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অক্টোবর ১৫, ২০১৭ 
 
ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স পররবোর, 
আজক্ক আপনোক্ের মোক্ে ককউ ককউ সু্কক্ে রবগ ব্রঙ্ক্স বক্তৃতো টুন নোক্মন্ট এ 
সহক্ োরগতো করক্েন; বোরকরো ব্রঙ্ক্স বক্রো হোই সু্কে কমেোে ভেোরন্টেোর হক্েক্েন; এর 
মোক্েও ককউ আবোর সমে রেক্েন রবরভন্ন রপএ সংক্রোন্ত কোক্জ। আমোক্ের সু্কক্ের কোক্জর 
সক্ে  ুক্ত হওেোর অক্নক সুক্ োগ আক্ে, এবং আমরো আনন্দিত ক  আপনোক্ের অক্নক্কই 
তো করক্েন। 
 
এই বুধবোর রপএ রমটটংক্ের প্ররতজ্ঞো রেে তোরো ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স অরভভোভকক্ের একন্দিত 
হওেোর সুক্ োগ কক্র কেক্বন, এবং রভতর কেক্ক আমোক্ের সন্তোনক্ের সহক্ োরগতো করক্বন 
আমোক্ের মোধযক্ম। আপনোরো রপ্রন্দন্সপোে-এর কোে কেক্ক শুনক্বন, অরভভোবক কনতৃক্ে 
৪টট পক্ের জনয ১২ জন প্রোেীর সক্ে কেখো হক্ব, (তোক্ের রববরৃত এখোক্ন পড়ুন) এবং 
আপনোর কভোট রেন, এবং েোরম পরোমর্ ন রনন “আক্মররকোর কক্েজ কোউন্দন্সেোর” সোরো 
হোরবোরসন এর কোক্ে। সোরো আমোক্ের সু্কে সম্পক্কন জোক্নন, কোরণ এক সমে রতরন 
ইউক্পন এডরমর্ন অরিসোর রেক্েন এবং ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স রর্ক্ষোেীক্ের আক্বেন 
প নোক্েোচনো করোর েোরেক্ে আক্েন।(সোরো’র সক্ে প্রশ্ন-উত্তর এখোক্ন কেখুন) 
 
আপরন  রে ভযক্েো রি বোক্সর সুক্ োগ রনক্ত চোন রপএ রমটটংক্েক্ আসো োওেোর জনয, 
কিোন কক্র আপনোর রসট সংরক্ষণ করক্ত ভুেক্বন নো। বুধবোর রোক্ত কেখো হক্ব! 
 
এবেজালিথ ে্াাংউইথ এিাং েবিকা টবরলয়েও 
রপএ ককোক্প্ররসক্ডন্টেে 
 
এই তাবরখগুলো মজলি রাখুি- 
 
অক্টোবর ১৬-২০- েুক্ নোগ িোণ কবক কসে, রবকোে ২:০০-৪:০০টো 
অক্টোবর ১৮, বুধবোর- রপএ রমটটং, সন্ধ্যো ৭:০০-৯:০০টো 
অক্টোবর ২৪, মেেবোর –এসএেটট রমটটং, সন্ধ্যো ৩:৪৫-৬:০০টো, আগত প নক্বক্ষক 
অরভভোবকক্ের স্বোগত। 
নক্ভম্বর ২, বহৃস্পরতবোর- কক্েজ নোইক্টর জনয টোকো কেওেো সন্ধ্যো ৭:০০- ৯:০০টো 
নক্ভম্বর ৭, মেেবোর - কভোক্টর রেন (সু্কে েুটট) 
নক্ভম্বর ৯, বহৃস্পরতবোর- অরভভোবক-রর্ক্ষক কনিোক্রন্স, সন্ধ্যো ৫:৩০-৮:০০টো 
নক্ভম্বর ১০ শুক্রবোর - অরভভোবক রর্ক্ষক কনিোক্রন্স,েুপুর ১২:৩০- ২:৩০টো 
নক্ভম্বর ১৩, কসোমবোর- অরভভোবকক্ের কমেো, সন্ধ্যো ৫:৩০- ৭:০০টো 
নক্ভম্বর ১৩, কসোমবোর- রপএ রমটটং, সন্ধ্যো ৭:০০-৯:০০টো 
 
 



 
বিক্ষাথীলের হ্্াবরলকি ত্রার্ প্রলেষ্টায় সহ্ল াবিতা করুি! 
 
আপনোরো অক্নক্কই হেক্তো জোক্নন, এসও কযোরবক্নট (ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স রর্ক্ষোেীক্ের সভো) 
সপ্তোহবযোপী কবক কসে-এর মোধযক্ম হযোররক্কন ইরমো, হোররভ, মোররেো এবং কহোক্জর 
ভুক্তক্ভোগীক্ের জনয অে ন সংগ্রক্হর পররকল্পনো কক্রক্ে। কবক কসে-এ সংগহৃীত অে ন েোন 
করো হক্ব ওেোন আক্মররকোন আরপে,  ো রকনো পোাঁচ জন সোক্বক ইউএস কপ্ররসক্ডন্ট শুরু 
কক্রক্েন। কবক কসে-এর পররকল্পনো শুরু হক্েক্ে রর্ক্ষোেীক্ের মোধযক্ম এবং এটো চেক্ব 
রর্ক্ষোেীক্ের েোরো, রকন্তু অরভভোবকক্ের সস্থো েোন করক্ত রোন্দজ হক্েক্েন এবং করোজ এক 
বো েুই জন কক্র ভেোরন্টেোর রেক্বন বক্ে আশ্বোস রেক্েক্েন।  
 
