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সবংসকৃত ও দশর্শন মবিভরাগ

পরারমম্ভিক সবংসকৃতভরাষরা মশকরা

সবংসকৃতরানলররাগগী এবিবং সবংসকৃত মশখবত আগ্রেহগীবদর জনল একমটি সলবিণর্শ সলবযরাগ

         সবংসকৃতরানলররাগগী এবিবং সবংসকৃতমজজরাসলবদর জরানমপিপিরাসরা মনবিরারবণর জনল ও সরাধরারণ জনমরানবস সবংসকৃত-মশকরাবক 
উনলক্ত কররার লবক ররামককৃষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মশকরা এবিবং গববিষণরা সবংসরার সবংসকৃতমবিভরাগ সবংসকৃতভরাষরা মশকরা পিরাঠলক্রম 
চরালল কবরবছে। এই পিরাঠলক্রবমর পথম ধরাবপি সহজ পিদ্ধমতর মরাধলবম সবংসকৃতভরাষরার পরাথমমক মশকরা বদওয়িরা হববি। অবনক 
বিলমক্ত ঐমতহলশরালগী সবংসকৃতভরাষরা মশকরার পবিল আকরাঙরা মবন মবন লরালন করবত থরাবকন মকন্তু তরাতাঁররা জরাবনন নরা বকরাথরায়ি 
এবিবং কগীভরাববি এই আকরাঙরা বিরাস্তবিরাময়িত কররা বযবত পিরাবর। তরাবদর উবদ্দেবশলই আমরাবদর এই কল দ্র পয়িরাস।

পিরাঠলক্রম সবংক্ররান্ত তথল
● পরাথমমক পিরাঠলক্রবমর সময়িসগীমরা – ৬ মরাস
● পমত রমবিবিরার সকরাল ৯.৩০ বথবক ১ টিরা পিযর্শন্ত করাস হববি
● মরাধলম – সবংসকৃত ও বিরাবংলরা মরাধলবম পিড়রাবনরা হববি
● করাস শুরু – ১৯এ জরানলয়িরারগী, ২০২০ রমবিবিরার
● পিরগীকরা বদওয়িরার জনল ৮৫ শতরাবংশ উপিমসমত করামল
● পিরাঠসরান – বমধরাভবিন, ররামককৃষ্ণমমশন মবিববিকরানন্দ মশকরা এবিবং 

গববিষণরা সবংসরা, ববিললড় মঠ, হরাওড়রা
● পিরাঠলক্রবমর বশবষ সফল মশকরাথর্শগীবদর পমরাণপিত্র বদওয়িরা হববি

পিরাঠলক্রবমর উপিবযরামগতরা
● সবংসকৃবত সহবজ কবথরাপিকথন
● সবংসকৃবত বলখরা এবিবং শুদ্ধ উচরারণ
● সবংসকৃবত রমচত সহজ গ্রেন্থ পিড়রা ও ববিরাঝরা
● সবংসকৃত বিরাকলরচনরা ও সবংসকৃবত অনলবিরাদ কররা
● সবংসকৃত মন, বস্তরাত্র পিরাঠ ইতলরামদ

ভমতর্শ সবংক্ররান্ত তথল
বযরাগলতরা – সকবলর জনল
বিয়িসসগীমরা – বিয়িবসর বকরাবনরা ঊরর্শসগীমরা বনই
পববিশমমলল – ১০০০ টিরাকরা মরাত্র (এককরালগীন)
আববিদবনর বশষ তরামরখ – ১৫ই জরানলয়িরারগী, ২০২০ বিলধবিরার
আসনসবংখলরা সগীমমত। আবগ আসরার মভমত্তিবত ভমতর্শ বনওয়িরা হববি
আববিদনপমক্রয়িরা – 

● সবংসরার অনলসনরান বকন্দ্র অথবিরা ওবয়িবিসরাইটি বথবক আববিদনপিত্র মনবয়ি ১৫ই জরানলয়িরারগী বিরা তরার পিমববির্শ পিমরণ কবর 
উক্ত মমলল সহ বিলমক্তগত ভরাববি অথবিরা বপিরাষ্ট দরাররা জমরা মদবত হববি। বসবকবত্র খরাবমর উপির অবিশলই বকরাসর্শ-এর নরাম 
মলখবত  হববি।

● অনলরাইন আববিদন এবিবং টিরাকরা জমরা বদওয়িরার বিলবিসরা আবছে। মনবচ ওবয়িবিসরাইবটির মলঙ্ক বদওয়িরা হল।
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