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ড.�গৗতম কুমার �ঘাষড.�গৗতম কুমার �ঘাষ
সভাপিত,আেয়াজক উপসিমিত ওসভাপিত,আেয়াজক উপসিমিত ও
অধ��, হাজী এ. �ক. খান কেলজঅধ��, হাজী এ. �ক. খান কেলজ

হিরহরপাড়া, মিুশ�দাবাদহিরহরপাড়া, মিুশ�দাবাদ  
  

ONLINE REGISTRATION LINK

এপার বাংলা ওপার বাংলার সা িহ েত�এপার বাংলা ওপার বাংলার সা িহ েত�এপার বাংলা ওপার বাংলার সা িহ েত�
�দশভা েগর �ভাব�দশভা েগর �ভাব�দশভা েগর �ভাব    

২৫ মাচ� , ২০২৩২৫ মাচ� , ২০২৩
 

 
  ১০.৩০ িমিনট১০.৩০ িমিনট  

  

ড.পলুেকশ ম�লড.পলুেকশ ম�ল                  
আ�ায়কআ�ায়ক  
সহকারী অধ�াপকসহকারী অধ�াপক
হাজী এ.�ক খান কেলজহাজী এ.�ক খান কেলজ    

ড.ননীেগাপাল মােলাড.ননীেগাপাল মােলা
বাংলা িবভাগীয় �ধানবাংলা িবভাগীয় �ধান

সহকারী অধ�াপকসহকারী অধ�াপক
হাজী এ. �ক. খান কেলজহাজী এ. �ক. খান কেলজ

      
�রিজে�শনঃ অধ�াপক /অধ�ািপকা ও িশ�ক/ িশি�কা ৬০০ টাকা,গেবষক ৫০০ টাকা, ছা�-ছা�ীেদর জন� �কান �রিজে�শন�রিজে�শনঃ অধ�াপক /অধ�ািপকা ও িশ�ক/ িশি�কা ৬০০ টাকা,গেবষক ৫০০ টাকা, ছা�-ছা�ীেদর জন� �কান �রিজে�শন�রিজে�শনঃ অধ�াপক /অধ�ািপকা ও িশ�ক/ িশি�কা ৬০০ টাকা,গেবষক ৫০০ টাকা, ছা�-ছা�ীেদর জন� �কান �রিজে�শন

িফ লাগেব না। িন�িলিখত অ�াকাউে� �রিজে�শন িফ জমা করা যােব।িফ লাগেব না। িন�িলিখত অ�াকাউে� �রিজে�শন িফ জমা করা যােব।িফ লাগেব না। িন�িলিখত অ�াকাউে� �রিজে�শন িফ জমা করা যােব।   
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https://forms.gle/PeMG8HhtJ2KNTciU6



�সিলনা �হােসন 
িবিশ� সািহিত�ক ও সভাপিত 
বাংলা একােদমী বাংলােদশ 

 ড. মননকুমার ম�ল 
 অিধকত�া,�ুল অফ িহউম�ািনিটজ 
�নতাজী সভুাষ ম�ু িব�িবদ�ালয় 

 

িবষয় ভাবনা:িবষয় ভাবনা:িবষয় ভাবনা:

   একিবংশ শতেকর ঊষালে� দাঁিড়েয় বাঙািল তার �ৃিতচারণায় এখেনা অখ� ভারেতর �� �দেখ, �ে�র জাল �বােন। �দশভাগ পা�াত� সা�াজ�বাদী শি�র রাজৈনিতক ষড়যে�র একিটএকিবংশ শতেকর ঊষালে� দাঁিড়েয় বাঙািল তার �ৃিতচারণায় এখেনা অখ� ভারেতর �� �দেখ, �ে�র জাল �বােন। �দশভাগ পা�াত� সা�াজ�বাদী শি�র রাজৈনিতক ষড়যে�র একিটএকিবংশ শতেকর ঊষালে� দাঁিড়েয় বাঙািল তার �ৃিতচারণায় এখেনা অখ� ভারেতর �� �দেখ, �ে�র জাল �বােন। �দশভাগ পা�াত� সা�াজ�বাদী শি�র রাজৈনিতক ষড়যে�র একিট
কলি�ত িস�া� যা আম বাঙািলর আেবগেক আহত কেরিছল। বাঙািলর মনন, �মধা কখেনাই এই িস�াে�র সে� সহমত হেত পােরিন। রাজৈনিতক, �শাসিনক িবেভদ, কাঁটাতােরর �বড়াকলি�ত িস�া� যা আম বাঙািলর আেবগেক আহত কেরিছল। বাঙািলর মনন, �মধা কখেনাই এই িস�াে�র সে� সহমত হেত পােরিন। রাজৈনিতক, �শাসিনক িবেভদ, কাঁটাতােরর �বড়াকলি�ত িস�া� যা আম বাঙািলর আেবগেক আহত কেরিছল। বাঙািলর মনন, �মধা কখেনাই এই িস�াে�র সে� সহমত হেত পােরিন। রাজৈনিতক, �শাসিনক িবেভদ, কাঁটাতােরর �বড়া
�ভৗেগািলকভােব হয়েতা এক ভূখ�েক িবভািজত কেরেছ িক� বাঙািল তার সািহত�- সং�ৃিত- �লাকাচার ও ভাবনায় অখ� থাকার �েচ�ায় দৃঢ় �থেকেছ। �স ভাব ও ভাবনার অখ�তােক ছঁুেত�ভৗেগািলকভােব হয়েতা এক ভূখ�েক িবভািজত কেরেছ িক� বাঙািল তার সািহত�- সং�ৃিত- �লাকাচার ও ভাবনায় অখ� থাকার �েচ�ায় দৃঢ় �থেকেছ। �স ভাব ও ভাবনার অখ�তােক ছঁুেত�ভৗেগািলকভােব হয়েতা এক ভূখ�েক িবভািজত কেরেছ িক� বাঙািল তার সািহত�- সং�ৃিত- �লাকাচার ও ভাবনায় অখ� থাকার �েচ�ায় দৃঢ় �থেকেছ। �স ভাব ও ভাবনার অখ�তােক ছঁুেত
চাইেছ এই আেলাচনা চ�।চাইেছ এই আেলাচনা চ�।চাইেছ এই আেলাচনা চ�।   

আমি�ত ব�াআমি�ত ব�া  

�েফসর (ড.) �বীর �ামািনক
অধ�াপক, বাংলা িবভাগ
কল�াণী িব�িবদ�ালয় 

 আেলাচনার জন� উপিবভাগ:
রাজৈনিতক পাশা �খলায় �দশভাগরাজৈনিতক পাশা �খলায় �দশভাগরাজৈনিতক পাশা �খলায় �দশভাগ   
�দশভােগর ঐিতহািসক ���াপট�দশভােগর ঐিতহািসক ���াপট�দশভােগর ঐিতহািসক ���াপট   

দাশ�িনক ও বিু�জীবীেদর �চােখ �দশভাগদাশ�িনক ও বিু�জীবীেদর �চােখ �দশভাগদাশ�িনক ও বিু�জীবীেদর �চােখ �দশভাগ   
�দশভাগ ও বাংলােদেশর মিু�য�ু�দশভাগ ও বাংলােদেশর মিু�য�ু�দশভাগ ও বাংলােদেশর মিু�য�ু   

