
সাধারণ সদসযপদ সভা এবং পপটিএ ববার্ড  এবং এসএলটি দ্রুত পিবডাচনির পবজ্ঞপি, এবং প্রার্থীনদর আহ্বাি  

 

 

আপি সাধারণ সদসযপদ সভা এবং পিবডাচনির পবজ্ঞপি।   

পপটিএ বৃহস্পপতবার, ১৭ জুি, ২০২১ পবকাল ৫:৩০ টায় সাধারণ সদসযপদ সভায় পিটিএ ব োর্ড  এ ং সু্কল পলর্োরপিি টিম ("এসএলটি") 

পিবডাচি অনুপিত করব । ব ঠকটি জুম পিপর্ও কনফোবরন্স প্ল্যোটফবমড অনুপিত হব  এ ং ১৮ বেবেম্বর, ২০২০ তোপরবে এিওয়াইপস পর্পাটড নিন্ট 

অফ এরু্নকশি ("পর্ওই") গাইনর্ন্স ফর ভাচুড য়াল ইনলকশিস দ্বারা পপরচাপলত হনব।   

পপটিএ পিবন্ধি ব র পিনদড শিা প্রদাি করনব যা সদসযনদর একটি স্বতন্ত্র বভাটিং বকার্ ততপর করনত সক্ষি করনব যা পিবডাচনির 

জিয প্রপতটি সদনসযর বভাটার বযাগযতা যাচাই করনত বযবহৃত হনব।   

পদ্বতীয়. পপটিএ ববার্ড  এবং এসএলটি িূল সদসয প্রার্থীনদর জিয কল করুি।   

আিরা প্রার্থীনদর পপটিএ ববানর্ড র সিস্ত পনদ প্রপতদ্বপিতো করোর আহ্বোন জোনোপি (িীনচ বদখুি) এবং দুই (2) িূল সদসয এসএলটি পদ  

(পৃষ্ঠা 3-এ আরও তর্থয)। 

সিস্ত অপফনসর জিয একিাত্র বযাগযতা হ'ল প্রার্থী একজি পকউ 300 পশক্ষার্থীর পপতািাতা/অপভভাবক (পবইরর্থ পপতািাতা, 

দত্তক পপতািাতা, সৎ-পপতািাতা, আইিত পিযুক্ত অপভভাবক, পালক পপতািাতা বা "পপতািাতার সম্পনকড র বযপক্ত" সহ) হনত 

হনব। (অিুগ্রহ কনর িনি রাখনবি বয একজি পপতািাতা/অপভভাবক তোরো বয সু্কনল পিযুক্ত রনয়নে বসই সু্কনল ববার্ড  বা এসএলটিনত 

কাজ িাও করনত পানর।)  

িীনচ বযিি পিনদড শ করা হনয়নে, একনজাডা প্রার্থী পিপদড ষ্ট পনদর জিয একটি দল পহসানব বদৌডানত পানরি (বযিি, সহ-

সভাপপত, সহ বকাষাধযক্ষ ইতযাপদ)।   
আপপি যপদ বকািও ববার্ড  পনদ বা এসএলটি িূল সদসয পনদর জিয বদৌডানত আগ্রহী হি তনব শুক্রবার, 11 জুি, 2021 এর 

িনধয nominations@q300pta.org মবনোনয়ন কপমটির েোবে ব োগোব োগ করুি। দয়া কনর িনি রাখনবি বয সভার সিয় 

বিনে বর্থনক িনিািয়িও বিওয়া হনব।   

তৃতীয়। পপটিএ ববানর্ড রদাপয়ত্ব।   

একটি। প্রপতটি ববার্ড  পনদর বিয়াদ এক বের। অিয বকািও আগ্রহী প্রার্থী িনিািীত িা হনল এবং কাজ করনত ইচু্ছক িা হনল 

বিয়ানদর সীিা টািা দুই বের।   

খ. ববার্ড  সদসযনদর সু্কল বেনর িাপসক ববার্ড  এবং সাধারণ সদসযপদ সভায় বযাগ পদনত হনব। ববার্ড  প্রপতটি সভার তাপরখ এবং 

সিয় পিধডারণ কনর। ২০২০-২০২১ সানলর সু্কল বিয়ানদর জিয, ববার্ড  সভাগুপল সাধারণত িানসর প্রর্থি বা পদ্বতীয় শুক্রবার 

সকাল ৮:৩০ টায় পিধডাপরত পেল এবং সাধারণ সদসযপদ সভাগুপল সাধারণত িানসর তৃতীয় বা চতুর্থড বৃহস্পপতবার বশষ 

