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Annexure IV 

িবষয়ব?র িববরণ 

 

গেবষণা 

!কানও এক( িবষয়, তা স0ূণ3 নতুন !হাক িক িবদ7মান, স9ক সূ:সহ !সই িবষয়( স0েক3  িনয়মানুগ ও পু?ানুপু? 
অনুসAােনর মাধ7েম নতুন বা এক( স0ূণ3 িভE িদক ও তৎসহ এক( উপসংহার উIাপন করা Jেয়াজন। গেবষণার !Mে: 
Jাথিমক এবং পূব3কৃত, P’ধরেনর সূ: িনেয়ই আেলাচনা করা Jেয়াজন। গেবষণাJাথU যিদ এই মাধ7ম( !বেছ !নন, তেব 
!সেMে: তাঁেক িলিখত JবA !Jরণ করেত হেব। 

তথE িনমGাণ 

!কানও এক( িবষয়, তা স0ূণ3 নতুন !হাক িক িবদ7মান, তথ7িচ: বা আেলাকিচ: Jদশ3েনর মাধ7েম !সই িবষয়(েক উIাপন 
করেত হেব। গেবষণাJাথU যিদ এই মাধ7ম( !বেছ !নন, তেব !সেMে: তাঁেক [শ7-]াব7 িবষয়ব^ !Jরণ করেত হেব। 

সিHিলত  

এই মাধ7ম( !বেছ িনেল গেবষণাJাথUেক িলিখত JবA এবং [ি_ল` িবষয়ব^, P’ধরেনর !Jরণীয় িবষয়ব^ই জমা িদেত 
হেব। 

/লখার িনয়মাবলী 

গেবষণা JবAbিল িলখেত হেব সাধারণ পাঠেকর কথা !ভেব, িবেশষdেদর কথা !ভেব নয়। !সজন7 JবেAর ভাষা হেত 
হেব সহজেবাধ7 এবং efg। !লখায় !কােনারকম অপভাষার ব7বহার বা সূে:র অh_তা বজ3 নীয়। 

!লখায় মেনাiািহতা একাj কাম7 এবং !সখােন বণ3না ও যুিk সাজােনার !Mে: সlিত ও ভাষার গাঁথুিন িবেশষভােব 
Jেয়াজনীয়। এখােন দীঘ3 ও সংবত3  বােক7র ব7বহার এিড়েয় যাওয়াই !]য়, !সইসেl ব7বহায3 শoও হওয়া উিচত সহজ। 

Jিত( JবA এবং িভিডওর !শেষ স9ক সূ: উেqখ করা জrির। Jিত( !Jরণীয় িবষয়ব^র সেl তথ7পিs/iuপিs/সূ:াবলীর 
এক( িবvািরত তািলকা জমা িদেত হেব।  

আwিলক ভাষায় কােজর !Mে: ইউিনেকাড ফy ব7বহার করা বাzনীয়। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• তরজাগান 
• িব�ুপুর ঘরানার শা�ীয় সlীত 

 

 



/Kরণীয় িবষয়ব? – ১: /যেকােনা একR /বেছ িনন 

১. সিচ: সািব3ক আেলাচনামূলক JবA: এই JবA(েক হেত হেব গেবষণার িবষেয়র উপর সািব3ক ভূিমকা-িনভ3 র। শoসংখ7া 
অনিধক ৩০০০। এই অংেশ থাকেব সংি�_ িবষয়(র অjগ3ত িভE িভE �বিশ_7 স0েক3  িবvািরত আেলাচনা, মূল িবচায3 
িবষয়bিল স0েক3  িনেদ3 শ, পূব3কৃত কােজর উেqখ এবং গেবষণার ভিবষ7ৎ পিরসর স0েক3  আেলাকপাত। !য িবষেয়র !Mে: 
[ি_ল` !কানও Jদশ3ন স�ব নয়, এমন িবষয় ছাড়া অন7 !যেকােনা িবষেয়র !Mে:ই JবেAর সেl িশেরানাম-সহ ৫-১০( 
আেলাকিচ: িদেত হেব। িযিন গেবষণা করেবন, Jত7াশামেতা তাঁর িনেজরই JবA( !লখা উিচত, তেব িতিন চাইেল !লখার 
জন7 !কানও একজন অিভd ব7িkেক িনযুk করেত পােরন। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• তরজাগান: বাঙািলর এক( পর0রীণ সং�ৃিতচচ3 ার সAােন 
• ভারতীয় শা�ীয় সংগীেতর িব�ুপুর ঘরানা 

২. e�ৈদেঘ37র তথ7িচ: (সময়সীমা ১৫-২০ িমিনট): সিচ: JবেAর !য উে�শ7, e�ৈদেঘ37র তথ7িচ:(েতও !সই একই 
উে�শ7 !যন সািধত হয়, !সিদেক নজর রাখেত হেব। এক( সািব3ক সুh_ বণ3নার এবং !ক�ীয় িবষয়(র efতার মাধ7েম 
সািব3ক িবষয়(র স0েক3  এক( Jাsল ধারণা তথ7িচে: ফু(েয় তুলেত হেব। Jিত( িভিডওেত ইংরািজ ভাষায় সাবটাইেটল 
থাকা জrির। 

