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        ভারলির স্বাধীনিা আলন্দািলনর পটভূদমলি, দিটিি  িাসলনর দবরুলে িডাই করার র্নয গৃহ থেলক 

থবদরলয় আসা িক্ষ িক্ষ থিিবাসী রক্ত ও ঘাম ঝদরলয়লেন এবং অপিাসলনর ও অিযাচালরর থিকি ভাঙ্গা 

বীর স্বাধীনিা সংগ্রামকারীরা িালির র্ীবনলক থিিমািৃকার পালয় উৎসগজ কলরলেন। দকন্তু এটা অিন্তয 

িভুজ াগযর্নক থর্, র্ারা স্বাধীনিার র্নয এক সময় দনলর্র সবজস্ব আত্মিযাগ কলরদেি সমলয়র সালে সালে 

িারা পরবিী প্রর্লের কালে অনালিাদচি থেলক দগলয়লে বা অলনলকই িালির অবিান ভুলিদগলয়লে। িাই 

ভারি ইদিহালসর থক্ষলে িালির সংগ্রাম বা অবিান দক দেি িা দচরকাি অন্ধকালরই থেলক দগলয়লে। এম. 

থক. গান্ধী, থর্. এি. থনলহরু, সুভার্চন্দ্র বসু , দভ.দব. পযালটি, দব. আর. আলেিকর প্রমূখ দবদিষ্ট র্লনর 

পািাপাদি আলরা অলনক স্বাধীনিা সংগ্রামী দেলিন র্ারা িালির দনর্স্ব পেদিলি আলন্দািন কলর 

ঔপদনলবদিক সরকালরর অধীনিা থেলক ভারলির স্বাধীনিা অর্জ ন এর প্রদিয়ালক ত্বরাদিি কলরদেলিন। 

ভারলির স্বাধীনিা িালভর ৭৫ বের উপিলক্ষয আসুন আমরা থসইসমস্ত 'অচদচজ িনায়কবৃন্দ' এর র্ীবন ও 

অবিানগুলিা অলির্ণ করার একটা নম্র প্রলচষ্টা কদর,  র্ালি িালির দবিািিা এর পািা পাদি ভারলির 

স্বাধীনিা আলন্দািলনর র্টিি স্তরদবনযাসলকও আমরা উপিদি করলি পাদর। আমরা দবশ্বাস কদর থর্ এটা 

হলিা থসই সঠিক মুহূলিজ  র্খন আমরা থসই ভুলি র্াওয়া নামগুদি এবং িালির অবিানগুদি র্দি 

পুনদবজলবচনা করলি পাদর, দবর্ণ্ণিা হাদরলয় আমরা ভারলির স্বাধীনিা অর্জ লনর র্নয িালির অবিানলক 

সঠিক মূিযায়ন করলি পাদর। 

      ঐদিহাদসকরা দবলরাহ, আলন্দািন ও স্বাধীনিা সংগ্রালম অংিগ্রহণকারী এই সমস্ত 'কমপদরদচি' স্থানীয় 

থনিৃবৃলন্দর সম্পলকজ  অলপক্ষাকৃি থিদরলি গলবর্ণার কার্ শুরু কলরলেন র্দিও এই থক্ষলে অলনক গলবর্ণার 

কার্ এখলনা বাদক। এই সমস্ত অর্ানা নায়কলির অবিানগুদি থকবিমাে স্বাধীনিা আলন্দািলনর থক্ষলেই 

নয়, সমসামদয়ক সমার্, অেজনীদি, রার্নীদি, ধমজ, দবজ্ঞান ও প্ররু্দক্ত, দচদকৎসা ইিযাদি দবদভন্ন 

থক্ষেগুলিালিও থিখা র্ায় থর্খালন িালির কৃদিত্ব র্লেষ্ট দেি। 'ঔপদনলবদিক ভারলির অচদচজ ি নায়কবৃন্দ 

' এর উপর প্রস্তাদবি একদিবসীয় আন্তর্জ াদিক স্তরীয় অন্তর্জ াদিক আলিাচনাসভা  (Webinar)  এর িক্ষয 

হলে দবভ্রাদন্তর মলধয হাদরলয় র্াওয়া থসই সমস্ত র্ননায়ক সম্পলকজ  আলিাচনা করা, এবং ভারলির 

ইদিহালসর মিূধারার মলধয িালির সঠিক স্থান সুদনদিি করা। 

 



 

