প্রি - প্রিন্ডারগার্টেন সাপ্লাই তাপ্রিিা
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবি,
প্রি-প্রিন্ডারগার্টেন-এ স্বাগতম! আমরা আিনার সন্তার্নর সার্ে এিটি আনন্দিূর্ে এবং সফি বছর্রর
িতযাশায় আপ্রছ। ওই ির্যয পি ৌঁছুর্ত, আমরা প্রনর্ে উপ্রিপ্রিত সাপ্লাইসমূর্ের জনয অনুর্রাধ জানাপ্রি:
(অনুগ্রে ির্র সব সাপ্লাইর্য় আিনার সন্তার্নর নার্মর পির্বি িাপ্রগর্য় প্রির্য় ওগুপ্রি স্কুর্ির িেম সপ্তার্ে
আিনার সন্তার্নর সার্ে িাঠির্য় পির্বন)।






















োিিা ঘুর্মর জনয প্রফর্টড প্রিব প্রশট
আিনার সন্তার্নর নার্মর পির্বিযুক্ত িপ্ররবতে র্নর জনয পিাশার্ির এি পসট – এর অন্তিুে ক্ত োির্ব আন্ডারওয়যার এবং পমাজা
োিিা িম্বি
2 বাক্স টিসুয
1 বক্স পিওিা রঙ পিনপ্রসি।
1 বক্স পিওিা মািে ার
1 বক্স পিওিা পিয়ন
পফাল্ডার: 1টি িাি, 1টি ব্লু, এবং 1টি সবুজ
2 পরাি পিিার টাওর্য়ি
2 িযার্িজ পবপ্রব ওয়াইিস্
2 পবাতি িাইসি ওয়াইি
1 বাক্স গযািন সাইজ বযাগ
1 বাক্স সযানউইে সাইজ বযাগ
1 িযার্িট এক্সর্িা ড্রাই-ইর্রজ মািে ার
1 বক্স পিনপ্রসি
2 টি জার্ম্বা গ্লু প্রিি
1 টি পছাটর্ির িাৌঁপ্রে
2 টি সাবান িাম্প প্রডসর্িনসার
1 টি েযান্ড সযাপ্রনটাইজার
1 প্ররম (িযাি) িমপ্রিউটার পিিার

বাড়প্রত অনুিান:
 প্রম. প্রিন মযাপ্রজি ইর্রজার(পযর্িান ব্র্যার্ন্ডর)
 িাইসি পে

এইসব ির্য়াজনীয় প্রজপ্রনসগুপ্রি আমার্ির িাসরুর্ম সাপ্লাই িরার জনয আিনার্ি অপ্রগ্রম ধনযবাি!

প্রিন্ডারগার্টেন সাপ্লাই তাপ্রিিা
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবি,
প্রিনডারগার্টের্ন স্বাগতম! আমরা আিনার সন্তার্নর সার্ে এিটি আনন্দিূর্ে এবং সফি বছর্রর িতযাশায়
আপ্রছ। ওই ির্যয পি ৌঁছুর্ত, আমরা প্রনর্ে উপ্রিপ্রিত সাপ্লাইসমূর্ের জনয অনুর্রাধ জানাপ্রি: (অনুগ্রে ির্র
সব সাপ্লাইর্য় আিনার সন্তার্নর নার্মর পির্বি িাপ্রগর্য় প্রির্য় ওগুপ্রি স্কুর্ির িেম সপ্তার্ে আিনার
সন্তার্নর সার্ে িাঠির্য় পির্বন)।






















