
 

 

 

 

একদিবীয় আন্তর্জ াদতক স্তরীয় আন্তর্জ াদক আলাচনা ভা (Webinar) 
দবয় 

রবীন্দ্র-নর্রু : এই ময়   
(আয় োজক)   

সদমনার কদমটি 

কাদয়াচক কলর্ 
ুতানগঞ্জ, মািা, দিমবঙ্গ, ভারতবজ  

তাদরখঃ ২৩-০৬-২০২১ (বুধবার) 
ময়ঃ কা ১০ টা ৩০ সথলক সবা ১ টা ৩০ যজন্ত  

ম্মানীয় উলবাধক  

 
অধযাক লাদন্ত সেত্রী 

উাচাযজ, সগৌড়বঙ্গ দবশ্বদবিযায়, মািা  

 



 

 

 

ম্মানীয় আলাচকবনৃ্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ভাদত    
ডঃ নাদর্বার রমান 

অধযক্ষ ,  কাদয়াচক কলর্     

 

আহ্বায়ক 

ডঃ ুব্রত কুমার িা, অথজনীদত দবভাগ  
চভা: ৮২৫০৬৮৩৬৩৭  

ডঃ লচীন্দ্রনাথ বাা,  বাাংা দবভাগ  

চভা: ৯২৩২৭৮৬৮৫৯ 

ডঃ প্রবীর কুমার া, বাাংা দবভাগ  

চভা: ৯১৫৩৩৩৪২১৬ 

শ্রী সৌরভ া, ইাংলরদর্ দবভাগ  
চভা: ৮৯১৮৩০৬৭৮৩ 

ইলমই: academic.kck@gmail.com 

 

দনবন্ধীকরণ আবল যক িদবনামূলয)**  

দনবন্ধীকরলণর দঙ্ক :  https://forms.gle/kx9WCs8XYyUZ1cK29 

সকবমাত্র অনুষ্ঠালন অাংলগ্রণকারীলির আন্তর্জ াদক লাংাত্র প্রিান করা লব। 

আলাচনাভা অনুদষ্ঠত লব GoogleMeet-এ।  

অনুষ্ঠালনর দঙ্ক email এবাং Whatsapp group-এ সিওয়া লব।  

অাংলগ্রলণ : দলক্ষক, গলবক, দলক্ষাথী, দলল্পী, াদদতযক   
 

 

 

 

ডঃ দুমতা চক্রবতী  
প্রাক্তন অধযাক, বাাংা দবভাগ,  

বধজমান দবশ্বদবিযায় 

 

অধযাক মুাম্মি নুরু সািা 

 কদব, বূজতন দনলিজ লক, বাাংা একালডমী 
ঢাকা, বাাংালিল 

 

অধযাক সৌলরন বলন্দযাাধযায় 

দডন, কা ও বাদণর্য অনুি  
সগৌড়বঙ্গ দবশ্বদবিযায়  

 

mailto:academic.kck@gmail.com
https://forms.gle/kx9WCs8XYyUZ1cK29


 

কাযজদনবজাী দমদত 

শ্রীমতী দবর্য়া দমশ্র, রাষ্ট্রদবজ্ঞান দবভাগ 

শ্রী ঋতব্রত সগাস্বামী, ইদতা দবভাগ 

ডঃ মুর্তবা র্ামা, আরদব দবভাগ 

শ্রীমতী সমৌমুী রকার, দলক্ষা দবভাগ 

ঞ্চাক: শ্রী গলর্ন কুমার বাড়ই, রাষ্ট্রদবজ্ঞান দবভাগ 

অনুষ্ঠান ূচী: 
 

 সম  অধিয়েশন েক্তো 
 কা ১০-৩০ দমঃ  উলবাধনী াংগীত     সৌরভ া 

 কা ১০-৩৫ দমঃ স্বাগত ভাণ   ডঃ নাদর্বার রমান 

 কা ১০-৫০ দমঃ  উলবাধনী ভাণ      অধযাক  লাদন্ত সেত্রী 
 কা ১১-০০ দমঃ দবয় দনলিজ ল   ডঃ লচীন্দ্রনাথ বাা 

 কা ১১-১০ দমঃ প্রথম আলাচনা  ডঃ দুমতা চক্রবতী 
 কা ১১-৪০ দমঃ দবতীয় আলাচনা  অধযাক  মুাম্মি নুরু সািা 

 িুরু ১২-১০ দমঃ  তৃতীয় আলাচনা  অধযাক সৌলরন বলন্দযাাধযায় 

 িুরু ১২-৪০ দমঃ প্রলনাত্তর বজ -  

 িুরু ১২-৫৫ দমঃ ধনযবাি জ্ঞান  ডঃ প্রবীর কুমার া  

 িুরু ০১-০০ দমঃ   মাদি ভাণ  ডঃ নাদর্বার রমান  

 িুরু ০১-১০ দমঃ     মাদি াংগীত তনুশ্রী কমজকার  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রযদুক্ত ায়তা উদমদত 

১) ড: সামনাথ ািার, ভূলগা দবভাগ 

২) ড: সৌরভ মর্মুিার, রায়ন দবভাগ 

৩) সমাাম্মি দর্য়াউ ক, বাাংা দবভাগ 

৪) শ্রী ুক াা, দলক্ষাকমী  
 

 

মাননীয়/ মাননীয়া 

       কাদয়াচক কলর্ সদমনার কদমটির উলিযালগ আগামী ২৩/০৬/২০২১ তাদরখ বুধবার একটি 
একদিবীয় আন্তর্জ াদতকস্তলর আন্তর্জ াদক আলাচনা ভার আলয়ার্ন করা লয়লে। আলাচনার 

দবয়—“রবীন্দ্র-নর্রু: এই ময়”। বতজ মান মলয় একদিলক ারা দবলশ্ব অদতমারী র্দনত 

মৃতুযর াাকার, মানদক অবাি ক্রমবধজমান, অনযদিলক দবশ্ব রার্নীদতলত একটা অদিরতার 
দরলবল,  ধমীয় উন্মািনা, র্াদতলভি, াম্প্রিাদয়ক ানাাদন প্রদতদনয়ত সবলড়ই চললে। র্াতীয় 
এবাং আন্তর্জ াদতক এই াংকট সমাচলন থ সিখালত ালর দবশ্বকদব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবাং দবলরাী 
কদব কার্ী নর্রু ইালমর আিলজ, দচন্তা ও িলজন। এই আলাচনা ভায় র্াতীয় ও আন্তর্জ াদতক 
স্তলরর দবদলষ্ট দলক্ষাদবি, কদব, দলল্পী, াদদতযকবৃন্দ অাংলগ্রণ করলবন। ভায় আনার াদিজক 
উদিদত ও লযাদগতা একান্তভালব কামনা কদর। 

 


