১৯৯৫ ফৰ্ষৰৰা প্ৰদত্ত ভুনীন ফৰকটকী সাহিত্য ফঁটা প্ৰাকসকলে হফহবন্ন সভয়ত্ নযানয ফহু হফহিষ্ট
সন্মান োব ত্থা কৃ হত্ত্ব ৰ্ষন কৰা দদখা গগলে৷ ত্ালৰ প্ৰাপ্ত ত্থযৰ অধাৰত্ হকেু খফৰ আয়ালত্ সংলমাগ
কৰা ি’ে৷
অজজৎ গগগ : দসউৰ্ী দসউৰ্ী কাফয ফঁটা, ২০০৪ (‘দসউৰ্ী দসউৰ্ী’ কাফযালোচনী)
অনুভৱ তু লসী : 'এলেলেঞ্চ এৱাডষ', ২০১৩ (হষ্টন হফশ্ব কহফত্া ভলিাৎসৱ); হেহনয়ৰ দপে'হশ্ব (সংস্কৃ হত্ ভন্ত্ৰণােয়,
বাৰত্ চৰকাৰৰ); হফশ্বহফদযােয় নুদান অলয়াগ দপে’হশ্বপ (চেহিত্ৰ হফৰ্য়ক গলৱৰ্ণাৰ ফালফ, হফশ্বহফদযােয়
নুদান অলয়াগ, সংস্কৃ হত্ ভন্ত্ৰণােয়, বাৰত্ চৰকাৰৰ)৷
অপু ভৰদ্বাজ : চন্দ্ৰপ্ৰসাদ িআকীয়া দসাঁৱৰণী গল্প ুৰস্কাৰ (প্ৰথভ স্থান), ২০০৫ (গৰীয়সী, সাহিত্য প্ৰকাি)৷
অজৰন্দম বৰকটকী : সাহিত্য কালডহভ ‘মুৱ ুৰস্কাৰ’, ২০১৪ ('নুিীেন' সভালোচনা সংেনৰ ফালফ,
সাহিত্য কালডহভ)৷
কমল কুমাৰ তাাঁতী : সাহিত্য কালডহভ ‘মুৱ ুৰস্কাৰ’, ২০১২ (‘ভাৰাংফুৰু অভাৰ হত্া' গল্প সংেনৰ
ফালফ, সাহিত্য কালডহভ)৷
কুশল দত্ত : ৰ্ুহনয়ৰ দপে'হশ্ব, ২০০২-০৪ (সংস্কৃ হত্ ভন্ত্ৰণােয়, বাৰত্ চৰকাৰ), কথাভাহেত্া সাহিত্য সন্মান,
২০১১ (কথাভাহেত্া অলোচনী); সৃৰ্ন সাহিত্য সন্মান, ২০১৩ (সৃৰ্ন সাহিত্য সলেেন, হিভফংগ;
বূ টানৰ হত্েক খলটাৱাে, দনােৰ দোকনাথ প্ৰধান অৰু বাৰত্ৰ ভলনানীত্া চক্ৰৱত্ীৰ গসলত্
সহন্মহেত্বালৱ)৷
কুল শইকীয়া : ৰাষ্ট্ৰীয় কথা ফঁটা, ১৯৯৫ ('অৱত্ষ ' গল্পৰ ফালফ); অলভহৰকা মুক্তৰাৰ্যৰ দন্হেেলবহনয়া দষ্টট
আউহনবাহেষ টীত্ 'Fullbright Fellowship Program'-ত্ ‘সাম্প্ৰহত্ক নাটক অৰু ৰম্পৰাগত্ বাৰত্ীয় কোৰ গঠন’
হফৰ্য়ত্ বাৰ্ণ প্ৰদান (২০১০-২০১১); সাহিত্য কালডহভ ফঁটা, ২০১৫ (‘অকািৰ েহফ অৰু নযানয গল্প’)৷
গীতালী বৰা : অধাৰহিো দপে’হশ্ব, ২০০৯, (উনযাস ৰচনাৰ ফালফ); দিালভন ফৰলগািাহি সাহিত্য ফঁটা,
২০১৬ (‘হনৰৱহধ গনৰঞ্জনা’ গল্প সংকেনৰ ফালফ); সাহিত্য সবাৰ সবাহত্ৰ হফলিৰ্ সাহিত্য সন্মান, ২০১৭
(‘ফুদ্ধৰ্ায়া’ উনযাসৰ ফালফ, সভ সাহিত্য সবা)
ধ্ৰুৱজজযাজত শমম া : গৰীয়সী-কথা ুৰস্কাৰ, ২০০৩ (‘দ্বী' গল্পৰ ফালফ)৷
জবজয় শংকৰ বমম ন : দদিৰ দিৰ্ন দেষ্ঠ মুৱ দেখকৰ হবত্ৰত্ এৰ্ন, ২০১০ (আহিয়ান এেলপ্ৰে); সাহিত্য
কালডহভ 'মুৱ ুৰস্কাৰ', ২০১৩ ('লিাকাষ্টভী' কাফযগ্ৰন্থৰ ফালফ)৷
তু জলকা শইকীয়া : ফেৰলটাৰ হফলিৰ্ ১০, ২০১৩ (ফেৰলটাৰ দেষ্ঠ গ্ৰন্থ হিত্ানত্ ‘চাহৰিাে দগাসাঁনীৰ দত্ৰ্’
উনযাসৰ ফালফ, ৰ্ীৱন আহনহচলয়টিব)

