
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

দ্বি-দ্বিবসীয় আন্তর্জ াদ্বিক আল াচনাচক্র 

৫ ও ৬ সসলেম্বর, ২০২০ 

 (ভারিীয় সময় সকা  ১০ টা ৩০ দ্বমদ্বনট সেলক) 

ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো বিশ্ববিদ্যোলয় 
এর 

িোাংলো বিভোগ 
আয়য়োবিত 

িোাংলো সর্োয়লোচনো সোবহতয : অশ্রু ুর্োর বস দ্োর 
শীর্ম  

অনুদ্বিি হলব  

Google Meet  

-এর মাধ্যলম   

Google Meet-এ 

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাসীমা 

অতিক্রম করর গেরে 

আরোচনাচক্র উপর াে করুন 

ইউতিউব োইর  

প্রবন্ধ পাঠ করা যাবব যয সব ববষবে :  
১. বাাংলা সমাললাচনা সাহিত্য  
২. অশ্রুকুমার হসকদার মিাশলের জীবন ও সাহিত্য 
 

আল াচনাচলক্রর দ্ব িংক 

০৪/০৯/২০২০ িাদ্বরলে দ্বনবন্ধীকৃি 

সমই  এবিং দ্বনদ্বিজ ষ্ট  

WhatsApp Group  

-এ সিওয়া হলব  

Click Here To Join  

Peer Review Committee দ্বোরো র্য়নোনীত প্রিন্ধোিলীর সর্িোয়য় ISBN নম্বরযুক্ত িই প্র োশ  রো হয়ি। 

:: উলবাধক :: 
ড. যেবকুমার মুব াপাধ্যাে 

সম্মাননীে উপাচার্য  
যকাচববহার পঞ্চানন বমমা ববশ্বববেযালে 

মনীষী পঞ্চানন বমযা 
(১৮৬৬-১৯৩৫) 

অশ্রুকুমার বসকোর 
(১৯৩২-২০১৯) 

https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://chat.whatsapp.com/FGsRTHpk87e02AmRDfpF7U
https://www.youtube.com/channel/UCaxMw5Extz6j-uDlP5ATd_w
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ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো বিশ্ববিদ্যোলয় : এই বিশ্ববিদ্যোলয় পবির্িঙ্গ, ভোরতের ক োচবিহোর 
কেলোয় অিবিে এ বি সর োবর বিশ্ববিদ্যোলয়। উবনশ শেত র বিখ্যোে বশক্ষোবিদ্ এিং সর্োে-সংস্কোর  
রোয়সোতহি ঠোকুর পঞ্চোনন ির্মোর নোতর্ ২০১২ সোতল এই বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবেষ্ঠো  তরন পবির্িঙ্গ সর োর। 
ভোরে সর োতরর র্োনি সম্পদ্ উন্নয়ন র্ন্ত্রত র অধীন বিশ্ববিদ্যোলয় র্ঞ্জুবর আতয়োতের অনুতর্োবদ্ে এই 
বিশ্ববিদ্যোলয় েন্মলগ্ন কেত ই এ বদ্ত  কের্ন বিশ্ববিদ্যোচচমোর উদ্োর এিং উনু্মক্ত প্রোঙ্গণ বহতসতি 
বনতেত  েতে কেোলোর কচষ্টোয় রে, অনযবদ্ত  কের্বন আঞ্চবল  ইবেহোস, সংস্কৃবে, সোবহতেযর সংরক্ষণ 
এিং চচমোতেও সর্োন দ্োয়িদ্ধ। 
 

িোংলো বিভোে : বিশ্ববিদ্যোলতয়র সূচনোলগ্ন কেত ই িোংলো বিভোতের পে চলো শুরু। স্নোেত োত্তর 
পেোতশোনোর পোশোপোবশ এর্. বিল. এিং বপ-এইচ. বি. েতিষণোর  োতে এই মুহূতেম যুক্ত রতয়তেন প্রোয় ৩০ 
েন েতিষ । বিভোতের পোাঁচেন অধযোপ  পোঠদ্োন এিং েতিষণো-সংক্রোন্ত  োতে বনয়ে অবভবনবিষ্ট  

