
 

 

 

 

 

  

 
  

                                  

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

   

  

প্রথম দিন--- ২৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২১ 

 

প্রথম দিন--- ২৮/০৯/২০২১ 

 দিতীয় বক্তা 

কদব কৃষ্ণা বেু 

প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রখ্যাত মদিলা কদব, প: ব:, ভারত 

দবষয়---আমরা দক মাতৃপূজারী জাদত ? 
  

তাদরখ্ : ২৮ ও ২৯ সে সেপ্টেম্বর, ২০২১ সবলা ১০.৩০ সথপ্টক 

প্রথম বক্তা 

ড. েুদমতা চক্রবতী 

প্রাক্তন অধ্যাপক, বধ্ধমান দবশ্বদবিযালয়, প: ব:, ভারত  

দবষয়---স্বাধ্ীনতা ৭৫ বছর : বাাংলা উপনযাপ্টে নারী চদরপ্টের দববতধ ন  
  

তৃতীয় বক্তা  

ডা: অদিতা দমশ্র 

এম.দব.দব.এে, সমদডপ্টকল অদিোর (UPCH2), প: ব:, ভারত 

দবষয়---আদম নারী, আদমও পাদর 
  

দিতীয় দিন--- ২৯ সেপ্টেম্বর, বুধ্বার, ২০২১ 

 

প্রথম দিন--- ২৮/০৯/২০২১ 

 

প্রথম বক্তা 

ড. নদিনী বপ্টিযাপাধ্যায় 

অধ্যাপক, বাাংলা দবভাগ, কলযাণী দবশ্বদবিযালয়, প: ব:, ভারত 

দবষয়---সমপ্টয় িপ্টয়প্টছ ঈোণ সকাপ্টণর সমঘ : নবনীতার কদবতায় সমপ্টয়রা 

  দিতীয় বক্তা 

ড. িারজানা দেদিকা 

অধ্যাপক ও দবভাগীয় প্রধ্ান, োিজালাল দবজ্ঞান ও প্রযুদক্ত  দবশ্বদবিযালয়, বাাংলাপ্টিে 

দবষয়---বাাংলাপ্টিপ্টের নারী : ৫০–এ অগ্রগদতর খ্দতয়ান    

  তৃতীয় বক্তা 

ড. দশ্রপ্রা গুিদনপ্টয়াগী 

েিপ্টযাগী অধ্যাপক, কটন দবশ্বদবিযালয়, আোম, ভারত 

দবষয়---নারী-স্বাধ্ীনতা : েমাজ ও োদিপ্টতযর রূপপ্টরখ্ায় 

 

 

বাাংলা দবভাগ আপ্টয়াদজত IQACএর েিপ্টযাদগতায়   

দি-দিবেীয় আন্তজধ াদতক আন্তজধ াদলক আপ্টলাচনাচক্র 

 

বাাংলা দবভাগ আপ্টয়াদজত IQACএর েিপ্টযাদগতায়   

দি-দিবেীয় আন্তজধ াদতক আন্তজধ াদলক আপ্টলাচনাচক্র 

যুগ্ম-আহ্বায়ক 

ড. দবপুল মণ্ডল (দবভাগীয় প্রধ্ান) 

শ্রীমদত মহুয়া সঘাষ, IQAC Co-ordinator 

েি-যুগ্ম-আহ্বায়ক 

ড. েতযদপ্রয় মুপ্টখ্াপাধ্যায় 

ড. সপৌলমী রায় 

ড. ব্রততী রানী মাইদত োহু 

ড. রজত িাে 

প্রযুদক্ত েমন্বয়কারী 

শ্রী উজ্জ্বলকুমার িাে 

(েিঃ অধ্যাপক, কদিউটার োপ্টয়ন্স) 

পৃষ্ঠপ্টপাষক 

শ্রীমদত পুদিতা মািাত, NAAC Co-ordinator 

 

