ড. তি. আৰ. আম্বেদ্কাৰৰ ১২৭ িম জন্ম
জয়ন্তী উপলম্বক্ষ ড. আম্বেদ্কাৰ
ফাউম্বেিনৰ সহম্বৰ্যাগি শ্ৰিজপুৰ
তিশ্বতিদ্যালয়ৰ উম্বদ্যাগি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিনা
প্ৰতিম্বৰ্যাতগিা ২০১৬

শাখা: স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তিদ্যালয়
(উচ্চ/উচ্চিৰ মাধ্যতমক তিদ্যালয়)
নৱমৰ পৰা দ্বাদ্শ শ্ৰেণী পৰ্য্ যন্ত
তিষয়: জাতি আৰু জািীয়িািাদ্ৰ
ওপৰি আম্বেদ্কাৰৰ অতিমি
পুৰস্কাৰ: তিজয়ী প্ৰতিম্বৰ্যাগীম্বয় তনম্বনাক্ত
ধ্ৰম্বণ পুৰস্কাৰ লাি কতৰি।
িাষা
অসমীয়া

প্ৰথম
পুৰস্কাৰ
২৫,০০০

২য়
পুৰস্কাৰ
১৫,০০০

৩য়
পুৰস্কাৰ
১০,০০০

শাখা: স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত
মহাতিদ্যালয়/তিশ্বতিদ্যালয়/প্ৰতিষ্ঠান
তিষয়: আম্বেদ্কাৰৰ িযতক্তত্ব:
শ্ৰিম্বখিৰ সামাতজক পতৰম্বিশ, তশক্ষা
আৰু পাশ্চািয তিন্তাধ্াৰা
পুৰস্কাৰ:তিজয়ী প্ৰতিম্বৰ্যাগীম্বয় তনম্বনাক্ত
ধ্ৰম্বণ পুৰস্কাৰ লাি কতৰি।
িাষা
অসমীয়া

প্ৰথম
পুৰস্কাৰ
২৫,০০০

২য়
পুৰস্কাৰ
১৫,০০০

৩য়
পুৰস্কাৰ
১০,০০০

 তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰচনা প্ৰবেয াবিো বনয়মাৱলীৰ সবিযেষ
আৰু
প্ৰবেয াবিোে
অংে
গ্ৰহণৰ
িাযি
প্ৰযয়াজনীয়
প্ৰ-পত্ৰ
www.tezu.ernet.in তৱিচাইটৰ পৰা ডাউনযলাড কবৰ ল’ি পাবৰি।
শ্ৰৰ্যাগদ্ানৰ অতন্তম িাতৰখ: ১০/০৪/২০১৭

