বাাংলা / Bengalese

ললমলবয়াতে প ৌরসভা
স্কু ল খাদ্য পরিবেশন সেোাঃ রলমরেয়াবেি েকল পরিোিেবগে ি জনয সখালা রিঠি।
লিয় নাগলরকবৃন্দ,
আলম আ নাতের সাতে একটি

লরলিলে ভাগ কতর কতর পনওয়ার িতয়াজন অনুভব করলি যা অলিলেশীল হতয় উতেতি: ২২০০ জবনি মবযয ১৫৫০ জনই

কযারিন রেল পরিবশায কবিন না।পেলাল তের মতযে যারা িকৃ ে তে অেথননলেকভাতব কঠিন অবিাতন আতিন এবাং লবল
সেম হতয়ও,

লরতশাতয অেম,যারা, লরতশাতয

লরতশায কতরন না। োরা প ৌরসভার জনে ২৪২০০০.০০ইউবিা ঋন সৃলি কতর পগাটা সম্প্রোয়তক েলেগ্রস্ত করতিন।

আলম সবসময় লবশ্বাস কতরলি পয,আমাতের সন্তানতের বৃলির জনে স্কুতলর োবার একটি গুরুে ূনথ মুহুেথ তক িকাশ কতর।েু ুতরর োবার,িেমে, লশোগে ও
সমলিগেভাতব পমৌললক ভূ লমকা রাতে যার মাযেতম স্কুতলর পটলবতল ও

াতের বাইতর এক সাতে োকার অলভজ্ঞো এতক অ তরর সাতে ভাগ করা সম্ভব।

এজনে আমার এবাং প ৌর িশাসতনর ইচ্ছা ও োলয়ত্ব এই পয আমাতের পিতলতমতয়রা পযন এই সুতযাগ
ও এই অলযকারটি লনলিে করার জনে সমস্ত বতকয়া

লরতশায কতর োতের ইচ্ছা ও োলয়ত্ব

এজনে,যাতের বতকয়া রতয়তি োতেরতক লিঠি,লললেে বােথ া ও প ান কতলর মাযেতম অনুতরায করার
বেবিায় জরুরী
স্কুল োবার

াওয়ার অনুমলে িাপ্ত হয়।লকন্ত,একই সাতে,ল োমাোতের

ালন িতয়াজন।
র(পকান উতলে্ েতযাগে

লা ল িাড়াই),আমরা স্কুল োবার

লরবেথ ন আনতে বাযে হতয়লি।

লরতেবা লিত ইড

িলেতে সরবরাহ করা হতব োই োবার লবল অলগ্রম হওয়া উলিে যাতে োবার কাতডথ বাতলন্স সবসময় ইলেবািক োতক।

নেু ন লনয়মাবলী সমূহঃ
•

যাদের বদেয়া ২৫০.০০ ইউবিার সমান বা তার েম তারা ৩০ এলিল ২০১৮ এর মতযে সম্পূ র্ন টাকা এককালীন লকলস্ততে

•

যাদের বদেয়া ২৫০.০০ ইউবিার সেরশ োরা ৩০ এলিল ২০১৮ এর মতযে সম্পূর্থ টাকা এককালীন লকলস্ততে
লকলস্ততে ভাগ কতর লনতে

লরতশায করতে হতব।

লরতশায করতে

াতরন অেবা েুই

ারন, িেম লকলস্তর পশে সময় সীমা ৩০ এলিল এবাং লিেীয় লকলস্তর পশে সময় ২৬ পম।(যলে পকউ লকলস্ততে বতকয়া

লরতশায করার লসিান্ত পনয় োহতল ১৮ই এলিল ২০১৮ এর মতযে লশো
পসামবার পেতক শুক্রবার সকাল ৯.০০ টা পেতক েু ুর ১২.০০ টা

লরতেবা অল তস লগতয় আতবেন

ত্র

ূরর্ করতে

ারতব। অল স

যথন্ত এবাং িলে পসামবার এবাং বুযবার লবকাল ৪.৪৫ পেতক সন্ধ্ো ৬.০০ টা

যথন্ত ও পোলা োকতব)।
লরিাজথ পমাড গোনুগলেক ভাতব রতয় যাতবঃ
•

নগরবাহী পসবা কাউন্টার “ ুনতো ললমলবয়াতে”, লভয়া মতন্ত লবয়ানতকা,২, পসামবার ও বুযবার সকাল ৯.০০ টা পেতক সন্ধ্ো ৭.০০ টা – মঙ্গলবার

ও বৃহস্প্রলেবার সকাল ৯.০০ টা পেতক েু ুর ১.০০ টা এবাং শুক্রবার ও শলনবার সকাল ৯.০০ টা পেতক েু ুর ১২.০০ টা (শুযু মাত্র সেরেট
কােে দ্বািা প্রদ্ান)।
•

সাংযুক্ত লরিাজথ তয়ন্টগুতলার পয পকান একটিতে (সম্পূর্থ োললকা ললমলবয়াতে প ৌরসভার ওতয়ব সাইতট স্কুল োবার
লরতেবা ৃষ্ঠায় আতি www.comune.limbiate.mb.it)।

লরতেবার জনে উৎসগথ স্কুল

২িা সম সেবক যাবদ্ি েবকয়া অেে প্রদ্ান রনয়রমে োকবে না ( সম্পূনথ বতকয়া বা ১ম লকলস্ত) োবদ্ি খাোি পাওয়াি অরযকাি োকবেনা।সয
রশক্ষােীিা খাোি পাবেনা োিা লাবেি েময় প্রস্থান কিাি জনয স্কু ল প্রশােবকি কাবে রগবয় অনুমরেি জনয অনুবিায কিবে।
অবতশতে আলম আ নাতের মতন কলরতয় লেলচ্ছ পয পযসব
পযাগাে্তযাগ কতর সাহাতযের জনে আতবেন করতে
আন্তলরকোর সলহে।

লরবার অেথ িোতন অেথননলেকভাতব অেম োরা সামালজক সাংিার অল সগুতলাতে

ারতবন।
পময়র
আন্তলনয় পরাতমও