পবনকনল/বভানর পিধডাপরত পেল।   

পস. ববানর্ড র সদসযনদর পতনি একটি ভাচুড য়াল অধড-পদনির ববার্ড  পরট্রিনট বযাগ বদওয়ার পপরকল্পিা করা উপচত।   
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ঘ. িীনচ প্রপতটি পনদর জিয দাপয়নত্বর সারাংশ বদওয়া হল। একটি সমূ্পণড কানজর পববরনণর জিয, অিুগ্রহ কনর প্রস্তাপবত প্রর্থি 

সংনশাপধত এবং পুিরায় বপণডত পপটিএ উপআইিগুপল পযডানলাচিা করুি: http://tinyurl.com/Q300PTA-

bylaws 

পশক্ষার্থীনদর বযাকপযাক এবং ইনিনলর িাধযনি 05/21/2021 বা তার কাোকাপে পবতরণ করা হনয়নে।  

ই। প্রপতটি ববার্ড  সদনসযর একটি বভাট রনয়নে, অবস্থািটি ভাগ করা বহাক বা িা বহাক। 

অবস্থাি  দাপয়ত্বপিম্নপলপখত অন্তভুড ক্ত 

রোষ্ট্রিপত   

(2 টি ি ডন্ত অ স্থোন) 

পিটিএ তদোরপক ও িপরচোলনো করব ; পিটিএ এ ং সু্কল কো ডক্রবম েকল 

েদবেযর মবযয অেডিূর্ড অংিগ্রহর্বক উৎেোপহত করো; এেএলটি-র েদেয 

পহবেব  কোজ করো; এ ং মোপেক বজলো 30 েিোিপত িপরষদ এ ং 

অনযোনয েিোয় ব োগ পদন। 

এপিপকউটিি িোইে   

রোষ্ট্রিপত (পিপি) (শুযুমোত্র 1 টি িদ) 

রোষ্ট্রিপতবক েহোয়তো করব ন এ ং রোষ্ট্রিপতর অনুিপস্থপতবত  ো রোষ্ট্রিপতর 

অনুবরোবয রোষ্ট্রিপতর দোপয়ত্ব গ্রহর্ করব ন।  

েপচ  (2 টি িদ ি ডন্ত) প্রপতটি ব োর্ড  এ ং েোযোরর্ েদেযিদ েিোর কো ডপ  রর্ী প্রস্তুত ও প তরর্ 

করব ;  পিটিএ এর বরকবর্ড র বহফোজত  জোয় রোেুন; িোচুড য়োল  ো 

 যপিগত েিোেমন্বয়; এ ং পনপিত করুন ব  পিটিএ এর কবিডোবরট 

ফোইপলংগুপল আি-টু-বর্ট, এ ং প্রব োজয আইন, প পযএ ং পনয়মগুপল 

অনুেরর্ করো হয়।  

বকোষোযযক্ষ   

(2 টি ি ডন্ত অ স্থোন) 

পিটিএ এর আপেডক প ষবয়র জনয দোয় দ্ধ েোকব ; পিটিএ এর  যোংক 

অযোকোউন্ট এ ং েমস্ত আয় ও  যবয়র একটি আিবর্ট বরকর্ড   জোয় 

রোেুন; এ ং প্রপতটি ব োর্ড  এ ং েোযোরর্ েদেযিদ েিোয় একটি পলপেত 

আপেডক প্রপতব দন প্রস্তুত এ ং উিস্থোিন করুন। বকোষোযযক্ষ পিটিএ এর 

১৫ জোনুয়োপর এ ং ৩০ জুন আপেডক পহেো প্রপতব দন প্রস্তুত ও প তরর্ 

করব ন; পিটিএ এর কর ছোব়ের পস্থপত  জোয় রোেো এ ং প্রব োজয আপেডক 

ও কর প্রপতব দন আইন, প পয, প পয গুপল অনুেরর্ করো হয় তো পনপিত 

করুন; এ ং  োবজট কপমটির েিোিপত ত্বরোপন্বত করুন।  

পিপি-বমম্বোরপিি (2 টি িদ ি ডন্ত) আগত েদেযবদর জনয একটি অপিমুেীতো প্রদোবনর জনয পিটিএ-র 

প্রবচষ্টোরক্ষর্োব ক্ষর্ করব ; েকল বগ্রর্ স্তবরর েদেযবদর কোবছ বি ৌঁছোবনো; 

েদেযবদর প বিষ স্বোেড এ ং দক্ষতোর বক্ষত্রগুপল পিেুন এ ং  ুঝবত িোবরন; 