শ্ৰিজপুৰ তিশ্বতিদ্যালয়ৰ উম্বদ্যাগি ড. তি. আৰ. আম্বেদ্কাৰৰ
১২৭ িম জন্ম জয়ন্তী উপলম্বক্ষ ড. আম্বেদ্কাৰ ফাউম্বেিনৰ সহম্বৰ্যাগি
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিনা প্ৰতিম্বৰ্যাতগিা ২০১৬
1. আৰম্ভতণ:
ড. বি. আৰ. আযেদ্কাৰ আবিল কুবৰ েবেকাৰ এিৰাকী প্ৰবসদ্ধ ৰাষ্ট্ৰযনো। এিৰাকী
অনযেম বেক্ষাবিদ্ আৰু িুবদ্ধজীবৱৰূযপ ভাৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বনমমাণ আৰু জাবে িঠনে তেওঁ
অমূলয িৰঙবণ আিিঢাই থৈ থিযি। বনপীব়িে আৰু দ্বলে তেণীৰ সুৰক্ষা আৰু বিকােৰ
িাযি চলা িহুযকইটা আযদালনৰ তেওঁ তনেৃ ত্ব বদ্বিল। স্বাধীন ভাৰেৰ সংবিধান প্ৰযণোৰ
িধুৰ দ্াবয়ত্ব ৰূপায়ণ কবৰ তেওঁ বনজৰ কীবেম ভাৰেৰ ইবেহাসে স্বণম আখযৰযৰ তখাবদ্ে
কবৰ থৈ থিযি। তেওঁ, ভাৰেৰ জনোৰ নযায় প্ৰাবিৰ সংগ্ৰামৰ এক প্ৰেীক বহচাযি সিমকাল
সমাদ্ৃে থহ ৰ’ি।
েদ্ানীন্তন ভাৰেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধযক্ষোে িঠিে ড. বি.আৰ.আযেদ্কাৰ জন্ম েেিাবষমকী
উদ্ াপন সবমবেৰ পৰামেমক্ৰযম িঠিে তহাৱা ড. আযেদ্কাৰ ফাউযেচন ১৯৯২ চনৰ ২৪
মাচমে Societies Registration Act 1860ৰ অধীনে পঞ্জীয়নভু ক্ত আৰু ভাৰেৰ সামাবজক
নযায় আৰু সিলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ তসৌজনযে পবৰচাবলে এক সামাবজক সংিঠন। ড.
বি.আৰ.আযেদ্কাৰৰ বচন্তা-আদ্েমৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ িাযি ড. আযেদ্কাৰৰ স্মৃবেে
স্থাবপে অনুষ্ঠান প্ৰবেষ্ঠানক বিত্তীয় সাহা য প্ৰদ্ান কৰাৰ লিযে অস্পে
ৃ যো দ্ূৰীকৰণ,
জাবেিে থিষময দ্ূৰীকৰণ, সাম্প্ৰদ্াবয়ক সম্প্ৰীবে সূদ্ঢৃ কৰণৰ িাযি আযয়াজন কৰা
অনুষ্ঠান প্ৰবেষ্ঠানৰ প্ৰবে বিত্তীয় সাহা য প্ৰদ্ান ফাউযেচনৰ মূল উযেেয।
2. লক্ষয:
ড. আযেদ্কাৰ ফাউযেচনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰচনা প্ৰবেয াবিোৰ মূল উযেেয থহযি-বিদ্যালয়,
মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় েৈা বিবভন্ন বেক্ষানুষ্ঠানৰ িাত্ৰ-িাত্ৰীক সামাবজক নযায়,
অস্পে
ৃ যো বনিাৰণ, জাবেিে থিষময দ্ূৰীকৰণ, সমাজৰ অসমো বনৰাকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয়
সংহবেৰ বিকাে, সামাবজক িণেন্ত্ৰযিাধ, সাম্প্ৰদ্াবয়ক সম্প্ৰীবেৰ সমৃবদ্ধকৰণ আবদ্ৰ তক্ষত্ৰে
বনযয়াবজে ড. আযেদ্কাৰৰ বচন্তা আৰু আদ্েমৰ প্ৰবে অনুপ্ৰাবণে কৰা।

োখা: স্বীকৃ বেপ্ৰাি বিদ্যালয়
(উচ্চ/উচ্চেৰ মাধযবমক বিদ্যালয়)
নৱমৰ পৰা দ্বাদ্ে তেণী প মযন্ত
বিষয়: জাতি আৰু জািীয়িািাদ্ৰ
ওপৰি আম্বেদ্কাৰৰ অতিমি
পুৰস্কাৰ: বিজয়ী প্ৰবেয ািীযয় বনযনাক্ত
ধৰযণ পুৰস্কাৰ লাভ কবৰি।
ভাষা
প্ৰৈম
২য়
৩য়
পুৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ পুৰস্কাৰ
অসমীয়া ২৫,০০০ ১৫,০০০ ১০,০০০

