
Subho Bijoya !  
 
Date: 
October 29

th
 2011 

 

Time: 
6:30 PM – 11:00 PM 
(* The event will start sharp at 7 P.M) 

 
Location: 
Bonsor Recreation Complex Hall  
6550 Bonsor Ave, Burnaby 
 
 

R.S.V.P. through Evite/secretary@lmbcs.org by 
Oct 26

th 
to confirm your attendance  

 

 

Join Us! 
 
 

 
Event Details: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMBCS invites you to a joyous evening of 
Bijoya celebration. 
 

 

 
• Speech & Acknowledgements 
• Songs by Aparajita Chowdhury 
• Kathak by Soumyee Gupta  &  Shaileey  Gupta 
• Musical Composition  by 
   Tanaya  Guha (Vocal),  
   Shubhomoy Dasgupta (Tabla),  
   Sabuj  Majumdar (Guitar) 
• Play - Bhanu Goenda Jahar  Assistant 
• Puja 2011 Replay by Santanu Mitra 
• Dinner 
*The above schedule is subjected  to change without prior notice 

 

 
Tickets: $5 per person (Members) 
                  $ 8 per person (Others) 
Free for children under 12 years ! 
 
 

www.lmbcs.org 
 

Lower Mainland Bengali Cultural Society    secretary@lmbcs.org    (604) 996 - 7847 

Bijoya 

2011 

Created by: KASTURI GUHA 

http://www.lmbcs.org/
http://www.lmbcs.org/
http://www.lmbcs.org/


  
  
  

Program Hosts: 
Natasha Ghosh 

Srabanti Chakrabarti 
 
 

Performers: 
Abhijit Sen 
Anuradha Mitra 
Archana Dutta 
Arunabho Chatterjee 
Bhupati Dalal 
Binoy Bhattacharya 
Indrani Mitra 
Jaya Chakraborty 
Rathin Bhattacharya 
Supriya Bhattacharya 
 

Director & Script Writer: 
Amiya Mitra 

Assistant Director: 
Archana Dutta 

Stage Help: 
Indrani Mitra 
Indranil Guha 
Nandini Sen 
Sudipto Ghosh 
Supriya Bhattacharya 
Venkatesh Narayan 
 

LMBCS presents 

Bhanu Goenda Jahar Assistant 

Created by: KASTURI GUHA 

www.lmbcs.org 

Email to secretary@lmbcs.org to join our Facebook group 

http://www.lmbcs.org/
mailto:secretary@lmbcs.org


শুভ বিজয়া !  
 

তারযখ: 

অক্টাফয ২৯, ২০১১ 

ভয়: 

ন্ধ্যা ৬:৩০ থথক্ে যারি ১১:০০ 
(* অনুষ্ঠান ঠিে ন্ধ্যা ৭ টায় শুরু ক্ফ ) 

স্থান: 

ফন্সয রযরিক্য়ন েভক্েক্স র 
৬৫৫০ ফন্সয অযারবরনউ, ফানন ারফ 
 

 

 

অনুগ্র েক্য Oct 26
th

এয ভক্ে Evite/ 
secretary@lmbcs.org ভােক্ভ আনায  

উরস্থরতয ম্ভাফনা জানান 
 

 

আভন্ত্রন ! 
 

 
 

অনুষ্ঠান সূচী: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMBCS আক্য়ারজত রফজয়া রিরনীয এই 
আনন্দমুখয ন্ধ্যায় আনায উরস্থরত 
এোন্তবাক্ফ োম্য। 

 
• বালণ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞান 

• গান – অযারজতা থচৌধুযী 
• েত্থে – থৌভী গুপ্ত ও  শরী গুপ্ত 

• সুক্যয থভরফন্ধ্ন –  

  তনয়া গু (েন্ঠ),   

  শুবভয় দাগুপ্ত (তফরা),  
  বুজ ভজুভদায (রগটায) 

• নাটে – বানু থগাক্য়ন্দা জয অযারস্ট্যান্ট 

• পুক্জা, ১৪১৮ : রপক্য থদখা – ান্তনু রভি 

• শনক্বাজ 
*প্রক্য়াজক্ন অনুষ্ঠান সূচী রযফরতন ত ক্ত াক্য 

 

 
টিরেট: $৫ প্ররতজন  (দস্য),  
        $৮ প্ররতজন  (অন্যান্য) 
১২ ফছক্যয অনূর্ধ্নযা রফনামূক্ে ! 
 

www.lmbcs.org 
 

 

 

 

ললোয়োর লেইনল্যোন্ড লেঙ্গলী কোল্চোরোল ল োস্যোইটি    secretary@lmbcs.org    (৬০৪) ৯৯৬ - ৭৮৪৭ 

Created by: KASTURI GUHA 

বিজয়া 
১৪১৮ 
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অনুষ্ঠান ঞ্চারনা: 
নাতাা থঘাল 

শ্রাফন্তী চিফতী 
 
 

চরযিারবনয়: 
অরবরজৎ থন 
অনুযাধা রভি 
অচননা দত্ত 
অরুণাব চযাটাজী 
ভূরত দারার 
রফনয় বট্টাচার্য্ন 
ইন্দ্রানী রভি 
জয়া চিফতী 
যথীন বট্টাচার্য্ন 
সুরপ্রয়া বট্টাচার্য্ন 
 
 

রযচারনা ও নাটযরু: 
অরভয় রভি 

োযী রযচারনা: 
অচননা দত্ত 

ভঞ্চ াার্য্: 
ইন্দ্রানী রভি 
ইন্দ্রনীর গু 
নরন্দনী থন 
সুদীপ্ত থঘাল 
সুরপ্রয়া বট্টাচার্য্ন 
থবঙ্কক্ট নাযায়ণ 
 

LMBCS -এর বিবিদি 

ভানু গ াবয়ন্দা জহর অ্যাবিস্ট্যান্ট 

Created by: KASTURI GUHA 

থপবুক্ে আভাক্দয রভরতয দস্য ওয়ায জন্য  secretary@lmbcs.org -এ  থমাগাক্মাগ েরুন 

www.lmbcs.org 
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