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পার্টি লন ও মুক্তিযদু্ধ ক্তিয়ক যযৌথ গবিণা প্রকল্প 
সন্টায পয রযাঙ্গয়ুেজ, ট্রান্সয়রন এন্ড কারচাযার স্টাডিজ 

সনতাডজ ুবাল ভুক্ত ডফশ্বডফদ্যারে, করকাতা, বাযত


আংয়যডজ ডিডডিন, খুরনা ডফশ্বডফদ্যারে, খুরনা, ফাংরায়দ্ 

গয়ফলণা প্রকল্পটিয ধীয়ন উাদ্ান ংগ্র, ডফনযা  ংযক্ষয়ণয জনয অগ্রী 
ছাত্রছাত্রী, গয়ফলক, ডক্ষকয়দ্য কাছ সথয়ক অয়ফদ্ন ত্র চাো য়ে। গয়ফলণা প্রকল্পটি 
ডিভফঙ্গ  ফাংরায়দ্য়য ুডনডদ্িষ্ট ঞ্চয়র ূফিডনধিাডযত ডযকল্পনা নুমােী 
গয়ফলণাভূরক নুন্ধান কযয়ফ। ১৯৪৭এয স্বাধীনতা-াটিি ন যফতী ডিভফঙ্গ এফং 
১৯৭১’য ভুডক্তমুদ্ধ-স্বাধীন ফাংরায়দ্ উদ্ভয়ফয ভেফি এআ প্রকয়ল্পয ন্তগিত। াধাযণ 
 প্রাডন্তক ভানুয়লয সৃ্মডতয অখযান, াডতয, ফযডক্তগত সরখাডরডখ, ডচঠিত্র, িায়েডয, 
স্মাযক আতযাডদ্ ংযক্ষণ  ডফয়েলয়ণয ভয়ধয ডদ্য়ে এআ গয়ফলণা প্রকল্প তায রয়ক্ষয 

স ৌঁছয়ফ। 

গবিণাভুি যেত্র-মীোর এাকাাঃ 

ডিভফঙ্গঃ কডরকাতা, উত্তয ২৪যগনা, দ্ডক্ষণ ২৪ যগনা, নদ্ীো, ভুডিদ্াফাদ্ 
ফাংরায়দ্ঃ াতক্ষীযা, খুরনা, ময়ায [ডঝনাআদ্, সভয়যুয, চুোিাঙ্গা ???] 

যেত্র মীোর /নমুনা ংগ্র পিিাঃ 
প্রডতটি মিায়ে ৫জয়নয ভীক্ষক দ্র প্রস্তুত কযা য়ফ। এআ দ্য়রয গ্রু-ডরিায য়ফন 
একজন এডস্টযান্ট প্রয়পয; মাৌঁয়ক ভয়নানীত কযয়ফন প্রকল্প ডধকতি াযা। এআ গ্রু 
ডরিায ডনডদ্িষ্ট ভে ন্তয প্রকল্প ডধকতি ায়দ্য য়ঙ্গ সমাগায়মাগ যাখয়ফন  ংগৃডত 
ডি-ডবডি সে এফং নযানয উাদ্ায়নয ডিডজেযার কড সপ্রযণ কযয়ফন।  
প্রথভ য়ফি সজরা / ডিডবন নুু্মােী ভীক্ষয়কয দ্র প্রস্তুডত চূড়ান্ত য়ফ। তাযয 
প্রডত গ্রুয়য গ্রু-ডরিায ভয়নানেয়নয কাজ ম্পন্ন য়ফ। এআ কাজ ুষু্ঠবায়ফ ম্পন্ন 
কযয়ত প্রয়োজয়ন াক্ষাৎকায সনো সময়ত ায়য। 



Page 2 of 4 

সক্ষত্র-ভীক্ষায জনয প্রকল্প ডনধিাডযত নূযনতভ াম্মাডনক ভীক্ষক ায়ফন। সযকডিি ং  
কডম্পউোয প্রয়ডং এয জনয প্রডতষ্ঠায়নয দ্প্তয়য াাময উরব্ধ য়ফ। 

 সকায়না স্থােী গয়ফলণা-ফৃডত্ত এআ প্রকয়ল্পয ধীয়ন প্রদ্ান কযা য়ফ না।
 ংগৃডত উাদ্ায়নয শুধুভাত্র ‘ডিডজেযার পভিযাে’টি প্রদ্ানকাযীয নুভডত ায়য়ক্ষ

প্রকল্প গ্রণ কযয়ফ। এআ ংগৃডত উাদ্ান প্রকয়ল্পয ডিডজেযার ংগ্রারাে
ংগ্রায়কয নায়ভ উস্থাডত য়ফ।

