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Date: 01/04/2020
Dear Students,
Hope by the blessings of Sri Sri Thakur, Sri Sri Maa and Swamiji you are all safe and
sound at home along with your near and dear ones in these extremely difficult times
brought by the Corona virus pandemic.
As the deadly virus continues to wreak havoc globally, like most other affected
countries , India has also been placed under lockdown bringing our vast country to
a virtual standstill,and disrupting our life completely.
We have no clue as yet as to when we will be able to resume our normal routine.
Hope by the blessings of Almighty our ordeal will end soon.
However,our students cannot sit idle at this time. They must utilitise this period of
quarantine to finish their prescribed syllabus and prepare themselves as well as they
can for the examinations ahead.
Under the circumstances, especially keeping in mind the interest of the students of
Class X, we have opened a YouTube channel named Ramakrishna Mission
Vidyapith Purulia. Our respected teachers of different subjects will discuss various
important topics on this channel regularly for the benefit of the Madhyamik
students.
Of course the utmost importance at this hour is to stay well.Please follow the
instructions of the government and stay safe at home.
May the Holy Trio bless us all and deliver us from this unprecedented catastrophe
soon.
With love and best wishes,
Br. Ajeyachaitanya
Headmaster
Ramakrishna Mission Vidyapith
Purulia
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তারিখ: ০১/০৪/২০২০
প্রিয় ছাত্রবৃন্দ,
আশা কপ্রি ঠাকুি, মা, স্বামীজীি কৃ পায় সবাই ভাল া আলছা। এই মুহূলতে আমিা এক মহামািীি
সামলে দাাঁপ্রিলয়। কলিাো ভাইিালসি প্রবষাক্ত ছছাবল সািা পৃপ্রিবী আজ প্রদলশহািা। ভািতবষে সহ
সািা পৃপ্রিবীলত আজ জেজীবে স্তব্ধ। চ লছ কডাউে। জরুিী পপ্রিলষবা ছািা সবই আজ বন্ধ।
এই পপ্রিপ্রিপ্রতলত প্রবদযাপীলঠি ছাত্রলদি প্রবলশষ কলি দশম ছেণীি কিা ছভলব Ramakrishna
Mission Vidyapith Purulia োলম একটি YouTube channel ছ া া হ ।
চযালেল

এই

প্রবদযাপীলঠি প্রশক্ষক মহাশলয়িা প্রবপ্রভন্ন প্রবষলয় ছছাল া ছছাল া পর্োলয় আল াচো কিলবে।

ছেণীকলক্ষ ছর্ ভালব পিালো হয় ছস ভালব ো হল ও র্ত ু কু পািা র্ায় প্রশক্ষলকিা ছতামালদি পালশ
িাকলবে।
প্রকন্তু সবাি আলে িলয়াজে ছতামালদি সুি িাকা। ডাক্তাি, ছকন্দ্র ও িাজয সিকাি ছর্ সব প্রেলদে শ
প্রদলয়লছে ছসগুপ্র অবশযই পা ে কিলব। ঠাকুি - মা - স্বামীজীি কালছ সকল ি মঙ্গ কামো কপ্রি।
আশা কপ্রি ুব তািাতাপ্রি আমিা এই দুুঃসময় অপ্রতক্রম কিলত পািব ও ছতামালদি সলঙ্গ আবাি
প্রমপ্র ত হলত পািব।সকল ি মঙ্গ ছহাক।
িীপ্রত ও শুলভচ্ছাসহ,
ব্রহ্মচািী অলজয়চৈতন্য
প্রধান্ রিক্ষক
িামকৃ ষ্ণ রমিন্ রিদ্যাপীঠ, পুরুরিযা

