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‘ভভারততীয় সভাসাংসস্কৃততক ও আধধভাতত্মিক ঐততহ ও মমূলধববভাধ তশিকভা  ’ তবষয়ক ককভাবসর ভততরর তবজ্ঞতপ 

শুর: ২০ জভানুয়ভারতী ২০১৯ (রতববভার), অপরভাহ্ণ ২.৩০ 

সভান  তবশতবদধভালবয়র–  প্রধভান কভাররভালয়, কবললুড় ;                      ভততরর করভাগধতভা  উচমভাধধতমক – (বয়বসর বভাধভা কনই)

ককভাবসরর নভাম পঠনকভাল ককভাসর তফি 
তশিকভাদভাবনর

মভাধধম

ভগবদ্গতীতভা  ঐততহগত–  ও আধলুতনক দস্কৃতষ্টিবকভাণ
দুই বছর (প্রতত শিতনবভার ও রতববভার)

অপরভাহ্ণ ৩.৩০ কথেবক ৫.৪৫
বছবর 

৩০০০ টভাকভা
বভাসাংলভা

ভভারততীয় আধধভাতত্মিক ঐততবহর সভারসসাংবকপ 
দুই বছর (প্রতত শিতনবভার ও রতববভার)

অপরভাহ্ণ ৩.৩০ কথেবক ৫.৪৫
বছবর 

৩০০০ টভাকভা
বভাসাংলভা

শতীশতীরভামকস্কৃষ কথেভামস্কৃত
দুই বছর (প্রতত রতববভার)
অপরভাহ্ণ ১টভা কথেবক ৩টভা

বছবর
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

বধভাবহভাতরক সসাংসস্কৃত / Communicative Sanskrit
(সরল সসাংসস্কৃত সমভাষণ, রচনভা)  

ছয় মভাস (প্রতত রতববভার)
পমূবরভাহ্ণ ৯টভা কথেবক অপরভাহ্ণ ১২.৩০

১০০০ টভাকভা সরল সসাংসস্কৃত

শতী মভা সভারদভা – জতীবনতী ও বভাণতী
দুই বছর (প্রতত কসভামবভার)
অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা

বছবর
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

'ততন রভামভায়ণ কতী ঝভাঝাঁকতী' (বভাতল্মিকতী, তলুলসতীদভাস, অধধভাত্মি)
/     ततन ररमरयण कत झरझकत (वरलमतकक, ततलसतदरस, अधयरतम)

দুই বছর (প্রতত কসভামবভার) 
অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা

বছবর  ১৫০০
টভাকভা

সমমূণররূবপ
তহতন্দি ভভাষভায়

তততত্তিরতীবয়ভাপতনষদ
দুই বছর (প্রতত মঙ্গলবভার)
অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা

বছবর 
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

শতীমদভাগবতম
এক বছর (প্রতত মঙ্গলবভার)
অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা

১৫০০ টভাকভা বভাসাংলভা

কদববভাণতী ও ভতক্তিপ্রসঙ্গ (সভামতী তবববকভানন্দি)  –
তনবরভাতচত অসাংশি

দুই বছর (প্রতত বলুধবভার)
অপরভাহ্ণ ৫.১৫ কথেবক ৭টভা

বছবর 
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

শতীশতীরভামকস্কৃষ লতীলভাপ্রসঙ্গ ও শতীশতীচণতী
দুই বছর (প্রতত বলুধবভার) 

অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা
বছবর  ১৫০০

টভাকভা
বভাসাংলভা

Spiritual Heritage of India
দুই বছর (প্রতত বলুধবভার)

অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা
বছবর 

১৫০০ টভাকভা
ইসাংরভাতজ

সভামতী তবববকভানবন্দির জতীবনতী
দুই বছর (প্রতত শুকবভার)

অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা
বছবর 

১৫০০ টভাকভা
বভাসাংলভা

রভামভায়ণ / মহভাভভারত
দুই বছর (প্রতত শুকবভার)

অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা
বছবর

১৫০০ টভাকভা
বভাসাংলভা

মলুণবকভাপতনষদ ও মভাণলুবকধভাপতনষদ
দুই বছর (প্রতত শিতনবভার)

অপরভাহ্ণ ৫.৩০ কথেবক ৭টভা
১৫০০ টভাকভা বভাসাংলভা

'তবববকচমূড়ভামতণ  (তনবরভাতচত অসাংশি)'  ককভাবসর  (বস্কৃহস্পততবভার অপরভাহ্ণ ৫.১৫ কথেবক ৭টভা)  রভাঝাঁরভা ভততর
হবয়বছন শুধলুমভাত্র তভাঝাঁবদর পলুনরভায় তদ্বিততীয় ববষরর জন্য ভততর হবত অনুবরভাধ করভা হবচ।

বছবর 
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

'পভাতঞ্জল  করভাগসমূত্র  ও  সভামতী  তবববকভানবন্দির  রভাজবরভাগ  (তবভমূতত  ও  তকবলধ  পভাদ)'  ককভাবসর
(রতববভার পমূবরভাহ্ণ ৯.১৫ কথেবক ১১.৪৫)  রভাঝাঁরভা ভততর হবয়বছন  শুধলুমভাত্র তভাঝাঁবদর পলুনরভায় তদ্বিততীয় ববষরর
জন্য ভততর হবত অনুবরভাধ করভা হবচ।

বছবর
১৫০০ টভাকভা

বভাসাংলভা

 আগ্রহতী তশিকভাথেরতীবদর তনকট ভততরর আববদন আহভান করভা হবচ। ফিমর-এর জন্য কবললুবড় তবশতবদধভালবয়র প্রধভান কভাররভালবয়র (কমধভাভবন)
Admission Office-এ ১২ নবভম্বর ২০১৮ কথেবক ১৫ জভানুয়ভাতর ২০১৯-এর মবধধ কর ককভান কমরতদববস সকভাল ১০টভা কথেবক তবকভাল ৫টভা
পররন করভাগভাবরভাগ করবত পভাবরন  গবণশি মতলক–  (M: 8296797966) ও কসসৌমধদতীপ রভায়বচসৌধলুরতী (M: 6291060148)
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