
ররামককৃষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মশকরা এবিবং গববিষণরা সবংসরা
ববিললুডড় মঠ, হরাওডড়রা-৭১১২০২

সবংসকৃত অধধ্যয়ন মবিভরাগ

পরারমম্ভিক সবংসকৃতভরাষরা মশকরা
সবংসকৃতরানলুররাগগী এবিবং সবংসকৃত মশখবত আগ্রহগীবদের জনধ্য একমটি সলুবিণর্ণ সলুবযরাগ

সবংসকৃতরানলুররাগগী এবিবং সবংসকৃতমজজরাসলুবদের জরানমপিপিরাসরা মনবিরারবণর জনধ্য ও সরাধরারণ জনমরানবস সবংসকৃত-

মশকরাবক উনলুক্ত কররার  লবক ররামককৃষ্ণ মমশন  মবিববিকরানন্দ মশকণ এবিবং  গববিষণরা  সবংসরাবনর  সবংসকৃতমবিভরাগ
সবংসকৃতভরাষরা মশকরা পিরাঠধ্যক্রম চরাললু কবরবছ। এই পিরাঠধ্যক্রবমর পথম ধরাবপি সহজ পিদ্ধমতর মরাধধ্যবম সবংসকৃতভরাষরার
পরাথমমক মশকরা বদেওয়রা হববি। অবনক বিধ্যমক্ত ঐমতহধ্যশরালগী সবংসকৃতভরাষরা মশকরার পবিল আকরাঙরা মবন মবন লরালন
করবত থরাবকন মকন্তু তরাতাঁররা জরাবনন নরা বকরাথরায় এবিবং কগীভরাববি এই আকরাঙরা বিরাস্তবিরাময়ত কররা বযবত পিরাবর।
তরাবদের উবদ্দেবশধ্যই আমরাবদের এই কলুদ্র পয়রাস।

পিরাঠধ্যক্রম সবংক্ররান্ত তথধ্য
➢পরাথমমক পিরাঠধ্যক্রবমর সময়সগীমরা – ৬ মরাস
➢পমত রমবিবিরার সকরাল ৯.৩০ বথবক ১ টিরা পিযর্ণন্ত করাস হববি
➢মরাধধ্যম – সবংসকৃত ও বিরাবংলরা মরাধধ্যবম পিডড়রাবনরা হববি
➢করাস শুরু – ১৪ই জলুলরাই, ২০১৯ রমবিবিরার
➢৮৫ শতরাবংশ উপিমসমত করামধ্য
➢পিরাঠসরান – বমধরাভবিন, ররামককৃষ্ণমমশন মবিববিকরানন্দ মশকণ এবিবং গববিষণরা সবংসরান, ববিললুডড় মঠ, হরাওডড়রা
➢পিরাঠধ্যক্রবমর বশবষ সফল মশকরাথর্ণগীবদের পমরাণপিত্র বদেওয়রা হববি

ভমতর্ণ সবংক্ররান্ত তথধ্য
➢ বযরাগধ্যতরা – সকবলর জনধ্য
➢বিয়সসগীমরা – বিয়বসর বকরাবনরা ঊরর্ণসগীমরা বনই
➢পববিশমমূলধ্য – ১০০০ টিরাকরা মরাত্র (এককরালগীন)

➢আববিদেবনর বশষ তরামরখ – ১২ই জলুলরাই, ২০১৯ শুক্রবিরার
➢আববিদেনপমক্রয়রা – সবংসরার অনলুসনরান বকন্দ্র বথবক আববিদেনপিত্র মনবয় ১২ ই জলুলরাই বিরা তরার পিমূববির্ণ পিমূরণ কবর 

উক্ত মমূলধ্য জমরা মদেবত হববি
➢অথবিরা – ররামককৃষ্ণ মমশন মশকণ এবিবং গববিষণরা সবংসরান, সবংসকৃতমবিভরাবগর ওবয়বিসরাইবটি আববিদেনপিত্র পিরাওয়রা 

যরাবচ। বসমটি পিমূরণ কবর বিধ্যমক্তগত ভরাববি অথবিরা বপিরাষ্ট দরাররা উক্ত মমূবলধ্যর সরাবথ জমরা মদেবত হবর। বসবকবত্র 
খরাবমর উপির অবিশধ্যই বকরাসর্ণ-এর নরাম মলখবত হববি। সবংসরাবনর মঠকরানরায় আববিদেনপিত্রমটি ১২.০৭.২০১৯ তরামরখ 
বিরা তরার আবগ এবস বপিপতাঁছরাবত হববি

বযরাগরাবযরাগ
Website: http//sanskrit.rkmvu.ac.in/
Email-ID: samskrit.rkmvu@gmail.com 

OR sanskrit@rkmvu.ac.in
Phone: (033)2654-9999
Mobile: 8230864238

আসনসবংখধ্যরা সগীমমত। আবগ আসরার মভমত্তিবত ভমতর্ণ বনওয়রা হববি

পিরাঠধ্যক্রবমর উপিবযরামগতরা
1 সবংসকৃবত বলখরা এবিবং শুদ্ধ উচরারণ
2 সবংসকৃবত সহবজ কবথরাপিকথন।
3 সবংসকৃবত রমচত সহজ গ্রন্থ পিডড়রা ও ববিরাঝরা।
4 সবংসকৃত বিরাকধ্যরচনরা ও সবংসকৃবত অনলুবিরাদে কররা।
5 সবংসকৃত মন, বস্তরাত্র পিরাঠ ইতধ্যরামদে।
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