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স্মা র ক লি লি
প্রািক:

9-12 গ্রেডের প্রিন্সিপ্যাল এবং অ্যাপ্রিিট্যান্ট প্রিন্সিপ্যালবৃন্দ

প্ল এল. প্র ং (Paul L. King), এন্সিপ্র উটট্ভ প্রেডরক্টর, অ্প্রিি অ্ভ আট্ট ি অ্যান্ড গ্রেশাল িডেক্টি্
এপ্রলোডবথ এম. গুগপ্রলডেলডমা (Elizabeth M. Guglielmo), প্রেডরক্টর অ্ভ প্রমউন্সে , অ্প্রিি অ্ভ আট্ট ি
অ্যান্ড গ্রেশাল িডেক্টি
প্রপ্ররক:

লিষয়:

2019-2020-এর অি-লিটি হাই স্কুি লিউজিক প্রপ্রাগ্রািগুলিার িন্য অলিশন্
িকি ঐকতান্-িঙ্গীত দি

প্রিউ ইে ট প্রিটট্ প্রেপ্াট্ট ডমন্ট অ্ব এেুড শি, গ্র াষিা প্রিডেডে গ্রে অ্ল-প্রিটট্ হাই স্কুল গ্র ারাি,
অ্িিযাম্বল, মাপ্র্টং বযান্ড, এবং অ্রড স্ট্রার েিয ওো -ইি অ্প্রেশি েহণ রডব।





িিাট্ট বযান্ড, েযাে অ্িিযাম্বল, লযাটট্ি

09/14/2019 িিয় প্রেলক শুরু কলর, অ্বযহত থা ডব
গৃহীত প্রশক্ষাথীডির েিয মহড়া বা প্ররহািাল
ট অ্িুটিত হডব শলন্িার, [___________]
প্ূডরা 2019-2020 স্কুল বের েুডড়।
অ্ল-প্রিটট্ হাই স্কুল প্রমউন্সে গ্রিাোডমর ঐ তাি-িঙ্গীত িল চু ড়ান্তির্ালয়
য একটি কন্িািয প্রি, 2020-এ উপ্স্থাপ্ি রডব।
িপ্রতটট্ ঐ তাি-িঙ্গীত িলড গ্রিতৃত্ব গ্রিডব অিাধারন্ কন্ডাক্টরিৃন্দ এবং তাডিরড িহােতা গ্রিডব প্রলতভািান্ এিং
লন্লিলদত লিউজিক লশক্ষকিৃন্দ।

অ্ংশেহণ ারী প্রশক্ষাথীরা গ্রে প্রমউন্সে াল অ্প্রভজ্ঞতা এবং িক্ষতা অ্েটি
প্রমউন্সে গ্রিাোমগুডলার মাি উন্নত রডব।

রডব তা তাডির বযন্সি

(ইন্সন্ডপ্রভেুযোল) স্কুডলর

অন্ুগ্রহ কলর িংর্ুক্ত অলিশন্ ফিটি
য লশক্ষক, লশক্ষােী, আিয ি্ লিয়ালিাোঁ এিং িযালরন্ট প্রকাঅলিযলন্িরলদর কালে লিতরণ
করুন্

ওয়াক-ইন্ অলিশন্ করুন্ লন্ম্নলিলিত প্রর্লকান্ একটি তালরলি:
09/21/2019
শলন্িার, [___________]
09/14/2019 অেিা শলন্িার, [____________]
9:00 am - 12:30 pm

অন্িযাম্বি (ঐকতান্িঙ্গীত দি)

অলিশলন্র স্থান্

লরহািাি
য ধার্যয হলি:

Frank Sinatra School of the Arts
35-12 35th Avenue, Queens, New York 11106
প্রকারাি

কন্িািয িযান্ড

িযাি অন্িযাম্বি
(ঐকতান্-িঙ্গীত দি)

িযাটিন্ অন্িযাম্বি
(ঐকতান্-িঙ্গীত দি)

