
 

 
রামকৃষ্ণ মমলন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

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

 

ন্ধ্যা প্রাথথনা প্রমতমদন ন্ধ্যা ৬.৩০ ঘমিকায় শুরু বি। 
 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
      ১          ন্ধ্যা ৭.০০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
ভাগিত 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

২             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
শ্রীকৃষ্ণপ্রঙ্গ  

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

৩              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
রমাথথ প্রঙ্গ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

৪              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মলিানে িাণী 

স্বামী একরূানে 

৫               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

স্বামীজীবক কযরূ কদমিয়ামি 
ডঃ কামনাথ ভট্টাচাযথ 

৬          ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

৭               ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভমগনী মনবিমদতা 
স্বামী লান্তুিানে 

৮         ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীমাবয়র দপ্রাবন্ত 
ডঃ ুমিতা কঘা 

৯             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ীাপ্রঙ্গ 
স্বামী ূণথাত্মানে 

১০             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

―প্রভু মযায় কগাাম,  
            মযায় কগাাম‖ 

শ্রীঞ্জীি চবট্টাাধযায় 

১১             দুুর ১২.৩০ 
স্বামী মিবিকানবের মলকাবগা 

ভাবণর ১২৫ তম 
 িথূমতথ উবে 

মিবিকানে ভাি মন্বয় ককবন্দ্রর 
কযৌথ উবদযাবগ মিবল কলাভাযাত্রা 

 

রামকৃষ্ণ মবে  
ান্ধ্য প্রাথথনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 

১২              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীরামকৃবষ্ণর মপ্রয় ঙ্গীত 
স্বামী ভিানীলানে 

 

১৩         ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মিবিকচুড়ামমণ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

১৪              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

কমামনীবমান রবি িারক ভাণ 
―ধবমথর রূ‖ 

শ্রীলীবথেু মুবিাাধযায় 

১৫        ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

িাল্মীমক রামায়ণ 
শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

 
 

১৬           ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রাথথনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

১৭             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রাথথনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

১৮              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রাথথনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

১৯              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
অধযাত্ম রামায়ণ 

শ্রীবরকৃষ্ণ ভট্টাচাযথ 

২০        ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

২১              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ঈবলামনৎ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

২২        ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মাভারত 

শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

২৩            ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
স্বামী ূণথাত্মানে 

২৪            ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভমগনী মনবিমদতার াধথলতিথ 

জন্মজয়ন্তী িকৃ্ততামাা 
―ভমগনী মনবিমদতা ও মকাীন 

ভারতিথ‖ 
শ্রীঅমরমজৎ রকার 

২৫             ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ুুঁমথ 
স্বামী কৃানাথানে 

২৬              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

ককবন্দ্রর প্রমতষ্ঠা মদি এিাং 
স্বামীজীর মলকাবগা ভাবণর 
১২৫তম িথূমতথ উবেয  
অধযাক মনমাইাধন িু ও 
শ্রীমতী ীনা িু িারক ভাণ 
―স্বামী মিবিকানবের মলকাবগা ভাণ‖ 

শ্রীশুবভেু অমধকারী 

২৭         ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
াাংিযকামরকা 

শ্রীমতী ল্লিী িু দত্ত 

২৮              ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

যুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বাদযানে 

২৯        ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ভজনাঞ্জম 

শ্রীুকুমার াধুিান 
 
 

৩০           ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
স্বামী ূণথাত্মানে  

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

রমিিার 


