
 
 

 

 
রামকৃষ্ণ মমশন মিবিকানন্দ স া াইটি 

এল র োড, বিষু্টপু , জোমশেদপু , র োন-(০৬৫৭)২৩২০৭০০/২৩২০৬৯৯ 

অনুষ্ঠান- ূচী 
িাাংলা ১৪২৬  াল, ইাংরাজী ২০১৯-২০২০ খ্রী: (মিশুদ্ধ ম দ্ধান্ত পমিকানু াবর)  

 

মিমি-কৃিয 
 

১. শ্রীেঙ্ক োচোর্য বিেোখ শুক্লো পঞ্চমী   ২৫  বিেোখ  িহৃস্পবিিো  ৯  রম  ২০১৯ 
২. শ্রীিদু্ধশদি বিেোখ পূবণযমো ৩  বজৈষ্ঠ েবনিো  ১৮  রম  ২০১৯ 
৩. শ্রীগুরুপূবণযমো আষোঢ় পূবণযমো  ৩১  আষোঢ় মঙ্গলিো  ১৬ জলুোই ২০১৯ 
৪. স্বোমী  োমকৃষ্ণোনন্দ আষোঢ় কৃষ্ণো ত্রশ োদেী ১৩ শ্রোিণ মঙ্গলিো  ৩০ জলুোই ২০১৯ 
৫. স্বোমী বন ঞ্জনোনন্দ শ্রোিণ পূবণযমো ২৯  শ্রোিণ িহৃস্পবিিো  ১৫  আগস্ট ২০১৯ 
৬. শ্রীকৃষ্ণ জন্মোষ্টমী শ্রোিণ কৃষ্ণোষ্টমী ৭  ভোদ্র  েবনিো  ২৪  আগস্ট ২০১৯ 
৭. স্বোমী অদ্বৈিোনন্দ শ্রোিণ কৃষ্ণো চিুদযেী ১২  ভোদ্র  িহৃস্পবিিো  ২৯  আগস্ট ২০১৯ 
৮. স্বোমী অশভদোনন্দ ভোদ্র কৃষ্ণো নিমী ৬  আবিন র োমিো  ২৩ র শেম্ব  ২০১৯ 
৯. স্বোমী অখণ্ডোনন্দ     ভোদ্র অমোি ৈো ১১  আবিন েবনিো  ২৮ র শেম্ব  ২০১৯ 
১০. স্বোমী  ুশিোধোনন্দ কোবিয ক শুক্লো ৈোদেী ২২  কোবিয ক েবনিো  ৯  নশভম্ব  ২০১৯ 
১১. স্বোমী বিজ্ঞোনোনন্দ  কোবিয ক শুক্লো চিুদযেী ২৪  কোবিয ক র োমিো  ১১ নশভম্ব  ২০১৯ 
১২. স্বোমী রেমোনন্দ অগ্রহো ণ শুক্লো নিমী ১৮ অগ্রহো ণ িহৃস্পবিিো  ৫ বডশ ম্ব  ২০১৯ 
১৩. শ্রীশ্রীমা  ারদাবদিী  অগ্রহো ণ কৃষ্ণো  প্তমী ২  রপৌষ িধুিো  ১৮  বডশ ম্ব  ২০১৯ 
১৪. স্বোমী বেিোনন্দ অগ্রহো ণ কৃষ্ণো একোদেী ৬ রপৌষ  বিিো  ২২ বডশ ম্ব  ২০১৯ 
১৫. শ্রী যীশুখ্রীষ্ট                      -  ৮ রপৌষ মঙ্গলিো  ২৪ বডশ ম্ব  ২০১৯ 
১৬. স্বোমী  ো দোনন্দ    রপৌষ শুক্লো ষষ্ঠী ১৬ রপৌষ িধুিো  ১ জোন ুো ী ২০২০ 
১৭. স্বোমী িু ী োনন্দ  রপৌষ শুক্লো চিুদযেী ২৪ রপৌষ িহৃস্পবিিো  ৯ জোন ুো ী ২০২০ 
১৮. শ্রীশ্রী স্বামীজী রপৌষ কৃষ্ণো  প্তমী    ২ মোঘ শুক্রিো  ১৭ জোন ুো ী ২০২০ 
১৯. স্বোমী ব্রহ্মোনন্দ মোঘ শুক্লো বৈিী ো ১১ মোঘ  বিিো  ২৬  জোন ুো ী ২০২০ 
২০. স্বোমী বত্রগুণোিীিোনন্দ      মোঘ শুক্লো চিুর্থী ১৪ মোঘ িধুিো  ২৯  জোন ুো ী ২০২০ 
২১. স্বোমী অদু্ভিোনন্দ মোঘী পূবণযমো ২৫ মোঘ  বিিো  ৯ র ব্রু ো ী ২০২০ 
২২. শ্রীশ্রী ঠাকুর         োল্গুন শুক্লো বৈিী ো ১২  োল্গুন মঙ্গলিো  ২৫ র ব্রু ো ী ২০২০ 
২৩. শ্রীশগৌ োঙ্গ মহোেভু     রদোল পূবণযমো ২৫  োল্গুন র োমিো  ৯  মোচয  ২০২০ 
২৪. স্বোমী রর্োগোনন্দ  োল্গুন কৃষ্ণো চিুর্থী ২৯  োল্গুন  শুক্রিো  ১৩ মোচয  ২০২০ 
২৫. শ্রী োমনিমী  বচত্র শুক্লো নিমী ১৯  বচত্র  িহৃস্পবিিো  ২ এবেল  ২০২০ 

