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New Year: New Challenges 

Dear BAGR Members,  

On April 18
th

 2014, Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) celebrated 

Poila Boisakh (Bengali New Year) at India Community Center (ICC) in Penfield, 

NY. Proceedings began with Annual General Body Meeting. The outgoing 

treasurer, Lily Mitra, presented the financial report. The outgoing secretary, 

Kunal Bhowmick, gave a report of last year's activities. Outgoing President, Avijit 

Dasgupta, gave a Vote of Thanks. This was followed by a general body discussion 

and election for the next committee.  

The general body meeting was followed by a musical presentation titled "Sangeet 

Dhara" - a unique audio-visual presentation of Bengali music through the ages with 

songs and dances. The fun-filled program started with Shri Dharma Das from 

Gaudiya Mission USA singing a Krishna Bhajan, followed by a mix of Bangla 

Folk, Aadhunik songs and Rabindra Sangeet rendered by Bishwanath Ganguly, 

Binita Gupta, Arun Chowdry, Ira Raychaudhury, Avijit Dasgupta, Progga 

Dasgupta, Lilly Mitra, Falguni Bagchee. They were accompanied by Anirban Bose 

on instruments and the event was anchored by Indrani Mitra. To top off the 

evening festivities, there was an excellent array of food fare prepared by members 

of the community. Thanks to all of you for making the event a success! 

The members of incoming Executive Committee are extremely honored to have 

been elected and accept the responsibilities that members have entitled us to. We 

would like to thank the members of the outgoing committee for their efforts in 

running the association over the past year and organizing all the events 

successfully. BAGR was formed by families with the hopes of celebrating and 

preserving the Bengali and Indian culture that they had left behind in a home over 

eight thousand miles away. Over the years, BAGR has flourished as an 

organization and each year BAGR hosts events, which are aimed to promote 

Bengali cultural and religious awareness within our community.  Our next event is 

Summer Picnic scheduled to be held on July 19 at Powder Mills Park West shelter. 

We will celebrate Durga Puja on September 27 and 28 at ICC. We are also 

delighted to announce that BAGR will be hosting a concert of Bangla Band 

DOHAR, on Thursday October 9, 2014 at ICC.  This event will be FREE for 

BAGR members who will have paid their annual membership by then. All others 

will have to purchase tickets. There will be dinner available to purchase, after the 

concert. This is a big challenge and we urge you to support us in this new initiative 

by attending and spreading the word. 

 

Thank you.  
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Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) 

�হ� রেচ�ার বা�ািল সিমিত    
বাত$াপ& 

 বছর ৩৯ স*+া     ১১১১ 

কায$কারীকায$কারীকায$কারীকায$কারী সিমিতসিমিতসিমিতসিমিত    ২০১২০১২০১২০১৪----২০১২০১২০১২০১৫৫৫৫        

সভাপিতসভাপিতসভাপিতসভাপিত : অির&অির&অির&অির& েসনেসনেসনেসন 

কষাধধখ+কষাধধখ+কষাধধখ+কষাধধখ+ :  েসৗম+েসৗম+েসৗম+েসৗম+ িম&িম&িম&িম& 

স>ািদকাস>ািদকাস>ািদকাস>ািদকা :  উAরাউAরাউAরাউAরা    ভBাচায$+ভBাচায$+ভBাচায$+ভBাচায$+        

কায$করীকায$করীকায$করীকায$করী  সদস+সদস+সদস+সদস+: িবCনাথিবCনাথিবCনাথিবCনাথ গা�ুলী, গা�ুলী, গা�ুলী, গা�ুলী,  কৃেIJুকৃেIJুকৃেIJুকৃেIJু সরকার, তুফান মাইিতসরকার, তুফান মাইিতসরকার, তুফান মাইিতসরকার, তুফান মাইিত, ও রাকাও রাকাও রাকাও রাকা েঘাষেঘাষেঘাষেঘাষ  
    

BAGR এরএরএরএর মাননীয়মাননীয়মাননীয়মাননীয় সদস+সদস+সদস+সদস+, সদস+সদস+সদস+সদস+ বৃJাবৃJাবৃJাবৃJা  

