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কাযর্কারী সিমিত 2012-2013
সভাপিত : িব নাথ গা ল
ু ী
েকাশাধয্kয্ : কৃ ে nু সরকার
সিচব : রাকা েঘাষ
aনয্ানয্ কাযর্করী সদসয্রা হেলন : িমতা েদ,aিরt েসন,েসৗময্ িমt
পরবতর্ী িনবর্ািচত সভাপিত : aিভিজt দাস p (2013-2014)

বাতর্া পt (4)
সন 1418

িবদয্ার েদবী ৺মা সরsতী

ধু িকn িবদয্া o jােনর েদবীi নন, িতিন হেলন েযেকােনা িশkা o

jােনর aিধ াtী। তাi সকল িশkাথর্ীর pােণর আরধয্া।ঐিদন ৺তােক ঘীের েছাটবড় সবারi aেনক
বয্sতা থােক, বািড় বািড় পুেজা pসাদ িবতরণ, পাড়ায়, পাড়ায় েছাট বড় পুেজা, চািরিদেক শীেতর
মেধi eকটা

ছু টীর মজার আেমজ eেনেদয়। বসn প মী eর ঐ িদনটা েক বসn কােলর দূত

িহেসেবi েযন েদখা হয়।

আগামী 16 i েফbয়ারী আমরা পালন করব সরsতী পুেজা, সবাiকার uপিsিত eiবােরo আমােদর
eকাn কাmয্। েসিদেনর পুেজা

হেব সকাল 11 টায়, তারপর পু া িল o হােতখিড়। pসাদ

িবতরণ eর পর i আমােদর দুপুর েবলার খাবার েদoয়া হেব।

তারপর দুপুর 4 েটi

িকn

রেয়েছ েছাট আর বড়েদর িমিলত Talent show। আমােদর uদtর্ আহবান রiল েযেকােনা সদেসয্র
জনয্, তারা আমােদর জানােলi আমরা তােদর েযাগ েদবার বয্বsা কের েদব।

যারা uপিsত িছেলন তারা েতা জােননi গত পয়লা িডেসmর আমােদর মহা ধুমধাম কের পালন
করা হেয়েছ ৺িবজয়া সেmলনী। আমােদর িবেশষ ধনয্বাদ রiল যারা রাnা কেরিছেলন েসiিদেনর
জনয্ eবঙ্ যারা aংশgহণ কেরিছেলন তােদর pিত।

মতী eষা েসন eর গান eর েরশ eখেনা

আমােদর কােন েলেগ আেছ, নীলাkী eর গােনo দশর্ক খুব আনn েপেয়িছল। রাকা েঘােষর
পিরচালনায় নােচর aনু ান e েছা

িশlীরা সবার মন েকেড় েনয়। আসুন আর eকবার সবার

িমিলত pেচ ায় আগামী সরsতী পুেজাটাo eiভােব সফল করেত bতী হi ।
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Dear BAGR Members,
On the evening of Saturday December 1, Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) celebrated its
annual Bijoya celebrations which comprised of equally enthralling programs. It all started with an
enchanting songs in Bengali presented by Mrs Esha Sen. This was followed by another wonderful
musical performance by Nilakshi Mukherjee and a Dance Program directed by Raka Ghosh, performed
by all community kids. Finally it was the delicious dinner that really put the cherry on the icing.
We would like to thank all of you who have supported and taken part in this festive undertaking,
cooking and participating. Hope you will continue to do so in the coming years.
With the advent of New Year, it is time to offer our homage to the Goddess of Knowledge, Maa
Saraswati. We will be celebrating Saraswati Puja on February 16, 2013 at India Community Center (ICC).
Detailed itinerary of the events are included in the following pages of the newsletter. Please join us in
these celebrations.
Please submit all articles for our magazine BIVASH by March 10th 2013 to Raka Ghosh at
helloraka@hotmail.com.
Please send all community news to Raka Ghosh at helloraka@hotmail.com for inclusion in future BAGR
newsletter.
2012 - 2013 EXECUTIVE COMMITTEE
・ Bishwanath Ganguly
President
Email: president@bagrusa.org
・ Raka Ghosh
Secretary
Email: secretary@bagrusa.org
・ Krishnendu Sarkar
Treasurer
Email: treasurer@bagrusa.org
・ Mita De
Member
・ Soumya Mitra
Member
・ Aritro Sen
Member
2013 - 2014 PRESIDENT ELECT:
・ Avijit Dasgupta

Saraswatipujo Schedule:
 Puja: 11:30 Am
 Anjali and Prasad : 12:30 PM
 Lunch: 1 PM
 Talent Show: 4 PM
 Dinner : 6 PM
Membership Fees:
Family - $150/year
・ Single - $75/year
・ Student Family - $50/year
・ Student Single - $30/year
・ Guest - $20/event
・ Guest Family - $40/event
・ Student Guest - $7/event
・ Student Guest Family - $15/event
Upcoming Event:
Noboborsho at ICC: APRIL 20, 2013; SATURDAY
ICC; APRIL 20, 2013; SATURDAY
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