ইবের্তধযই বিভোে কেত  উতেখ্তেোেয সংখ্যোয় েোত্র-েোত্রী NET-JRF, NET, SET প্রভৃবে পরীক্ষোয় 
কৃবেতের সতঙ্গ উত্তীণম হতয়তেন। কেবণবশখ্ন এিং েতিষণো- তর্মর পোশোপোবশ বিভোতে রোেয, েোেীয় এিং 
আন্তেম োবে  পেমোতয়র আতলোচনোচক্র, বিতশষ িক্তেৃো, সোংস্কৃবে  অনুষ্ঠোনসমূহ প্রভৃবে বনয়বর্ে আতয়োবেে 
হতয় েোত । িোংলো সর্োতলোচনো সোবহেয এিং সর্োতলোচ  অশ্রুকুর্োর বস দ্োর র্হোশতয়র রচনো অিলম্বতন 
এই আন্তেম োবে  আন্তেম োবল  আতলোচনোচতক্রর আতয়োেন কস ধোরোয় আর এ বি উতেখ্তেোেয সংতেোেন। 
 

আতলোচনোচতক্রর বিষয় : িোংলো সর্োতলোচনো-সোবহতেযর কক্ষতত্র অশ্রুকুর্োর বস দ্োর (১৯৩২-
২০১৯) এ বি উজ্জ্বল নোর্। রিীন্দ্র-েতিষণোর পোশোপোবশ আধুবন  িোংলো  বিেো এিং উপনযোতসর 
সর্োতলোচনোয় বেবন নতুন র্োত্রো কেোেনো  তরতেন। ভোিনোর কর্ৌবল েোয় বেবন এপোর-ওপোর দুই িোংলোতেই 
সর্োনভোতি আদৃে। সোরোেীিন ক োল োেো কেত  িহু দূরিেী েনপতদ্ িোস  তরও আপন র্নীষোর উজ্জ্বল 
আতলো বশখ্োয় বেবন অনোয়োতস ক ন্দ্রত  আ ষমণ  তরতেন প্রোতন্তর বদ্ত  বশবলগুবে  তলে কেত  

উত্তরিঙ্গ বিশ্ববিদ্যোলয় পেমন্ত বিস্তৃে েোাঁর সুদ্ীর্ম অধযোপনো েীিন। েশস্বী অধযোপ  এিং প্রোজ্ঞ সর্োতলোচ  

হওয়ো সতেও বেবন ব ন্তু ক িল প্রোবেষ্ঠোবন  বিদ্যোচচমোর র্তধযই বনতেত  সীর্োিদ্ধ রোতখ্নবন, কে ক োতনো 
সোর্োবে -রোেননবে  আতলোেতন বেবন সতচেন এিং দৃঢ় প্রবেবক্রয়ো েোবনতয়তেন। আিোর েীিতনর এ িো 
পেমোতয়  বিেোর  োতেও হোাঁটু মুতে িতসতেন। 
‘িোংলো সর্োতলোচনো সোবহেয : অশ্রুকুর্োর বস দ্োর’ শীষম  এই আতলোচনোচতক্র আর্রো এ বদ্ত  কের্ন 
িোংলো সর্োতলোচনো সোবহতেযর ধোরোবির অনুপুঙ্খ বিতেষতণর র্ধয বদ্তয় এর বিবচত্রয এিং বিদ্গ্ধ্য সম্পত ম  
অিবহে হতে পোরি, কের্বন অশ্রুকুর্োর বস দ্োর র্হোশতয়র িহুর্োবত্র  সৃেন তর্মর বিচোর-বিতেষতণর 
র্ধয বদ্তয় িোংলো সর্োতলোচনো সোবহতেযর ধোরোয় েোাঁর অিিোনবি বুতে বনতে পোরি, েো সমৃদ্ধ  রতি িোংলো 
বিদ্যোচচমোর পবরসরত । শুভ শিক্ষক শিবসে এই আস োচনোচসের সূচনোর মধ্য শিসে আমরো অন্তসরর 
শবনম্র শ্রদ্ধো জ্ঞোপন করশি তশিষ্ঠ সেই শিক্ষক মহোিসের স্মৃশতর উসেসিয৷ 
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আমদ্বিি বক্তা 