িািওলয়: #7 গ্রেডি ু ইিবডরা প্লাো; E গ্রেডি ু ইি প্লাো; F
গ্রেডি 21st প্রস্ট্রট্;
M, R গ্রেডি স্টাইিওডে (Steinway) প্রস্ট্রট্; N, W গ্রেডি 36th
অ্যাপ্রভপ্রিউ-ওোপ্রশংট্ি (Washington) অ্যাপ্রভপ্রিউ
িাি: Q101, Q102, Q10, Q66
Grand Street Educational Campus
850 Grand Street, Brooklyn, NY, 11211
িািওলয়: G, J, M গ্রেডি লপ্ররমার (Lorimer) প্রস্ট্রট্; L গ্রেডি েযান্ড
(Grand) প্রস্ট্রট্; Z গ্রেডি মাপ্রি (Marcy)
ট
অ্যাপ্রভপ্রিউ।
িাি: B24, B43, B48, B60, Q54, Q59
Talent Unlimited High School
প্রলিশ করুন্ - 317 East 67th Street, NY, NY, 10065
1st এিং 2nd

অযালভলন্উর িলধয

িািওলয়: #6 গ্রেডি 68 প্রস্ট্রট্, হান্টার ডলে
িাি: M15, M101, M102 বাডি 67 প্রস্ট্রট্; M66 বাডি 2nd
অ্যাপ্রভপ্রিউ
Talent Unlimited High School
প্রলিশ করুন্ - 317 East 67th Street, NY, NY, 10065
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শলন্িার AM
9:00 am – 12:30 pm

শলন্িার AM
9:00 am – 12:30 pm

শলন্িার AM
9:00 am – 12:30 pm

শলন্িার PM
1:00 – 4:30 pm

Office of Arts and Special Projects
Paul L. King, Executive Director
Elizabeth M. Guglielmo, Director of Music
52 Chambers Street, New York, New York 10007
Office of Arts and Special Projects
Will Hakim, NY All-City HS Music, Program Manager
Telephone: (718) 782-0589 Ext.1002
Whakim@schools.nyc.gov

_________________________________________________________________________________________________________________________

অন্িযাম্বি (ঐকতান্িঙ্গীত দি)

অলিশলন্র স্থান্
অযালভলন্উর িলধয

লরহািাি
য ধার্যয হলি:

1st এিং 2nd

িািওলয়: #6 গ্রেডি 68 প্রস্ট্রট্, হান্টার ডলে
িাি: M15, M101, M102 বাডি 67 প্রস্ট্রট্; M66 বাডি 2nd
অ্যাপ্রভপ্রিউ
Grand Street Educational Campus
850 Grand Street, Brooklyn, NY, 11211
িালচয ং িযান্ড

অলকযস্ট্রা

শলন্িার AM

িািওলয়: G, J, M গ্রেডি লপ্ররমার (Lorimer) প্রস্ট্রট্; L গ্রেডি েযান্ড
(Grand) প্রস্ট্রট্; Z গ্রেডি মাপ্রি (Marcy)
ট
অ্যাপ্রভপ্রিউ।
িাি: B24, B43, B48, B60, Q54, Q59
Talent Unlimited High School
প্রলিশ করুন্ - 317 East 67th Street, NY, NY, 10065
1st এিং 2nd

9:00 am – 12:30 pm

িািওলয়: #6 গ্রেডি 68 প্রস্ট্রট্, হান্টার ডলে
িাি: M15, M101, M102 বাডি 67 প্রস্ট্রট্; M66 বাডি 2nd
অ্যাপ্রভপ্রিউ

9:00 am – 12:30 pm

অযালভলন্উর িলধয
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শলন্িার AM

Office of Arts and Special Projects
Paul L. King, Executive Director
Elizabeth M. Guglielmo, Director of Music
52 Chambers Street, New York, New York 10007
Office of Arts and Special Projects
Will Hakim, NY All-City HS Music, Program Manager
Telephone: (718) 782-0589 Ext.1002
Whakim@schools.nyc.gov

_________________________________________________________________________________________________________________________

অি-লিটি হাই স্কুি লিউজিক প্রপ্রাগ্রাি
লশক্ষােীর অলিশন্ ফি য
1.
2.

