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Annexure I 

 
/ফেলািশপ স5েক7   
 
ভারতীয় সাং*ৃিতক ঐিতহ0 এবং 3ােনর ধারার নানা িবষেয় চচ9 ার সুেযাগ কের িদেত 
িবদ0ানরুাগী, িশ@াথB এবং গেবষকেদর জন0 সহিপিডয়া তােদর Fফেলািশপ কম9সূিচর চতুথ9 
সং*রণ (েফাথ9 এিডশন) সানেN Fঘাষণা করেছ। 
 
অমলূ0 সাং*ৃিতক ঐিতেহ0র সুর@া-িবষয়ক ২০০৩-এর ইউেনে-া ধারা (এরপর ইউেনে-া 
২০০৩ ধারা নােম Wচিলত), “অমলূ0 সাং*ৃিতক ঐিতেহ0র YZ[েক সাং*ৃিতক \বিচে]0র এক^ 
মখু0 চািলকাশি` এবং দীঘ9aায়ী িবকােশর িনbয়তা িহেসেব” উেeখ কের। aানীয়, জাতীয় এবং 
আgজ9 ািতক hের অমলূ0 ঐিতেহ0র YZ[ বিৃi এবং সমাজ, Fগাjী ও ব0ি` মানেুষর কােছ তােক 
আরও Fবিশ Fপৗঁেছ Fদওয়ার লে@0 সহিপিডয়া-ইউেনে-া Fফেলািশপ হল Fসই সেচতনতা গেড় 
Fতালার একp Wয়াস। ২০২০ সােলর সহিপিডয়া-ইউেনে*া Fফেলািশপp এইচp পােরখ 
ফাউেqশেনর পৃjেপাষকতা-Wাr।    
 
এই উেদ0ােগর sারা, িবিচ] সাং*ৃিতক িবষেয় তথ0িনম9াণ এবং YZ[পূণ9 গেবষণা চালােত 
গেবষকেদর উৎসািহত করা হেব, Fযখােন তাঁরা পারuিরক আদানWদান এবং সংেযাগ বিৃiর 
sারা িনেজেদর কাজেক সমiৃ করেত পারেবন। Fফেলােদর sারা কৃত এই গেবষণা এবং 
তথ0িনম9াণকম9Yিল সহিপিডয়া ওেয়ব Fপাট9 ােল Wকািশত হেব, যা অনলাইন িরেসােস9র F@ে] 
YZ[পূণ9 অবদান রাখেব।   
 
ভাষা 
 
এই বছের িনেwািeিখত ভাষাYিলেত Fফেলািশপ পাওয়া যােব – ইংেরিজ, িহিN, উদু9 , বাংলা, 
মারাy, তািমল এবং মালয়ালম। আzিলক ভাষাYিলেত গেবষণা এবং তথ0িনম9ােণ আমরা আরও 
Fবিশ উৎসাহ-দান করেবা।   
 
/যাগ<তা 
 
কলািবভাগ এবং সামািজক িব3ােনর নানা শাখায় {াতেকা|র এবং তার উেধ9 িশি@ত, অথবা 
সমতুল0 অিভ3তাস}~ ব0ি`েদর জন0 Fফেলািশপ পাওয়া যােব। আেবদেনর িবষয়ব�েত পূব9 
Fপশাগত বা িশ@াগত অিভ3তাস}~ WাথBেদর অ�ািধকার Fদওয়া হেত পাের। Fফেলািশপ 
�ধুমা] Fসইসমh WাথBরা পােবন, যাঁেদর ভারতীয় ব0াংক অ0াকাউ� রেয়েছ। আরও িবশদ 
জানার জন0, Annexure 5-এ FAQs Fদখুন।     
 
 
/ময়াদকাল 



 
৩০ অে�াবর, ২০২০ Fথেক ৩০ মাচ9 , ২০২১, এই চি�শ (২৪) সrাহ সময়-সীমার মেধ0 
Fফেলািশপ স}ূণ9 করেত হেব।  িনধ9ািরত সময়সীমার মেধ0 Fফেলািশপ স}ূণ9 করেত ব0থ9 হেল 
Fফেলািশপ বািতল করা হেব। Annexure 3-েত বিণ9ত সময়সীমার Wিত WাথBেদর নজর রাখেত 
পরামশ9 Fদওয়া হে�। 
 
 
/@িণিবভাগ   
 
FফেলািশপYিল গেবষণা, তথ0িনম9াণ, অথবা দেুটা িবভােগর িম�েণ িবভ` হেত পাের। িবভাগ 
িনব9াচেনর উপর িভি| কের, িনেচ Wদ| তািলকা Fথেক WাথBরা তাঁেদর Wকে�র জন0 FWরণীয় 
িবষয়ব� িনব9াচন করেত পােরন। সহিপিডয়ার জন0 িবষয়সূচী \তিরর লে@0  WাথBরা Annexure 
4-এ উিeিখত িনয়মাবলী Fদখেত পােরন।   
 
