
 

 

 

রামকৃষ্ণ মমলন স্বামী মিবিকানবের পতৃক আিা ও াাংসৃ্কমতক ককন্দ্র 
১০৫ মিবিকানে করাড, ককাতা – ৭০০ ০০৬ 

াঠ ও আবাচনা ূচী— মাচচ ২০২১ (YouTube Channel Link- https://youtu.be/BQtSHi--Vrc)  
রামকৃষ্ণ মবে ান্ধ্য প্রাথচনা প্রমতমদন ন্ধ্যা ৬.০০ ঘমিকায় শুরু বি। 

 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
 ১      ন্ধ্যা ৬.৩০ 

      রামকৃষ্ণ মবে 
 

শ্রীরামকৃবষ্ণর গৃীাচদ 
 

শ্রীমথুরানাথ মিশ্বা 
শ্রীঅমরেম দা 

২        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
   রামকৃষ্ণ মবে 

স্বামীজীর দৃমিবত শ্রীশ্রীমা 
 

শ্রীমতী কুুম ভট্টাচাযচ 

৩ ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মলিানে িাণী  

 
স্বামী একরূানে 

৪   ন্ধ্যা ৬.৩০ 
   রামকৃষ্ণ মবে 
 
 শ্রীশ্রী মাবয়র কথা 
 

ড: কামনাথ ভট্টাচাযচ 

৫    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 
ভমিবযাগ –  স্বামী 

মিবিকানে 
                  

স্বামী লান্তুাানে  

৬    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভাগিত 

 
স্বামী মুিঙ্গানেজী 

৭     ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমদ্  ভগিদগীতা  

  
স্বামী জ্ঞানবাকানে 

৮      ন্ধ্যা ৬.৩০                
রামকৃষ্ণ মবে 

 
রিীন্দ্রঙ্গীত ও ব্রহ্মঙ্গীত 

শ্রীলযামা মমত্র 
তিায়– শ্রীকযাণ মিশ্বা  

৯     ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

রাম-নাম-াংকীতচন 
ব্রহ্মচারী ও ন্ন্যামিৃে 

প্রধান কন্ঠ 
স্বামী লান্তুাানে  

১০    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
কদিিাণী 

 
শ্রীঅমরমজৎ রকার  

১১ ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রী মামলিরামত্র 

 
াঠ ও আবাচনা বি না 

১২  ন্ধ্যা ৬.৩০ 
    রামকৃষ্ণ মবে 

 
রমাথচ-প্রঙ্গ 

 
স্বামী মুিঙ্গানেজী  

১৩   ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র দপ্রাবন্ত 

 
ডঃ ুমিতা কঘা 

১৪    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
      রামকৃষ্ণ মবে 
 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণীাপ্রঙ্গ  
স্বামী জ্ঞানবাকানে  

১৫    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণবদি মতমথকৃতয)  
শ্রীরামকৃষ্ণবদবির জীিন ও িাণী 

স্বামী জ্ঞানবাকানে 

১৬    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মিবিকচুড়ামমণ 

স্বামী মুিঙ্গানেজী  

১৭      ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমা ারদা কদিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে  

১৮      ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ       
স্বামী         

১৯  ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ককবনামনদ্ 

স্বামী মুিঙ্গানেজী 
  

২০  ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

স্বামীজীর আবাবক কনতাজী 
শ্রীবগাবন্দ্র কচৌধুরী 

২১   ন্ধ্যা ৬.৩০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণীাপ্রঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবাকানে 

২২      ন্ধ্যা ৬.৩০ 
  রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীচচতনযমাপ্রভুর জীিন ও িাণী 

স্বামী অন্তবচাকানেজী  

২৩ ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মাতা ঠাকুরাণী 

শ্রীমতী ময়াী কন িাগচী  

২৪ ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী অবভদানে প্রঙ্গ 
স্বামী আত্মবিাধানে 

২৫     ন্ধ্যা ৬.৩০ 
      রামকৃষ্ণ মবে 

রাম-নাম-াংকীতচন 
ব্রহ্মচারী ও ন্ন্যামিৃে 

প্রধান কন্ঠ স্বামী লান্তুাানে 

২৬  ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
যুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বাদযানে 

২৭     ন্ধ্যা ৬.৩০ 
  রামকৃষ্ণ মবে 

মাভারত 
শ্রীজয়ন্ত কুলারী 

২৮   ন্ধ্যা ৬.৩০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 

কদাূমণচমা 
শ্রীচচতনয মাপ্রভুর 
জীিন ও িাণী াঠ 
স্বামী জ্ঞানবাকানে 

২৯     ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

 
ভমিঙ্গীত 

 
স্বামী স্তুতানেজী  

৩০ ন্ধ্যা ৬.৩০ 
 রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভাগিত প্রঙ্গ 

 
শ্রীুভা াা 

৩১    ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভিমনবন শ্রীমা ারদা  

শ্রী রাবজল িু 
 

     

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