োখা: স্বীকৃ বেপ্ৰাি
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/প্ৰবেষ্ঠান
বিষয়: আম্বেদ্কাৰৰ িযতক্তত্ব: শ্ৰিম্বখিৰ
সামাতজক পতৰম্বিশ, তশক্ষা আৰু পাশ্চািয
তিন্তাধ্াৰা।
পুৰস্কাৰ:বিজয়ী প্ৰবেয ািীযয় বনযনাক্ত ধৰযণ
পুৰস্কাৰ লাভ কবৰি।
ভাষা
প্ৰৈম
২য়
৩য়
পুৰস্কাৰ
পুৰস্কাৰ
পুৰস্কাৰ
অসমীয়া ২৫,০০০ ১৫,০০০ ১০,০০০

ৰচনা তকযনকক পঠিয়াি: খামৰ ওপৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰচনা প্ৰবেয াবিো-২০১৬
িুবল বলবখ তৰবজষ্ট্ৰাৰ ডাক অৈিা স্পীড তপাষ্ট ত াযি এই ঠিকনাকল তপ্ৰৰণ কবৰি:
শ্রী সমম্বৰশ িম্ ন
িথয আৰু জনসংম্বৰ্যাগ তিষয়া
শ্ৰিজপুৰ তিশ্বতিদ্যালয়, নপাম, শ্ৰিজপুৰ, অসম-৭৮৪০২৮
৯৭১৭৩৬১২৭৭
অথিা
প্ৰবেয ািী িাত্ৰ-িাত্ৰীযয় বনজৰ ৰচনা ambedkaressaycontest@gmail.com এই ঠিকনাে ই-তমইল
কবৰি পাযৰ.

ই-শ্ৰমইল শ্ৰপ্ৰৰণৰ শ্ৰক্ষত্ৰি
 প্ৰবেিৰাকী িাত্ৰ/িাত্ৰীযয় বেক্ষানুষ্ঠানৰ অহম োসম্পন্ন িাত্ৰ/িাত্ৰী িুবল বেক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ
দ্বাৰা স্বাক্ষবৰে প্ৰমাণ-পত্ৰ Scan কবৰ ই-তমইল কবৰ বদ্ি লাবিি।
 প্ৰবেিৰাকী িাত্ৰ-িাত্ৰীযয় ৰচনাৰ এটা মূল প্ৰবেবলবপ আৰু এটা নকল প্ৰবেবলবপ সহ দ্ুটাকক
প্ৰবেবলবপ ই-তমইল তপ্ৰৰণ কবৰি লাবিি। মূল প্ৰবেবলবপে প্ৰবেয ািীৰ নাম, ঠিকনা,
বিষয়, ভাষা, ই-তমইল, তফান নং, আৰু স্বাক্ষৰ সেবলে তহাৱাৰ বিপৰীযে নকল
প্ৰবেবলবপে এই ধৰণৰ তকাযনা েৈয উযেখ ৈাবকি নালাবিি।

সময়-সূিী:
ৰিনা গ্ৰহণ কৰাৰ অতন্তম িাতৰখ: ১০/০৪/২০১৭
8. ত ািযো:
ড. আযেদ্কাৰ ফাউযেচনৰ এই ৰচনা প্ৰবেয াবিো তকৱল স্বীকৃ বেপ্ৰাি
(ক) বিদ্যালয় (উচ্চ/উচ্চেৰ মাধযবমক প মায় অৈমাৎ নৱম-দ্বাদ্ে তেণী প মন্ত।
(খ) মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/অনযানয বেক্ষা প্ৰবেষ্ঠানৰ িাত্ৰ-িাত্ৰীৰ িাযি।
5. বিষয়:
ক-শাখা: স্বীকৃ বেপ্ৰাি বিদ্যালয় (উচ্চ/উচ্চেৰ মাধযবমক বিদ্যালয়)
নৱমৰ পৰা দ্বাদ্ে তেণী প মযন্ত
তিষয়: জাতি আৰু জািীয়িািাদ্ৰ ওপৰি আম্বেদ্কাৰৰ অতিমি I
খ-শাখা: স্বীকৃ বেপ্ৰাি মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/প্ৰবেষ্ঠান
তিষয়: আম্বেদ্কাৰৰ িযতক্তত্ব: শ্ৰিম্বখিৰ সামাতজক পতৰম্বিশ, তশক্ষা আৰু পাশ্চািয তিন্তাধ্াৰা ।
৬. মাধযম:
এই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিনা প্ৰতিম্বৰ্যাতগিাৰ মাধ্যম অসমীয়া
৭. পুৰস্কাৰ:
(১) স্বীকৃ বে প্ৰাি বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/বেক্ষা প্ৰবেষ্ঠানৰ বিজয়ী প্ৰবেয ািী
িাত্ৰ-িাত্ৰীসকলকল বনযনাক্ত ধৰযণ পুৰস্কাৰ আিিযঢাৱা হ’ি।