অ্িুেহ ডর প্রিড্র িমটট্
ট প্ূরণ রুি এবং প্রপ্তামাতা/অ্প্রভভাবড র াে গ্রথড স্বাক্ষর েহণ রুি।
এ টট্ প্রিবাপ্রট ্ত প্রমউন্সে যাল বাোডিা অ্থবা গাইবার েিয িস্তুত গ্রহাি। অন্ুগ্রহ কলর প্রলতটি অন্িযাম্বলির (ঐকতান্-িঙ্গীত দি) িন্য

3.

আপ্িার বািযেন্ত্র প্রিডে আিুি,* েপ্রি আপ্প্রি বািযেডন্ত্রর িডলর েিয অ্প্রেশি রডেি।
*ি াশি, প্রস্ট্রং গ্রবইি, ট্ুযবা, এবং গ্রবপ্ররডট্াি িযাডিাডিাি িাইডট্ িিাি রা হডব।
অ্প্রেশডি উপ্প্রস্থত গ্রহাি (তাপ্ররখ এবং িমে প্রিড্ উপ্রিপ্রখত)। **িথম এডল, িথম প্াডবি প্রভপ্রিডত ি ল প্রশক্ষাথীডির ো া হডব।**

4.

প্রলয়ািন্ীয় শতযািিী লন্লচ প্রদিুন্।

লশক্ষােীর প্রেি এিং প্রশষ ন্াি _________________________________________
(ইংলরজি িড় অক্ষলর)

______________________________________________________
প্রস্তুতকৃত লিি(গুলিা)-এর ন্াি

লশক্ষােীর ইলিইি টিকান্া_______________________________________________________ প্রিিলফান্ # (লশক্ষােী)____________________________
লশক্ষােীর িালড়র টিকান্া ___________________________________________________ _________ ________
অযািািয লিন্ট

প্রেি

িলরা

______ ______

জিি প্রকাি

হাই স্কুলির ন্াি _________________________________________________িতযিান্ প্রগ্রি: _________ িাদযর্ন্ত্র/কন্ঠ: _______________
আিন্ার প্রি স্কুলির লিউজিক লশক্ষলকর ন্াি _____________________________________________লশক্ষােীর OSIS #__________________
আলি প্রর্ িন্য অলিশন্ করি [একটি প্রিলে লন্ন্]:
 প্রকারাি
*অলিশলন্র শতযািিী:
(1) িস্তুত ৃ ত ক্লাপ্রি াল অ্থবা ব্রেওডে গ্রভা াল প্রিডল শি ো আপ্িার প্রমউন্সে াডলর িক্ষতা িিশিট
 অ্িুেহ ডর আপ্িার প্রিেস্ব প্রশট্ প্রমউন্সে প্রিডে আিডবি।

