
 

ইণ্ডিয়া পাউণ্ডিান পয ণ্ডি আর্ট  

ঘঘালণা কযণ্ডে 

ণ্ডল্প গণ্ডফলণা কামটক্রভ 

 

প্রস্তাফ াঠাণ্ডে অনুণ্ডযাধ কযা ণ্ডে 

 

শল্প গবফলণা কামযক্রভ জ্ঞানানুীরনকাযী,গবফলক এফং শল্পীবেয বাযবে শল্পচচয ায শফশফধ ইশো এফং 
অশবফযশি শফলয়ক গবফলণায উবেযাবগ ায়ো কযবে চায়। এই কামযক্রবভয উবেয শশল্পক গবফলণায 

শযবয ফৃত্তয েশৃিবশি, বফাধ, ফযাখ্যা ও প্রফৃশত্তয শনভযাণ ও ায়ো কযা। 

শল্প ও করাশফেযায বমবকাবনা ধাযায বইফ জ্ঞানানুীরনকাযী,গবফলক এফং শল্পীবেয কাবছ প্রস্তাফ াঠাবে 

অনুবযাধ কযা বে, মাাঁযা অবক্ষাকৃে কভ চশচয ে ও প্রাশিক শফলয় শনবয় অনুশিৎু  গবফলণা প্রকবল্প আগ্রী; 

মাাঁযা শল্পম্বশিে েত্ত্ব ও অনুীরবনয ভবধয কবথাকথবনয শযয শনভযাবণ বচি; মাাঁযা শল্পচচয ায নেুন াঠ 

ও শবশত্ত শনভযাবণ শক্রয়; এফং মাাঁযা নেুন ধাযণাভূরক শবশত্তয িাবন আিশফযলয়ক থ ফযফায কযবে 

উৎুক, অনযানযশফলয় । 

 

ঘিীয় বালায ণ্ডনণ্ডিট ষ্ট অনুলণ্ডে অফিান যাখায উণ্ডেণ্ডে আই এপ এ ইংযাণ্ডি োড়া অনোনে 
বাযেীয় বালায় প্রস্তাণ্ডফে প্রকল্পগুণ্ডরণ্ডক ণ্ডফণ্ডল উৎা ণ্ডিণ্ডয় থাণ্ডক। 
 

গবফলণা প্রকল্পগুশরয প্রস্তাবফস্পি গবফলণা-উবেয, টবূশভয শফলে শনযীক্ষণ, ভাবরাচনাত্মক গবফলণা-
প্রশ্নাফরী, মথামথ গবফলণা-দ্ধশে এফং ফযাধাযবণয জবনয উন্মিু শনশেযি পরাপবরয উবেখ্থাকা ফাঞ্ছনীয়। 
ফই, শনফি, চরশিত্র ইেযাশে পরাপর শাবফ শফবফচয।  
 

ঘক/কাযা আণ্ডফিন কযণ্ডে াণ্ডযন? 



এই কামযক্রভ শল্প ও করাশফেযায অিগযে কর শফলয়-ধাযায ভস্ত জ্ঞানানুীরনকাযী,  গবফলক, এফং 
শল্পীবেয প্রস্তাবফয জবনয উন্মিু। 

আশন/আনাযা মশে বাযেীয় নাগশযক, নশথকৃে বাযেীয় অ-ফাশণশজযক প্রশেষ্ঠান অথফা শফগে অনূযন 

াাঁচ ফছয মাফৎ বাযবে ফফাকাযী বয় থাবকন ো বর আশন/আনাযা আবফেন কযবে াবযন। 

আশন/আনাযা মশে বকাবনা প্রশেষ্ঠাবনয েযবপ আবফেবন উৎাী ন,আবফেনটিবে অনুগ্র কবয 

আবফেনকাযী প্রশেষ্ঠানটিয বপ্রক্ষাট এফং েেম্বশিে েথযাফরী এফং প্রশেষ্ঠানটিয শযবভর-ফি/অশছ-েরীর, 

ফাশলযক প্রশেবফেন এফং মথামথ ও আইনানুগ উাবয় গৃীে শফগে শেন ফছবযয আয়ফযবয়য শফফৃশে প্রস্তাবফয 

াবথ ংমুি কযবফন।      

 

আণ্ডফিন প্রণারী 

আশন ইংযাশজ  বম বকাবনা বাযেীয় বালায় আবফেন কযবে াবযন। আই এপ এ-য কভীফৃন্দ ানবন্দ এই 
কামযক্রভ ম্বশিে আনায বমবকাবনা প্রবশ্নয মথাাভথযয উত্তয বেওয়ায বচিা কযবফন। আশন আনায 

প্রকবল্পয ভূরবাফনা শফলবয় আভাবেয বি আবরাচনা কযবে াবযন অথফাআনায খ্ড়া প্রস্তাফ াঠাবর বই 
ম্পবকয  আভাবেয ভিফযও যাভয আনাবক জানাবনা বফ। 

আনায প্রস্তাফ ফশিঃস্থ ভূরযায়নকাযীবেয (external evaluators) াাবময শফচায কযা বফ এফং আশথযক 

