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প্রিয় পপ্ররবারবর্ গ, 
  
সু্কপ্টের িথম প্রিন শুভ স াক, এবং িত্যাবত্গপ্টন স্বার্ত্ম! 2019–20 সু্কে বছর শুরু করপ্টত্, আপ্রম আশা করপ্রছ, 

আপনারা আমার মত্ই উৎো  সবাধ করপ্টছন। 
  
এটি প্রনউ ইয়কগ প্রেটির পাবপ্রেক সু্কপ্টের প্রশক্ষাথী  বার জনয একটি চমৎকার েময়। আমাপ্টির অেংখ্য প্রশক্ষাথী 

এবং সু্কে আপ্টর্র সে সকান েমপ্টয়র সচপ্টয় ভাে করপ্টছ। আমাপ্টির গ্র্যাজপু্টয়শপ্টনর  ার েব গকাপ্টের সেষ্ট, এবং সবপ্রশ 

েংখ্যক প্রশক্ষাথী কপ্টেপ্টজ েফে  বার জনয িস্তুত্  প্টয় গ্র্যাজপু্টয়শন করপ্টছ। এবং এই বছর আমাপ্টির 

প্রশক্ষাথীপ্টির কাছ সথপ্টক আপ্রম আপ্টরা ভাে প্রকছু িত্যাশা কপ্রর। 
  
আমাপ্টির সছাট্ট প্রশক্ষাথী সথপ্টক শুরু কপ্টর  াই সু্কপ্টের েবার বড় প্রশক্ষাথীরা - আমাপ্টির েন্তাপ্টনরা  প্টে আমাপ্টির 

পরবত্ী িজপ্টের প্রচন্তাপ্রবি, সনতৃ্বনৃ্দ, আপ্রবষ্কারক, এবং পপ্ররবত্গন-েৃটষ্টকারী। ত্াপ্টির িপ্টত্যকপ্টক ঐ পপ্টথ 

ত্বরাপ্রিত্ করপ্টত্ আমরা িস্তুত্। 
  
প্রশক্ষাথীর পপ্ররবাপ্টরর আয়, বর্ গ, ধম গ, জাত্ীয়ত্া, িপ্রত্বপ্রিত্া, বাপ্রড়প্টত্ সে ভাষায় কথা বো  য়, লেপ্রিক িকাশ, 

সেৌন অপ্রভবযক্তি, অথবা ত্াপ্টির পপ্ররচপ্টয়র অনযানয মাত্রাগুপ্টো োই স াক না সকন, আমাপ্টির অিীকার অপ্রবচে 

থাকপ্টব। িপ্রত্টি প্রশক্ষাথী সেন ত্াপ্টির িাপয কপ্ট ার, অনুিাপ্রর্ত্, েম্পিৃ, েত্নশীে প্রশক্ষা পায় ত্া প্রনক্তিত্ করপ্টত্ 

DOE-এর িপ্টত্যপ্টক কপ্ট ার পপ্ররেম করপ্টছন।  
  
আপ্রম এিাপ্টক বপ্রে প্রশক্ষাথীপ্টির জনয েম্পািয কাে গাবেী—েফেত্ার জনয িপ্রত্টি প্রশক্ষাথীর কী িপ্টয়াজন 

সেগুপ্টো সোর্ান সিয়াই  প্টে িপ্রত্টি প্রিন এবং িপ্রত্টি প্রেদ্ধাপ্টন্তর উপ্টেশয। আমরা বুক্তি সে িুইটি প্রশক্ষাথী, 

ক্লােরুম, অথবা সু্কে এক  প্টত্ পাপ্টর না, এবং িপ্টত্যপ্টকর সেৌন্দে গ ও পাথ গকযেূচক িকৃপ্রত্ উপেপ্রি কপ্রর। 
  
একই োপ্টথ, আমরা আমাপ্টির প্রশক্ষাথী ও পপ্ররবারপ্টির িৃঢ় ে প্টোপ্রর্ত্া অফার করপ্রছ, আপ্টরা স্বার্ত্মূেক সু্কে 

লত্প্রর করপ্রছ, এবং েকপ্টের জনয কপ্ট ার পা যেূপ্রচ প্রনক্তিত্ করপ্রছ। শ প্টরর েকে িাপ্টন্ত প্রশক্ষাথীরা োমাক্তজক-

আপ্টবর্জপ্রনত্ প্রশক্ষর্, পুনরুদ্ধারক নযায়প্রবচার অনুশীেন, এবং ত্াপ্টির স্বাত্ন্ত্র্যপ্টক িপ্রত্ফেনকারী 

োংসৃ্কপ্রত্কভাপ্টব েংপ্টবিনশীে পা যক্রম সথপ্টক উপকারীত্া পাপ্টব। 
  
েমত্া অগ্র্ের করা বেপ্টত্ এখ্ন এিাই সবািায়। 

  

DOE-সত্ আমরা েবাই আশা করপ্রছ সে আজ আপনারা ো সিখ্প্টছন ত্া পছন্দ করপ্টবন এবং আপনাপ্টির জনয 

একটি েফে সু্কে বছর কামনা করপ্রছ। 

  
প্রবনীত্, 

 
প্ররচার্গ এ. কারানজা (Richard A. Carranza) 
চযাপ্টেের 

 


