
বাংলা স্াতক�াত্তর স্তকরর দশম বর্ষ পূরততি (২০১১-২১) উপলকষে 
IQAC ও বাংলা ববভাকের য�ৌথ উকদযাকে আক�াবিত দু’বদকের আন্তি্ষ াবল�

আল�োচনো সভো
“বাংলা গ�ায়েন্া সাহিত্য - স্রষ্া, চহিত্র ও ববহচত্র্য”

২৯ ও ৩০ জোনুয়োরি ২০২২
এ�দা বাংলা সাবিকতযর দুক�ারাণীর সন্তাে যোক�নদা �াবিবে তার বেিস্ব আ�র্ষণ 
ষেমতা ও যরামাকচের যিাকর ধীকর ধীকর পাঠ�মিকল উজ্জ্বল িক� উকঠকে,ববকশর 
�কর এ�াবধ� অসাধারণ যমধাবী যোক�নদা চবরত্র বেম্ষাকণ ও তাঁকদর তা� লাোকো 
রিসয উক্াচকের সূকত্র। তথা�বথত গ্াম্াবর ববরক�র পবরবকত্ষ  এ�বদক� আপাত 
োকপারা মধযববত্ত ও আদযন্ত বাঙাবল যোক�নদারা ও তাকদর স্রষ্াকদর মেে ও যমধার 
অকবেরণ, পাশাপাবশ  বাংলা যোক�নদা �াবিবের দীর্ষ ইবতিাসক্রম ও বববচত্রযসন্াে 
- এই দুক� বমকল উকদাক্া ও য্াতা, উভক�র মবস্তষ্কসচোলে ও আিক�র 
েবীে েকবর�কদর ভাবোর য�াঁি �রা এই আকলাচোর সভার উকদেশয। 

যসই সূকত্রই সািাকো দুবদকের অেুষ্ােবি।



হবস্াহিত সূচী - ২৯ জানুোহি ২০২২ শহনবাি

উদ্বোধনী পর্ব :  ১-১.৩০টবো
স্বোগত ভবোষণ :  ড. তথাগত রায়চ�ৌধুরী, IQAC সচোল�, আশুকতার �কলি 

উদ্বোধনী ভবোষণ : অধ্াপক দীপক কুমার কর, উপাচা�্ষ ,বসধু-�ােু-ববরসা ববশ্বববদযাল� ,
সভাপবত, �কলি সারভতিস �বমশে , অধযষে (বলক�ে), আশুকতার �কলি।

বরভবোদগর পদষে ভবোষণ : ড. মানস কবি, বারসার ও সিক�ােী অধযাপ�, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 
আদ�বোচনবো সভবোর প্বোক্ কথন : ড.�ন্দ্রমল্ী সসনগুপ্ত, সিক�ােী অধযাপ�, বাংলা ববভাে ও স্াতক�াত্তর  

পরীষো আবধ�াবর�, আশুকতার �কলি 

আদ�বোচনবো সভবো : " শতরদষ্বর র�দে  বতন রবোঙবোব� গগবোদেন্বো - স্রষ্বো " 
সভবোমুখ্য : অধ্াপক সঞ্জয় মচু�াপাধ্ায়, যল�� ও চলব্চত্রববদ

সমবোবতি পর্ব : ৪.৩০ - ৫.১৫ 
সভবোমুদখ্যর ভবোষণ : অধ্াপক সঞ্জয় মচু�াপাধ্ায় 

ধন্যরবোদ জ্বোপন : শ্ীমতী কৃষ্া িস,ু সিক�ােী আধযাপ� ও ববভােী� প্রধাে, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 
(সঞ্বো�নবো : শ্ী উত্ীয় িস ুও শ্ীমতী অনন্া দাস, বশষে� বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি)

স্রষ্বোর পবরচে পর্ব : শ্ীমতী সঙ্ীতা স�াষ,
বশষে�, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 

আদ�বোচক : ড. বনমা্ল্কুমার স�াষ  
সি�ারী অধযাপ�, 

যেৌরকমািে শচীে মন্ডল মিাববদযাল� 

স্রষ্বোর পবরচে পর্ব : শ্ীমতী সমববিতা দাস,  
বশষে�, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 

আদ�বোচক : শ্ী রাজরষষি গুপ্ত, 
সি�ারী অধযাপ�, সুভারচনদ্র বস ুযসবনিোবর �কলি

স্রষ্বোর পবরচে পর্ব : শ্ী বিক্রম দাস, 
 বশষে�, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 

আদ�বোচক : শ্ী শুচেন্দু দাসমনু্ী,  
সিক�ােী অধযাপ�, 

সযার গুরুদাস মিাববদযাল�

প্থম পর্ব : 
১.৩০- ২.৩০
"সত্যজিত ও 
ফেলুদার মগিাস্ত্রের ফ�াঁস্তি"

তৃতীেপর্ব : ৩.৩০-৪.৩০
"শরজদনদু ও ফ্্যামস্তেস্তশর সত্যাস্তবেষণ"

ব্তীে পর্ব : 
২.৩০-৩.৩০
"জ্মল েস্তরর 
 জেজেরার দুই সত্ার সন্াস্তে"



হবস্াহিত সূচী - ৩০ জানুোহি ২০২২ িহববাি

প্থম পর্ব : গর�বো ১টবো - ১.৩০টবো
বরভবোদগর পষে গথদক রক্তর্য : শ্ী উত্ীয় িসু, বশষে�, বাংলা ববভাে 

ই পুজতিো প্রোশ : "এে দশস্তের সেরোমা" 