সুধীসুধীসুধীসুধী, 

নবেষ$রনবেষ$রনবেষ$রনবেষ$র সূচনায়সূচনায়সূচনায়সূচনায় সবাকারসবাকারসবাকারসবাকার RRRR বৃিSবৃিSবৃিSবৃিS ওওওও ম�লম�লম�লম�ল কামনাকামনাকামনাকামনা কেরকেরকেরকের আUিরকআUিরকআUিরকআUিরক অিভনJনঅিভনJনঅিভনJনঅিভনJন জানাইজানাইজানাইজানাই | নবিনব$ািচতনবিনব$ািচতনবিনব$ািচতনবিনব$ািচত কিমিটকিমিটকিমিটকিমিট এরএরএরএর পখখপখখপখখপখখ েথেকেথেকেথেকেথেক YাগতYাগতYাগতYাগত 

১৪১৮১৪১৮১৪১৮১৪১৮, সবাইসবাইসবাইসবাই ভােলাভােলাভােলাভােলা থাকুনথাকুনথাকুনথাকুন, আসুনআসুনআসুনআসুন আমরাআমরাআমরাআমরা একেযােগএকেযােগএকেযােগএকেযােগ নতুননতুননতুননতুন েকেকেকেক বরণবরণবরণবরণ কেরকেরকেরকের ভিবষ+েতরভিবষ+েতরভিবষ+েতরভিবষ+েতর পথেকপথেকপথেকপথেক আেলাকময়আেলাকময়আেলাকময়আেলাকময় কিরকিরকিরকির | 

 

গতগতগতগত ১৮ ১৮ ১৮ ১৮  ইইইই এি\এি\এি\এি\লললল ২০১৪ ২০১৪ ২০১৪ ২০১৪  েতেতেতেত BAGR, ১৪২০১৪২০১৪২০১৪২০ সােলরসােলরসােলরসােলর ১১১১ লালালালা  ৈবশাখৈবশাখৈবশাখৈবশাখ সাড়`েরসাড়`েরসাড়`েরসাড়`ের নববষ$নববষ$নববষ$নববষ$ উ�সবউ�সবউ�সবউ�সব  aেপaেপaেপaেপ পালনপালনপালনপালন কেরেছকেরেছকেরেছকেরেছ ICC েতেতেতেত | 

ইbানী িম& ইbানী িম& ইbানী িম& ইbানী িম& এর পিরচালনায় একিট অত+Uএর পিরচালনায় একিট অত+Uএর পিরচালনায় একিট অত+Uএর পিরচালনায় একিট অত+U মেনাcাহী  গােনর অনুdােনর(স�ীত ধারা) মেনাcাহী  গােনর অনুdােনর(স�ীত ধারা) মেনাcাহী  গােনর অনুdােনর(স�ীত ধারা) মেনাcাহী  গােনর অনুdােনর(স�ীত ধারা)মামামামাধ+েম আমরা বাংলা গােনর িববত$ন ধ+েম আমরা বাংলা গােনর িববত$ন ধ+েম আমরা বাংলা গােনর িববত$ন ধ+েম আমরা বাংলা গােনর িববত$ন 

এর একিট সুJর পিরেবশনা উপেভাগ কিরfএর একিট সুJর পিরেবশনা উপেভাগ কিরfএর একিট সুJর পিরেবশনা উপেভাগ কিরfএর একিট সুJর পিরেবশনা উপেভাগ কিরf 

  

সাংgৃিতকসাংgৃিতকসাংgৃিতকসাংgৃিতক অনুdাঅনুdাঅনুdাঅনুdােনরেনরেনরেনর সে�সে�সে�সে� বািষ$কবািষ$কবািষ$কবািষ$ক সাধারণসাধারণসাধারণসাধারণ সভাওসভাওসভাওসভাও অনুিdতঅনুিdতঅনুিdতঅনুিdত  হয়হয়হয়হয় | সভারসভারসভারসভার সূচনায়সূচনায়সূচনায়সূচনায় ধন+বাদধন+বাদধন+বাদধন+বাদ  িবদায়ী ভাষণ িদেয় িবদায়ী ভাষণ িদেয় িবদায়ী ভাষণ িদেয় িবদায়ী ভাষণ িদেয় আগামী আগামী আগামী আগামী 