রডব

 কন্িািয িযান্ড *অলিশলন্র শতযািিী:
(2) ওোি-অ্ক্টাভ গ্রস্কলি (আডরাহ বা এডিন্সন্ডং এবং অ্বডরাহ বা প্রেডিন্সন্ডং) অ্থবা (1) ট্ু-অ্ক্টাভ গ্রস্কলি (আডরাহ বা এডিন্সন্ডং এবং অ্বডরাহ বা প্রেডিন্সন্ডং)
(1) এ
অ্ংশ অ্থবা এট্ুে (Etude); িাইট্-প্ররপ্রেং
 িযাি অন্িযাম্বি (ঐকতান্-িঙ্গীত দি)
*অলিশলন্র শতযািিী:
(3) গ্রমের গ্রস্কলি* (এ াপ্রি -অ্ক্টাডভ আডরাহ বা এডিন্সন্ডং এবং অ্বডরাহ বা প্রেডিন্সন্ডং, েপ্রি িম্ভব)
(1) িস্তুত ৃ ত এ
িম্পািিা (এ টট্ িুইং, িাঙ্ক, অ্থবা লযাটট্ি েযাে স্টাইল হডল ভাল হে); িাইট্-প্ররপ্রেং
 তপ্রড়ৎভাডব প্র েু ডর গ্রিখাডিার ক্ষমতা এবং মাইির এবং ব্লুে িম্পড ট োিা থা ডল তা অ্প্রতপ্ররি ভাল।
 *ড্রািারলদর গ্রস্কডলর িাডথ িামঞ্জিয র স্তরটট্ (রুপ্রেডমন্ট) বাোডত বলা হডব।
 িযাটিন্ অন্িযাম্বি (ঐকতান্-িঙ্গীত দি)
*অলিশলন্র শতযািিী:
উেউইন্ড/ব্রযাি/প্রপ্োডিা/বযাি: (2) ওোি-অ্ক্টাভ গ্রস্কলি (আডরাহ বা এডিন্সন্ডং এবং অ্বডরাহ বা প্রেডিন্সন্ডং) অ্থবা (1) ট্ু-অ্ক্টাভ গ্রস্কলি (আডরাহ বা
এডিন্সন্ডং এবং অ্বডরাহ বা প্রেডিন্সন্ডং)
উেউইন্ড/ব্রযাি/প্রপ্োডিা/বযাি: (2) িস্তুত ৃ ত বাোই রা প্রমউন্সে যাল, লযাটট্ি স্টাইল হডল ভাল হে, গ্রেমি, এ টট্ আপ্/প্রমপ্রেোম গ্রট্ডম্পা এবং এ টট্
েযাে বযালাে অ্থবা ঐপ্রতহযবাহী লযাটট্ি গ্রবাডলডরা (লযাটট্ি বযালাে)
 িালচযং িযান্ড
*অলিশলন্র শতযািিী:
(2) আপ্িার প্েন্দািুোেী মাত্রা (গ্রস্কল)
(1) িস্তুত ৃ ত বাোই রা প্রমউন্সে যাল ো আপ্িার প্রমউন্সে যাডলর িক্ষতা িিশিট

রডব; িাইট্-প্ররপ্রেং

 অরলকস্ট্রা
*অলিশলন্র শতযািিী:
(3) প্রশক্ষাথীর গ্রবডে গ্রিো গ্রমের গ্রস্কল
 প্রস্ট্রং বাি ডির অ্বশযই হস্ত্ালিা (প্রিি্টট্ং) িিশিট
রডত হডব।
 উইন্ড এবং ব্রযাি অ্বশযই ডে টট্ ও ্ ট্াভ এবং প্ররিডম িক্ষতা িিশিট রডত হডব।
(1) িস্তুত ৃ ত এ
বা গ্রিাডলা (গ্র াডিা অ্রড স্ট্রার উি্িত
ৃ াংশ িে) হডত হডব িপ্রতডোপ্রগতামূল
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প্োডে;
ট
িাইট্-প্ররপ্রেং

Office of Arts and Special Projects
Paul L. King, Executive Director
Elizabeth M. Guglielmo, Director of Music
52 Chambers Street, New York, New York 10007
Office of Arts and Special Projects
Will Hakim, NY All-City HS Music, Program Manager
Telephone: (718) 782-0589 Ext.1002
Whakim@schools.nyc.gov

_________________________________________________________________________________________________________________________

*লশক্ষােীর স্বাক্ষর

তালরি

*লিতািাতা/অলভভািলকর ন্াি_______________________________ ____________________________________________ ___________
লিতািাতা/অলভভািলকর স্বাক্ষর

তালরি

লিতািাতা/অলভভািলকর ইলিইি টিকান্া_________________________________________________________ প্রফান্# __________________

উিলরাক্ত ন্ালির লশক্ষােীলক টিক লচহ্ন প্রদয়া অলিশলন্ অংশগ্রহণ করলত আলি অন্ুিলত লদিাি।
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অি-লিটি হাই স্কুি লিউজিক প্রপ্রাগ্রাি িম্পলকয