গ্রন্থ প্রচ্ছদ প্রোশ : "স্মরস্তণ - ্রস্তণ জ্দ্যাসাগর" (জবিশত্স্তষষে শ্রদ্াঞ্জজল)
উদ্বোধন ও ভবোষণ : অধ্াপক পবিত্র সরকার, প্রাক্ে উপাচা�্ষ, রবীনদ্রভারতী ববশ্বববদযাল� 

ব্তীে পর্ব : গর�বো ১.৩০- ৪.০০
আদ�বোচনবো সভবো : "িাংলা সগাচয়ন্দাসাবিত্ - বিব�চত্র্র সন্াচন" 

সভবোমুখ্য : ড.অরপষিতা েট্া�ার্, সিক�ােী অধযাপ�,  স্াতক�াত্তর বাংলা ববভাে, যলবি যরেকবাে্ষ �কলি ও 

ড.পারবমতা িচন্দ্াপাধ্ায়, সিক�ােী অধযাপ�,  স্াতক�াত্তর বাংলা ববভাে, য�ােমা�া যদবী �কলি 

বনর্ববোবচত বনরন্ধ পবোঠ
সোম�ু্দ্বচয়র োষণ 

ধন্যরবোদ জ্বোপন ও অনুষ্বোদনর সমবোবতি গ�বোষণবো : ড. সুদীপ মন্ডল, সি�ারী অধযাপ�, বাংলা ববভাে

সঞ্বো�নবো : শ্ীমতী সঙ্ীতা স�াষ, শ্ীমতী সমববিতা দাস, শ্ী বিক্রম দাস (বশষে�, বাংলা ববভাে) 

বনরন্ধ পবোঠবোদনবোর বনেমবোর�ী 
বেবকন্র শব্দ সং�যা - অেবধ� ১৫০০

অভ্র �ালপুরুর ফনি
যিবিং - ১৮ পক�নি / মূল যল�া ১৪ পক�নি, িবল য্পস

যল�ার �ােি মাপ - A4
তথযবেকদ্ষশ মূল যল�ার মকধয , সিা�� গ্ন্থসূচী যল�ার যশকর প্রদত্ত

বপবিএফ �রা বেবকন্র সকগে যল�ক�র োম, বশষোেত উপাবধ, বত্ষ মাে পদ ও �ম্ষকষেত্র, 
যমাবাইল েম্বর, ইকমল যদও�া বাধযতামূল�

বেবন্ পাঠাবার যশর তাবর� - ২০ িােু�াবর ২০২২

আকলাচোসভা� বেবন্ পাকঠর সম�সীমা - ১o বমবেি 
ববিতী� বদকের যশকর বফিবযা� ফম্ষ পূরকণর পকর েবথভুক্ অংশগ্িণ�ারীকদর ইকমকল শংসাপত্র প্রদাে। 

েবথভুক্ িবার পকর যিা�ািসঅযাপ গ্ুকপ �ুক্ িকত িকব। 

বেবন্ পাঠাবার ইকমল - academics.bengaliasutosh@gmail.com 

েবথভুবক্�রকণর বলং� - https://forms.gle/5ubyt6PeYcnbwMTA8

যিা�ািসঅযাপ গ্ুকপর বলং�- https://chat.whatsapp.com/Cvl6o80RyKcEtUnnG95a8P

mailto:academics.bengaliasutosh%40gmail.com?subject=
mailto:academics.bengaliasutosh@gmail.com
https://forms.gle/5ubyt6PeYcnbwMTA8
https://forms.gle/5ubyt6PeYcnbwMTA8
https://chat.whatsapp.com/Cvl6o80RyKcEtUnnG95a8P
https://chat.whatsapp.com/Cvl6o80RyKcEtUnnG95a8P


কবোর্ববনর্ববোহী সবমবত : 

প্ধবোন পৃষ্দপবোষক 

অধযাপ� অপূব্ষ রা�, উপাধযষে, আশুকতার �কলি 

ি. মােস �বব, বারসার, আশুকতার �কলি 

ি. তথােত রা�কচৌধুরী, IQAC সচোল�, আশুকতার �কলি 

্ীমতী �ৃষ্া বসু, ববভােী� প্রধাে, বাংলা ববভাে, আশুকতার �কলি 

আহ্বোেক 

ি. সুদীপ মন্ডল, সি�ারী অধযাপ�, বাংলা ববভাে আশুকতার �কলি

বরভবোগীে সহবোেতবো 
ি.চনদ্রমল্ী যসেগুপ্ত, ্ী ভাস্কর মৃধা, ি. সম্াি দত্ত (অধযাপ�বৃনদ ,বাংলা ববভাে), ্ী উত্তী� বস,ু ্ীমতী সগেীতা 

যরার, ্ীমতী সমববেতা দাস, ্ী ববক্রম দাস, ্ীমতী অেেযা দাস ( বশষে�বৃনদ, বাংলা ববভাে) ও   
্ী সুরেত োগুেবল ( বশষো�মী্ষ, বাংলা ববভাে )।

কবোবরগবর সহবোেতবো 
্ী সুমে যচাংদার ও ্ী যসামোথ দাস (বশষো�মী্ষ, আইবি যসল, আশুকতার �কলি)  

বশল্প সহবোেতবো
 ্ী এম.সমু

 ্ীমতী অমৃতা দত্ত (বশষো�মী্ষ, আশুকতার �কলি)

প্দেবোজনীে গরবোগবোদরবোগ 
৯৮৩৬৭৯৫৪৮৪

৭০০৩৯০৫৯১৭

৯৪৩৩৫৭৩০৬৩

৯৪৩২১৩৮৩৮৩

৯৮০৪৮৩৩৯৩১


