অফিস অব অযাডাল্ট অযন্ড কিটিফিউইং এডু ককশি
ফিউ ইয়কত ফসটি ফডিাটতকমি অব এডু ককশি
বরাে- ানর ন িি, িুপানরিকেিকডন্ট

 নিউ ইয়র্ক নিটি অনিি অব অযাডাল্ট অযান্ড র্িটিনিউইং এডুকর্শি (ওএনিই) অযাডাল্ট ববনির্ এডুকর্শি (বয়স্ককের ব ৌনির্ নশক্ষা,
এনবই), হাই স্কুি ইক্যযকয়কেকিনি (হাই স্কুি ি াি, এইচএিই) প্রস্তুনি, ইংনিশ ির ো নির্ািক অব আোর িযাঙ্গুকয়কেি (অিয
োষাোষীকের েিয ইংকরনে, ইএিওএি) এবং ২১ ও িকোর্ক বয়স্ক যাদের ইউএস হাই স্কু ল ডিদলামা অথবা সমমাদের ডিডি োই
তাদের েিয র্যানরয়ার অযান্ড বের্নিকর্ি এডুকর্শি (বৃনি ও র্ানরগনর নশক্ষা, নিটিই) ইিযানেিহ ৯শি অববিনির্* ক্লাকির িুক াগ প্রোি
র্কর। *নশক্ষার্থীকের বেক্সে বই, িাটিকনিকর্শি পরীক্ষা এবং/অর্থবা িুনিনেক ষ্ট ক্লাকির ইউনিি ক-এর েিয অর্থক পনরকশার্ র্রকি হকি পাকর।
 আ রা বিা বার বর্থকর্ শনিবার প কন্ত পাাঁচটি বকরার িবটিকি পাবনির্ স্কু ি, র্ ুযনিটি বিন্টার ও র্ কনেনির্ িংগঠিিহ ১৭৫টিরও
ববনশ িাইকে প্রোনি,আপরানির্ ও িান্ধ্য ক্লাকির িুক াগ প্রোি র্নর। নশক্ষার্থীরা বর্ান্ বকরাকি বাি র্করি, বি নবকবচিা ছাড়াই িারা
আ াকের ব বর্াি িাইকে ক্লাি র্রার েিয স্বাগি।
 ওএনিই বিক াকি ির্ি বকরাকি েশটি বেনটং বিন্টাকর টিএএিনি/এইচএিই পরীক্ষার িুক াগ বেয়।

অফিস অব অযাডাল্ট অযান্ড কফিফিউইং এডু ককশি (বয়স্ক এবং প্রত্যাবত্তিকারীকের ফশক্ষা অফিস)-এর লক্ষয ফিত্ামাত্া,
িফরবাকরর সেসয, কমী এবং কমুযফিটির সেসয ফিকসকব বয়স্ককের ফিজ ফিজ োফয়ত্ব িালকি সমর্ত ককর তত্ালা। বয়স্ককের
তমৌফলক ফশক্ষা, অিয ভাষাভাষীকের জিয ইংকরফজ ফশক্ষা, এইচএসই প্রস্তুফত্, এবং বৃফিমূলক ও কাফরগফর ফশক্ষাসি ফবফভন্ন ধরকির
সমসযা-সমাধািমূলক েক্ষত্া ফশক্ষা প্রোকির মাধযকম আমরা আজীবি ফশক্ষার্ী িওয়াকত্ উৎসাফিত্ কফর।

ক্লাস সমূকির অবস্থাি
ক্লাকির েিয বরনেকেশি ও ওনরকয়কন্টশি িো নিয়ন ি অিুনিি হয় নিটির িবগুকিা নরনেওকি। আপিার নরনেওকির নিনেক ষ্ট িানরখ বেকি
নিি। (িবককশষ ি য়িূনচ োিকি আ াকের ওকয়বিাইে বেখুি http://schools.nyc.gov/community/AdultEd/default
ফরফজওি

ঠিকািা ও তিাি িম্বর

ক্লাস সমূকির অবস্থাি

ব্র ং ক্স

1

Bronx Adult Learning Center (BxALC)
3450 East Tremont Avenue, 3rd Floor
Bronx, NY 10465
(718) 863-4057



