
 

 
যাভকৃষ্ণ মভন স্বাভী মফবফকানবেয পতৃক আফা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

১০৫ মফবফকানে কযাড, করকাতা – ৭০০ ০০৬ 
াঠ ও আবরাচনা ূচী—কপব্রুয়াময ২০১৯ 

 

ন্ধ্যা প্রাথথনা প্রমতমদন ন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু বফ। 
 

যমফফায কাভফায ভঙ্গরফায ফুধফায ফৃস্পমতফায শুক্রফায মনফায 
     ১             ন্ধ্যা ৬.৩০ 

যাভকৃষ্ণ ভবে  
বমগনী মনবফমদতা 
স্বাভী ান্তুখানে 

২               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

বাগফত 
স্বাভী ভুক্তঙ্গানে 

৩           কার ৯.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীভদ ্ বগফদ ্ গীতা  
স্বাভী জ্ঞানবরাকানে 

৪              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
যভাথথ প্রঙ্গ 

স্বাভী ভুক্তঙ্গানে  

৫              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
মফানে ফাণী 

স্বাভী একরূানে  

৬               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

স্বাভীজীবক কমরূ কদমখয়ামি 
ডঃ কাভনাথ বট্টাচামথ 

৭          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

গৃীয ঠাকুয শ্রীযাভকৃষ্ণ 
শ্রীজয়ন্ত কঘাল  

৮          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে 
ঙ্গীতাবরখয 

করুণাভয়ী ভা াযদা 
শ্রীপ্রদী ফবোাধযায় 

৯               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীশ্রীভাবয়য দপ্রাবন্ত 
ডঃ ুমিতা কঘাল 

১০             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

ান্ধ্য প্রাথথনায য াঠ ও 
আবরাচনা বফ না 

(শ্রীশ্রী যস্বতী ূজা) 

১১             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

ান্ধ্য প্রাথথনায য াঠ ও 
আবরাচনা বফ না 

 

১২             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
ধ্রুদ ঙ্গীত 

মিত কদফাম ভুবখাাধযায় 

১৩               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
ঈবামনলদ 

স্বাভী ভুক্তঙ্গানে 

১৪         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
মফবফকচুড়াভমণ 

স্বাভী ভুক্তঙ্গানে 

১৫             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
বজনাঞ্জমর 

শ্রীঅীভ দত্ত 

১৬               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

যাভনাভ াংকীতথন 
 

১৭             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীশ্রীযাভকৃষ্ণ রীরাপ্রঙ্গ 
স্বাভী জ্ঞানবরাকানে 

১৮             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীশ্রীচণ্ডী 
স্বাভী অচুযতানে 

১৯              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীভা াযদাবদফী 
স্বাভী শুদ্ধবাফানে 

২০              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
অধযাত্ম যাভায়ণ 

শ্রীবযকৃষ্ণ বট্টাচামথ 

২১              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

াশ্চাতয দবনয আমদফথ 
ডঃ অভবরেু চক্রফতথী  

 

২২             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

মুগনায়ক মফবফকানে 
স্বাভী মফশ্বাদযানে 

২৩               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  
ভাবাযত 

শ্রীজয়ন্ত কুাযী 
 

২৪           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীশ্রীযাভকৃষ্ণকথাভৃত 
স্বাভী জ্ঞানবরাকানে 

২৫             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

বমগনী মনবফমদতায 
াধথতফলথ জন্মজয়ন্তী 

ফকৃ্ততাভারা 
―বমগনী মনবফমদতা ও 
ভকারীন বাযতফলথ‖ 
শ্রীঅমযমজৎ যকায 

২৬             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে  

শ্রীশ্রীযাভকৃষ্ণ ুুঁমথ 
স্বাভী কৃানাথানে 

২৭            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে 

স্বাভী অববদানে প্রঙ্গ 
স্বাভী আত্মবফাধানে 

২৮         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
যাভকৃষ্ণ ভবে 
াাংখযকামযকা 

শ্রীভতী ল্লফী ফু দত্ত 

  

াঠ / আবরাচনা  শুরু ওয়ায আধঘন্টা য  অথথাৎ  ন্ধ্যা ৭–০০ মভমনবি  বাগৃব প্রবফ ফন্ধ্ বফ। 


