
 

 

 

রামকৃষ্ণ মমশন মিবিকানন্দ স া াইটি 
 এল র োড, বিষু্টপু , জোমশেদপু  

র োন-(০৬৫৭) ২৩২০৬৯৯/২৩২০৭০০ 
 

অনুষ্ঠান- ূচী 
িোাংলো ১৪২২ সোল, ইাং োজী ২০১৫-২০১৬ খ্রী: (বিশুদ্ধ বসদ্ধোন্ত পবিকোনুসোশ )  

 

মিমি-কৃিয 
 

১. শ্রীেঙ্ক োচোর্য্য বিেোখ শুক্লো পঞ্চমী   ৯ বিেোখ িৃহস্পবিিো  ২৩  এবিল ২০১৫ 
২. শ্রীিুদ্ধশদি বিেোখ পূবণ্মো ২০ বিেোখ রসোমিো  ৪ রম ২০১৫ 
৩. শ্রীগুরুপূবণ্মো আষোঢ় পূবণ্মো  ১৪ শ্রোিণ শুক্রিো  ৩১ জলুোই ২০১৫ 
৪. স্বোমী  োমকৃষ্ণোনন্দ আষোঢ় কৃষ্ণো ত্রশ োদেী ২৬ শ্রোিণ িুধিো  ১২  আগষ্ট ২০১৫ 
৫. স্বোমী বন িনোনন্দ শ্রোিণ পূবণ্মো ১২  ভোদ্র  েবনিো  ২৯  আগষ্ট ২০১৫ 
৬. শ্রীকৃষ্ণ জন্মোষ্টমী শ্রোিণ কৃষ্ণোষ্টমী ১৯  ভোদ্র েবনিো  ৫  রসশেম্ব  ২০১৫ 
৭. স্বোমী অদ্বৈিোনন্দ শ্রোিণ কৃষ্ণো চিুদ্েী ২৬  ভোদ্র েবনিো  ১২ রসশেম্ব  ২০১৫ 
৮. স্বোমী অশভদোনন্দ ভোদ্র কৃষ্ণো নিমী ১৯  আবিন মঙ্গলিো  ৬  অশটোি  ২০১৫ 
৯. স্বোমী অখণ্ডোনন্দ     ভোদ্র অমোিসযো ২৫  আবিন রসোমিো  ১২  অশটোি  ২০১৫ 
১০. স্বোমী সুশিোধোনন্দ কোবি্ক শুক্লো ৈোদেী ৬  অগ্রহো ণ রসোমিো  ২৩ নশভম্ব  ২০১৫ 
১১. স্বোমী বিজ্ঞোনোনন্দ  কোবি্ক শুক্লো চিুদ্েী ৮ অগ্রহো ণ িুধিো  ২৫ নশভম্ব  ২০১৫ 
১২. স্বোমী রিমোনন্দ অগ্রহো ণ শুক্লো নিমী ৩ রপৌষ েবনিো  ১৯  বডশসম্ব  ২০১৫ 
১৩. শ্রীশ্রীর্যীশুখ্রীষ্ট  ৮ রপৌষ িৃহস্পবিিো  ২৪  বডশসম্ব  ২০১৫ 
১৪. শ্রীশ্রীমা  ারদা সদিী অগ্রহো ণ কৃষ্ণো সপ্তমী ১৬  রপৌষ শুক্রিো  ১ জোনু ো ী ২০১৬  
১৫. স্বোমী বেিোনন্দ অগ্রহো ণ কৃষ্ণো একোদেী ২০  রপৌষ মঙ্গলিো  ৫ জোনু ো ী ২০১৬  
১৬. স্বোমী সো দোনন্দ    রপৌষ শুক্লো ষষ্ঠী ৩০  রপৌষ শুক্রিো  ১৫ জোনু ো ী ২০১৬  
১৭. স্বোমী িু ী োনন্দ রপৌষ শুক্লো চিুদ্েী ৮  মোঘ েবনিো  ২৩  জোনু ো ী ২০১৬  
১৮. শ্রীশ্রীস্বামীজী রপৌষ কৃষ্ণো সপ্তমী    ১৬  মোঘ  বিিো   ৩১  জোনু ো ী ২০১৬  
১৯. স্বোমী ব্রহ্মোনন্দ মোঘ শুক্লো বৈিী ো ২৬  মোঘ িুধিো  ১০  র ব্রু ো ী ২০১৬  
২০. স্বোমী বত্রগুণোিীিোনন্দ      মোঘ শুক্লো চিুর্থী ২৮  মোঘ শুক্রিো  ১২  র ব্রু ো ী ২০১৬  
২১. স্বোমী অদু্ভিোনন্দ মোঘী পূবণ্মো ৯  োল্গুন রসোমিো  ২২ র ব্রু ো ী ২০১৬  
২২. শ্রীশ্রীকারর         োল্গুন শুক্লো বৈিী ো ২৬   োল্গুন িৃহস্পবিিো  ১০  মোচ্ ২০১৬  
২৩. শ্রীশগৌ োঙ্গ মহোিভু     রদোল পূবণ্মো ৯ বচত্র িুধিো  ২৩ মোচ্ ২০১৬  
২৪. স্বোমী রর্যোগোনন্দ  োল্গুন কৃষ্ণো চিুর্থী ১৩  বচত্র  বিিো  ২৭ মোচ্ ২০১৬  

বিিঃ দ্রিঃ – উপশ োক্ত সি জন্মবিবর্থশি সন্ধ্যো বি  প  সাংবিষ্ট জীিনীগ্রন্থ পোঠ হইশি। 
 

