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‘ভা�রতী�য় সাং�	স্কৃ�তিতীক ও আধ্যা��তি�ক ঐতিতীহ্য ও মূ�ল্য�বো��ধ্যা তি�ক্ষা�  ’ তি�ষয়ক কোক�বোসাং� ভাতিতী�র তি�জ্ঞতি  

শুরু: ��ঘ্রই কো&�ষণা� কর� হবো�

 স্থা�ন  – (১) তি�শ্বতি�দ্যা��ল্যবোয়র প্রধ্যা�ন ক�র্যা��ল্যয়, কো�ল্য3ড় ;              (২) স্বা�মূ� তি�বো�ক�নবো8র পৈ:তী�ক ��তিড়, কল্যক�তী�  ৭০০০০৬        –
 ভাতিতী�র কোর্যা�গ্য�তী�  উচ্চমূ�ধ্যা�তিমূক – (�য়বোসাংর ��ধ্যা� কোনই / কোর্যামূন উবোBখ কর� হবোয়বোD)                                                            

 তিনম্নতিল্যতিখতী কোক�সাং�গুতিল্য অনল্য�ইবোন এ�	 অফল্য�ইবোন (ক্লা�সাংরুবোমূ সাং�র�বোর face to face) অনুতিRতী হবো�। আবো�দ্যান 
:বোT (Form-এ) আ:ন�র কোক�বোসাং�-ভাতিতী� অনল্য�ইন অথ�� অফল্য�ইন ক্লা�বোসাংর জন্য তী� র্যাথ�স্থা�বোন স্পষ্টভা�বো� উবোBখ করবো�ন ।

কো��র্সে��র না�ম পঠনা��ল কো���� ফি� স্থা�না
ফি�ক্ষা�দা�র্সেনার

ম�ধ্য�ম

ভগবদ্গ�তা�  ঐফিতাহ্যগতা–  ও আধ্য ফিনা� 
দা!ফি"র্সে��ণ

দুই বছর (প্রফিতা �ফিনাব�র ও
রফিবব�র) অপর�হ্ণ ৩.১৫ কো0র্সে�

৫.৪৫

বছর্সের 
৩০০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

ভ�রতা�য় আধ্য��ফি7� ঐফিতার্সেহ্যর ��র�5র্সেক্ষাপ 
দুই বছর (প্রফিতা �ফিনাব�র ও

রফিবব�র)
অপর�হ্ণ ৩.১৫ কো0র্সে� ৫.৪৫

বছর্সের 
৩০০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

শ্রী�শ্রী�র�ম�!ষ্ণ �0�ম!তা ও কো:�ত্রা�বল�
দুই বছর (প্রফিতা রফিবব�র)

অপর�হ্ণ ১.১৫ টা� কো0র্সে� ৩ টা�
বছর্সের

১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

প�তাঞ্জল কো=�গ�>ত্রা ও স্বা�ম� ফিবর্সেব��নার্সে@র
র�জর্সে=�গ (�ম�ফিধ্য প�দা )

এ� বছর (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ৯.৩০ কো0র্সে� ১১.১৫

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

বৈবফিদা� ও ভফিEপ>ণ�  মর্সেF�প�ঠ   ম ণ্ড�–
উপফিনাষদা

এ� বছর (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ১০.৩০ কো0র্সে� ১২ টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়)

ব�5ল� /
�5স্কৃ!তা

ব��বহা�ফির� �5স্কৃ!তা / Communicative 
Sanskrit (�রল �5স্কৃ!তা �ম্ভা�ষণ, রচনা�)  

ছয় ম�� (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ৯টা� কো0র্সে� অপর�হ্ণ

১২.৩০
১০০০ টা��� ১ (কোবল ড়) �রল �5স্কৃ!তা

শ্রী� ম� ��রদা�  – জ�বনা� ও ব�ণ�
দুই বছর (প্রফিতা কো��মব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

'ফিতানা র�ম�য়ণ �� ঝাঁ�U��' (ব�ফিV��, 
তা ল��দা��, অধ্য��7)

দুই বছর (প্রফিতা কো��মব�র) 
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়)

�ম্পূ>ণ�রূর্সেপ
ফিহাফি@ ভ�ষ�য়

বৈতাফিYর�র্সেয়�পফিনাষদ্
দুই বছর (প্রফিতা মঙ্গলব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

শ্রী�মদ্ভা�গবতাম্
দুই বছর (প্রফিতা মঙ্গলব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের 
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

কোদাবব�ণ� ও ভফিEপ্র�ঙ্গ (স্বা�ম� ফিবর্সেব��না@) 
 – ফিনাব��ফিচতা অ5�

দুই বছর (প্রফিতা ব ধ্যব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের 
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

শ্রী�শ্রী�র�ম�!ষ্ণ ল�ল�প্র�ঙ্গ ও শ্রী�শ্রী�চণ্ড�
দুই বছর (প্রফিতা ব ধ্যব�র) 
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

