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বাাংলা ববভাগ ও অভযন্তরীণ মূলযমান বনণণায়ক কবমবি (IQAC) আয়য়াবিত 
বি-বিবসীয় িাতীয় আন্তিণাবলক আয়লাচনাচক্র 

(Two days National Webinar) 

ববষয় – বাাংলা কথাসাবিতয চচণা: নানা অবভমুখ 
তাবরখ – ১৪ ও ১৫ িুন, ২০২১ 

ভারতীয় সময় – সকাল ১১.০০ থথয়ক শুরু 
 
 

থগাববন্দ প্রসাি মিাববিযালয় 
অমরকানন, বাাঁকুড়া, পবিমবঙ্গ, ভারত, ৭২২১৩৩ 

(নযাক্ মূলযাবয়ত ‘B+’্কয়লি) 
Affiliated to Bankura University 

 

ড. প্রকাশ কুমার মাইবত 
অধ্যাপক, ববভাগীয় প্রধ্ান, বাাংলা ববভাগ, 

থবনারস বিনু্দ ববশ্বববিযালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রয়িশ, ভারত। 

ববষয়ঃ- রবীন্দ্র উপনযায়স ববষয়  
ও আবঙ্গকগত নানা মাত্রা 

           সময় – ১৪ তাবরখ, থবলা ১২.০০ থথয়ক ১২.৪৫ পর্ণন্ত 
 

ড. নন্দ কুমার থবরা 
অধ্যাপক, ববভাগীয় প্রধ্ান, বাাংলা ববভাগ, 
রাাঁবচ ববশ্বববি্যালয়, রাাঁবচ, ঝাড়খণ্ড, ভারত। 

ববষয় - ববিম সাবিয়ত্য আিশণ িননীর অভাব 
সময় – ১৪ তাবরখ, থবলা ১১.১৫ থথয়ক ১২.০০ পর্ণন্ত 

 

ড. ববকাশ চন্দ্র পাল 
অধ্যাপক, ববভাগীয় প্রধ্ান, বাাংলা ববভাগ, 

বাাঁকুড়া ববশ্বববি্যালয়, বাাঁকুড়া, পবিমবঙ্গ, ভারত। 
ববষয়ঃ- উপন্যায়স পুরায়ণর ব্যবিার: প্রসঙ্গ  

থপৌরাবণক উপন্যাস 
সময় – ১৫ তাবরখ, থবলা ১১.১৫ থথয়ক ১২.০০ পর্ণন্ত 

 

ড. থগৌতম বমণন 
সিকারী অধ্্যাপক,বাাংলা ববভাগ, 

মুগয়ববড়য়া গঙ্গাধ্র মিাববিযালয়, পূবণ থমবিনীপুর, পবিমবঙ্গ, ভারত। 

ববষয়ঃ- ববভূবতভূষণ বয়ন্দযাপাধ্যায়য়র উপনযায়স 
প্রকৃবত থপ্রম 

           সময় – ১৫ তাবরখ, থবলা ১২.০০ থথয়ক ১২.৪৫ পর্ণন্ত 
 

মুখ্য পৃষ্ঠয়পাষক 
ড. তুষার কাবন্ত িালিার 

অধ্্যক্ষ 
থগাববন্দ প্রসাি মিাববি্যালয় 

সিয়র্াগী পৃষ্ঠয়পাষক 
অধ্যাপক পবরমল সয়রন 

IQAC Co-Ordinator 
থগাববন্দ প্রসাি মিাববি্যালয় 

আহ্বায়ক 
ড. তাপস মন্ডল 

সিকারী অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ,  

থগাববন্দ প্রসাি মিাববি্যালয় 

কার্ণবনবণািী সিসয 
থিবাঞ্জনা কমণকার 

এস এ বস বি, বাাংলা ববভাগ 
থগাববন্দ প্রসাি মিাববি্যালয় 

ওয়য়ববনার সাংক্রান্ত বনয়মাবলীঃ- 

➢ আয়লাচনাচয়ক্র অাংশগ্রিয়ণর িন্য নাম নবথভুক্তকরণ 
(Registration) আববশ্যক। নাম নবথভুক্তকরণ (Registration) 
এর িন্য থকায়না বি লাগয়ব না। 

➢ আয়লাচনাচয়ক্রর বিতীয় বিয়নর থশয়ষ বিডব্যাক িমণ পূরণ করার 
পর ই-শাংসাপত্র পাওয়া র্ায়ব। 

➢ আয়লাচনাচক্র চলাকালীন বক্তা ছাড়া অয়ন্যরা অনুগ্রি কয়র 
বনয়িয়ির অবডও ও বভবডও বন্ধ রাখয়বন। 

 

Registration link - http://admissiongpmbankura.in/seminar 

Join link - https://meet.google.com/kri-sstg-feq 

 

সঞ্চালনায় - ড.তাপস মন্ডল ও থিবাঞ্জনা কমণকার 

 

প্ররু্বক্তগত সিায়তায় –  
শতাব্দী রায়, এস এ বস বি, ইাংয়রিী ববভাগ, থগাববন্দ প্রসাি মিাববিযালয়। 
থমধ্া বমশ্র, এস এ বস বি, ইয়রিী ববভাগ, থগাববন্দ প্রসাি মিাববিযালয়। 
চন্দন পাই, এস এ বস বি, সাংসৃ্কত ববভাগ, থগাববন্দ প্রসাি মিাববিযালয়। 

http://admissiongpmbankura.in/seminar
https://meet.google.com/kri-sstg-feq

