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েসকশন 1 — ei গাiডিট েযভােব বয্বহার করেবন
ei গাiডিট িশkাথর্ী o পিরবারবগর্েক aিডশন pিkয়ার জনয্ psিত gহেণ সহায়তা করার জনয্ pণয়ন করা হেয়েছ ei গাiেডর মাধয্েম
আপিন:


িফl সmেকর্ জানেবন িফl েpাgােমর pেয়াজনীয়তা কী? eকজন িফl িশkাথর্ী িহেসেব আপিন কী pতয্াশা করেত পােরন? আেরা
তেথয্র জনয্ িনেচর িববরণ েদখুন



aিডশন pিkয়ািট বুঝেবন িdতীয় পৃ ার uপিরিচt আপনােক হাi sু ল aিডশেন আপিন কী pতয্াশা করেত পােরন েস সmেকর্
ধারণা েদেব



সাধারণ aিডশেনর aংশ িল পযর্ ােলাচনা ক ন েযসকল হাi sু ল সাধারণ aিডশেনর aংশ িলেত aংশ েনয় তারা eকi
aিডশন গাiডলাiন েশয়ার কের ei গাiেড aংশgহণকারী িফl েpাgামসমূেহর সাধারণ aিডশেনর aংশ িল anভুর্ k



আপনার পছেnর িকছু িফl েpাgােমর eকিট তািলকা ক ন িনu iয়কর্ িসিটর হাi sু লসমূেহর মেধয্ েয েলা আিটর্িsক
pিতভা পিরচযর্ায় িবিভn েpাgাম পিরচালনা কের েস েলার eকিট সmূণর্ তািলকা েপেত ei গাiডিট bাuজ ক ন আপনার জনয্
uপযুk মেন হয় eমন েpাgামসমূেহর তািলকা pনয়ণ করার জনয্ িবভাগ 5 বয্বহার ক ন eবং আপনার ফল aিডশন সূচী ৈতির করা
ক ন



আপনার aিডশন সূচী ৈতির ক ন আপনার িনেজর aিডশন কয্ােলnােরর পিরকlনা করার জনয্ pিতিট েpাgােমর aিডশন
তথয্ eবং সূিচসমূহ পযর্ােলাচনা ক ন pিতিট েpাgােমর েkেt, aিডশেনর জনয্ কী psত করেত হেব eবং আপিন aিডশেন কী
করেবন তার eকিট তািলকা েদoয়া আেছ

