
গেবষণাপ  আ ান 
চতুথর্ আ জর্ািতক ব িবদয্া সে লন 

১২-১৩ িডেস র, ২০১৫ 
েটািকও ইউিনভািসর্িট অফ ফেরন ািডজ, েটািকও, জাপান 

 
েটািকও ইউিনভািসর্িট অফ ফেরন ািডজ, েটািকও, জাপান কতৃর্ক আেয়ািজত ২০১৫ সােলর 
১২-১৩ িডেস ের অনিু তবয্ চতুথর্ আ জর্ািতক ব িবদয্া সে লেন গেবষণাপ  উপ াপনার জনয্ 
াব আ ান করা হে ।   

ব িবদয্ার অ গর্ত এবং ব িবদয্া স িকর্ ত েয েকান িবষেয়, েযমন সািহতয্ এবং সািহতয্ 
সমােলাচনা, তুলনামূলক সািহতয্, ভাষাতত্তব্, েলাকসং ৃ িত, সং ৃ িতিবদয্া, গণমাধয্মিবদয্া, 
ইিতহাস, অথর্নীিত, ভূেগাল, রা িব ান, উ য়ন িবদয্া, পিরেবশিবদয্া, সমাজিবদয্া, নৃতত্তব্িবদয্া, 
দশর্ন, চা কলা, ত্নিবদয্া, জাদঘুরিবদয্া ভৃিত িবষেয় গেবষণাপ  উপ াপন করা যােব। 
গেবষণাপ  বাংলা অথবা ইংেরিজ েয েকান একিট ভাষােত উপ াপন করা যােব।  

১৫ই েফ য়ারী, ২০১৫-এর মেধয্ গেবষণাপে র সারসংে প (৮০০-১০০০ শে র মেধয্) পাঠােত 
হেব। icbs2015jp@gmail.com িঠকানােত ধুমা  ৈবদযু্িতন পে র (ই-েমইল) মাধয্েম 
গেবষণাপে র সারসংে প পাঠােত হেব। গেবষণাপে র িনযর্ােসর মেধয্ আেলািচতবয্ াথিমক 
উপাদান, গেবষণা প িত/দিৃ ভ ী, স িকর্ ত িবষেয় পূবর্-গেবষণার সমী া এবং ািবত 
গেবষণাপে র েমৗিলকতা স েকর্  সু  পেরখা িদেত হেব। যাঁরা বাংলা ভাষােত গেবষণাপ  
উপ াপন করেবন তাঁেদরেক বাংলা এবং ইংেরজী উভয় ভাষােতই গেবষণাপে র সারসংে প 
পাঠােত হেব। ইংেরজী এবং/অথবা বাংলা উভয় ভাষার সারসংে প িপ.িড.এফ (pdf.) কের 
পাঠােত হেব। যাঁেদর পাঠােনা সারসংে প িবেশষ ম লীর ারা গৃহীত হেব তাঁেদরেক ২০১৫ 
সােলর এি ল-এ জািনেয় েদওয়া হেব।  যাঁেদর সারসংে প গৃহীত হেব তাঁেদরেক ২০১৫ সােলর 
অে াবর মােসর েশষ স ােহর মেধয্ পেুরা গেবষণাপ  আেয়াজকেদর কােছ পাঠােত হেব।  

অংশ হণকারীেদর ৩১েশ জলুাই, ২০১৫-এর মেধয্ ৭০ US ডলার (ছা -ছা ীেদর জনয্ ৩০ US 
ডলার) িদেয় নাম নিথভুি করণ করেত হেব। আজীবন সদসয্েদর জনয্ ৫০ US ডলার 
নিথভুি করণ মূলয্ ধাযর্ করা হেয়েছ। জাপািন অংশ হণকারীেদর জনয্ ৯০০০ ইেয়ন (জাপািন 
ছা -ছা ীেদর জনয্ ৪০০০ ইেয়ন) নিথভুি করণ মূলয্ ধাযর্ করা হেয়েছ। নিথভু রা পােবন 
সে লেনর সম  অনু ােন অংশ হেণর অনমুিত, সে লেনর , সারসংে প-সংকলন, 
মধয্া েভাজ, ৪থর্ আ জর্ািতক ব িবদয্া সে লেনর কাযর্িববরণী। অংশ হণকারীেদর যাতায়াত 
এবং থাকা-খাওয়ার বয্ব া িনেজেদর করেত হেব। েকাথায়, কীভােব নাম নিথভু  করেত হেব এবং 
িনবর্ািচত েহােটল সং া  তথয্ ভৃিত আেয়াজকরা নিথভু  অংশ হণকারীেদর জািনেয় েদেবন।  



সে লেনর আেয়াজকরা িকছুসংখয্ক দি ণ-এশীয় গেবষকেক থাকা-খাওয়ার খরচ অনদুান িহেসেব 
েদওয়ার েচ া করেছন। যাঁরা এই অনদুান েপেত আ হী তাঁেদরেক স ূণর্ গেবষণাপ  ৩০েশ জনু, 
২০১৫-এর মেধয্ পাঠােতই হেব।  

ধনয্বাদাে ,  
অধয্াপক মাসায়ুিক উসুদা 

আ ায়ক, চতুথর্ আ জর্ািতক ব িবদয্া সে লন 
Icbs2015jp@gmail.com  
www.bangabidya.net  

ব িবদয্া স েকর্  িনয়িমত খবরাখবর পাওয়ার জনয্ অনু হ কের আ জর্ািতক ব িবদয্া পিরষৎ-এর 
ওেয়বসাইেট www.bangabidya.net নাম নিথভু  ক ন।  


