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সাহাপিপিয়া – ইউনেসন া ফেন াপিি ২০১৯ 

অ্যানেক্সার ৫ 

পেয়ম ও ির্তাব ী 

১) পেব তাপির্ আনবদে ারীনদর ২৮ সপ্তানহর মনযয (  ১ া ফসনেম্বার ২০১৯ ফেন  ১৫ই মািত 

২০২০) ফেন াপিি প্র ল্প ফিষ  রনর্ হনব। 

২) সাযারণ ভানব সাহাপিপিয়ার ববপিষ্ট ফে পবষনয়,- প্রবন্ধ (র্েযিঞ্জি সনমর্), কু্ষদ্র 

র্েযপিত্র(সাবটাইট  ও মূ বক্তবয সহ) বা দুটটর পমশ্রনণ পেপম তর্ ফ ানো পবনিষ পবষয় অ্েবা 

ফসই পবনিষ পবষয়ন  প্র াি  রার সহায়  অ্েয এ টট পবষয়(র্েযিঞ্জিসহ) পবনিষনের সনে 

সাক্ষাৎ ানরর প্রপর্প পি গ্রহণ, পভপিও ও অ্পিও পিপিিং, পিত্রাগার, আন া পিত্র সমপির্, 

দৃিযপ্রযাে রিো। পেব তাপির্ আনবদে ারীনদর আনবদেিনত্র ো ো উনেখ  রা হনয়নে, অ্বিযই 

র্া জমা পদনর্ হনব। সময়সীমা ফ ানোমনর্ই অ্পর্ক্রম  রা োনব ো। সাহাপিপিয়া ফ খা ও 

র্েযপিত্র সম্বনন্ধ এ টট পবনিষ যারা অ্েুসরণ  নর। অ্যানেক্সার িানর প্রদত্ত েমুোগুপ  

ওনয়বসাইনট িাওয়া োনব। 

৩) ফেন াপিনির জেয সমূ্পণ ত িাপরশ্রপমন র ভারর্ীয় অ্ে তমূ য ৪৪,৪৪৫/-(িুয়াপেি হাজার 

িারনিা িয়ঁর্াপেি)। েোনোগযভানব  াজ ফিষ  রার পভপত্তনর্ র্া ফদওয়া হনব সম্মাে দপক্ষণা 

ও অ্েযােয খরনির জেয। ১৯৬১ খীস্টানে পেয তাপরর্ আয় র আইে অ্েুসানর আয় নরর 

িপরমাে বাদ পদনয় ফেন া হানর্ িানবে ৪০,০০০/। আঞ্চপ   ভাষার গনবষ রা আনরা 

১০,০০০/িে তন্ত িানবে র্ানঁদর  াজ অ্েুবাদ  রানোর জেয। এই িাপরশ্রপম  র্ারঁা পেপদতষ্ট খরি 

অ্েুসানর, প্রমাণ িত্র দাপখ   রার পভপত্তনর্ িানবে। এবিং অ্েুবানদর মােও এনক্ষনত্র পবনবপির্ 

পবষয় রূনি গণয হনব। এ োড়া আর ফ ানো আপে ত  সহায়র্া িাওয়া সম্ভব েয়।  

৪) উপেপখর্ সাম্মাপে  পর্েটট িে তানয় ফদওয়া হনব। িুঞ্জক্তিনত্র স্বাক্ষনরর িনর ২০ ির্ািংি, প্রেম 

দুটট  াজ ফিষ  নর জমা ফদওয়া ও র্া মনোেীর্ হওয়ার িনর ৪০ ির্ািংি এবিং সমূ্পণ ত  াজ 

জমা ফদওয়া ও সাহাপিপিয়ার মনোেীর্ হওয়ার িনর বাপ  ৪০ ির্ািংি ফদওয়া হনব। আঞ্চপ   

ভাষায় োরঁা  াজ  রনবে র্ানঁদর অ্েুবানদর জেয ১০,০০০/ ফদওয়া হনব ফেন াপিি ফিষ  নর 

 ানজর মূ যায়ে ও িে তান ািোর িনর।         

৫) আনবদে ারীন  প্রেম িে তানয় ফমাট প্রনদয় অ্নে তর  ুপড় ির্ািংি ফদওয়া হনব। এর জেয 

আনবদে ারীর িযাে  ািত,  যােনস ি ফি / বযানের পবস্তাপরর্ পববরণ আর িুঞ্জক্তিনত্রর 

ির্তােুোয়ী রাজী হওয়ার এ টট পেয়মােুসারী প্রমাণিত্র প্রনয়াজে।  

৬)   াজ ফিষ হন , সাহাপিপিয়ার  ানে র্া গ্রহণীয় হবার পভপত্তনর্ িরবর্ী িে তায়গুপ র ফদয় 

িাপরশ্রপম  প্রদাে  রা হনব।  ানজর মূ যায়ে ও আন ািোর জেয সাহাপিপিয়া িার ফেন  ে 

সপ্তাহ সময় ফেনব। র্ারিনর িাপরশ্রপম  ফদওয়া হনব। 



2 
 

৭) পেব তাপির্ আনবদে ারী প্রপর্ মানস  ানজর প্রগপর্ সম্বনন্ধ ই-নম  িাঠানবে, এটট বাঞ্ছেীয়। 

