
 

 

2022–23 শিক্ষা বছরেে ক্যারেন্ডাে 
T-34471 School Year 2022-23 Family Calendar Update (Bangla) 

NYC শিপার্টরেন্ট অভ এিুরক্িন-এে শিক্ষা বছরেে ক্যারেন্ডাে 2022-2023 
   
3K–12 NYCDOE-এে সক্ে পাবশেক্ সু্কেগুরোে জনয এর্া হরে 2022-23 শিক্ষা বছরেে ক্যারেন্ডাে। আপনাে সন্তান যশি কক্ারনা কবসেক্াশে, 
ধেটীয়, চার্টাে সু্কে, NYCEEC আশেট চাইল্ডহুি ক্শেউশনশর্-কবজড্ অর্গটযানাইরজিন বা ফ্যাশেশে চাইল্ডরক্য়াে করাগ্রারে থারক্, তাহরে তারিে 
ক্যারেন্ডাে সংক্রান্ত তরথযে জনয অনুগ্রহ ক্রে আপনাে সন্তারনে সু্করেে সারথ কযার্গারযার্গ ক্রুন। অনুগ্রহ ক্রে শনরচ উশিশিত শবষয়গুরো েক্ষয 
ক্রুন: 

• 8 (আর্) নরভম্বে ইরেক্িন কি, শিক্ষাথটীরিে সু্করে উপশিশতে ররয়াজন কনই। সিেীরে অথবা িূে কথরক্ (শেরোর্ভারব) কক্ারনা শিক্ষা 
শনরিটিনা হরব না। 

• "কনা কি" (তুষাে শিবস)-গুরোরত অথবা জরুশে ক্ােরে কয শিনগুরোরত সু্কেভবন বন্ধ থারক্, কসই শিনগুরোে জনয সক্ে শিক্ষাথটী ও 
পশেবারেে িূে কথরক্ শিক্ষায় (শেরোর্ োশনটং) অংিগ্রহরেে জনয পশেক্ল্পনা ক্েরত হরব। 

• শনরচ কিয়া তাশেিগুরো কথরক্ কক্ারনা সু্করেে শনজস্ব পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেরেে তাশেি শভন্ন হরত পারে। আপনাে ববঠক্ বা 
ক্নফ্ারেে সেয়সূশচ ক্োে জনয আপনাে সন্তারনে শিক্ষক্ আপনাে সারথ ক্াজ ক্েরবন। 

• এই সেয়সূশচরত এরেরেন্টাশে সু্কেগুরোরক্ শক্ন্ডাের্গারর্টন (K) কথরক্ কগ্রি 8 (আর্) পযটন্ত পশেরষবািানক্ােী করাগ্রাে বরে সংজ্ঞাশয়ত 
ক্ো হয়, এে অন্তভুটক্ত আরছ 3K এবং শর-K করাগ্রাে, পািাপাশি আরছ কগ্রি 5-এ সোপ্ত হওয়া করাগ্রাে। শেিল্ সু্কেগুরোরক্ 
সংজ্ঞাশয়ত ক্ো হয় এেন করাগ্রাে শহরসরব যা 6–8 কগ্রি পযটন্ত পশেরষবা কিয় এবং হাই সু্কেগুরোরক্ সংজ্ঞাশয়ত ক্ো হয় 9–12 
কগ্রিগুরোরত পশেরষবািানক্ােী সু্কে শহরসরব। 

 
তাশেি ক্েটশিবস অনুষ্ঠান 
8 কসরেম্বে বৃহস্পশতবাে সু্করেে রথে শিন 
15 কসরেম্বে বৃহস্পশতবাে এশেরেন্টাশে সু্কে এবং শর–K কসন্টােগুরোরত সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 
22 কসরেম্বে বৃহস্পশতবাে শেিল্ সু্কে এবং D75-এে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট শর্চাে ক্নফ্ারেে 
26-27 কসরেম্বে কসােবাে–েঙ্গেবাে েি হািানাহ, সু্কে বন্ধ 
29 কসরেম্বে বৃহস্পশতবাে হাই সু্কে, K-12 এবং 6–12 কগ্ররিে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 
5 অরটাবে বুধবাে ইয়ে শক্পুে, সু্কে ছুশর্ 
10 অরটাবে কসােবাে ইর্াশেয়ান কহশেরর্জ/ইনশিশজশনয়াস শপপেস্ কি, সু্কে বন্ধ 

3 নরভম্বে বৃহস্পশতবাে 
এশেরেন্টাশে সু্কেগুরোে জনয ববক্াশেক্ ও সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে; এই 
সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

8 নরভম্বে েঙ্গেবাে ইরেক্িন কি, শিক্ষাথটীো সু্করে আসরব না 

9 নরভম্বে বুধবাে 
শেিল্ সু্কে এবং D75 সু্কেগুরোে জনয ববক্াশেক্ ও সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে; 
এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