েদেযবদর তোবদর েময়  ো িপরবষ োগুপল বস্বিোবে ক পহেোব  উৎেোপহত 

করুন; েদেযতো র্োটোব ে  জোয় রোেুন; এ ং েদেযিদ কপমটির েিোিপত 

ত্বরোপন্বত কবরন। েদেযতোর কোবজর মবযয রবয়বছ কপিউম িোটিড , 

ইন্টোরনযোিনোল িটলোক, মুপি নোইটে, িোচুড য়োল বগম নোইট এ ং 

পিতোমোতোর বনতৃবত্ব রোন্নোর অনুিোবনর মবতো কপমউপনটি-প পডং 

ইবিন্টগুপল আবয়োজন করো; পিক্ষক প্রিংেো, পকউ 300 ওবিন হোউে 

এ ং অনযোনয ইবিবন্টর জনয বস্বিোবে ক পনবয়োগ; এ ং আগত 

িপর োরগুপলবক স্বোগত এ ং অপিমুেীতো েংগঠিত করো। 
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পিপি-তহপ ল েংগ্রহ (2 টি িদ ি ডন্ত) তহপ ল েংগ্রবহর অনুিোন, অনুবরোয এ ং অনুদোন-বলেো েহ তহপ ল 

েংগ্রবহর কো ডক্রবমর িপরকল্পনো, েম্পোদন এ ং মূলযোয়ন তদোরপক করব ন 

এ ং তহপ ল েংগ্রহ কপমটির েিোিপতত্ব করব ন। তহপ ল েংগ্রবহর 

কোবজর মবযয রবয়বছ েযোঙ্কেপগপিং িোই বেল, দয নোইট অযোট দয গযোলোরী 

িোটিড , পগফট কোর্ড  ফোন্ডবরজোর এ ং পিপরটওয়যোর েমন্বয় করো। এটি 

েরোেপর আপিল এ ং পনলোম কপমটির েোবে তোর কোবজর েমন্বয় কবর। 

পিপি  

ব োগোব োগ (2 টি অ স্থোন ি ডন্ত) 

সু্কল িপর োর এ ং কমীবদর েোবে তেয িোগ কবর বনওয়োর জনয পিটিএ-র 

প্রবচষ্টো রক্ষর্োব ক্ষর্ করব  এ ং ব োগোব োগ কপমটির েিোিপত ত্বরোপন্বত 

করব । ব োগোব োবগর কোবজর মবযয পছল পনউজবলটোর প্রকোি করো;  পিটিএ 

এর ওবয় েোইট রক্ষর্োব ক্ষর্ এ ং আিবর্ট করো; মোপেক ইবমল  ুবলটিন 

প্রস্তুত করো, এ ং প পিন্ন ব োগোব োগ চযোবনবলর মোযযবম পিটিএ তেয 

ছপ়েবয় পদবত েহোয়তো করো। 

পিপি-কপমউপনটি অযোবফয়োেড   

(2 টি ি ডন্ত অ স্থোন) 

পকউ ৩০০ এর েহ-অ পস্থত সু্কল (পিএে ১৭ এ ং আইএে ১২৬) েহ 

 ৃহত্তর পকউ ৩০০ েম্প্রদোবয়র কোবছ বি ৌঁছোবনোর জনয পিটিএ-র প্রবচষ্টো 

রক্ষর্োব ক্ষর্ করব ; েম্প্রদোয় পিপত্তক েিো এ ং বফোরোবম অংিগ্রহর্ 

এ ং প্রপতব দন করুন; এ ং কপমউপনটি অযোবফয়োেড কপমটির েিোিপত। 

কপমউপনটি অযোবফয়োেড এর কোবজর মবযয রবয়বছ এনওয়োইপে 

কোউপন্সবলর অংিগ্রহর্মূলক  োবজট প্রপক্রয়ো েম্পপকড ত েম্প্রদোয়বক 

পিপক্ষত করো, েরকোরী অনুদোন িোওয়ো এ ং কপমউপনটি েোপিড ে 

ইবিন্টআবয়োজন করো।  
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পিপি, কম   

প িোগ   

( েবন্ত ১ টি িদ পন ডোপচত; ১ টি   

িতবন পন ডোপচত অ স্থোন) 

পিটিএ এ ং পনম্ন প িোবগর (বক-৪েড বগ্রর্) িপর োর ও কমীবদর মবযয 

ব োগোব োগ পহেোব  কোজ করব ,  োর মবযয রবয়বছ পিটিএ এর 

পক্রয়োকলোিেমন্বয় এ ং পিটিএ তেয ব োগোব োগ করো। তোরো পনম্ন 

প িোবগর প্রপতটি বের্ীর জনয বের্ী পিতোমোতোর পনবয়োগ, পন ডোচন  ো 

অনযোনয উিোয় পন ডোচন েমন্বয় করব ।  

পিপি, আিোর   

প িোগ   

( েবন্ত ১ টি িদ পন ডোপচত; ১ টি   

িতবন পন ডোপচত অ স্থোন) 

