
পপাণণিননীয় প্রববেশ
সসংসস ত দশর্শন ণবেভপাগ
রপামকস ষ্ণ ণমশন ণবেববেকপানন্দ ণশকপা ও গববেষণিপা সসংসপা

        (পররিগরণিত রবিশ্বরবিদদদ্যালয়), ববিললুড় মঠ, হদ্যাওড়দ্যা - ৭১১২০২

        সসংসস্কৃ ত পদ্যারণিননীবিদদ্যাকরিণণিরি সদ্যাপদ্যারহক পদ্যাঠদক্রম – পপাণণিননীয় প্রববেশ। রবিণশ্বরি সমস্ত বিদদ্যাকরিণণিরি মণধদ রবিজদ্যানসম্মত এই 
বিদদ্যাকরিণিণক সরিল সসংসস্কৃ ণত পড়দ্যাণনদ্যারি জনদ এই পররিকল্পনদ্যা।

  পপাঠঠ্যক্রম-  ১. লঘলুরসদদ্যান্তণককৌমলুদনী ১ – (সসংজদ্যা, সরন, কদ্যারিক, সমদ্যাস)- নতলু ন রশিকদ্যারর্থীণদরি জনদ

         ২. রসদদ্যান্তণককৌমলুদনী ২ – (সসংজদ্যা, পররিভদ্যাষদ্যা, পঞ্চসরন, কদ্যারিক)-অরভজ রশিকদ্যারর্থীণদরি জনদ।
যযপাগঠ্যতপা-   ১. লঘলুরসদদ্যান্তণককৌমলুদনী ১ – সসংসস্কৃ ণত পদ্যাররমক জদ্যান।  

 ২. ববিয়দ্যাকরিণিরসদদ্যান্তণককৌমলুদনী ২ – লঘলুরসদদ্যান্তণককৌমলুদনীরি জদ্যান (অন্তত আসংরশিক জদ্যান)

মপাধঠ্যম : সরিল সসংসস্কৃ ত।   কপাবসর সময় : পরত রিরবিবিদ্যারি ১১ বরণক ২ পররন্ত (১৫ রমরনট চদ্যাণয়রি রবিরিরত)।

পপাঠঠ্যক্রবমর সময়সনীমপা : এক বিছরি।  প্রববেশমমূলঠ্য : ১০০০/- টদ্যাকদ্যা মদ্যাত্র (পরত বসরমসদ্যারি)

আবেণশঠ্যক : রনয়মদ্যানলুবিরতর্তিতদ্যা, সময়দ্যানলুবিরতর্তিতদ্যা, বশিখদ্যারি আগ্রহ।

আববেদন পত্র জমপা যদবেপার যশষ তপাণরখ : ২৬এ জপাননুয়পারনী ২০২০

কপাস শুরু : রণবেবেপার, ২ই যফ্রেব্রুয়পাণর ২০২০ 

সপান : বমধদ্যা ভবিন, রিদ্যামকস্কৃ ষ্ণ রমশিন রবিণবিকদ্যানন্দ রশিকদ্যা ও গণবিষণিদ্যা সসংসদ্যা
ববিললুড় মঠ।
আববেদনপা করপার জনঠ্য ণলঙ- 
https://docs.google.com/forms/d/1mVAaAftel15LkTpyGLu
vL6MWZnZVmPDEmaxazee9q2g/viewform?
edit_requested=true

যযপাগপাবযপাগ : Head, Department of Sanskrit and Philosophy, 

Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research 
Institute, PO. Belur Math, Dist. Howrah 711202  
Phone: (033)2654-9999, Mobile: 8230864238,
Email-ID:samskrit.rkmvu@gmail.com

সদ্যামনী জপরসদদ্যানন্দ
রবিভদ্যাগনীয় পধদ্যান

ণবেবশষ দ্রষ্টবেঠ্য

সমূত্রপপাঠ : সসূণত্ররি সরঠক উচদ্যারিণণিরি রশিকদ্যা

কপাযর্শকরনী পপাঠঠ্যক্রম : অভদদ্যাস ও পণতদক 
ছদ্যাণত্ররি পরত রবিণশিষ অবিধদ্যান

শসংসপাপত্র : পরিনীকদ্যায় উতনীণির হণত হণবি এবিসং 
কদ্যাণস শিতকরিদ্যা  ৭৫% উপরসরত কদ্যামদ।

উচ্চ স্তবর প্রববেশ : ৬০%  বিদ্যা তদ্যারিও ববিশিনী 
নম্বরি পদ্যাপকরিদ্যাই বকবিলমদ্যাত্র উচ স্তণরি 
পণবিণশিরি বরদ্যাগদ। 

ণবেবশষ দ্রষ্টবেঠ্য

সমূত্রপপাঠ : সসূণত্ররি সরঠক উচদ্যারিণণিরি রশিকদ্যা

কপাযর্শকরনী পপাঠঠ্যক্রম : অভদদ্যাস ও পণতদক 
ছদ্যাণত্ররি পরত রবিণশিষ অবিধদ্যান

শসংসপাপত্র : পরিনীকদ্যায় উতনীণির হণত হণবি এবিসং 
কদ্যাণস শিতকরিদ্যা  ৭৫% উপরসরত কদ্যামদ।

উচ্চ স্তবর প্রববেশ : ৬০%  বিদ্যা তদ্যারিও ববিশিনী 
নম্বরি পদ্যাপকরিদ্যাই বকবিলমদ্যাত্র উচ স্তণরি 
পণবিণশিরি বরদ্যাগদ। 
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