অতিমারী আজ সারা দেশে ছতিশে দেশছ।
মৃিযু-তমতছশের সামশে দ াশের জে স্তব্ধ-তিম।
িবয িারই মশযু জীবশের প্রতিষ্ঠাে েিাই করশছে কি মােয ষ –
স্বাস্থ্ুকমমী, প্রোসশের মােয ষজে, আরও অশেশক।
কশরাোশক িাতরশে সয স্থ্ িশে উঠশছে বহু মােয ষ।
েযশ্মাে-তবপন্ন কাশে একতেশক াই মাস্ক-পরা, তিি এিাশো, আিঙ্ক-ো-ছিাশো
সি সমস্ত তেশেমতেি স্বাস্থ্ুতবতয মাো ; আর একতেশক েরকার
তেশজর উপর েিীর তবশ্বাস, মােবিার প্রতি তবেম্র অতব ে শ্রদ্ধা।
আোমী ২৫-এ ববোে (৯-ই দম) রবীন্দ্রোশের জন্মতেে।
বযদ্ধশেব বসয তেশেতছশেে,
‘অন্তশর েশিতছ িব বাণী, িাই দিা মাতে দে িে, জীবশেরই জে িশব জাতে’।
এই তেশে িাই আমাশের প্রতিজ্ঞা দিাক, এই অতিমারীশক রুেবার জশেু, আমরা
অক্ষশর অক্ষশর মােশবা সমস্ত স্বাস্থ্ুতবতযশক, আর িারই পাোপাতে জীবে ও
মােবিার প্রতি তবশ্বাশস পূ ণম অন্তশর এতেশে েব সামশের তেশক।
এই দপ্রক্ষাপশেই আসয ে আমরা দেতে আর শুতে

আোমী ২৫-এ ববোশে (৯ই দম ২০২১)
তবশকে ারশে দেশক
রামকৃষ্ণ তমেে দরতসশেতিোে কশেজ, েশরন্দ্রপযশরর (স্বোতসি)

সংস্কৃতি পতরষে ও বাংো তবিাশের
আন্তজমাতেক মাযুশম তেশবতেি কতবপ্রণাম

‘অন্ধকাশরর উৎস িশি উৎসাতরি আশো’
অেয ষ্ঠােতে দেেশি পাশবে কশেশজর ইউতেউব ুাশেশে : www.youtube.com/c/rkmrc

রামকৃষ্ণ মমশন ররমিডেমিয়াল কডলজ, নডরন্দ্রপুডরর
(স্বশামিত)

িংস্কৃমত পমরষদ ও বাংলা মবভাডের
আন্তজজামলক মাধ্যডম মনডবমদত কমবপ্রণাম

‘অন্ধকাডরর উৎি হডত উৎিামরত আডলা’
৯ রম ২০২১ ; িময় ঃ মবডকল ৪-ডে
১। রবীন্দ্রিঙ্গীত – ‘ডহ নূ তন রদখা মদক আরবার ...’

ঃ মনর্জর চক্রবতজী, স্নাতক প্রথম বষজ

২। মেোরবাদন – ‘পুরাডনা রিই মদডনর কথা ...’

ঃ রশৌমভক মবশ্বাি, স্নাতক প্রথম বষজ

৩। রবীন্দ্রকমবতাপাঠ – ‘পূ জামরণী’

ঃ িঞ্জয় মণ্ডল, স্নাতক মিতীয় বষজ

৪। বংশীবাদন – ‘ডভডে রমার ঘডরর চামব ...’

ঃ মুমশজদ আমল, স্নাতক মিতীয় বষজ

৫। রবীন্দ্রিঙ্গীত – ‘আকাশ জুডে শুমননু ...’

ঃ স্বামী পূ ণম
জ য়ানন্দ

৬। রবীন্দ্রকমবতাপাঠ – ‘র্ডের রখয়া’

ঃ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

৭। মিডেিাইজারবাদন – ‘তুমম রডব নীরডব...’

ঃ রশৌনক রবরা, স্নাতডকাত্তর প্রথম বষজ

৮। ভাষণ ঃ ‘ব্রাতযজডনর রবীন্দ্রনাথ’

ঃ অধ্যাপক প্রণব কুমার িরকার

৯। রবীন্দ্রকমবতাপাঠ – ‘িু প্রভাত’

ঃ শীডষজন্দু দাি, স্নাতক তৃতীয় বষজ

১০। িডরাদবাদন –

ঃ রশৌনক হালদার, স্নাতক মিতীয় বষজ

১১। রবীন্দ্রিঙ্গীত – ‘ডপ্রডমর ফাাঁদ পাতা ভুবডন ...’

ঃ অধ্যাপক অরূপ কুমার মবশ্বাি

১২। রবীন্দ্রকমবতাপাঠ – ‘জুতা আমবষ্কার’

ঃ অধ্যাপক পাথজিারথী মুডখাপাধ্যায়

১৩। রবীন্দ্রিঙ্গীত – ‘বমরষ ধ্রা মাডর্ শামন্তর বামর’

ঃ অমরত্র পণ্ডা, স্নাতক তৃতীয় বষজ

অনু ষ্ঠানমে রদখডত পাডবন কডলডজর ইউমেউব চযাডনডল : www.youtube.com/c/rkmrc

