
 

 

1430 পশ্চিম বঙ্গের শ্চবশ্চিন্ন উৎসঙ্গবর তাশ্চিকা (www.agomonibarta.com) 

 পৰ্ব্বদিন বার ইংঙ্গরশ্চি তাশ্চরখ বাাংলা তাদিখ 

1 ফাাংরা নফফলষ (ফাাংরা ১৪৩০ ার আযম্ভ) ননফায ১৫ এনির ১ বফাখ  

2 ানফকদয (ভৎু) ফধুফায ১৯ এনির ৫ বফাখ 

3 জভুাৎ-উর-নফদা (ভ)ু শুক্রফায ২১ এনির ৭ বফাখ 

4 ইদরফপতয (ভাুং)  ননফায ২২ এনির  ৮ বফাখ 

5 অক্ষয়তৃতীয়া যনফফায ২৩ এনির ৯ বফাখ 

6 মভ নদফ  মাভফায ১  মভ ১৭ বফাখ 

7  ফদু্ধূনণষভা শুক্রফায ৫ মভ ২১ বফাখ 

8 যফীন্দ্রজয়ন্তী (১৬৩তভ) ভঙ্গরফায ৯ মে ২৫ বফাখ, 

9 যথমাত্রা ভঙ্গরফায  ২০ জনু ৪ আলাঢ় 

10 ইদফুজাা (ফক নযদ) (ভাুং) ফৃস্পনতফায ২৯ জনু  ১৩ আলাঢ় 

11 গুরুূনণষভা মাভফায  ৩ জরুাই ১৭ আলাঢ় 

12 ভযভ (ভাুং) ননফায ২১ জরুাই ১২ শ্রাফণ 

13 স্বাধীনতা নদফ ভঙ্গরফায ১৫ আগস্ট ২৯ শ্রাফণ 

14  যাখীূনণষভা/যাখীফন্ধন  ফৃঃফায ৩১ আগস্ট  ১৩ বাদ্র 

15 মেরাভ (ভাুং) ফধুফায ৬ মফেম্বয ১৯ বাদ্র 

16 শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টভী (স্মাৰ্ত্ষ)  ফধুফায  ৬ মফেম্বয ১৯ বাদ্র 

17 শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টভী (মগাস্বাভী) ফৃঃফায ৭ মফেম্বয ২০ বাদ্র 

18 আফখযী চাায শুম্বা (ভাুং) ফধুফায ১৩ মফেম্বয  ২৬ বাদ্র  

19 শ্রীশ্রীনফশ্বকৰ্ম্ষ াূজা মাভফায  ১৮ মফেম্বয ৩১ বাদ্র 

20 পফতা-মদায়াজ দাাম্ (ভাুং)  ফৃস্পনতফায ২৮ মফেম্বয ১০ আনশ্বন  

21 ভাত্মা গান্ধীয জন্মনদন মাভফায  ২ অফটাফয ১৪ আনশ্বন 

22 ভারয়া/নতরতষণ ভান ননফায ১৪ অফটাফয ২৬ আনশ্বন 

23 শ্রীশ্রীদগুষাূজা (৭ভী- ১০ভী)  নন - ভঙ্গর ২১ – ২৪ অফটাফয  ৩-৬ কার্ত্তিক 
24 পফতা-ঈয়াজ-দাাম্ (ভাুং) শুক্রফায  ২৭ অফটাফয, ৯ কানৰ্ত্ষক 

25 মকাজাগযী রক্ষ্মীূজা ননফায ২৮ অফটাফয ১০ কানৰ্ত্ষক  

26 ধনফতযা (ধনত্রফয়াদী)  শুক্রফায ১০ নফবম্বয ২৩ কানৰ্ত্ষক 

27 শ্রীশ্রীযাভাূজা যনফফায ১২ নফবম্বয ২৫ কানতষ ক 

28 মদওয়ারী মাভফায ১৩ নফবম্বয ২৬ কানৰ্ত্ষক  

29 ভ্রাতৃনিতীয়া (বাইফপাোঁটা)  ফধুফায ১৫ নফবম্বয ২৮ কানতষ ক 

30 শ্রীশ্রীকানৰ্ত্ষক ূজা শুক্রফায ১৭ নফবম্বয  ৩০ কানতষ ক 

31 েট ূজা যনফফায ১৯ নফবম্বয ২ অগ্রায়ণ  

32 জগদ্ধাত্রী ূজা ভঙ্গরফায  ২১ নফবম্বয ৪ অগ্রায়ণ 

33 শ্রীশ্রীকৃফষ্ণয যামাত্রা (স্মাৰ্ত্) যনফফায ২৬ নফবম্বয ৯ অগ্রায়ণ  

34 শ্রীশ্রীকৃফষ্ণয যামাত্রা (মগাস্বাভী)  মাভফায ২৭ নফবম্বয ১০ অগ্রায়ণ 

35 গুরু নানফকয জন্মনতনথ মাভফায ২৭ নফবম্বয ১০ অগ্রায়ণ 

36 খ্রীষ্টভা মে ফা ফড়নদন মাভফায ২৫ নেফম্বয  ৮ মৌল 

37 ননউইয়াষ মে (ইাং ২০২৪ খ্রীঃ আযম্ভ)  মাভফায ১ জানযু়াযী ১৫ মৌল 

38 জাতীয় মুফ নদফ / স্বাভীজীয জন্মনদন শুক্রফায ১২ জানযু়াযী  ২৬ মৌল 

39 মৌল াফষণ/ভকয াংক্রানন্ত মাভফায ১৫ জানযু়াযী: ২৯ মৌল  

40 মনতাজী ুবালচন্দ্র ফুয জন্মনদফ ভঙ্গরফায ২৩ জানযু়াযী ৮ ভাঘ 

41 িজাতন্ত্র নদফ ফা াধাযণতন্ত্র নদফ  শুক্রফায  ২৬ জানযু়াযী  ১১ ভাঘ  

42 ফফনভযাজ (ভাুং) ফৃস্পনতফায ৮ মপব্রুয়াযী ২৪ ভাঘ 

43 শ্রীঞ্চভী/শ্রীশ্রীযস্বতী ূজা ফধুফায ১৪ মপব্রুয়াযী ১ পাল্গুন 

44 ফফফযাত (ভাুং)  মাভফায ২৬ মপব্রুয়াযী ১৩ পাল্গুন 

45 নফযানত্র (স্মাৰ্ত্) শুক্রফায ৮ ভাচষ   ২৪ পাল্গুন  

46 নফযানত্র (মগাস্বাভী) ননফায ৮ ভাচষ  ২৫ পাল্গুন 

47 মদারমাত্রা মাভফায ২৫ ভাচষ   ১১ বচত্র  

48 ননি মানর উৎফ ভঙ্গরফায ২৬ ভাচষ  ১২ বচত্র 

49 গুেফ্রাইফে শুক্রফায ২৯ ভাচষ  ১৫ বচত্র  

50 ফযাফেয ফানলষক নাফ নদফ  মাভফায ১ এনির ১৮ বচত্র 

51 জভুাত-উর-নফদা (ভাুং) শুক্রফায ৫ এনির ২২ বচত্র 



 

 

52 ানফকদয (ভাুং) যনফফায  ৭ এনির ২৪ বচত্র 

53 ইদরফপতয (ভাুং) ফৃস্পনতফায ১১ এনির ২৮ বচত্র 

55 চড়ক ূজা/বচত্র াংক্রানন্ত/ ভানফলুফ াংক্রানন্ত ননফায ১৩ এনির ৩০ বচত্র 

 