 

অধযোপ  েতপোধীর ভট্টোচোেম, 
সম্মোননীয় প্রোক্তন উপোচোেম, 
আসোর্ বিশ্ববিদ্যোলয়, 
বশলচর, আসোর্  

অধযোপ  অঙ্কুশ ভট্ট, অিসৃে 
অধযোপ , িোংলো বিভোে, 
উত্তরিঙ্গ বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

অধযোপ  বিশ্ববেৎ কর্োষ, 
সম্মোননীয় উপোচোেম, রিীন্দ্র 
বিশ্ববিদ্যোলয়, রোেশোহী, 
িোংলোতদ্শ  

েী র্ধুর্য় পোল, সোবহবেয  ও 
সোংিোবদ্  

 

অধযোপ  বি োশ রোয়, 
অধযোপ , িোংলো বিভোে, 
কেৌে িঙ্গ বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

অধযোপ  বনবখ্তলশ রোয়, 
অধযোপ , িোংলো বিভোে, 
উত্তরিঙ্গ বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

অধযোপ  দ্ীপ  কুর্োর রোয়, অধযোপ , িোংলো বিভোে, রোয়েঞ্জ বিশ্ববিদ্যোলয় 
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আলয়ার্ক সদ্বমদ্বি 

প্রধান 
পষৃ্ঠপপাষক 

 

ি. কদ্িকুর্োর মুতখ্োপোধযোয়, সম্মোননীয় উপোচোেম 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো বিশ্ববিদ্যোলয় 

পষৃ্ঠপপাষক পষৃ্ঠপপাষক 

 

ি. আিদুল  োতদ্র সোবিবল 
বনিন্ধ   
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

অধযোপ  র্োধি চন্দ্র অবধ োরী, 
অধযক্ষ,  লো অনুষদ্ 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

সমন্বয়ক আহ্বায়ক 

 

ি. কসবলর্ িক্স র্ণ্ডল 

বিভোেীয় প্রধোন, িোংলো বিভোে 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

অধযোপ  প্রণি কুর্োর ভট্টোচোেম 
অধযোপ , িোংলো বিভোে 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

সদসয সদসয 

 

অধযোপ  কেযোবেপ্রসোদ্ রোয় 
অধযোপ , িোংলো বিভোে 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

ি. সোিলু ির্মণ 
সহ োরী অধযোপ , িোংলো বিভোে 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 

সদসয 

 

েীর্েী  ল্পনো ির্মণ, সহ োরী অধযোপ , িোংলো বিভোে 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো বিশ্ববিদ্যোলয় 

 

প্রযুক্তি সহ্ায়তা প্রযুক্তি সহ্ায়তা 

 

েী কসোর্নোে সোহো 
সহ োরী অধযোপ  
ক োচবিহোর  তলে 

 

েী েন্ময় দ্ত্ত 
ক োচবিহোর পঞ্চোনন ির্মো 
বিশ্ববিদ্যোলয় 
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গুরুত্বপরূ্ণ তাররখসমূহ : 

১. নিবন্ধীকরণ শুরু : ২০.০৮.২০২০ 
২. নিবন্ধীকরণ শেষ : ০২.০৯.২০২০ 

৩. সংনিপ্তসার (১০০ েব্দের মব্দযে) জমা শেবার শেষ তানরখ : ০২.০৯.২০২০ 
৪. নিববানিত সংনিপ্তসার সম্পনকব ত জ্ঞাপি : ০৩.০৯.২০২০ 
৫. সম্পূণব শেখা জমা শেবার শেষ তানরখ : ৩১.১০.২০২০ 

সংরিপ্তসার / প্রবন্ধ প্রপ্ররকদের প্ররত : 
১. প্রবন্ধ শমৌনেক এবং অপ্রকানেত হব্দত হব্দব। 

২. শেখব্দকর িাম, নিকািা, শমাবাইে িম্বর, ই-ব্দমইে আইনি সংনিপ্তসার এবং মূে প্রবব্দন্ধর সব্দে অবেেই পািাব্দত হব্দব। 
৩. মূে প্রবন্ধ অভ্র ১২ পব্দেন্ট (নেব্দরািাম ১৬ পব্দেন্ট, শেখব্দকর িাম ১৪ পব্দেন্ট) ফব্দন্ট টাইপ কব্দর পািাব্দত হব্দব 

