
সাহাপিপিয়া-ইউনেসন া ফেন াপিি ২০১৯ (2019)  

Annexure I 

ফেন াপিি সম্পপ িত বক্তবয সাহাপিপিয়ার িক্ষ ফেন  এ টি সােন্দ ফ াষো- 

ভারনতর সমৃদ্ধ সাাংসৃ্কপত  ঐপতহয সম্পন ি গনবষণার জেয  উৎসাহী ছাত্রছাত্রী ও পবদ্যােুরাগী 

বযক্তক্তনদ্র এ টি সুন াগ ফদ্ওয়া হনে, এই পেনয় তৃতীয়বার। 

অমূ য সাাংসৃ্কপত  ঐপতনহযর সুরক্ষার জেয ইউনেসন ার ২০০৩ এর সনে ে( া এরির 

ইউনেসন া ২০০৩ সনে ে োনম উপিপিত) ‘অমূ য সাাংসৃ্কপত  ঐপতনহযর ববপিত্র ও দ্ী িস্থায়ী 

পব ানির গুরুত্ব সম্পন ি সনিতেতা গনে ফতা া’এইভানবই পবষয়টিন  উনিি  রা হনয় োন । 

স্থােীয়, জাতীয় ও আন্তজিাপত  স্তনর সাাংসৃ্কপত  ঐপতনহযর   গুরুত্ব সম্পন ি সনিতেতা গনে 

ফতা া আমানদ্র উনেিয।দ্য সাহাপিপিয়া-ইউনেসন া ফেন াপিি এই িপর ল্পোন  রূিাপয়ত 

 রার এ টি প্রয়াস। এইভানব ক্রমি আনরা পবস্তীণ ি সমাজ, ফগাষ্ঠী ও বযক্তক্তমােুনষর  ানছ 

ফি ৌঁছানো সম্ভব।দ্য সাহাপিপিয়া-ইউনেসন া ফেন াপিি এই ২০১৯ ভারত সর ানরর 

সাংসৃ্কপতমন্ত্র  দ্বারা অেুনমাপদ্ত। 

এই উনদ্যানগর েন , সাাংসৃ্কপত  জগনতর ববপিত্রময় ফক্ষনত্র তেযেপেবদ্ধ ও জটি  গনবষণার 

 াজ িা ানত ‘ফেন াগণ’ উৎসাপহত ফবাধ  রনবে। 

িারষ্পপর  ফ াগান াগ ও আদ্ােপ্রদ্ানের মাধযনম তা াঁরা সমৃদ্ধ হনবে। তা াঁনদ্র পেজস্ব 

সৃজেিী তার ফক্ষনত্র উন্নততর অবদ্াে রািনত িারনবে। ফেন ানদ্র দ্বারা সম্পাপদ্ত এই 

গনবষণা এবাং তেযপেম িাণ সাহাপিপিয়া ওনয়বনিািিান  প্র াপিত হনব।  

ভাষা – এই বছনর পেম্ন প পিত ভাষাগুপ নত ফেন াপিি িাওয়া  ানব। ইাংনরক্তজ, পহক্তন্দ, বাঙ া, 

তাপম  ও মা য়া াম। 

ফ াগযতা – স্নাতন াত্তর  

আনবদ্নের িদ্ধপত  

আনবদ্নের প্রেম স্তনর  া প্রনয়াজে 

১) পিক্ষাগত তেয ও অপভজ্ঞতার পববরেী  

২) অেপধ  ২৫০ িনের সারসাংনক্ষিসহ ১০০০িনের এ টি িপর ল্পোর ফরিাপিত্র।  ানজর 

সনে অন্তরে িপরিয়সনমত তার িপরসর জাোনত হনব। প্রস্তাপবত পবষয়বস্তু পেব িািনের মনধয 

পেপদ্িষ্ট পবষনয়  ানজর িপরসর, গনবষণার িদ্ধপত স্পষ্টভানব জাোনত হনব। ফ াে সময় ান র 

িপরনপ্রপক্ষনত  াজটি হনে এবাং সমসামপয়  সাপহতয/ ানজর সনে  তিাপে িপরিয় আনছ 

তা উনিি  রা প্রনয়াজে। সাহাপিপিয়ার  ম িধারার সনে প্রস্তাপবত িপর ল্পোটির সাজ ুয ো া 

প্রনয়াজে।  



৩) গনবষণার জেয িূব িপ পিত এ টি প্রবনের েমুো (অন্তত ১৫০০ িনের) িাঠানত হনব। 

পবষয়বস্তু পেব িািনের উির পভপত্ত  নর পিত্র পেম িাণ/পভপিওগ্র্যাপে অেবা দু্টিনতই প্রােীনদ্র 

