
নভেম্বর ৫, ২০১৭ 

ই মেইভের বিষয়:ঃ  আপনার সন্তাভনর বিক্ষভের সভে মেখা েরভে প্রস্তে? 

 

সুধী ব্রনক্স সাইন্স পবরিারির্গ, 
আিা েরবি আজ সোভে িাড়বে এেঘণ্টা ঘুোভনা অথিা বরোক্স েরা 
উপভোর্ েভরভিন! েভন েভর আপনার ঘবড় এেঘণ্টা বপবিভয় রাখভিন, যবে 
এখন ো েভর না থাভেন। 
 
আর্ােী সপ্তাহ ব্রনক্স সাইন্স বিক্ষাথীভের জনয মিাট েভন হভি। েেেিার মোট 
এর বেন, োই সু্কে িন্ধ থােভি। িৃহস্পবেিার, সু্কে পরিেী সেে োযগক্রে 
িাবেে েরা হভয়ভি মযন বিক্ষেরা অবেোিে বিক্ষে েনফাভরন্স এর জনয 
প্রস্তুে হভে পাভরন, যা ৫:৩০ মে শুরু হএ ৮ টাভয় মিষ হভি। শুক্রিার 
১১:৩০ টার সেয় সু্কে িুটি হভি, এিং অবেোিে বিক্ষে েনফাভরন্স ১২:৩০ 
মথভে ২:৩০ েভধয অনুবিে হভি। (এই মপভজর এেেে বনভে নভেম্বর োভসর 
গুরুত্বপূর্গ োবরখগুভো মেখভে পাভিন।) 

আপবন িৃহস্পবে অথিা শুক্র মযবেন ই আপনার সন্তাভনর বিক্ষভের সাভথ মেখা 
েরভে আসভিন, ঘভর পভর থাো মটস্ট মপ্রপ িইগুভো বনভয় আসভে েুেভিন 
না! সু্কে েবির “Book Swap” িাভক্স মসগুভো মরভখ বেভে পাভরন। োরপর আিার 
সু্কভে আসভিন মসােিার, নভেম্বর ১৩, আপনার সন্তাভনর প্রভয়াজনেে মটস্ট 
মপ্রপ িইগুভো বনভে- এিং অিিযই অবেোিেভের বরভসাসগ মেোভে মযার্ বেভয় 
সন্তানপােন সম্পভেগ  গুরুত্বপূর্গ েথয বনন েভনাবিজ্ঞানী সন মরাোর এর োি 
মথভে। 

 

এ সপ্তাভহ আপনাভের সাভথ ব্রনক্স এ মেখা হভি! 
 
এবেজাভিথ েযাংউইথ (ভেেইুথ) এিং েবনো টবরভয়েও 

বপ এ মো মপ্রবসভেন্টেয় 

বিভিষ দ্রষ্টিয  নভেম্বর ২৮, োন েরিার েেেিার! আভরা জানভে পড়নু। 
#BxSciGives 

 

অবেোিেভের বরভসাসগ মেো 
আপনাভের অভনভের সাভথ হয়ভো বে  এন্দ্রু নাভসর এর সভে মেখা হভয়ভি, 
ব্রনক্স সাইন্স র্াইভেন্স/েভেজ অবফস এর মহে। (োাঁর আসে টাইভটে টি 
এেটু িড় ঃ  অযাবসস্টযান্ট বপ্রবন্সপাে অফ বপউবপে পারভসানাে সাবেগ স) বে  



নাভসর সিসেয় উপায় োিভিন বেেভর ব্রনক্স সাইন্স বিক্ষাথীভের এিং 
অবেোিেভের সাহাযয েরা যায়। োর এেটি উভেযার্ হভো অবেোিেভের 
ইভেন্ট আসভি মসােিার, নভেম্বর ১৩। 
 
মসবেন, ব্রনক্স সাইন্স র্াইভেন্স বেপাটগ ভেন্ট (বপএ র সহভযাবর্োয়) বিেীয় 
িাভরর েে আভয়াজন েরভে যাভে অবেোিেভের বরভসাসগ মেো, সন্ধযা ৫:৩০ 
মথভে ৭:০০ পযগন্ত, বপএ বেটিং এর ঠিে আভর্। বিবেন্ন বেভিারবেবিে সংর্ঠন 
এিং মোম্পাবনর প্রবেবনবধরা েথয এিং উপাোন আনভিন, এিং আরহী 
অবেোিেভের সাভথ এে এে েভর েথা িেভিন। বরভসাসগ মেোর প্রেিগেরা 
আরও যুক্ত েরভিন টিউটবরং এিং মটস্ট প্রস্তুবে মোম্পাবনগুভো, মথরাবপস্ট 
অথিা মেবেভেে মপিায় আভিন, ড্রাইোর সম্পােে সংস্থা, সংর্ঠন যারা 
সাোর মপ্রারাে প্রোন েভর উন্নয়ন এিং বনউইয়েগ  এিং োর িাইভর োেবরর 
সুভযার্ প্রোন। 

 