৪. নিনেবষ্ট তানরব্দখর পর শকাব্দিা সংনিপ্তসার বা মূে প্রবন্ধ গৃহীত হব্দব িা। 
৫. সংনিপ্তসার এবং মূে প্রবন্ধ পািাব্দত হব্দব এই নিকািাে internationalwebinarcbpbu@gmail.com 
৬. প্রকানেত গ্রব্দের কনপ শেখকব্দক সংগ্রহ করব্দত হব্দব প্রকােক কর্তবক নিযবানরত অর্বমূব্দেের নবনিমব্দে। 

প্রে প্রকাদো প্রদ াজদে প্রোগাদোগ করুে 
শসনেম বক্স মণ্ডে, selimboxmandal@gmail.com, 9477021603 
প্রণব কুমার ভট্টািার্ব, pronob.slg.blg@gmail.com, 9434207578 

সাবলু বমবণ, sablubarman@gmail.com, 9832479156 

রেবন্ধীকরর্ ফী জমা 
র্াাঁরা ই-েংসাপত্র শপব্দত ইচ্ছুক শকবে তাাঁব্দের জিে নিবন্ধীকরণ ফী ১০০ টাকা। অিেব্দের শকাব্দিা 
নিবন্ধীকরণ ফী জমা নিতে হতব িা। 

Payment through NEFT/RTGS/IMPS/Net Banking/ any online mode 

A/C Name: Cooch Behar Panchanan Barma University 

Bank Name: State Bank of India  

A/C No.: 32741314371; IFSC Code: SBIN0000058; MICR Code: 736002010 
ফী জমা প্রেবার বযাপাদর প্রোগাদোগ করুে : শ্রী তন্মে েত্ত : tdutta@cbpbu.ac.in, 8759081890 

:: িনিভুনির জিয সতে রাখতে হতব :: 
১. নিবন্ধীকরণ ফী জমা করার িনির soft copy 

(যাাঁরা ই-শংসাপত্র পপতে চাি) 
২. প্রবতন্ধর সংনিপ্তসার(synopsis)-এর soft copy 

(যাাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করতে চাি) 

 

আদ াচোচদে প্রবন্ধপাঠ  ও  অংশগ্রহদর্র জেয  
নাম  নথিভুথিকরণ এর থ িংক 
Click Here to Join 

 

  :: অিয সকতেও নিবন্ধীকরতণ স্বাগে :: 

https://forms.gle/nMhoQraxnJYgi8oz5
https://forms.gle/nMhoQraxnJYgi8oz5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPaG2NfW5gcOomSpzplGLo1vS2idRNIAQ3J0pmh2dy1LNDWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPaG2NfW5gcOomSpzplGLo1vS2idRNIAQ3J0pmh2dy1LNDWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPaG2NfW5gcOomSpzplGLo1vS2idRNIAQ3J0pmh2dy1LNDWg/viewform
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অনুষ্ঠানসূচি 
প্রথম চিন (০৫.০৯.২০২০) : প্রথম অচিবেশন 

১০ টা ৩০ মিমিট : কথামুখ : অধ্যাপক প্রণব কুিার ভট্টাচার্য, আহ্বায়ক, আয়য়াজক সমিমি 
১০ টা ৩৫ মিমিট: স্বাগি ভাষণ 

ড. সসমিি বক্স িণ্ডি, মবভাগীয় প্রধ্াি, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার  পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 
১০ টা ৪০ মিমিট: আয়িাচিাচয়ের আনুষ্ঠামিক উয়বাধ্ি স াষণা এবং উয়বাধ্য়কর ভাষণ 

উয়বাধ্ক : ড. সদ্বকুিার মুয়খাপাধ্যায়, সম্মাননীয় উপাচার্য, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয়  
১০ টা ৫৫ মিমিট : মবয়েষ অমিমথর কথা 

ড. আবদুি কায়দ্র সামিমি, মিবন্ধক, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 
১১ টা ০৫ মিমিট : মবয়েষ অমিমথর কথা 

