
ই মেইলের বিষয়: কলেলে ভবতির সেসােবয়ক উপায় 
 

সুধী ব্রঙ্কস সায়েন্স পরিবািবর্ গ, 

র্ত মঙ্গলবাি রপএ রমট িংয়ে আপনায়েি অয়নয়েি সয়ঙ্গ দেখা েিয়ত পািা আনন্দোেে 
রিয়লা। ব্রঙ্কস সায়েয়ন্সি রিক্ষাবযবস্থা সম্পয়েগ আমায়েি সন্তানয়েি োি দেয়ে অয়নে 
উেযমী দেৌতূহলী এবিং অরিজ্ঞতাি েো আমিা শুয়নরি । আমিা অতযন্ত আনন্দন্দত দে, 
১৪ জন অরিিাবে রপএ োে গরনব গাহী দবার্গ এবিং সু্কল রলর্ািরিপ পয়েি জনয প্ররতদ্বন্দ্বীতা 
েিয়িন। প্রােীয়েি সম্পূর্ গ তারলো রনয়ে দেওো হল। 

অয়টাবি ১৮ পিবতী রপএ রমট িংয়ে রনব গােন হয়ব, এবিং ওই রমট িংয়ে আপনায়েি উপরস্থরত 
োময। রপএ/এসএলট  রমট িংয়েি পয়ি আমিা সািা হািবািসন এি েো শুনয়বা, রেরন 
প্রাক্তন ইউয়পন এর্রমিন অরিসাি (রেরন ব্রঙ্কস সায়েন্স রিক্ষােীয়েি েিা আয়বেন 
োোইয়েি োরেয়ে রিয়লন) এবিং এখন রতরন ইন-রর্মান্ড েয়লজ অধযাপে। রতরন 'েয়লজ 
িরতগি দে রেেগুয়লা ব্রঙ্কস সায়েন্স রিক্ষােীয়েি প্রিারবত েিয়ি' রবষয়ে েো বলয়বন ো 
আমায়েি েরমউরনট ি সেল অরিিাবয়েি জনয আগ্রয়হি রবষে। এখায়ন সািাি সয়ঙ্গ 
প্রয়নাত্তি পড়ুন। 

আয়িা আগ্রয়হি েো দে, সািা ল ারিি মাধযয়ম রনধ গাির্ েয়ি রি পিামি গ দেয়বন, োি 
মূলয- ৩০০০.০০ র্লাি সমমায়নি। রবজেী পরিবাি েয়লজ আয়বেন সম্পয়েগ সািাি 
অরিজ্ঞ পিামি গ পায়ব। সািা সব রিক্ষােীি উপাত্ত রবয়বেনা েিয়বন (দেমন: ট্রান্সন্দিপ্ট, 
পিীক্ষাি নাম্বাি, পাঠ্যবরহিূগত োে গক্রম, আগ্রহ ইতযারে) এবিং েয়লজ প্রয়সস শুরু েিা 
রনয়ে সাহােয েিয়বন । ল ারিয়ত জেী হয়ত হয়ল আপনায়েি উপরস্থত োেয়ত হয়ব। তাই 
আপনায়েি েযায়লন্ডায়ি োর্ রেয়ে িাখুন, অয়টাবি ১৮! 

এবেোলিথ ে্াাংউইথ এিাং েবিকা টবরলয়লো 
রপএ দো-দপ্ররসয়র্ন্টদ্বে 
রপএ/এসএলট  রনব গােন হয়ব অয়টাবি ১৮ 
 
নবার্ত অরিিাবেয়েি প্ররতরনরধ রনব গােন রপএ রমট িং অয়টাবি ১৮, সন্ধ্যা ৭:০০  া সু্কয়ল। 
আমিা ৩ জন োে গরনব গাহী দবার্গ সেসয রনধ গািয়র্ি জনয দিা  দেয়বা োিা এে বিি োরেে 
পালন েিয়বন এবিং এেজন অরিিাবে সু্কল রলর্ািরিপ েল (এসএলট  ) রেরন েুই 
বিয়িি জনয রনব গারেত হয়বন। এেমাত্র ব্রঙ্কস সায়েয়ন্সি ৯ম দেরর্ি অরিিাবেিাই 
পেগুয়লাি জনয প্ররতদ্বন্দ্বীতাি দোর্য বয়ল রবয়বরেত হয়বন (দসয়প্টম্বি ২৬ তারিয়খ 
ময়নানেন দনওো বন্ধ্ েিা হয়েয়ি)। 

রপএ এন্দিরেউরতি দবার্গ প্রােীিা: দিয়বো বায়িিাস, রলসা ব্ররর্, দজারর্ দেপলান, এইরম 
দিল ন রির্মযান, রনয়োল দেপলান, র্াোনা রলন েু, আেগনা সাহা, দেরস ইউোন।  



এসএলট  অরিিাবে সেসয প্রােীিা: জনাোন রির্মান, জন দেলাি, ন্দজন রল, জরুন মােগ 
দোবারি, েযােরিন পােগ, এয়লন দিাি। 

প্রােীয়েি সিংরক্ষপ্ত রববির্ী দপয়ত আর্ামী সপ্তায়হি ইয়মইল পড়ুন। অয়টাবি ১৮ 
তারিয়খি রমট িংয়ে আপনািা প্রােীয়েি েো দিানাি সুয়োর্ পায়বন। সিাসরি উপরস্থত 
দেয়েই দেবল দিা  রেয়ত পািয়বন, তাই অনুগ্রহ েয়ি অয়টাবি ১৮ সন্ধ্যা ৭:০০  াি 
ময়ধয ব্রঙ্কস সায়েয়ন্স উপরস্থত োেুন। িযয়লা বাস মযানহা ন এবিং েুইন্স দেয়ে রবনা 
খিয়ে োত্রী আনা দনওো েিয়ব। বায়স আপনাি রস  সিংিক্ষয়র্ি জনয এখায়ন ট প রেন। 

এই রনউজয়ল াি এখন দেয়ে বািংলাে পায়বন! 

