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বই, কাজ ও আনন্দ!

Beyond the Book (বিয়ন্ড দ্্য িকু)

আপনার জন্য আবিষ্ার ও 
পাঠ উৎসবির একটি িছবরর 
টনব্দদে বিকা আজই পড়ার 

অঙ্গীকার 
করুন!

www.nycreads.org-তে 

শুরু করুন 



পড়ার অঙ্গীকার  
করুন

নিউ ইয়র্্ক  সিসির প্রিিসি শিশু যেন বই পড়ে বে হয়, পাঠর্ হড়য় 
ওড়ঠ এবং স্কু ড়ে ও স্কু ড়ের বাইড়রও িফে হওয়ার দক্ষিা অর্্ক ন 
র্ড়র িা িনসচিি র্রড়ি পকুড়রা গ্াড়ের অংিগ্হণ প্রড়য়ার্ন।

পোর অঙ্গীর্াড়র (িরডর্ যলের্) 
স্াক্ষর র্রার োধ্্যড়ে আপিন ইস্ট 
িনউ ইয়র্্ক , ইস্ট হারড়েে ও িাউথ 
র্্যাোইর্ায় িারা বছর র্কুড়ে থার্া 
িবনােূড়ে্যর প্প্রাগ্ােগুড়োর োধ্্যড়ে 
র্ন্ম যথড়র্ িফফথ প্গ্ড়ডর শিশুড়দর 
র্ন্য িব্কর্নগীন িাক্ষরিা িম্ভব র্রার 
র্ন্য িনড়বিদি এর্সি র্িেউিনসিড়ি 
যোগদান র্রড়বন। 



বনউ ইয়ক্ক  সিসি বরডি ইবনশিয়য়সিভ হড়ো আোড়দর 
আড়িপাড়ির এোর্ায় এর্াড়ডিের্ রৃ্িিত্বড়র্ িহায়িা র্রার 
র্ন্য ইস্ট িনউ ইয়র্্ক , ইস্ট হারড়েে ও িাউথ র্্যাোইর্াড়ি যেৌথ 
র্ার্ র্রা 11সি প্রিিষ্াড়নর এর্সি িহড়োশগিােূের্ র্াে্কক্রে। 

প্রিি োড়ি, আেরা এর্সি র্ড়র বই উড়লেখ র্রব ো এর্সি 
স্িন্ত্র েিােি প্রর্াি র্ড়র ও যি িম্পির্্ক ি িবনােূড়ে্যর িংস্ান 
ও র্ার্গুড়ো িম্পড়র্্ক  র্ানায়। িবিিন্ন যদড়ির খািায়রর স্াদ্ 
গ্রহণ, অন্যান্য ভাষা চচ্ক া, লাইব্রেবর ও জাদ্ঘুর পিরদি্কন এবং 
অন্যান্য িংস্কৃ তি িম্পয়ক্ক  জানয়ি আোড়দর িাড়থ যোগ িদন।

আেরা পিরবারগুড়োড়র্ স্কু ে, বাড়ে, োইব্রেির, 
যড-যর্য়ার, যপড়ডয়াশরির্ অিফি ও স্ানগীয় যদার্ান 
এবং পার্্ক গুড়োড়ি িবনােূড়ে্য প্রাথিের্ িাক্ষরিা 
িংক্রান্ত িংস্ান প্রদান র্ির এবং আেরা আোড়দর 
িাড়থ ভ্রেড়ণর র্ন্য বই পাড়ঠ আগ্হগী যে র্াউড়র্ 
িবয়ন্ড দ্য বকুর্-এর োত্ায় স্াগি র্ানাই!

শুরু করবে আমাবক স্্যান করুন!

পড়ার অঙ্গীকার  
করুন



আগস্ট
Milo Imagines the World (বমবলা ইম্যাজজনজ ্দ্য ওয়ার্দে )

 ললয়খয়েন Matt de la Peña (ম্্যাি দদ্ লা দপনা)

তেপ্টেম্বর
All Are Welcome (অল আর ওবয়লকাম)

ললয়খয়েন Alexandra Penfold (আয়লক্ান্দা দপনয়�াল্ড)

আয়রা পড়ুন:
Leo Can Swim (লিও ক্্যযান সুইম) লেড়খড়ছন Anna McQuinn  
(অ্যানা ে্যার্কু ইন) (0-3 বছর)
When Life Gives You Mangos (হো�যায়েন িযাইফ গিভজ ইউ ম্যযায়্গযাজ) 
লেড়খড়ছন Kereen Getten (যর্ড়রন যগড়িন) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
Who (হু) লেড়খড়ছন Robie H Harris (রিব এইচ হ্ািরি) (0-3 বছর)

