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6 নেব্রুয়াষ্টর , 2019
সেব্রু়োডিি ড িডিি এনডিচযেন্ট রযেক্ট
আোযেি এিান্ত ডনেস্ব স্টু যিন্ট িাউডিল এই সেব্রু়োডিি ড িডিি এনডিচযেন্ট রযেক্টটি প্ডিিল্পনা িযিযে! এি েূলেন্ত্র হযে:

প্ৃডি ীযি প্ডি িতন েৃডিিািীগণ। ব্ল্যাি ডহযস্টাডি োন্থ এি েম্মানাযিত , আেিা ড ডিন্ন যণত ি োনুযেি উপ্ি গুরুত্ব রোন িিডে যািা
প্ডি িতন েৃডি িযিন। আপ্নাি েম্পন্নিৃি রিযল্পি স্বীিৃডি ডহযেয প্যনিটি লীিাি টিযিট প্ুিস্কৃ ি িিা হয ।
ুধ াি, 27 সেব্রু়োডি, 2019 িাডিযে আেিা স্কু ল যাপ্ী ব্ল্যাি ডহযস্টাডি োন্থ উেযাপ্ন িি । সযোযন আপ্ডন আপ্নাি রিল্প
উপ্স্থাপ্ন/রের্ত ন িিাি েুযযাগ প্ায ন। েে়েেূডচ ডনযচ সেেুন।

ডিন্ডািগাযটতন

েুপ্ি
ু 1:00

রিে সেযিি ক্লাে 1-222a, 1-220a,
1-307a,1-213a
রিে সেযিি ক্লাে 1-313a,
1-211a, 1-218a,1-320a, 1-318a
ডিিী়ে সেযিি ক্লাে

েুপ্ি
ু 1:00

িৃ িী়ে সেযিি ক্লাে

েুপ্ি
ু 1:40

চিু িত সেযিি ক্লাে

েুপ্ি
ু 1:00

প্ঞ্চে সেি

েুপ্ি
ু 11:30

েুপ্ি
ু 1:40
েুপ্ি
ু 1:00

আপ্ডন সয েিল যডি যগত ি উপ্ি রিল্প তিডি িিযি প্ািয ন িাি এিটি ধািণােূলি িাডলিা এই ডচঠিি ডপ্েযন সেও়ো হয়েযে।
যডে আপ্ডন অ্নয সিাযনা ধািণা সপ্য়ে িাযিন, অ্নুেহ িযি িা ডনডিত ধা়ে য হাি িরুন! েযন িােয ন--যািা প্ডি িতন েৃডি িযিযেন
িাযেিযি সিন্দ্র িযিই রিল্প োোযি হয !
প্ার্াপ্াডর্ রিযল্পি ধািণা এ ং রযনাত্তযিি এিটি িাডলিা েংযুি আযে।
যডে আপ্নাি সিাযনা রন িাযি – িাহযল অ্নুেহ িযি সেব্রু়োডিি ড িডি শুরু হও়োি আযগ আপ্নাি ডর্ক্ষযিি ডনিট সিযি িা সেযন
সনও়ো ডনডিি িরুন। েেস্ত িিয আোযেি স্কু যলি ওয়ে োইযট ডরডিপ্যাযলি সপ্যে সপ্াস্ট িিা হয ।

আপ্নাি ড শ্বস্ত,

ডেে িারডেিা ও P.S. 94x স্টু যিন্ট িাউডিল

ডনযচ এিটি রিল্প ধািণা েম্পডিতি িাডলিা িয়েযে আপ্নাি রিল্প তিডি িিযি সযোন সিযি
এিটি স যে ডনযি প্াযিন। যডে আপ্ডন অ্নয সিাযনা ধািণা সপ্য়ে িাযিন, অ্নুেহ িযি িা
ডনডিত ধা়ে য হাি িরুন। আপ্ডন আপ্নাি প্েযেি িাো়ে আপ্নাি রিল্প েম্পন্ন িিযি
প্াযিন।

েী নচডিি

িড িা

েড

েে়েেীো

প্ুিুলনাচ

িাস্কযত

ক্ষু দ্র প্ুডস্তিা

েড ি ই

িায়োিাো

প্াও়োি প্য়েন্ট উপ্স্থাপ্না

িডেি ডিপ্

অ্ঙ্কন

সপ্াস্টাি

ি্যাপ্

ডচত্রডর্ল্প

ডনযচ এিটি রস্তাড ি রনেেূযহি িাডলিা িয়েযে যা আপ্নাি রিল্প তিডি িিযি য হৃি হযি
প্াযি।

সেি K – 2 এি ডর্ক্ষািীযেি সক্ষযত্র * রনগুযলাি উত্তি রোন আ র্যি। আপ্ডন যডে অ্নয সিাযনা
রন য হাি িিাি ডচন্তা িযি িাযিন, অ্নুেহ িযি সেগুযলা য হাি িরুন।

িৃ িী়ে সেি সিযি প্ঞ্চে সেি এি ডর্ক্ষািীযেি িাে সিযি আেিা আর্া িডি সয আপ্নািা যি
স ডর্ েম্ভ রযনি উত্তি সেও়োি েনয যিাোধয সচিা িিয ন।
যডিি নাে*
িাযেি সপ্র্া িী?*
িািা িেন এ ং সিািা়ে ে াে িযিডেল?*
িািা িীিায সিাযনা প্ডি িতন এযনযে া এযনডেল?
সিন সিাযনা প্ডি িতন আনাি ডেদ্ধান্ত ডনয়েযে া ডনয়েডেল?
এই প্ডি িতন িী রিা সিযেযে?
আপ্ডন সিন এই যডি েম্পযিত আিও োনাি ডেদ্ধান্ত ডনয়েযেন?
িাযেি ডি সিাযনা াধা অ্ডিক্রে িিযি হয়েডেল, যডে িাই হ়ে, িয সেগুযলা িী ডেল?