Executive Committee  েক Yাগত জানানেক Yাগত জানানেক Yাগত জানানেক Yাগত জানান সদ+সদ+সদ+সদ+ িবদায়ীিবদায়ীিবদায়ীিবদায়ী সভাপিতসভাপিতসভাপিতসভাপিত অিভিজত দাসhiঅিভিজত দাসhiঅিভিজত দাসhiঅিভিজত দাসhi | পেরপেরপেরপের বািষ$কবািষ$কবািষ$কবািষ$ক অথ$সংjাUঅথ$সংjাUঅথ$সংjাUঅথ$সংjাU িববৃিতিববৃিতিববৃিতিববৃিত এবংএবংএবংএবং 

িবগতিবগতিবগতিবগত বছেররবছেররবছেররবছেরর িবিভkিবিভkিবিভkিবিভk কায$াবলীকায$াবলীকায$াবলীকায$াবলী এরএরএরএর িববরণিববরণিববরণিববরণ েপশেপশেপশেপশ কেরনকেরনকেরনকেরন িবদায়ীিবদায়ীিবদায়ীিবদায়ী কষাধধখ+কষাধধখ+কষাধধখ+কষাধধখ+ কুনাল েভৗিমককুনাল েভৗিমককুনাল েভৗিমককুনাল েভৗিমক | পরবত$ীপরবত$ীপরবত$ীপরবত$ী অনুdানঅনুdানঅনুdানঅনুdান সাধারণসাধারণসাধারণসাধারণ     আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা 

এবংএবংএবংএবং আসkআসkআসkআসk আগামীআগামীআগামীআগামী বছেররবছেররবছেররবছেরর পরবত$ীপরবত$ীপরবত$ীপরবত$ী কিমিটকিমিটকিমিটকিমিট সদস+সদস+সদস+সদস+ িনব$াচনিনব$াচনিনব$াচনিনব$াচন |     

    

েসিদেনরেসিদেনরেসিদেনরেসিদেনর  সl+ারসl+ারসl+ারসl+ার অন+তমঅন+তমঅন+তমঅন+তম আকষ$ণআকষ$ণআকষ$ণআকষ$ণ িছলিছলিছলিছল " খাবারদাবার খাবারদাবার খাবারদাবার খাবারদাবার " | সুসধাদুসুসধাদুসুসধাদুসুসধাদু মনেমাহকমনেমাহকমনেমাহকমনেমাহক খাদ+খাদ+খাদ+খাদ+ \nিত\nিত\nিত\nিত েতেতেতেত িছেলনিছেলনিছেলনিছেলন আমােদরইআমােদরইআমােদরইআমােদরই সদস+রাসদস+রাসদস+রাসদস+রা, 

আপনােদরআপনােদরআপনােদরআপনােদর সবাইেকসবাইেকসবাইেকসবাইেক জানাইজানাইজানাইজানাই আUিরকআUিরকআUিরকআUিরক ধন+ধন+ধন+ধন+বাদবাদবাদবাদ | আপনােদরআপনােদরআপনােদরআপনােদর সাহায+সাহায+সাহায+সাহায+ িবনািবনািবনািবনা, েসিদেনরেসিদেনরেসিদেনরেসিদেনর েসইেসইেসইেসই অনুdানঅনুdানঅনুdানঅনুdান েকানমেতইেকানমেতইেকানমেতইেকানমেতই সাফল+সাফল+সাফল+সাফল+ মিoতমিoতমিoতমিoত হতহতহতহত 

নানানানা | আসkআসkআসkআসk কায$করীকায$করীকায$করীকায$করী কিমিটরকিমিটরকিমিটরকিমিটর সদস+সদস+সদস+সদস+ গণগণগণগণ অত+Uঅত+Uঅত+Uঅত+U সpািনতসpািনতসpািনতসpািনত এবংএবংএবংএবং আনেJরআনেJরআনেJরআনেJর সে�সে�সে�সে� তােদরতােদরতােদরতােদর ওপরওপরওপরওপর আেরািপতআেরািপতআেরািপতআেরািপত দািয়qদািয়qদািয়qদািয়q cহণcহণcহণcহণ কেরেছনকেরেছনকেরেছনকেরেছন | 