আপরন  রে সোমক্নর সপ্তোক্হ েুপুর ২:০০-৪:০০ প নন্ত িী েোক্কন, অনুগ্রহ কক্র 
ভেোরন্টেোর হওেোর জনয রবক্বচনো করুন। এটো হক্ব সু্কে চেোকোেীন সু্কক্ে েোকোর একতো 
রবরে সুক্ োগ হক্ব, রর্ক্ষোেীক্ের কেখোর এবং ক োগোক্ োগ রোখোর, এবং একটট  েো ে কোক্জ 
অে ন সংগ্রক্হর কোক্জ তোক্ের সহক্ োরগতো করোর। এখোক্ন সোইন আপ করুন। 
 
মসলেম্বলর বপএ বেটটাংলয়র অাংিবিলিষ 
কসক্েম্বক্র রপএ রমটটংক্ের রবস্তোররত জোনক্ত এখোক্ন টটপ রেন। (জোরনক্ে রোখরে: রপএ 
নোম কগোপন করক্খ ভক্টর মোধযক্ম সু্কক্ের ইন্টোরক্নট এর গরতবনৃ্দি করোর জনয অে ন েোন 
করোর রসিোন্ত রনক্েক্ে। এই বুধবোর রোক্ত আমরো কভোক্টর মোধযক্ম এই রসিোন্ত গুক্েো 
অনুক্মোেন করক্বো। 
 

অবিিািক স্পটোইট: বেলস অি 
কক্েক সপ্তোহ পর পর, আমরো এক বো একোরধক অরভভোবকক্ক 
রচরিত করব  োরো তোক্ের সমে এবং কমধো রেক্ে ব্রন্স সোক্েন্স কক 
সহক্ োরগতো করক্েন। আমরো কসৌভোগযবোন এমন কম নঠ এবং 
রনক্বরেত অরভভোবকক্ের কপক্ে। আজ আমরো উক্েখ করব রেক্স 
অগ কক, র রন প্ররত সপ্তোক্হ রপএ ই-ব্লোস্ট-এর রডজোইন এবং 
পোঠোক্নোর েোরেক্ে আক্েন- ক টো আপরন এখন পড়ক্েন। প্ররত 
সোপ্তোক্হ, রতরন সমে আেোেো কক্র রোক্খন ই-ব্লোস্ট এর জনয, কখেোে 
রোক্খন ক ন এটো কেখক্ত ভোে হে এবং করোববোর অরভভোবক কের 
ইনবক্স এ কপৌৌঁেোে।  
 

এর বোইক্রও, রেক্স রপএ স্পন্সরড েে-এর ককো-কচেোর রহেোর আহ্রোম এবং ওক্েন্দি টোক্রট 
রস-এর সক্ে। এই চমৎকোর রতনজন রপএ’র স্পন্সর ক োগোর করোর েোরেক্ে আক্েন। 
(স্পন্সররো তোক্ের কক্েকজক্নর নোম ই-ব্লোস্ট-এর রনক্চ আপনোরো কেক্খক্েন, প্ররতটট রপএ 
রমটটংক্ের জেখোবোর সরবরোহ কক্র তোরো সোহো য কক্রন।) 
 



রেক্স মযোনহোটক্ন েোক্কন, েুই সন্তোক্নর মো। তোর কেক্ে ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স এ ক্লোস ১০ এ 
পক্ড়; তোর কমক্ে নবোগত কক্েজ রর্ক্ষোেী। ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স এর ভেোরন্টেোর হওেো 
সম্পক্কন রতরন  ো বেক্েন- 
 
“আরম প্রেম ক োগ রেক্েরেেোম ককৌতূহক্ের কোরক্ণ। আমোর স্বোমী, ভোই এবং বোবো, সবোই 
ব্রঙ্ক্স সোক্েন্স এর রর্ক্ষোেী রেক্েন- এখন আমোর কেক্েও, তোই আরম রভতর কেক্ক 
জোনক্ত আগ্রহী রেেোম। আরম এমন এনঅেোইরস অরভজ্ঞতো কত সহক্ োরগতো করক্ত কপক্র 
আনন্দিতও। আরম রনক্জও একটট কস্পসোেোইজড্ সু্কে কেক্ক পোর্ কক্ররে, তোই ব্রঙ্ক্স 
সোক্েন্স এর রর্ক্ষোেীক্ের জীবন বেক্ে কেওেো সম্ভোবনোগুক্েো আরম তোররি করর। 
 
এই সু্কক্ের জনয রেক্স  ো রকেু করক্েন তোর জনয তোক্ক ধনযবোে! 
 
আপনোরও  রে সোধয েোক্ক আর ভেোরন্টেোর হক্ত চোন, েেো কক্র এই অনেোইন িম ন পূরণ 
করুন। ভেোরন্টেোর হওেোর সুক্ োগ সোরোবের েোকক্ব, এবং সবসমে আপনোক্ক ব্রঙ্ক্স-এ 
আসক্তও হক্বনো। (এই মুহকূ্ত ন, আমরো আগ্রহী এমন অরভভোবকক্ের রবষক্ে  োরো রভরডও 
এরডটটং/ প্রডোকর্ন এবং গ্রোরিক রডজোইন এ েক্ষ। আপনোর  রে এই েক্ষতো েোক্ক কতো 
অনুগ্রহ কক্র আমোক্ের সক্ে ক োগোক্ োগ করুন। ভেোরন্টেোররং কক্র আপরন নতুন 
মোনুষক্ের সক্ে কমর্োর সুক্ োগ পোক্বন, আনিমে সমে কোটোক্বন, এবং এই সু্কে সম্পক্কন 
চমৎকোর রকেু অরভজ্ঞতো হক্ব। 


