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পবরচয় – বিলুড় মবঠ অিবিত বিবিকানন্দ বিদ বিদযালয় বিদ ও সংস্কৃত 

বিক্ষার একবি আদিশ ও বিখ্যাত আিাবসক প্রবতষ্ঠান। স্বামী বিবিকানবন্দর 

ঐিী ইচ্ছায় এই বিদযালয় গবড় উবঠবে ১৯৯৩ সাবল। বিদযালয়বি বদল্লীর 

রাবিয় মুক্ত বিদযালয়ী বিক্ষা সংিান (NIOS) কতৃশক অনুবমাবদত। এই 

সংিান ভারত সরকাবরর মানি সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রবকর অধীন। 

 

২০২০ সাবল 

  একাদি বেবিবত 

োত্রভবতশ 
 

সংস্কৃত-বভবিক বিদযালয়গত বিক্ষা ও উচ্চতর-বিক্ষায় আগ্রহী োবত্ররা এই বকাবসশ ভবতশ হবল উপকৃত হবি। 

 

ব াগযতা 
োত্রবক (Boys only) 2020 সাবল দিম বেবিবত কমপবক্ষ 

সাবিশক (aggregate)৫৫% নম্বর বপবয় উিীিশ হবত হবি। 

পূিশ বেবিবত সংস্কৃত পড়া না থাকবলও আবিদন করা  াবি। 

    আবিদন প্রবিয়া ও ভবতশ 
১) www.rkmveda.org এই ওবয়িসাইবি প্রদি আবিদন 

    পত্র অনু ায়ী Online আবিদন করবত হবি। 

২) আবিদন করার বিষ তাবরখ্: ১৫ আগস্ট ২০২০ 

৩) মাধযবমক পরীক্ষার প্রবত বিষবয় প্রাপ্ত নম্বর এিং গড় নম্বর 

    আবিদন পবত্রর সবঙ্গ জানাবত হবি। 

৪) ভবতশর জন্য বকান বলবখ্ত পরীক্ষা অনুবষ্ঠত হবি না। 

৫) প্রাথশীর আবিদন পত্র ও মাকশিীবির বভবিবত োত্রবদর 

    ভবতশ বনওয়া হবি। 

৬) আবিদনকারী োবত্রর মাধযবমক পরীক্ষার অবরবজন্যাল 

    মাকশিীবির েবি(Photo) বনম্নপ্রদি বহায়ািস্যাপ নাম্বাবর 

    পাঠাবত হবি। 

৭) আসন-সংখ্যা সীবমত, তাই োত্রবদর  থািীঘ্র আবিদন 

    করবত হবি। 

৮) বিদযালবয়র বঠকানা - বিবিকানন্দ বিদ বিদযালয়, বিলড়ু 

    মঠ, হাওড়া, (বিলড়ু মঠ বেবর ঘাবির দবক্ষি বদবক)। 

৯) ভবতশর জন্য ব াগয োত্রবদর বিদ বিদযালবয় ব াগদাবনর 

    তাবরখ্  থাসমবয় Website-এ জানাবনা হবি। 

 

  ব াগাব াগ – ব্রহ্মচারী তারকচচতন্য 

   Phone – 7749075666  Whatsapp no – 8273162190 

      {ব াগাব াবগর সময় – সকাল ১০িা - বিবকল ৪িা} 
 

পাঠযিবমর বিবিষ্ট্য 
১) বিদ বিদযালবয় একাদি বথবক দ্বাদি বেবি 

    প শন্ত পড়াবনা হয়। 

২) ইংবরবজ, কবম্পউিার ইতযাবদ আধুবনক বিষয় 

    পাঠয থাকবলও বিদ এিং সংস্কৃত বিবিষ-ভাবি 

    পড়াবনা হয়। 

৩) নতনু োত্রবদর সংস্কবৃত কবথাপকথন, বলখ্ন 

    ও সংস্কতৃ বিষবয় পবরবচত করার জন্য বিবিষ 

    প্রবিক্ষি বদওয়া হয়। 

৪) বিদ বিদযালবয়র োত্র ভবিষ্যবত অন্যত্র 

    বিবভন্ন মহাবিদযালবয় অনায়াবস সংস্কৃত (অনাসশ) 
    পড়বত পাবর। 

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

    িযিিা বিলবুড়ই বিদযামবন্দর এিং বিবিকানন্দ 

    বিশ্ববিদযালয় নামক দুবি প্রবতষ্ঠাবন আবে। 

 

 

আবথশক অনুদান 

১) একাদি বথবক দ্বাদি বেবি প শন্ত বিনা িযবয় 

    পড়াবিানাও থাকা ও খ্াওয়ার িযিিা 
    বিদ বিদযালয় কবর। 

২) বিদযালবয় অধযয়ন সমাবপ্তর পর অন্যত্র 

    সংস্কৃবত উচ্চ বিক্ষার জন্যও দুুঃি ও ব াগয 
    োত্রবদর জন্য বিদ বিদযালয় বথবক অথশসাহা য 
     করা হয়। 
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