New Kid (ননউ কক্ড) লেড়খড়ছন Jerry Craft (যর্ির ক্র্যাফি) (9-11 বছর)

(3-6 বছর)

(3-6 বছর)



অপ্্টাবর
Nigel and the Moon (নাইবজল অ্যান্ড ্দ্যা মুন)

ললয়খয়েন Antwan Eady (আয়্তায়ান ইবড)

নপ্েম্বর

আয়রা পড়ুন:
Yoga Baby (ইয়েযািযা হোবনব) লেড়খড়ছন  

Amy Hovey (অ্যািে যহািি) (0-3 বছর)
Esperanza Rising (এস্যায়রঞ্যা রযাইনজং) লেড়খড়ছন Pam 

Muñoz Ryan (পাে েকুড়নার্ রায়ান) 
(9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
We Are Grateful: Otsaliheliga (আমরযা কৃ্তজ্ঞ: অটসযালিয়�লিিযা) লেড়খড়ছন  
Traci Sorell (প্রিসি যিাড়রে) (3-6 বছর)
Separate is Never Equal: Sylvia Mendez and Her Family’s Fight for 
Desegregation (হোসপযায়রট ইজ হোনভযার ইকু্েযাি: গসিকভেযা হোময়ডেজ অ্যযাডে �যার ফ্যযানমলি’জ 
ফযাইট ফর কডয়সগ্রেয়িইশন) লেড়খড়ছন Duncan Tonatiuh (ডানর্ান যিানাসিউহ)  
(6-9 বছর)
Pashmina (পযাশনমনযা) লেড়খড়ছন Nidhi Chanani (িনিধ্ চানািন) (9-11 বছর)

(3-6 বছর)

MY Heart Fills With Happiness (মাই হািদে  টিলজ উইথ হ্াবপবনস)

ললয়খয়েন Monique Gray Smith (দম্াবনক গ্গ্র স্মিথ) (0-3 বছর)



ডিপ্েম্বর
Tomorrow Most Likely (িুমবরা মোমাস্ট লাইকজল)
লবখয়েয়ন Dave Eggers (ডয়ভ এগারজ)

জানয়ুাডর
Watercress (ওয়ািারবরেস)

লেড়খড়ছন Andrea Wang (আয়ন্দ ওয়াং)

আয়রা পড়ুন:
May We Have Enough to Share (হোম উই হ্যাভ ইনযাফ টু হোশেযার) লেড়খড়ছন  
Richard Van Camp (িরচাড্ক  ি্যান র্্যাম্প) (0-3 বছর)
Sing, Don’t Cry (গসং, হোডযান্ট ক্যাই) লেড়খড়ছন Angela Dominguez  
(অ্যাড়জেো ডিেঙ্কুড়য়র্) (6-9 বছর)
Sarai and the Meaning of Awesome (সযারযাই অ্যযাডে দ্্য নমননং অভ অসযাম)  
লেড়খড়ছন Sarai Gonzalez (িারাই যগানর্াড়ের্) ও Monica Brown (েিনর্া 
রোউন) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
12 Lucky Animals (12 িযাকক্ অ্যযাননয়মিজ)  

লেড়খড়ছন Vickie Lee (িিির্ েগী) 
(0-3 বছর)

Front Desk (ফ্রন্ট হোডস্ক) লেড়খড়ছন Kelly Yang (যর্লে ইয়াং) (9-11 বছর)

(3-6 বছর)

(3-6 বছর)



তেব্রুয়াডর
The Day You Begin (্দ্য মোর্ ইউ বিগগন)

ললয়খয়েন Jacqueline Woodson (জ্যাকললন উডিান)

মার্্চ

The Proudest Blue: A Story of Hijab and 
Family (্দ্য প্াউবর্স্ট ব্ল: অ্যা মোস্টাবর অভ বহজাি অ্যান্ড ি্যাবমজল):

ললয়খয়েন Ibtihaj Muhammad (ইিতিহাজ ম্হুাম্াদ্)

আয়রা পড়ুন:
Count to Love! (ক্যাউন্ট টু িযাভ!) ললয়খয়েন  

Andrea Davis Pinkney (আড়্রে যডিিি লপংর্িন) (0-3 বছর)
Black Boy Joy (ব্্যযাক্ বে জে) লেড়খড়ছন  

Kwame Mbalia (যর্ায়ািে এেবালেয়া) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
Round is a Tortilla: A Book of Shapes (রযাউডে ইজ অ্যযা টরগটিযা : অ্যযা বুক্ 
অভ হোশইপজ:) লেড়খড়ছন Roseanne Thong (যরাড়র্ন থং) (0-3 বছর)
The Crossover (দ্্য ক্সওভযার) লেড়খড়ছন Kwame Alexander 
(যর্ায়ািে আড়েক্ান্ডার) (9-11 বছর)

