
 

 

NOTICE 

 

It is hereby informed that the Department of Bengali (UG & PG) in collaboration 

with IQAC is going to organize a National Level Seminar entitled “”¢hn naLl 

h¡wm¡ Lb¡p¡¢qaÉ h¢qhÑ‰ J h¢qhÑ‰ h¡wm¡ Lb¡p¡¢qaÉ” on 11/05/2022 at 10:00 

am in the Swami Vivekananda Seminar Hall. 

All the students, teaching and non-teaching staff of our college are requested to 

attend the seminar and make it a grand success. 

 

 

Date: 25/04/2022                                                                     Dr. P. K. Dandapath 
                                                                                                       Teacher-in-Charge 



            National Seminar 
     এক দিবসীয় জাতীয় স্তরেে আর াচনাচক্র 

বিশ শতকের িাাংলা েথাসাবহকতে িবহি বঙ্গ ও িবহি বকঙ্গ িাাংলা 
েথাসাবহতে 

স্থান : বফবফকানন্দ কক্ষ 
তাবযখ : ১১ মভ, ২০২২, (ফুধফায)      ভয় : ১০:০০ – ৫:০০ 

আবয়াজক : ফাাংরা বফবাগ (স্নাতক ও স্নাতবকাত্তয) 
বমাবগতায় : অবযন্তযীণ ভূরয বনণণায়ক কক্ষ 

ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
 মবভনায াংক্রান্ত তথযাফরী : 

 মায মেবজবেন – বনফন্ধীকযবণয াবযশ্রবভক 
 বক্ষক-চাকবযজীফী – ৫০০ টাকা 
 গবফলক – ৩০০ টাকা 
 ফবযাগত ছাত্র-ছাত্রীবদয জনয – ২০০ টাকা 
 োক্তন ছাত্র-ছাত্রীবদয জনয – ১০০ টাকা 
 বফবাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবদয জনয – ৫০ টাকা 

 মায মেবজবেন ও মরখা াংক্রান্ত তথযাফরী : 
১। বফণাচ্চ ৩০০ বেয ভবধয অভ্র/ইউবনবকাবড টাই কবয াংবক্ষপ্তায (Abstract) াঠাবত 

বফ ০২.০৫.২০২২ (মাভফায) এয ভবধয। 
২। বরবখত ূণণাঙ্গ ত্রবট টাই কবয মবভনাবযয বদন আনবত বফ। 

 েফন্ধ াঠাবনায বনয়ভাফরী : 
১। েফবন্ধয ববযানাভ, ২। মরখবকয নাভ (মডবজগবনন/মপান নম্বয), ৩। াংবক্ষপ্তায,  
৪। ূচক ে (Key Word), ৫। ভূর আবরাচনা, ৬। মবল তথযূত্র, এই ক্রভ অনুাবয : 

মরখবকয নাভ-দবফ-গ্রবেয নাভ-েকাক-েকাকার-ৃষ্ঠা াংখযা। 
৭। াংবক্ষপ্তাযবট (Abstract) বনবদণষ্ট ই-মভবরয ভাধযবভ াঠাবত বফ : 
  E-Mail : bengali.bajkulmilani@gmail.com 
৮। ফবযাগত ছাত্র-ছাত্রী এফাং োক্তন ছাত্র-ছাত্রীযা মবভনাবয উবস্থত থাকবত চাইবর 

বনম্নবরবখত যায এফাং ভযাডাভবদয বঙ্গ মমাগাবমাগ কযবত বফ ০৬.০৫.২০২২ (শুক্রফায) 
এয ভবধয। 

৯। মবভনাবযয বফলবয় অনুন্ধাবনয জনয মমাগাবমাগ : 
o শ্রীবরখা দাাঁ – ৮২৫০৭৭১০৮৮ 
o ড. যাকা ভাইবত – ৯৭৩৫৭৩১৪৯৩ 
o ভান ভাইবত – ৯৬০৯৩১০৮৬৭ 
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            National Seminar 

এক দিবসীয় জাতীয় স্তরেে 
আর াচনাচক্র 

 

 বিশ শতকের িাাংলা েথাসাবহকতে িবহি বঙ্গ ও িবহি বকঙ্গ 
িাাংলা েথাসাবহতে 

স্থান : বফবফকানন্দ কক্ষ 
তাবযখ : ১১ মভ, ২০২২, (ফুধফায)    ভয় : ১০:০০ – ৫:০০ 

 

আবয়াজক : ফাাংরা বফবাগ (স্নাতক ও স্নাতবকাত্তয) 
বমাবগতায় : অবযন্তযীণ ভূরয বনণণায়ক কক্ষ 

ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
উববাধক : ড. ীমূলকাবন্ত দণ্ডাঠ, বাযোপ্ত অধযক্ষ, ফাজকুর 

বভরনী ভাবফদযারয় 
েধান অবতবথ : ুফর দত্ত, বফবষ্ট কথাাববতযক 
 
 

েথভ অবধবফবনয ফক্তা     ববতীয় অবধবফবনয ফক্তা 
   ড. শ্রাফস্তী যায়         ড. ভবলণ যকায 
বমাগী অধযাক, ফাাংরা বফবাগ    কাযী অধযাক, ফাাংরা বফবাগ 
এগযা াযদা ববূলণ কবরজ    বফদযাাগয বফশ্ববফদযারয় 

 
 

আহ্বায়ক : ড. যাকা ভাইবত, ফাাংরা বফবাগীয় েধান, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
  