ব িব স্কুি নডনেক্টকর্ িহক ানগিা বেয় 7, 8, 9, 10, 11, 12
ববডকিাডক পার্ক, র্যািি নহি, বিাডকহযা , হান্টি পকয়ন্ট, নরিানিয়া, ে হযাকেি,
িরউড, পার্ককচটার, বরাগি বির্,ওকয়র্নিল্ড, ওকয়ট ব্রংক্স, ওকয়ট িা কি

কু ই ন্স

2

3

Queens Adult Learning Center (QALC)
27 – 25 Jackson Ave, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
(718) 361-9480
90-01 Sutphin Boulevard 
(entrance 90th Avenue)
Jamaica, NY 11435
(718) 557-2568



ব িব নডনেক্টকর্ িহক ানগিা বেয় 24, 26, 30
একটানরয়া, র্কিে পকয়ন্ট, র্করািা, এি হাটক, ফ্লানশং, বেশ ন কডা, েযার্িি
হাইেি, নর্উ গাকডকি, িং আইিযান্ড নিটি, যািকপর্থ, নরেউড, িানিিাইড, উডিাইড
ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্ িহায়িা বেয় 25, 27, 28, 29
ববিকরাে, ব্রায়ারউড, িার রর্ওকয়, বেিকডি, হনিি, েযা াইর্া, নর্উ
গাকডকি, িকরিেি, ক্যইি নেকিে, নরচ ন্ড নহি, নরেউড, রচকডি নেকিে,
রর্অযাওকয়, বরােকডি, িাউর্থ েযা াইর্া, িাউর্থ ওকোি পার্ক, বিন্ট অিবাি

মযািিাটি

4

5

Alternative Education Complex 
ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্
269 W. 35th Street
New York, NY 10018
যািহাোকির ১১৯
(212) 868-1650
Mid-Manhattan Adult Learning Center (MMALC) ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্
212 West 120th Street
New York, NY 10027
যািহাোকির ১১৯
(212) 666-1919 অর্থবা (212) 666-1920 িম্বকর বিাি
র্রকি নির্া র্রকবি িা।

িহায়িা বেয় 1, 2
নেকের নিকচর অংশ
িহায়িা বেয় 3, 4, 5, 6
নেকের উপকরর অংশ

ব্রু ক ফ ল ি

6

P.S. 13 Roberto Clemente
557 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, NY 11207
(718) 240-2770

7

M.S. 061 
400 Empire Blvd
Brooklyn, NY 11225
(718) 221-6703



ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্ িহায়িা বেয় 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
বব নরে, ববিিিহাটক, বকরা পার্ক, র্যািারনি, র্নি আইিযান্ড, ক্রাউি হাইেি,
ইট ফ্লােবুশ, ইট নিউ ইয়র্ক, ফ্লােবুশ, ন ডউড, ওকশি নহি-ব্রাউিনেি,
নশপিহযাড বব, িািকিে পার্ক
ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্ িহায়িা বেয় 14, 16, 17, 32
ববডকিাডক টাইকেিান্ট, বুশউইর্, নক্লন্টি নহি, ক্রা উি হাইেি, ইট নিউ
ইয়র্ক, ফ্লােবুশ, বিােক নিি, নিি পকয়ন্ট, প্রিকপক্ট হাইেি, নরেউড,
উইনিয়া িবাগক

ব্রু ক ফ ল ি এ ব ং স্ট্ য া ক ট ি আ ই ল য া ন্ড

8
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Brooklyn Adult Learning Center (BALC)
475 Nostrand Avenue | Brooklyn, NY 11216
(718) 638-2635 Staten Island 

ব িব স্কু ি নডনেক্টকর্ িহায়িা বেয় 13, 31
ববডকিাডক টাইকেিান্ট ও টযাকেি আইিযান্ড

তকার্ায় ক্লাসগুকলা তিওয়া িয়?
ক্লাকসর ধরি

প্রস্তাফবত্ স্থািসমূি (অঞ্চলফভফিক)