Spiritual Heritage of India
দুই বছর (প্রফিতা ব ধ্যব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের 
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ই5র�ফিজ

ফিবর্সেব�চ>ড়�মফিণ (ফিনাব��ফিচতা অ5�)
দুই বছর (প্রফিতা ব!হাস্পফিতাব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের 
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

স্বা�ম� ফিবর্সেব��নার্সে@র জ�বনা� ও ব�ণ�
দুই বছর (প্রফিতা শুক্রব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের 
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

মহা�ভ�রতা
দুই বছর (প্রফিতা শুক্রব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

কো`তা�`তার্সের�পফিনাষদ্
দুই বছর (প্রফিতা �ফিনাব�র)
অপর�হ্ণ ৫.৩০ কো0র্সে� ৭টা�

বছর্সের
১৫০০ টা��� ১ (কোবল ড়) ব�5ল�

স্বা�ম� ফিবর্সেব��নার্সে@র ভফিEর্সে=�গ
এ� বছর (প্রফিতা �ফিনাব�র)
��য়�হ্ন ৮ কো0র্সে� ৯টা�

বছর্সের  ১৫০০
টা���

১ (কোবল ড়) ব�5ল�

Gospel of Sri Ramakrishna (Sri 
Sri Ramakrishna Kathamrita)

দুই বছর (প্রফিতা রফিবব�র)

��য়�হ্ন ৭.৩০ কো0র্সে� ৯ টা�
বছর্সের  ১৫০০

টা���
শুধ্য ম�ত্রা
অনাল�ইনা

ই5র�ফিজ

ভ�রতা�য় ��স্ত্রী�য় �ঙ্গ�তা  ধ্রুপদা – (প্র0ম 
প=��য়) বয়� ��ম�  – ৩৫ বছর, শুধ্য ম�ত্রা 
প রুষর্সেদার জন্য

এ� বছর (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ৯টা� কো0র্সে� অপর�হ্ণ ৫টা�

 ৬০০০ টা���
শুধ্য ম�ত্রা

অ�ল�ইনা
১) কোবল র্সেড়

ব�5ল�/ ফিহাফি@/
ই5র�জ�

প�র্সেh�য়�জ ব�দানা (প্র0ম প=��য়) বয়� ��ম� 
 – ৩৫ বছর, শুধ্য ম�ত্রা প রুষর্সেদার জন্য

দুই বছর (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ১১টা� কো0র্সে� অপর�হ্ণ ২টা�

বছর্সের  ৩০০০
টা���

শুধ্য ম�ত্রা
অ�ল�ইনা
১) কোবল র্সেড়

ব�5ল�/ ফিহাফি@

কো=�গ�ভ��� (তা�ফিi� ও ব�বহা�ফির�)
(Certificate course in Yoga) শুধ্য ম�ত্রা
প রুষর্সেদার জন্য

ছয় ম�� (প্রফিতা রফিবব�র)
প>ব��হ্ণ ১০টা� কো0র্সে� অপর�হ্ণ ১টা�
এব5  অপর�হ্ণ ২টা� কো0র্সে� ৫টা�

 ১২০০০ টা���
শুধ্য ম�ত্রা

অ�ল�ইনা
২) �ল��তা�

ব�5ল�/ ফিহাফি@/
ই5র�জ�

�র্সেঠ�পফিনাষদ্ (��ঙ্কর-ভ�ষ্য) দুই বছর (প্রফিতা রফিবব�র)
অপর�হ্ণ ২টা� কো0র্সে� ৩.৩০টা�

বছর্সের  ১৫০০
টা���

২)
�ল��তা�

ব�5ল�

স্বা�ম� ফিবর্সেব��নার্সে@র �ম�র্সে=�গ
দুই বছর (প্রফিতা রফিবব�র)

অপর�হ্ণ ৪টা� কো0র্সে� ৫.৩০টা�
বছর্সের  ১৫০০

টা���
২)

�ল��তা�
ব�5ল�

আগ্রহ� তি�ক্ষা�থ��বোদ্যার তিনকট ভাতিতী�র আবো�দ্যান আহ্বা�ন কর� হবোa। ফমূ�-এর জন্য অনল্য�ইবোন   http://ish.rkmvu.ac.in   কোর্যা�গ্য�বোর্যা�গ্য করবোতী :�বোরন
১ কোফব্রুয়�তির  ২০২১ কোথবোক ১৫ কোমূ  ২০২১-এর মূবোধ্যা�  । কোর্যা�গ্য�বোর্যা�বোগ্যর জন্য তিনতিদ্যা�ষ্ট ��তিd   গ্যবোণা� মূতিBক–  (M: 8296797966) ও কোসাংkমূ�দ্যা�:
র�য়বোlkধ্যা3র� (M: 6291060148)

mailto:vivekananda.university@gmail.com
http://ish.rkmvu.ac.in/

