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সকল গৃহীত সংক্ষিপ্তসার প্রেরককক ১০ই এক্ষেল, ২০১৭ তাক্ষরকের মকযে ক্ষিক্ষদিষ্ট ক্ষিয়ম প্রমকি 

পূর্িদদক্িের গকেষর্াপত্র পাঠাকিার অিুকরায করা হকে। 

গৃহীত গকেষর্াপকত্রর সংক্ষিপ্তসার প্রেরককর তাক্ষলকা  
 অিাক্ষমকা মণ্ডল – গকেক্ষষকা, কলোর্ী ক্ষেশ্বক্ষেদোলয় 

 অিাক্ষমকা মুোর্িী – গকেষক (এম.ক্ষিল.), োংলা ক্ষেভাগ, কলকাতা ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়; সহকারী অযোপক, 

মঙ্গলককাট সরকারী মহাক্ষেদোলয়, েযিমাি; পক্ষিমেঙ্গ 

 অক্ষিকমষ েোিার্িী – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষসযু-কািু-েীরসা ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পুরুক্ষলয়া, পক্ষিমেঙ্গ  

 অপূেি পাল – গকেষক (এম.ক্ষিল.), োংলা ক্ষেভাগ, কলকাতা ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 অক্ষভক্ষর্ৎ দাাঁ – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ  

 অক্ষরক্ষর্ৎ ভট্টাচার্ি – সহকারী অযোপক, মািকর ককলর্, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ   

 অক্ষরন্দম অক্ষযকারী – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ   

 অরীন্দ্রক্ষর্ৎ েোিার্িী – সাাঁইক্ষিয়া, েীরভূম, পক্ষিমেঙ্গ  

 অরুক্ষর্মা প্রদে ক্ষেশ্বাস – গকেষক (ক্ষপ.এইচ.ক্ষি), োংলা ক্ষেভাগ, কলোর্ী ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 অরূপ চন্দ্র - কাকটায়া, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ   

 অক াক েমিি – গকেষক, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 আিন্দ সাইক্ষি – এম.ক্ষিল. গকেষক, রামকৃষ্ণ ক্ষম ি ক্ষেদোমক্ষন্দর, প্রেলুড় 

 ইন্দ্রক্ষর্ৎ প্র্াষ – ক্ষপ.এইচ.ক্ষি গকেষক, ক্ষেশ্বভারতী  

 গুরুেসাদ দাস – অযোপক, োংলা ক্ষেভাগ, এস.এি.এস. মহাক্ষেদোলয়, েয়রাক াল, েীরভূম, পক্ষিমেঙ্গ  

 ক্ষচত্তদীপ চোটার্িী – এম.ক্ষিল. গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 ক্ষচন্ময় সাযুোাঁ – োক্তি ছাত্র, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয় 

 র্লযর দাস - অং কালীি অযোপক, োংলা ক্ষেভাগ, কামদা ক্ষকঙ্কর সৃ্মক্ষত মহাক্ষেদোলয়, মুক্ষ িদাোদ, 

পক্ষিমেঙ্গ  

 র্য়কদে প্রগালদার – সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 র্য়শ্রী মুোর্িী – গকেক্ষষকা, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়     

 তীিি দাস – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 তুক্ষহি চোটার্িী –  ক্ষ িক, প্রেোযীি গকেষক, লাভপুর, পক্ষিমেঙ্গ 

 প্রদেকর্োক্ষত মণ্ডল – অক্ষতক্ষি অযোপক, ক্ষেকেকািন্দ মহাক্ষেদোলয়, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ 
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গৃহীত গকেষর্াপকত্রর সংক্ষিপ্তসার প্রেরককর তাক্ষলকা  
 ক্ষদেেকর্োক্ষত কমিকার – ক্ষ িক, েড়িীলপুর এ.ক্ষি.ক্ষপ ক্ষেদোমক্ষন্দর, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ 

 ক্ষদয়া সাহা প্র্াষ – গকেক্ষষকা, ক্ষেশ্বভারতী    

 িক্ষন্দতা সরকার – গকেক্ষষকা, োংলা ক্ষেভাগ, আসাম ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

 পলু্ট মাল – প্রোলপুর, েীরভূম, পক্ষিমেঙ্গ  

 পািি দাস – সহক্ষ িক, ভাদীশ্বর  োমাপদ রায় ক্ষেদোভেি, মুরারই, েীরভূম, পক্ষিমেঙ্গ  

 পািি প্রদ – গকেষক, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 পারক্ষমতা েোিার্িী মণ্ডল – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 ক্ষপউ চক্রেতিী – এম.ক্ষিল. গকেক্ষষকা, ক্ষেদোসাগর ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 িারক্ষসিা োতুি – োক্তি ছাত্রী, েহরমপুর গালিস’ ককলর্, পক্ষিমেঙ্গ  

 েকুল সাহা – সহক্ষ ক্ষিকা, পারার্ হাই সু্কল, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ   