এনবই এবং নেইনড প্রস্তুনি

সকল ফরফজয়ি

এইচএিই প্রস্তুনি িযানিশ

1, 2, 4, 7

এইচএিই বগেওকয়: নিি

াকির বযাপর্ অিুশীিি

শুর্ু গনিি প্রস্তুনি

1, 2, 5, 8
1, 2, 5, 8
সকল ফরফজয়ি

ইএিএি
ইএিএি নিনেক্স

1, 2, 5

ইএিএি িাক্ষরিা

1, 2, 5, 6, 7

িংনিষ্ট স্থািটির নিনেক ষ্ট নিটিই ক্লাি িম্পকর্ক অিুিন্ধ্াি র্রুি

নিটিই

ফসটিইসমূকির অবস্থাি
নিটিই-এর েিয বরনেকেশি ও ওনরকয়কন্টশি িার্ারিি বিক টাকরর শুরুকি (শরি বিক টার: বিকেম্বর - োিুয়ানর, বিন্ত বিক টার:
বিব্রুয়ানর - েুি)। আপিার নরনেওকির নিনেক ষ্ট িানরখ বেকি নিি। (িবককশষ ি য়িূনচ োিকি আ াকের ওকয়বিাইে বেখুি

http://schools.nyc.gov/community/AdultEd/default.htm)
ফবষয়

ফসটিই ক্লাস
র্াঠ ন নির র্াে

ফিমত াণ
বযবসা

ববেুযনি স্থাপিা: বিা েল্ট/ আবানির্/ বানিনেযর্
ববেুযনির্ স্থাপিা: বিৌর
প্লান ং

5 (বর্াঅপ বের্)

1 (নবxএএিনি), 6 (নরনেয়ি 6), 5 (এ এ এএিনি), 8
(নবএএিনি)

ব নডকর্ি নবনিং/বর্ানডং

5 (এ এ এএিনি), 8 (নবএএিনি)

ফ্লযাকবাকোন

5 (এ এ এএিনি), 8 (নবএএিনি)

/ ইকর্নে / ইএইচআর

অযাকডানব নি ওকয়োর (ওকয়ব নডোইি)
অযাকডানব িকোশপ
নিিকর্া নিনিএিএ িাটিকনিকর্শি
র্ম্পটিআইএ এ প্লাি িাটিকনিকর্শি

তটকিলফজ

1 (গম্পািক হাই স্কু ি, 5 (বর্াঅপ বের্)

5 (বর্াঅপ বের্)

িাটিকিাকয়ড িািক অযানিটযান্ট (নিএিএ)

ইিিরকমশি

1 (আিকেড ই. নির্থ হাই স্কু ি)

1 (আিকেড ই. নির্থ হাই স্কু ি)

ওকয়নল্ডং

স্বাস্থয সংক্রান্ত তিশা

প্রস্তাফবত্ স্থািসমূি (অঞ্চলফভফিক)

র্ম্পটিআইএ বিেওয়ার্ক প্লাি িাটিকনিকর্শি
র্ম্পটিআইএ নিনর্উনরটি প্লাি িাটিকনিকর্শি

2 (নর্উএএিনি), 5 (এ এ এএিনি), 8 (নবএএিনি)
2 (নর্উএএিনি), 8 (নবএএিনি)
1 (গম্পািক হাই স্কু ি)
1 (গম্পািক হাই স্কু ি), 5 (এ এ এএিনি অযান্ড বর্াঅপ বের্),
8 (নবএএিনি)
5 (এ এ এএিনি), 8 (নবএএিনি)
8 (নবএএিনি)

আইনিনর িাটিকনিকর্শি

1 (গম্পািক হাই স্কু ি), 2, 5 (এ এ এএিনি) 8 (নবএএিনি)

াইকক্রািিে একক্সি

2 (নর্উএএিনি), 5 (এ এ এএিনি)

াইকক্রািিে অনিি বিশানিট িাটিকনিকর্শি
াইকক্রািিে অনিি িুযইে
াইকক্রািিে ওয়াডক
এয়ার র্নন্ডশনিং অযান্ড বরনেোকরশি
অিযািয

বয়িার ব ইিকেিযাি: এয়ার পিুযশি ইনপএ

বযবসা

নবনল্ডং ব ইকন্টিযাি
নর্উনিিানর আেকি/িু ড নপ্রপাকরশি

5 (এ এ এএিনি), 8 (নবএএিনি)
2 (নর্উএএিনি), 5 (এ এ এএিনি অযান্ড বর্াঅপ বের্), 8
(নবএএিনি)
২ (নর্এএিনি), ৮ (টযাকেি আইিযান্ড)
5 (এ এ এএিনি অযান্ড বর্াঅপ বের্)
2 (এনেকয়শি হাই স্কু ি)
৫ (বর্াঅপ বের্), ৭ (নিনিক্স হাউি)
5 (বর্াঅপ বের্)

OACE Central Office
475 Nostrand Avenue, Brooklyn, NY 11216 | (718) 638-2635
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