িফl কী?
িফl বা িফlেমিকং হেলা চলিচt ৈতিরর িশl বা েকৗশল িফl িশkাথর্ীগণ হােতকলেম িফlেমিকং eর uপর aিভjতা aজর্ন কেরন eবং
সmাদনা, িফl িবে ষণ o িskনরাiিটংসহ িফেlর তtt o iিতহাস সmেকর্ িশেখন িশkাথর্ীগণ inািs িনভর্ র কয্ািরয়ার o েকৗশলগত দkতা
aজর্েনর জনয্ দলীয়ভােব িফl kু িহেসেব কাজ কের িফl িশkাথর্ীগণ pায়শঃi েsট-aফ-দয্-আটর্ িডিজটাল pযুিkেত aয্ােkস েপেয় থােক eবং
তােদর কাজ pদশর্ন o েশয়ার করার সুেযাগ েপেয় থােক
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েসকশন 2 — হাi sু ল aিডশন pিkয়ার uপিরিচt
িকছু হাi sু ল aিডশন আেয়াজন কের
aিডশন হেলা eক ধরেনর ভিতর্ পdিত িনধর্ািরত হাi sু ল আটর্স েpাgামসমূেহ ভিতর্ হেত িশkাথর্ীেদরেক aবশয্i েকােনা aিডশেন ৈশিlক দkতা pদশর্ন করেত
হেব eছাড়াo aিডশনসমূহ িশkাথর্ীেদর জনয্ sু েলর কমর্ীেদর সােথ িমিলত হoয়া o েpাgামসমূহ সmেকর্ িবিভn p করার eকিট বড় সুেযাগ
িশkাথর্ীরা eকিট aিডশেনর জনয্ psিত েনেব eবং পারফমর্ করেব েসিটi pতয্ািশত
aিডশন সmিকর্ ত pতয্াশাসমূহ হাi sু ল কমর্সূিচ েভেদ িভn হেয় থােক িশkাথর্ীরা হাi sু ল িডেরkিরেত sু ল কতৃর্ ক pকািশত aিডশেনর মানদ
পযর্ােলাচনা করেব। যিদ েকােনা িশkাথর্ী eকi আটর্ ফেমর্র uপর aিভিনেবশ কের eকািধক েpাgােমর জনয্ aিডশন েদয় তাহেল aিডশন িলর aেনক aিডশন
uপাদান eকi হেব (aিডশন তেথয্র জনয্ ei গাiেডর েpাgাম িববরণ েদখুন) িশkাথর্ীেদর েজেন রাখা uিচত েয, তারা aিডশেনর জনয্ যা িকছু psত কেরেছ
তার সব uপsাপন করার pেয়াজন নাo হেত পাের
aিডশনসমূহ হাi sু লসমূহ কতৃর্ ক পিরচািলত হয়
সাধারণত aিডশনসমূহ sু ল pশাসক o িশkকগণ কতৃর্ ক পিরচািলত হয় িকছু হাi sু ল aিডশেনর িশkাথর্ী o তােদর পিরবারবগর্েক aভয্থর্না জানােনার কােজ
বতর্ মান িশkাথর্ীেদর সহায়তা েনয়
aিডশেনর তািরখ, েপৗঁছােনার সময় o sান িভn হেত পাের
aিডশনসমূহ সাধারণত aেkাবর েথেক জানুয়াির মােসর মেধয্ িবিভn হাi sু েল aনুি ত হয় aিডশেনর সূিচর জনয্ ei গাiেডর েpাgাম িববরণ েদখুন
aিডশেনর ৈদঘর্ য্ িভn হেত পাের
aিডশন pিkয়া 2 – 3 ঘ ার বা তার aিধক সমেয়র হেত পাের িশkাথর্ীেদরেক aিডশেন হালকা নাsা o পািন িনেয় আসার জনয্ uৎসািহত করা হয়
পিরবার িলর eকi িদেন eকািধক sু েল aিডশেনর জনয্ েরিজsার করা uিচত নয়
পিরবার িল আেশপােশ aেপkা করেত পাের
aেনক সময় িপতামাতা/aিভভাবকেদর aেপkার জনয্ eকিট িনধর্ািরত জায়গা থােক, েযেহতু তােদরেক aিডশেনর eলাকায় েঢাকার aনুমিত েদoয়া হয় না
িপতামাতা/aিভভাবকগণ েযেকােনা সময় sু ল ভবেন pেবশ eবং েসখান েথেক েবর হেত পারেবন িশkাথর্ী o তােদর পিরবারবেগর্র মেধয্ েযাগােযাগ aিডশন
pিkয়া
র আেগ সmn হেত হেব
aিডশন েpাgােম gহণেযাগয্তা
aিডশন েpাgামসমূেহর জনয্ িবেবিচত হেত, িশkাথর্ীেদর aবশয্i তােদর হাi sু ল ভিতর্ রাun 1 আেবদেনo েpাgামিট তািলকাভু k থাকেত হেব যা তােদর
sু ল কাuিnলেরর িনকট 3 িডেসmর 2018 তািরেখর মেধয্ জমা িদেত হেব িশkাথর্ীগণ রাun 1 eর ফলাফল মাচর্ মােস পােব
aিডশন pিkয়া সmিকর্ত p াবলী
ei গাiডিট আেবদন pিkয়া সmিকর্ ত আপনার aিধকাংশ pে র utর েদেব আপনার যিদ েকােনা sু েলর aিডশন সmেকর্ িনিদর্ েকােনা p থােক, তাহেল
আরo তেথয্র জনয্ সরাসির sু েল েফান বা iেমiল করা aথবা sু েলর oেয়বসাiেট যাoয়া সেবর্াtম uপায়।
aিডশেন িবেশষ সুিবধা
বয্িkক িশkা কমর্সূিচ (IEP), aনুেমািদত 504 পিরকlনা রেয়েছ eমন িশkাথর্ী, eবং iংিলশ লয্া েু য়জ লানর্ারগণ িবেশষ সুিবধা েপেত পাের
িবেশষ সুিবধা লােভর বয্বsার জনয্ িশkাথর্ীেদর তােদর sু েলর কাuেnলেরর সােথ কথা বলেত হেব।
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েসকশন 3 — aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন eবং সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ
িনেচ aিডশন pিkয়া সmিকর্ ত িকছু শbাবিল েদoয়া হেলা েয েলা পরবারবগর্েক তােদর aিডশেনর psিতর সময় জানা pেয়াজন হেব
eছাড়াo ei সকল টামর্ ei গাiেডর েসকশন পাঁচ eর েটিবেল পাoয়া যােব
aিডশেনর জনয্ েরিজেsশন
িশkাথর্ীেদরেক aিডশেনর জনয্ DOE -eর ভিতর্ িসেsম বা sু েলর oেয়বসাiেটর মাধয্েম েরিজsার করেত হেত পাের েরিজেsশন সmিকর্ ত
িবsািরত ei গাiেড eবং হাi sু ল িডেরkিরর aিডশন sু ল পৃ ায় পাoয়া যােব

