
কাযর্কলাপ ও
িরিডং �য্াকার

লাইে�িরেত �ী�কাল 2022

পেুরা �ী�কাল 
ধের পেড়া, েশেখা 
আর মজা কেরা!

িভতের েদেখা!
• েতামার পড়ার
 �য্াক রােখা

• বয্াজ অজর্ন কেরা 

• েতামার বই�েলা
 মূলয্ায়ন কেরা



এই �ীে� লাইে�িরেত �চ�র স�াবনা আিব�ার কেরা! শাখা��লেত আমােদর িবেশষ �ী�কালীন �ুজ
(Summer Cruise) ে�া�াম সহ (27 জনু েথেক) লাইে�িরেত ঘটেত থাকা সবিকছ�  স�েকর্  জােনা,

আর আমরা একসােথ পড়া, েশখা ও মজা করার সময় আমােদর সােথ েযাগ দাও: nypl.org/summer

�িতিদন েতামার পড়ার লক্ষয্ অজর্ন করার সােথ সােথ এক� মােছ �কিচহ্ন দাও অথবা ত� িম কত
িমিনট পেড়েছা তা েলেখা। �� করার জনয্ আর ত� িম যখন কাযর্কলাপ�েলা স�ূণর্ করেব তখন একটা

ি�কার লাগাও - আর হেয় ওেঠা একজন িরিডং �ার!

আেলাড়ন েতােলা

চমৎকার!!!

নত�ন দক্ষতা েশেখা 
আর েচ�া কেরা
েতামার কাছাকািছ েকানও েখালা 
শাখায় আমােদর েয েকানও এক� 
িবনামূেলয্র Summer Cruise 
ে�া�ােম েযাগ দাও!
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েবানাস:
সৃ�শীল হেয় ওেঠা

প
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েতামার দক্ষতা�েলােক শািণত রাখেত, �ীে� 
�িতিদন কমপেক্ষ 20 িমিনট পড়ার েচ�া কেরা।
এ� উপনয্াস, অিডওবুক, কিমকস বা মা�া যাই 
েহাক না েকন—সবিকছ�ই �হণেযাগয্!

আমার নাম:    

আমার �িতিদেনর
পড়ার লক্ষয্:     িমিনট

েতামার বই�েলা 
পেড়া আর েস�েলা 
মূলয্ায়ন কেরা
লাইে�ির েথেক বই ধার নাও আর এই 
�য্াকােরর িপছেনর পৃ�ায় েস�েলােক 
�ার ের�ং দাও!

মজা কেরা 
আর েতামার 
ক�নােক 
কােজ লাগাও
বািড়েত েদখােনার জনয্ 
িকছ�  আঁেকা বা ৈতির কেরা!

সৃ�শীল হেয় ওেঠা
েতামার পড়া একটা বইেয়র পযর্ােলাচনা 
কেরা অথবা আমােদর েলখার 
�িতেযািগতায় অংশ নাও - আরও 
িববরেণর জনয্ এই �য্াকােরর িপছেনর 
পৃ�ায় েদেখা!



 

, 

আমার িরিডং লগ
িরিডং লেগর অিতির� পাতা ও বই পযর্ােলাচনার পাতা�েলা ডাউনেলাড কেরা: nypl.org/summer 

�ার ের�ংিশেরানাম

সৃ�শীল হেয় ওেঠা!

েকানটা েতামার সবেচেয় ��য়?
েতামার েয বইটা সবেচেয় েবিশ ভাল েলেগিছল তার স�ে� 
একটা সং�ক্ষ� পযর্ােলাচনা েলেখা বা একটা ছিব আঁেকা।

আমােদর �ী�কােলর েলখার 
�িতেযািগতায় অংশ নাও!
এই �ীে�, আমরা চাই েয ত� িম আমােদর এমন মানুষেদর 
স�েকর্  বেলা যারা েতামার জীবেন আেলাড়ন সৃ� কের! 
েক আেরা ভােলার জনয্ �জিনস�েলার পিরবতর্ ন করেছন - 
এবং িকভােব?

িতিন হেত পােরন একজন ব�ু, পিরবােরর সদসয্, একজন 
িশক্ষক, বা েকানও বইেয়র চির�। তারা িকভােব েতামােক 
অনু�ািণত কেরন? ��বার, 5 আগ� এর মেধয্ েতামার 
এি� আমােদরেক পাঠাও, youthservices@nypl.org 
�কানায় ইেমইল কের অথবা িনেচর �কানায় ডাকেযােগ: 

The New York Public Library 
ATTN: Writing Contest/CHPRG 
445 Fifth Avenue, New York, NY 10016

আর িব�ািরত: nypl.org/summer

�ী�কালীন িরিডং এবং লািনর্ং ে�া�ােমর জনয্ 
2022 সােলর শহরবয্াপী �নসর New York Life 
Foundation মুখয্ সহায়তা �দান কেরেছ।

অিতির� সহায়তা �দান কেরেছ The Rona Jaffe Foundation; 
WarnerMedia; New York Yankees Foundation; The Walt Disney 
Company; অজ্ঞাতপিরচয় দাতাগণ; এবং Andreas C. Dracopoulos 
Family Endowment for Young Audiences. © 2022 Sesame Workshop। 
সবর্�� সংর�ক্ষত।

িশক্ষামূলক কমর্সূিচর জনয্ মুখয্ সহায়তা �দান কেরেছন Merryl H. ও 
James S. Tisch।



NYPL.org/summer 
#NYPLsummer

এই ি�কার�েলা বয্বহার কের �য্াকাের েতামার অ�গিত 
িচিহ্নত কেরা। ত� িম যখন �� করেব, তখন �থম ি�কার� 
লাগাও। আর �িতবার েকােনা কাযর্কলাপ স�ূণর্ করার পের 
একটা নত�ন ি�কার েযাগ কেরা। সবেশেষ, চ�ড়া� ি�কার� 
লাগাও আর হেয় ওেঠা একজন িরিডং �ার!

কাযর্কলাপ ও 
িরিডং বয্াজ
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