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িবহার বাঙািল সিমিতর ২০১
২০১৯ - ২০ বেষর্র কাযর্সূিচ
মহাশয়/
মহাশয়/মহাশয়া,
মহাশয়া,
“িবহার বাঙািল সিমিত”
সিমিত”র ২০১৯২০১৯-২০ বেষর্র িনম্নিলিখত কাযর্সূিচ িবগত বেষর্র মত েনওয়া হেয়েছ%
হেয়েছ% েকন্দৰ্ীয়
পদকতর্াগণ িনেজর েজােন িনম্নিলিখত অনু ষ্ঠানগুিল েযন সাফ1েলর সেঙ্গ অনু িষ্ঠত হয় েস িবষেয় সেচষ্ট হেবন ও েকন্দৰ্ীয়
সিমিতেক
সিমিতেক তার ৈতৰ্মািসক পৰ্িতেবদন পাঠােবন%
িবদ1াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী উদ্যাপন উপলেক্ষ পৰ্িতিট শাখা স্থানীয় সংগঠনেদর ও িবিশষ্ট ব1িক্তেদর িনেয়
িবদ1াসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী – নন্দন কানন
কানন উদ্যাপন কিমিটর সদস1 বানােবন ও স্থানীয় কিমিট গঠন করেবন% িবদ1াসাগর
স্মৃ িতরক্ষা সিমিতর সাধারণ সভার
সভার সদস1 (িবহার ও ঝাড়খন্ড বাঙািল সিমিতর কাযর্কারী সিমিতর সদস1গণ এই কিমিটর
সাধারণ সদস1)
সদস1)%
১) ৭ই ও ১৫ই
১৫ই এিপৰ্ল ২০১৯
২০১৯ – ‘সিমিতর পৰ্িতষ্ঠা িদবস’
িদবস’ ও ‘নববষর্ উত্সব’
উত্সব’ উদ্যাপেন সিমিতর পতাকা উেত্তালন ও িবিভন্ন
অনু ষ্ঠােনর আেয়াজন করা।
করা
২) ১০ই
- রবীন্দৰ্ জয়ন্তী পালন%
১০ই েম ২০১৯
২০১৯
স্কুেলর ছাতৰ্ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর িনেয় কুইজ, পৰ্বন্ধ,
পৰ্বন্ধ, আবৃ িত (Recitation) ও অন1ান1 পৰ্িতেযািগতা।
পৰ্িতেযািগতা
৩) ১৯েশ
- বরাক উপত1কা (আসাম)
১৯েশ েম ২০১৯
২০১৯
আসাম) এর বাংলাভাষী মানু েষর মাতৃভাষার সংগৰ্ােমর শহীেদর
শহীেদর শৰ্দ্ধাঞ্জিল
িদবস উদ্যাপন।
যাপন
৪) ১লা জুন ২০১৯
– নজরুল জয়ন্তী উপলেক্ষ স্কুল ছাতৰ্২০১৯
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর িনেয় বেস আঁেকা,
কা, আবৃ িত (িহিন্দ ও বাঙলা
পৰ্িতেযািগতা।
পৰ্িতেযািগতা
৫) ১লা জুলাই ২০১৯
– ডা০
২০১৯
ডা০ িবধান চন্দৰ্ রায় এর জন্ম জয়ন্তী পালন েযৗথ উেদ1ােগ অেঘার পৰ্কাশ িশশু সদন%
(েকন্দৰ্ীয় কিমিট)%
৬) ২৯েশ
২৯েশ জুলাই ২০১৯
২০১৯ - িবদ1াসাগর িতরধান িদবস পালন%
পালন%
৭) ২৬েশ
– পৰ্িত শাখায় পিন্ডত ঈশব্র চন্দৰ্ িবদ1াসাগর জয়ন্তী পালন ও এই উপলেক্ষ স্কুল ছাতৰ্
ছাতৰ্-২৬েশ েসেপ্টমব্র ২০১৯
২০১৯
ছাতৰ্ীেদর িনেয় কুইজ
ইজ,, পৰ্বন্ধ পৰ্িতেযািগতা ও পদযাতৰ্া/
পদযাতৰ্া/পৰ্ভাতেফির/
পৰ্ভাতেফির/িবদ1াসাগর েমলার
েমলার
আেয়াজন।
আেয়াজন
৮) ২৩েশ
– েনতাজী সু ভাষ চন্দৰ্ েবাস জয়ন্তী উপলেক্ষ পৰ্ভাতেফির ও স্কুল ছাতৰ্২৩েশ জানু য়াির ২০২০
২০২০
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর িনেয় বেস
আঁেকা,
ত,, কুইজ ও পৰ্বন্ধ পৰ্িতেযািগতা ও রক্তদান িশিবর আেয়াজন।
কা, আবৃ িত
আেয়াজন
ৃ
ু
৯) ২১েশ
– আন্তজর্ািতক মাতভাষা িদবস উপলেক্ষ পৰ্ভাতেফির ও স্কল ছাতৰ্
ছাতৰ্--ছাতৰ্ীেদর িনেয় িবিভন্ন
২১েশ েফবৰ্ুয়াির ২০২০
২০২০
পৰ্িতেযািগতা%
১০)
- িবহার বাঙািল সিমিত (সংযু ক্ত) কতৃর্ক ঈশব্রচন্দৰ্ িবদ1াসাগেরর অিন্তম িনবাস “নন্দন কানন”
১০) ২৯েশ
২৯েশ মাচর্ ২০২০
২০২০
কানন”
অিধগৰ্হণ করা হয়% এই িদন বা এর কােছর শিনশিন-রিববার েদেখ ‘নন্দন কানন’
কানন’ এ
িবদ1াসাগর
ষ্ঠান পালন করা হয়% সিমিতর পৰ্িতিট
িবদ1াসাগর স্মৃ িতরক্ষা সিমিত দব্ারা “গুরুদিক্ষণা”
গুরুদিক্ষণা” অনু ষ্ঠান
শাখা “গুরুদিক্ষণা”
গুরুদিক্ষণা” পালন করেব%
িবিভন্ন জয়ন্তী উপলেক্ষ পৰ্িতেযািগতায় সিমিতর সদস1েদর অনু েরাধ জানােনা েয তারা িনেজর নােম বা িপতািপতা-মাতার
নােম পু রস্কার স্পন্সর (sponsor) কের ও িনজ হােত পুরস্কার িদেয় পু রস্কার পৰ্াপকেদর উত্সািহত করুন ও সহেযািগতার
হাত বািড়েয় িদন%
পৰ্থম পুরস্কার – ৫০০ টাকা