প্ৰথম
পুৰস্কাৰ
২৫,০০০/-

২য়
৩য়
পুৰস্কাৰ
পুৰস্কাৰ
১৫,০০০/- ১০,০০০/-

প্ৰতিম্বৰ্যাতগিাৰ তনয়মাৱলী:
(১) প্ৰবেয াবিোে ত ািদ্ানৰ িাযি তকাযনা মািু ল বদ্ি নালাযি।
(২) ৰচনাৰ
েব্দ
সংখযা
তিদ্যালয়ৰ
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ
িাম্বি
দ্ুহাজাৰ
আৰু
মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/অনযানয প্ৰবেষ্ঠানৰ িাত্ৰ-িাত্ৰীৰ িাযি তিতনহাজাৰ পাাঁিশৰ বভেৰে।
(৩) এিৰাকী িাত্ৰ/িাত্ৰীযয় এযকাখনকক ৰচনাযহ জমা বদ্ি পাবৰি।
(৪) ৰচনা িাত্ৰ/িাত্ৰীযয় বনযজ বলখা আৰু তমৌবলক িুবল বেক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ পৰা প্ৰমাণ-পত্ৰ
দ্াবখল কবৰি লাবিি।
(৫) প্ৰবেিৰাকী িাত্ৰ/িাত্ৰীযয় বেক্ষানুষ্ঠানৰ অহম োসম্পন্ন িাত্ৰ/িাত্ৰী িুবল বেক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ
দ্বাৰা স্বাক্ষবৰে প্ৰমাণ-পত্ৰ ৰচনাৰ লিে সংলগ্ন কবৰ বদ্ি লাবিি।
(৬) প্ৰবেিৰাকী িাত্ৰ-িাত্ৰীযয় ৰচনাৰ এটা মূল প্ৰবেবলবপ আৰু এটা নকল প্ৰবেবলবপ সহ দ্ুটাকক
প্ৰবেবলবপ তপ্ৰৰণ কবৰি লাবিি। মূল প্ৰবেবলবপে প্ৰবেয ািীৰ নাম, ঠিকনা, বিষয়, ভাষা, ইতমইল, তফান নং, আৰু স্বাক্ষৰ সেবলে তহাৱাৰ বিপৰীযে নকল প্ৰবেবলবপে এই ধৰণৰ তকাযনা
েৈয উযেখ ৈাবকি নালাবিি।
(৭)প্ৰবেয াবিোৰ িাযি ৰচনা জমা বদ্য়া মাযনই প্ৰবেয ািীযয় প্ৰবেয ািীোৰ সকযলা বনয়মাৱলী
মাবন তলাৱা িুবল বিযিবচে হ’ি।
(৮) ৰচনা প্ৰবেয াবিো সদভম ে পৰৱেী তকাযনা ত ািায াি গ্ৰাহয নহি।
(৯) তমৌবলকোবিহীন ৰচনা প্ৰবেয াবিোৰ িাযি বিযিবচে নহি।
(১০) প্ৰবেয ািীৰ নাম, ই তমইল ঠিকনা, ত ািায ািৰ ঠিকনা, বেক্ষানুষ্ঠানৰ নাম, পাঠযক্ৰমৰ
নাম, অধযয়নৰ িষম আবদ্ সংবিষ্ট েৈয ৰচনাৰ লিে বদ্য়া পত্ৰে সংলগ্ন কবৰি লাবিি। মূল
ৰচনাে এই ধৰণৰ তকাযনা েৈযৰ উযেখ কবৰি তনাৱাবৰি।
(১১) প্ৰবেয াবিোৰ বনয়ম িবহম ভূ েভাযৱ দ্াবখল কৰা ব যকাযনা ৰচনা নাকচ কৰাৰ িাযি
উযদ্যাক্তা সকলৰ সম্পূণম অবধকাৰ ৈাবকি।
(১২) প্ৰবেয াবিোৰ িাযি দ্াবখল কৰা ৰচনা সমূহ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্পদ্ বহচাযি
বিযিবচে হ’ি আৰু বিজয়ী প্ৰবেয ািী সকলৰ ৰচনা সমূহ গ্ৰন্থাকাযৰ প্ৰকােৰ িাযি বিযিবচে হ’ি
পাযৰ।
(১৩) সকযলা ধৰণৰ বিিাদ্ৰ তক্ষত্ৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বসদ্বান্ত চূ ডান্তৰুযপ বিযিবচে হি।

