HOLLIS

MICROSOFT
WORD
FOR BENGALI SPEAKERS

Preregistration is required at
the Hollis Library reference
desk, beginning Saturday,
February 2 at 10 am or by
calling 718.465.7355.

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

ADMISSION IS FREE.

NEW AMERICANS PROGRAM
PROGRAM IN BENGALI
Space is limited.
This program is funded by fees collected
by Queens Library.

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 knowing
how to use the keyboard and mouse and open and close
applications, and must attend all three classes.

Saturdays
February 9, 16, 23
10 am
HOLLIS
202-05 Hillside Avenue
718.465.7355
Q1 Q36 Q76 Q77

— 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. 

8751-11/18

HOLLIS
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 করেতহয় এবং তা সংরক্ষণ ও ি�� করেত হয়? তাহেল মাইে�াসফট ওয়ােডর্র
এই িতনিট �াস আপনার জনয্।
অংশ�হনকারীর কি�উটােরর �াথিমক জ্ঞান থাকা আবশয্ক; ে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 শিনবার, েফ�য়াির মােসর ২ তািরখ সকাল ১০
টায় হিলস লাইে�রীর েরফাের� েডে� অথবা ৭১৮-৪৬৫-৭৩৫৫ ন�ের েফান করুন।
আসনসংখয্া সীিমত। অনু �ােন েকান �েবশ মূ লয্ েনই।

হিলস লাইে�রীর
শিনবার, েফ�য়াির ৯, ১৬, ২৩
সকাল: ১০টায়
১ম পবর্: মাইে�াসফট ওয়ােডর্র �াথিমক জ্ঞান
২য় পবর্: দিলল ৈতরী ও সংরক্ষেনর িনয়ম
৩য় পবর্: তািলকা ৈতরী এবং িকভােব ি�� করেত হয়
বাসঃ িকউ ১, িকউ ৩৬, িকউ ৭৬, িকউ ৭৭

আেরা তথয্র জনয্ িনউ আেমিরকানস ে�া�ােম েযাগােযাগ করুন (বাংলা বা ইংেরীেত) ৭১৮-৯৯০-০৮৮৩.
www.queenslibrary.org

কুই� লাইে�রী একিট �ত�, অলাভজনক �িত�ান এবং অনয্ানয্ লাইে�রী িসে�েমর অ�ভুর্� নয়।