: িদব্তীয় পুরস্কার – ৪০০ টাকা : তৃতীয় পুরস্কার
স্কার–– ৩০০ টাকা
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বিহবর্াঙলার বাঙািলেদর মুখপতৰ্
পড়ুন ও পড়ান%
বািষর্ক চাঁদা – ৭৫টাকা
৭৫টাকা

সিঞ্চতা পিতৰ্কার পৃষ্ঠেপাষক
এককালীন ১০০০
হন। আগামী ১৫ বছর আপিন পিতৰ্কা পােবন%
১০০০ টাকা িদেয় সিঞ্চতা পিতৰ্কার পৃ ষ্ঠেপাষক হন
Bengalee Association, Bihar A/c Sanchita নােম ১০০০ টাকার েচক SBI,
SBI, Patna Main Branch A/c No. –
11049771396 জমা করেত পােরন%

Your participation as
Adviser cum Patron

Patron cum Life Member

Life Member

We offer
You will receive BH for whole life including any special
publication + sponsorship of two (2) issues (with
dedication to some dear one’s memory) + you can also
transfer one life membership to any person of your
choice.
Participation in the meetings of Managing Committee of
Behar Herald.

You will receive BH for whole life including any special
publication + sponsorship of one (1) issue, dedicating to
some dear one’s memory.
You will receive BH for whole life including any special
publication

Amount
Rs. 10,000/-

Rs. 5000/Rs. 1500/-

Kindly issue cheque or deposit through NEFT (inform the Managing Editor) in favour of –
BENGALEE ASSOCIATION, BIHAR - UNIT: BEHAR HERALD
A/c No. 35819082022, S.B.I, Patna Main Branch, IFSC Code: SBIN0000152
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িনেবদক

ডা০
ডা ০ (ক1ােপ্টন) িদলীপ কুমার িসন্ হা
সভাপিত, িবহার বাঙািল সিমিত
সু িনমর্ল দাশ
সাধারণ সম্পাদক, িবহার বাঙািল সিমিত (৯৪৩০২৯৪২৮৭
(৯৪৩ ০২৯৪২৮৭)
০২৯৪২৮৭)

িবহােরর সমস্ত বাঙলাভাষীেদর সিমিতর সদস1 বািনেয় সিমিতেক শিক্তশালী কের তুলু ন%
েকন্দৰ্ীয় সিমিতর অিফস সময়: েসাম – শিনবার : েবলা ২েটা েথেক রািতৰ্ ৮ পযর্ন্ত েখালা থােক%
পৰ্িত শিনবার িবেকেল সাপ্তািহক ৈবঠেক হয়%