মীেক কমিলাাাঃ 
প্রয়োজনীে ভীক্ষক দ্র ততডয য়ে সগয়র কভিারা অয়োজন কয়য তায়দ্য গয়ফলণা 
প্রকল্প ম্পয়কি  ডফস্তাডযত জ্ঞাতফয জানায়না য়ফ। কীবায়ফ নভুনা ংগ্রয়য কাজ কযয়ত 
য়ফ এফং প্রকল্প তাৌঁয়দ্য কাছ সথয়ক কী চাআয়ছ স ডফলয়ে জানায়না য়ফ। কভিারায 
প্রচায মথামথ গুরুত্ব ডদ্য়ে কযা প্রকয়ল্পয দ্াডেত্ব। প্রকল্পটি ূফি-ডনধিাডযত ডযকল্পনা 
নুু্মােী কভিারাগুডরয ডদ্ন ুডনডদ্িষ্ট কযয়ফ। কভিারায ঠিক ূয়ফি এক/দ্আু ডদ্ফীে 
একটি অন্তজি াডতক অয়রাচনাচক্র অয়োজয়নয প্রয়চষ্টা থাকয়ফ। 
প্রথম পবিির কমিলাা ও আবাচনাচবের প্রস্তাক্তিত ূক্তচাঃ 
খুরনা ডফশ্বডফদ্যারেঃ ডিয়ম্বয তৃতীে প্তা সথয়ক জানুোডয ডিতীে প্তায়য ভয়ধয 
সনতাডজ ুবাল ভুক্ত ডফশ্বডফদ্যারেঃ জানুোডয চতুথি প্তা সথয়ক সপব্রুোডয ডিতীে 
প্তায়য ভয়ধয।   
মীেবকর যযাগযতামানাঃ 
স্দাতয়কাত্তয ডিডগ্র (াঠযত), াফরীর ফাংরা/আংযাডজ ডরখয়ত াযায ক্ষভতা, আ-
সভর-সপফুক-সাোট এ-এন্ড্রয়েি সভাফাআু্য়রয ফযফায ম্পয়কি  জ্ঞান, ভাআয়ক্রাপট  
োিি (ডপ), এয়ের আতযাডদ্ ডফলয়ে াযদ্ীতা 
ট্রান্সডক্রন (ফাংরা সথয়ক আংযাডজ), নুডরখন(ফাংরা সথয়ক ফাংরা)  
অগ্রী ভীক্ষকয়দ্য ডনম্নডরডখত ডনদ্ি ূযণ কয়য জভা ডদ্য়ত য়ফ। ূযণ কযা পভিটি 
আ-সভর থফা সাোেস এ এ গৃডত য়ফ।  
প্রয়োজনীে ডনদ্য়িয ফোন ংমুক্ত কযা ’র। 
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মীেক ক্তনদলি 
[Performa to be filled in by the Researcher and mail to 

cltcs.nsou@gmail.com] 

নাভঃ  
সমাগায়মায়গয ঠিকানাঃ  

সপান নম্বযঃ   আ-সভরঃ 
ডরঙ্গঃ       ফেঃ 
ডক্ষাগত সমাগযতাঃ 
Exam / Board Subjects Division Remarks 

াডযফাডযক ডফফযণঃ (ডযফায়যয দ্যংখযা, প্রধান জীডফকা/ ফৃডত্ত আতযাডদ্) 

ডযফায়য জীডফত ফয়চয়ে ফেস্ক ভানুলটি সক? তায ফে কত? 

 সদ্বাগ / ভুডক্তমুদ্ধ ডফলেক গল্প-কাডনী অডন শুয়নয়ছন ডক না; শুনয়র
অনায সগুডর সকভন সরয়গয়ছ? এভন সম-সকায়না একজন(ুডনডদ্িষ্ট নাভ-
ঠিকানা উয়েখ) সথয়ক সানা কাডনী-ংরা ংয়ক্ষয় ডরখুন(৩০০য়ে)
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 াটিি ন / সদ্বাগ / ভুডক্তমুদ্ধ / উিাস্তু ডফলেক সকান সকান গ্রন্থ য়ড়য়ছন
থফা চরডিত্র / নােক অডন সদ্য়খয়ছ তায তাডরকা ডদ্ন। (ৃথক ৃষ্ঠা
ংমুক্ত করুন)

 ফাংরায াটিি ন ডফলয়ে অডন কীবায়ফ ফডত য়েয়ছন? এডফলে জানয়ত
অডন অগ্রী সকন?(২০০য়ে) (ৃথক ৃষ্ঠা ংমুক্ত করুন)

 ফাংরাসদ্য়য ভুডক্তমুদ্ধ  ফাঙাডর জাডত-যাষ্ট উদ্ভয়ফয ঐডতাডক গুরুত্ব কী?
(২০০য়ে) (ৃথক ৃষ্ঠা ংমুক্ত করুন)

 অডন কডম্পউোয়য োিি  পাআল  (MS Word) প্রস্তুত কযয়ত ায়যন?  যাৌঁ / না
 অডন ‘ভাআয়ক্রাফ ে-এয়ের’(Word Exc el) এয কাজ জায়নন?   যাৌঁ / না
 কডম্পউোয়য ফাংরা োআ কযয়ত ক্ষভ?   যাৌঁ / না
 অডন এন্ড্রয়েি সভাফাআর / স্মােি -সপান ফযফায কয়যন?  যাৌঁ / না 

স্বাক্ষযঃ

তাডযখঃ
ংমুডক্ত (Attachments) তাডরকাঃ
[ক্তনদলির্ট পরূণ কবর স্ক্যান কবর ই-যম করবিন cltcs.nsou@gmail.com ঠিকানায়
অথিা ংক্তিষ্ট ক্তিভাবগ মুখ িন্ধ খাবম জমা ক্তদবত বি। খাবমর ওপর প্রকল্প ক্তলবরানাম 
যদওয়া আিক্তলযক]
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