
 

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

াঠ ও াঅবাচনা ূচী—  এমি ২০২১ (YouTube Channel Link- https://youtu.be/BQtSHi--Vrc)  
রামকৃষ্ণ মবে ান্ধ্য িাথথনা িমতমদন ন্ধ্যা ৬.৩০ ঘমিকায় শুরু বি। 

 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
    ১   ন্ধ্যা ৭.০০ 

    রামকৃষ্ণ মবে 
 
স্বামী কযাগানে মারাবের 

েীিন ও িাণী 
 

স্বামী মিশ্বাদযানে  

২     ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

                    
ভমিবযাগ–  

স্বামী মিবিকানে 
 

স্বামী লান্তুখানে 

৩    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভাগিত 

 
স্বামী মুিঙ্গানে  

৪    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
কথামৃবত ঠাকুর ও 

স্বামীেীর িথম মমন 
 

শ্রীদীক গুপ্ত 

৫      ন্ধ্যা ৭.০০               
রামকৃষ্ণ মবে 

 
 রমাথথ–িঙ্গ 

 
স্বামী মুিঙ্গানে  

৬     ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মলিানে–িাণী 

 
স্বামী একরূানে  

৭    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
 রাম–নাম–াংকীতথন 

ন্ন্যামিৃে 
 িধান কণ্ঠ 

 স্বামী লান্তুখানে 

৮ ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মিবিকচূড়ামমণ 

 
স্বামী মুিঙ্গানে  

৯  ন্ধ্যা ৭.০০ 
    রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র কথা  

 
শ্রী কামনাথ ভট্টাচাযথ 

১০   ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র দিাবন্ত 

 
ডাাঃ ুমিতা কঘা 

১১    ন্ধ্যা ৭.০০ 
      রামকৃষ্ণ মবে 
 

শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা 
 

স্বামী জ্ঞানবাকানে 

১২    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভমিঙ্গীত 

 
স্বামী স্তুতানে  

১৩    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমথুরানাথ মিশ্বা ও 

েগদম্বা কদিী 
 

শ্রীামরেম দা  

১৪      ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র কথা  

 
শ্রীমতী কুুম ভট্টাচাযথ 

১৫    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ঙ্গীতাবখয–

শ্রীরামকৃষ্ণবিমুধারব 
মগমরল চন্দ্র 

শ্রীশুভামল দত্ত এিাং 
শ্রীতমা ভট্টাচাযথ 

১৬   ন্ধ্যা ৭.০০ 
 রামকৃষ্ণ মবে 

 
ককবনামনদ্ 

 
স্বামী মুিঙ্গানে  

১৭  ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
িামিকী-রামায়ণ 

 
শ্রীেয়ন্ত কুলারী 

১৮   ন্ধ্যা ৭.০০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 
 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণীািঙ্গ 
 

স্বামী জ্ঞানবাকানে 

১৯      ন্ধ্যা ৭.০০ 
  রামকৃষ্ণ মবে 

 
াঅধযামিক াঅদলথ ও রামলয়াবত 

শ্রীরামকৃষ্ণভািিচার 
স্বামী াঅিবাকানে  

২০ ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমা ারদা কদিী 

 
স্বামী শুদ্ধভািানে  

২১ ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
যুগনায়ক মিবিকানে 

 
স্বামী মিশ্বাদযানে 

২২     ন্ধ্যা ৭.০০ 
      রামকৃষ্ণ মবে 
 

াাংখযকামরকা 
 

শ্রীমতী ল্লিী িু দত্ত 

২৩  ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

রাম–নাম–াংকীতথন 
ন্ন্যামিৃে 
 িধান কণ্ঠ  

স্বামী লান্তুখানে 

২৪     ন্ধ্যা ৭.০০ 
  রামকৃষ্ণ মবে 

 
'স্রদদ্ম' স্বামীেী 

 
শ্রীেয়ন্ত কঘা 

২৫   ন্ধ্যা ৭.০০ 
     রামকৃষ্ণ মবে 
 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
 

স্বামী জ্ঞানবাকানে 

২৬     ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে  

 
কদিিাণী 

 
শ্রীামরমেৎ রকার  

২৭ ন্ধ্যা ৭.০০ 
 রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণুুঁমথ 

 
স্বামী স্তুতানে  

২৮    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী াবভদানে–িঙ্গ 

 
স্বামী াঅিবিাধানে 

 

২৯    ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী ব্রহ্মানেেীর  
েীিন ও িাণী 

 
স্বামী ান্তবথাকানে  

৩০   ন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভাগিত–িঙ্গ 

 
শ্রীুভা াা 

 

াঠ / াঅবাচনা শুরু ওয়ার াঅধঘন্টা র াথথাৎ ন্ধ্যা ৭.৩০ মমমনবি  ভাগৃব িবিল িন্ধ্ বি। 


