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সসংসকৃত ও দশর্চন মবিভরাগ

ভমতর্চর মবিজ্ঞমপ্তি মবি.এ. সসংসকৃ ত অনরাসর্চ ২০২১
শুধম
ড রাত্র বছেবলবদর জনঠ্য

পরাঠঠ্যক্রবমর নরাম

বযরাগঠ্যতরা

5 Yr MA Integrated in Sanskrit, ৩ বিষির ধবি.এ. (অনিধারর) + ২ বিষির এম. এ. আশবিদনি করধার জনিদ দশেম ঘশ্রেধণিশত

পরাঠঠ্যক্রবমর ববিমশষঠ্য
●

চধরত্র গঠনি ও বিদধক্তিত্ব ধবিকধাশশের উপর ধবিশশেষি গুরুত্ব ঘদওয়ধা হয়

●

পঠনি-পধাঠনি, পরয়ীকধা ইতদধাধদ রমমূণিরভধাশবি রসংসসত ভধাষিধার মধাধিদশমই হয়

●

রসংসসশত কশথধাপকথনি ও ঘলখশনির জনিদ ধবিশশেষি পধশেকণি ঘদওয়ধা হয়

●

রসংসসশতর রধাশথ ইসংশরধজ এবিসং কধমউটধার ধশেকধার রনশযধাগ আশছ

●

আধিনধনিক গ্রেনধাগধার এবিসং কধমউটধার লদধাশবির রনবিদবিসধা আশছ

নিমূদনিতম ঘমধাট (aggregate) ৭০%
এবিসং দধাদশে ঘশ্রেধণিশতও নিমূদনিতম ঘমধাট
৭০% নিধামধার দরকধার।

আমরর্চক অনদ
ড রান
দধরদ ও ঘমধিধাবিয়ী ছধাত্রশদর ধশেকধার
জনিদ আধথরক রধাহধাযদ ঘদওয়ধা হয়।

বযরাগরাবযরাগ

অনলরাইন আববিদন পদ্ধমত
•
•

অনিলধাইনি আশবিদশনির ঘপধাটরধাল - https://isr.rkmvu.ac.in/admission
পথশম পধাথরয়ীশক ঘপধাটরধাশল ধগশয় ঘরধজশস্ট্রেশেনি করশত হশবি তধারপর লগ ইনি এবিসং
অদধাপধাই করশত হশবি। আশবিদনি মমূলদ ৩০০ টধাকধা

•

আশবিদনি রসংকধান্ত তথদ জধানিধার জনিদ - dtc.rkmveri@gmail.com

•

আশবিদশনির ঘশেষি ধদনি ১৬ আগষ্ট ২০২১, ঘরধামবিধার

ঘমধাবিধাইল – 8230864238
(10.30 am – 6.00 pm)
(রধবিবিধার ছধাডধা) ইশমল sanskrit@gm.rkmvu.ac.in

অনলরাইন ভমতর্চ প্রমক্রয়রা
●

●
●

●

১৯ আগষ্ট ২০২১, বি সহস্পধতবিধার ঘবিলধা ১২টধায় পরয়ীকধা শুরু হশবি। রময়রয়ীমধা ১ ঘনধা। পরয়ীকধার ১৫ ধমধনিট
আশগ পশ্নপত্র পরয়ীকধাথরয়ীশদর ইশমল করধা হশবি। ১টধা ১৫এর মশধিদ উত্তরপত্র সদধানি কশর ঘমল করশত হশবি।
ধনিবিরধাধচত ছধাত্রশদর নিধাম কধাউনিশরধলসং এর জনিদ ঘঘধাষিণিধা করধা হশবি ২০ আগষ্ট ২০২১, রনদধা ৭টধার মশধিদ।
২১ এবিসং ২৩ আগষ্ট ২০২১, ঘবিলধা ১১ টধায় গুগল ধমট এ কধাউনিশরধলসং হশবি। তধার ধলঙ্ক ইশমল করধা হশবি।
কধাউনিশরধলসং এর রময় মধাধিদধমক বিধা রমতন লদ পরয়ীকধার মধাকরধশেট ঘদখধাশত হশবি।
ঘমধিধাতধাধলকধা ২৫ আগষ্ট ২০২১, বিনধিবিধার রনদধা ৭টধার মশধিদ ওশয়বিরধাইশট পকধাধশেত হশবি। ধনিবিরধাচনি কধমধটর
ধরদধান্তই চমূ ডধান্ত।

●

ধনিবিরধাধচরত ছধাত্রশদর ৩ ঘরশপ্টেমর ২০২১ এর মশধিদ ভধতর হশত হশবি।

●

৬ ঘরশপ্টেমর ২০২১, ঘরধামবিধার ঘথশক পথম বিশষিরর কধার শুরু হশবি।

●

মধাধিদধমক ও উচ্চমধাধিদধমক পরয়ীকধায় পধাপ নিধামধারশক গুরুত্ব ঘদওয়ধা হশবি। পধাশেধাপধাধশে অনিলধাইনি ঘটস-ঘকও
ধবিশশেষি মমূলদ ঘদওয়ধা হশবি।

●

পরয়ীকধার ধবিষিয় - রধাধিধারণিজধানি (General Knowledge, Aptitude Test)

●

নিমননিধা পশ্নপত্র ঘদওয়ধা আশছ http://sanskrit.rkmvu.ac.in ওশয়বিরধাইশট।

●

পধায় ২০ জনি ছধাত্রশক ঘনিওয়ধা হশত পধাশর।

সরামমী জপমসদ্ধরানন্দ
পধিধানি, রসংসসত ও দশেরনি ধবিভধাগ, ২ আগষ্ট ২০২১

