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

ভবতর্শর ববিজ্ঞবপ্তি ববি.এ. সসংসসত অনভাসর্শ ২০২০, শুধড মভাত্র ছছেবলবদর জনন
পভাঠনক্রবমর নভাম

সসংসসতত পঞ্চবিভাধষির্ষিক সমধন্বিত এম. এ. / 5 Yr MA Integrated in Sanskrit

৩ বিষির্ষি ধবি.এ. (অনিভাসর্ষি) + ২ বিষির্ষি এম. এ.
পভাঠনক্রবমর ববিবরষন

1. চধরত্র গঠনি ও বিদধক্তিত্ব ধবিকভাতশের উপর ধবিতশেষি গুরুত্ব ঘদওয়ভা হয়
2. পঠনি-পভাঠনি, পরয়ীকভা ইতদভাধদ সমমূণির্ষিভভাতবি সসংসসত ভভাষিভার মভাধিদতমই হয়
3. সসংসসতত কতথভাপকথনি ও ঘলখতনির জনিদ ধবিতশেষি পধশেকণি ঘদওয়ভা হয়
4. সসংসসত ধবিষিতয়র সতঙ ইসংতরধজ এবিসং কধমউটভার ধশেকভার সনতযভাগ আতছ
5. আধিনধনিক গ্রেনভালয় এবিসং কধমউটভার লদভাতবির বিদবিসভা আতছ

আবরর্শক অনডদভান
দধরদ ও ঘমধিভাবিয়ী ছভাত্রতদর ধশেকভার জনিদ আধথর্ষিক সভাহভাযদ ঘদওয়ভা হয়

বঠকভানভা -
রভামকসষ্ণ ধমশেনি ধবিতবিকভানিন্দ এডনতকশেনিভাল এন্ড ধরসভাচর্ষি ইনিধস্টিধটউট
ঘবিলনড় মঠ, হভাওড়ভা- ৭১১২০২, দমূরভভাষি ০৩৩-২৬৫৪৯৯৯৯
ওতয়বিসভাইট www.sanskrit.rkmvu.ac.in

 ভবতর্শপ্রবক্রয়ভা
1. অনিলভাইনি ভধতর্ষি পরয়ীকভা ২২ আগষ্ট ২০২০, শেধনিবিভার ঘবিলভা ১১ টভায় শুরু হতবি। 

পরয়ীকভার সময়সয়ীমভা ১ ঘনভা। পরয়ীকভা শুরু হওয়ভার ১৫ ধমধনিট আতগ গুগল ফমর্ষি এর 
ধলঙ্ক পরয়ীকভাথর্ষিয়ীতদর ইতমল করভা হতবি। ১২টভা ১০এ সভাবিধমশেনি ঘপভাটর্ষিভাল বিন্ধ হতবি।

2. পরয়ীকভায় ধনিবির্ষিভাধচত ছভাত্রতদর নিভাম অনিলভাইনি কভাউনিতসধলসং এর জনিদ ঘঘভাষিনিভা করভা হতবি 
২৪ আগষ্ট ২০২০, ঘসভামবিভার ধবিতকল ৫টভার মতধিদ।

3. অনিলভাইনি কভাউনিতসধলসং অনিনধষ্ঠিত হতবি ২৬ আগষ্ট ২০২০, বিনধিবিভার এবিসং ২৭ আগষ্ট 
২০২০, বি সহন্পধতবিভার ঘবিলভা ১১ টভায় জনম অথবিভা গুগল ধমট এ। তভার ধলঙ্ক পভাথর্ষিয়ীতক 
আতগই ইতমল কতর ঘদওয়ভা হতবি। কভাউনিতসধলসং এর সময় ছভাত্রতক উচ্চমভাধিদধমক বিভা 
সমতনলদ পরয়ীকভার মভাকর্ষিধশেট ঘদখভাতত হতবি।

4. চমূড়ভান্ত ঘমধিভাতভাধলকভা ২৯ আগষ্ট ২০২০, শেধনিবিভার ধবিতকল ৫টভায় ওতয়বিসভাইতট 
পকভাধশেত হতবি। এতকতত্র ধনিবির্ষিভাচনি কধমধটর ধসদভান্ত সবির্ষিতশেষি বিতল ঘমতনি ঘনিওয়ভা হতবি।

5. ছভাত্র ধনিবির্ষিভাচতনির ঘকতত্র মভাধিদধমক ও উচ্চমভাধিদধমক পরয়ীকভায় পভাপ নিভামভারতকই ঘবিধশে 
গুরুত্ব ঘদওয়ভা হতবি। পভাশেভাপভাধশে অনিলভাইনি ঘটস্টি-ঘকও ধবিতশেয মমূলদ ঘদওয়ভা হতবি।  

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

7. নিমননিভা পশ্নপত্র ওতয়বিসভাইতট ঘদওয়ভা আতছ - www.sanskrit.rkmvu.ac.in

8. ২০ জনি ছভাত্রতক ঘনিওয়ভা হতত পভাতর।

ছযভাগভাবযভাগ - 
সভাময়ী জপধসদভানিন্দ, ধবিভভাগয়ীয় পধিভানি, সসংসসত ও দশের্ষিনি ধবিভভাগ
(8230864238) (11.30 am – 5.30 pm) (রধবিবিভার ছভাড়ভা)
ই-ঘমল - samskrit.rkmvu@gmail.com
            sanskrit.office.rkmvu@gmail.com

অনলভাইন আববিদন পদ্ধবত
1. অনিলভাইনি আতবিদতনির ঘপভাটর্ষিভাল -  https://isr.rkmvu.ac.in/admission
2. পথতম পভাথর্ষিয়ীতক ঘপভাটর্ষিভাতল ধগতয় ঘরধজতস্ট্রেশেনি করতত হতবি তভারপর লগইনি এবিসং 

অদভাপভাই করতত হতবি। আতবিদনি মমূলদ ৩০০ টভাকভা
3. আতবিদনি সসংকভান্ত তথদ জভানিভার জনিদ ধক্লিক করুনি - dtc.rkmveri@gmail.com
4. আতবিদতনির ঘশেয ধদনি ১৮ই আগষ্ট ২০২০, মঙলবিভার

ছযভাগনতভা
    দশেম এবিসং দভাদশে ঘশ্রেধণিতত পভাপ ঘমভাট নিমর ঘযভাগ কতর কমপতক ৬৫% দরকভার
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