েরিজsার করার মাধয্েম, িশkাথর্ীগণ sু ল pশাসকগণেক

জানায় েয তারা aিডশেন েযাগদান করেছন eবং েকাn েpাgােমর জনয্ তারা aিডশন িদেc।
সাধারণ aিডশেনর aংশযুk েpাgামসমূহ
eকিট িনবর্ািচত sু ল gেপর eমন কমর্সূিচ রেয়েছ েয িলেত সাধারণ aিডশেনর aংশসমূহ আেছ, যা ei ডkেমেnর েসকশন পাঁচ -e sু েলর
নােমর পােশর

আiকন dারা েবাঝােনা হয়। eiসকল েpাgােমর সব েলাi eকi aিডশন uপাদানসমূহ েশয়ার কের যােত যিদ িশkাথর্ীরা

েকােনা eকিটর জনয্ psিত েনয় তাহেল তারা aনয্ েকােনা aংশgহণকারী েpাgােমর জনয্o psত হেয় যােব।
সাধারণ aিডশেনর aংশ েলা– িফl েpাgাম

আপিন eiসব তথয্ 2019 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল িডেরkিরর 24পৃ ােতo েপেত পােরন
েপাটর্েফািলoেত থাকেব দুিট েsািরেবাডর্ (pিতিটেত নূয্নতম দশিট কের ে ম) যা হেব কlনার eকিট দৃশয্ িচt eবং িফl ৈতিরেত
আপনার আgহ সmেকর্ 250 শেbর রচনা

aিডশেন, িশkাথর্ীেদরেক eকিট েছাট aয্াকশেনর বণর্না েদoয়া হেব eবং তােদরেক েsােটর্র uপর

eকিট েsািরেবাডর্ আঁকেত বলা হেব
ঐিcক: আপিন aংশgহণ কেরেছন eমন েযেকােনা eকিট বা eকািধক নমুনা িফl জমা িদন িফl eকিট USB থাm াiেভ eবং .mov
aথবা .mp4 ফরময্ােট জমা িদেত হেব। eকিট সংযুk িলিখত িববৃিতেত িফl ৈতিরেত আপনার ভূ িমকার বণর্না িদন।
েpাgামসমূেহর িবিভn কাজ থাকেত পাের েয েলা তারা aন-সাiেট pদান কের, eর anভুর্ k inারিভu, চাoয়া-মাt েলখার নমুনা েয েলা
আপনার psিতর uপর aিভঘাত েফলেত পাের aনুgহপূবর্ক ei ডkয্েমেn pদতত pিতিট sু েলর aিডশন তথয্ পড়ুন তাছাড়াo, sু েলর
oেয়বেপজ েদখার িবষয়িটo িনি ত ক ন বা সবর্েশষ হালনাগাদ িবsািরত জানেত সরাসির sু েলর সােথ েযাগােযাগ ক ন।
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2018-19 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল ভিতর্ aিডশন গাiড - িফl

েসকশন 4 — হাi sু ল েpাgাম o aিডশন সmিকর্ত তথয্
িনেচ িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল িলর তািলকা েদoয়া হেলা েযখােন aিডশেনর আবিশয্কতা রেয়েছ, eর মেধয্ আেছ aিডশেনর সূিচ o
শতর্ াবিল। sু েলর নােমর সােথ pিতিট sু েলর oেয়বসাiেটর িলংক রেয়েছ; েpাgােমর নাম িল NYC School Finder sু েলর
েপেজ িলংক কের (http://schoolfinder.nyc.gov).
Art and Design High School  | 231-249 East 56th Street 10019

