে (ডাে োপ্রলোয়) নাদম যলখাদে 
schools.nyc.gov/SignUp ওদয়বসাইদে যেদে ভুলদবন না।  

প্রগফদেড অ্যান্ড েযাদলদেড অ্যাডপ্রমেন্স বা ভপ্রেু প্রবষদয় ভপ্রবষযদে যোনও বাোু না যপদে োইদল, েথা আনসাবস্ক্রাইব েিদে 
হদল, অ্নুগ্রহ েদি এখাদন  প্রিে েরুন। 

 

https://www.myschools.nyc/bn/
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/GT
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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