উচ্চ-মাি িম্পন্ন প্রমউন্সে অ্িিযাম্বল (ঐ তাি-িঙ্গীত িল) গঠডির লডক্ষয প্াাঁ্ বডরার িবত্র
ট গ্রথড অ্ল-প্রিটট্ হাই স্কুল প্রমউন্সে গ্রিাোম প্রিউ ইে ট
প্রিটট্র প্াবপ্রল স্কুডলর িবড্ডে ভাডলা প্রমউন্সেপ্রশোিডির এ ন্সত্রত ডর। এই অ্িিযাম্বলগুডলা িহডোগীতামূল এবং বব্ত্রযমে, ো প্রশক্ষাথীডির
প্রমউন্সে প্রশক্ষা এবং প্প্ররডবশিার িডবাচ্চ
ট িম্ভাবিা অ্েটডি িহােতা ডর। প্রিউ ইে ট প্রিটট্র িবড্ডে িপ্রতভাবাি িপ্রশক্ষ -প্রমউন্সেপ্রশোডির তত্ত্বাবিাডি
এবং প্রিউ ইে ট প্রিটট্র িডবাৎ
ট ৃ ষ্ট আডট্ট র িংস্থাডির িাডথ গভীর অ্ংশীিাপ্ররডত্বর মািযডম, লযাটট্ি অ্িিযাম্বল গ্রথড অ্রড স্ট্রা প্েন্ত
ট প্প্ররিডর েেটট্
অ্িিযাম্বল (ঐ তাি-িঙ্গীত িল) প্রিডে গটঠত অ্ল-প্রিটট্ হাই স্কুল প্রমউন্সে গ্রিাোম প্রশক্ষাথীডির প্রিেস্ব স্ব ীেতা ি াডশর প্রবপ্রভন্ন িুডোগ িিাি ডর।