আমন্ত্রণপত্র  
 

ুধী, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয়, ফাাংরা বফবাগ আগাভী ১১ মভ, ২০২২ 
তাবযবখ (ফুধফায) এক বদফীয় জাতীয় স্তবযয আবরাচনাচবক্রয আবয়াজন কযবত 
চবরবছ। আবরাচনাচবক্রয বফলয়- “বফ তবকয ফাাংরা কথাাববতয ফবফণঙ্গ ও ফবফণবঙ্গ ফাাংরা 
কথাাবতয”। ভাবফদযারবয় অনুবষ্ঠয় এই আবরাচনাচবক্র আনায/আনাবদয উবস্থবত 
একান্তবাবফ কাভনা কবয। 

নভস্কাযাবন্ত, 
ড. যাকা ভাইবত       ড. ীমূলকাবন্ত দণ্ডাঠ 
   আহ্বায়ক            বাযোপ্ত অধযক্ষ 
         ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
 
 
আবরাচনাচবক্রয আবয়াজক বভবত : 
ৃষ্ঠবালক : মাভ চক্রফতণী – বাবত, বযচারন বভবত, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয়, 

বফধায়ক, চণ্ডীুয বফধানবা 
বাবত : ড. ীমূলকাবন্ত দণ্ডাঠ - বাযোপ্ত অধযক্ষ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
বচফ : শ্রীভতী শ্রীবরখা দাাঁ – বমাগী অধযাক, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
আহ্বায়ক : ড. যাকা ভাইবত - বফবাগীয় েধান, ফাাংরা বফবাগ (স্নাতক ও স্নাতবকাত্তয), ফাজকুর 

বভরনী ভাবফদযারয় 
মকালাধযক্ষ : শ্রীমুত ুবজত ভাইবত - কাযী অধযাক, বফবাগীয় েধান, দণন বফবাগ, 

মকালাধযক্ষ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
 
আবরাচনাচবক্রয আবয়াজক বভবতয দযগণ : 
১। শ্রীমুত যাভাদ ফভণণ – গ্রোগাবযক, বচফ, বক্ষক বযলদ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
২। ড. মৌযব াভন্ত – অবযন্তযীণ ভূরয বনণণায়ক কবক্ষয ভন্বয়কাযী, কাযী অধযাক, 

দাথণবফদযা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৩। শ্রীমুত ভান কুভায ভাইবত – SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৪। ড. াবন্তবগাার কয - SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৫। শ্রীমুত আশুবতাল ফারুই - SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৬। ড. চন্দন ফাবযক - SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৭। নফনীতা মঘাড়াই - SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 
৮। ড. ান্তনু েধান – অবতবথ অধযাক, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 

  



এক দিবসীয় জাতীয় স্তরেে আর াচনাচক্র 

বিষয় : বিশ শতকের িাাংলা েথাসাবহকতে িবহি বঙ্গ ও িবহি বকঙ্গ 
িাাংলা েথাসাবহতে 

স্থান : বফবফকানন্দ কক্ষ 
তাবযখ : ১১/০৫/২০২২ (ফুধফায),       ভয় : কার-১১ টা 

আবয়াজক : ফাাংরা বফবাগ (স্নাতক ও স্নাতবকাত্তয) 
বমাবগতায় : অবযন্তযীণ ভূরয বনণণায়ক কক্ষ 

ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 

অনুষ্ঠান সূচি 
উববাধনী অবধবফন 

১০:০০ – উববাধনী াংগীত : শ্রীমুত ভান কুভায ভাইবত – SACT, ফাাংরা বফবাগ, ফাজকুর 
বভরনী ভাবফদযারয় 

১০:১০ – অবতবথ ফযণ 
১০:১৫ – উববাধনী বালণ : ড. ীমূলকাবন্ত দণ্ডাঠ - বাযোপ্ত অধযক্ষ, ফাজকুর বভরনী 

ভাবফদযারয় 
১০:৩০ – স্বাগত বালণ : ড. মৌযব াভন্ত – কাযী অধযাক, দাথণবফদযা বফবাগ এফাং 

অবযন্তযীণ ভূরয বনণণায়ক কবক্ষয ভন্বয়কাযী, ফাজকুর বভরনী 
ভাবফদযারয় 

১০:৪০ – ূচক ফক্তা : ড. যাকা ভাইবত - বফবাগীয় েধান, ফাাংরা বফবাগ (স্নাতক ও 
স্নাতবকাত্তয), ফাজকুর বভরনী ভাবফদযারয় 

েথভ অবধবফন 
১১:০০ – অবতবথ বালণ : ুফর দত্ত – বফবষ্ট কথাাববতযক 
১১:৩০ – েথভ আবরাচক : ড. শ্রাফস্তী যায় - বমাগী অধযাক, ফাাংরা বফবাগ, এগযা াযদা 

ববূলণ কবরজ 
১২:৩০ – ববতীয় আবরাচক : ড. ভবলণ যকায – কাযী অধযাক, ফাাংরা বফবাগ, 

বফদযাাগয বফশ্ববফদযারয় 
১:৩০ – ভধযাহ্ন মবাজন 

ববতীয় অবধবফন 
২:০০ – গবফলণাধভণী ত্র উস্থান : 
    বাবত : ড. শ্রাফস্তী যায় 
        ড. ভবলণ যকায 
ধনযফাদ জ্ঞান : শ্রীভতী শ্রীবরখা দাাঁ 