11 নরভম্বে শুক্রবাে কভরর্োে কি, সু্কে ছুশর্ 
17 নরভম্বে বৃহস্পশতবাে হাই সু্কে, K-12 এবং 6–12 কগ্ররিে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 

18 নরভম্বে শুক্রবাে 
হাই সু্কে, K–12 এবং 6–12 সু্কেগুরোে জনয ববক্াশেক্ ও সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে 
ক্নফ্ারেে; এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

24-25 নরভম্বে বৃহস্পশতবাে–শুক্রবাে থযাংক্সশর্গশভংরয়ে ছুশর্, সু্কে বন্ধ 
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তাশেি ক্েটশিবস অনুষ্ঠান 
26 শিরসম্বে–2 
জানুয়াশে 

কসােবাে–কসােবাে িীতক্ােীন ছুশর্, সু্কে বন্ধ 

16 জানুয়াশে কসােবাে কেভারেন্ড ি. োশর্টন েুথাে শক্ং জুশনয়ে কি, সু্কে ছুশর্ 
24-27 জানুয়াশে েঙ্গেবাে–শুক্রবাে শেরজন্টস্্ পেীক্ষা গ্রহে  

30 জানুয়াশে কসােবাে 
হাই সু্কে এবং 6–12 কগ্ররিে সু্কেগুরোে জনয কপিািােী উন্নয়ন শিবস (ররফ্িনাে কিরভেপরেন্ট 
কি); এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীো সু্করে অংিগ্রহে ক্েরবন না 

31 জানুয়াশে েঙ্গেবাে শরং (বসন্ত) কসরেস্টাে শুরু 
20–24 কফ্ব্রুয়াশে কসােবাে–শুক্রবাে েধয িীরতে ছুশর্, সু্কে বন্ধ  

োচট 9 বৃহস্পশতবাে 
এশেরেন্টাশে সু্কে এবং শর–K কসন্টােগুরোরত ববক্াশেক্ ও সান্ধয পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে; 
এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

16 োচট বৃহস্পশতবাে 
শেিল্ সু্কে এবং D75 সু্কেগুরোে জনয ববক্াশেক্ ও সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে; 
এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

23 োচট বৃহস্পশতবাে হাই সু্কে, K-12 এবং 6–12 কগ্ররিে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 

24 োচট শুক্রবাে 
হাই সু্কে, K–12 এবং 6–12 সু্কেগুরোে জনয ববক্াশেক্ ও সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে 
ক্নফ্ারেে; এই সু্কেগুরোে শিক্ষাথটীরিে শতন ঘন্টা আরর্গ ছুশর্ কিয়া হরব। 

6 এশরে বৃহস্পশতবাে পাসওভাে-এে রথে শিন, সু্কে বন্ধ 
7 এশরে  শুক্রবাে পাসওভাে-এে শিতীয় শিন / গুি ফ্রাইরি, সু্কে বন্ধ 
10-14 এশরে  কসােবাে–শুক্রবাে বসন্তক্ােীন (শরং)-এে ছুশর্, সু্কে বন্ধ 
21 এশরে  শুক্রবাে ঈি-উে শফ্তে, সু্কে ছুশর্ 
4 কে  বৃহস্পশতবাে এশেরেন্টাশে সু্কে এবং শর–K কসন্টােগুরোরত সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 
11 কে  বৃহস্পশতবাে শেিল্ সু্কে এবং D75-এে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট শর্চাে ক্নফ্ারেে 
18 কে  বৃহস্পশতবাে হাই সু্কে, K-12 এবং 6–12 কগ্ররিে সু্কেগুরোে জনয সান্ধযক্ােীন পযারেন্ট-শর্চাে ক্নফ্ারেে 
29 কে  কসােবাে কেরোশেয়াে কি, সু্কে ছুশর্ 

8 জুন বৃহস্পশতবাে 
অযাশনভােসাশে কি / ক্েটী উন্নয়রনে জনয চযারেেরেে ক্নফ্ারেে কি, শিক্ষাথটীো সু্করে 
উপশিত হরব না। 

9 জুন  শুক্রবাে 
এশেরেন্টাশে সু্কে, শেিল্ সু্কে, K–12 সু্কে, এবং স্বাতন্ত্র্য D75 করাগ্রােগুরোে জনয ক্ল্যাশেক্যাে 
কি; এসব সু্করেে শিক্ষাথটীো সু্করে যারব না। 

14-23 জুন বুধবাে–শুক্রবাে শেরজন্টস্্ পেীক্ষা গ্রহে (19 জুন ছাড়া, কসশিন সু্কে বন্ধ) 
19 জুন কসােবাে জুনশর্নথ্, সু্কে ছুশর্ 
27 জুন েঙ্গেবাে শিক্ষাথটীরিে জনয সু্করেে কিষ শিন 
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