
মনুীন বৰকটকী সািহতয্ বঁটাpাপকসকলৰ aনয্ানয্ কৃিতt 
 
1995 বষর্ৰপৰা pদt ‘মুনীন বৰকটকী সািহতয্ বটঁা’ pাপকসকেল িবিভn 
সময়ত aনয্ানয্ ব  িবিশ  সnান তথা কৃিতt aজর্ ন কৰা েদখা ৈগেছ৷ 
তােৰ pাp তথয্ৰ আধাৰত িকছু খবৰ iয়ােত সংেযাগ কৰা হ’ল৷ 
 

 
 

2015 বষর্ৰ সািহতয্ aকােডিম বটঁা লাভ কৰা kল শiকীয়া (1998 চনৰ মুনীন বৰকটকী বটঁা িবেজতা), 
সািহতয্ aকােডিমৰ েতিতয়াৰ সভাপিত িব নাথ pসাদ িতৱাৰীৰপৰা বটঁা gহণ কৰাৰ মুহূতর্ ত৷ 

 
 
 
 
 



2011 বষর্ৰপৰা pৱতর্ ন কৰা সািহতয্ aকােডিমৰ যুৱ পুৰsাৰ pাপকসকল (aসমীয়া 
ভাষা)ৰ িসংহভােগi মুনীন বৰকটকী সািহতয্ বটঁা িবেজতা৷ েতo ঁেলাক হ'ল : 
2011 aিৰnম বৰকটকী 
2012 কমল kমাৰ তাঁতী 
2013 িবজয় শংকৰ বমর্ন 

2014 মিণকা েদৱী 
2015 মৃদলু হাৈল 

2017 pিতম বৰুৱা 
2018 স ীৱ পল েডকা 
2021 aিভিজত বৰা 
2022 pদযু্m kমাৰ গৈগ 

 
 
aিজৎ গৈগ : েসuজী েসuজী কাবয্ বটঁা, 2004 (েসuজী েসuজী আেলাচনী); গণ 
েসৱা বটঁা, 2014; ৰঘুনাথ েচৗধাৰী িবেশষ বটঁা, 2019৷ 
aনভুৱ তুলসী : eেkেল  eৱাডর্ , 2013 (aি ন িব  কিবতা মেহাৎসৱ); িছিনয়ৰ 
েফল'ি প (সংsৃিত মntণালয়, ভাৰত চৰকাৰৰ); িব িবদয্ালয় aনুদান আেয়াগৰ 
েফল’ি প (চলিct িবষয়ক গেৱষণাৰ বােব); anিলর্িপ সািহতয্ বটঁা, 2016 
(anিলর্িপ আেলাচনী); সািহতয্ েজয্ািত বটঁা, 2017, সভাপিতৰ শতবষর্ীয় সািহতয্ 
সmান, 2017 (aসম সািহতয্ সভা); পdনাথ িবদয্ািবেনাদ sৃিত সািহতয্ পুৰsাৰ, 2019; 

জিমৰুিdন আহমদ বটঁা, 2019 (নলবাৰী সািহতয্ সভা); aসম েকশৰী aিmকািগৰী 
ৰায়েচৗধুৰী বটঁা, 2020 (aসম সািহতয্ সভা)৷ 
 
aপ ুভৰdাজ : চndpসাদ শiকীয়া েসাঁৱৰণী গl পুৰsাৰ (pথম sান), 2005 
(গৰীয়সী, সািহতয্ pকাশ)৷ 
 
aিৰnম বৰকটকী : যুৱ পুৰsাৰ, 2014 (aনুশীলন শীষর্ক সমােলাচনা সংকলনৰ 
বােব, সািহতয্ aকােডিম); েবণু িচিৰং ে  সািহতয্ সমােলাচক বঁটা, 2017-19 
(সেদৗ aসম কিব সিnলন)৷  
 