এই বরভসাসগ মেোটি হভি ব্রনক্স সাইন্স োইভব্রবরভে। এই বরভসাসগ মেোভয় আসুন, 
হাল্কা নাস্তা উপভোর্ েরুন, এরপর বপএ বেটিং এ সন মরাোর এর প্রভফিনাে, 
প্রােটিোে েথয বনন বেেভর কেভিাো্রপ্রাপ্ত সন্তান িড় েরভে হয়। 

 

সন মরাভের এর সাভথ ফ্রী মসিন বজভে বনন 

আোভের অবেবথ বস্পোর সন মরাোর োন মসােিার, নভেম্বর ১৩, বপএ 
বেটিং এ োর সভে আভোেনার বিষয়িস্তু আপনারা বনধগারর্ েরুন। বেবন 
েিগে সাবর মথভে মযভোভনা কেভিার সঙ্ক্রান্ত সেসযার প্রভের উির বেভিন  
মযেন  সাোবজে োধযে, উভির্ এিং মেস, বেবেও মর্ে এিং ইন্টারভনট 
আসবক্ত, অনারহ, ড্রার্, িাবড়র োজ, মেটিং সম্পেগ  অথিা অনয মযভোভনা 
বিসয় যা আপবন এিং আপনার সন্তান এখন যার সমু্মখীন হভেন।  

বেবন এেন এেজন েভনাবিজ্ঞানী যার ২৫ িিভররও মিবি সেভয়র অবেজ্ঞো 
রভয়ভি, সন মেভির সিভেভয় িড় গ্রুপ মথরাবপ প্রােটিস পবরোেনা েভরন। 
োাঁর ইন্টারবেউ মনওয়া এিং েথা িযািহাবরে হভয়ভি, বনউ ইয়েগ  টাইেস, ো 
ইেনবেস্ট, ো ওয়াে বেট জানগাে এিং বনউ ইয়েগ  েযার্াবজন। সন এর সাভথ 
প্রে উির এখাভন মেখনু।  

বেবন োাঁর সইসহ এেটি িই বেভিন, িইভয়র নাে When Kids Call the Shots, এিং 
বফ্র পরােষগ। বিজয়ী পবরিার সন এর সাভথ ময মোন বিিয় বনভয় েথা িোর 
সুভযার্ পাভিন। োই মসােিার, নভেম্বর ১৩, সন্ধযা ৭ টায় বপ এ বেটিং বেস 



েরভিন টায়( েযাভো িাস েযানহাটন এিং কুইন্স মথভে বফ্র সাবেগ স বেভি; 
আপনার বসট সংরক্ষভর্র জনয ১-৭১৮-৯৬১-৭৬০০ এই নম্বভর েে বেন)। 

েভি েখন োভনর েেেিার? 

োভনর েেেিার (নভেম্বর ২৮) হভো আন্তজগ াবেে োন বেিস। এটা 
থাঙ্কসবর্বেং এর পভরর েেেিার- মেনাোটার র জনয বিখযাে ব্ল্যাে ফ্রাইভে 
এিং সাইিার োনভের পর আভি োভনর েেেিার। এসেয় অভনভেই িির 
মিভষর োভনর উপর েবৃষ্ট মেন, যা োনিপ্রীবে, োবক্ষর্য এিং আিপাভির 
সেেভে সহভযাবর্ো েভর। 

এ িির ব্রনক্স সাইন্স বপএ মে আপনার োন েরুন! অভনে োভি আপবন োন 
েরভে পাভরন। শুধুোত্র এখাভন মটক্সট েভর text BXSCI to 56512  নভেম্বর ২৮ 
এর আভর্ মযভোভনা সেয়। আপবন অনোইন এ োন েরভে পাভরন। অথিা 
আোভের সু্কে এ মেইে েভর েরভে পাভরন। মযভোভনা পবরোর্ সাহাযয েরভি 
এিং স্বােভর রহর্ভযার্য। বপএ এেটি ৫০১(বস)(৩) সংর্ঠন এিং আপনার 
োন টযাক্স িাভে বিভিেনা েরা হভি। আর্াে ধনযিাে! 
 
অবেোিে আভোেপাে  বেবেয়া োরভেস 
প্রবেিির অভনে ব্রনক্স সাইন্স অবেোিে োভের সেয় এিং মেধা বেভয় 
আোভের সু্কে এর সহভযাবর্ো েভরন। বেিু সপ্তাহ আভর্ আেরা িভেবিোে 
বেসা আওর্ এর েথা। আজভে আেরা আভরেজন অবেোিে এর েথা 
জানভিা বযবন ব্রনক্স সাইভন্স অভনে গুরুত্বপূর্গ োভজর োবয়ত্ব মনন।  
 

