দ্বি-দ্বিবসীয় জাতীয় স্তরেে আর াচনাচক্র
আরয়াজরন

সহর াদ্বগতায়

বাাং া দ্বব ভাগ (স্নাতর াত্তে)

এ ু রশে ঢেউ (ISSN: 2454-7182)

বহেমপুে গা স
ল

সাদ্বহতয ও সাংস্কৃদ্বত দ্ববষয়

র জ

আন্তজলাদ্বত

অন াইন

গরবষণা পদ্বি া (ঢেফাদ্বেড জানলা , ত্রিমাদ্বস )

বহেমপুে, মুদ্বশলিাবাি,

সু ান্তপদ্বি, ঢবা পুে-শাদ্বন্তদ্বনর তন, পদ্বিমবঙ্গ,

পদ্বিমবঙ্গ, ভােত

ভােত, দ্বপন-৭৩১২০৪

দ্বপন-৭৪২১০১

Website: ekusherdheu.in

Website: www.berhamporegirlscollege.org

দ্ববষয়- দ্ববশ শতর ে ঢশষ দ্বতন িশ : বাাং াে সমাজ, সাদ্বহতয ও সাংস্কৃদ্বত
তাদ্বেখ: ১১-১২ ঢফব্রুয়াদ্বে, ২০১৭
স্থান
বহেমপুে গা লস

র জ, বহেমপুে, মুদ্বশলিাবাি, পদ্বিমবঙ্গ, দ্বপন-৭৪২১০১

ঢ াগার াগ
গরবষণাপি ঢেেণ ও অনযানয সাংদ্বিষ্ট সমস্ত দ্ববষরয় ঢ াগার াগ নীরচে ই-ঢম ও ঢমাবাইর দ্বনদ্বিলধায়

ো ারব:

ইরম : ekusherdheu@gmail.com
ঢমাবাই : ৮৯০০৪৮৫৭৩১ (পােদ্বমতা বযানাজলী মণ্ড ), ৯৪৭৪৫৭৮৩১৮ (বৃ ন্দাবন দ্ববশ্বাস),
৮০০১৯৭০২৩৯ (দ্ববিু যৎ মণ্ড ), ৯৪৭৪৫০৪০৮৪ (দ্বসরেশ্বে বযানাজলী)

দ্ববদ্বশষ্ট তাদ্বেখসমূ হ
) গরবষণাপরিে সাংদ্বিপ্তসাে (২০০ শরেে মরধয) পাঠারনাে ঢশষ তাদ্বেখ: ১৫ই নরভম্বে ২০১৬
খ) গৃ হীত সাংদ্বিপ্তসারেে ঢ াষণা: ২০ঢশ নরভম্বে ২০১৬
গ) পূ ণলাঙ্গ গরবষণাপি (২০০০শরেে মরধয) পাঠারনাে ঢশষ তাদ্বেখ: ২০ঢশ দ্বডরসম্বে ২০১৬
) গৃ হীত পূ ণলাঙ্গ গরবষণাপরিে ঢ াষণা: ২৫ঢশ দ্বডরসম্বে ২০১৬
ঙ) দ্বনবন্ধী েরণে (registration) ঢশষ তাদ্বেখ: ৫ই জানু য়াদ্বে ২০১৭
চ) দ্বনবন্ধন ৃ ত গরবষণাপরিে তাদ্ব

া ে াশ: ১৫ই জানু য়াদ্বে ২০১৭

*** গৃহীত গরবষণাপিগুদ্ব আর াচনাচরক্রে দ্বিনই গ্রন্থা ারে (ISBN সহ) ে াদ্বশত হরব।
ঐদ্বিনই সমস্ত ঢ খ রিে ঢসৌজনয

দ্বপ ঢিওয়া হরব।

দ্বনবন্ধী েণ অনু িান (Registration Fee)
অধযাপ / দ্বশি / গরবষ -ঢিে জনয
উপস্থাপন ও গ্ররন্থ ে াশ: ৮০০ টা া
ঢ ব উপস্থাপন: ৫০০ টা া
ঢ ব ঢ াগিান: ৪০০ টা া
স্নাত

ও স্নাতর াত্তে স্তরেে ছািছািীরিে জনয
উপস্থাপন ও গ্ররন্থ ে াশ: ৫০০ টা া

ঢ ব উপস্থাপন ও ঢ াগিান: ২৫০ টা া
*** নীরচে অযা াউরে দ্বনবন্ধী েণ অনু িান জমা

েরত হরব দ্বনদ্বিষ্টল দ্বিরনে মরধয

ACCOUNT HOLDER’S NAME: BRINDABAN BISWAS
SBI SAVINGS A/C: 10528191218
BRANCH NAME: KHAGRA
BRANCH CODE: 2020
IFSC: SBIN0002020

গরবষণাপি পাঠারনাে দ্বনয়মসমূ হ
 সাংদ্বিপ্তসাে ঢপজরম াে/অভ্র/বাাং া-ওয়াডল ঢ র ারনা সফটওয়যারে টাইপ

রে দ্বপ .দ্বড.এফ ফেমযারট

ই-ঢমর পাঠারত হরব।
 পূ ণলাঙ্গ গরবষণাপি ঢপজরম ারে stm-bat-arjun font-এ টাইপ
অসু দ্ববধা তাাঁো
সু দ্ববধাজন

থা থ মাদ্বজলন ঢেরখ সািা A-4

সফটওয়যারে টাইপ

াগরজে এ দ্বির

রে দ্বেে আউট

রে পাঠারত হরব। াাঁরিে এ ান্ত
পদ্বেষ্কাে হস্তািরে দ্ব রখ অথবা

দ্বপ আমারিে দ্বনদ্বিলষ্ট দ্বঠ ানায় স্পীড-ঢপারে

পাঠারত পারেন। ঢসরিরি বাড়দ্বত ২০০ টা া দ্বড.দ্বট.দ্বপ চাজল বহন

েরত হরব।

 পূ ণলাঙ্গ গরবষণাপরিে এর বারে উপরে মাঝামাদ্বঝ অবস্থারন থা রব গরবষণাপরিে দ্বশরোনাম, তাে
নীরচ ঢ খর ে নাম, তাে নীরচ পিম লািা, েদ্বতষ্ঠারনে নাম, ইরম , দ্বঠ ানা, ঢমাবাই

নাং। এেপে

ক্রমান্বরয় থা রব:


সূ চ



২০০ শরেে সাংদ্বিপ্তসাে।



মূ

শে। সূ চ
েবন্ধ। অনদ্বধ

শেসাংখযা হরব সবলাদ্বধ

৮দ্বট।

২০০০ শরেে মরধয।

 েসঙ্গ ও সূ িদ্বনরিলশ েবরন্ধে মরধয ১,২,৩... এই ক্রমানু সারে সু পােদ্বিপ্ট
ক্রম ঢমরন দ্বনরিলশ


রে েবরন্ধে ঢশরষ ঢসই

েরত হরব।

সূ রিে ক্রম হরব: ঢ খ /োবদ্বন্ধর ে পিদ্বব ও নাম, গ্রন্থ/েবরন্ধে নাম, ে াশ , ে াশস্থান, ে াশ- া , সাংস্কেণ ও মুদ্রণ, পৃ ষ্ঠাসাংখযা।
*****

