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Annexure V 

শত= াবলী 

২০২০ সােলর জন+ িনব.ািচত সহিপিডয়া-ইউেনে8া 9ফেলােদর িন<িলিখত শত. াবলী 9মেন চলেত হেব: 

১. Dেত+ক 9ফেলােক ১ অেGাবর, ২০২০ 9থেক ৩০ মাচ. , ২০২১, অথ.াৎ এই ২৮ সNােহর সময়সীমার মেধ+ পুেরা 9ফেলািশপ 
DকQR সSূণ. করেত হেব। 

২. সহিপিডয়ার মিডউেল সাধারণত থােক একR সািব.ক আেলাচনামূলক DবX (Z[পি\-সহ) বা একR ^Qৈদেঘ.+র তথ+িচa 
(সাবটাইেটল এবং সারসংেdপ-সহ), এছাড়াও, সেh থােক একR সহায়ক বা িনিদ. i িবষয়-িনভ. র িনবX (Z[পি\-সহ), 
জৈনক িবেশষl বা চচ. াকারীর একR সাdাৎকােরর Dিতিলিপ বা িভিডও, নানা অিডও িmিপংস, আেলাকিচaপি\ এবং 
আেলাকিচa-সnিলত রচনা। িনব.ািচত আেবদনকারী তাঁর আেবদনপেa উিpিখত 9Dরণীয় িবষয়বqrিলর সবকRই জমা 
করেত বাধ+। জমা 9দওয়ার 9dেa সাহািপিডয়া িনধ.ািরত সময়সীমা অনুযায়ীই তাঁেক চলেত হেব। 9লখা এবং তথ+ 
পিরtুটেনর জন+ সহিপিডয়ার িবেশষ িনয়মাবলী রেয়েছ, যা িকনা সংেযাজন ৪-এ উিpিখত ওেয়বসাইেট Dকািশত 
নমুনাrিল 9দখেলই 9বাঝা যােব। 

৩. 9ফেলািশপ-Dদw অথ.মূেল+র পিরমাণ ৪৪,৪৪৫ টাকা (yধুমাa চুয়ািpশ হাজার চারেশা পঁয়তািpশ), যার মেধ+ সাzািনক 
এবং সSূণ. কােজর রাহাখরচ সম{ই ধরা আেছ। এই পিরমাণ 9থেক ১৯৬১ সােলর আয়কর আইেনর িবধান অনুযায়ী Dেযাজ+ 
আয়কর 9কেট 9নওয়া যােব, যার ফেল গেবষক 9ফেলািশপ িহেসেব পােবন ৪০,০০০ টাকা। যাঁরা আ�িলক ভাষায় কাজ 
করেবন, ইংরািজেত অনুবাদকেম.র জন+ অিতির� ১০,০০০ টাকা অবিধ তাঁরা 9পেত পােরন, যা সহিপিডয়া-কতৃ. ক 
অনুেমািদত। 9সেdেa িলিখত DবXrিলর খুব ভােলা মােনর অনুবাদ সহিপিডয়ােক 9দখােত হেব। 9সইসেh, অনুবাদ কাজ-
বাবদ উপযু� রিসদ িনেয় এই অথ. দাবী করেল, Dকৃত ব+েয়র িভিwেত তা 9দওয়া 9যেত পাের। এই অথ. ব+তীত আর অন+ 
9কানও আিথ.ক সহায়তা 9দওয়া হেব না।  

৪. সহিপিডয়ার পd 9থেক িনব.ািচত আেবদনকারীেক পূেব. উিpিখত অেথ.র পিরমাণ িতনR িকি{েত Dদান করা হেব, চুি�পa 
^াdেরর পর ২০%, Dথম �R 9Dরণীয় িবষয়বq জমা 9দওয়া এবং আপেলােডর পর ৪০% এবং সহিপিডয়ার শত.  অনুযায়ী 
সম{ কাজ সSূণ. হওয়ার পর বািক ৪০%। যাঁরা আ�িলক ভাষায় কাজ করেবন, তাঁরা অনুবােদর জন+ ১০,০০০ টাকা অবিধ 
পাির�িমক 9পেত পােরন, তেব অনুবাদRর সহিপিডয়া-কতৃ. ক স�ক মূল+ায়ন এবং অনুেমাদেনর পরই তাঁরা 9সই পাির�িমক 
পােবন। 

৫. িনব.ািচত আেবদনকারীর প+ান কােড. র কিপ, 9চক/ব+া� অ+াকাউে�র তথ+ািদ এবং ^াdিরত চুি�পa আনু�ািনকভােব 
গৃহীত হওয়ার পেরই Dথম িকি{ (9মাট পিরমােণর ২০%) Dদান করা হেব। 

৬. সহিপিডয়ার শত.  অনুযায়ী, কাজ সSূণ. হেল পরবত� িকি{rিল Dদান করা হেব। িবষয়বq জমা 9দওয়ার পর সাধারণত 
চার 9থেক ছয় সNাহ ধের চেল 9Dিরত গেবষণাকেম.র মূল+ায়ন এবং পয.ােলাচনা। তারপর পরবত� িকি{ Dদান করা হয়। 

৭. িনব.ািচত গেবষণাDাথ�েক ইেমল মারফত Dিত মােসর 9শেষ কােজর Dগিত জািনেয় একR মািসক Dগিত পa পাঠােত 
হেব। Dথম মােসর মেধ+ই একR Dাথিমক আয়বায়ক বা বােজট পাঠােনা আবিশ+ক। 

