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আমরা কখন ও ককাথায় মমমিত হই? 

BSGE PTA সাধারণত সন্ধ্যা 6:00টায় প্রতত মাসস তিতীয় 

মঙ্গলবার সু্কল ক্যাসেসটতরয়াসত তমতলত হয়  প্রততটট সভায় 

থাসক্ তিতামাতাসের এসক্ অিসরর সাসথ িতরতিত হওয়ার 

সময়, এক্টট তবসেষ আসলািয এবং/অথবা অতততথর 

উিতিতত এবং এক্ই সাসথ তপ্রন্সিিযাল জনসসনর সাসথ 

প্রসনাত্তর িব ব 

BSGE PTA 
ব্যাকািমরয়য়ট সু্কি ফর কলাব্াি এডুয়কশন প্যায়রন্ট 

টটচার অ্যায়িামিয়য়শন 
34-12 36th Avenue ~ Astoria, NY 11106 

BSGEPTA@gmail.com 

  
    Co-President     Co-President     Vice President         Co-Treasurer                   Co-Treasurer             Recording Secretary 
    Serena Reisner     Paola Vita      Syed Rahman          Danka Illich                   Nick Leahy                Asha Sharma 
    PTAPres1@BSGE.org    PTAPres2@BSGE.org    PTAVP1@BSGE.org    PTATreas1@BSGE.org    PTATreas2@BSGE.org    PTASec1@BSGE.org     

 
  

আমরা কী কমর?  

আমরা কেচ্ছায়িব্া কেই যাসত আমাসের বাড়তত সহায়তা প্রোসনর ক্ারসণ তবসেষ অনুষ্ঠান ও টিিগুসলা এমন হয়, 

যযন তা তিতামাতা ও তেক্ষক্সেরসক্ এক্ন্সিত ক্রসত িাসর।  

আমরা তহমব্ি িংগ্রহ কমর তেক্ষাথীসের সমৃন্সিমলূক্ সুসযাগ প্রোসনর এবং  তেক্ষক্সের জনয IB প্রতেক্ষসণ 

সহায়তাোসনর জনয, সু্কসলর বাসজট এগুসলাসক্ অন্তভভ বক্ত ক্সর না। অতীসতর তিতামাতাসের অনূোন বযবহার ক্রা 

হসয়সে SAT প্রস্তুতত ক্লাসসর স্কলারতেি, তেক্ষাথীসের ক্ায বক্রম ও তেক্ষক্তা ক্ম বক্াণয্ের স্টােসের সহায়তার জনয 

উিহার যক্নায়। 

আমরা প্রমতমনমিত্ব কমর আমাসের যেসলসমসয় ও সু্কসলর িসক্ষ যাসত আমরা তমতলতক্সে আমাসের যেসলসমসয়সের 

োতবর িসক্ষ বক্তবয তভ সল ধরসত িাতর  

িযাসরন্ট/টটিার অযাসসাতসসয়েন 

সভার সময়সূতি - 2019/2020 

প্রমত মঙ্গিব্ার িন্ধ্যা 6:00 – 7:30 

17 কিয়েম্বর 

15 অ্য়টাব্র 

12 নয়েম্বর  

10 মডয়িম্বর 

14 জানয়ুামর 

11 কফব্রু য়ামর 

10 মাচচ  

7 এমপ্রি  

12 কম 

16 জুন 
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কচক-এ ব্া নগে অ্নূোয়নর কেয়ে অ্নুগ্রহ কয়র এই ফম চটট  

প্ূরণ করয়ব্ন  

যয নাসম যিক্ তলখসবন: BSGE PTA 

আিনার যিক্ বা নগে অথ ব োক্সযাসগ িূরণ ক্রা েম বসহ তনসির  

টিক্ানায় িািাসবন: 

BSGE PTA 

Main Office 

34-12 36th Avenue 

Astoria, NY 11106 

তক্ংবা, আিনার সন্তানসক্ “BSGE PTA” তলখা খাসম 

অনূোন ও েম ব যমইন অতেসস জমা তেসত বলুন  

নাম: _____________________________________      

ইসমইল: _____________________________________  

টিক্ানা: ____________________________________ 

                 ___________________________________ 

সন্তাসনর নাম: ___________________    যেে: _____    

যয িতরমাণ অথ ব এনসভলসি যেয়া হসয়সে: $__________________  

 

 

 

 

 

 

আজই BSGE-কক িাহায্য মেন! 

