
সসংসসত ও দরর্শন ববিভভাগ, রভামকসষ বমরন ববিববিকভানন্দ এডড বকরনভাল এন্ড বরসভারর্শ ইনবস্টিবটিউটি, ববিলডড় মঠ
ভভারত সরকভার দভারভা UGC অধধিধনিয়ম ১৯৫৬, ধিভারভা ৩ অনিনযভায়য়ী ঘঘভাধষিত পধরগধণিত ধবিশ্বধবিদদভালয়, NAAC মমূলদভাধয়ত A++ ঘগ্রেড পভাপ

ভবতর্শর ববিজ্ঞবপ্তি ববি.এ. সসংসসত অনভাসর্শ ২০২১, শুধডমভাত্র বছেবলবদর জনন

পভাঠনক্রবমর নভাম
5 Yr MA Integrated in Sanskrit, ৩ বিষির ধবি.এ. (অনিভাসর) + ২ বিষির এম. এ.

পভাঠনক্রবমর ববিবরষন
1. চধরত্র গঠনি ও বিদধক্তিত্ব ধবিকভাশশের উপর ধবিশশেষি গুরুত্ব ঘদওয়ভা হয়
2. পঠনি-পভাঠনি, পরয়ীকভা ইতদভাধদ সমমূণিরভভাশবি সসংসসত ভভাষিভার মভাধিদশমই হয়
3. সসংসসশত কশথভাপকথনি ও ঘলখশনির জনিদ ধবিশশেষি পধশেকণি ঘদওয়ভা হয়
4. সসংসসশতর সভাশথ ইসংশরধজ এবিসং কধমউটভার ধশেকভার সনশযভাগ আশছ
5. আধিনধনিক গ্রেনভাগভার এবিসং কধমউটভার লদভাশবির সনবিদবিসভা আশছ

দধরদ ও ঘমধিভাবিয়ী ছভাত্রশদর ধশেকভার জনিদ আধথরক সভাহভাযদ ঘদওয়ভা হয়।

অনলভাইন ভবতর্শ প্রবক্রয়ভা
1. ৪ আগষ ২০২১, বিনধিবিভার ঘবিলভা ১২টভায় পরয়ীকভা শুরু হশবি। সময়সয়ীমভা ১ ঘনভা। পরয়ীকভার ১৫ 

ধমধনিট আশগ গুগল ফমর এর ধলঙ্ক পরয়ীকভাথরয়ীশদর ইশমল করভা হশবি। ১টভা ১০এ সভাবিধমশেনি 
ঘপভাটরভাল বিন্ধ হশবি। 

2. ধনিবিরভাধচত ছভাত্রশদর নিভাম কভাউনিশসধলসং এর জনিদ ঘঘভাষিণিভা করভা হশবি ৬ আগষ ২০২১, ধবিশকল 
৫টভার মশধিদ।

3. ৯ এবিসং ১০ আগষ ২০২১, ঘবিলভা ১১ টভায় গুগল ধমট এ কভাউনিশসধলসং হশবি। তভার ধলঙ্ক ইশমল 
করভা হশবি। কভাউনিশসধলসং এর সময় মভাধিদধমক বিভা সমতনলদ পরয়ীকভার মভাকরধশেট ঘদখভাশত হশবি।

4. ঘমধিভাতভাধলকভা ১১ আগষ ২০২১, বিনধিবিভার ধবিশকল ৫টভায় ওশয়বিসভাইশট পকভাধশেত হশবি। ধনিবিরভাচনি 
কধমধটর ধসদভান্তই চমূডভান্ত।

5. মভাধিদধমক ও উচ্চমভাধিদধমক পরয়ীকভায় পভাপ নিভামভারশকই ঘবিধশে গুরুত্ব ঘদওয়ভা হশবি। পভাশেভাপভাধশে 
অনিলভাইনি ঘটস-ঘকও ধবিশশেষি মমূলদ ঘদওয়ভা হশবি।  

6. পরয়ীকভার ধবিষিয় - সভাধিভারণিজভানি (General Knowledge, Aptitude Test)

7. নিমননিভা পশ্নপত্র ঘদওয়ভা আশছ http://sanskrit.rkmvu.ac.in ওশয়বিসভাইশট।

8. পভায় ২০ জনি ছভাত্রশক ঘনিওয়ভা হশত পভাশর।

ঘমভাবিভাইল - 8230864238 (10.30 am – 6.00 pm) (রধবিবিভার ছভাডভা)
ইশমল - sanskrit.office.rkmvu@gmail.com , sanskrit@gm.rkmvu.ac.in 

   অনলভাইন আববিদন পদ্ধবত
1. অনিলভাইনি আশবিদশনির ঘপভাটরভাল - https://isr.rkmvu.ac.in/admission 

2. পথশম পভাথরয়ীশক ঘপভাটরভাশল ধগশয় ঘরধজশস্ট্রেশেনি করশত হশবি তভারপর লগ ইনি 
এবিসং অদভাপভাই করশত হশবি। আশবিদনি মমূলদ ৩০০ টভাকভা

3. আশবিদনি সসংকভান্ত তথদ জভানিভার জনিদ - dtc.rkmveri@gmail.com

4. আশবিদশনির ঘশেষি ধদনি ২ আগষ ২০২১, ঘসভামবিভার

বযভাগনতভা
আশবিদনি করভার জনিদ দশেম ঘশ্রেধণিশত নিমূদনিতম ঘমভাট (aggregate) ৭০% এবিসং 
দভাদশে ঘশ্রেধণিশতও নিমূদনিতম ঘমভাট ৭০% নিভামভার দরকভার।

আবরর্শক অনডদভান

সভামমী জপবসদ্ধভানন্দ
পধিভানি, সসংসসত ও দশেরনি ধবিভভাগ, ১ জনলভাই ২০২১

 বযভাগভাবযভাগ
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