 োেুল মণ্ডল – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 ক্ষেদুেৎ মণ্ডল - অক্ষতক্ষি অযোপক, েহরমপুর গালিস ককলর্, পক্ষিমেঙ্গ 

 ক্ষেপ্লে েমিি – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, রায়গঞ্জ ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 ক্ষেশ্বক্ষর্ৎ তিাদার – সহক্ষ িক, আক্ষদতেপুর উচ্চ ক্ষেদোলয়, প্রোলপুর, েীরভূম   

 বে ােী েোিার্িী – এম.ক্ষমউর্, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 মহঃ ক্ষগয়াসউক্ষিি – সহকারী অযোপক, কক্ষরমগঞ্জ ককলর্, আসাম  

 মািস ভূল – সহকারী অযোপক, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 প্রমাক্ষহত েোপারী – প্রেোযীি গকেষক, উত্তর চক্ষি  পরগর্া, পক্ষিমেঙ্গ  

 র্মুিা যাড়া – গকেক্ষষকা, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

 রতি োমাক্ষর্ক – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 রত্নােলী ক্ষেশ্বাস – অযোক্ষপকা, সমার্তত্ত্ব ক্ষেভাগ, েহরমপুর গালিস’ ককলর্, পক্ষিমেঙ্গ  

 রক্ষেউল ইসলাম – গকেষক, আযুক্ষিক ভারতীয় ভাষা ও সাক্ষহতে ক্ষেভাগ, ক্ষদক্ষি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়   

 রার্ক্ষষি েোিার্িী – সহক্ষ িক, রামপুরহাট, েীরভূম, পক্ষিমেঙ্গ 

 ক্ষরংক্ষক মণ্ডল – স্নাতককাত্তর, েঙ্গভাষা ও সাক্ষহতে ক্ষেভাগ, কক্ষলকাতা ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়   

 ক্ষরক্ষি মণ্ডল – োক্তি ছাত্রী, েহরমপুর গালিস’ ককলর্, পক্ষিমেঙ্গ  

 রুক্সািা োতুি – গকেক্ষষকা, আযুক্ষিক ভারতীয় ভাষা ও সাক্ষহতে ক্ষেভাগ, ক্ষদক্ষি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়    
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গৃহীত গকেষর্াপকত্রর সংক্ষিপ্তসার প্রেরককর তাক্ষলকা  
 প্ররর্াউল ইসলাম – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, প্রগৌড়েঙ্গ ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 ক্ষললু্ট মণ্ডল – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, কা ী ক্ষহনু্দ ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

  িা ভূল – গকেক্ষষকা, রেীন্দ্রভারতী ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

  াক্ষিময় োাঁ – সহক্ষ িক, ওল্ড এগারা হাই সু্কল, রািীগঞ্জ  

  োমা োম কৃষ্ণপূর্াক্ষর চকট্টাপাযোয় – এম.ক্ষিল. গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, র্াদেপুর ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

 সক্ষিয়া চোটার্িী – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ 

 সিীক্ষত কাপড়ী – গকেক্ষষকা, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, েযিমাি, পক্ষিমেঙ্গ   

 সঞ্জয় হাাঁসদা – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, ক্ষেশ্বভারতী  

 সারদা মাহাকতা – সহকারী অযোপক, শ্রীদচতিে মহাক্ষেদোলয়, হােড়া, উত্তর ২৪ পরগর্া,পক্ষিমেঙ্গ  

 ক্ষসকেশ্বর েোিার্িী – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, প্রগৌড়েঙ্গ ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়, পক্ষিমেঙ্গ  

 সুর্য় অক্ষযকারী – গকেষক, োংলা ক্ষেভাগ, েযিমাি ক্ষেশ্বক্ষেদোলয়  

 সুিয়িা ভট্টাচার্ি – গকেক্ষষকা, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 সুক্ষেয়া চক্রেতিী – গকেক্ষষকা, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 হৃক্ষত আচার্ি – এম.ক্ষিল. গকেষক, সংগীত ভেি, ক্ষেশ্বভারতী  

 

*** এেিও র্াাঁরা গকেষর্াপকত্রর সার-সংকিপ পাঠাকত প্রচকয়ও ক্ষেক ষ প্রকাকিা কারকর্  পাঠাকত পাকরিক্ষি এেং 

র্াাঁরা পাঠাকিার র্িে এেিও সময় প্রচকয়কছি তাাঁরা ১৫ই মাচি, ২০১৭ পর্িি পাঠাকত পাকরি এই ই-প্রমকল: 

ekusherdheu@gmail.com  

েকয়ার্কি প্রর্াগাকর্াগ করকত পাকরি: ৯৪৭৪৫০৪০৮৪ (ক্ষসকেশ্বর েোিার্িী), ৮৯০০৪৮৫৭৩১ (পারক্ষমতা েোিার্িী 

মণ্ডল), ৭৬০২৩১৮৮৫৭ (অক্ষিকমষ েোিার্িী), ৮০০১৯৭০২৩৯ (ক্ষেদুেৎ মণ্ডল)।  
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