৮. এই কােজর জন+ িনিম.ত এবং সংকিলত সম{ িবষয়বqই সহিপিডয়ার অনলাইন 9পাট. ােল আপেলাড করা হেব। গেবষণা, 
lান এবং �শিQক সৃজনশীলতার পিরসর বৃি� করার কােজ ই�ারেনেটর r�� বাড়ােনার উে�েশ+ সহিপিডয়া পুেরাপুির 
‘ি�েয়Rভ কম�’-Dবিত. ত প[া অনুসরণ কের। একইসেh িশQীর Dাপ+ কৃিত�ও তাঁেকই 9দওয়া হয়। DিতR কাজ 
সহিপিডয়ার (CC-BY-SA 4.0) 9মধা সSিw অিধকার নীিতর আওতায় লাইেস�ভু� হেব এবং 9সখােনও গেবষক-Dদw 
কােজর কৃিত� পুেরাপুির গেবষকেকই 9দওয়া হেব। 



৯. 9কানও অিতির� পাির�িমক এবং পূব. অনুমিত ছাড়াই এই 9ফেলািশেপর সহায়তায় সS� হওয়া 9কানও কােজর অংশ 
বা সSূণ. কাজRই ব+বহার এবং/অথবা পুনিন.ম.াণ কের তা অন+ 9কানও মাধ+েম Dকাশ করার পূণ. ^াধীনতা আেছ সহিপিডয়া 
এবং ইউেনে8ার। 9সইসব 9dেa িশQীেকই তাঁর কােজর জন+ Dাপ+ কৃিত� 9দওয়া হেব। 

১০. 9কানও িবষয়বq যিদ অসে�াষজনক বা িবতিক. ত বেল মেন হয়, বা অন+ 9কানও সhত কারণ থােক, তাহেল 9সRেক 
বজ. ন করার পূণ. অিধকার সহিপিডয়ার আেছ। 

১১. িনব.ািচত আেবদনকারীর 9ফেলািশেপর কাজ যিদ অlাতসাের বা িবনা অনুমিতেত অন+ 9কানও মাধ+েম Dকািশত হয়, 
তার জন+ সহিপিডয়া বা ইউেনে8া দায়ী থাকেব না। 

১২. কােজর সSেক.  9কানও তৃতীয় পd যিদ �নিতকতা ল�েনর দাবী 9তােলন, তার জন+ ১৯৫৭ সােলর ভারতীয় কিপরাইট 
আইেনর অধীন  ৫১, ৬৩ এবং ৬৫ ধারা অনুযায়ী সহিপিডয়া এবং ইউেনে8া দায়ী থাকেব না। গেবষক সহিপিডয়ােক 9য 
কাজR জমা 9দেবন, তা 9যন হয় 9মৗিলক, ^ত¢ এবং 9কােনাভােবই অন+ 9কানও মাধ+ম 9থেক পুন£ৎপািদত নয়। সম{ 
9পশ করা কাজ ‘অ+াি� 9¤িজয়ািরজম সফটওয়+ার’ ¥ারা কেঠারভােব যাচাই করা হেব। 

১৩. িনব.ািচত আেবদনকারীর পd 9থেক 9যন সহিপিডয়া বা ইউেনে8ার 9কানও িনরাপwার িব¦ না ঘেট। যিদ এমন দাবী 
ওেঠ 9য, 9ফেলািশেপর সহায়তায় সS� হওয়া 9কানও কাজ বা কােজর অংশ, Dত+d বা পেরাdভােব 9কানও তৃতীয় 
পেdর 9মধা সSিw অিধকার নীিতেক ল�ন করেছ, এবং 9সই কারেণ সহিপিডয়া বা ইউেনে8ার অিফসার, কম.চারী, 
এেজ� এবং িনযু� ব+ি�েদর (যাঁরা সামিZকভােব dিতZ{ হেত পােরন) িব�ে� যিদ 9সই দাবীপূরণ এবং dিতপূরেণর 
জন+ আইিন অিভেযাগ আনা হয়, তাহেল তাঁেদরেক এই অিভেযােগর হাত 9থেক মুি� 9দওয়ার জন+ আেবদনকারীেকই 
দািয়� িনেত হেব। িবচার-Dি�য়া চলাকালীন ওকালিতর খরচ এবং অন+ান+ 9পশাদার ব+ি�েদর ব+য়, সম{ই আেবদনকারীেক 
বহন করেত হেব। 

১৪. আেবদনকারী যিদ  

ক. সহিপিডয়ার Dিতিবধান অনুযায়ী িবষয়বq 9Dরণ করেত ব+থ. হন, 

খ. িনধ.ািরত সময়সীমার মেধ+ িবষয়বq 9Dরণ করেত ব+থ. হন, 

গ. Dিত মােসর 9শেষ মািসক Dগিত পa 9Dরণ করেত ব+থ. হন, 

সহিপিডয়া 9সেdেa তাঁর 9ফেলািশপ বািতল কের িদেত পাের। এমন পিরি িত উ§ুত হেল সহিপিডয়া পূেব. Dদw অথ. আদায় 
করেত পাের, পরবত� 9ফেলািশপ এবং শংসাপa আটেক িদেত পাের। 9ফেলািশপ বX কের 9দওয়ার িবষয়R সাহািপিডয়া 
িলিখতভােব আেবদনকারীেক জানােব। উপির-উিpিখত 9যেকােনা একR কারণবশত 9ফেলািশপ বX হেয় 9গেল পূেব. 
িনব.ািচত আেবদনকারী আর সহিপিডয়া-ইউেনে8া 9ফেলা £েপ িবেবিচত হেবন না। 


