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তারিখ:  

কেস নম্বি:  

কেসসি নাম:  

কেন্দ্র:  
 

স্বেচ্ছামূলক প্রশিক্ষণ অংিগ্রহণ তথ্য পত্রের জন্য দরূ পশরত্রেবা শবকল্প 
(Bengali) 

 
যরিও এটিি প্রস াজন হ  না, আপরন সহা ে পরিসেবাি জনয আপনাি প্ররিক্ষণটি রনবন্ধন েিসত চাইসে, আমিা 
আপনাসে রিক্ষা ও যুব পরিসেবা  (Education & Youth Services, TAG) িিূ তারেোভুরি পরিসেবাি সুরবধা 
রনসত উৎসারহত েিব। অনগু্রহ েসি মসন িাখসবন, আপনাি যরি সহা তামূেে পরিসেবারিি প্রস াজন না হ , তাহসে 

আপনাি োসে প্ররিক্ষণ ও রিক্ষামূেে োযযেোসপি জনয তারেোভুি না েিাি রবেল্প িস সে, এবং এই কক্ষসে আপনাি 

রবরুসে কোনও কনরতবাচে বযবস্থা কনও া হসব না। 

প্ররিক্ষণ কপ্রাগ্রাসম অংিগ্রহণ েিা এবং যাি সহা ে পরিসেবারিি প্রস াজন আসে এমন কযসোনও বযরিি জনয, আপনাি 

প্ররিক্ষসণি নরিপে যত তাডাতারড সম্ভব জমা কিও াটা আপনাি পসক্ষ ভাে। যািা 100% িিূ রিক্ষা ও প্ররিক্ষসণি 

সুসযাগগুরেসত রনবন্ধভুি ন  তাসিি জনয গাড়ী ভাডা কিও া হসব। 

আমিা যখন আপনাি প্ররিক্ষসণি নরিগুরে পাসবা, তখন এেজন HRA TAG েমী সিসয আপনাসে ক ান েিসবন। 

আপনাি কযাগাসযাসগি তিয যরি সাম্প্ররতে না হ , তসব আপনাি সসে কযাগাসযাগ েিা কযসত পাসি এমন এেটি চাে ু

িাো ক ান নম্বি আমাসিিসে প্রিান েিাি জনয আপনাসে আমাসিি সসে ইসমসেি মাধযসম কযাগাসযাগ েিসত হসব। 

র িরত CUNY EDGE রিক্ষািীিা এই প্ররি াি সাসি ইরতমসধযই পরিরচত এবং সু্কসেি রচঠিগুরে সমূ্পণয েিাি জনয 
আপনাি CUNY EDGE উপসিষ্টাি সাসি সিাসরি োজ চারেস  কযসত হসব। নতুন রিক্ষািীিা: আিও জানাি জনয 
https://www1.cuny.edu/sites/cunyedge/-এ যান। 

আপরন এই রবেল্পগুরেি কযসোনও এেটিি সাহাসযয আপনাি নরিপে জমা রিসত পাসিন। আপনাি যরি কোন প্রশ্ন িাসে, 
তাহসে আপরন আমাসিি ইসমে েিসত পাসিন বা ন়ীসচ কিও া HRA TAG কজনাসিে নম্বসি এেটি কমসসজ পাঠাসত পাসিন: 

 
ইত্রমল (পেন্দসই) – tagcustomerservice@hra.nyc.gov 

 
ফ্যাক্স − (212) 896-5734 

 

ডাক 

ঠিকান্া −   

Education and Youth Services - Training Assessment Group (TAG) 
109 East 16th Street, 11th Floor 
New York, NY 10003 

 

স্বেশলত্রফ্াত্রন্ 

− 
(929) 252-5659 

 

(পত্ররর পষৃ্ঠায় যান্)  

https://www1.cuny.edu/sites/cunyedge/
mailto:tagcustomerservice@hra.nyc.gov
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দরূ পশরত্রেবার তথ্য 
 

তািপসি এেটি প্ররিক্ষণ মূেযা ন পযযাসোচনা েিা হসব। আপনাি তারেোভুরি অনুসমারিত হসত পাসি রেনা তা 
রনধযািসণ এই মূেযা ন আমাসিি সহা তা েিসব। যরি আপনাি কপ্রাগ্রামটি HRA অনুসমারিত কপ্রাগ্রামগুরেি তারেো  না 
িাসে, রেভাসব এেজন অনসুমারিত প্ররিক্ষন প্রিানোি়ী হও াি জনয কপ্রাগ্রামটি কিরজস্টাি েিসবন কসসক্ষসে HRA টযাগ 