    দনয়মাবলী: 
• দনঃশুল্ক দনবন্ধীকরণ দলাংক:  
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGeSjizpDM0mIFs9uFvo0E7cwsxBklLnkeUmMXyxhFbrwxig/viewform?usp=pp_url 
• Google meet link: https://meet.google.com/jkh-offg-rcy 
• Youtube link: https://youtu.be/S1qtQqMIpgs 
• ২৭সে সেপ্টেম্বর ২০২১, রাদে ১১.৫৯ পযধন্ত দনবন্ধীকরণ দলি চালু থাকপ্টব।  ই-প্টমল পাঠাপ্টনা whatsapp গ্রুপ্টপ সযাগ দিন।  
• আপ্টলাচনায় সযাগিাপ্টনর দলি ই-প্টমল এবাং whatsapp গ্রুপ্টপ সিওয়া িপ্টব। 
• গপ্টবষণাপে পাঠাপ্টত ইচু্ছক সযাগিানকারীরা দনপ্টজপ্টির সলখ্া ২৬/০৯/২০২১, রাদে ১১.৫৯ দম. এর মপ্টধ্য এই ই-প্টমল এ পাঠান 

dikshabanglavasaosahitya@gmail.com 
• দনবধাদচত রচনাগুদল ISBN েি পুস্তকাকাপ্টর প্রকাদেত িপ্টব।  
• ববদ্যযদতন োংোপে পাওয়ার জনয দনবন্ধীকরণ ও দিডবযাক িমধ পূরণ করা জরুরী। 
• আপ্টলাচনা চলাকালীন চযাপ্টটর মাধ্যপ্টম প্রশ্ন সপে করা যাপ্টব।  
• সযাগাপ্টযাগ : 8910438312 / 9732493179 

 
   

 

শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ 
(কলযাণী দবশ্বদবিযালয় অন্তভুধ ক্ত ও NAAC  

 িারা স্বীকৃত, সশ্রণী ‘দব’- দিতীয় পযধায়) 
বগুলা, নদিয়া, পদিমবঙ্গ, ভারত 

ভারপ্টতর ৭৫তম স্বাধ্ীনতা প্রাদির উদ যাপন উপলপ্টে---- 

উপ্টিাধ্ক 

অধ্যাপক (ড.) মানে কুমার োনযাল  

উপাচাযধ, কলযাণী দবশ্বদবিযালয় 

সপ্রাৎোিক 

শ্রী অনুপকুমার ভদ্র 

েভাপদত, কপ্টলজ পদরচালন েদমদত 

েভাপদত 

ড. শুকপ্টিব সঘাষ 

অধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGeSjizpDM0mIFs9uFvo0E7cwsxBklLnkeUmMXyxhFbrwxig/viewform?usp=pp_url
https://meet.google.com/jkh-offg-rcy
https://youtu.be/S1qtQqMIpgs


   

 

 

বগুলা, নদিয়া 

বাাংলা দবভাগ আপ্টয়াদজত IQACএর েিপ্টযাদগতায় দি-দিবেীয় আন্তজধ াদতক আন্তজধ াদলক আপ্টলাচনাচক্র 

ভারপ্টতর ৭৫ তম স্বাধ্ীনতা প্রাদির উদ যাপন উপলপ্টে---- 

“নারী-স্বাধ্ীনতা : প্রতযাো ও প্রাদি 

তাদরখ্ : ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (মঙ্গলবার ও বুধ্বার) 

দবষয় বক্তা ভারতীয় েময় বাাংলাপ্টিপ্টের েময় 
দলপ্টির মাধ্যপ্টম সযাগিান    েকাল ১০টা ১৫ দম.-১০টা ৩০ দম. েকাল ১০টা ৪৫ দম.-১১টা  

প্রথম দিন ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (মঙ্গলবার)  

উপ্টিাধ্ক অধ্যাপক (ড.) মানে কুমার োনযাল 

(উপাচাযধ, কলযাণী দবশ্বদবিযালয়) 

েকাল ১০টা ৩০ দম.-১০টা ৪০ দম.  েকাল ১১টা-১১টা ১০ দম. 

উপ্টিাধ্নী ভাষন শ্রী অনুপকুমার ভদ্র 

(েভাপদত, কপ্টলজ পদরচালন  

েদমদত, শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ) 

েকাল ১০টা ৪০ দম.-১০টা ৫০ দম.  েকাল ১১টা ১০ দম.-১১টা ২০ দম.  

স্বাগত ভাষণ ড. শুকপ্টিব সঘাষ 

(অধ্যে,শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ)  

েকাল ১০টা ৫০ দম.-১১টা েকাল ১১টা ২০ দম.-১১টা ৩০ দম.  

