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কােশর জ পা িলিপ আ ান

বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন উ িশ া ের মৗিলক ও অ বাদ ক কাশ কের আসেছ। িতবছেরর ায়
এবছরও িব িব ালেয়র িশ ক, অবসর া
িশ ক, িবিভ
িশ া িত ান, গেবষণা িত ান/সং ার
িশ ক/গেবষক, কিমশন ক প ও কমকতাগেণর িনকট হেত িন বিণত শেত পা িলিপ আহবান করা যাে ।

kZ©vewj:
১. ইউিজিস
ক কাশনা নীিতমালা, ২০২০ অ যায়ী িনবািচত লখকেক কািশত
েকর জ এককালীন
১,০০,০০০.০০ (এক ল ) টাকা স ানী দান করা হেব।
২. বাংলায় সেবা ১২ ফ ও ইংেরিজেত সেবা ১০ ফ কি উটার কে াজ কের ০৪ (চার) কিপ পা িলিপ A4
সাইেজর কাগেজ াইেরল অথবা খালা ব ধাই বক কিমশেন দািখল করেত হেব।
৩. পা িলিপ ১/১৬ ডবল িডমাই বা ১/৮ ডবল িডমাই/ াউন সাইেজ িসে ল লাইন
েস ফরেম ং কের
পন াইভ/িসিডেত কিমশেনর িরসাচ সােপাট এ পাবিলেকশন িডিভশেন দািখল করেত হেব।
৪. িনবািচত পা িলিপ সাধারণভােব ১/১৬ ডবল িডমাই সাইেজ ৩০০ া বা ১/৮ ডবল িডমাই/ াউন সাইেজর ে
২৫০ ার মে সীমাব থাকেব। তেব এ ে কিমশন ক পে র িস া ই ড়া বেল গ হেব।
৫. লখক ক ক পা িলিপর মৗিলকে র ঘাষণাপ আেবদনপে র সে জমা িদেত হেব।
৬. বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় পা িলিপ ণয়ন করা যােব। পা িলিপ ক কাশনা নীিতমালা অ যায়ী িনবাচন
করা হেব। অ কান কাশক বা ি উে ােগ েব কািশত ক নঃ ণ বা নঃসং রেণর জ হণ করা হেব
না।
৭. পা িলিপর বানান রীিতেত িমত িনয়ম অ সরণ করেত হেব এবং িবেশষে র মতামত িনেয় পা িলিপ ণ ও
কাশনা ি য়া হণ করা হেব।
৮. কািশত বইেয়র াতক ও াতেকা র পযােয়র সংি িসেলবােসর কত অংশ অ
(Cover of Syllabus)
এবং এক বা একািধক কােসর মাট কত মােনর উ র সংবিলত হেব (Marks allotted to topics in the book)
তা উে খ থাকেত হেব।
৯. পা িলিপ ইউিজিস
ক কাশনা কিম ক ক াথিমকভােব িনবাচেনর পর িবেশষ মতামতা যায়ী যিদ
পা িলিপর িবষয়গত ও ভাষাগত মােনা য়েনর আব কতা দখা দয়, সে ে সংি পা িলিপ েণতার সে
কিমশেনর প থেক যাগােযাগ করা হেব।
১০. সাধারণভােব িনবািচত পা িলিপর থম সং রণ ৫৫০ (প চশত প াশ) কিপ কাশ করা হেব। তেব চািহদার
পিরে ি েত কত কিপ ক কাশ করা যােব তার সং া কিমশন ক প িনধারণ করেবন।
১১. ইউিজিস ক কাশনা কিম ক ক াথিমকভােব িনবািচত পা িলিপ সংি িবষেয়র এক বা একিধক িবেশষ
ারা
ায়ন এবং আ ষি ক স াদনার কাজ শষ কের ড়া পযােয় পা িলিপ ক আকাের কােশর ব া হণ
করা হেব।
১২. পা িলিপ ক আকাের ণ করার েব নন- িডিসয়াল াে
লখক কিমশেনর সে ‘সমেঝাতা ারক’
স াদন করেবন।
১৩. অ বাদ
কাশ কারার ে উে াগী ি হেল ি এবং িত ান হেল িত ান ক ক লখক ও কাশেকর
(িযিন ল কিপ রাইেটর অিধকারী তার িনকট হেত) অ মিতপ সং হ কের তা আেবদনপে র সােথ সংেযাজন করেত
হেব।
কিমশেনর মা েম বই কােশ আ হী লখকগণেক আগামী ১৫ ফ য়াির ২০২২ তািরেখর মে ৪ (চার) কিপ পা িলিপ
কিমশেনর িরসাচ সােপাট এ পাবিলেকশন িডিভশেনর পিরচালক বরাবর জমা দওয়ার জ অ েরাধ করা হেলা।
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