MANHATTAN

েpাgাম: িফl/িভিডo েpাডাকশান | িডেরkির pg. 333

েকাড: M60Q

aিডশেনর জনয্ যা psত করেত হেব:
ei েpাgােম সাধারণ aিডশেনর aংশ িল রেয়েছ (িবsািরত জানার জনয্ েসকশন 3 েদখুন) eবং িনেচর uিlিখত িজিনস িল চায়:
দুিট েsািরেবাডর্ (pিতিট নূয্নতম দশ ে েমর) েযখােন কাlিনক দৃেশয্র িচt থাকেব eবং িফl ৈতিরেত আপনার আgহ সmেকর্ 250 শেbর রচনাসহ
েপাটর্েফািলo
আপিন aিডশেন যা করেবন:
িশkাথর্ীেদরেক eকিট িভজুয্য়াল uপsাপনা েদখােনা হেব eবং িফেl যােত বয্বহার করা যায় eমনভােব eকিট গl ৈতির করেত হেব eiসকল pে র
utর েদoয়ার psিত িনন:
o গlিট কী সmেকর্ ?
o মূল চিরt কারা?
o dnd িল কী?
o eিট েকান ধরেণর িফl?
o eিট কীভােব েশষ হয়?
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: ( ধুমাt sু েলর oেয়বসাiেটর মাধয্েম েরিজেsশন করেত হেব: artanddesignhs.com/auditions)

েশষ নাম A-L, শিনবার, 1 িডেসmর, 2018, 9am

েমক-আপ, েশষ নাম A-L, রিববার, 2 িডেসmর, 2018, 9am

েশষ নাম M-Z, শিনবার, 15 িডেসmর, 2018, 9am

েমক-আপ, েশষ নাম M-Z, রিববার, 16 িডেসmর 2018, 9am
Frank Sinatra School of the Arts High School | 35-12 35th Avenue, Astoria 11106

QUEENS

েpাgাম: Film and Media Arts | Directory pg. 504

েকাড: Q40F

আপিন aিডশেন যা করেবন:
aিডশনিট 3িট aংেশ গিঠত িশkাথর্ীেদরেক aিডশেন তােদর পছnমত কয্ােমরা বা sাটর্েফান িনেয় আসার জনয্ বলা হয় aনুgহপূবর্ক eিটর িভিডo েরকডর্
করার সkমতা রেয়েছ েস বয্াপাের িনি ত েহান (আপনার যিদ sাটর্ েফান বা কয্ােমরা না থােক তাহেল আপনােক eকিট pদান করা হেব )
পাটর্ 1 হেলা eকিট হােত কলেম িফl aনুশীলন যখন িশkাথর্ীেদরেক তােদর গl বলার েkেt িভজুয্য়াল িলেটেরিস o িভজুয্য়াল eেpােচর পরীkা েনoয়া হেব
পাটর্ 2 eকিট ফেটাgািফক ছিবর িভিtেত eকিট িলখন aনুশীলন িনেয় গিঠত িশkাথর্ীেদর েমৗিলক িলখন দkতা o সৃজনশীল গl বলার পরীkা
েনoয়া হেব
পাটর্ 3 হেব আেবদনকারীর িফl jান o িফlেমিকংেয় আgহ সmিকর্ ত eকিট সংিkp পরীkা
2018-2019 aিডশেনর তািরখ: (aিডশেনর েkেt েরিজেsশন pেয়াজন েনi)

Queens; েশষ নাম A-M, শিনবার, 3 নেভmর, 2018, 7:30am

Queens; েশষ নাম N-Z, রিববার, 4 নেভmর, 2018, 7:30am

Citywide; েশষ নাম A-M, শিনবার, 17 নেভmর, 2018, 7:30am

Citywide; েশষ নাম N-Z, রিববার, 18 নেভmর, 2018, 7:30am

েমক-আপ; শিনবার, 1 িডেসmর, 2018 7:30am

েমক-আপ; রিববার, 2 িডেসmর, 2018 7:30am

T&I 27801 (Bengali)

2018-19 িনu iয়কর্ িসিট হাi sু ল ভিতর্ aিডশন গাiড - িফl

েসকশন 5 — আপনার বয্িkগত aিডশন সূিচ
aিডশেনর তািরখ/সময়, েরিজেsশন আবিশয্ক িকনা েসসব েজেন আপনার আgেহর হাi sু ল েpাgাম িলর eকিট
তািলকা কের, আপনার বয্িkগত aিডশন সূিচ ৈতির ক ন।
আমার aিডশন েpাgাম/sু ল:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

T&I 27801 (Bengali)

aিডশেনর তািরখ o সময়:

েরিজেsশন
pেয়াজন?

