
িনবর্াচন আসেছ! 
আমরা িনেবিদত, আেবগপৰ্বণ, পৰ্িতশৰ্ুিতব� খঁুজিছ 

 েস্ব�ােসবক যারা পদেক্ষপ িনেত ই�ুক! 

21 অে�াবর, 2021 @ 6 PM 
রা�পিত 

েনতা িহসােব কাজ কের এবং সিমিতর জনয্ মূল েযাগােযাগ; িনবর্াহী কিমিট সহ সম� PTA সভায় সভাপিতত্ব কেরন; মেনানীত করা ছাড়া সকল কিমিটর 

পৰ্া�ন সদসয্; সকল কিমিটর জনয্ েচয়ারপারসন িনেয়াগ; উপআইেন বিণর্ত দািয়ত্ব পালন কের/ PTA সদসয্পদ/িনবর্াহী কিমিট দ্বারা িনধর্ািরত; সিমিতর 

উে�শয্ পূরেণর জনয্ কমর্কতর্ােদর ও কিমিটর কােজর সমন্বয় সাধন কের; সিমিতর (3) বাধয্তামূলক কমর্কতর্ােদর মেধয্ একজন এবং PTA আিথর্ক 

অয্াকাউ�গুিলেত স্বাক্ষরকারীেদর মেধয্ একজন। রা�পিত িন�িলিখত সভাগুিলেত PTA পৰ্িতিনিধত্ব কেরন: �ুল িলডারিশপ িটম (SLT), �ুল েসফিট, PTA-

�ুল অয্াডিমিনে�শন এবং েজলা সভাপিত পিরষদ। েময়াদ: 1 বছর অে�াবর 22, 2021 - জুন 30, 2022 

উপ রা�পিত 

রা�পিতর সহায়ক িহেসেব কাজ কের; দািয়ত্ব পালনকারী কমর্কতর্ার অনুপি�িত /অক্ষমতায় রা�পিতর দািয়ত্ব পালন কের; রা�পিত বা িনবর্াহী কিমিট 

কতৃর্ক িনধর্ািরত অনয্ানয্ দািয়ত্ব গৰ্হণ; কাযর্িনবর্াহী কিমিট কতৃর্ক সৃ� েকান িবেশষ কিমিটর সাধারণ কাযর্কৰ্ম সমন্বয় কের; PTA আিথর্ক অয্াকাউে� 

স্বাক্ষরকারীেদর মেধয্ একিট। েময়াদ: 1 বছর অে�াবর 22, 2021 - জুন 30, 2022 

েরকিডর্ং সিচব 

সিমিতর (3) বাধয্তামূলক কমর্কতর্ােদর মেধয্ একজন; সিমিতর েরকডর্ রক্ষক িহসােব কাজ কের - বতর্মান উপআইন, েযাগােযােগর ফাইল, কাগজপতৰ্ এবং 

নিথ (ৈবদুয্িতন এবং মুদৰ্ণ); সাধারণ সদসয্পদ এবং িনবর্াহী কিমিটর সভার কাযর্িববরণী সময়মেতা গৰ্হণ, পৰ্�িত এবং েপা�; রা�পিতর সহায়তায় সাধারণ 

সদসয্পদ ৈবঠেকর জনয্ এেজ�া পৰ্�ত কের; সাধারণ সদসয্তা সভায় িবতরণ/েরফােরে�র জনয্ েয েকানও উপকরণ পৰ্�ত কের; PTA-র জনয্ ইেভ�গুিলর 

কয্ােল�ার (ৈবদুয্িতন ও মুদৰ্ণ) রােখ; উপআইেন বিণর্ত দািয়ত্ব পালন কের/ রা�পিত বা িনবর্াহী কিমিট দ্বারা িনধর্ািরত। যিদ সংি�� সিচেবর পদ পূরণ না 

করা হয় তেব েরকিডর্ং সিচব PTA-র জনয্ িচিঠপতৰ্ এবং পৰ্চার পিরচালনা কেরন। েময়াদ: 1 বছর অে�াবর 22, 2021 - জুন 30, 2022 

েকাষাধয্ক্ষ 

সিমিতর তহিবেলর ত�াবধায়ক িহেসেব কাজ কের - রা�পিত বা িনবর্াহী কিমিট কতৃর্ক অনুেমািদত িহসােব পৰ্িত�ােনর সম� তহিবল গৰ্হণ কের এবং 

ছিড়েয় েদয়; পৰ্াি� ও বয্েয়র সিঠক েরকডর্ রােখ; উপিবিধেত বিণর্ত বা িনবর্াহী কিমিটর অনুেরাধ অনুযায়ী পৰ্িতিট সভায় এবং অনয্ সমেয় আিথর্ক পৰ্িতেবদন 

পৰ্�ত কের; সম� PTA ইেভে� উপি�ত থাকুন েযখােন অথর্ সংগৰ্হ করা হেয়েছ; একিট িনরীক্ষার জনয্ বই পৰ্�ত কের; উপআইেন বিণর্ত দািয়ত্ব পালন 