বেবেয়া োরভেস খিু মেধািী ওভয়িোস্টার আোভের বপএ ওভয়িসাইভটর, 
bxsciencepa.org  বেবজয়া (সঠিে উচ্চারর্ “বেবেয়া”)বনয়বেে আোভের 
ওভয়িসাইট আপভেট েভর, অন্তে সপ্তাভহ এেিার। বেবন ইবেেভধয বেিু নেুন 
কিবিষ্টয সংযুক্ত েভরভিন ওভয়িসাইট টিভে – মযেন ফভটা র্যাোবর এিং বিভিষ 
বিোর্ োইবনজ এিং িাংো োষাোষীভের জনয- এিং বেবন বেিু পবরিেগ ন 
এভনভিন ওভয়িসাইট এর মোবেং র্বে এিং েেগক্ষেো িাড়াভনার জনয। এখন 
বেবেয়া বপএ ওভয়িসাইট এর এেজন বিভিষজ্ঞও, োরর্ বেবন োাঁর মেভয়র 
এবেভেনভটবর এিং বেভেে সু্কে বপটিএ সাইট কেবর এিং রক্ষর্াভিক্ষর্ 
েভরবিভেন।  

https://bxsciencepa.org/


 
 

বেবেয়া কুইন্স মথভে এেজন নিার্ে বিক্ষাথীর ো। ব্রনক্স সাইন্স এ 
েোবন্টয়ার হওয়া সম্পভেগ  বেবন যা িভেন  
“ব্রনক্স সাইন্স এর অবেোিে সংভঘর োভজ অিোন রাখভে মপভর আবে 
আনবিে। েেৎকার নয় িির কুইভন্সর সু্কে এ োটাভনার পর, আবে বনবিে 
বিোে না আবে অবেোিে বহসাভি যুক্ত থােভে পারি। োরর্ আবে জানোে 
সু্কে এর ওভয়িসাইট েে গুরুত্বপূর্গ আোর েে অবেোিেভের জনয যারা 
সিসেয় সু্কে বেটিং গুভোভে জর্ বেভে পাভরনা, আোর জনয এটা খুি সহজ 
বসদ্ধান্ত বিে। ব্রনক্স সাইভন্সর উেযেী, বনভিবেে অবেোিেিিৃ শুরু মথভেই 
আোর অভনে পিভির বিে।“ 
ধনযিাে বেবেয়া ব্রনক্স সাইন্স এর অবেোিেভের সি খির জানাভনার োভজ 
সহভযাবর্োর জনয।  
আপবনও যবে আপনার সাধযেে েোবন্টয়ার েরভে োন, েয়া েভর এই ফেগ 
পুড়ন েরুন this online form. েোবন্টয়ারভের সারািির ধভর োভজর সুভযার্ 
থাভে, আর োাঁর সিগুভোর জনয আপনাভে ব্রনভক্স আসভে হভিনা। েোবন্টয়ার 
হভে আপবন নেুন োনুভষর সাভথ মেিার সুভযার্ পাভিন, েজা েরভে পারভিন, 
এিং আরও র্েীর োভি আোভের সু্কে সম্পভেগ  জানভে পারভিন।  
 
নভেম্বর িযস্ত োস 
আপনাভের সুবিধার জনয এই োভস বে বে সু্কভে হভে যাভে োর এেটি 
োবেো বনভে উভেখ েরা হেও। আোভের সন্তাভনর হাই সু্কে অবেজ্ঞোর সাভথ 
বনভজভে যুক্ত েরার এটা এেটি িড় সুভযার্। 
 
নভেম্বর ৭, েেেিার – মোভটর বেন (সু্কে িন্ধ ) 

নভেম্বর ৯, িৃহস্পবেিার- অবেোিে বিক্ষে েনফাভরন্স, সন্ধযা ৫:৩০- 
৮:০০ (িেভের জনয মটস্ট মপ্রপ িই বনভয় আসুন) 

https://bxsciencepa.org/volunteer/


নভেম্বর ১০, শুক্রিার- অবেোিে বিক্ষে েনফাভরন্স, েপুুর ১২:৩০- ২:৩০ 
(িেভের জনয মটস্ট মপ্রপ িই বনভয় আসুন) 

নভেম্বর ১৩, মসােিার- অবেোিেভের বরভসাসগ মেো, সন্ধযা ৫:৩০-৭:৩০ 

নভেম্বর ১৩, মসােিার- বপএ বেটিং, সন্ধযা ৭:০০-৯:০০ টা (বফ্র মটস্ট মপ্রপ 
িই বনন) 

নভেম্বর ১৩ মথভে ১৪- ওভপন সু্কে সপ্তাহ (বেন ১-২) 

নভেম্বর ১৫, িধুিার- বপ্রবন্সপাে এর সাভথ প্রাে রাি, সোে ৮:৩০-৯:৩০ 

নভেম্বর ১৬ িৃহস্পবেিার - ওভপন সু্কে সপ্তাহ (বেন ৩) 

নভেম্বর ২১, েেেিার- এস এে টি বেটিং (অবেোিেরা মেখার জনয 
আেবিে ) 

নভেম্বর ২৩-২৪- থাঙ্কসবর্বেং এর িুটি (সু্কে িন্ধ) 

নভেম্বর ২৮, েেেিার- োন েরিার েেেিার (ব্রঙ্কস সাভয়ভন্স োন েরুন) 

 


