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পবরচয় – বিলুড় মবঠ অিবিত বিবিকানন্দ বিদ বিদযালয় বিদ ও সংসৃ্কত 

বিক্ষার একটি আদিশ ও বিখ্যাত আিাবসক প্রবতষ্ঠান। স্বামী বিবিকানবন্দর 

ঐিী ইচ্ছায় এই বিদযালয় গবড় উবঠবে ১৯৯৩ সাবল। বিদযালয়টি বদল্লীর 

রাবিয় মুক্ত বিদযালয়ী বিক্ষা সংিান (NIOS) কতৃশ ক অনুবমাবদত। এই 

সংিান ভারত সরকাবরর বিক্ষা মন্ত্রবকর অধীন। 

 

২০০২২-২৩ শ্চিক্ষাের্ষে 

একাদি বেশ্চির্ে

ছাত্রভশ্চেে
 

সংসৃ্কত-বভবিক বিদযালয়গত বিক্ষা ও উচ্চতর-বিক্ষায় আগ্রহী োবেরা এই বকাবসশ ভবতশ  হবল উপকৃত হবি। 

 

ব াগযতা 

োেবক (male only) ২০২২ সাবল দিম বেবিবত কমপবক্ষ   সাবিশক 

(aggregate) ৬০% নম্বর বপবয় উিীিশ হবত হবি।  

ভবতশ পরীক্ষা 

১) তাবরখ্ – ভবতশ র জনয বলবখ্ত পরীক্ষা অনুবষ্ঠত হবি । বলবখ্ত পরীক্ষার 

জনয িান, তাবরখ্ ও সময় পবর আমাবদর whatsapp গ্রুবপ (বলংক 

নীবচ বদওয়া আবে) জানাবনা হবি। বলবখ্ত পরীক্ষার সভাবািয সময় 

জুন মাবসর বিষ সপ্তাহ। 
২) বলবখ্ত পরীক্ষার বিষয় – ইংবরবজ (িযাকরি, অনুিাদ ও অশুবি-

সংবিাধন) এিং সংসৃ্কত (কারক বিভবক্ত, িব্দরূপ ও ধাতুরূপ, সবি, 

সমাস, প্রতযয় ও অনুিাদ)। 

৩) বলবখ্ত পরীক্ষায় উিীিশ োেবদর প্রবয়াজন-বিাবধ বমৌবখ্ক পরীক্ষায় 

ডাকা হবি। ঐ বদন মাধযবমবকর প্রবিি পে (Admit Card) ও 

প্রগবতপে (Marksheet) আনবত হবি। 

আবিদন পে 

১) আবিদন করার বিষ তাবরখ্ – ১৫ জুন ২০২২। 

২) শুধুমাে অন্লাইন আবিদন পেই গ্রহি করা হবি। 

৩) ভবতশ  সম্পবকশ ত পরিততী সূচনা বপবত এই whatsapp গ্রুবপ জবয়ন 

করুন। 
https://chat.whatsapp.com/Ec98Na3bbMpH2lfLGF7FPY 

ব াগাব াগ 

স্বামী বপ্রমপ্রদানন্দ- ৮২৭৩১৬২১৯০(Phone & Whatsapp) 

[ব াগাব াবগর সময়- সকাল ১০ টা বেবক বিকাল ৪ টা 

পাঠযক্রবমর বিবিষ্ট্য 

১) বিদ বিদযালবয় একাদি বেবক দ্বাদি বেবি 

প শন্ত পড়াবনা হয় । 

২) ইংবরবজ, কবম্পউটার ইতযাবদ আধুবনক বিষয় 

পাঠয োকবলও বিদ এিং সংসৃ্কত বিবিষ-

ভাবি পড়াবনা হয় । 

৩) নতুন োেবদর সংসৃ্কবত কবোপকেন, বলখ্ন 

ও সংসৃ্কত বিষবয় পবরবচত করার জনয বিবিষ 

প্রবিক্ষি বদওয়া হয় । 

৪) বিদ বিদযালবয়র োে ভবিষযবত অনযে 

বিবভন্ন মহাবিদযালবয় অনায়াবস সংসৃ্কত 

(অনাসশ) পড়বত পাবর । 

৫) BA, MA, M Phil এিং Ph D প শন্ত পড়ার 

িযিিা বিলুবড়ই বিদযামবন্দর এিং বিবিকানন্দ 

বিশ্ববিদযালয় নামক দুটি প্রবতষ্ঠাবন আবে । 

আবেশক অনুদান 
১) একাদি বেবক দ্বাদি বেবি প শন্ত বিনা িযবয় 

পড়াবিানা ও োকা-খ্াওয়ার িযিিা বিদ 

বিদযালয় কবর । 

২) বিদযালবয় অধযয়ন সমাবপ্তর পর অনযে সংসৃ্কবত 

উচ্চ বিক্ষার জনযও দুুঃি ও ব াগয োেবদর জনয 

বিদ বিদযালয় বেবক অেশসাহা য করা হয় । 

http://www.rkmveda.org/
https://chat.whatsapp.com/Ec98Na3bbMpH2lfLGF7FPY

