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আপনার সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তুলুন: 

24 মে, 2016 এ আয়োজিত E-SPLOST ভোট সমপ্র্কে আপনাকে যা যা জানতে হবে 

          

E-SPLOST কী? 

 E-SPLOST হল বিশেষ উদ্দেশয্ে শিক্ষার জনয্ স্থানীয় এক ধরনের বিক্রয় কর যা DeKalb কাউন্টির ভোটাররা অনুমোদন 

করেছে ও তা চালুর সময় 1997 সাল থেকে অব্যাহত আছে। 

 যে যেখানেই বসবাস করুক না কেন কাউন্টিতে কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য সবাই এক পেনি বিক্রয় কর পর্দান করে। 

 এটা কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অবকাঠামো নিরম্াণের (যেমন নতুন নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি 

উন্নীতকরণ) তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। 

 24 মে, 2016 তারিখে DeKalb কাউন্টির ভোটাররা অব্যাহত না রাখলে বরত্মান করের (E-SPLOST) মেয াদ শেষ হবে 30 জুন, 

2017 তারিখে 

2017-2022 E-SPLOST করম্সচূিতে কী অনত্রভ্কুত্? 

1. সরুকষ্া ও নিরাপতত্া  অবসথ্ার্ উনন্য়ন ($15 মিলিয়ন) 

 নজরদারি ব্যবস্থা্র উন্নয়ন (ক্যামেরা, ইত্যাদি) 

 অগ্নি সতর্কতা (ফায়ার অ্যালার্ম) ব্যবস্থার্ উন্নয়ন এবং ফায়ার সপ্্রিংকলার স্থা্পন 

 ঘের বেড া ও নিরাপতত্া ভেসট্িবিউল স্থাপন 

2. নতনু অবকাঠামো ও সংযোজন ($230 মিলিয়ন) 

 স্কুলের ধারণ ক্ষমতা বৃদধ্ি 

 নতুন এবং / অথবা প্রতিস্থাপনকৃত স্কলু (পুরাতন অবকাঠামোর কারণে, ঠাসাঠাসি, এবং / অথবা সম্প্রসারণ করম্সূচির 

প্রয়োজনীয়তা)  

3. অবকাঠামোর অবসথ্া উনন্য়ন ($100 মিলিয়ন) 

 পুরাতন ভবন পর্তিসথ্াপন (অবকাঠামো নবায়ন করম্সূচি):  

o ছাদের কাজ 

o হিটিং, বায়ু চলাচল, এবং এয ার কন্ডিশনার (HVAC) 

o বৈদ্যতুিক কাজ, পাইপের কাজ, রান্নাঘর 

 অবকাঠামোর নিম্নরূপ অতিরিক্ত উন্নয়ন ও উন্নীতকরণ: 

 বিশ্রামাগার 

 ADA সুবিধাসহ বিল্ডিং কোডের প্রয োজনীয তা 

 খেলার মাঠ ও সথ্ান 

 পার্কিং এর জন্য ও অন্যান্য পাকা স্থান 
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4. পর্যুকত্ির উনন্য়ন ($65 মিলিয়ন) 

 যেসব প্রযুক্তি নির্দেশনা প্রদানে সহায়তা করে এবং/বা সমৃদধ্ করে তার মধ্যে রয়েছে: 

o ডিজিটাল যোয়াযোগ প্রযুক্তি 

o উন্নত স্কুল নিরাপতত্া সমাধান (সল্যুশন) 

o ওয ্যারলেস প্রযুক্তি 

o প্রযুক্তি হার্ডওয ্যার, সফ্টওয ্যার, এবং সংশল্িষট্ অবকাঠামো 

o এন্টারপ্রাইজ কনটেনট্ ম্যানেজমেন্ট সল্যুশন 

 ডেটা সংরকষ্ণ ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ডিজিটাল রেকর্ড ধারণ 

 এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP) আপগ্রেড এর সহায়তায় প্রযুক্তি/ সিস্টেম প্রতিসথ্াপন এবং / অথবা এর উন্নয়ন 

5. স্কলু বাস, যানবাহন ও অন্যানয্ সরঞজ্াম ($ 40 মিলিয ন) 

 স্কুল বাস ও সহায়ক যানবাহন 

 স্কুলের আসবাবপত্র 

 ব্যান্ড সরঞ্জাম 

 রান্নাঘরের সরঞ্জাম 

 বর্জ্য সঙ্কোচক (কমপ্্যাক্টর)  

 বহনযোগ্য (পোর্টেবল) শ্রেণিককষ্ / মডলুার ভবন 

 হেফাজত এবং ভূমি (গ্রাউন্ড) সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম 

প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের নির্ণায়ক: 

 সেকেন্ডারি স্কলুের প্রাথমিক সমীক্ষা/জরিপ ও পরিকল্পনা সমীক্ষা/জরিপ (2016 এর গর্ীষম্ শেষ), ধারণকষ্মতার ডেটা, 

পূর্বাভাস তালিকাভুক্তির ডেটা, এবং স্কুল অগর্াধিকারের সমীক্ষা/জরিপের ফলাফল প্রস্তাবিত পর্কল্পের অর্থায নের 

বিষয়টিকে নিরদ্েশ করবে। 

 কেন্দ্র মলূ্যায ন ডেটা সেইসব কেন্দ্রের তালিকার নিরদ্েশনা দেবে যেগুলোর সুবিধার উন্নতি প্রয়োজন বা পর্তিসথ্াপনের 

প্রয়োজন 

 সিস্টেম-লেভেল (যেমন, HVAC, ব্যান্ড ইন্সট্রমুেন্ট, বাস ইত্যাদি) এর চাহিদা মূল্যায়ন প্রসত্াবিত প্রকলপ্ের তহবিল 

যোয়ানের কষ্েত্রে নিরদ্েশনা দেবে 

 নতুন দু'টি এলিমেন্টারি স্কুলের বাড়তি চাপ Cross Keys Cluster এর মধ্যে কমিয়ে আনতে হবে 

2017 – 2022 E-SPLOST প্রোগ্রামের বাজেট বরাদদ্করণ 

প্রকল্প (যেসব বিষয়গুলোর উপর গণভোটের জোর দেওয়া হয়) $ মিলিয়ন 

1. নিরাপত্তা আর সুরক্ষা সংক্রান্ত উন্নতি $ 15 

2. নতুন কেন্দ্র ও সংযোজন $ 230 

3. কেন্দ্রের অবস্থার উন্নতি $ 100 

4. ERP সহ প্রযুক্তিগত উন্নতি $ 65 

5. বাস, যানবাহন, এবং অন্যান্য ক্যাপিটাল সরঞ্জাম $ 40 

          * পরিচালন ও সম্ভাব্য ঘটনা  $ 50 

মোট: $ 500 

* প্রোগর্াম পরিচালনা এবং কোনো অভাবিত ঘটনা বা পরিসথ্িতির জনয্ সমভ্াবয্ বিধানের তহবিল অন্তর্ভকুত্ 

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে এখানে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: 

http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost 

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 


