
 

 
রামকৃষ্ণ মমলন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

১০৫ মিবিকানে করাড, ককাতা – ৭০০ ০০৬ 
াঠ ও আবাচনা ূচী—অগাস্ট ২০১৮ 

ন্ধ্যা প্রার্থনা প্রমতমিন ন্ধ্যা ৬.৩০ ঘমিকায় শুরু বি। 
 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
   ১                  ন্ধ্যা ৭.০০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
মবন্দ্রনার্ িবের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী 
উবযয মবন্দ্র ািমমলাং কমমমির 

কযৌর্ উবিযাবগ মিবল অনুষ্ঠান 
অাংলগ্রবে 

স্বামী ূেথাত্মানে,  
ডঃ িাি কচৌধুরী প্রমূখ 

২              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

গৃীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীজয়ন্ত কঘা 

৩         ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভমগনী মনবিমিতা 
স্বামী লান্তুখানে 

৪       ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভাগিত 
স্বামী মুক্তঙ্গানে 

৫            
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমি ্ ভগিি ্ গীতা 
স্বামী ূেথাত্মানে 

৬               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
রমার্থ প্রঙ্গ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

৭             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মলিানে িােী 

স্বামী একরূানে 

৮                   ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন 

৯              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মিবিকচুড়ামমে 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

১০              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ধ্রুি ঙ্গীত 

মিত কিিালী মুবখাাধযায় 

১০          ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীমাবয়র িপ্রাবন্ত 
ডঃ ুমিতা কঘা 

১২               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

 
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 

১৩              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

―প্রভু মযায় কগাাম, মযায় 
কগাাম‖ 

শ্রীঞ্জীি চবটাাধযায় 

১৪           ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীমাবয়র অন্তযথামমত্ব 
শ্রীমতী ময়াী িাগচী 

১৫                  ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
স্বাধীনতা মিি 

ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও আবাচনা 
বি না 

১৬            ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

াশ্চাতয িলথবনর আমিিথ 
ডঃ অমবেু চক্রিতথী 

১৭               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ঈবলামনৎ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

১৮           ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

িাল্মীমক রামায়ে 
শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

১৯              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

 
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 

২০              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীচণ্ডী 
স্বামী অচুযতানে 

২১           ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমা ারিাবিিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে 

২২                  ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন 

২৩            ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

কম কুমার িু িারক 
ভাে 

―কম িুর ককাতা‖ 
শ্রীঞ্জীি চবটাাধযায় 

২৪               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

যুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বািযানে 

২৫          ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মাভারত 

শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

 ২৬               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

 
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 

২৭               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভমগনী মনবিমিতার াধথলতিথ 
জন্মজয়ন্তী িকৃ্ততামাা 

―ভমগনী মনবিমিতা ও মকাীন 
ভারতিথ‖ 

শ্রীঅমরমজৎ রকার 

২৮          ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ুুঁমর্ 
স্বামী কৃানার্ানে 

২৯                  ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভুবন্দ্রনার্ িু িারক ভাে 
―আধুমনক ভারবতর এক উবেখবযাগয 

িযমক্তত্ব – ভুবন্দ্রনার্ িু‖ 
মিচারমত মচেবতা মুবখাাধযায় 

(অিরপ্রাপ্ত) 

৩০            ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীরামকৃবষ্ণর মপ্রয় ঙ্গীত 
স্বামী ভিানীলানে 

৩১                ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ভজনাঞ্জম 

শ্রীবৌরভ কামেথক 

 

াঠ / আবাচনা  শুরু ওয়ার আধঘন্টা র  অর্থাৎ  ন্ধ্যা ৭–৩০ মমমনবি  ভাগৃব প্রবিল িন্ধ্ বি। 

কা ৯.০০ 


