প্ৰেছ বিজ্ঞবি

বিএছ আই আৰ- প্ৰেইষ্টৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জদমোৎসৱ উেযোপে সবমবিৰ িঁ টোৰ
িোদি আদৱেে আহ্বোে
য োৰহোট তথো উত্তৰ-পূ ৱৰ এটো অগ্ৰণী বিজ্ঞোন আৰু প্ৰ ু বি গৱৱষণো প্ৰবতষ্ঠোন বিএছ আই আৰ- উত্তৰ পূ ৱ
বিজ্ঞোন আৰু প্ৰ ু বিবিদ্যো প্ৰবতষ্ঠোন(যনইষ্ট)ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰৱদ্ৱৰ জৱমোৎসৱ উদ্ োপন সবমবতৱে য োৱো
দুিছৰৰপৰো অসমৰ সোবহতয,সমোজ তথো সংস্কৃবতৰ উন্নবতৰ হৱক কোম কবৰ থকো নৱ প্ৰজমক উৎসোবহত
কৰোৰ িোৱি ‘শশবিক অনু ৱপ্ৰৰণো িঁ টো’ নোৱমৱৰ এটো িঁ টোৰ প্ৰদ্োন কবৰ আবহৱছ । এই িছৰ প্ৰদ্োন
কবৰিলগীেো িঁ টোৰ বিষে হ’ল – মহোপু ৰুষীেো সোবহতযৰ গৱৱষণো আৰু বিৱেষণ’ । এই িঁ টোত থোবকি
নগদ্ ১০,০০০ (দ্হ হোজোৰ টকো ) টকো আৰু এখন মোনপত্ৰ আৰু এটি স্মোৰক । সবমবতৱে ২০১৮ িনৰ
এই িঁ টোৰ িোৱি অসমৰ উি বিষয়্ত PhD/M. Phil কবৰ থকো অথিো PhD/M. Phil সম্পূ ণণ কৰো ৪৹
িছৰৰ অনু ৰ্দ্ণ িযবিৰপৰো আৱৱদ্ন পত্ৰ আহ্বোন কবৰৱছ । আৱিদ্নকোৰীৰ গৱৱষণো বিগত ১৹ িছৰৰ
বিতৰত কৰো হ’ি লোবগি । এই বিষেত আৱিদ্নকোৰীৰ কমণৰোজীৱে সমোজত এক য োগোত্মক প্ৰিোৱ
যপৱলোৱো অথিো যপলোি পৰো যহোৱোৱটো িোঞ্চনীে । ইচ্ছু ক িযবিৱে প্ৰৱেোজনীে নবথ-পত্ৰসহ আৱিদ্ন পত্ৰ
অৱটোিৰ মোহৰ ২৹ তোবৰখ িো তোৰ আগৱত ড0 তীন কবলতো, উপৱদ্ষ্টো, িঁ টো সবমবত তথো মূ ৰব্বী,
গৱৱষণো পবৰকল্পনো আৰু িোবণবজযক বিকোশ বিিোগ (Research Planning and Business
Development Division), বিএছ আই আৰ- উত্তৰ পূ ৱ বিজ্ঞোন আৰু প্ৰ ু বিবিদ্যো প্ৰবতষ্ঠোন, য োৰহোট৭৮৫০০৬ – এই ঠিকনোত যপোৱোকক পঠোি লোবগি । ইচ্ছু ক িযবিৱে আৱিদ্ন পত্ৰৰ এটো কবপ ইযমইলৱ োৱগ আগতীেোককও পঠিেোি পোৱৰ । ই-যমইল যকইটো হ’ল – kalitajk74@gmail.com আৰু
madhurya2007@gmail.com । আৱিদ্ন প্ৰ-পত্ৰ আৰু িঁ টোৰ বিশদ্ বিিৰণৰ িোৱি সবমবতৱে বিএছ
আই আৰ - যনইষ্টৰ যৱিিোইট www.neist.res.in িোি পোৱৰ অথিো সবমবতৰ বিষেিিীেো ড0 ৰোজীৱ
যলোিন যগোস্বোমী (য োন ৯৪৩৫৩৫২৬৮৬), ড0 তীন কবলতো (য োন ৯৪৩৫৫৫৭৮২৪) আৰু মোধু ণয
শইকীেোৰ (য োন ৯৮৫৪৮৩৫৩৬৪) শসৱত য োগোৱ োগ কবৰি পোৱৰ । বনিণোবিত িযবিক অহো ২৭
অৱটোিৰত যনইষ্টৰ আৱোবসক যি হদ্ত আৱেোজন কৰো জৱমোৎসৱৰ মু কবল অবধৱৱশনত এই িঁ টো প্ৰদ্োন
কৰো হ’ি ।
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