প্রবন্ধ-আহ্বান
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদযামহাপীঠ (কামারপুকুর, হুগবি) একটি বিভাবিক প্রিন্ধ-সংকিন গ্রন্থ
প্রকাশের উশদযাগ বনশেশে। এই উশেশেয মমৌবিক প্রিশন্ধর আহ্বান জানাশে—
িাঙাবি প্রাত্যবহক জীিশনর সশে ওত্শপ্রাত্ভাশি জবিশে আশে এিং িাঙাবির স্বত্ন্ত্র
ঐবত্হযশক িহন কশরশে এমন বকেু বিিে আমরা এই সংকিন গ্রশন্থর বিিেিস্তু বহশসশি
বনিাচন
ব
করশত্ মচশেবে। সিবকেু বিিে-ই হেশত্া আজ আমাশদর কাশে স্পষ্ট ও প্রত্ীেমান
নে। বকেু-বকেু বিিে আশে যার অস্তিত্ব বিিুপ্ত অথিা বিিুপ্তপ্রাে; আিার বকেু বিিে আশে
মযগুবি ত্ার অস্তিশত্বর সংকি ত্থা বিপন্নত্া অবত্ক্রম কশরে্ জাজ্বিযমান। আর বকেু বিিে
মত্া কাশির চিমান মরাশত্র সশে গা ভাবসশে আধুবনক প্রকরণ ত্থা বিশ্বােশনর িারা
প্রভাবিত্ হশে নি কশিিশর আত্মপ্রকাে কশরশে। অথচ এ সিই িাঙাবির বনজস্ব সম্পদ, যার
সশে িাঙাবির প্রাশণর মযাগ বনবিি। ইবত্হাস বিজবিত্ িাঙাবি সংস্কৃবত্র এইসি বদকগুবির
প্রবত্ আশিাকপাত্ করাই আমাশদর িক্ষ্য।
সংকিন গ্রন্থটি ISBN নবথভুক্ত বহশসশি প্রকাবেত্ হশি।
প্রিশন্ধর প্রিাবিত্ বিিেঃ
ক) চারুকিা

খ) বেক্ষ্া

গ) হিবেল্প

ঘ) ক্রীিা

ঙ) মিাকসংস্কৃবত্

চ) স্থাপত্যশেিী

বনেমািিীঃ
প্রিন্ধ মমৌবিক হওো আিেযক। মশনানেশনর মক্ষ্শে পযাশিাচনা
ব
সবমবত্র বসদ্ধান্তই চূ িান্ত।
প্রিশন্ধর েব্দসংখযা–৩০০০-৩৫০০ (েবি িযিহৃত্ হশি ত্া ১৫ MB-র উপশর হশত্ হশি)।
ত্থযসূে ও গ্রন্থপস্তি থাকা আিেযক। ১০০ েশব্দর মশধয িাশো-মনাি পাঠাশত্ হশি।
প্রিন্ধ A4 আকাশর অভ্র সফিওেযশরর কািপুরুি ফশে ১২ মাশপর হরশফ MS Office Wordএ ডকুশমে বহশসশি পাঠাশত্ হশি। প্রিন্ধ মফিে্রুোবর ২৮, ২০২২ ত্াবরশখর মশধয বনবদবষ্ট email id-মত্ পাঠাশত্ হশি।
মশনানীত্ প্রিন্ধ প্রকাশের মক্ষ্শে িাকা ১০০০/- (এক হাজার িাকা মাে) ধায বকরা হশি।

email id- pub.srsvm@gmail.com
মযাগাশযাগ - 8777753650/ 9434660342

Call for Paper
Sri Ramkrishna Sarada Vidyamahapitha(Kamarpukur
College)invites original articles from scholars and professionals
for a proposed book with ISBN(bilingual) to be published by the
College on issues that have been deeply intertwined with the
intricate socio-cultural interstices of the fabric of 'Bangla and
Bangali'.
It would be our privilege to retrospect and introspect the several
nuances that have created the 'Bangali oitijhyo' or the legacy of
the Bengali.
Suggestive Areas:
Fine Arts
Education
Handicraft
Sports
Folk Culture
Architecture
Guidelines for Authors:
• The original, scholarly, relevant, and unpublished chapters are invited.
• MS Word, Word Limit-3000-3500 words, MLA Style, Times New Roman, 1.5 space.
• The contributors are advised to send a short bio-note (100 words) along with the manuscript
Last Date of Submission - 28/02/2022
Selection: Bind Peer Review. After acceptance processing fees – Rs. 1000/-only.
Contact no. - 8777753650/ 9434660342
Mail id for submission - pub.srsvm@gmail.com

