
 

 
রামকৃষ্ণ মমলন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

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

 

ন্ধ্যা প্রার্থনা প্রমতমিন ন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু বি। 
 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
 ১              ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
রমার্থ প্রঙ্গ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

২             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

কাযথায় িন্ধ্ র্াকবি 

৩               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

স্বামীজীবক কযরূ কিমিয়ামি 
ডঃ কামনার্ ভট্টাচাযথ 

৪          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

গৃীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীজয়ন্ত কঘা 

৫          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

৬           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভাগিত 
স্বামী মুক্তঙ্গানে 

৭                                   
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমি ্ ভগিি ্ গীতা  
স্বামী ূর্থাত্মানে 

৮             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

―প্রভু মযায় কগাাম,  
            মযায় কগাাম‖ 

শ্রীঞ্জীি চবট্টাাধযায় 

৯              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ধ্রুি ঙ্গীত 

মিত কিিামল মুবিাাধযায় 

১০              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীরামকৃবষ্ণর মপ্রয় ঙ্গীত 
স্বামী ভিানীলানে 

১১         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মিবিকচুড়ামমর্ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

১২          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
আগমনী ঙ্গীত 

শ্রীশ্রীকুমার চবট্টাাধযায়  
 

১৩          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীমাবয়র িপ্রাবন্ত 
ডঃ ুমিতা কঘা 

১৪            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ীাপ্রঙ্গ 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

১৫      িূগথা ষ্ঠী   
ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে 
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 
 

১৬        প্তমী              
ন্ধ্যা ৬.৩০  

রামকৃষ্ণ মবে  
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 
কাযথায় িন্ধ্ র্াকবি 

১৭        অষ্টমী             
 ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না  
কাযথায় িন্ধ্ র্াকবি 

১৮       নিমী       
ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ 
ও আবাচনা বি না 
কাযথায় িন্ধ্ র্াকবি 

১৯       িলমী               
ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 

আবাচনা বি না 
কাযথায় িন্ধ্ র্াকবি 

২০         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

২১            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

২২            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

২৩              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

২য় মবন্দ্রনার্ মুিাজথী িারক ভার্ 
মিজয়া প্রঙ্গ 

স্বামী ূর্থাত্মানে 

২৪              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ান্ধ্য প্রার্থনার র াঠ ও 
আবাচনা বি না 

২৫        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
াাংিযকামরকা 

শ্রীমতী ল্লিী িু িত্ত  

২৬          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

যুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বািযানে 

২৭          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মাভারত 

শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

২৮           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভমগনী মনবিমিতা িারক ভার্ 

মিবিকানবের মনবিমিতা 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

২৯            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
কতার িািন 

শ্রীশুভমজৎ মজুমিার 

৩০             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
লযামা ঙ্গীত  

শ্রীবিিামল চক্রিতথী  

৩১              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

২য় স্বামী মাধিানে িারক ভার্ 
―শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কর্ামৃত‖–এ 

অদ্বৈতিাি প্রঙ্গ 
স্বামী মুক্তঙ্গানে 

   

াঠ / আবাচনা  শুরু ওয়ার আধঘন্টা র  অর্থাৎ  ন্ধ্যা ৭িায়  ভাগৃব প্রবিল িন্ধ্ বি। 

কা ৯.৩০ 


