
উদ্দীপনার সাথে 
লাইথরেররথে য�াগ রিন!

   রররিং ট্র্াকার
আপনি এই গ্রীষ্মে যে সময়টি পষ্ে কাটাি তা যেকর্ড  কেষ্ত নরিন্ট কো অ্ানটিনিটি এবং নেনরং 
ট্্াকাে ব্বহাে করুি—অথবা আপিাে পোে নমনিটগুনি ট্্াক কেষ্ত, বই পে্ডাষ্িাচিা 
কেষ্ত এবং অিিাইষ্ি মজাদাে অ্ানটিনিটিগুনি খুঁষ্জ যপষ্ত Beanstack-এ আমাষ্দে নেনরং 
যপাট্ডাষ্ি িগ ইি করুি। একজি নেনরং স্াে হষ্য় ওঠাে জি্ ব্াজ অজ্ডি করুি!

অনলাইথন শুরু করুন

1. nypl.beanstack.com যদখুি বা Beanstack অ্াপ রাউিষ্িার করুি।

2. একটি অ্াকাউন্ট ততনে করুি বা সাইি ইি করুি৷

3. আপিাে ব্াউজাষ্ে, আপিাে পো এবং অ্ানটিনিটিগুনি ট্্াক কেষ্ত Log Reading 
and Activities (পড়া এবং অ্াক্টিক্িটিগুক্িতে িগ করুন)-এ নলিক করুি৷ 
অ্াপটিষ্ত, + নচষ্নে আিষ্তা যটাকা নদি।

4. যকাষ্িা রিশ্ন আষ্ে? আমাতের সাতে য�াগাত�াগ করুন ফম্ডটি ব্বহাে করুি এবং 
আমো যোগাষ্োগ কেব!

আথরা আথে!   → 

English, español, 中文, বাংিা, এবং Русский িাষায় আষ্ো অষ্িক নকেুে 
জি্ যদখুি: nypl.org/summer  

   রিনামূলর্ কম্মসূরি
কনচ নিশু, সদ্ হঁাটষ্ত যিখা নিশু, নিশু এবং নকষ্িােবয়স্কষ্দে জি্ 
নবিামূি্ কম্ডসূনচ এবং অিুষ্ািগুনিে জি্ িাইষ্ব্নেষ্ত আসুি! 
ক্াষ্িন্াে অষ্বেষণ করুি: nypl.org/summer

•  যস্ানেটাইম

•  আট্ড অ্ান্ ক্্াফট

•  STEAM (ন বজ্াি, রিেুন তি, ইনজিন িয়ান েং, 
কিা ও গনণত) অ্ানটিনিটি

•  িাখাগুনিষ্ত নবষ্িষ “Summer 
Cruise” ("সামাে কু্ইজ") কম্ডসূনচ 
(27যি জিু যথষ্ক শুরু)

•  এবং আষ্ো অষ্িক নকেু!

এই �ীে� িবনামূেল্য 
বই উপহার 

েদওয়া হে�!
সােথ থাকুন—আেরা 

জানেত আমােদর 
ওেয়বসাইট েদখুন!
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   রিনামূথলর্ একটি লাইথরেরর কাি্ম  পান
একটি িাইষ্ব্নে কার্ড  পাওয়া এবং িাইষ্ব্নেষ্ত ো নকেু আষ্ে তা অষ্বেষণ কোে পষ্ষে আপনি 
কখষ্িাই খুব কম বয়সরী িি!

•  একটি বাস্তব িাইষ্ব্নে কার্ড  পাওয়াে জি্, একটি আষ্বদিপত্র সম্ূণ্ড কেষ্ত এবং 
অনবিষ্বে বই ধাে যিওয়া শুরু কেষ্ত আপিাে স্ািরীয় িাখায় আইনর এবং ঠিকািাে 
রিমাণ নিষ্য় আিুি!

•  একটি নরনজটাি িাইষ্ব্নে কার্ড  যপষ্ত এবং ই-বুক ও অনরওবুক ধাে যিওয়া শুরু 
কেষ্ত, িাইষ্ব্নেে নবিামূি্ ই-নেরাে অ্াপ, SimplyE রাউিষ্িার করুি।  12 ও তাে 
কম বয়সরী পৃষ্ষ্পাষকষ্দে তাষ্দে পষে যথষ্ক আষ্বদি কোে জি্ একজি মা/বাবা 
বা অনিিাবষ্কে রিষ্য়াজি হষ্ব। শুরু কো োক: nypl.org/simplye

   আর যকান যলট ফাইন যনই! 
আপনি নক জাষ্িি? িাইষ্ব্নেষ্ত আে যিট ফাইি যিই, তাই আপনি যকাষ্িা উষ্বেগ োোই যে 
যকাষ্িা িাখা যথষ্ক বই এবং আেও অষ্িক নকেু ধাে নিষ্ত পাষ্েি।

   STEAM রিসকভারর রকটস
NYPL-এে STEAM নরসকিানে নকটস-এে সাহাষ্ে্ ততনে করুি, যকার করুি এবং তাো যদখিু, ো 
ব্ঙ্কস, ম্ািহাটাি এবং স্্াষ্টি আইি্ান্ জষু্ে 30 টি িাখা যথষ্ক ধাে যিওয়াে জি্ উপিি্ 
আষ্ে৷ যোষ্বাটিক্স, অ্াষ্ট্ািনম, ইনজিনিয়ানেং, যকানরং এবং আেও অষ্িক নকেু অষ্বেষণ করুি: 
nypl.org/steam

   আমাথির সাথে য�াগাথ�াগ করুন
আমাষ্দে নবে-সাপ্ানহক NYPL Kids ই-নিউজষ্িটাে নিশুষ্দে জি্ নবিামূষ্ি্ অ্ানটিনিটি এবং 
আেও অষ্িক নকেু অফাে কষ্ে—সোসনে আপিাে ইিবষ্ক্স। এই গ্রীষ্মে এবং সাো বেে ধষ্ে 
িাইষ্ব্নেষ্ত িতুি করী আষ্ে তা জািষ্ত সাইি আপ করুি: nypl.org/nyplkids
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