
॥ বন্দে সংসৃ্কতম্ ॥ 

ওঙ্কারনাথন্দেবায় গুরন্দব রমাত্মন্দন     
প্রণতন্দেশনাশায় সংসৃ্কতমূতত ন্দয় নমঃ   

শ্রী শ্রী সীতারামোস ওঙ্কারনাথ সংসৃ্কত শশক্ষা সংসদ্ 

ররশিন্দেশন নং – এম/৫৪৯৭৩ 
মুখ্যকার্তালয়ঃ – ববকুন্ঠধাম ১০৭, সেত ান এশিশনউ, রকালকাতা – ৭০০০২৯ 

েরূিাষঃ – ০৩৩-২৪৬৬-৪৯৮৩, চলমান-েরূিাষঃ – ৯৯৩৩৮২৬২১১ 
 

রীক্ষান্দকন্দ্রং - েশক্ষন্দণশ্বর অেযাীঠ ন্নো শবেযামশেরম্ 

 
মান্াাঃ মাভাগাাঃ, 
                   বিনয়বনবিদনম্ যৎ শ্রী শ্রী ীতারামদা ওঙ্কারনাথ ংসৃ্কতবলক্ষাংদাঃ িাবিকংসৃ্কতরীক্ষা ১৪২৯িঙ্গাবে 
(২০২২বিষ্টাবে) বনম্নববিতবদিবু ভবিতা । 

১) প্রথমারীক্ষা – ১৪২৯বঙ্গান্দে রৌষমাসসয েশতমশেবন্দস(আং-২৬/১২/২০২২) রসামবাসন্দর িশবষযশত । প্রথমত্রসয 
রীক্ষাসময়ঃ  প্রাতঃ ১০-০০ বােনতঃ ১-০০ বােনর্তন্তম্ । শিতীয়ত্রসয চ রীক্ষাসময়ঃ রাহ্ণঃ ২-০০ বােনতঃ ৫-০০ 
বােনর্তন্তম্ । 

২)  মধযমারীক্ষা – ১৪২৯বঙ্গান্দে রৌষমাসসয একােশতমশেবন্দস(আং-২৭/১২/২০২২) মঙ্গলবাসন্দর িশবষযশত । 
প্রথমত্রসয রীক্ষাসময়ঃ প্রাতঃ ১০-০০ বােনতঃ ১-০০ বােনর্তন্তম্ । শিতীয়ত্রসয চ রীক্ষাসময়ঃ রাহ্ণঃ ২-০০ বােনতঃ 
৫-০০ বােনর্তন্তম্ । 

৩) উাশধরীক্ষা – ১৪২৯বঙ্গান্দে রৌষমাসসয িােশতমশেবন্দস(আং-২৮/১২/২০২২) বুধবাসন্দর িশবষযশত । প্রথমত্রসয 

রীক্ষাসময়ঃ প্রাতঃ১০-০০ বােনতঃ ১-০০ বােনর্তন্তম্ । শিতীয়ত্রসয চ রীক্ষাসময়ঃ রাহ্ণঃ ২-০০ বােনতঃ ৫-০০ 
বােনর্তন্তম্ । ১৪২৯বঙ্গান্দে রৌষমাসসয ত্রন্দয়ােশতমশেবন্দস(আং-২৯/১২/২০২২) বৃহস্পশতবাসন্দর িশবষযশত । তৃতীয়ত্রসয 
রীক্ষাসময়ঃ প্রাতঃ ১০-০০ বােনতঃ ১-০০ বােনর্তন্তম্ । চতুথতত্রসয চ রমৌশখ্করীক্ষাসময়ঃ রাহ্ণঃ ২-০০ বােনতঃ ৫-০০ 
বােনর্তন্তম্ । 

৪) রীক্ষায়াাঃ আবিদনত্রম্ ১৪২৯ িঙ্গাবে পৌমা্ প্রথমবদিাভ্ন্তবর মুি্কাযিাবয় পপ্রণীয়ম্ । স্তববিতাবিদনত্রম্ 
প্রবতব্াবিদনত্রম্(পেরক্স) চ গ্রা্ম্ ভবিত   ।  

৫)  প্রথমারীক্ষায়াঃ রসবাশুল্কম্ – ১০০রূযকাশন, মধযমারীক্ষায়াঃ রসবাশুল্কম্ – ১৫০রূযকাশন,                            
উাশধরীক্ষায়াঃ রসবাশুল্কম্ – ২০০রূযকাশন চ ।  

৬) াঠযশবষয়া: - পিদাঃ, ি্াকরণম্, প্রাচীনাবত্ম্, ুরাণম্, সৃ্মবতাঃ, পৌবরাবত্ম্, দলিনম্, ন্ায়দলিনম্, ভবিলাস্ত্রম্, 
আধুবনকাবত্ম্, পে্াবতলাস্ত্রম্, স্বতন্ত্র্ ংসৃ্কত্ উাবধরীক্ষা চ । (Special Sanskrit Diploma Course) 

৭) রীক্ষাপ্রশ্াাঃ চতুপ্রিকারকাাঃ ভবি্বন্ত ।  

ক) বহুববকশিকাঃ প্রশ্াঃ (Multiple Choice Question) 

খ্) লঘুপ্রশ্াঃ (Short type Question) 

গ) নাশতলঘুপ্রশ্াঃ (Question whose answers should be of moderate length) 

ঘ) েীঘতপ্রশ্াঃ (Essay type Question) 

৮)  রীক্ষায়াঃ সময়ঃ - প্রবতত্র্ কৃবত াধি ঘণ্টাত্রয়ম্  ভবি্বত ।   
শবঃ দ্রঃ –  ক)  স্বশুন্দল্কন রিািনবযবস্থা কতত বযা তত্র চ কুনবযবস্থা শি অেযাীঠমশেন্দর  ৷                                              

খ্)   তত্র শস্থত্বা রর্ রীক্ষাম্ োতুশমচ্ছশন্ত রত কৃয়া শীতবস্ত্রাশন অনন্দয়য়ুঃ ৷  
রীক্ষা শবষন্দয় সন্দবতষাম্ হাশেত কম্ সহন্দর্াগম্ কাময়ামন্দহ । 

িবতাম্ শুিাশথতনঃ 
 

ড. সুন্দরশ কুমার বন্দোাধযায়      শ্রী শিিয় শমত্র    ধযাক ওমপ্রকাশ ান্দে 

ররশিষ্ট্রারঃ        কার্তকরী সিাশতঃ     সিাশতঃ 
 
রর্াগান্দর্াগকরণনায়ানুসর্ত্তবযাঃ- শ্রী াথতপ্রশতম চক্রবতী             উেয়কুমার রায়          শ্রী িয় বন্দোাধযায়  

              ৯০৫১৪৭৩১৬০    ৯৮৩৬২১২১৩০     ৯৮৭৪১৪৪৬৪৭  


