ঔঁ

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

BICHITRA

The Bengali Association of Manitoba Inc.
Shree Shree Durga Puja, 2016

শ্রী শ্রী দূর্াগ পূজা, ১৪২৩

সবাইভে শারদীয় শুভেচ্ছা
Dear members and friends:

নমস্কার!
Bichitra, the Bengali Association of Manitoba Inc. is celebrating the 37th
years of Shree Shree Durga Puja (শ্রী শ্রী দূর্গা পূজা) from October 7 to 11,
2016.
Durga Puja is the largest religious and cultural Bengali festival celebrated
all over the world with much grandeur and ceremonies, and with its predominant appeal to wider community for socializing in a huge way and
soliciting for everlasting happiness. Well, it’s time again to get together
and celebrate this auspicious occasion with great festivity and honor.
On behalf of Bichitra, it is our pleasure to invite you with family and
friends to join in the upcoming celebration of ‘Sharadiya Durga Utsav,
শারদীয় দূভর্গাৎসব’ to make this holy occasion joyous and a great success.
Cordial regards and thanks,
Mitali Banik, PhD
Chairperson
Bichitra Durga Puja Committee 2016
T # 204 221 9692(R); 204 881 4644 (Cell)
Email: mitalibanik@hotmail.com

শ্রী শ্রী দূর্গা পূজার সময় নির্গ ন্ট, ১৪২৩
Sree Sree Durga Puja Schedule, 2016
Venue: Hindu Temple, 999 St. Anne’s Road,
Winnipeg, Manitoba, R2N 4G5
Date in Bangla

Date

Time & Events

২১শশ আতিন, ১৪২৩

October 7, 2016
(Friday)

Durga Sasthi @7PM (ষষ্ঠী পূজা

(শুক্রবার)
২২শশ আতিন, ১৪২৩
(শতনবার)

সন্ধ্যা ৭ ঘটিো)

October 8, 2016 *Maha Saptami @10AM -10PM
(Saturday)
( মহা সপ্তমী পূজা, সোল ১০ ঘটিো
হইভি

২৩শশ আতিন, ১৪২৩

(রতববার)

October 9, 2016
(Sunday)

রাি ১০ ঘটিো পর্গন্ত)

*Maha Astami & Sandhi Puja
@10AM -10PM
( মহা অষ্টমী পূজা ও সতন্ধ্ পূজা,
সোল ১০ঘটিো হইভি

রাি ১০

ঘটিো পর্গন্ত)
২৪শশ আতিন, ১৪২৩
(ভসামবার)

October 10, 2016
(Monday)

Maha Navami @10AM -10PM
(Havan from 3 pm)
( মহা নবমী পূজা, সোল ১০ঘটিো
হইভি রাি ১০ ঘটিো পর্গন্ত,

র্জ্ঞ

োর্গাতদ ৩ ঘটিোয় )
২৫শশ আতিন, ১৪২৩ October 11, 2016
(মঙ্গলবার)

(Tuesday)

২৯শশ আতিন, ১৪২৩ October 15, 2016
(শতনবার)

(Saturday)

BIJOYA Dashami @6 PM (তবজয়া
দশমী পূজা সোল সন্ধ্যা ৬ ঘটিোয়)
KOJAGORI LAKSHMI PUJA @
7:30PM (শোজার্রী লক্ষীপূজা সন্ধ্যা

সাভে সাি ঘটিো)
*The time for Sandhi Puja and Hom-Yogna will be determind by the priest.

Bijoya Sommiloni: October 29, 2016; 6:30PM; 10 Redcliffe Road
(Fort Richmond Baptist Church), This will be an RSVP event.

Wishing you all a very
happy Durga Puja

The Bengali Association of Manitoba Inc.