স্বাগত ভাষণ শ্রীমদত মহুয়া সঘাষ 

(Coordinator, IQAC)  

েকাল ১১টা-১১টা ১০ দম. েকাল ১১টা ৩০ দম.-১১টা ৪০ দম. 

স্বাগত ভাষণ ড. দবপুল মণ্ডল 

(দবভাগী প্রধ্ান, বাাংলা দবভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ) 

েকাল ১১টা ১০ দম.-১১টা ২০ দম. েকাল ১১টা ৪০ দম.-১১টা ৫০ দম. 

প্রথম বক্তা  ড. েুদমতা চক্রবতী েকাল ১১টা ২০ দম.-১২টা েকাল ১১টা ৫০ দম.-১২টা ৩০ দম. 

দিতীয় বক্তা কদব কৃষ্ণা বেু দ্যপুর ১২টা-১২টা ৪০ দম. দ্যপুর ১২টা ৩০ দম.-১টা ১০ দম. 

তৃতীয় বক্তা ডাঃ অদিতা দমশ্র দ্যপুর ১২টা ৪০ দম.-১টা ২০ দম  দ্যপুর ১টা ১০ দম.-১টা ৫০ দম. 

প্রপ্টশ্নাত্তরপবধ :     শ্রীমদত মহুয়া সঘাষ দ্যপুর ১টা ২০দম.-১টা ৩০ দম. দ্যপুর ১টা ৫০ দম.-২টা  

েমাদি সঘাষণা ড. রজত িাে  দ্যপুর ১টা ৩০দম.-১টা ৩৫ দম. দ্যপুর ২টা-২টা ৫ দম. 

দিতীয় দিন ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (বুধ্বার) 

দলপ্টির মাধ্যপ্টম সযাগিান    েকাল ১০টা ১৫ দম.-১০টা ৩০ দম. েকাল ১০টা ৪৫ দম.-১১টা  

উপ্টিাধ্নী ভাষণ শ্রীমদত পুদিতা মািাত  েকাল ১০টা ৩০ দম.-১০টা ৪০ দম.  েকাল ১১টা-১১টা ১০ দম. 

স্বাগত ভাষণ ড. দবপুল মণ্ডল 

(দবভাগী প্রধ্ান, বাাংলা দবভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ) 

েকাল ১০টা ৪০ দম.-১০টা ৫০ দম.  েকাল ১১টা ১০ দম.-১১টা ২০ দম.  

স্বাগত ভাষণ ড. েতযদপ্রয় মুপ্টখ্াপাধ্যায়  েকাল ১০টা ৫০ দম.-১১টা েকাল ১১টা ২০ দম.-১১টা ৩০ দম.  

প্রথম বক্তা  ড. নদিনী বপ্টিযাপাধ্যায় েকাল ১১টা-১১টা ৪০ দম.  েকাল ১১টা ৩০ দম.-১২টা ১০ দম. 

দিতীয় বক্তা ড. িারজানা দেদিকা দ্যপুর ১১টা ৪০ দম.-১২টা ২০ দম.  দ্যপুর ১২টা ১০ দম.-১২টা ৫০ দম. 

তৃতীয় বক্তা ড. দেপ্রা গুিদনপ্টয়াগী  দ্যপুর ১২টা ২০ দম.-১টা   দ্যপুর ১২টা ৫০ দম.-১টা ৩০ দম. 

প্রপ্টশ্নাত্তরপবধ :      শ্রীমদত মহুয়া সঘাষ দ্যপুর ১টা-১টা ১০ দম. দ্যপুর ১টা ৩০ দম.-১টা ৪০ দম.  

ধ্নযবাি জ্ঞাপন ড. ব্রততী রানী মাইদত োহু দ্যপুর ১টা ১০দম.-১টা ১৫ দম. দ্যপুর ১টা ৪০ দম.-১টা ৪৫ দম. 

েমাদি ভাষণ ড. শুকপ্টিব সঘাষ  

(অধ্যে,শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ) 

দ্যপুর ১টা ১৫দম.-১টা ৩০ দম. দ্যপুর ১টা ৪৫ দম.-২টা  

েঞ্চালনায় ড. সপৌলমী রায়, েিকারী অধ্যাপক, বাাংলা দবভাগ, শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ  
 

শ্রীকৃষ্ণ কপ্টলজ 