িবগতিবগতিবগতিবগত িবদায়ীিবদায়ীিবদায়ীিবদায়ী কিমিটকিমিটকিমিটকিমিট এরএরএরএর সদস+গনসদস+গনসদস+গনসদস+গন েকেকেকেক আমরাআমরাআমরাআমরা আUিরকআUিরকআUিরকআUিরক ধন+বাদধন+বাদধন+বাদধন+বাদ জানাইজানাইজানাইজানাই তােদরতােদরতােদরতােদর সুদখখসুদখখসুদখখসুদখখ এবংএবংএবংএবং সফলসফলসফলসফল পিরচালনারপিরচালনারপিরচালনারপিরচালনার জন+জন+জন+জন+. িবিভkিবিভkিবিভkিবিভk 

পিরবারপিরবারপিরবারপিরবার যারাযারাযারাযারা BAGR েকেকেকেক \িতdা\িতdা\িতdা\িতdা কেরিছেলনকেরিছেলনকেরিছেলনকেরিছেলন, তােদরতােদরতােদরতােদর একমা&একমা&একমা&একমা& আশাআশাআশাআশা িছলিছলিছলিছল েযেযেযেয েদশেদশেদশেদশ েথেকেথেকেথেকেথেক বrবrবrবr েযাজনেযাজনেযাজনেযাজন দুেরদুেরদুেরদুের েথেকওেথেকওেথেকওেথেকও তারাতারাতারাতারা এইএইএইএই 

েদেশেদেশেদেশেদেশ বাঙালীবাঙালীবাঙালীবাঙালী তথাতথাতথাতথা ভারতীয়ভারতীয়ভারতীয়ভারতীয় সংgৃিতেকসংgৃিতেকসংgৃিতেকসংgৃিতেক িবেCরিবেCরিবেCরিবেCর দরবােরদরবােরদরবােরদরবাের িবিভkিবিভkিবিভkিবিভk অনুdানঅনুdানঅনুdানঅনুdান পালেনরপালেনরপালেনরপালেনর মাধ+েমমাধ+েমমাধ+েমমাধ+েম তুেলতুেলতুেলতুেল ধরেবনধরেবনধরেবনধরেবন | বষ$ব+াপীবষ$ব+াপীবষ$ব+াপীবষ$ব+াপী িবিভkিবিভkিবিভkিবিভk 

কায$াবলীকায$াবলীকায$াবলীকায$াবলী এরএরএরএর অবতারণাঅবতারণাঅবতারণাঅবতারণা কেরকেরকেরকের BAGR ধীেরধীেরধীেরধীের ধীেরধীেরধীেরধীের েসইেসইেসইেসই লেtলেtলেtলেt  \uুিটত\uুিটত\uুিটত\uুিটত হেয়হেয়হেয়হেয় উেঠেছউেঠেছউেঠেছউেঠেছ, এইভােবইএইভােবইএইভােবইএইভােবই এইএইএইএই কিমিটওকিমিটওকিমিটওকিমিটও েসইেসইেসইেসই অcগিতঅcগিতঅcগিতঅcগিত েকেকেকেক 

বহালবহালবহালবহাল েরেখেরেখেরেখেরেখ আগামীআগামীআগামীআগামী িদেনিদেনিদেনিদেন আপনােদরআপনােদরআপনােদরআপনােদর wভকামনােকwভকামনােকwভকামনােকwভকামনােক পােথয়পােথয়পােথয়পােথয় কেরকেরকেরকের আেরাআেরাআেরাআেরা একিটএকিটএকিটএকিট সাফল+সাফল+সাফল+সাফল+ মিoতমিoতমিoতমিoত বছরবছরবছরবছর উপহারউপহারউপহারউপহার িদেতিদেতিদেতিদেত সেচ�সেচ�সেচ�সেচ� থাকেবথাকেবথাকেবথাকেব 

|আমােদরআমােদরআমােদরআমােদর আগামীআগামীআগামীআগামী বছেররবছেররবছেররবছেরর কম$সূিচকম$সূিচকম$সূিচকম$সূিচ ইংরািজইংরািজইংরািজইংরািজ \িতিলিপ\িতিলিপ\িতিলিপ\িতিলিপ েতেতেতেত সিবxাসিবxাসিবxাসিবxােরেরেরের েদওয়ােদওয়ােদওয়ােদওয়া হেলাহেলাহেলাহেলা | 

