CENTRAL

MICROSOFT
WORD

FOR BENGALI SPEAKERS
Need to learn how to create a
document or work with tables?
These classes are for you.

Part 1
Introduction to Microsoft Word
Part 2
Creating and saving documents
Part 3
Working with tables and printing
Participants should have basic
computer skills, such as being able
to use the keyboard, mouse, and to
open and close applications.

Preregistration is required at
the Cyber Center Reference Desk
beginning at 10 am, Sunday,
January 7 for the January course
and February 4 for the February
course or by calling 718-990-0769.

Sundays
January 14, 21, 28
February 11, 18, 25
12:30 – 2:00 pm

ADMISSION IS FREE
These programs are funded by the City of New York Department of Information
Technology and Telecommunications.

CENTRAL LIBRARY
(CYBER CENTER TRAINING
ROOM)
89-11 Merrick Boulevard, Jamaica
718-990-0778
to 169th Street
Numerous buses go to the 165th
Street bus terminal
For more information call, in
English & Bengali: 718-990-0883

— PLEASE POST ON BENGALI SIDE —
QueensLibrary.org

Queens Library is an independent, not-for-profit corporation and is not affiliated with any other library system. 

11412-12/17

CENTRAL
PROGRAM IN BENGALI/ একিট বাংলা অনু �ান

বা�ালীেদর জনয্

মাইে�াস� ওয়াডর্

আপিন িক িশখেত চান কি�উটাের মাইে�াসফট ওয়াডর্ বয্বহার কের িকভােব দিলল অথবা তািলকা ৈতির করেত
হয় এবং তা সংরক্ষণ ও ি�� করেত হয়? তাহেল মাইে�াসফট ওয়ােডর্র এই িতনিট �াস আপনার জনয্।
অংশ�হনকারীর কি�উটােরর �াথিমক জ্ঞান থাকা অবশয্ক; েযমন িকেবাড´ ও মাউেসর বয্বহার িকংবা েয েকান ডকুেম�
িকভােব ব� করেত হয়, ইতয্ািদ।অংশ �হনকারীেক িতনিট �ােসই অংশ�হন করেত হেব।
ি�- েরিজে�শন আবশয্ক েরিজে�শন করেত রিববার, জানু য়াির মােসর ৭ তািরখ জানু য়াির মােসর জনয্, এবং েফ�য়ারী
মােসর ৪ তািরখ েফ�য়ারী মােসর জনয্, সকাল ১০ টায় েস�াল লাইে�রীর সাইবার েস�ােরর েরফাের� েডে� অথবা ৭১৮৯৯০-০৭৬৯ ন�ের েফান করুন।
আসনসংখয্া সীিমত। অনু �ােন েকান �েবশ মূ লয্ েনই। আেরা তথয্র জনয্ িনউ আেমিরকানস ে�া�ােম েযাগােযাগ
করুন(বাংলা বা ইংেরীেত) ৭১৮-৯৯০-০৮৮৩. এই কমর্শালািট পিরচািলত হেব িসিট অফ িনউ ইয়কর্ িডপাটর্েম� অফ
ইনফরেমশন েটকেনালিজ এ� েটিলকিমউিনেকশনস এর সহেযাগীতায় সংগৃ হীত ফা� �ারা।

রিববার, জানু য়াির ১৪, ২১, ২৮
এবং েফ�য়ারী ১১, ১৮, ২৫
১ম পবর্: জানু য়ারী ১৪ এবং েফ�য়ারী ১১
মাইে�াসফট ওয়ােডর্র �াথিমক জ্ঞান
২য় পবর্: জানু য়ারী ২১ এবং েফ�য়ারী ১৮
দিলল ৈতরী ও সংরক্ষেনর িনয়ম
৩য় পবর্: জানু য়ারী ২৮ এবং েফ�য়ারী ২৫
তািলকা ৈতরী এবং িকভােব ি�� করেত হয়

দুপুর ১২:৩০ েথেক ২:০০
েস�াল লাইে�রী
সাইবার েস�ার ে�িনং রুম
৮৯-১১ েমিরক �ু্বাড´
ে�ন/সাবওেয়ঃ এফ ে�েন ১৬৯ �ীট
বাসঃ জয্ামাইকাগামী সকল বাসসমূ হ
www.queenslibrary.org
কুই� লাইে�রী একিট �ত�, অলাভজনক �িত�ান এবং অনয্ানয্ লাইে�রী িসে�েমর অ�ভুর্� নয়।

