“সকল টেনান্টদের আহ্বান করছি”
আপনাদক আমাদের প্রদ াজন আদি!
আসুন টেনান্টদের অংশগ্রহন ছনদ কথা বছল
আমরা কি িরর আরও ব্যাপি ভারব্ টেনান্ট অংশগ্রহরনর পদ্ধকি তিকর িররি
পাকর?

টেনান্টরা সারা শহর বযাছপ কছমউছনটি সভার
আমন্ত্রণ জানাদে
আপনার মত প্রকাদশর জনয এছিদ আসুন!
আমাদের “টেক ৫” জছরদপর মতামত শুদন ছনন
টেনান্টদের অংশগ্রদনর বযাপাদর শহর বযাছপ
একটি নতু ন পছরকল্পনা েদল আপনার প্রছতছনছি
ছহদসদব টেনান্ট ছনবব াচন করুন।

টেনান্টদের দ্বারা, টেনান্টদের জনয
হালিা জলখাব্ার টেওয়া হরব্। টিটিকি টোরিন টেওয়া হরব্।
যকে আপনার টোভাষীর প্ররয়াজন হয় িাহরল েয়া িরর িভার ৫ কেন
আরে জানারব্ন।
যছে আপনার আদমছরকান সাইন লযাঙ্গএ
ু দজর টোভাষীর প্রদ াজন হ
তাহদল ে া কদর কম পদে সভার ১০ ছেন আদি জানাদবন।

আরও টখাোঁজ খবদরর জনয ৪১৬-৯০১-৪০৮৭ নম্বদর
কল করুন।
িহরযাকেিায়ঃ

আংশগ্রহনকারী টেনান্টদের
কমিউমনটি সভার সিয়সূচী
পুবচ সভা
সভা # ১
সভা # ২
িঙ্গলবার। ১৬ই টেব্রুয়ারী, ২০১৬ বুধবার। ১৭ই টেব্রুয়ারী,২০১৬
৬:০০-৮:৩০ মবকাল
৬:০০-৮:৩০ মবকাল

সভা # ৩
শুরবার। ১৯টশ টেব্রুয়ারী,২০১৬
১:০০-৩:৩০ মবকাল

টসডারদে িযানর

মবং োওয়ারস

টসদনকা োওয়ারস

৬৫ মগ্রনদরর্স্ সামকচে
(মারখাম জরায়ডর ১ ব্ল পুয়র্ব।
লয়রন্স আযস্ট্রভস্ট্রনউ জথয় দস্ট্রিণ
স্ট্রদয় । স্ট্রিনয়েি সাস্ট্র ব ট জথয়
পূয়র্ব।)
টিটিমস বাস রুেঃ #৫৪ লয়রন্স
আযস্ট্রভস্ট্রনউ ইয়ি।

৩৩৩০ ডযানদোথচ আযমভমনউ
(ডযানয়ফাথব আযস্ট্রভস্ট্রনউয়ের উত্তর
পায়ে, ওোয়ডবন আযস্ট্রভস্ট্রনউয়ের ২
ব্ল পস্ট্রিয়ম)

১৭০০ মেঞ্চ আযমভমনউ
(ডন স্ট্রমলস জরায়ডর জথ ১/২
ব্ল পুয়র্ব,
স্ট্রফঞ্চ আযস্ট্রভস্ট্রনউ ইয়ির উত্তর
পায়ে।)

টিটিমস বাস রুেঃ #১১৩, জমইন
সার্ওয়ে জিেন জথয় ।

টিটিমস বাস রুেঃ # ৩৯এ ও
৩৯স্ট্রর্ স্ট্রফঞ্চ আযস্ট্রভস্ট্রনউ ইয়ি

পমিি সভা
সভা # ৪
টসািবার।২৯টশ টেব্রুয়ারী,
২০১৬
৬:০০-৮:৩০ মবকাল

মিেেউড কমিউমনটি টসন্টার
৪৪০১ টেইন মিে
(জেইন স্ট্রিট আর স্ট্রিফটউড

সভা # ৫
িঙ্গলবার। ১লা িাচচ,২০১৬
১:০০-৩:৩০ মবকাল

সভা # ৬
বৃহস্পমিবার। ৩রা িাচচ,২০১৬
৬:০০-৮:৩০ মবকাল

টসপাডচ টেস

২৪৫ ডু ন আযমভমনউ

৪৪৫৫ বাথার্স্চ মিে
(জসপাডব আযস্ট্রভস্ট্রনউয়ের ১ ব্ল
উত্তয়র, র্াথািব স্ট্রিয়ট পুর্ব পায়ে)

(ডাস্ট্রিন স্ট্রিয়টর ৪ ব্ল দস্ট্রিন
স্ট্রদয় । কুইন স্ট্রিয়টর দস্ট্রিণ পায়স
ডু ন আযস্ট্রভস্ট্রনউ এ।)

আযস্ট্রভস্ট্রনয়ের দস্ট্রিণপুর্ব জ ায়ন। স্ট্রফঞ্চ

আযস্ট্রভস্ট্রনউ ও স্ট্রিলস আযস্ট্রভস্ট্রনউ এর টিটিমস বাস রুেঃ #৭, র্াথািব
স্ট্রিি্য়ট।
মায়ে, জেইন স্ট্রিয়ট পূর্ব পায়ে।)

টিটিমস মিে কার রুেঃ # ৫০১
কুইন স্ট্রিট ওয়েয়ি।

টিটিমস বাস রুেঃ #৩৫ জেইন
স্ট্রিয়ট।
দ

টকন্দ্রীয় সভা
সভা # ৭
টসািবার। ১৪ ই িাচচ, ২০১৬
৬:০০-৮:৩০ মবকাল

সভা # ৮
িঙ্গলবার। ১৫ই িাচচ,২০১৬
১:০০-৩:৩০ েুপর
ু

সভা # ৯
শুরবার। ১৯টশ টেব্রুয়ারী,২০১৬
৬:০০-৮:৩০ মবকাল

টসদনের টরাল অ্যাপােচদিন্টস

৯৩১ ইয়াং মিে

মগ্রনউড োওয়ারস

৩৪১ টলার মিে ওদয়র্স্, ২য় িালা।
(জসন্ট েেব স্ট্রিট জথয় ১ ব্ল
পস্ট্রিয়ম এর্ং জব্লার স্ট্রিট ওয়েয়ি
দস্ট্রিণ পায়ে।)

(জরাসয়ডল সার্ওয়ে জিেয়নর ১
ব্ল দস্ট্রিয়ন, ইোং স্ট্রিট ও
আয়েলমার আযস্ট্রভস্ট্রনউ এর দস্ট্রিন
পূর্ব জ ায়ন)

১৪৫ িাথদিার বুদলভাডচ।
(ডযানয়ফাথব আযস্ট্রভস্ট্রনউ এর

টিটিমস সাবওদয় রুেঃ জসন্ট েেব
সার্ওয়ে জিেয়ন।

টিটিমস সাবওদয় রুেঃ জরাসয়ডল
সার্ওয়ে জিেয়ন।

টিটিমস সাবওদয় রুেঃ # ডনলযান্ডস
অথর্া স্ট্রিনউড সার্ওয়ে জিেন

উত্তর পায়ে। ডনলযান্ডস আর
স্ট্রিনউড সার্ওয়ের মায়ে)

