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পূর্ণ-দৈর্ঘণর গর্েষর্াপত্র / প্রেন্ধ পাঠার্ন্ার জন্য নন্র্ৈণশােলী* 

[*পানটণশন্ ও মুনিযুদ্ধ নেষয়ক গর্েষর্া প্রকর্ের প্রথম আন্তজণানিক সেনমন্ার ও কমণশালায়(১৩-১৪জানু্য়ানর 

২০১৮) উপস্থানপি েংনিপ্তোর গুনলর জন্য প্রৈত্ত] 

১। োংলায় সলখা গর্েষর্াপত্র / প্রেন্ধ অভ্রর্ি টাইপ কর্র েুনন্নৈণষ্ট ই-র্মল মারফৎ পাঠার্ি হর্ে। হার্ি সলখা মযানু্নিপ্ট 

মুদ্রর্ ও প্রকার্শর জন্য গ্রহর্ করা েম্ভে হর্ে ন্া। 

২। োংলা প্রেন্ধ পাঠার্ন্ার েময় ই-র্মর্লর এর োের্জর্ে নলখর্ি হর্েেঃ Full Paper Workshop1 ……(Name) 

৩। প্রের্ন্ধর েফট্-কনপ পাঠার্ন্ার জন্য ৈুনট ফাইল ফমণযাট েযেহার হরর্ি হর্ে। একনট ‘ওয়ার্ণ ফাইল’ কনপ অন্যট 

‘নপনর্এফ’ কনপ। 

৪। প্রের্ন্ধর ের্েণাচ্চ শব্দেংখযা ২২০০ – ২৫০০ 

৫। প্রেন্ধনট নরনিউ-এর পর জান্ার্ন্া হর্ে। প্রর্য়াজন্ীয় েংর্শাধন্ী গ্রহর্র্র োর্পর্ি িা প্রকে কিত ণক প্রকানশি হর্ে। 
অপ্রকানশি ও সমৌনলক প্রেন্ধই একমাত্র নেচাযণ। প্রনিনট প্রের্ন্ধর ের্ে েংযুনি(এটাচ র্মন্ট) নহর্ের্ে প্রৈত্ত ‘েযনিগি 
সঘাষর্াপত্র’ পূরর্ কর্র স্বাির করর্ি হর্ে এেং স্বািনরি সঘাষর্াপত্রনট স্ক্যান্ কর্র একই ই-র্মর্ল েংযুি কর্র পাঠার্ি 
হর্ে। 

৬। প্রেন্ধ টাইর্পর সির্ত্র নন্র্ৈণশােলী নন্ম্নরূপেঃ 

ফন্টেঃ ‘কালপুরুষ’;  পর্য়ন্ট োইজেঃ ১১ 

মানজণন্েঃ এ-৪ োইজ সপপার (২১ / ২৯.৭ সেনন্টেঃ); উপর-ন্ীচ  োম-র্ান্ চারপার্শ ১ইনি ছাড় 

লাইন্ সেনেংঃেঃ েমূ্পর্ণ প্রের্ন্ধর টাইপ হর্ে নেেল সেনেং-এ 

প্রেন্ধ নশর্রান্ামেঃ ১৪, সোল্ড, সেন্টারড্; নশর্রান্াম টার্পর আর্গ ৈুনট শূর্য লাইন্ ও পর্র একনট 

সলখকেঃ সলখর্কর ন্াম(গুনল) ১২পর্য়ন্ট; সোল্ড, সেন্টারড্; েেণার্গ্র ন্াম পর্র পৈেী এই ক্রর্ম নলনখি 

নশর্রান্ার্মর ন্ীর্চ একনট শূর্য লাইন্/র্েনেং-এর পর আের্ে সলখর্কর ন্াম, িার ন্ীর্চ প্রনিষ্ঠার্ন্র ন্াম, িার ন্ীর্চ 

সলখর্কর ই-র্মল, সেন্টারড্  

েংনিপ্তোরেঃ ১২পর্য়ন্ট, ইটানলোইজড্, সেন্টারড্, জানিফার্য়ড্; সকার্ন্া ইর্েন্ট থাকর্ে ন্া, ের্েণাচ্চ ১৫০শব্দ 

েূচক শব্দেঃ ১২পর্য়ন্ট; ের্েণাচ্চ পাাঁচনট 

উপনশর্রান্ামেঃ ১২পর্য়ন্ট; প্রনিনট উপনশর্রান্ার্মর পর একনট শূর্য সেনেং/লাইন্ 
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মূল প্রেন্ধেঃ ১১পর্য়ন্ট; পযারাগ্রাফ্/অনু্র্েৈ পতথক হর্ে নেেল লাইন্ সেনেং-এ; োধারর্িার্ে টাইপ হর্ে ১১পর্য়র্ন্ট—

ইটানলোইজড্  সটক্সট্  থাকর্ি পার্র নকন্তু সকার্ন্া ফন্ট ‘সোল্ড’ অথো আোরলাইন্ ন্া করার সচষ্টা করর্ি হর্ে। প্রনিনট 

পযারাগ্রার্ফর প্রথম লাইন্ ‘ইর্েন্ট’ করার প্রর্য়াজন্ সন্ই। 

সরফার্রন্সেঃ োধারর্ এনপএ সরফার্রনন্সং েযেহার করর্ি হর্ে। নকছু অেুনেধা থাকর্ে োংলায় সরফার্রন্স সৈোর সির্ত্র। 

সেেে জায়গায় প্রচনলি পদ্ধনি েযেহার করর্ি হর্ে। ির্ে একনট প্রের্ন্ধ সয-র্কার্ন্া একনট রীনি েেণত্র েযেহার 

আেনশযক। 

ন্মুন্ােঃ 

ইনলয়াে আখিারুজ্জামান্ (১৯৯৮); সখায়ােন্ামা , ন্য়া উর্ৈযাগ, কনলকািা 

েরকার েুনমি (১৯৯৫); আধুনন্ক িারি ১৮৮৫-১৯৪৭, সক নপ োগচী এে সকাম্পানন্, কনলকািা 

ের্্যাপাধযায় ের্রাজ (২০০০); “সৈশিাগেঃ োংলা কথাোনহর্িযর ৈপণর্র্”, স্বপন্ েেু ও হষণ ৈত্ত (েম্পােঃ), নেশ শির্কর 

োঙানল জীেন্ ও েংস্ক্ত নি, পুস্তক নেপনর্, কনলকািা 

 

পূর্ণদৈর্ঘণযর গর্েষর্াপত্র /প্রেন্ধ পাঠার্ন্ার সশষ িানরখেঃ ৩০সশ জুন্, ২০১৭ 

ই-র্মলেঃ cltcs.nsou@gmail.com 

 

মন্ন্কুমার মণ্ডল                                                                       শ্রীৈীপ মুখানজণ 

সকাওনর্ণর্ন্টর, সেন্টার ফর লযােুর্য়জ, ট্রান্সর্লশন্ এে                  এনেিযান্ট প্রর্ফের, ইংর্রনজ নেিাগ 
কালচারাল িানর্জ                                                                  মান্েনেৈযা অনু্ষৈ 
নেিাগীয় প্রধান্, মান্েনেৈযা অনু্ষৈ                                   srideep.nsoueng@gmail.com                
সন্িানজ েুিাষ মুি নেশ্বনেৈযালয় 
mkmnsou@gmail.com 

 

 