1 টি শক্ত িিারযুক্ত িার্িা এবং সািা মার্বিে পনাটবুি
2 বাক্স টিসুয
1 বক্স পিওিা রঙ পিনপ্রসি।
1 বক্স পিওিা মািে ার
1 বক্স পিওিা পিয়ন
5 টি িুই ির্িটযুক্ত পফাল্ডার (1টি িাি, 1টি ব্লু, 1টি সবুজ, 1টি েিুি, এবং 1টি িমিা)
বাচ্চার্ির িছর্ন্দর 1টি পফাল্ডার
2 পরাি পিিার টাওর্য়ি
2 িযার্িজ পবপ্রব ওয়াইিস্
2 পবাতি িাইসি ওয়াইি
2 বাক্স গযািন সাইজ বযাগ
2 বাক্স সযানউইে সাইজ বযাগ
1 িযার্িট এক্সর্িা ড্রাই-ইর্রজ মািে ার
2 বক্স পিনপ্রসি
2 টি জার্ম্বা গ্লু প্রিি
1 টি পছাটর্ির িাৌঁপ্রে
2 টি সাবান িাম্প প্রডসর্িনসার
1 টি েযান্ড সযাপ্রনটাইজার
1 প্ররম (িযাি) িমপ্রিউটার পিিার
আিনার সন্তার্নর নার্মর পির্বিযুক্ত িপ্ররবতে র্নর জনয পিাশার্ির এি পসট – এর অন্তিুে ক্ত োির্ব আন্ডারওয়যার এবং পমাজা

বাড়প্রত অনুিান:
 প্রম. প্রিন মযাপ্রজি ইর্রজার(পযর্িান ব্র্যার্ন্ডর)
 িাইসি পে

এইসব ির্য়াজনীয় প্রজপ্রনসগুপ্রি আমার্ির িাসরুর্ম সাপ্লাই িরার জনয আিনার্ি অপ্রগ্রম ধনযবাি!

িেম পগ্রর্ডর সাপ্লাই প্রিি
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবি,
িেম পগ্রর্ড স্বাগতম! আমরা আিনার সন্তার্নর সার্ে এিটি আনন্দিূর্ে এবং সফি বছর্রর িতযাশায়
আপ্রছ। ওই ির্যয পি ৌঁছুর্ত, আমরা প্রনর্ে উপ্রিপ্রিত সাপ্লাইসমূর্ের জনয অনুর্রাধ জানাপ্রি: (অনুগ্রে ির্র
সব সাপ্লাইর্য় আিনার সন্তার্নর নার্মর পির্বি িাপ্রগর্য় প্রির্য় ওগুপ্রি স্কুর্ির িেম সপ্তার্ে আিনার
সন্তার্নর সার্ে িাঠির্য় পির্বন)।
























4 টি শক্ত িিারযুক্ত িার্িা এবং সািা মার্বিে পনাটবুি
2 বাক্স টিসুয
1 বক্স পিওিা রঙ পিনপ্রসি।
1 বক্স পিওিা মািে ার
1 বক্স পিওিা পিয়ন
6 টি িুই ির্িটযুক্ত পফাল্ডার (1টি িাি, 1টি ব্লু, 1টি সবুজ, 1টি েিুি, এবং 1টি িমিা)
বাচ্চার্ির িছর্ন্দর 1টি পফাল্ডার
2 পরাি পিিার টাওর্য়ি
2 িযার্িজ পবপ্রব ওয়াইিস্
2 পবাতি িাইসি ওয়াইি
2 বাক্স গযািন সাইজ বযাগ
2 বাক্স সযানউইে সাইজ বযাগ
1 িযার্িট এক্সর্িা ড্রাই-ইর্রজ মািে ার
2 বক্স পিনপ্রসি
2 টি জার্ম্বা গ্লু প্রিি
1 টি পছাটর্ির িাৌঁপ্রে
2 টি সাবান িাম্প প্রডসর্িনসার
1 টি েযান্ড সযাপ্রনটাইজার
1 প্ররম (িযাি) িমপ্রিউটার পিিার
1 িযার্িজ িশস্তরুি িরা িুস প্রিফ পিিার িাগজ
1 িযার্িজ 3x5 সািা ইনর্ডক্স িাডে স্
2 িযার্িট পিাি-ইট

বাড়প্রত অনুিান:
 প্রম. প্রিন মযাপ্রজি ইর্রজার(পযর্িান ব্র্যার্ন্ডর)
 িাইসি পে

এইসব ির্য়াজনীয় প্রজপ্রনসগুপ্রি আমার্ির িাসরুর্ম সাপ্লাই িরার জনয আিনার্ি অপ্রগ্রম ধনযবাি!