েুদ্র মকংব্া বৃ্হৎ, িকি অ্নূোনই মব্শাি প্মরব্তচন িূমচত কয়র  

 

িংগৃহীত তহমব্ি কী কায়জ িায়গ? 

োন করা তহমব্য়ির 100%  মশোথীয়ের িমৃদ্ধিমূিক িুয়য্াগ এব্ং মশেকয়ের জনয IB প্রমশেয়ণ 

িহায়তাোয়নর কায়জর িায়গ, সু্কসলর বাসজট এগুসলাসক্ অন্তভভ বক্ত ক্সর না   

 

উোহরণ স্বরূি, আমাসের সহায়তা োড়া সু্কসল যক্াসনা আেটার সু্কল যপ্রাোম থাক্সতা না  PTA সহায়তার ক্ারসণ 

তেক্ষাথীসের রবটটক্স, তেসবট, সাসয়ি অতলম্পিয়াে, সু্কল তনউজসিিার এবং তবতভন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠাসনর সুসযাগ আসে  

এোড়াও আমরা ক্সলজ ক্াউসিলর, IB তে এবং টিসিও সহায়তা ক্সরতে  

 

আমম কীোয়ব্ PTA-কত অ্নূোন মেয়ত প্ামর? 

মাতসক্ বা এক্বাসরর অনূোন যেওয়া যযসত িাসর অ্নিাইয়ন PTA ওয়য়ব্য়প্জ ব্যব্হার কয়র ব্া কচক মকংব্া 

নগে অ্থ চ মেয়য়  যিক্ BSGE PTA-এর নাসম তলখসত হসব এবং োক্সযাসগ যমইন অতেসস উসটা িষৃ্ঠায় যেওয়া েম ব 

িূরণ ক্সর সসঙ্গ তেসয় িািাসত হসব  নগে অনূোন যমইন অতেসস তগসয় তেসত হসব, সাসথ িরূণ ক্রা েম বও তেসত 

হসব  BSGE PTA এক্টট 501(c)3 িযাতরটট, তাই সক্ল অনূোন ক্র মওকু্েসযাগয এবং তা যক্ািাতনর মযাতিং তগেট 

যপ্রাোসমর যযাগয, আিনার ক্ম বসক্ষসি যস সুসযাগ আসে তক্-না, তনসয়াগোতার ক্াে যথসক্ যজসনন তনন  

 

আমম কত অ্নেূান কেয়ব্া? 

অনুেহ ক্সর আিতন যা িাসরন, তেন - যয যক্াসনা িতরমাণ অনূোনই বযততক্রসমর সূিনা ক্সর এবং 100% 

অ্ংশগ্রহণ হয়চ্ছ গুুত্বপ্ূণ চ  আমরা প্রততটট িতরবারসক্ $500 েলার ক্সর PTA অনূোন তেসত িরামে ব তেন্সি - এটা 

মাে $50/মায়ি  তক্ংবা সু্কল বের জসুড় $2/দেতনক্  আিতন BSGE-যক্ টটসক্ থাক্সত মাতসক্ উিহার বা এক্বাসরর 

জনয অনূোন তেসত এবং আিনার িতরবাসরর অনযসের ও বনু্ধ্বান্ধ্বসেরও অনূোন তেসয় সহায়তা ক্রসত উৎসাতহত 

ক্রসত িাসরন  

 

$50  আমাসের IB যপ্রাোসম তেক্ষাথীসের এক্ 

মাসসর জনয সাহাযয ক্রসব 

$250   আমাসের তেক্ষক্ প্রতেক্ষণ ও 

ধনযবােজ্ঞািন অনুষ্ঠাসন সাহাযয ক্রসব 

$500   এক্ যসসমস্টাসরর জনয এক্টট ক্লাবসক্ 

টটতক্সয় রাখসব 

$750   আমাসের সু্কল তনউজসিিারসক্ এক্ 

যসসমস্টাসরর জনয  সাহাযয ক্রসব 

$1,000  এক্ বেসরর জনয এক্টট ক্লাসবর বযয় 

তনব বাহ ক্রসব 

$2,500  ক্সলজ ক্াউসিতলং-এর জনয এক্ 

মাসসর সহায়তা যজাগাসব 

প্রমতটট অ্নূোয়নর গুুত্ব আয়ে এব্ং প্রমেটট 

ডিার ব্যমতক্রম ততমরয়ত েূমমকা রায়খ! 

 
 