সমূ্পণ ত  াজটটর জেয প্রােপম  ভানব িপর পল্পর্ অ্নে তর িপরমাে প্রেম মানসই জাোনর্ হনব।  

৮) পেপম তর্ ও সিংরপক্ষর্ সমস্ত উিাদাে সাহাপিপিয়ার ওনয়বসাইনট আিন াি  রা হনব। 

ইন্টারনেনটর মাযযনম ের্দরূ সম্ভব পবস্তীণ তভানব োে, গনবষণা ও পিল্পসৃটষ্টন  সাযারনণর  ানে 

ফি ৌঁনে পদনর্ সাহাপিপিয়া অ্েী ারবদ্ধ। স্রষ্টার সমূ্পণ ত  ৃপর্ত্ব উপেপখর্ হনব। এই  াজ 

সাহাপিপিয়ার INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (IPR)  আইনের অ্ন্তভুতক্ত  রা হনব। (CC-

BY-SA 4.0) পেব তাপির্ আনবদে ারীনদর  ানজর স্বী ৃপর্ ফদওয়া হনব।  

৯)  সাহাপিপিয়া এবিং ইউনেসন া এই  াজগুপ  আিংপি  বা সমূ্পণ ত ভানব ফে ফ ানো মাযযনম 

প্র াপির্ ও বযবহার  রনর্ িানর। ফেন ানদর অ্েুমপর্ এনক্ষনত্র আবপিয  েয়। এর জেয 

অ্পর্পরক্ত িাপরশ্রপম  ফদওয়া হনব ো। র্নব প্রািয মে তাদা ফদওয়া হনব।    

 

১০) ফ ানো পবষয়বস্তু অ্িেনের বা পবর্ তমূ   মনে হন , অ্েবা অ্েয ফ ানো  ারণন  

সের্ মনে  রন  সাহাপিপিয়ার র্া সপরনয় ফেওয়ার অ্পয ার আনে। 

১১) পেব তাপির্ আনবদে ারীর ফেন াপিনির  াজ েপদ অ্োর্সানর বা পবোেুমপর্নর্ অ্েয 

ফ ানো মাযযনম প্র াপির্ হয় র্নব সাহাপিপিয়া এবিং ইউনেসন া র্ার জেয দায়ী ো নব ো।  

১২)এই  ানজর পবষনয় ফ ানো রৃ্র্ীয় িনক্ষর  াে ফেন  বেপর্ র্া  ঙ্ঘনের দাবী এন , 

১৯৫৭ পিস্টানে প্রবপর্তর্ ভারর্ীয়  পিরাইট অ্যানের ফস িাে ৫১, ৬৩ এবিং ৬৫ অ্েসুানর 

সাহাপিপিয়া এবিং ইউনেসন া  ফসজেয দায়বদ্ধ ো নব ো। ফেন া সাহাপিপিয়ান  ফে  াজ 

জমা ফদনবে র্া অ্বিযই ফম প   হনর্ হনব। র্া ফেে অ্েয ফ ানো মাযযম ফেন  িুেরুৎিাপদর্ 

ো হয়। সমস্ত ফিি  রা  াজ ‘অ্যাপন্ট প্ল্যাপগয়াপরজম   সেট ওয়ার’ দ্বারা োিাই  রা হনব।  

১৩) পেব তাপির্ আনবদে ারীর িক্ষ ফেন  সাহাপিপিয়া এবিং ইউনেসন া র ফেে পেরািত্তা ও 

ক্ষপর্িূরনণর বযঘার্ ো ঘনট। র্ানদর অ্পেসার,  ম তিারী, এনজন্ট এবিং পেেুক্ত বযঞ্জক্তরা (োরা 

সামপগ্র ভানব ক্ষপর্গ্রস্থ হনর্ িানর)। সমস্ত দাবী , মাম া,ক্ষপর্র অ্পভনোগ ইর্যাপদ র্ানদর 

পবরুনদ্ধ আো হন , র্ার (অ্যাটপে তর ও বযবাহারজীবীর সাম্মাপে  সনমর্) দাপয়ত্ব ও খরি 

পেব তাপির্ আনবদে ারীন  পদনর্ হনব।   

 

১৪) আনবদে ারীনদর িক্ষ ফেন , সাহাপিপিয়ার সন্তুটষ্ট অ্েুোয়ী  াজ ফিি  রনর্ ো িারা 

সময়সীমা ও ির্তাব ী মােনর্ ো িারা  

মাপস  প্রগপর্র প পখর্ ে  ফিি  রনর্ ো িারা- এমে িপরপস্থপর্র উদ্ভব হন  সাহাপিপিয়া 

র্ানদর ফেন াপিি খাপরজ  নর পদনর্ িানর। িূনব ত ফদয়া টা া আদায়  রনর্ িানর। িরবর্ী 

িাপরশ্রপম  ও ফেন াপিনির সাটটতপেন ট আটন  পদনর্ িানর। ফেন াপিি খাপরজ  রার 

বযািারটট সাহাপিপিয়া আনবদে ারীন  প পখর্ভানব জাোনব। উিনরাক্ত ফ ানো  ারণবির্ 
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‘ফেন াপিি’ খাপরজ হন  িূব ত-পেব তাপির্ আনবদে ারী সাহাপিপিয়া-ইউনেসন া ফেন া রূনি 

পবনবপির্ হনবে ো।            

 

 


