
 

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

ৈাঠ ও আবলাচনা সূচী—      ২০২২ (YouTube Channel Name – swami vivekananda ancestral house kolkata 
রামকৃষ্ণ মবে সান্ধ্য প্রার্থনা প্রমতমিন সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘমিকায় শুরু হবি। 

 

রমিিার কসামিার মঙ্গলিার িুধিার িৃহস্পমতিার শুক্রিার শমনিার 
              
 

 
 

    ১              সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

স্বামী মিবিকানবের 
ভমিব াগ 

 স্বামী শান্তসুখানে 

২             সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৈুুঁমর্ 
স্বামী স্তুতানেজী 

৩                  সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

                    
     –           
               

৪      সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে         
        

              

৫    সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
রাজব াগ 

স্বামী মিশ্বািযানে 

৬           সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ৈরমার্থ–প্রসঙ্গ 

স্বামী মুিসঙ্গানেজী  

৭                সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
শ্রীশ্রীমাবয়র কর্া 

ড: কসামনার্ ভট্টাচা থ 

৮            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
            

                  

৯             সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীশ্রীমাবয়র ৈিপ্রাবন্ত 
ড: সুমিতা কঘাষ 

১০                  সন্ধ্যা ৫.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
        

রাম–নাম–সাংকীতথন 

১১            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
িাল্মীমক রামায়ণ 
শ্রী জয়ন্ত কুশারী 

 

১২          সন্ধ্যা ৭.০০ 
 

রামকৃষ্ণ মবে 
রাম–নাম–সাংকীতথন  

১৩          সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

               
(    ও           ) 

১৪              সন্ধ্যা ৭.০০ 
    –      

       –             
     ও     –                      
        –                
      –             

১৫            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ভমিসঙ্গীত 

স্বামী স্তুতানেজী 
 

১৬          সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
কিিিাণী 

শ্রী অমরমজৎ সরকার 
                      সন্ধ্যা ৭.০০ 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

১৭                সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
শ্রীমা সারিাবিিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে  

 

১৮            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

              
স্বামী অন্তবলথাকানে 

১৯     সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

২০          সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
ককবনাৈমনষৎ 

স্বামী মুিসঙ্গানেজী 
 

২১               সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

ভাগিত 
 স্বামী মুিসঙ্গানেজী 

২২            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 ুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বািযানে 

 

২৩             সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
মিবিকচুড়ামমণ 

স্বামী মুিসঙ্গানেজী 
 

২৪                সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকর্ামৃত 
স্বামী জ্ঞানবলাকানে 

 

২৫          সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

স্বামী অবভিানে–প্রসঙ্গ 
স্বামী আত্মবিাধানে 

২৬          সন্ধ্যা ৭.০০ 
 

রামকৃষ্ণ মবে 
রাম–নাম–সাংকীতথন 

২৭          সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

              
            

 
 

২৮           সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

        –         
              

 

২৯            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
          

             
 
  

৩০            সন্ধ্যা ৭.০০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
শ্রীশ্রীমাবয়র কর্া 

শ্রীময়ী কুসুম ভট্টাচা থ 

                                                                                              

                                                   ৈাঠ / আবলাচনা শুরু হওয়ার আধঘন্টা ৈর অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭:৩০      –   ৈর প্রার্থনা-গৃবহ প্রবিশ িন্ধ্ হবি। 

https://youtu.be/EqygY3qJqXg04-2022.pdf

