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স্টেট শিক্ষা শিভাগ শিউ ইয়র্ক -এর অ্যামেশরর্াি উদ্ধার পশরর্ল্পিা (AMERICAN RESCUE PLAN) প্রাথশের্ 

এিং োধ্যশের্ সু্কল জরুরী অ্িস্থা শিিৃশি পশরর্ল্পিা (PLAN ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL 

EMERGENCY RELIEF) তৈশর র্রার জিয জিসাধ্ারমের েৈােৈ জািমৈ ইচ্ছরু্ 

 

24 স্টে পর্কন্ত জিসাধ্ারমের েৈােৈ গৃহীৈ হমি 

 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট নিক্ষা নিভাগ (New York State Education Department, NYSED) অ্যামেনির্াি উদ্ধাি পনির্ল্পিা 
(AMERICAN RESCUE PLAN, ARP) প্রাথনের্ এিং োধ্যনের্ সু্কল জরুিী অ্িস্থা নিিনৃি পনির্ল্পিা (PLAN 

ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL EMERGENCY RELIEF, ESSER) তহনিমলি অ্ধ্ীমি নিউ 

ইয়র্ক  স্টেট-স্টর্ িিাদ্দরৃ্ত $8.99 নিনলয়ি স্টেমেিাল তহনিমলি িযিহামিি উমদ্দমিয পনির্ল্পিা ততনি র্িাি জিয জিসাধ্ািণমর্ 

েতােত জািামত চাইছে।  এই স্টেমেিাল তহনিলটি নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্থািীয় নিক্ষা এমজনি (Local Educational Agencies, 

EAs) এিং NYSED-স্টর্ স্টেট নিক্ষা এমজনি নহমসমি সহায়তা র্িাি উমদ্দমিয, িতক োি নিক্ষা ির্ক এিং পিিতী সেময় সু্কল 

পুিিায় খুলমত এিং সুিনক্ষত পনিচলিা সংিক্ষণ র্িমত এিং নিক্ষাথীি নিক্ষাগত, সাোনজর্, আমিগগত এিং োিনসর্ স্বামস্থযি 

প্রময়াজিগুনল সোধ্াি র্িাি োধ্যমে নিউ ইয়র্ক  স্টেমটি নিক্ষাথীি ওপি র্মিািাভাইিাস স্টিাগ 2019 (COVID-19)-এি প্রভাি 

সোধ্াি র্িাি জিয সাহায্য র্িাি উমদ্দমিয স্টেওয়া হমে। 

 

জিািনেনহতা, স্বেতা এিং ARP ESSER তহনিমলি র্ায্কর্িী িযিহািমর্ উৎসাহোি র্িাি জিয, NYSED সকল 

অ্ংিীোিমেি স্টথমর্ সার্বজনীক েতােত চাইমে, এি েমধ্য িময়মে নর্ন্তু  এছেই সীনেত িয়:  

 

 নিক্ষাথী;  

 পনিিাি;  

 স্টিটিভ আমেনির্াি স্টিিি;  

 িাগনির্ অ্নধ্র্াি সংস্থা (প্রনতিন্ধী অ্নধ্র্াি সংস্থা সহ);  

 সু্কল এিং নেনিক্ট প্রিাসর্ (নিমির্ নিক্ষা প্রিাসর্ সহ); 

 সুপানিমেমেে ;  

 চাটক াি সু্কল স্টিতৃত্ব;  

 নিক্ষর্িগক;  

 নপ্রনিপাল, সু্কমলি স্টিতৃত্ব, অ্িযািয নিক্ষর্, সু্কমলি র্েীিৃন্দ এিং তামেি ইউনিয়ি;, এিং 

 প্রনতিন্ধী িাচ্চা, ইংিানজ নিক্ষাথী, গৃহহীি িাচ্চা, প্রনতপালর্ পনিচয্কায় থাকা িাচ্চা, অ্নভিাসী নিক্ষাথী, কারাগাছর র্ন্দী 

িাচ্চািা এিং অ্িযািয অনুপযুক্ত নিক্ষাথীমেি স্বাথক প্রনতনিনধ্ত্বর্ািী অ্ংিীোিসেহূ।  

 

অ্ংিীোিমেি নিউ ইয়র্ক  ARP ESSER পনির্ল্পিা সম্পমর্ক  নিম্ননলনখত প্রমেি িযাপামি তামেি েতােত প্রোি র্িাি জিয 
ThoughtExchange প্ল্যাটেেক -এ য্াওয়াি জিয অ্িমুিাধ্ র্িা হমে: 

 

আেিা নিউ ইয়র্ক  স্টেমট পিিতী সু্কল িমর্কি জিয প্রস্তুনত স্টিওয়াি সেয়, সর্ল নিক্ষাথীমেি (ময্েি, 
সাধ্ািণ নিক্ষাি নিক্ষাথী, প্রনতিন্ধী নিক্ষাথী, ইংিাজী ভার্া নিক্ষাথী, এিং অ্িযািয নিক্ষাথী য্ািা েহাোিী 
দ্বািা সিমচময় স্টিনি প্রভানিত হময়নেল) পনিমিিি র্িাি উমদ্দমিয সু্কলগুনলি প্রোি র্িাি জিয সিমচময় 
গুরুত্বপূণক নিক্ষাগত, সাোনজর্ আমিগগত, এিং/অ্থিা োিনসর্ স্বাস্থয সহময্ানগতা স্টর্ািটি? 

 

24 স্টে, 2021-এি েমধ্য গৃহীত উিিগুনল NYSED-এি চূডান্ত ARP ESSER পনির্ল্পিায় প্রনতেনলত হমি। 

 

এই গুরুত্বপূণক প্রয়ামস আপিাি অ্িোমিি জিয আপনাছক ধ্িযিাে। 

https://tejoin.com/scroll/400935714