(3-6 বছর)

(3-6 বছর)



এপ্রিল
We All Play (উই অল মোলে) 
ললয়খয়েন জলুল দলেি

তম
It Ain’t So AWful, Falafel  

(ইি এইন্ট মোসা অিুল, ি্যালাবিল)
Firoozeh Dumas (ললয়খয়েন ব�য়রায়জহ দ্্ুযম্াজ) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
Drum Dream Girl (ড্যাম কড্ম িযাি্ল): How One Girl’s Courage Changed Music  
(�যাউ ওেযান িযাি্ল’জ ক্যানরজ হোেইঞ্ড নমউনজক্) লেড়খড়ছন Margarita Engle (োগ্কািরিা 
এড়ঙ্ে) ও Rafael López (রাফাড়য়ে যোড়পর্) (3-6 বছর)
The 1619 Project (দ্্য 1619 প্্রযায়জক্ট): Born on the Water (বন্ল অন দ্্য ওেযাটযার) 
 লেড়খড়ছন Nikole Hannah Jones (িনড়র্াে হানাহ যর্ানি) ও  
Renée Watson (িরিন ওয়ািিন) (6-9 বছর)
When Stars are Scattered (হো�যায়েন স্যারজ আর স্ক্যযাটযারড) লেড়খড়ছন  
Victoria Jamieson (িিড়্টািরয়া যর্িেিন) ও Omar Mohamed  
(ওোর যোহাড়মেদ) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
Rosa Plays Ball (হোরযাজযা হোলেইজ বি) লেড়খড়ছন  

Jessica Spanyol (যর্সির্া স্্যািনওে) ও Yanitzia 
Canetti (ইয়ািনির্য়া যর্ড়নসি) (0-3 বছর)

Alma and How She Got Her Name (অ্যযািমযা 
অ্যযাডে �যাউ শশ িট �যার হোনইম) লেড়খড়ছন Juana 

Martinez-Neal (র্কুয়ানা োসি্ক ড়নর্-নগীে) (3-6 বছর)
EllRay Jakes the Recess King! (এিয়রই জ্যযাক্স দ্্য নরয়সস কক্ং!) লেড়খড়ছন  

Sally Warner (ি্যালে ওয়ান্কার) (6-9 বছর)

জনু
(0-3 বছর)



জনু
Julián is a Mermaid 

(জজুলয়ান ইজ অ্যা মারবমইর্) 
Jessica Love (ললয়খয়েন দজসিকা লাভ)

জলুাই

I am Perfectly Designed  

(আই অ্যাম পারিবক্িলব র্বজাইনর্)
Karamo Brown (ললয়খয়েন কারায়ম্া রোউন)

আয়রা পড়ুন:
Summer/ Verano (সযামযার/হোভরযায়নযা) লেড়খড়ছন Ailie Busby (অ্যালে 
বািিব) (0-3 বছর)
Vicki and a Summer of Change! (কভকক্ অ্যযাডে অ্যযা সযামযার অভ হোেইঞ্!) 
লেড়খড়ছন Raquel M. Ortiz (রাড়র্ে এে. অসি্ক র্) ও  
Iris Morales (আইিরি যোরাড়েি) (9-11 বছর)

আয়রা পড়ুন:
Pride Colors (্রযাইড ক্যািযারজ) লেড়খড়ছন Robin Stevenson  

(রিবন শস্টড়িনিন) (0-3 বছর)
The Stonewall Riots (দ্্য হোস্যানওেযাি রযােটজ):   

Coming Out in the Streets (ক্যানমং আউট ইন দ্্য স্ট্রিটজ) লেড়খড়ছন 
Gayle E. Pitman (যগইে ই. লপিে্যান) (9-11 বছর)

(3-6 বছর)

(3-6 বছর)



পড়ার অঙ্গীকার করুনপড়ার অঙ্গীকার করুন

বিনামূবল্যর পাঠ কমদেসটূি, সারা িছর জবুড়।

NYC বরর্জ-এর সাবথ বমবল একটি সাক্ষরো আব্দালন গবড় েুলনু

কালার 
বম ! 



