
ররামককৃষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মশক্ষণ এবিবং গববিষণরা সবংসরান
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সবংসকৃত অধধ্যয়ন মবিভরাগ

পপ্রাথমমিক সসংসস তভপ্রাষপ্রা মশিকপ্রা

সবংসকৃত মশখবত আগ্রহহীবদের জনধ্য একমটি সলুবিণর্ণ সলুবযরাগ
সবংসকৃতরানলুররাগহী এবিবং সবংসকৃতমজজরাসলুবদের সবংসকৃতভরাষরা বশখরার জনধ্য অগরাস্ট ২০১৮ বথেবক বিধ্যবিহরামরক

সবংসকৃত নরামক পরাঠধ্যক্রবমর নলুতন করাস চরাললু হবচ। সবংসকৃতজরানমপপরাসরা মনবিরারবণর জনধ্য ও সরাধরারণ জনমরানবস
সবংসকৃতমশক্ষরাবক উনলুক্ত কররার  লবক্ষ,  এই পরাঠধ্যক্রবমর  প্রথেম ধরাবপ সহজ পদ্ধমতর মরাধধ্যবম সবংসকৃতভরাষরার
প্ররাথেমমক মশক্ষরা বদেওয়রা হববি। অবনক বিধ্যমক্ত ঐমতহধ্যশরালহী সবংসকৃতভরাষরা মশক্ষরার প্রবিল আকরাঙরা মবন মবন লরালন
করবত থেরাবকন মকন্তু তরাতাঁররা জরাবনন নরা বকরাথেরায় এবিবং কহীভরাববি এই আকরাঙরা বিরাস্তবিরাময়ত কররা বযবত পরাবর।
তরাবদের উবদ্দেবশধ্যই ররামককৃষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মশক্ষণ এবিবং গববিষণরা সবংসরাবনর সবংসকৃত অধধ্যয়ন মবিভরাবগর এই
ক্ষলুদ্র প্রয়রাস। এই পরাঠধ্যক্রবমর মতনমটি ধরাপ – প্ররাথেমমক, মধধ্যস্তরহীয় ও উচ্চস্তরহীয়। প্রমতমটির সময়সহীমরা ৬ মরাস।

প্ররাথেমমক পরাঠধ্যক্রম সবংক্ররান্ত তথেধ্য
➢করাবসর সময়  প্রমত রমবিবিরার সকরাল ৯টিরা হইবত ১২.৩০
➢মরাধধ্যম – সবংসকৃত ও বিরাবংলরা মরাধধ্যবম পডড়রাবনরা হববি
➢করাস শুরু – ১৯বশ অগরাস্ট, ২০১৮ রমবিবিরার
➢৮৫ শতরাবংশ উপমসমত করামধ্য
➢পরাঠসরান – বমধরাভবিন, ররামককৃষ্ণমমশন মবিববিকরানন্দ মশক্ষণ

এবিবং গববিষণরা সবংসরান, ববিললুডড় মঠ, হরাওডড়রা
➢সফল মশক্ষরাথের্ণহীবদের প্রমরাণপত্র বদেওয়রা হববি

ভমতর্ণ সবংক্ররান্ত তথেধ্য
➢ বযরাগধ্যতরা – মরাধধ্যমমক উতহীণর্ণ সকবলর জনধ্য
➢বিয়সসহীমরা – বিয়বসর বকরাবনরা ঊরর্ণসহীমরা বনই
➢প্রববিশমমূলধ্য – ১০০০ টিরাকরা মরাত্র (এককরালহীন)

➢আববিদেবনর বশষ তরামরখ – ১৬ই অগরাস্ট, ২০১৮ বিকৃহস্পমতবিরার
➢আববিদেনপ্রমক্রয়রা – সবংসরার অনলুসনরান বকন্দ্র বথেবক আববিদেনপত্র মনবয় ১৬ই অগরাস্ট বিরা তরার পমূববির্ণ পমূরণ কবর

উক্ত মমূলধ্য জমরা মদেবত হববি
➢অথেবিরা – sanskrit.rkmvu.ac.in এই ওবয়বিসরাইবটি আববিদেনপত্র পরাওয়রা যরাবচ। বসমটি পমূরণ কবর বিধ্যমক্তগত 

ভরাববি অথেবিরা বপরাষ্ট দরাররা উক্ত মমূবলধ্যর সরাবথে জমরা মদেবত হববি। বসবক্ষবত্র খরাবমর উপর অবিশধ্যই বকরাসর্ণএর নরাম 
মলখবত হববি। সবংসরাবনর মঠকরানরায় আববিদেনপত্রমটি ১৬.০৮.২০১৮ তরামরখ বিরা তরার আবগ এবস বপপতাঁছরাবত হববি

পপাঠঠ্যক্রমমের উপমযপাগগিতপা
1 সসংসসমত ললেখপা এবসং শুদ্ধ উচপারণ
2 সসংসসমত সহমজে কমথপাপকথন।
3 সসংসসমত রগচিত সহজে গ্রন্থ পডপা ও লবপাঝপা।
4 সসংসসত বপাকঠ্যরচিনপা ও সসংসসমত অননবপাদ করপা।
5 সসংসসত মেন, লসপাত্র পপাঠ ইতঠ্যপাগদ।
6 কসততীমদর মেপাধঠ্যগমেক গশিকপার সনমযপাগি।

যযযোগযোযযযোগ
Website: http//sanskrit.rkmvu.ac.in/
EmailID: samskrit.rkmvu@gmail.com 

OR sanskrit@rkmvu.ac.in
Phone: (033)26549999
Mobile: 7980921793, 8230864238

আসনসসংখঠ্যপা সতীগমেত। আমগি আসপার গভিগত্তিমত ভিগতর্তি লনওয়পা হমব।
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