
 

রামকৃষ্ণ মমশন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিাস ও সাাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 
১০৫ মিবিকানে করাড, কলকাতা – ৭০০ ০০৬ 

াঠ ও আবলাচনা সূচী— জানুয়ামর ২০২২ (YouTube Channel Link- https://youtu.be/qORJQhTxiaU)  
রামকৃষ্ণ মবে সান্ধ্য প্রাথথনা প্রমতমদন সন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু হবি। 

 
রমিিার কসামিার মঙ্গলিার িুধিার িৃহস্পমতিার শুক্রিার শমনিার 

৩০          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

৩১          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 
স্বামী অবেদানে–প্রসঙ্গ 
 স্বামী আত্মবিাধানে     

 
          
 

       
 

১          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

োগিত 
 স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

২            সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

স্বামী গম্ভীরানে  
স্মারক োষণ 
কসিাব াগ 

স্বামী ূণথাত্মানেজী 

৩            সন্ধ্যা ৬.৩০ 
                

েমগনী মনবিমদতা  
স্মারক োষণ 

মনবিমদতা ও োরতিষথ 
স্বামী ূণথাত্মানেজী 

৪        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
স্বামী মিবিকানে 
স্মারক োষণ 

স্বামী মিবিকানবের 
কচাবে োরতিষথ 

স্বামী ূণথাত্মানেজী 

৫          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
     

মশিানেিাণী 
স্বামী একরূানে   

 

৬          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীশ্রীমাবয়র কথা 
ড: কসামনাথ েট্টাচা থ 

 

৭           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

 স্বামী মিবিকানবের 
েমক্তব াগ 

 স্বামী শান্তসুোনে 

৮          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

মনবিমদতার দৃমিবত 
শ্রীমা সারদাবদিী 
শ্রীবগাবন্দ্র কচৌধুরী 

৯            সন্ধ্যা ৬.৩০ 
মবহন্দ্রনাথ মুোজথী  
স্মারক োষণ 

শ্রীরামকৃবষ্ণর দৃমিবত  
ধমথ মক এিাং ককন 
স্বামী ূণথাত্মানেজী 

১০        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

কদিিাণী 
শ্রীঅমরমজৎ সরকার 

১১         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীশ্রীমাবয়র দপ্রাবন্ত 
ড: সুমস্মতা কঘাষ 

১২          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
জাতীয়  ুিমদিস 
স্বামী মিবিকানবের 

জন্মমদন 
সারামদনিযাী অনুষ্ঠান 

১৩         সন্ধ্যা ৫.০০ 
রাম–নাম–সাংকীতথন 

৬.৩০ 
(মিবশষ অনুষ্ঠান) 

মিস্তামরত বর জানাবনা হবি 

১৪          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
  
  

(মিবশষ অনুষ্ঠান) 
মিস্তামরত বর জানাবনা হবি 

১৫          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 
 

(মিবশষ অনুষ্ঠান)  
মিস্তামরত বর জানাবনা হবি 

 
১৬          সন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে 
স্বামী তুরীয়ানে 
জীিন ও িাণী 

স্বামী অন্তবলথাকানেজী 

১৭         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

অধযাত্ম প্রসঙ্গ 
স্বামী জগদম্বানে 

১৮       সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

মিবিকচুড়ামমণ 
স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

১৯          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

রাজব াগ 
স্বামী মিশ্বাদযানে 

২০       সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীমা সারদাবদিী 
স্বামী শুদ্ধোিানে 

২১        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

সাাংেযকামরকা 
শ্রীমতী ল্লিী িসু দত্ত 

২২          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

মহাোরত 
শ্রীজয়ন্ত কুশারী 

 

২৩          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

২৪        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ুুঁমথ 
স্বামী স্তুতানেজী 

২৫        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
স্বামী মিবিকানবের 

জন্মমতমথ 
মিবিকানে প্রসঙ্গ  
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 
সকাল ৯:০০ মিবশষ 

ূজা অনুষ্ঠান 

২৬         সকাল ৭.০০ 
 

প্রজাতন্ত্র মদিস উলবে 
জাতীয় তাকা উবত্তালন 

২৭        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 

রাম–নাম–সাংকীতথন 

২৮         সন্ধ্যা ৬.৩০                
 

 ুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বাদযানে  

২৯          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
 
  জগজ্জননী মা সারদা 

ময়াসী িাগচী 
           সন্ধ্যা ৬.৩০ 

ককবনামনষৎ 
স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী  

াঠ / আবলাচনা  শুরু হওয়ার আধঘন্টা র  অথথাৎ  সন্ধ্যা ৭–০০ মমমনবি  সোগৃবহ প্রবিশ িন্ধ্ হবি। 

https://youtu.be/qORJQhTxiaU