আিালদর অন্িযাম্বি (ঐকতান্-িঙ্গীত দি)-এর িলরলচলত

* অি-লিটি হাই স্কুি প্রকারাি, গ্রমডোপ্প্রলট্াি অ্ডপ্রা এবং িযা মাস্টাি ভডেি
ট
উভডের িাডথ অ্ংশীিাপ্ররডত্বর মািযডম, প্রশক্ষাথীডির প্রবখযাত অ্ডপ্রা এবং
ব্রেওডের প্রশল্পীডির িাডথ এ িাডথ প্প্ররডবশি রডব, প্রবপ্রভন্ন গ্রভিুযর মডিয আডে াডিপ্রগ
ট হল, প্রিউ ইে ট প্রিটট্ গ্রিন্টার, গ্রেপ্রভে প্রেপ্রিি হল (প্ূডব অ্যাভ্
ট
প্রর
প্রিশার হল) এবং এমিপ্র িুইোরলযাডন্ডর ভাপ্রভে
ট ার প্রমউন্সে গ্রিপ্রস্টভযাল এর অ্ন্তভূ ি
ট ।
* অি-লিটি হাই স্কুি কন্িািয িযান্ড প্রিেপ্রমতভাডব গ্রপ্শািারী প্োডে
ট মোি এবং
ট
িপ্রতটিত িিাট্ট বযাডন্ডর প্রিেপ্রমত মঞ্চস্থ িঙ্গীত প্প্ররডবশি ডর
থাড । প্রবগত মওশুমগুডলাডত, িিাট্ট বযান্ড প্রিউ ইে ট প্প্ি্ ন্ডাক্টর, প্রস্টডভি রাইডিপ্র (Steven Reineke)-এর িাডথ এ ডোডগ াে ডরডে, এবং
িুিামিিয আটট্ট স্ট এবং ইথা া ডলে স্কুল অ্ভ প্রমউন্সে , গ্রেইি স্কুল অ্ভ প্রমউন্সে অ্যাট্ প্ট্ি্েযাম, এবং ইস্টমযাি স্কুল অ্ভ প্রমউন্সে -এর
িপ্রশক্ষ ডির িাডথ অ্ংশীিাপ্ররত্ব ডরডে। ি্ুর িমে, িিাট্ট বযান্ড ব্রু প্রলি উইন্ড প্রিডফাপ্রির েিয িারপ্রম্ভ প্প্ররডবশিা ডরডে, এর প্াশাপ্াপ্রশ গ্রেিব
গ্রভিুযডত প্প্ররডবশি ডরডে গ্রিগুডলাডত আডে, াডিপ্রগ
ট হল, প্রলং ি গ্রিন্টার ির িযা প্ারিপ্রমংট আট্ট ি্, এবং প্রিউ ইে ট ইউপ্রিভাপ্রিটট্র
ট প্রস্করবল গ্রিন্টার
ির িযা প্ারিপ্রমংট আট্ট ি্।
* অি-লিটি হাই স্কুি িযাি অন্িযাম্বি, েযাে অ্যাট্ প্রলং ি গ্রিন্টাডরর িাডথ অ্ংশীিাপ্ররডত্বর মািযডম, বযাপ্ প্প্ররিডর েযাে-এর িম এবং
ট
স্টাইল
গ্রশডখ। েযাে অ্িিযাম্বল গ্রেিব েযাে মাস্টাডরর িঙ্গীত প্প্ররডবশি ডর, তাডির মডিয আডেি প্রেউ এপ্রলংট্ি (Duke Ellington), মাইলি্ গ্রেপ্রভি (Miles
Davis), ্াপ্রল প্া
ট
াট র (Charlie Parker), গ্রথলাপ্রিোি মঙ্ক (Thelonious Monk), প্রেন্সে প্রগডলস্পে (Dizzy Gillespie), এবং েি গ্র ালডেইি (John Coltrane)।
েযাে অ্যাট্ প্রলং ি গ্রিন্টাডরর প্রক্লপ্রিপ্রশোিডির প্াশাপ্াপ্রশ াে রার প্র, প্রশক্ষাথীডির প্রেউ এপ্রলংট্ি িপ্রতডোপ্রগতাে অ্ংশেহডণর িুডোগ প্াে।
* অি-লিটি হাই স্কুি িযাটিন্ অন্িযাম্বি-টট্ অ্ল-প্রিটট্ হাই স্কুল প্রমউন্সে গ্রিাোডমর িতু ি িংডোেি। লযাটট্ি অ্িিযাম্বল প্রিউ ইে ট প্রিটট্
প্যালাপ্রেোম েুডগর প্রমউন্সে াল ঐপ্রতহযড িম্মাি িিাডি প্রিডবপ্রিত, এর প্াশাপ্াপ্রশ লযাটট্ি আডমপ্রর ার প্রবপ্রভন্ন িংস্কৃপ্রতর ঐপ্রতহযবাহী এবং িমিামপ্রে
িারাও অ্ন্তভূ ি
ট । এই অ্িিযাম্বল প্েন্সত্রশ-প্রপ্ি িম্বপ্রলত বযাপ্ বযান্ড গ্রেট্াে অ্ন্তভূ ি
ট িম্পূণ লযাটট্ি
ট