ায়ো শফলবয় আইএপএ-য শদ্ধািই চূড়াি শফবফশচে বফ।  

 

অনুগ্র কণ্ডয আনায প্রস্তাণ্ডফ ণ্ডনম্নণ্ডরণ্ডখে ণ্ডফলয়গুণ্ডরয উণ্ডেখ কযণ্ডফন, নণ্ডেৎ আনায প্রস্তাফ 

অম্পণূট ধামট ণ্ডফেঃ 

ক। প্রস্তাণ্ডফয ভূর আণ্ডধয়টিণ্ডে স্পি গবফলণা-উবেয, টবূশভয শফলে শনযীক্ষণ, ভাবরাচনাত্মক গবফলণা-

প্রশ্নাফরী, মথামথ গবফলণা-দ্ধশে এফং শনশেযিপরাপর; 

খ্। ায়কউািান, মশে শকছু থাবক, মা আনায কাজবক ফুঝবে আভাবেয াাময কযবফ; 

গ। আনায  িীফনঞ্জী (bio-data) 

ঘ।আনায প্রকবল্পয ম্ভাফে খযণ্ডেয ণ্ডফি ণ্ডফফযণ মাবে অথযযাশ আশন শকবাবফ ফযফায কযবছন োয 

একটা ধাযণা কযা ম্ভফ য়। মশে অনয বকাবনা ূত্র বথবকও আনায এই একই প্রকবল্প শকছু আশথযক 

ায়ো রাববয ম্ভফনা থাবক েবফ অনুগ্র কবয বইূত্রগুশর উবেখ্ কযবফন; 

ঙ। আনায ঠিকানা, বটশরবপান নম্বয এফং ই-বভইর ঠিকানা  

 



প্রকণ্ডল্পয ভয়কার 

আনায প্রকল্প অনূযন এক ফছয এফং ফযাশধক এক ফছয ছয় ভা ভয়কার মযি বে াবয। 

 

ফাণ্ডির্ 

আশন ফযবভাট Rs 4,00,000/-অফশধ ায়োয আবফেন জানাবে াবযন।  

আশন এয ভবধয প্রণ্ডে ভাণ্ড Rs 12000/- অফশধ াম্মাশনক শাবফ ধাময কযবে াবযন, ভগ্র 

প্রকল্পকাণ্ডর অনণ্ডধক Rs 1,44,000/-অফশধ। ভগ্র আশথযক ায়োয ভবধযই উি াম্মাশনক অিবুয ি 

থাকবফ।     

 

ভয়ীভা 

আনায খ্ড়া প্রস্তাফ আভাবেয ইবভইর কযবে াবযন শকন্তু আনায জীফনঞ্জী ও ায়ক উাোন 
েুড়ান্ত প্রস্তাফটি অফেই ডাকণ্ডমাণ্ডগ াঠাণ্ডে ণ্ডফ। 

 

চূড়াি প্রস্তাফ আভাবেয কাবছ ব াঁছবে বফ June 30, 2017-যভবধয। 

 

বকাবনা ায়ক উাোন বপ্রযবকয কাবছ বপযৎ াঠাবনা ম্ভফ বফ না।  

 

াধাযণ েথোফরী 

ক। প্রেত্ত অথযযাশ শুধুভাত্র আনায প্রকল্প-ম্বশিে বরাকফর, কামযযকরা, মাোয়াে এফং শকছু শযশভে 

মন্ত্রাশেয বাড়া ও প্রবয়াজনীয় াভগ্রীয জবনয। অনুগ্র কবয ুশনশিে কযবফন বম প্রশেটি ফাবজট খ্াবে 

বমন প্রকল্প-ংক্রাি এবককটি শফবল উাোন ধাময থাবক 

 

খ্। আশন মশে ফযশি ন, অনুগ্র কবয একজন শাফযক্ষক শনবয়াবগয জনয Rs 3000/-অফশধ ধাময 
কযবফন 

 



গ।অনুগ্র কবয প্রাশেষ্ঠাশনক খ্যচ, শনভযাণংক্রাি খ্যচ এফং শযকাঠাবভাগে উন্নয়বনয উবেবয বকাবনা অথয 

ধাময কযবফন না। আভযা মন্ত্র বকনায জনয আশথযক ায়ো কশয না, মশেপ্রকবল্পয স্বাবথয ো অশনফাময য় 

েবফ প্রকবল্পয কাজ বল বর মন্ত্রটি আই এপ এ-বক বপযৎ শেবয় শেবে বফ 

 

ঘ। আনায প্রস্তাফটি মশে প্রাথশভক োশরকাবুি য় েবফ ভূরযায়ণ প্রশক্রয়ায় উদূ্ভে প্রশ্নভারায উত্তয শেবে 

আনাবক অনুবযাধ কযা বে াবয 

 

ঙ। ভবনানীে প্রকল্পগুশর October, 2017-য ভবধয বঘাশলে বফ। 

 

অনুগ্র কবয আনায আবফেন ও অনযানয ভস্ত বমাগাবমাগ শনবনাি ঠিকানায় াঠানিঃ  
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