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এ. এন. নাায ুযস্কায ২০১৪

দাথথবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদযারয়
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টবূবভ

• বফশ্ববফদযারয়য় বক্ষকয়দয দু’টটা প্রধান দাবয়ত্ব
– াঠদান – জ্ঞায়নয বফতযণ
– গয়ফলণা – জ্ঞায়নয ৃবি

• বকন্তু, দুবথাগযজনকবায়ফ আভায়দয টদয় বার বক্ষক ফা
বার গয়ফলকয়দয অনুয়প্রযণা টদয়ায ভত টতভন টকান
ফযফস্থা টনই
– এভনবক বিবিত কযাযও টকান প্রবিয়া টনই
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ড. ুরতানা এন. নাায়যয উয়দযাগ

• ড. এ.এন. নাায ১৬ জুরাই ২০১১ যাজাী
বফশ্ববফদযারয়য় আগভন কয়যন এয দু’বট ুযস্কায ও
একবট ফৃবি প্রদায়নয জনয াাঁি রক্ষ টাকায একবট টিক
বফবাগীয় বাবতয কায়ে স্তান্তয কয়যন।

• ১৯ জুরাই ২০১১ এবট একায়ডবভক কবভবটয়ত আয়রাবিত
য় এফং এ জনয এ. এন. নাায ট্রাস্ট পান্ড নায়ভ
তবফর গঠন ও ট্রাস্ট ফযফস্থানায জনয একবট ট্রাবস্ট
টফাডথ ফা ট্রাস্ট গঠন কযা য়।
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Gm. Gb. bvnvi wdwR· Uªv÷

1| W. Gm. Gb. bvnvi - mfvcwZ

2| mfvcwZ, c`v_©weÁv b wefvM, iv.we. - m`m¨

3| Wxb, weÁvb Abyl`, iv.we. - m`m¨

4| cÖ‡dmi Gg kwdKzj Bmjvg - m`m¨

5| cÖ‡dmi Gg Avwgbyj Bmjvg - m`m¨
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• প্রাবনক দীর্থূবিতায য ২০১৩ ায়রয প্রাযয়ে এবট
ববন্ডয়কট কতৃথক অনুয়ভাবদত য়

• ২০১৩ ায়র ইচ্ছা থাকয়রও যাজননবতক অবস্থযতা
অনযানয কাযয়ণ এয ফাস্তফায়ন েফ য় বন

• ুযস্কায প্রদায়নয জনয ভূরযায়ন বকবায়ফ কযা য়ফ এ
জনয একায়ডবভক কবভবট কতৃথক একবট কবভবট গঠন
কযা য়
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bxwZgvjv cÖYq‡bi Rb¨ KwgwU

1|  cÖ‡dmi Gg Avwgbyj Bmjvg - AvnŸvqK

2|  cÖ‡dmi mv‡jn&& nvmvb bKxe - m`m¨

3|  cÖ‡dmi Avãyjøvn kvgm web ZvwiK - m`m¨
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Gm. Gb. bvnvi G¨vIqvW© KwgwU

1|  cÖ‡dmi †mvgbv_ fÆvPvh©¨, wefvMxq mfvcwZ

2|  cÖ‡dmi Gg kwdKzj Bmjvg

3|  cÖ‡dmi Gg Avwgbyj Bmjvg

4|  cÖ‡dmi mv‡jn&& nvmvb bKxe

5|  cÖ‡dmi Avãyjøvn kvgm web ZvwiK
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গয়ফলক ুযস্কায
 Abyl‡`i Abyiƒc bxwZgvjv

 weMZ wZb evwl©K wi‡cv‡U©i WvUv

 Gev‡ii cyi¯‹v‡ii wfwË 2010-11, 2011-12, 2012-13

Selection Procedure for SN Nahar Physics Research 

Award [Year]

Conditions

• At least one paper each year in an indexed journal

• At least two thesis supervisions during 3 years
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গয়ফলক ুযস্কায
Scoring

• Publication score: 3 x IF for principal/first author

1 x IF for others  (IF: Impact Factor)

• 0.2 for each paper as principal/first author in journals 

without IF (yet) and e-print archive; 0.1 otherwise.

• 0.2 for each conference/workshop with presentation 

and/or paper in conference proceedings; 0.1 for each 

conference/workshop attended.

• The highest scores from 1-3 will be normalized to 90.

• Chairperson 5

• Dr. S. N. Nahar 5
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বক্ষাথথী ফৃবি

1. 2q - 4_© e‡l©i 1g-5g ¯’vb m‡ev©”P †MÖW AR©bKvix‡`i

g‡a¨ hviv A¯^”Qj Zv‡`i Av‡e`b

2. kU©-wj÷ K‡i wZb R‡bi mvÿvrKv

3. cÖ‡qvRb we‡ePbv K‡i GKRb‡K wbe©vPb
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এ. এন. নাায এযাওয়াডথ-এয তাৎমথয

• আভায়দয জানা ভয়ত এই প্রথভ োি-োিীয়দয
অববভয়তয বববিয়ত ুযস্কায প্রদায়নয উয়দযাগ

• অনুলদ য়থায়য় এফং অনযানয বফশ্ববফদযারয়য় এ. এন. 
নাায ট্রাস্ট কতৃথক প্রবিয়া শুরু য়য়য়ে –
বকন্তু, ফাস্তফায়য়ন দীর্থূবিতা য়চ্ছ

• তাই এ বফবাগ বথকৃয়তয ভমথাদা রাব কযর
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এফায ুযস্কায টর্ালণায ারাG
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এ এন নাায বপবজক্স টীবিং এযাওয়াডথ ২০১৪

প্রয়পয এভ আবভনুর ইরাভ
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এ এন নাায বপবজক্স বযািথ এযাওয়াডথ ২০১৪

প্রয়পয ায়রহ্াান নকীফ
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এ এন নাায রাইপটাইভ এযািীবয়ভন্ট ইন
বপবজক্স বযািথ এযাওয়াডথ ২০১৪

প্রয়পয এভ আরপাজ উবিন
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এ এন নাায সু্টয়ডন্ট স্করাযব ২০১৪

ভাভুদা আক্তায
২য় ফলথ