 মিিঃ দ্রিঃ –      উপবরাক্ত  ি জন্মমিমিবি  ন্ধ্যারমির পর  াংমিষ্ট জীিনীগ্রন্থ পাঠ হইবি।  স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মমিমি ১১ মাঘ (২৬ জানুয়ারী, ২০২০) এিাং  
                  রামনিমী উপলবে  ১৯ চচত্র (২ এমিল, ২০২০)  ন্ধ্যারমির পবর শ্রীশ্রীরামনাম  ঙ্কীিত ন হইবি।  

পজূা-কৃিয 
 

১. শ্রীশ্রী লহোব ণী কোলীপূজো বিেোখ অমোি ৈো  ১৮ বজৈষ্ঠ  বিিো  ২ জনু ২০১৯ 

২. স্নোনর্োত্রো  বজৈষ্ঠ পূবণযমো ২ আষোঢ় র োমিো  ১৭ জনু ২০১৯ 

৩. শ্রীশ্রীদগুযোপূজো  আবিন শুক্লো  প্তমী ১৮ আবিন েবনিো  ৫ অশটোি  ২০১৯ 

 বিজ োদেমী আবিন শুক্লো দেমী ২১ আবিন মঙ্গলিো  ৮ অশটোি  ২০১৯ 

৪. শ্রীশ্রীকোলীপূজো আবিন অমোি ৈো ৯ কোবিয ক  বিিো  ২৭ অশটোি  ২০১৯ 

৫. শ্রীশ্রী  স্বিী পজূো মোঘ শুক্লো পঞ্চমী   ১৫ মোঘ িহৃস্পবিিো  ৩০ জোন ুো ী ২০২০ 
৬. শ্রীশ্রীবেি োবত্র মোঘ কৃষ্ণো চিুদযেী ৮  োল্গুন শুক্রিো  ২১ র ব্রু ো ী ২০২০ 

 

একাদশী মিমি ( ন্ধ্যারমির পর শ্রীশ্রীরামনাম  ঙ্কীিত ন) 
 

বিেোখ ২, ১৬, ৩১ এবেল ১৬, ৩০, রম ১৫ কোবিয ক ৬, ২১ অশটোি  ২৪, নশভম্ব  ৮ 
বজৈষ্ঠ ১৫, ২৯ রম ৩০, জনু ১৩ অগ্রহো ণ  ৬, ২১ নশভম্ব  ২৩, বডশ ম্ব  ৮ 
আষোঢ় ১৪, ২৭ জনু ২৯, জলুোই ১২ রপৌষ ৬, ২১ বডশ ম্ব  ২২, জোন ুো ী ৬ 
শ্রোিণ  ১১, ২৫ জলুোই ২৮, আগস্ট ১১ মোঘ  ৫, ২১ জোন ুো ী ২০, র ব্রু ো ী ৫ 
ভোদ্র ১০, ২৩ আগস্ট ২৭, র শেম্ব  ৯   োল্গুন ৬, ২২ র ব্রু ো ী ১৯, মোচয  ৬ 
আবিন ৮, ২২ র শেম্ব  ২৫, অশটোি  ৯ বচত্র  ৬, ২১ মোচয  ২০, এবেল ৪ 

 

 

পমূণতমা মিমি ( ন্ধ্যারমির পর শ্রীশ্রীশযামনাম  ঙ্কীিত ন) 
 

বিেোখ ৪ এবেল ১৮ কোবিয ক ২৪ নশভম্ব  ১১ 
বজৈষ্ঠ ৩ রম ১৮ অগ্রহো ণ ২৪ বডশ ম্ব  ১১ 
আষোঢ় ১, ৩১  জনু ১৬, জলুোই ১৬ রপৌষ ২৫ জোন ুো ী ১০ 
শ্রোিণ ২৮ আগষ্ট ১৪ মোঘ  ২৪ র ব্রু ো ী ৮ 
ভোদ্র ২৭ র শেম্ব  ১৩  োল্গুন ২৫ মোচয  ৯ 
আবিন ২৬ অশটোি  ১৩ বচত্র  ২৪ এবেল ৭ 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 ন্ধ্যারমির  ময়  ারণী 
মা  ১ িামরখ 

সিবক 

১৬ িামরখ 
সিবক 

মা  ১ িামরখ 
সিবক 

১৬ িামরখ 
সিবক 

এমিল ৬:২৫ ৬:৩০ অবটাির ৬:০০ ৫:৫০ 

সম ৬:৩৫ ৬:৪৫ নবেম্বর ৫:৪০ ৫:৩০ 

জনু ৬:৫০ ৬:৫০ মিব ম্বর ৫:২০ ৫:৩০ 

জলুাই ৬:৫০ ৬:৪৫ জানুয়ারী ৫:৪০ ৫:৫০ 

আগষ্ট ৬:৪৫ ৬:৩৫ সেব্রুয়ারী ৬:০০ ৬:০৫ 

স বেম্বর ৬:২৫ ৬:১৫ মাচত  ৬:১০ ৬:২০ 

মিিঃ দ্রিঃ  ন্ধ্যারমির পর মনম্নমলমখি  ারণী অনু াবর পাঠ হইবি 

েবি  বিিো  শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ কর্থোমিৃ 

েবি র োমিো  শ্রী োমকৃষ্ণ কর্থোমিৃ ে ঙ্গ 

েবি মঙ্গলিো  শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ িচনোমিৃ (বহন্দীশি) 

েবি িধুিো  শ্রীশ্রীঠোকুশ   জীিনীগ্রন্থ “শ্রী োমকৃষ্ণ মবহমো” 
েবি িহৃস্পবিিো   শ্রীশ্রী োমকৃষ্ণ লীলোে ঙ্গ (বহন্দীশি) 

েবি শুক্রিো  সৃ্মবি  আশলো  বিশিকোনন্দ   

েবি েবনিো  শ্রীশ্রীমোশ   কর্থো 

 


