
 

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

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

 

রমিিার কামিার মঙ্গিার িুধিার িৃস্পমতিার শুক্রিার লমনিার 
               
 

  
 

 
          
 

১          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা 

স্বামী জ্ঞানবাকানে 

২          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র কথা 

ড: কামনাথ ভট্টাচাযথ 
 

৩     ন্ধ্যা ৬.৩০                
রামকৃষ্ণ মবে 

 
 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ুুঁমথ 
স্বামী স্তুতানেজী

৪          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

ভাগিত 
 স্বামী মুক্তঙ্গানেজী 

৫                ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
অধযাত্ম জীিন 
স্বামী জগম্বানে 

৬   ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
  জগজ্জননী মা ারদা 

ময়াী িাগচী 

৭         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
মগমরলচন্দ্র কঘা 
ুমন কভৌমমক 

৮          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

     
মলিানেিাণী 

স্বামী একরূানে   

৯          ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণীাপ্রঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবাকানে 

 

১০         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
   রামকৃষ্ণ মবে 
 

শ্রীশ্রীমাবয়র দপ্রাবে 
ড: ুমিতা কঘা 

১১           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ককবনামনৎ 

স্বামী মুক্তঙ্গানেজী 
 

১২               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী কপ্রমানবের জীিন ও িাণী 

স্বামী অেবথাকানেজী 

১৩        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
কদিিাণী 

শ্রীঅমরমজৎ রকার 

১৪         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
রামনাম–াংকীতথন 

১৫         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমা ারদাবদিী 
স্বামী শুদ্ধভািানে 

১৬         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
াাংখ্যকামরকা 

শ্রীমতী ল্লিী িু দত্ত 

১৭         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

    
মিবিকচুড়ামমণ 

স্বামী মুক্তঙ্গানেজী 

১৮           ন্ধ্যা ৬.৩০                
রামকৃষ্ণ মবে 

 
যুগনায়ক মিবিকানে 
স্বামী মিশ্বাদযানে 

১৯               ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণীাপ্রঙ্গ 
স্বামী জ্ঞানবাকানে 

২০       ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
িার স্বামীজী 
শ্রীজয়ে কঘা 

২১       ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
রমাথথ–প্রঙ্গ 

স্বামী মুক্তঙ্গানেজী  
 

২২        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
রাজবযাগ 

স্বামী মিশ্বাদযানে 

২৩         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীমা ারদাবদিীর 
জীিন ও িাণী 
কুুম ভট্টাচাযথ 

২৪        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 
িাইবি াঠ 

স্বামী মদিযপ্রজ্ঞানে 
কযার ঙ্গীত 

স্বামী স্তুতানেজী   

২৫           ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
আনেময়ীর আগমন 

শ্রীঅমরেম দা 

২৬              ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
শ্রীশ্রীমাবয়র জীিন ও িাণী 

স্বামী জগদম্বানে 

২৭      ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
ভমক্ত–ঙ্গীত 

  স্বামী স্তুতানেজী 
 

২৮       ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী মলিানবের জীিন 

ও িাণী 
স্বামী জগদম্বানে 

২৯        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী অবভদানে–প্রঙ্গ 
 স্বামী আত্মবিাধানে     

 

৩০         ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
রামনাম–াংকীতথন 

৩১        ন্ধ্যা ৬.৩০ 
রামকৃষ্ণ মবে 

 
স্বামী মিবিকানবের 

ভমক্তবযাগ  
স্বামী লােুখ্ানে 

    
  

           
  

 

https://youtu.be/qORJQhTxiaU