িভিডওর সেl ৫০০ শoসীমার মেধ7 এক( িলিখত সারসংেMপ িদেত হেব। তথ7িচে:র ভাবনা, িনম3াণ এবং Jেযাজনা, 
সবিকছুর ত�াবধােনর দািয়� পালন করেবন গেবষক িনেজই। তেব িভিডওiািফর কােজ িতিন !কানও !পশাদার 
িচ:iাহকেক িনযুk করেত পােরন। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• The Historic Old Town of Leh 
• Nettle Weaving by the Chakhesang Nagas 

(তথ7িচে:র কাজbিল সহিপিডয়ার আভ7jরীণ স0াদক-কতৃ3 ক অনুেমািদত হওয়া বাzনীয়।) 

/Kরণীয় িবষয়ব? – ২ এবং ৩: /যেকােনা VR /বেছ িনন 

১. সিচ: িবেশষ িনবA: সিচ: JবেA আেলািচত িবvৃত পিরসেরর মেধ7 !থেক !কানও এক( িনিদ3 _ িবষয় তুেল এেন !সই 
স0েক3  এই অংেশ আেলাকপাত করেত হেব। ৩-৫( আেলাকিচ: এখােন থাকা Jেয়াজন। এেMে:ও, সংি�_ গেবষক 
িনেজই িনবA( িলখেত পােরন, অথবা, অন7 !কানও গেবষক বা অিভd ব7িkেকও এই কােজ িনযুk করেত পােরন। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• অসমৰ জাতীয় উৎসৱ িহচােপ িব3ঃ এক ঐিতসািহক িবে8ষন 
• Gyan Chaupar: The Game that Became Snakes and Ladders in British India 

২. আেলাকিচ:-স�িলত রচনা: আেলাকিচ:-স�িলত রচনা হল JকৃতপেM সংি�_ িবষয়(র এক( চাMুষ দিলল। 
আেলাকিচ:bিলর সােপেM ৫০০-৮০০ শেoর এক( িলিখত বণ3না থাকা Jেয়াজন। িলিখত বণ3না(েক ভূিমকা এবং 
পু?ানুপু? িববরণ/ছিবর স�সািরত িশেরানাম, এই P’ভােগও ভাগ করা !যেত পাের, অথবা, চলমান !লখার মেধ7ই 
ছিবbিলেক একসেl িদেয় !দওয়া !যেত পাের। ছিব !তালা এবং !লখা, P( কাজ সংি�_ গেবষক একাই করেত পােরন, 



অথবা, P( কােজর !যেকােনা এক( িকংবা Jেয়াজেন P( কােজই !কানও !পশাদার আেলাকিচ:ী/েলখকেক িনযুk করেত 
পােরন।  

Jিত( ছিবর !Mে: অিধক �দেঘ37র িদেক অjত ১৫০০ িপে�ল এবং ছিবর সাইজ ২ এমিব হেত হেব। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• Papier Mache Art of Kashmir: A Photoessay 
• Many Colours of the Kathputli Community: The Performers and Their 

Paraphernalia 

(অথবা) 

আেলাকিচ:পিs (৩০-৫০( ছিব): আেলাকিচ:পিsর !Mে:ও িবষয়(র এক( চাMুষ দিলল উেঠ আসা Jেয়াজন, িক  
আেলাকিচ:-স�িলত রচনার মেতা এখােন !কানও িলিখত বণ3না জrির নয়। ¡rেত ২০০-৩০০ শেoর মেধ7 এক( সংিM¢ 
ভূিমকা িলখেত হেব এবং িচ:পিsর Jিত( ছিবর িশেরানাম হেত হেব পু?ানুপু? এবং িবvািরত। ছিব !তালা এবং !লখা, P( 
কাজ সংি�_ গেবষক একাই করেত পােরন, অথবা, P( কােজর !যেকােনা এক( িকংবা Jেয়াজেন P( কােজই !কানও 
!পশাদার আেলাকিচ:ী/েলখকেক িনযুk করেত পােরন। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• Infinite Wisdom: The Buddhas of Ananda 
• A Little Corner of Baltistan: Crafts of Turtuk Village 

৩. িলিখত সাMাৎকার: িলিখত সাMাৎকােরর !Mে: এক( িনিদ3 _ িবষয় স0েক3  জৈনক িবেশষd/চচ3 াকারীর িনজe [ি_ভিl 
এবং অিভdতা নিথব£ করা Jেয়াজন। িবvািরত গেবষণা পূব3ক অনিধক ১০( J¤-স�িলত এক( J¤াবলী �তির করেত 
হেব। J¤bিল হেত হেব িবষয়-িনিদ3 _ এবং [ি_িনব£ আেলাচনার !যাগ7। সাMাৎকার(র সমi ভাবনা এবং পিরচালনার দািয়� 
গেবষেকর। 

sahapedia.org-!ত Jকািশত িকছু নমুনা: 

• িব�ুপুর ঘরানার পি¥ত সুিজত গেlাপাধ7ােয়র সােথ সাMাতকার 
• In Conversation with Dr Ritajyoti Bandyopadhyay on How the Three Post-

Partition Decades Shaped Calcutta. 

 