 
CকেDর িবষয়বF  
 
Wিতp Fফেলািশপ একp আবিশ0ক এবং িতনp ঐি�ক িবষয়ব� িনেয় গ�ত। আেবদেনর 
সমেয়, WাথBরা িতন Wকােরর িবষয়ব� িনণ9য় করেত পােরন। এছাড়া, Wিতp িনব9ািচত WাথBেক 
একp চতুথ9 িবষয়ব� জমা িদেত হেব, িবষয়pর উপের আরও পড়ােশানা এবং গেবষণা করার 
জন0 যা হেব Fরফাের� এবং উ�াবন স}দ/  গাইড-এর একটা তািলকা। অন0 িতনp 
িবষয়ব�র িবক�Yিল িনেচ Fদওয়া আেছ।   
 
িবষয়ব� I  
 

১. সিচ] সািব9ক িববরণ/পিরচয়মলূক িনব� (৫-১০p িচ]সহ ৩০০০-৪০০০ শ�), বা   
২. ��ৈদেঘ90র তথ0িচ] (ইংেরিজ ভাষাgরসহ তথ0িচে]র সময়সীমা 15-20 িমিনট, সে¤ 
৫০০-৮০০ শে�র একp সারসংে@প) 

 
িবষয়ব� II এবং III 

১. িনিদ9¦ িবষয়িনভ9 র িনব� (৩-৫p িচ]সহ ১৫০০-২০০০ শ�), অথবা  
২. একজন িবেশষ3/পি§ত/েপশাদার ব0ি`র সে¤ গেবষণার িবষয় স}েক9  সা@াৎকার 
(ন0ূনতম ১০p Wে¨া|র-সহ ১৫০০ শ�) 
৩. একজন িবেশষ3/পি§ত/েপশাদার ব0ি`র সে¤ গেবষণার িবষয় স}েক9  সা@াৎকার 
(ন0ূনতম ১০p Wে¨া|র-সহ ১৫০০ শ�) 

 
এছাড়া, আzিলক ভাষাYিলেত কম9রত িনব9ািচত WাথBেদর তাঁেদর কাজ ইংেরিজেত অনবুাদ কের 
িদেত হেব। তার আেগ Fকানও একp নমনুা অনবুাদ সহিপিডয়ােক িদেয় অনেুমাদন কিরেয় িনেত 
হেব। 
 



আিথ7ক সহায়তা 
 
 
িনব9ািচত WাথBেদর ৪০,০০০ টাকার একp পুর*ার ম©রু করা হেব, যা িনিদ9¦ িবষয়ব� স}ূণ9 
করার উপর িভি| কের, িতনp িকিhেত ছাড়া হেব। আzিলক ভাষাYিলেত কম9রত Fফেলাগণ 
অনবুােদর জন0 অিতির` ১০,০০০ টাকা পােবন (অনবুাদক-েWিরত চালান সহিপিডয়া-কতৃ9 ক 
অনেুমাদেনর পর)।     
 
আেবদেনর িনয়মাবলী 
 
আেবদেনর অংশ িহেসেব িনেw উিeিখত ব�Yিল জমা িদেত হেব: 
 
১. িশ@াগত Fযাগ0তা এবং অিভ3তার উেeখ-সহ একটা সংি@r জীবনপ©ী   
 
২. ২০০-৩০০ শে�র একp সারসংে@প সহ, ১০০০-১৫০০ শে�র একp Whািবত গেবষণা 
পিরক�না, Fযখােন থাকেব, 
 
ক. কােজর পিরসর 
খ. FWরণীয় িবষয়ব� িনব9াচন 
গ. গেবষণার পiিত এবং সময়সীমা 
 
৩. িবষয়ব�র িনব9াচেনর উপর িভি| কের, অgত ১৫০০ শে�র (গেবষণার জন0) একp Fলখা 
নমনুা (পূেব9 িলিখত Wব�), চলি«]-িনম9াণ/িভিডও�ািফর F@ে] WাথBেদর দ@তা যাচাইেয়র জন0 
৫-১০ িমিনেটর একp িভিডও ি¬প (তথ0 িনম9ােণর জন0), এবং দpু িবষয়ব� িনব9াচেনর F@ে] 
িভিডও ি¬প এবং Fলখা দpুই পাঠােনা আবিশ0ক। 
 
৪. অনিধক ১৫p িশেরানােম িবষয়pর উপর িবদ0মান সািহত0/�®পি© অথবা কােজর তািলকা 
 
িনয়ম এবং শত9 াবলীর জন0 Annexure 2, Fফেলািশেপর িনধ9ািরত সময়সীমার জন0 Annexure 3 
এবং সহিপিডয়ায় িবষয়সূিচ \তিরর িনয়মাবলীর জন0 Annexure 4 Fদখেত WাথBেদর পরামশ9 
Fদওয়া হে�।  
 
 


