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বনতার্ি সু ভাষ মুক্ত র্েশ্বর্েদ্যালয় প্রকর্িত ও পর্িচার্লত ‘বেঙ্গল পার্টিশন র্িপপার্িটর্ি’ িন-গপেষণা প্রকপিি চতুর্ি
পর্িাপয়ি (২০২১-২২) সমীক্ষা ও গপেষণা পেি শুরু হপয়পে। এই পপেি প্রকির্ট মূ লত পর্িমেঙ্গ ও োাংলাপদ্পশি কপয়কর্ট
র্নর্দ্িষ্ট বিলায় বক্ষত্রসমীক্ষা ও অনযানয সাংগ্রপহি কাি কিপে। এই মপমি নতুন আগ্রহী সমীক্ষক র্নপয়াপগি িনয আহ্বান
িানাপনা হপে। গপেষণা প্রকি র্েষপয় িানা র্াপে বসন্টাপিি ওপয়েসাইপট www.cltcsnsou.in
িন-গপেষণা প্রকপিি িনয র্েজ্ঞার্পত সমীক্ষক সাংখযাাঃ ০৬
কাপিি চর্িত্রাঃ আাংর্শক সমপয়ি সমীক্ষক ; র্নপিি বিলায় গপেষণা প্রকপিি পর্িকিনা অনু র্ায়ী কাি কিপত হপে।
কাি অনু র্ায়ী প্রকি র্নর্িার্িত সাম্মার্নক প্রপর্ািয হপে।
বময়াদ্াঃ গপেষণা প্রকি র্নর্িার্িত বক্ষত্র সমীক্ষাি সময়কাল েয়(০৬) মাস
বিলার্ভর্িক র্েনযাস ও নূ যনতম বর্াগযতাাঃ
বিলা

সাংখযা

মালদ্া

০২

বর্াগযতামান


বকেলমাত্র বনতার্ি সু ভাষ মুক্ত র্েশ্বর্েদ্যালয় বর্পক মানর্েকীর্েদ্যা
(োাংলা, ইাংপির্ি) ও সমাির্েজ্ঞান র্েভাপগি (ইর্তহাস, িাষ্ট্রর্েজ্ঞান)

উিি ও দ্র্ক্ষণ র্দ্নািপুি

অন্তগিত র্েষয়গুর্লপত ৫৫% নম্বিসহ স্নাতপকািি উিীণি প্রার্িীিা

০১

আপেদ্ন কিপত পািপেন।
কুচর্েহাি
িলপাইগুর্ি

০১
০২



সােলীল োাংলা র্লখপত পািা ও নূ যনতম ইাংপির্ি ভাষাি জ্ঞান



সার্ািণ ের্ে বতালাি র্ািণা, ই-বমল, ওয়ার্ি ও এপেল ফাইল
প্রস্তুর্ত, বসাসযাল র্মর্র্য়া েযেহাি সম্বপে নূ যনতম জ্ঞান

আপেদ্পনি িনয প্রপয়ািনীয় র্লঙ্কাঃ https://forms.gle/azLdhBUgtktZVrtw9
আপেদ্পনি বশষ তার্িখাঃ ২৮ র্র্পসম্বি, ২০২১ (িাত ১২.০০ পর্িন্ত)
সাংর্ু ক্ত গুগ্ল র্মট্ র্লপঙ্কি মার্যপম ফমি পূ িণ কিপত হপে। বকেলমাত্র অনলাইপনই ফমি পূ িণ কিা র্াপে। সকল বের্
আপেদ্নকািীপক অনলাইন সাক্ষাৎকাপিি তার্িখ ও সময় ইপমইল মািফৎ িার্নপয় বদ্ওয়া হপে। সাক্ষাৎকাি বকেলমাত্র
অনলাইন মার্যপম বদ্ওয়া র্াপে। বকানও সু পার্িশ ো অনু পিার্ কার্িত নয়।
র্নেিার্চত সমীক্ষকপদ্ি কাি িানু য়ার্ি মাপসি বশষ সপ্তাপহ শুরু হপে।

অর্যাপক মননকুমাি মণ্ডল
(প্রকি তত্ত্বাের্ায়ক, বেঙ্গল পার্টিশন র্িপপার্িটর্ি প্রপিক্ট)
অর্র্কতিা, মানের্েদ্যা অনু ষদ্