আগামী আনুশঠান সূচীঃ  
cীz িপকিনক - ১৯ জুলাই, Powder Mills Park, West Area 

শারদীয়া দুেগ$া�সব – ২৭ ও ২৮ েসে}ে`র, ICC Rochester  

েদাহর স�ীত সl+া – ৯ অে~াবার, ICC Rochester  

http://www.bagrusa.org/
mailto:webmaster@bagrusa.org
https://www.monroecounty.gov/p/Powder%20Mills%20Park%20Map.pdf
https://www.monroecounty.gov/p/Powder%20Mills%20Park%20Map.pdf
mailto:magazine@bagrusa.org
http://www.doharfolk.com/
mailto:secretary@bagrusa.org
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MEMBERSHIP FEES 

The membership fees are as follows. Please 

send your membership dues (check payable 

to BAGR) to Soumya Mitra, Treasurer 

BAGR, 11  Westcombe  Park,  W Henrietta, 

NY 14586 

Family - $150/year 

Single - $75/year 

Student Family - $50/year 

Student Single - $25/year 

 

UPCOMING EVENTS 

SUMMER PICNIC 

Powder Mills Park, West Shelter 

July 19, 2014 SATURDAY 

12 NOON 
 

DURGA PUJA 

ICC 

September 27-28, 2014 
 

DOHAR Concert 

ICC 

October 9, 2014 THURSDAY 
 

BIJOYA 

ICC 

November 22, 2014 SATURDAY 

 

Summer Picnic 

Bengali Association of Greater Rochester 

(BAGR) will gather for Summer Picnic on 

Saturday July 19th, 2014 starting at 12 noon 

at Powder Mills Park, West Area located at 

154 Park Road, Pittsford, New York 14534. 

A map of the park can be found at 

https://www.monroecounty.gov/p/Powder%

20Mills%20Park%20Map.pdf 
 

This is FREE for all BAGR members. For 

non-members, there is a minimal guest 

charge: Guest - $20/person 

Student Guest - $10/person 
 

Durga Puja Committee Meeting 

BAGR will celebrate Durga Puja on 

September 27-28th at ICC. In order to get 

the ball rolling on this, the Durga Puja 

Committee will meet on Sunday July 20, 

2014 at Pittsford Recreation Center, Room 

102, 35 Lincoln Ave, Pittsford NY 14534. 

The meeting will start at 3:00 PM sharp.  
 

Sharodanjali 

In keeping with the theme of Durga Puja we 

will be bringing out a special Sharodiya 

edition of Bivash on the occasion of Durga 

Puja. We would like invite members to 

submit quality articles for the issue. You can 

also convey your Sharodiya Shubheccha 

wishes to the community for a nominal 

charge. Please email your contributions to 

magazine@bagrusa.org  
  

DOHAR Concert 

BAGR will be hosting one of the leading 

bangla bands of the present time  ”DOHAR” 

on October 9th Thursday, 2014 @ ICC.  

This event is free to all BAGR member 

families with a $10 charge for non members.  

Also, we intend have a paid dinner after the 

concert, which can be: 

A: Dinner only for $20/person 

B: VIP dinner with artists for $50/person 

(limited seats). 

There will be a $5/$10 discount for advance 

purchase for each option respectively. 

For those who are unfamiliar with DOHAR, 

please visit their website at 

http://www.doharfolk.com  

Hope we have a great turnout and please feel 

free to advertise outside the community. 
 

Community News 
Abhishek De, son of Asit and Mita De, has 

graduated high-school and is joining SUNY 

Stony Brook in Fall. 

Ria Sarkar, daughter of Krishnendu and 

Anusri Sarkar, has graduated high-school 

and will be joining Pace University in Fall. 

We wish them good luck in their future 

endeavors. 

We congratulate Rumi, Ria, Anusri and 

Krishnendu Sarkar on their new house. 

Sandeep Mitra’s father has left for heavenly 

abode. We convey our condolences to the 

Mitra family as we keep them in our 

prayers. 

Please send all community news to 

secretary@bagrusa.org for them to be 

included in the BAGR newsletters. 



 

 

 

 

BAGR Picnic 

BAGR 
116 Montpelier Circle 
Rochester, NY 14618 