ৰিনা প্ৰতিম্বৰ্যাতগিা সন্দি্ি তৰ্য শ্ৰকাম্বনা িথযৰ িাম্বি শ্ৰৰ্যাগাম্বৰ্যাগ কৰক-

prio@tezu.ernet.in, (M)9717361277

প্ৰম্বিশ পত্ৰ
ড. তি.আৰ.আম্বেদ্কাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰিনা প্ৰতিম্বৰ্যাতগিা
(স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তিদ্যালয়/মহাতিদ্যালয়/তিশ্বতিদ্যালয়/প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ িাম্বি)
১. ৰচনাৰ বেযৰানাম:……………………………………….
2. িাত্ৰ/িাত্ৰীৰ নাম আৰু ঠিকনা:……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
৩. তেণী/পাঠযক্ৰম:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
৪. স্বীকৃ বেপ্ৰাি বেক্ষানুষ্ঠানৰ নাম আৰু ঠিকনা:……………………………………….
মই.......................................ইয়াৰ দ্বাৰা জনাওঁ ত :
(ক) জমা বদ্য়া ৰচনা তমৌবলক আৰু মই জাযনা ত

আনৰ নকল কৰা ৰচনা জমা বদ্যল তমাক প্ৰবেয াবিোৰ

পৰা িাবেল কৰা হ’ি।
(খ) ইয়াৰ লিে মই ৰচনাৰ দ্ুটা প্ৰবেবলবপ জমা বদ্যিা। মূল প্ৰবেবলবপে তমাৰ নাম, ঠিকনা, বিষয়, ভাষা,
ই-তমইল, তফান নং, তমাৰ স্বাক্ষৰ আবদ্ সংলগ্ন কবৰ বদ্য়া থহযি। নকল প্ৰবেবলবপে তমাৰ নাম, ঠিকনা আবদ্
তকাযনা েৈয উযেখ কৰা নাই।
(ি) প্ৰবেয াবিোৰ সকযলা নীবে-বনয়ম মই মাবন চবলম।
...............................
...............................
---------------------------------(িাত্ৰ/িাত্ৰীৰ নাম, স্বাক্ষৰ, ই তমইল, ঠিকনা)
তশক্ষানুষ্ঠানৰ অহ্িাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ
মই বনন স্বাক্ষৰকাৰীযয় প্ৰমাণ-পত্ৰ বদ্ওঁ ত

(বেক্ষানুষ্ঠানৰ নাম সংবিষ্ট কেৃম পক্ষৰ দ্বাৰা স্বীকৃ ে আৰু ওপৰে

উযেখ কৰা িাত্ৰ/িাত্ৰী িৰাকী আমাৰ বেক্ষানুষ্ঠানৰ অহম োসম্পন্ন িাত্ৰ/িাত্ৰী।

...............................
অধযক্ষ/সঞ্চালক/মূৰব্বী
(নাম, স্বাক্ষৰ, ই-তমইল)
(কা মালয়ৰ তমাহৰ)

