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19 িডেস�র, 2022 
 
ি�য় পিরবারবগর্, 
 
িনউ ইয়কর্ িসিট পাবিলক �ুল েবেছ েনয়ার জনয্ এবং আপনােদর েছেলেমেয়েদর সিঠক পেথ ধািবত করেত আমােদর �িত আ�া রাখার জনয্ 
ধনয্বাদ। চয্াে�লর িহেসেব আমার �থম বছর েশষ হবার পেথ, আিম আপনােদর �িত কৃতজ্ঞতা, সাধুবাদ, এবং ��ায় পিরপূণর্ হেয়িছ। 
আপনােদর অিবচল অংশীদাির� এবং আপনােদর স�ােনর িশক্ষা অজর্েন সহায়তায় করার লেক্ষয্ আপনােদর তয্াগ-িতিতক্ষার জনয্ জানাি� 
ধনয্বাদ।  
 
আমরা বছরিট েশষ করার আেগ, আিম একসােথ স�� করা আমােদর িকছু অসাধারণ সফলতা �ীকার করেত চাই, এেত রেয়েছ আমােদর 
সাক্ষরতা কমর্সূিচগুেলা উ�ত করা এবং আমােদর ভিতর্র �ি�য়াগুেলা সহজতর করা েথেক শুরু কের ে�শাল এডুেকশন পুনভর্াবনা এবং 
আমােদর সকল িশক্ষাথর্ীেদরেক তােদর �াপয্ উ�ল ভিবষয্েতর পেথ অ�সর করার জনয্ নতুন পথ-পির�মা গেড় েতালা।  
 
এই বছেরর �িতিট িদন আমােদর �ুলগুেলা আমােদর েছেলেমেয়েদর অসাধারণ স�াবনা েজারদার কেরেছ। আিম তােদর েচােখ আেলােত, 
তােদর হািসর উ�তায়, এবং তােদর আ�ার শি�েত েদখেত পাই; এিট আমােক সবর্দা উৎসািহত এবং অনু�ািণত কের। আমােদর দশর্ন: 
আমােদর �িতিট িশক্ষাথর্ী একিট ফল�সূ কয্ািরয়ার, দীঘর্-েময়াদী অথর্ৈনিতক িনরাপ�া, এবং পিরবতর্েনর জনয্ ইিতবাচক শি�র হািতয়ার সহ 
�য্াজুেয়ট হয়—েসটার �িত তী� মেনািনেবশ বজায় রাখার পাশাপািশ আিম তােদর স�াবনা এবং তােদর শি�েক নতুন বছের আমার সােথ 
িনেয় যাব।  
 
আিম জািন, ছুিটর েমৗসুম িবিভ� জেনর কােছ িবিভ� অথর্ বহন কের, িক� আিম িব�াস কির েয আমরা েযটা খুিশ, েযভােবই পালন কির না 
েকন, ছুিটর েমৗসুম আমােদর িভতর েথেক উ�ম রূপিটর বিহঃ�কাশ ঘটায়। এখন আমােদর ভালবাসার মানুষেদর সােথ পুনঃসংেযাগ সৃি�র 
জনয্ িবরিত েনয়ার সময় এেসেছ। আমােদর জীবেনর ইিতবাচক সবিকছুর �িত কৃতজ্ঞতা েপাষণ করার এবং, অবশয্ই, �িতফল, িব�াম, ও 
উদযাপন করার। আমার জনয্, ছুিটর েমৗসুমিট হে� িশক্ষা বছেরর ি�তীয় অংশটুকুর �িত দৃি�পাত করারও সময়। আমার দািয়ে�র একিট 
অংশ হে� আমােদর দল ও আিম জানুয়ািরেত পূণর্ শি� ও উদয্েম িফের আসা, এবং আমােদর েছেলেমেয়েদর জনয্ তােদর �� পূরেণর জনয্ 
আরও পথ-পির�মা ৈতির করেত আমরা ��ত তা িনি�ত করা। 
 
আিম আপনােদর �িত একিট আন�ঘন ছুিটর েমৗসুম এবং একিট সু�্, সমৃ� নতুন বছর কামনা কির, এবং আিম আপনােদর এবং আপনােদর 
স�ানেদর নতুন বছর েদখার �তয্াশায় রইলাম।  
 
কৃতজ্ঞতার সােথ, 

 
েডিভড িস. বয্াংকস্ (David C. Banks) 
িনউ ইয়কর্ িসিট �ুলস চয্াে�লর 
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