কমল kমাৰ তাঁতী : যুৱ পুৰsাৰ, 2012 (মাৰাংবুৰু আমাৰ িপতা কিবতা সংকলনৰ 
বােব, সািহতয্ aকােডিম)৷ 



kল শiকীয়া : ৰা ীয় কথা বটঁা, 2000 ('আৱতর্ ' গlৰ বােব); দবুাৰৈক ৰা পিতৰ 
আৰkী পদক লাভ (2002, 2010); আেমিৰকা যুkৰা ৰ েপnিছলেভিনয়া ে ট 
iuিনভািছর্টীত 'Fulbright Fellowship Program'-ত ‘সাmpিতক নাটক আৰু 
পৰmৰাগত ভাৰতীয় কলাৰ গঠন’ িবষয়ত ভাষণ pদান (2010-2011); সািহতয্ 
aকােডিম বটঁা, 2015 (‘আকাশৰ ছিব আৰু aনয্ানয্ গl’); aসম আৰkীৰ শীষর্ 
পদ ‘আৰkী স ালকpধান’ িহচােপ কাযর্য্িনবর্াহ (2018-19); aসম সািহতয্ সভাৰ 
সভাপিত (2020-22);  ড° মিয়দলু iছলাম বড়া সািহতয্ বটঁা, 2021৷ 
 
kশল দt : জিুনয়ৰ েফল'ি প, 2002-04 (সংsৃিত মntণালয়, ভাৰত চৰকাৰ), 
কথামািলতা সািহতয্ সnান, 2011 (কথামািলতা আেলাচনী); সৃজন সািহতয্ সnান, 
2013 (সৃজন সািহতয্ সেmলন, পি মবংগ); কিব pদীপ kমাৰ বৰুৱা বটঁা, 2022 
(aসম কিব সমাজ)৷ 
 
গংগােমাহন িমিল :  ৰাম গৈগ েসাঁৱৰণী বটঁা, 2000 (সেদৗ aসম কিব সিnলন); 
শb বটঁা, 2010-11 (শb pকাশ), েসuজী েসuজী বটঁা, 2019 (েসuজী েসuজী 
আেলাচনী); sণর্িলিপ কাবয্ বটঁা, 2019 (sণর্িলিপ আেলাচনী)৷ 
 
গীতালী বৰা : আধাৰিশলা েফল’ি প, 2009, (uপনয্াস ৰচনাৰ বােব); েহােমন 
বৰেগাহািঞ সািহতয্ বটঁা, 2016 (‘িনৰৱিধ ৈনৰ না’ গl সংকলনৰ বােব); সািহতয্ 
সভাৰ সভাপিতৰ িবেশষ সািহতয্ সnান, 2017 (‘বুdজায়া’ uপনয্াসৰ বােব, aসম 
সািহতয্ সভা)৷ 
 
ৱেজয্ািত শমর্া : গৰীয়সী-কথা পুৰsাৰ, 2003 (‘dীপ' গlৰ বােব); জৰুীৰ 

িবেশষ uেlখ, মাখন হাজিৰকা েসাঁৱৰণী uপনয্াস pিতেযািগতা, 2022 (বনলতা) 
 
িবজয় শংকৰ বমর্ন : েদশৰ দহজন ে  যুৱ েলখকৰ িভতৰত eজন, 2010 
(iি য়ান ekেpছ); সািহতয্ aকােডিম 'যুৱ  পুৰsাৰ', 2013 ('aেশাকা মী' 
কাবয্gnৰ বােব); শb যুৱ সািহতয্ বটঁা, 2019 (শb pকাশ)৷ 
 
তুিলকা শiকীয়া : বছৰেটাৰ িবেশষ 10, 2013 (বছৰেটাৰ ে   gn িশতানত 
চািৰশাল েগাসাঁনীৰ েতজ uপনয্াসৰ বােব, জীৱন iিনিচেয়িটভ)৷ 
 



