
              

 

                                              

উ�তর িবদ	াচচ�া েক�উ�তর িবদ	াচচ�া েক�উ�তর িবদ	াচচ�া েক�উ�তর িবদ	াচচ�া েক�, , , , বাংলা িবভাগবাংলা িবভাগবাংলা িবভাগবাংলা িবভাগ    

বধ�মান িব�িবদ	ালয়বধ�মান িব�িবদ	ালয়বধ�মান িব�িবদ	ালয়বধ�মান িব�িবদ	ালয়    

 

 

সুজেনষু, 

উ�তর িবদ	াচচ�ােক�, বাংলা িবভাগ আগামী ১৭ ও ১৮ মাচ�, ২০২০ তািরেখ ‘‘‘‘বাংলা সািহত	 বাংলা সািহত	 বাংলা সািহত	 বাংলা সািহত	 : : : : সং+েপর িনম�াণ ও সং+েপর িনম�াণ ও সং+েপর িনম�াণ ও সং+েপর িনম�াণ ও 

সমােলাচনার সমােলাচনার সমােলাচনার সমােলাচনার ধারাধারাধারাধারা’’’’ িশেরানােম একিট দু-িদেনর জাতীয় আেলাচনাচে3র আেয়াজন কেরেছ5 আেলাচনাচ3িট 

অনুি7ত হেব িবভােগর ২ ন8র ে9িণকে:5 এই আেলাচনাচে3 আপনার উপি<িত একা=ভােব কামনা কির5 

                                                                    নম>ারাে=, 

                                                                  অিমতাভ দাস   অেলাক চ3বত�ী 

                                                                  যু@-সAাদক   

বধ�মান  

 ৪ মাচ�, ২০২০ 

 

 

 



।।    অনু7ান সূিচঅনু7ান সূিচঅনু7ান সূিচঅনু7ান সূিচ।।    

    
১৭ ১৭ ১৭ ১৭ মাচ� মাচ� মাচ� মাচ� ২০২০২০২০২০২০২০২০, , , , মDলবারমDলবারমDলবারমDলবার    
    
উেEাধনী অনু7ান উেEাধনী অনু7ান উেEাধনী অনু7ান উেEাধনী অনু7ান : : : : েবলা েবলা েবলা েবলা ১১ ১১ ১১ ১১ : : : : ৩০  ৩০  ৩০  ৩০      

উেEাধক              :  অধ	াপক িনমাইচ� সাহা  
সGাননীয় উপাচায�, বধ�মান িব�িবদ	ালয়  

Hাগত ভাষণ           : অধ	াপক অিমতাভ দাস 
সIালক, উ�তর িবদ	াচচ�া েক�, বাংলা িবভাগ, বধ�মান িব�িবদ	ালয়   

সGাননীয় উপি<িত    : অধ	াপক রেমনকুমার সর 
                         অধ	:, কলা-বািণজ	 অনুষদ, বধ�মান িব�িবদ	ালয় 

ধন	বাদ Jাপন        : ড. মলয় রি:ত  
িবভাগীয় Mধান, বাংলা িবভাগ 

Mথম অিধেবশন Mথম অিধেবশন Mথম অিধেবশন Mথম অিধেবশন : : : : েবলা েবলা েবলা েবলা ১২১২১২১২::::০০  ০০  ০০  ০০      
  সভামুখ	              : অধ	াপক পিবO সরকার  
  বPা                  : অধ	াপক উদয়কুমার চ3বত�ী 

বPা                 : অধ	াপক অেলাককুমার চ3বত�ী 
ধন	বাদ Jাপন        : অধ	াপক অিরQম চেRাপাধ	ায়  
 

    
মধ	াS েভামধ	াS েভামধ	াS েভামধ	াS েভােজরেজরেজরেজর    িবরিতিবরিতিবরিতিবরিত 

 
    
িEতীয় অিধেবশন িEতীয় অিধেবশন িEতীয় অিধেবশন িEতীয় অিধেবশন : : : : েবলা েবলা েবলা েবলা ২২২২::::৩০  ৩০  ৩০  ৩০      

সভামুখ	            : অধ	াপক উদয়কুমার চ3বত�ী  
     বPা             : ড. শ	ামাMসাদ ভRাচায�   
     বPা             : ড. শ	ামলচ� দাস  
     ধন	বাদ Jাপন     : ড. 9াবণী বসু  

    
    
    
    



    
১৮ ১৮ ১৮ ১৮ মাচ� মাচ� মাচ� মাচ� ২০২০২০২০২০২০২০২০, , , , বুধবারবুধবারবুধবারবুধবার    
    
তৃতীয় অিধেবশন তৃতীয় অিধেবশন তৃতীয় অিধেবশন তৃতীয় অিধেবশন : : : : েবলা  েবলা  েবলা  েবলা  ১১ ১১ ১১ ১১ : : : : ৩০ ৩০ ৩০ ৩০     
     সভামুখ	      : অধ	াপক সত	বতী িগির  
     বPা         : অধ	াপক রেমনকুমার সর   
     বPা           : অধ	াপক Uিতনাথ চ3বত�ী 
     ধন	বাদ Jাপন   : অধ	াপক অিনিQতা বেQ	াপাধ	ায়  

    
মধ	াS েভামধ	াS েভামধ	াS েভামধ	াS েভােজেজেজেজর িবরিতর িবরিতর িবরিতর িবরিত    

    
চতুথ� অিধেবশন চতুথ� অিধেবশন চতুথ� অিধেবশন চতুথ� অিধেবশন : : : : েবলা  েবলা  েবলা  েবলা  ১১ ১১ ১১ ১১ : : : : ৩০ ৩০ ৩০ ৩০     
গেবষণা-পO উপ<াপন   

    
    
    

গেবষণাগেবষণাগেবষণাগেবষণা----পO আVানপO আVানপO আVানপO আVান    
 

আেলাচনা-চে3 উপ<াপেনর জন	 িব�িবদ	ালেয়র গেবষক ও গেবিষকােদর কাছ 
েথেক িনধ�ািরত িবষেয়র উপর অনিধক অনিধক অনিধক অনিধক ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০ শেXর মেধ	শেXর মেধ	শেXর মেধ	শেXর মেধ	 MYািবত গেবষণা-পেOর 
একিট সংি:Zসার আVান করা হে[5 আগামী ১৫ মােচ�র মেধ	 ওই সংি:Zসারিট 
িঠকানা ও েফান ন8রসহ hod@beng.buruniv.ac.inhod@beng.buruniv.ac.inhod@beng.buruniv.ac.inhod@beng.buruniv.ac.in এই েমল আই িড-েত PDF 
Format-এ েমল কের পাঠােত হেব5 গেবষণা-পO উপ<াপেনর জন	 যাঁরা িনব�ািচত 
হেবন, তাঁেদর নাম ১৬ মাচ� সs	ার মেধ	 জািনেয় েদওয়া হেব5 
 
      