দ্ক্ষতা পেধ িারনণর জেয এ টি ৫ ফেন  ১০ পমপেনির পভপিওপিনির URL প ঙ্ক িাঠানত হনব।  

৪)প্রস্তাপবত পবষয়টি পেনয়  াজ  রার জেয গ্র্ন্থিঞ্জী /বতিমাে সাপহতয বা  ানজর তাপ  া। 

 (অেপধ  ১৫টি) 

 সময়সীমা 

১ া ফসনেম্বার ২০১৯ ফেন  ১৫ই মািি ২০২০র মনধয ফেন াপিি ফিষ  রনত হনব। অেযোয় 

তা বাপত  হনয়  ানব। পবষয়টি Annexure 3 ফত উপিপিত আনছ।  

ফেপণপবভাগ 

ফেন াপিি গনবষণাপভপত্ত , তেযপেম িাণপবষয়  অেবা এই দু্টির সক্তে নেও হনত িানর। 

পবষয়পেব িািনের পভপত্তনত আনবদ্ে ারীরা তা াঁনদ্র  ম িধারা পেরূিে  রনবে। Annexure 4  

দ্রষ্টবয।  

পবষয়বস্তু  

প্রপতটি ফেন াপিনি পতেটি ঐক্তে  পবষয় রািনত হনব। আনবদ্েিত্র িাঠানোর সমনয় 

পেম্নপ পিত পবষয়গুপ  ফেন  পতেটি ফবনছ ফেওয়া ফ নত িানর। 

পবষয় -১(ফ  ফ ানো এ টি ফবনছ পেে) 

১)সপিত্র ি িনবক্ষণ/রিো (৫ফেন  ১০টি ছপবসহ ৩০০০িনের মনধয প পিত)  

২)  ১৫-২০ পমপেনির সাংপক্ষপ্ত তেযপিত্র (ইাংনরক্তজ সাবিাইি  ও ৫০০ িনের মনধয প পিত 

এ টি সারসাংনক্ষিসহ) 

 

পবষয় -২(ফ  ফ ানো ২টি ফবনছ পেে) 

১) সাম্প্রপত  পবষয়পেভির রিো(৩ ফেন  ৫টি ছপবসহ ১৫০০িনের মনধয)  

২) আন া পিত্রিঞ্জী(সাংপক্ষপ্ত বণ িোসহ ৩০-৫০টি ছপব) অেবা আন া পিত্রসম্বপ ত রিো 

 (সাংপক্ষপ্তবণ িোসহ ২০টি ছপব ও পিত্রপেভির বণ িোর উিন াপগতা সম্পন ি ফ িা ৫০০-৮০০ 

িনের মনধয এ টি রিো) 

৩) ফ ানো পবনিষজ্ঞ/ পবনদ্যাৎসাহী/ পবপিষ্ট মীর সনে প পিত সাক্ষাৎ ার (১৫০০ িনের মনধয 

অন্তত ১০টি প্রননাত্তর সম্বপ ত) 

এছাো আঞ্চপ   ভাষায়  াজ  রনত ইেু  পেব িাপিত আনবদ্ে ারীনদ্র  ানজর পবষয় 

ইাংনরক্তজনত অেুবাদ্  নর পদ্নত হনব। 



১) অেুবাদ্সহ রিো 

২) তেযপিনত্রর িাে্িুপ পি ও সাবিাইিন র অেুবাদ্     

৩) সাক্ষাৎ ানরর অেুবাদ্  

পেব িাপিত আনবদ্ে ারীনদ্র প্রািয িাপরেপমন র িপরমাে  Rs.44,445 (৪৪,৪৪৫/-) (১৯৬১ 

পিস্টানে প্রিপ ত আয় র আইে অেুসানর আয় র বাদ্ পদ্নয় এর িপরমাে হনব Rs.40,000 

(৪০,০০০/-)পেয়মােু ায়ী  াজ ফিষ  রার পভপত্তনত এই অে ি পতে দ্োয় ফদ্ওয়া হনব। স্বাক্ষপরত 

িুক্তক্তর উির পেভির  নর প্রন াজ  এই অে ি প্রদ্াে  রনবে।  

 া াঁরা আঞ্চপ   ভাষায়  াজ  রনবে তা াঁরা অেুবানদ্র জেয Rs.10,000 (১০,০০০/-) িা া ি িন্ত 

বােপত িাপরেপম  িানবে। (অেুবাদ্  নম ির িা াে দ্াপি   রার িনর)  

 