েমী সিসয আপনাসে রনসিযিাবে়ী প্রিান েিসত পািসবন। 
 
কযাগয সব অংিগ্রহণোি়ীসিি তাসিি প্ররিক্ষণ এবং রিক্ষা কপ্রাগ্রাসম অংিগ্রহণ েিাসে অনুসমারিত CA োযযেোপ রহসাসব 

গণয েিা হসব, এবং এগুরে HRA টযাগ দ্বািা পযযাসোচনা ও অনুসমািন সাসপক্ষ। মূেযা সনি সমারিসত, HRA TAG 

েমী আপনাি তারেোভুরি প্ররি ােিণ হস সে রে না তা রনরিত েিসবন। 

 

প্রশিক্ষণ ন্শথ্ভুশির জন্য প্রত্রয়াজন্ীয় ন্শথ্পে: 

যরি আপরন চান কয আপনাি প্ররিক্ষণ তারেোভুরি HRA TAG এি দ্বািা প্ররি ােৃত কহাে, তাহসে আপনাসে 

আবরিযেভাসব আপরন বতয মাসন তারেোভুি আসেন এমন সু্কে অিবা কেরনং েমযসূরচ দ্বািা এই পসেি সাসি পাঠাসনা মানব 
সম্পি প্রিাসসনি সু্কে/প্ররিক্ষসণ ভরতয ি রচঠি (Human Resources Administration School/Training 

Enrollment Letter)/প্ররিক্ষণ তারেোভুরিেিণ পেটি (Training Enrollment Letter) ( ময HRA-154) পূিণ 

েিাসত হসব। আপরন রনম্নরেরখত নরিপে সহ  ময HRA-154 ইসমে,  যাক্স বা ডাসে পাঠাসত পাসিন* 

 কিরজস্টাি বা কোোধসক্ষযি এেটি িরসি; 

 ক্লাসসি এেটি সম সূচ়ী; 

 সু্কসেি কেটািসহসড গৃহ়ীত হও াি রচঠি, কযখাসন রিক্ষািীসে িনাি েিা হ  এবং বতয মান কসরমস্টাি শুরু ও 

কিসেি তারিখ কিও া িস সে।; 

 যরি আপরন ক সডিাে োসজি অধয ন (Federal Work Study, FWS) এবং/অিবা ইন্টানযরিসপ অংি কনন, 
তাহসে আপনাসে অবিযই FWS প্রিাসনি রচঠি এবং রিক্ষািীসিি সম সূরচি যাচাইেিণ (HRA-152e) 

অন্তভুয ি েিসত হসব। 

 যরি আপরন বতয মাসন আপনাি প্রিম কসরমস্টাি/টাসমযি বাইসি কোন রিক্ষা েমযসূরচসত তারেোভুি িাসেন, 
তাহসে আপনাসে আপনাি কগ্রড পস ন্ট অযাভাসিজ (Grade Point Average, GPA) রনরিত েিা এেটি 

োন্সরিপ্ট প্রিান েিসত হসব। 

 সমস্ত নরিি তারিখ আপনাি প্ররিক্ষণ শুরুি তারিসখি রেি (30) রিসনি মসধযি হসত হসব। কযসহতু এটা িিূ 

পরিসেবা, নরিপে জমা কিও াি গ্রহণসযাগয পেরতি মসধয অন্তভুয ি হসো: ইসমইে (পেন্দসই),  যাক্স, এবং 
ডাে। কপ্ররিত নরি পাঠাসত হসব TAG -এসত 109 East 16th Street, 11th floor, New York, NY 

10003। নরিভুিেিণ সম্পন্ন েিসত অরতরিি নরিপসেি জনয অনুসিাধ েিাি অরধোি HRA-এি আসে। 

দ্রষ্টবয: অংিগ্রহণকারীত্রদর জমা স্বদওয়া সমস্ত ন্শথ্ত্রত তাাঁত্রদর পতু্ররা ন্াম, স্বফ্ান্ ন্ম্বর, ইত্রমল 
ঠিকান্া এবং স্বকস ন্ম্বর অন্তভুুি করত্রত হত্রব। যশদ সম্ভব হয়, অন্ুগ্রহ কত্রর আপশন্ TAG এর কাত্রে 

ডাত্রক পাঠাত্রন্া সব ন্শথ্পত্রের কশপ কত্রর স্বন্ত্রবন্। 

 
 
 