অধ্যাপক িাধ্ব চন্দ্র অমধ্কারী, অধ্যক্ষ, কিা অনুষদ্, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 
১১ টা ১৫ মিমিট : সূচক ভাষণ 

অধ্যাপক িয়পাধ্ীর ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় প্রাক্তি উপাচার্য, আসাি মবশ্বমবদ্যািয়, মেিচর, আসাি 
 

 প্রথম চিন (০৫.০৯.২০২০) : চিতীয় অচিবেশন 

সভাপমি : অধ্যাপক িয়পাধ্ীর ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় প্রাক্তি উপাচার্য, আসাি মবশ্বমবদ্যািয়, মেিচর, আসাি 
দুপুর ১২ টা: আিমিি বক্তা  

অধ্যাপক মবশ্বমজৎ স াষ, সম্মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্র মবশ্বমবদ্যািয়, রাজোহী, বাাংিায়দ্ে 
দুপুর ১২ টা ৪০ : আিমিি বক্তা 

অধ্যাপক মবকাে রায়, অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, সগৌড় বঙ্গ মবশ্বমবদ্যািয় 
 

মিযাহ্নব াবের চেরচত 
১ টা ২০ থথবে ২ টা  

 

প্রথম চিন (০৫.০৯.২০২০) : তৃতীয় অচিবেশন 

সভাপমি : ড. সসমিি বক্স িণ্ডি, মবভাগীয় প্রধ্াি, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 
দুপুর ২ টা:  প্রবন্ধ পাঠ 
 

৩ টা ৩০ মিমিট : প্রথি মদ্য়ির অনুষ্ঠায়ির সিামি স াষণা 
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চিতীয় চিন (০৬.০৯.২০২০) : িতুথথ অচিবেশন 
 

সভাপমি :    শ্রী িধুিয় পাি, সামহমিযক ও সাাংবামদ্ক  
 

১০ টা ৩০ মিমিট : আিমিি বক্তা  
      অধ্যাপক অঙ্কুে ভট্ট, অবসৃি অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, উত্তরবঙ্গ মবশ্বমবদ্যািয় 
 

১১ টা ১০ মিমিট : আিমিি বক্তা 
      অধ্যাপক মিমখয়িে রায়, অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, উত্তরবঙ্গ মবশ্বমবদ্যািয় 

  

চিতীয় চিন (০৬.০৯.২০২০) : পঞ্চম অচিবেশন 
সভাপমি :    অধ্যাপক অঙ্কুে ভট্ট, অবসৃি অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, উত্তরবঙ্গ মবশ্বমবদ্যািয় 
 

দুপুর ১২ টা: আিমিি বক্তা  
                 শ্রী িধুিয় পাি, সামহমিযক ও সাাংবামদ্ক 

 

দুপুর ১২ টা ৪০ : আিমিি বক্তা 
                        অধ্যাপক দ্ীপক কুিার রায়, অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, রায়গঞ্জ মবশ্বমবদ্যািয় 

 

মিযাহ্নব াবের চেরচত 
১ টা ২০ চমচনট থথবে ২ টা 

 

চিতীয় চিন (০৬.০৯.২০২০) : ষষ্ঠ অচিবেশন 
 

সভাপমি : অধ্যাপক সজযামিপ্রসাদ্ রায়, অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা  মবশ্বমবদ্যািয় 
দুপুর ২ টা : প্রবন্ধ পাঠ 
 

চিতীয় চিন (০৬.০৯.২০২০) : ষষ্ঠ সমান্তরাল অচিবেশন 
 

সভাপমি : ড. সাবলু বিযণ, সহকারী অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 
দুপুর ২ টা : প্রবন্ধ পাঠ 
 
মবয়কি ৩ টা ৩০ মিমিট : সিামি ভাষণ : অধ্যাপক প্রণব কুিার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার 
পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয় 

ধ্িযবাদ্ জ্ঞাপি : শ্রীিিী কল্পিা বিযণ, সহকারী অধ্যাপক, বাাংিা মবভাগ, সকাচমবহার পঞ্চািি বিযা মবশ্বমবদ্যািয়  

 