জবজতাপন বৰবৰা : প্ৰহত্ষ্ঠাক ভলিাৎসৱ সঞ্চােক— হচলন অো; ৰ্ুৰী সদসয— নৱভ অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভুম্বাআ
চেহিত্ৰ ভলিাৎসৱ,২০০৭; FIPRESCI ৰ্ুৰী সদসয— ১৩ি ুোন অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেহিত্ৰ ভলিাৎসৱ, ২০০৮;
FIPRESCI ৰ্ুৰী সদসয— ৩২ সংখযক ভলস্কা অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেহিত্ৰ ভলিাৎসৱ, ২০১০; FIPRESCI ৰ্ুৰী
সদসয— ৬৮ সংখযক কাঁন চেহিত্ৰ ভলিাৎসৱ, ২০১৫; FIPRESCI ৰ্ুৰী সদসয— ৩৯ সংখযক কাআলৰা
অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেহিত্ৰ ভলিাৎসৱ, ২০১৭৷
ভৃংজগশ্বৰ শমম া : ভিানন্দ ফৰুৱা-িিীপ্ৰবা ফৰুৱা ফঁটা (সভ সাহিত্য সবা); হগহৰধৰ িভষা ফঁটা (সভ সাহিত্য সবা)৷
মনাজলছা শইকীয়া : গদহনক সভ সাহিত্য ফঁটা, ২০১৬ (‘িংখহননাদ’ উনযাসৰ ফালফ, অোভ হিহফউন
প্ৰাঃ হেঃ)
মজিকা দদৱী : সাহিত্য কালডহভ ‘মুৱ ুৰস্কাৰ’, ২০১৪ ('ৰ্িৰ-ভিৰ' গল্প সংকেনৰ ফালফ, সাহিত্য
কালডহভ); মুগে হকলিাৰ দচৌধুৰী দসাঁৱৰণী ফঁটা, ২০১৫ (সাভহগ্ৰক সাহিত্য কভষৰ ফালফ)৷
মজিকুন্তলা ভট্টাচাযম য : কোগুৰু হফৰ্ুপ্ৰসাদ ৰাবা ফঁটা, ২০০৮ ('ভআ দডচহডভ'না ি'ফ দখালৰ্া' উনযাসৰ ফালফ,
সভ সাহিত্য সবা); বৱানী িভষা স্মাৰক দেষ্ঠ গল্প গ্ৰন্থ ফঁটা, ২০১০ (গল্প সংকেন 'ফৰপৰ দফহে'ৰ ফালফ)৷
মজনাজ বৰপূজাৰী : দেষ্ঠ চেহিত্ৰ সভালোচকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বণষকভে ফঁটা, ২০১২ (ডাআলৰক্টলৰট ব্ হপল্ম
দপহষ্টলবেে, বাৰত্ চৰকাৰ)
মৃদল
ু হাগল : সাহিত্য কালডহভ ‘মুৱ ুৰস্কাৰ’, ২০১৫ ('কলে অলোঁ কুিলে অলোঁ' কহফত্া সংকেনৰ
ফালফ, সাহিত্য কালডহভ)৷
দমৌচু মী কন্দলী : বাৰ্া হৰৰ্দ ফঁটা (২০০৫); একা এফং কলয়কৰ্ন সাহিত্য-সংস্কৃ হত্ সন্মান (২০০৭)৷
ৰজিজৰখা বৰা : চন্দ্ৰপ্ৰবা ফৰুৱা দসাঁৱৰণী ফঁটা, ২০০৯ (গল্পৰ ফালফ); ৰ্ুহনয়ৰ দপে'হশ্ব, ২০১৩-১৪ (সংস্কৃ হত্
ভন্ত্ৰণােয়, বাৰত্ চৰকাৰ), ৰ’টাৰী ীচ দপে’হশ্ব, ২০১৫-১৭ (ৰ’টাৰী আণ্টাৰলনচলনে)৷
শজমম ষ্ঠা প্ৰীতম : হগৰীন্দ্ৰনাথ গগগ দসাঁৱৰণী মুৱ সাহিহত্যক ফঁটা, ২০১২ ('অত্মকথা' গ্ৰন্থৰ ফালফ); কৃ ষ্ণকান্ত সহন্দগক
ৰাষ্ট্ৰীয় দপে’হশ্বপ, ২০১৭ (কৃ ষ্ণকান্ত সহন্দগক ৰাহৰ্যক ভুক্ত হফশ্বহফদযােয়)৷
জশৱানন্দ কাকজত : ৰাষ্ট্ৰীয় কথা ফঁটা, ১৯৯৫ (‘ৰ্েেহফত্ দিৰ্ সাঁৰ্’ গল্পৰ ফালফ)৷
সঞ্জীৱ পল দেকা : নথষ-আষ্ট পাউলিচন ফঁটা, ২০১২ (‘এআহলন হক অলে’ গল্প সংকেনৰ ফালফ, নথষ-আষ্ট
পাউলিচন); মুৱ ুৰস্কাৰ, ২০১৫-১৬, (‘এআহলন হক অলে’ গল্প সংকেনৰ ফালফ, বাৰত্ীয় বাৰ্া হৰৰ্দ)৷