NYC বরর্জ ইটনবিবয়টিভ অংিগী্দারসমহূ
ব্রুকপ্লন পাবপ্লক লাইব্রেডর ির্ড়ের র্ন্য উদ্াবনগী পাবলের্ র্ে্কিড়ূচ, বই ও িবনােড়ূে্য 
ইন্ারড়নি অ্যাড়ক্িড়োগ্য র্ম্ম্পউিার ব্যবহাড়রর িকুড়োগ প্রদান র্ড়র।

েূে দক্ষিা বড়ৃধির র্ন্য শিক্ষাথ্কগীড়দরড়র্ িাফে্য শিক্ষা প্রদান র্রড়ি শিক্ষর্ড়দর 
পািাপািড সেসি ইয়ার AmeriCorps-এর িাড়থ অংিীদািরত্ব র্ড়র।

ির্ন্ডারগাড়ি্ক ড়নর প্রস্তুিি িনসচিি র্রড়ি প্রাথিের্ িাষা ও িাক্ষরিা দক্ষিা বাোড়ি 
জাম্পস্টাি্চ  র্ার্ র্ড়র।

Literacy Inc. (LINC) র্ন্ম যথড়র্ ির্ন্ডারগাড়ি্ক ড়নর শিশুড়দর র্ন্য প্রাথিের্ িাক্ষরিা-
িনে্কাণ র্ে্কিড়ূচর োধ্্যড়ে পিরবারগুড়োর পাড়ি রড়য়ড়ছ।

ParentChild+ (প্যাপ্রন্টর্াইল্ড+) স্কু ড়ে িাফড়ে্যর র্ন্য িন্তানড়দরড়র্ প্রস্তুি র্রড়ি 
িহড়োশগিা র্রার র্ন্য লপিাোিাড়দরড়র্ শিক্ষােূের্ যহাে িিির্ি প্রদান র্ড়র।

কুইন্স পাবপ্লক লাইব্রেডর ির্ে বয়ড়ির শিশুড়দর র্ন্য র্াে্কক্রে, যহােওয়ার্্ক  িহায়িা 
ও িাক্ষরিা র্ে্কিড়ূচ প্রদান র্ড়র।

Reach Out and Read of Greater New York (ডরর্ আউি অ্যান্ড ডরি অে 
গ্রেিার ডনউ ইয়ক্চ ) স্াস্্য যপিাদারড়দর িাড়থ অংিীদািরত্ব র্ড়র বইড়য়র পরােি্ক যদয় ও 
পিরবাড়রর িবাইড়র্ এর্িাড়থ পোর ব্যাপাড়র উৎিাড়হি র্ড়র।

Read Alliance (READ) (ডরি অ্যালাপ্য়ন্স) স্কু ড়ের পড়র পাঠ দক্ষিা উন্নি র্রার েড়ক্ষ্য 
ওয়ান-িকু -ওয়ান িাক্ষরিা িহায়িা প্রদান র্রড়ি ির্ন্ডারগাড়ি্ক ন যিড়র্ন্ড প্গ্ড 
শিক্ষাথ্কগীড়দরড়র্ এর্ই র্িেউিনসির প্রশিসক্ষি ির্ড়িার যনিাড়দর িাড়থ যর্াে র্িরড়য় যদয়।

Reading Partners (ডরডিং পাি্চ নারে) প্রিি িপ্াড়হ দকুসি স্িন্ত্র সিউিিরং যিিড়নর 
র্ন্য ির্ন্ডারগাড়ি্ক ড়নর যফাথ্ক শিক্ষাথ্কগীড়দর িাড়থ র্ার্ র্ড়র। 

Springboard Collaborative (স্পপ্রংপ্বাি্চ  তকালাপ্বাপ্রসিপ্ের) গ্ীষ্মর্ােগীন ও 
স্কু ে পরবি্ক গী র্ে্কিড়ূচগুড়ো িাক্ষরিার ব্যবধ্ান র্োড়ি লপ্র-ির্ন্ডারগাড়ি্ক ড়নর যফাথ্ক 
শিক্ষাথ্কগীড়দরড়র্ িনড়য় র্ার্ র্ড়র।

ডনউ ইয়ক্চ  পাবপ্লক লাইব্রেডর (NYPL) এর িাখাগুড়ো ির্ে বয়ড়ির শিশুড়দর র্ন্য 
িবনােূড়ে্য ড়বিিািষর্ যস্টািরিাইে, পাঠ র্ে্কিড়ূচ ও শিল্প র্াে্কক্রে প্রদান র্ড়র।



শপথ ডনপ্ে ও আপনার েন্াপ্নর  
জন্য ডবনামপূ্ল্যর পাঠ কম্চেচূর্ অ্যাপ্সেে করপ্ে 
আজই আমাপ্ক স্্যান করুন অথবা আমাপ্েরপ্ক 
চেডজি করুন www.nycreads.org

 
যখন আপটন পড়ার 

অঙ্গীকাবর স্াক্ষর 
করবিন েখন বিয়ন্ড 

্দ্য িুকএ যান! 