িদগn oজা : সুnৰৰ সাধক aনn ৰাম দাস বটঁা (2021); িশ  সািহতয্ বটঁা, 2022 
(সািহতয্ aকােডিম)৷ 
 
িবেতাপন বৰবৰা : pিত াপক মেহাৎসৱ স ালক— িচেন আছা; জৰুী সদসয্— নৱম 
আnঃৰা ীয় মুmাi চলিct মেহাৎসৱ,2007; FIPRESCI জৰুী সদসয্— 13শ পুছান 
আnঃৰা ীয় চলিct মেহাৎসৱ, 2008; FIPRESCI জৰুী সদসয্— 32 সংখয্ক মেsা 
আnঃৰা ীয় চলিct মেহাৎসৱ, 2010; FIPRESCI জৰুী সদসয্— 68 সংখয্ক কাঁন 
চলিct মেহাৎসৱ, 2015; FIPRESCI জৰুী সদসয্— 39 সংখয্ক কাiেৰা আnঃৰা ীয় 
চলিct মেহাৎসৱ, 2017৷ ভাৰত চৰকাৰৰ সংsৃিত মntণালয়ৰ িছিনয়ৰ েফল’ি প 

(2001); aসম চৰকাৰৰ ৰািজয্ক চলিct মেহাৎসৱৰ ে  চলিct সমােলাচকৰ বটঁা 
(2015-16); পৰাগ দাস েসাঁৱৰণী সাংবািদকতা বটঁা (2020)। 
 
ডাঃ ভৃংেগ ৰ শমর্া : মহানn বৰুৱা-শশীpভা বৰুৱা বটঁা (aসম সািহতয্ সভা); 
িগিৰধৰ শমর্া বটঁা (aসম সািহতয্ সভা)৷ 
 
মনািলছা শiকীয়া : ৈদিনক aসম সািহতয্ বটঁা, 2016 (শংখিননাদ uপনয্াসৰ 
বােব, আছাম ি িবuন pাঃ িলঃ)৷ 
 
মিণকা েদৱী : যুৱ পুৰsাৰ, 2014 (জহৰ-মহৰ গl সংকলনৰ বােব, সািহতয্ 
aকােডিম); পd  যুগল িকেশাৰ েচৗধুৰী েসাঁৱৰণী বটঁা, 2015; ‘িসহঁত েদৗিৰ গ’ল’ 
শীষর্ক গlৰ আধাৰক পিৰচালক সৃি  ে য়মdাৰা eেকনামৰ eখন চুিট ছিব িনমর্াণ৷ 
 
মিণknলা ভ াচাযর্য্ : কলা ৰু িবষুpসাদ ৰাভা বটঁা, 2008 (মi েডচিডম'না হ'ব 
েখােজা uপনয্াসৰ বােব, aসম সািহতয্ সভা); ভৱানী শমর্া sাৰক ে  গl gn 
বটঁা, 2010 (গl সংকলন বৰফৰ েবিলৰ বােব); নাৰী শিk বটঁা, 2017 (লায়n 
kাব); েলিখকা সমােৰাহ সািহতয্ বটঁা, 2017 (সেদৗ aসম েলিখকা সমােৰাহ সিমিত),  
শতবষর্ীয় সািহতয্ সnান, 2017 (aসম সািহতয্ সভা); ৈচয়দ আbুল মািলক সািহতয্ 
বটঁা, 2018 (aসম সািহতয্ সভা); pাগ েpৰণা বঁটা, 2022 (pাগ িনuজ)৷ 
 
মেনাজ বৰপজূাৰী : ে  চলিct সমােলাচকৰ ৰা ীয় sণর্কমল বটঁা, 2012 
(ডাiেৰkেৰট ab িফl েফি েভলছ, ভাৰত চৰকাৰ); ি িনডাডৰ  েৱ  iি জ 



িব িবদয্ালয়ত aনুি ত চলিct সমােলাচনা িবষয়ক চলিct কমর্শালাৰ িনদর্শক, 2012; 
েদশ-িবেদশৰ ব েকiখন uেlখেযাগয্ চলিct মেহাৎসৱৰ জৰুী সদসয্৷ 
 