উপ দবর্য়াবিী  

১. দিল্প এবং স্থাপিয। 

২. র্াদি। 

৩. থেণী। 

৪. সংসৃ্কদি। 

৫. দিঙ্গ। 

৬. দচদকৎসা ও ঔরু্ধ। 

৭. অঞ্চি। 

৮. ধমজ। 

৯. দবজ্ঞান ও প্ররু্দক্ত। 

১০. উপর্াদি। 
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রু্গ্ম আহ্বায়ক 

শ্রী ঋিিি থগাস্বামী, সহকারী অধযাপক, ইদিহাস দবভাগ (িরূভাস -৭০০১৮৪৮৬৬৪/৯৪৩৪৯৮১১৭১)  

শ্রী রালর্ন থহমরম, সহকারী অধযাপক, ইদিহাস দবভাগ  (িরূভাস -৭০০১৬৭০৬৭১/৯১৫৩১৪২৭৫০) 

 

কার্জদনবজাহী সদমদি  

ডঃ িচীন্দ্র নাে বািা, বাংিা দবভাগ  

শ্রীমিী দবর্য়া দমে, রাষ্ট্রদবজ্ঞান দবভাগ 

শ্রী ঋিিি থগাস্বামী, ইদিহাস দবভাগ 

ডঃ মুর্িবা র্ামাি, আরদব দবভাগ 

শ্রীমিী থমৌসুমী সরকার, দিক্ষা দবভাগ 

সঞ্চািক: শ্রী গলর্ন কুমার বাডই, রাষ্ট্রদবজ্ঞান দবভাগ 

 



 

 সময় অদধলবিন বক্তা 
 সকাি ১০-৩০ দমঃ  উলবাধনী সংগীি     থসৌরভ পাি 

 সকাি ১০-৩৫ দমঃ স্বাগি ভার্ণ   ডঃ নাদর্বর রহমান 

 সকাি ১০-৫০ দমঃ  উলবাধনী ভার্ণ      -- 

 সকাি ১১-০০ দমঃ দবর্য় দনলিজি   ঋিিি থগাস্বামী 
 সকাি ১১-১০ দমঃ প্রেম আলিাচনা  অধযাপক আনন্দ থগাপাি থঘার্    
 সকাি ১১-৪০ দমঃ দবিীয় আলিাচনা  ডঃ থমাহাম্মি আলনায়ারুি ইসিাম 
 িপুুর ১২-১০ দমঃ  িৃিীয় আলিাচনা  ডঃ শুভায়ু চলটাপাধযায়    
 িপুুর ১২-৪০ দমঃ প্রলনাত্তর পবজ -- 

 িপুুর ১২-৫৫ দমঃ গলবর্ণা-পে পাঠ    -- 

 িপুুর ০১-২৫ দমঃ   ধনযবাি জ্ঞাপন রালর্ন থহমরম 
 িপুুর ০১-৩০ দমঃ      সমাদি ভার্ণ ডঃ নাদর্বর রহমান 

 

অনুষ্ঠান সচূী 
 

গলবর্ণা সারসংলক্ষপ র্মা থিওয়ার থির্ িাদরখ (03-10-21) ইলমইি: 
kaliachakcollege.college04@gmail.com 

দনবন্ধীকরণ আবি যক (দবনামূলিয) 
দনবন্ধীকরলণর দিঙ্ক: https://forms.gle/1q6TaUbC8HsgMhMeA 

থকবিমাে অনুষ্ঠালন অংিগ্রহণকারীলির আন্তর্জ াদিক িংসাপে প্রিান করা হলব। 

আলিাচনাসভা অনুদষ্ঠি হলব GoogleMeet-এ।  

To join the video meeting, click this link: 

https://meet.google.com/qhv-xrvf-cmc 

To join by phone instead, dial (US) +1 717-455-0027 and enter this PIN: 

804 095 530# 

More phone numbers: https://tel.meet/qhv-xrvf-

cmc?pin=1200973082837 

***অংিগ্রহলণ : দিক্ষক, গলবর্ক, দিক্ষােী, দিল্পী, সাদহদিযক   
 

 

প্ররু্দক্ত সহায়িা উপসদমদি 

১) ড: থসামনাে হািিার, ভূলগাি দবভাগ 

২) ড: থসৌরভ মর্মুিার, রসায়ন দবভাগ 

৩) শ্রী পুিক সাহা, দিক্ষাকমী 
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