পিটিএ এ ং উচ্চ প িোবগর িপর োর ও কমীবদর (৫ম ৮ম বের্ী) মবযয 

ব োগোব োগ পহেোব  কোজ করব ,  োর মবযয রবয়বছ পিটিএ এর 

পক্রয়োকলোিেমন্বয় এ ং পিটিএ তেয ব োগোব োগ করো। তোরো উচ্চ 

প িোবগর প্রপতটি বের্ীর জনয বের্ী পিতোমোতোর পনবয়োগ, পন ডোচন  ো 

অনযোনয উিোয় পন ডোচন েমন্বয় করব ।  

 

 

 

৩. এসএলটি এবং এর দাপয়ত্ব  



উ: এসএলটি কী? এসএলটি সু্কল পভপত্তক পশক্ষািীপত পবকানশর জিয একটি বাহি, এবং পিপিত কনর বয সম্পদগুপল বসই িীপতগুপল 

বাস্তবায়নির জিয একপত্রত করা হনয়নে। এসএলটি পকউ ৩০০ এর পশক্ষািূলক বপ্রাগ্রািগুপলর িূলযায়ি এবং িূলযায়ি এবং পশক্ষার্থীনদর 

কৃপতনত্বর উপর তানদর প্রভাবগুপলনত সহায়তা কনর। এসএলটি সু্কল পভপত্তক পসদ্ধান্ত গ্রহনণর জিয একটি কাঠানিা ততপর করনত এবং 

একটি সহনযাপগতািূলক সু্কল সংসৃ্কপতর পর্থ গঠনি একটি উনেখনযাগয ভূপিকা পালি কনর। এটি পকউ ৩০০ এর কপিনহিপসভ 

এরু্নকশিাল প্ল্যাি ("পসইপপ") ততপর কনর,যা পশক্ষার্থীনদর চাপহদা পূরনণর উনেশয গুপল প্রকাশ কনর, এবং পবদযালনয়র পশক্ষািূলক 

বপ্রাগ্রাি। আরও তনর্থযর জিয:  http://www.ps300q.org/slt.html। এসএলটি উপআইিগুপল পিম্নরূপ:  

https://tinyurl.com/Q300SLTBylaws। 

খ. এসএলটিনত বক কাজ কনর? পকউ ৩০০ এর এসএলটি দশ জি সদসয পিনয় গঠিত। পতিজি সদসয বাধযতািূলক সদসয - অধযক্ষ, পপটিএ 

সভাপপত, এবং ইউিাইনটর্ বফর্ানরশি অফ টিচাসড চযাপ্টার পলর্ার। অবপশষ্ট সদসযনদর িনধয চারজি পিবডাপচত পপতািাতা সদসয এবং 

পতিজি পিবডাপচত পকউ ৩০০ কিী রনয়নেি। কিপনক্ষ একজি পপতািাতা সদসযনক অবশযই িধয পবদযালনয়র পপতািাতা হনত হনব এবং 

কিপনক্ষ একজি অপভভাবক সদসযনক অবশযই প্রার্থপিক পবদযালনয়র অপভভাবক হনত হনব। প্রার্থপিক বা িধয পবদযালনয়র পপতািাতা 

পহসানব পপটিএ রাষ্ট্রপপতর িযডাদা সংনশাধিীর উনেনশয পবনবচিাকরা হয় িা।   

গ. শূিযপনদ বক প্রপতদ্বপিতা করার বযাগয? প্রার্থীনক অবশযই একজি পকউ ৩০০ পশক্ষার্থীর পপতািাতা/অপভভাবক (জন্মদাতা পপতািাতা, 

দত্তক পপতািাতা, সৎ-পপতািাতা, আইিগতভানব পিযুক্ত অপভভাবক, পালক পপতািাতা বা "পপতািাতার সম্পনকড র বযপক্ত" সহ) হনত 

হনব। পপতািাতার সদসযরা পরপর দুই বিয়ানদর সীিা সানপনক্ষ দুই বেনরর বিয়াদ পালি কনরি।  পপতািাতারা বয সু্কলগুপলনত পিযুক্ত 

আনেি বসই পবদযালয়গুপলনত অপভভাবক সদসয পহসানব এসএলটিনত কাজ িাও করনত পানরি।  

ঘ. এসএলটি কখি পিপলত হয়? এসএলটি সু্কল বেনর িানস কিপনক্ষ একবার পিপলত হয়। পপতািাতাসদসযনদর জিয সুপবধাজিক সিনয় 

সভাগুপল পিধডাপরত হনব। 

http://www.ps300q.org/slt.html
https://tinyurl.com/Q300SLTBylaws

