
 

 
রামকৃষ্ণ মমলন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

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

 

ন্ধ্যা প্রার্থনা প্রমতমিন ন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু বি। 
 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
      ১                 ন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে  
ভাগিত 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

২             কা ৯.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমি ্ ভগিি ্ গীতা  
স্বামী ূর্থাত্মানে 

৩              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

৪              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মলিানে িার্ী 

স্বামী একরূানে 

৫               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

স্বামীজীবক কযরূ কিমিয়ামি 
ডঃ কামনার্ ভট্টাচাযথ 

৬          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

গৃীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীজয়ন্ত কঘা 

৭              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ভমগনী মনবিমিতা 
স্বামী লান্তুিানে 

৮                ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীমাবয়র িপ্রাবন্ত 
ডঃ ুমিতা কঘা 

৯             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ীাপ্রঙ্গ 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

১০             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

―প্রভু মযায় কগাাম,  
            মযায় কগাাম‖ 

শ্রীঞ্জীি চবট্টাাধযায় 

১১             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ধ্রুি ঙ্গীত 

মিত কিিামল মুবিাাধযায় 

১২              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

গীমত আবিয – ―নবরবনর 
ঠাকুর‖ 

মরবিলনায় িীর্াামর্ মমমত 
[প্রবিলত্র আিমলযক] 

১৩         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মিবিকচুড়ামমর্ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

১৪             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

ধনঞ্জয়–মলিলমক্ত িারক ভার্ 
রামকৃষ্ণ–মিবিকানে 
ভািাবোবনর পিমলষ্ট্য 

স্বামী ূর্থাত্মানে 

১৫               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

িাল্মীমক রামায়র্ 
শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

 
 

১৬           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ীাপ্রঙ্গ 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

১৭             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীচণ্ডী 
স্বামী অচুযতানে 

১৮              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমা ারিাবিিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে 

১৯              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

রামনাম াংকীতথন  
 

২০        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

াশ্চাতয িলথবনর আমিিথ 
ড: অমবেু চক্রিতথী 

২১             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
ঈবলামনৎ 

স্বামী মুক্তঙ্গানে 

২২               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  
মাভারত 

শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

২৩            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকর্ামৃত 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

২৪            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
খ্রীস্টপ্রঙ্গ 

স্বামী ূর্থাত্মানে 

২৫             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ুুঁমর্ 
স্বামী কৃানার্ানে 

২৬            ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

স্বামী অবভিানে প্রঙ্গ 
স্বামী আত্মবিাধানে 

২৭         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
াাংিযকামরকা 

শ্রীমতী ল্লিী িু িত্ত 

২৮             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীমা ারিাবিিী প্রঙ্গ 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

[শ্রীমা ারিাবিিীর জন্মমতমর্] 

২৯             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ঙ্গীতাবিয 

করুর্াময়ী মা ারিা 
শ্রীপ্রিী িবোাধযায় 

৩০             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ীাপ্রঙ্গ 
স্বামী ূর্থাত্মানে 

৩১             ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
লাস্ত্রীয় ঙ্গীত 

শ্রীঅমরেম লমথা 
 

     

াঠ / আবাচনা  শুরু ওয়ার আধঘন্টা র  অর্থাৎ  ন্ধ্যা ৭–০০ মমমনবি  ভাগৃব প্রবিল িন্ধ্ বি। 