কের/ রা�পিত বা িনবর্াহী কিমিট দ্বারা িনধর্ািরত। সিমিতর (3) বাধয্তামূলক কমর্কতর্ােদর মেধয্ একজন এবং PTA আিথর্ক অয্াকাউ�গুিলেত স্বাক্ষরকারীেদর 

মেধয্ একজন। েময়াদ: 1 বছর অে�াবর 22, 2021 - জুন 30, 2022 

সংি�� সিচব 

সংি�� সিচব সিমিতর জনয্ িচিঠপতৰ্ পৰ্�ত কেরন এবং PTA ইেভ�গুিলর জনয্ পৰ্চার পিরচালনা কেরন এবং সভা েঘাষণা, িনউজেলটার এবং বুেলিটন 

েবাডর্ সহ িকৰ্য়াকলাপগুিল পিরচালনা কেরন; সিমিতর জনয্ সদসয্পদ সহ-পিরচালনা কের - সিঠক েরকডর্ রাখুন, PTA িডের�ির পৰ্�ত কেরন, সদসয্তা 

ডৰ্াইেভর জনয্ সহ-দায়ী; েরকিডর্ং সিচবেক ফাইল, েযাগােযাগ, কাগজপতৰ্ এবং সিমিতর নিথ রক্ষণােবক্ষেণ সহায়তা করুন; এবং রা�পিত বা িনবর্াহী কিমিট 

কতৃর্ক িনধর্ািরত উপআইেন/িনধর্ািরত দািয়ত্ব পালন কের। েময়াদ: 1 বছর অে�াবর 22, 2021 - জুন 30, 2022 

বতর্মােন ভিতর্ হওয়া IS 238Q িশক্ষাথর্ীর েয েকানও অিভভাবক/আইিন অিভভাবক িবদয্ালেয়র েকানও কমর্চারী না হেল পেদ থাকার েযাগয্। 

 

উপেরর েখালা অব�ানগুিলর মেধয্ একিটর জনয্ আপনার আগৰ্হ পৰ্কাশ করেত/জমা িদেত অনুগৰ্হ কের মেনানয়ন ফমর্ (উপের) বয্বহার করুন। েসামবার, 

18 অে�াবর মেধয্ ফমর্ জমা েদওয়া উিচত। িনবর্াচেন অংশ েনওয়ার জনয্ পৰ্াথর্ীেদর উপি�ত থাকার পৰ্েয়াজন েনই। যাইেহাক, আপনােক েভাট েদওয়ার 

জনয্ উপি�ত থাকেত হেব। অে�াবেরর িনবর্াচনী সভায় উপি�িত পছ� করা হয়। আরও তথয্ পৰ্েয়াজন বা পৰ্� আেছ? ইেমেলর মাধয্েম মেনানীত েচয়ার 

মািরলা িরেভরার সােথ েযাগােযাগ করুন lovingmyboys38@gmail.com।  

mailto:lovingmyboys38@gmail.com


IS 238Q PTA 
মেনানয়ন ফরম 2021-2022 

অনুগৰ্হ কের ��ভােব মুদৰ্ণ করুন এবং ইেমেলর মাধয্েম স�ূণর্ ফমর্িট েফরত িদন: lovingmyboys38@gmail.com 
 

মেনানয়েনর ধরন 
 

 আপনার নােমর   আেরকিট নামকরণ ____________________________________ 

 স্ব-মেনানয়ন 
 

পৰ্াথর্ীর তথয্ 
 

নাম ___________________________________________________________________ 

েমাবাইল েফান __________________________ অনয্ানয্ েফান __________________________ 
                                       এক বৃ�:     বািড়র কাজ 

ইেমইল ___________________________________________________________________ 

বািড়র িঠকানা: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

�লার নাম ______________________________ �লার �াস/িশক্ষক ______________________ 

পি�েতর সােথ স�কর্: িপতামাতা অিভভাবক দাদু-িদদা সৎ বাবা       অনয্ানয্__________________ 
(বৃ� এক ) 

 

অব�ান িবেবচনা করা হে� 
 

 রা�পিত 

 উপ রা�পিত 

 েরকিডর্ং সিচব 

 েকাষাধয্ক্ষ 

 সংি�� সিচব 

 

 

পৰ্েয়াজন হেল একিট সংিক্ষ� বােয়া (একিট অনুে�দ) অিতির� কাগজ বয্বহার করুন। িনবর্াচনী সভায় িনেজেক পিরচয় কিরেয় িদেয় 

একিট সংিক্ষ� ব�ৃতা েদওয়ার জনয্ পৰ্�ত থাকুন, েকন আপিন িনবর্ািচত হেত চান, PTA বা অনুরূপ পিরেষবার হাইলাইটগুিল এবং আপিন PTA-

েত েয েকানও িবেশষ দক্ষতা িনেয় আেসন তা ভাগ কের িনন। উপি�ত থাকেত না পারেল, আপনার ব�বয্ সদসয্তা িটেত পড়া হেব। 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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