পজূা-কৃিয 
 

১. শ্রীশ্রী লহোব ণী কোলীপূজো বিেোখ অমোিসযো ২ বজযষ্ঠ  বিিো  ১৭ রম ২০১৫ 
২. স্নোনর্যোত্রো  বজযষ্ঠ পূবণ্মো ১৮  বজযষ্ঠ মঙ্গলিো  ২ জুন ২০১৫ 
৩. শ্রীশ্রীদগুো্পূজো আবিন শুক্লো সপ্তমী ২ কোবি্ক মঙ্গলিো  ২০ অশটোি  ২০১৫ 
 বিজ োদেমী আবিন শুক্লো দেমী ৫ কোবি্ক শুক্রিো  ২৩ অশটোি  ২০১৫ 

৪. শ্রীশ্রীকোলীপূজো আবিন অমোিসযো ২৩ কোবি্ক মঙ্গলিো  ১০ নশভম্ব  ২০১৫ 
৫. শ্রীশ্রীস স্বিীপূজো মোঘ শুক্লো পঞ্চমী ২৮  মোঘ শুক্রিো  ১২ র ব্রু ো ী ২০১৬  
৬. শ্রীশ্রীবেি োবত্র মোঘ কৃষ্ণো চিুদ্েী ২৩   োল্গুন রসোমিো  ৭ মোচ্ ২০১৬ 

 

একাদশী মিমি ( ন্ধ্যারমির পর শ্রীশ্রীরামনাম  ঙ্কীিত ন) 
 

বিেোখ ১,১৫,৩০ এবিল ১৫, ২৯, রম ১৪ কোবি্ক ৬, ২০ অশটোি  ২৪, নশভম্ব  ৭ 
বজযষ্ঠ ১৪, ২৮ রম ২৯, জুন ১২  অগ্রহো ণ ৫, ২০ নশভম্ব  ২২, বডশসম্ব  ৭ 
আষোঢ় ১৩, ২৭ জুন ২৮, জুলোই ১২ রপৌষ ৫, ২১ বডশসম্ব  ২১, জোনু ো ী ৬ 
শ্রোিণ ১০, ২৪ জুলোই ২৭, আগষ্ট ১০  মোঘ  ৫, ২০ জোনু ো ী ২০, র ব্রু ো ী ৪ 
ভোদ্র ৯, ২২ আগষ্ট ২৬, রসশেম্ব  ৮  োল্গুন ৫, ২১ র ব্রু ো ী ১৮, মোচ্ ৫ 
আবিন ৭, ২১ রসশেম্ব  ২৪, অশটোি  ৮ বচত্র  ৫, ২১ মোচ্ ১৯, এবিল ৪  

 

 

 

পমূণতমা মিমি ( ন্ধ্যারমির পর শ্রীশ্রীশযামনাম  ঙ্কীিত ন) 
 

বিশাখ ১৯ রম ৩ কামিত ক ৯ অশটোি  ২৭  
বজযষ্ঠ ১৭ জুন ১ অগ্রহায়ণ ৮ নশভম্ব  ২৫  
আষাঢ় ১৬  জুলোই ১ সপৌষ ৯ বডশসম্ব  ২৫ 
শ্রািণ ১৩ জুলোই ৩০ মাঘ  ৮ জোনু ো ী ২৩ 
ভাদ্র ১২ আগষ্ট ২৯ ফাল্গুন ৯ র ব্রু ো ী ২২  
আমিন ১০ রসশেম্ব  ২৭ বচত্র  ৮ মোচ্ ২২ 

 

 

 
 

 
 

 
 

মিিঃ দ্রিঃ  ন্ধ্যারমির পর মনম্নমিমখি  ারণী অন ুাবর পাক হইবি 
িবি  বিিো  শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ কর্থোমিৃ 

িবি রসোমিো  বনজমশুখ শ্রী োমকৃষ্ণ 

িবি মঙ্গলিো  বহন্দীশি শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ কর্থোমিৃ 

িবি িধুিো  শ্রীশ্রীঠোকুশ   জীিনীগ্রন্থ “বিিশচিনো  শ্রী োমকৃষ্ণ” 
িবি িহৃস্পবিিো   বহন্দীশি শ্রীশ্রীঠোকুশ   জীিনীগ্রন্থ “শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ লীলোিসঙ্গ” 
িবি শুক্রিো  স্বোমীজীশক রর্যরূপ রদবখ োবি  
িবি েবনিো  শ্রীশ্রীমোশ   জীিনীগ্রন্থ “েিরূশপ সো দো” 

 

 ন্ধ্যারমির  ময়  ারণী 
মা  ১ িামরখ সিবক ১৫ িামরখ সিবক মা  ১ িামরখ সিবক ১৫ িামরখ সিবক 

এবিল ৬:২৫ ৬:৩০ অশটোি  ৬:০০ ৫:৫০ 

রম ৬:৩৫ ৬:৪৫ নশভম্ব  ৫:৪০ ৫:৩০ 

জনু ৬:৫০ ৬:৫০ বডশসম্ব  ৫:২০ ৫:৩০ 

জলুোই ৬:৫০ ৬:৪৫ জোন ুো ী ৫:৪০ ৫:৫০ 

আগষ্ট ৬:৪৫ ৬:৩৫ র ব্রু ো ী ৬:০০ ৬:০৫ 

রসশেম্ব  ৬:২৫ ৬:১৫ মোচ্ ৬:১০ ৬:২০ 

 