মুনীন বায়ন : pফুl চnd বৰুৱা বটঁা, 2019, িজ eল আগৰৱালা সাংবািদকতা বটঁা, 
2021; aৰুণ বৰা েসাঁৱৰণী সাংবািদকতা বটঁা, 2022 (েযাৰহাট িজলা সাংবািদক 
সংsা)৷ 
 
মৃদলু হাৈল : যুৱ পুৰsাৰ, 2015 (aকেল আেছাঁ kশেল আেছাঁ কিবতা সংকলনৰ 
বােব, সািহতয্ aকােডিম)৷ 
 
েমৗচুমী কnলী : ভাষা পিৰষদ বটঁা, 2005 (ভাষা পিৰষদ, কলকাতা); eকা eবং 
কেয়কজন সািহতয্-সংsৃিত সnান, 2007৷ 
 
ৰtা ভৰালী তালকুদাৰ : ৰামনাথ েগােৱংকা সাংবািদকতা uৎকষর্ বটঁা, 2005; চােমলী 
েদৱী আuটে ি ং ৱ’েমন েমিডয়া পাছর্ ন eৱাডর্ , 2004-05; লাডলী িমিডয়া ৰা ীয় 
সাংবািদকতা বটঁা, 2009; eকা eবং কেয়কজন সািহতয্-সংsৃিত সnান, 2015৷ 
 
ৰি েৰখা বৰা : চndpভা বৰুৱা েসাঁৱৰণী বটঁা, 2009; জিুনয়ৰ েফল'ি প, 2013-14 
(সংsৃিত মntণালয়, ভাৰত চৰকাৰ), ৰ’টাৰী পীচ েফল’ি প, 2015-17 (ৰ’টাৰী 
i াৰেনচেনল)৷ 
 
ৰাজীৱ বৰুৱা : সুnৰৰ সাধক aনn ৰাম দাস বটঁা, 2020৷ 
 
শিমর্ া pীতম : িগৰীndনাথ গৈগ েসাঁৱৰণী যুৱ সািহিতয্ক বটঁা, 2012 ('আtকথা' 
gnৰ বােব); কৃ কাn সিnৈক ৰা ীয় েফল’ি ফ, 2017 (কৃ কাn সিnৈক ৰািজয্ক 
মুk িব িবদয্ালয়); গীতা িল বৰুৱা িমিল সািহতয্ বটঁা, 2017; akাn utৰ পুৰুষ 
বটঁা, 2020;  েহােমন বৰেগাহািঞ সািহতয্ বটঁা (ৰং uপনয্াসৰ বােব); ডঃ ভেবnd 
নাথ শiকীয়া েসাঁৱৰণী বটঁা, 2021 ৷ 
 
িশৱানn কাকিত : aসমীয়া ভাষাৰ ে ্  নাটক (দঃুসময়-সময়)ৰ বােব ৰা ীয় 
aনাতাঁৰ বটঁা, 1992; ৰা ীয় কথা বটঁা, 2005 (জলছিবত েশষ সাঁজ গlৰ বােব); 



শতবষর্ীয় সািহতয্ সnান, 2017 (aসম সািহতয্ সভা); aনয্ যুগ সািহতয্ সnান, 
2021৷   
 
স ীৱ পল েডকা : নথর্-i  ফাuে চন বটঁা, 2012 (eiিপেন িক আেছ গl 
সংকলনৰ বােব, নথর্-i  ফাuে চন); যুৱ বটঁা, 2015-16 (eiিপেন িক আেছ গl 
সংকলনৰ বােব, ভাৰতীয় ভাষা পিৰষদ); যুৱ পুৰsাৰ, 2019 (eiিপেন িক আেছ 
গl সংকলনৰ বােব, সািহতয্ aকােডিম)৷ 