প্ার াশি গ্রি শি এবং প্াাঁ্েি গ্রভা াপ্রলস্ট।
প্ার াশি গ্রি শডি অ্ন্তভূ ি
ট ড্রামডিট্, ঙ্গা, বডঙ্গা, এবং টট্মবযাল। গ্রভা াপ্রলস্টরা “গ্রিাডিও” স্টাইডলর িঙ্গীত গ্রশডখ এবং “গ্র ারি” (বযা োউন্ড
গ্রভা াল) ্্টা ডর। প্রশক্ষাথীরা গ্রেিব প্রমউন্সে যাল স্টাইল প্রশখডে গ্রিগুডলাডত অ্ন্তভূ ি
ট ্া-্া-্া (Cha-Cha-Cha), গ্রবাডলডরা (Bolero), িি প্র উবাডিা (Son
Cubano), রুম্বা (Rumba), িালিা (Salsa), গুোগুোডঙ্কা (Guaguancó, এবং গ্রমডরডঙ্গ (Merengue)। প্রিেপ্রমত মঞ্চস্থ িঙ্গীত প্প্ররডবশিার মডিয অ্ন্তভূ ি
ট োডির
গ্রমৌপ্রল প্প্ররডবশিা রডেডে, তাডির মডিয আডে টট্ডট্া প্ুডেডন্ত (Tito Puente), এপ্রে প্ালপ্রমডেপ্রর (Eddie Palmieri), টট্ডট্া রন্সড্রডগে (Tito Rodriguez), এবং
িযা মাপ্রখডতা অ্রড স্ট্রা (The Machito Orchestra)। লযাটট্ি অ্িিযাম্বল শপ্রিবার অ্িুশীলি ডর, 1:00 গ্রথড 4:30 PM, এবং এডত অ্ংশেহণ রডত প্াডর
অ্ল প্রিটট্ মাপ্র্টং বযান্ড, অ্ল-প্রিটট্ িিাট্ট বযান্ড, অ্ল-প্রিটট্ েযাে অ্িিযাম্বল, অ্ল-প্রিটট্ অ্রড স্ট্রা, এবং অ্ল-প্রিটট্ গ্র ারাি।
* অি-লিটি হাই স্কুি িালচযং িযান্ড প্াাঁ্ বডরার িপ্রতভাবাি হাই স্কুডলর প্রমউন্সেপ্রশোিডির এ ন্সত্রত ডর োরা প্যাডরে, েীড়াপ্রবষে অ্িুিাডি, এবং
বাপ্রহয
প্রমউপ্রিটট্ অ্িুিাডি প্প্ররডবশি রডত আিন্দ গ্রবাি ডর। মাপ্র্টং বযান্ড ইোংপ্র এবং োোন্ট ্যাস্পম্পেিশীপ্ প্যাডরডে, গ্রমপ্রির থযাং ি্ প্রগপ্রভং গ্রে
প্যাডরডে, এবং োতীে েুটট্ উি্োপ্ি িহ প্রিউ ইে ট প্রিটট্র বহু িংস্কৃপ্রতড উপ্স্থাপ্ি রডত অ্িংখয প্প্ররডবশি ডরডে। প্রশক্ষাথীরা, প্রমপ্রলট্াপ্রর এবং
প্রমউপ্রিটট্ বযাডন্ডর েিপ্রিে ঐপ্রতহযবাহী মাড্টর প্াশাপ্াপ্রশ, 1970’s, 1980’s, 1990’s, এবং বতটমাডির েিপ্রিে প্রিেপ্রমত মঞ্চস্থ িঙ্গীত প্প্ররডবশিা রডত
গ্রশডখ। ইিাপ্রিং াডল, অ্ল প্রিটট্ মাপ্র্টং বযান্ড ন্সেপ্রম িযালি (Jimmy Fallon) উপ্স্থাপ্রপ্ত ট্ুিাইট্ গ্রশা-গ্রত তাডির অ্প্রভডষ
ডরডে।
* অি-লিটি হাই স্কুি অরলকস্ট্রা ি ল মাি এবং স্টযান্ডােট িে গ্রতমি প্রিেপ্রমত মঞ্চস্থ অ্রড স্ট্রা গ্রথড িঙ্গীত গ্রপ্শাগত-প্োডে
ট প্প্ররডবশিা ডর থাড ।
অ্রড স্ট্রা প্রবপ্রভন্ন িাংস্কৃপ্রত অ্ংশীিারডির িাডথও াে ডরডে, গ্রেমি প্রমডিাপ্রর অ্যান্ড গ্রেন্ডি্ অ্যান্ড িযা প্রিউ ইে ট প্রিলহাডমাপ্রট ি , এবং গুরুত্বপ্ূণ ট
প্রিউ ইে ট প্রিটট্র অ্িুিািগুডলাডত প্প্ররডবশি ডরডে, গ্রেগুডলার মডিয আডে, প্রলং ি গ্রিন্টার ির িযা প্ারিপ্রমংট আট্ট ি্ এবং প্রিউ ইে ট ইউপ্রিভাপ্রিটট্র
ট
প্রস্করবল গ্রিন্টার ির িযা প্ারিপ্রমংট আট্ট ি্।
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