(পত্ররর পষৃ্ঠায় যান্)  
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প্রশিক্ষত্রণ তাশলকাভুশির জন্য প্রত্রয়াজন্ীয় ন্শথ্পে (অবযাহত): 

ন়ীসচি কয কোনওটি আপনাি কক্ষসে প্রসযাজয হসে, আপনাসে অরতরিি নরিপে জমা রিসত হসব: 

1. আপরন যরি সম্প্ররত রডরগ্র বা সাটিয র সেট সহ গ্রযাজসু ট হস  িাসেন, অনুগ্রহ েসি প্রাি রডরগ্রি প্রমাণ রহসাসব 

এেটি েরপ বা সু্কে কিসে কপ্রাগ্রাম সমূ্পণয েিাি এেটি রচঠি প্রিান েরুন। 

2. আপরন যরি রনস াসগি রিসপাটয  েসি িাসেন, তাহসে আপনাসে রনস াসগি প্রমাণ জমা েিসত হসব (রনস াগ পে, 
কপ স্টাব)। 

3. আপনাি যরি নাবােে সন্তান িাসে, তাহসে আপরন হ সতা রিশু পরিচযযা নরি কপসত পাসিন কযটি আপনাসে বা 
আপনাি রিশু পরিচযযা প্রিানোি়ী দ্বািা সমূ্পণয েিসত হসব। যরি তা হ , তাহসে অনগু্রহ েসি আপনাি 

নরিভুিেিণ নরিপসেি সাসি এই সমূ্পণয েিা নরিপে পাঠান। যরি আপনাি HRA TAG এি সাসি 

কযাগাসযাগ েিসত হ , তাহসে অনুগ্রহ েসি ইসমে েরুন 

 

অশতশরি গুরুত্বপণুূ তথ্য:  

• আপরন যরি রিক্ষা ঋসণি আওতা  কোন ঋণ রনস  িাসেন বা এমনটি েিা এডাসত চান, HRA TAG ঋণ 

পিামিয ও উপসিি (Debt Advisement and Counseling) রিস  আপনাি আরিযে পরিেল্পনা, ঋণ সমাধান 

এবং অিয সঞ্চস ি উপসিি রিস  সহা তা েিসত পাসি। আপরন যরি এইসব পরিসেবা পাও াি আগ্রহ়ী িাসেন বা 
আমাসিি ঋণ পিামিযিাতাি সসে েিা বেসত চান, আপরন HRA TAG এি সাসি কযাগাসযাসগি সম  এই 
পরিসেবাি অনুসিাধ েিসত পাসিন। 

• আপরন সু্কসে ভরতয  হস  না িােসে বা সু্কসে ভরতয  হও া  আগ্রহ়ী না হসে, অনগু্রহ েসি এই রবজ্ঞরিটি উসপক্ষা 
েরুন। রেন্তু, আপরন যরি প্ররিক্ষণ কপ্রাগ্রাসম তারেোভুরিি জনয আগ্রহ়ী িাসেন এবং এেটি খুুঁসজ কপসত 

সহা তা চান, অনগু্রহ েসি উপেব্ধ প্ররিক্ষণ/রিক্ষা কপ্রাগ্রাসমি তারেো কিখসত ন়ীসচ তারেোভুি রেঙ্কটি কিখুন। 

https://a069-atp.nyc.gov/atp/TAPEnginesearch.cfm 

আপনাি যরি কোনও প্রশ্ন িাসে বা সহা তাি আবিযেতা হ , তাহসে অনুগ্রহ েসি HRA TAG–কত ইসমে বা 
ক ান েরুন। 

 

 

 

আপশন্ শক িারীশরক বা মান্শসকভাত্রব অসুস্থ বা প্রশতবন্ধী? এই অবস্থাি োিসণ এই রবজ্ঞরি বুঝসত রে 

আপনাি অসুরবধা হসে বা এই রবজ্ঞরিসত যা েিসত বো আসে তা েিসত পািসেন না? এই অবস্থাি োিসণ রে 

HRA-এি অনয পরিসেবাগুরে কপসত আপনাি সমসযা হসে? আমরা আপন্াত্রক সাহাযয করত্রত পাশর। 212-

331-4640 নম্বসি আমাসিি ক ান েরুন। এোডা আপরন HRA অর সস আসসে সহা তা চাইসত পাসিন। আইসনি 

অধ়ীসন এই ধিসনি সাহাযয চাও াি অরধোি আপনাি আসে। 

 

 

https://a069-atp.nyc.gov/atp/TAPEnginesearch.cfm