আপনািা রনশ্চেই লক্ষয েয়ি োেয়বন র্ত সপ্তায়হি রপএ ইয়মইয়লি সয়ঙ্গ এই প্রেম 
োইরনজ-এি সয়ঙ্গ বািংলা সিংস্কির্ও রিল! (ই-ব্লাস্ট-এি উপি এি র্ান রেয়ে রলঙ্ক দেখুন)। 
এি োির্ হয়লা, এেজন বাঙারল অনুবােে দেয়ে আমায়েি আয়বেয়ন এেজন নবার্ত 
অরিিাবে আলহামিা পািরিন তৎক্ষর্াৎ সাড়া রেয়েরিয়লন। দেবল তা'ই নে, রতরন ই-
রনউজয়ল াি অনুবাে িাড়াও রপএ রমট িং েলাোয়ল এবিং অনযানয সু্কল ইয়িয়ন্ট দমৌরখে 
অনুবােও েয়িয়িন। আলহামিায়ে ধনযবাে! আিও ধনযবাে নবার্ত অরিিাবে জবুাইো 
আহয়মে এবিং আেগনা সাহায়ে, োিা মায়েময়ধযই বািংলা অনুবায়ে সহােতা েিয়বন। 

আপরন েরে বািংলা রলখয়ত ও পড়য়ত জায়নন আপরন এখনও আমায়েি সাহােয েিয়ত 
পায়িন। অনুগ্রহ েয়ি আমায়েি এ-দমইল েরুন president@bxsciencepa.org টঠ্োনাে। 
আমিা আিা েিরি বািংলা অনুবােেয়েি এে া দিা  েল ততরি েয়ি রনয়ত পািয়বা োিা 
রনয়জয়েি ময়ধয োজ িার্ েয়ি রনয়ত পািয়বন। আপনাি খুব দবরি সমে লার্য়বনা, রেন্তু 
এট  আমায়েি বাঙ্গারল েরমউরনট য়ত অসাধাির্ পরিবতগন আনয়ব। 

ধনযবাে আমায়েি েমৎোি অরিিাবে দেচ্ছায়সবীয়েি! 

অয়নে ধনযবাে োিা পর্য রবন্দক্রয়ত সহােতা েয়িয়িন এবিং অরিিাবেয়েি োর্ত 
অনুষ্ঠায়ন ও রপএ রমট িংয়ে জলখাবায়িি বযবস্থা েয়িয়িন! 

 
দমরি দবালান্ড লুে 
আইরিন োিং 
এরম দর্রির্সন 
ন্দজিং র্াও 
ন্দক্রস হািউর্ (পর্য দো দেোি) 
ওয়েইরমিং হিং (জলখাবাি দেোি) 
দজরন ন্দজন 
রলোন্ড্রা জন 
দজইরম লাম 

এরম রল 
রলসা রল 
দজন রলোও 
মাইয়েল লুে 
ওয়েইোি লু (পর্য দো দেোি) 
দমরি মুলিে 
দব রস দনউয়বরি 
র্না ওোিং  
দিঙ্গইিং দজিং 

mailto:president@bxsciencepa.org


 
 ব্রঙ্কস সালয়ন্স অবভভািকরা পণ্্ বিক্রয় করলেি। 

 

আপরন েরে ব্রঙ্কস সায়েয়ন্সি পর্য রেনয়ত োন, আপনাি পিবতী সুয়োর্ আসয়ব 
নয়িম্বয়ি অরিিাবে এবিং ট োিয়েি েনিায়িয়ন্স। আমায়েি োেয়ব িুল হাতা ট  িা গ, 
হুরর্,  ুরপ এরবিং জনরপ্রে পাজামা- ো িিৎোয়লি আবহাওোি জনয দমাক্ষম। 

আপনাি মতামত ৮ দগ্রর্ এি অরিিাবেয়েি সয়ঙ্গ দিোি েরুন। 



অয়টাবি ৪ বুধবাি িল ওয়পন হাউস এি জনয আমায়েি আিও রেিু দেচ্ছায়সবে 
অরিিাবে প্রয়োজন। আপরন েরে দসরেন সন্ধ্যা ৪:৩০ দেয়ে ৭:৩০ পে গন্ত সমে রেয়ত 
পায়িন, অনুগ্রহ েয়ি সাইন আপ েরুন আমায়েি সু্কল প্রতযািী পরিবািয়েি প্রয়নি উত্তি 
রেয়ত। দোন অরিজ্ঞতা বা রনরেগষ্ট রবষয়ে জ্ঞায়নি প্রয়োজন দনই: ব্রঙ্কস সায়েন্স সম্পয়েগ 
আপনাি রনয়জি মতামত দিোি েিাি ইয়চ্ছ োেয়লই েলয়ব। আপরন দোয়না প্রয়নি 
উত্তি না জানয়ল দসখায়ন অনয অয়নয়েই োেয়বন োিা জায়নন। দেচ্ছায়সবে হয়ত 
এখায়ন ট প রেন। (আপনাি েরে ব্রঙ্কস সায়েন্স ট  িা গ োয়ে, অনুগ্রহ েয়ি ওয়পন 
হাউয়সি রেয়ন পয়ি আসয়বন)। 


