
 
 

 

 

 
 
िन  ितयोिगताह का लािग अि तम िमित य ूयोक समयको ९ बज ेबलेकुा नोभे बर १६, २०२२ हो: 

 बौ दधम  अ ययनमा शोध व ध िव वृि  
 बौ दधम  अ ययनमा ारि भक जीिवका िव वृि  
 बौ दधम  अ ययनमा अनुवाद अनुदान  

 
िन  ितयोिगताह का लािग अि तम िमित य ूयोक समयको ९ बज ेबलेकुा जनवरी  ११, २०२३  हो: 

 बौ दधम  अ ययनमा नयाँ ा यापक पद  
 सावजिनक बौ दधम  िव ानह  

एिशयाली िव  िव ालय तथा गु बा स ब धी सं थाह का िव ानह लाई िवशषेत: आवदेन दनको लािग ो सािहत ग र छ। 
 

िव ान समाजह का अमे रक  प रषदले (ए सी एल एस), बौ दधम  अ ययनमा रोवट एच. एन. हो प रवार वैि क ित ान वाट 
उदारतापूवक िव  पोिषत, एक आरि भक म तगार शोध तथा िश णको दस  वष पुगेको घोषणा गदछ। छा वृित तथा समाजमा 
बौ दधम  सोचको बुझाई तथा ा यालाई िव तार गन, बौ दधम  अ ययनका अ तराि य स जाललाई बिलयो पान, तथा ती 
अ ययनह मा नवीन वाहको य ता अिभवृि द गन ित ान संगको सहका रतामा िव वृि  तथा अनुदान ितयोिगताको एक 
एक कृत जोडाको ए सी एल एस ताव रा दछ। 
 
ए सी एल एस वाट संचािलत, बौ दधम  अ ययनमा रोबट एच एन हो प रवार ित ान काय म, िव तापूण उ मलाई अिभवृि द गन 
गुणको अ याव यक त वह को पमा, समावेशता, समानता, तथा िविवधतामा ितव  छ। िव त सद यह  तथा अनुदान ाहीह को 
जमातले  िभ  पृ भूिम, सं कृित, तथा अनुपम बनाउने कुनै प ह को ितिनिध व गरोस भ े यो काय मको एक ाथिमकता हो। हामी 
बौ दधम  अ ययनमा, नाग रकता तथा सं थागत स ब धन, साथ साथै भाषा, िवषय, बौ दधम  पर पराह , तथा शोधको थानह का 
स ब धमा स तुलनता खो दछ  । 

 
काय म तथा उपल ध अनदुान वारेको सामा य जानकारीको लािग : 
https://www.acls.org/Programs/The-Robert-h-n-ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies/ 
 
 
कृपया सामा यत: सोिधन े ह  प नहुोस:् 
https://www.acls.org/FAQ/Robert-h-n-ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies/ 
 

 

रोबट एच. एन. हो प रवार वैि क ित ान  
बौ धम  अ ययनमा 

२०२२-२३ िव वृि  तथा अनुदान ितयोिगता  
िव ान समाजह का अमे रक  प रषद बाट सचंािलत 


