
 

 
রামকৃষ্ণ মমশন স্বামী মিবিকানবের পৈতৃক আিাস ও সাাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 

১০৫ মিবিকানে করাড, কলকাতা – ৭০০ ০০৬ 
ৈাঠ ও আবলাচনা সূচী কেব্রুয়ারী– ২০২১ (YouTube Channel Link- https://youtu.be/BQtSHi--Vrc) 

সান্ধ্য প্রার্থনা প্রমতমিন সন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু হবি। 
 

রমিিার কসামিার মঙ্গলিার িুধিার িৃহস্পমতিার শুক্রিার শমনিার 
 ১               সন্ধ্যা ৬.৩০ 

রামকৃষ্ণ মবে 
 

স্বামী মিবিকানবের জীিন ও 
িাণী 

শ্রী কসামনার্ ভট্টাচার্থ 

২           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ       
স্বামী         

৩           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মশিানেিাণী 

স্বামী একরূৈানে   

৪            সন্ধ্যা ৬.৩০ 
শ্রীশ্রীস্বামীজী (মতমর্ কৃমত) 

স্বামী মিবিকানবের জীিন ও 
িাণী 

স্বামী জ্ঞানবলাকানে 
 

গীমত আবলখ্য ভারতাত্মা 
মিবিকানে 

চররবিমত, িহরমৈুর 

৫          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভাগিত 

স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

৬           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ 
স্বামী শুদ্ধভািানে 

 

৭           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমদ্  ভগিিগীতা 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

৮              সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

রাম-নাম-সাংকীতথন 
ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যামসিৃে 

প্রধান কন্ঠ 
স্বামী স্তুতানেজী 

৯           সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মাতা ঠাকুরাণী 

শ্রীমতী মৈয়ামস কসন িাগচী 

১০    সন্ধ্যা ৬.৩০  
রামকৃষ্ণ মবে 

 
কিিিাণী 

শ্রী অমরমজৎ সরকার 

১১          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
      রামকৃষ্ণ মবে 
স্বামী গহনানে স্মারক ভাষণ 

স্বামীজীর মশক্ষািশথবন 
মানুবষর গুরুত্ব 

স্বামী মিিযানেজী 

১২         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ৈরমার্থ-প্রসঙ্গ 

স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

১৩          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
(                    ) 
             

১৪          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
    রামকৃষ্ণ মবে  

      
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ  
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

১৫            সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

(স্বামী মিগুণাতীতনে মতমর্ 
কৃতয) 

স্বামী মিশ্বািযানে 

১৬         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
সরস্বতী ৈুজা 

১৭         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মিবিকচুড়ামমণ 

স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

১৮             সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমা সারিাবিিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে 

১৯         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ঈবশাৈমনষি 

স্বামী মুক্তসঙ্গানেজী 

২০         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভমক্ত সঙ্গীত 

স্বামী স্তুতানেজী 
 

২১          সন্ধ্যা ৬.৩০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 
  
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ  
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

২২  রামকৃষ্ণ মবে সন্ধ্যা ৬.৩০ 
          
স্বামী মনিথাণানে স্মারক ভাষণ 
রাজা মহারাজ– সাংঘ নায়ক 

ও সদ্ গুরু 
স্বামী িলভরানানেজী 

২৩        সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

রাম-নাম-সাংকীতথন 
ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যামসিৃে 

প্রধান কন্ঠ 
স্বামী স্তুতানেজী 

২৪         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মহাভারবতর চমরি ভীষ্ম 

শ্রী অমরেম িাস 
 

২৫  রামকৃষ্ণ মে   সন্ধ্যা ৬.৩০    
স্বামী মাধিানে স্মারক ভাষণ 
রামকৃষ্ণ সাংবঘ স্বামী 

মাধিানেজী মহারাবজর 
অিিান 

স্বামী মিমলাত্মানেজী 

২৬ রামকৃষ্ণ মে সন্ধ্যা ৬.৩০    
মিমবলেু ও মশিামন 
মুখ্াজথী স্মারক ভাষণ 
মানি মুমক্তসাধবন 

ৈমরব্রাজক মিবিকানে 
স্বামী মনতযমুক্তানেজী 

২৭         সন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
(স্বামী অদু্ভতানেমতমর্ কৃতয) 
স্বামী অন্তবলথাকানেজী  

২৮         সন্ধ্যা ৬.৩০  
রামকৃষ্ণ মবে  

মনমাই সাধন িসু স্মারক ভাষণ 
কনতাজীর জীিবন 
স্বামীজীর প্রভাি 

স্বামী িলভরানানেজী 

     
 

         

 