�দশভােগর িভতর ও বািহর�দশভােগর িভতর ও বািহর�দশভােগর িভতর ও বািহর   
�দশভাগ পরবত�ী বাংলােদেশ সািহেত�র পনুিন�ম�াণ�দশভাগ পরবত�ী বাংলােদেশ সািহেত�র পনুিন�ম�াণ�দশভাগ পরবত�ী বাংলােদেশ সািহেত�র পনুিন�ম�াণ   
�দশভাগ পরবত�ী পি�মবে� সািহেত�র পনুিন�ম�াণ�দশভাগ পরবত�ী পি�মবে� সািহেত�র পনুিন�ম�াণ�দশভাগ পরবত�ী পি�মবে� সািহেত�র পনুিন�ম�াণ   

িশকেড়র টান ও �দশভাগিশকেড়র টান ও �দশভাগিশকেড়র টান ও �দশভাগ   
�দশভােগর অিভঘাত ও সা�দািয়ক স�ীিত�দশভােগর অিভঘাত ও সা�দািয়ক স�ীিত�দশভােগর অিভঘাত ও সা�দািয়ক স�ীিত   

�দশভাগ ও বাঙালী সমাজ�দশভাগ ও বাঙালী সমাজ�দশভাগ ও বাঙালী সমাজ   
�দশভােগর �ৃিতচারণা�দশভােগর �ৃিতচারণা�দশভােগর �ৃিতচারণা   
�দশভাগ ও �মধা ভাগ�দশভাগ ও �মধা ভাগ�দশভাগ ও �মধা ভাগ   

�দশভাগ ও বাংলা উপন�াস�দশভাগ ও বাংলা উপন�াস�দশভাগ ও বাংলা উপন�াস   
�দশভাগ ও বাংলা নাটক�দশভাগ ও বাংলা নাটক�দশভাগ ও বাংলা নাটক   
�দশভাগ ও বাংলা কিবতা�দশভাগ ও বাংলা কিবতা�দশভাগ ও বাংলা কিবতা   

�দশভাগ ও বাংলা �ছাট গ��দশভাগ ও বাংলা �ছাট গ��দশভাগ ও বাংলা �ছাট গ�   
�দশভাগ ও বাংলা �ব��দশভাগ ও বাংলা �ব��দশভাগ ও বাংলা �ব�   

এছাড়াও �াসি�ক অন�ান� িবষয়এছাড়াও �াসি�ক অন�ান� িবষয়এছাড়াও �াসি�ক অন�ান� িবষয়   
   
   
   

মাননীয় /মাননীয়া,

সিবনেয় জানাই,হাজী এেক খান কেলেজর বাংলা িবভাগ ও

কেলেজর আভ��রীণ মূল�মান িনধ�ারক কিমিটর �যৗথ উেদ�ােগ

আগামী ২৫�শ মাচ� ২০২৩ তািরেখ এক িদবসীয় আ�জ�ািতক �েরর

আেলাচনা চে�র আেয়াজন করা হেয়েছ। উ� আেলাচনা চে�

আপনার /আপনােদর মূল�বান উপি�িত ও সি�য় অংশ�হণ

একা�ভােব কামনা কির। 

                                            ধন�বাদাে� 

ড.�গৗতম কুমার �ঘাষ 

সভাপিত,আেয়াজক উপসিমিত 

 

 

 

 
 

���পণূ� তািরখসমহূ :
 

সংি��সার পাঠােনার �শষ তািরখঃ
১৬/০৩/২০২৩

গেবষণা পে�র সংি��সােরর স�িত �দান:
১৯/০৩/২৩

মলূ �ব� পাঠােনার �শষ তািরখঃ
২১/০৩/২৩

আেলাচনা চে�র িনিদ�� িদনঃ ২৫/০৩/২৩
 

�যাগােযাগ ;
ড.পলুেকশ ম�ল (৮১০১৪৩৮০৯৪)

ড.ননীেগাপাল মােলা (৯০০৭৭৭৬৩৬৭) 
ইনজামামউল হক (৯৭৩৩৫২৭৮৯৮)

আ�রু রা�াক(৬২৯৫৭৩৭৮৯৬)
িকেশার সরকার (৮৯০৬৭৬৭৩৭৩) 

 

mailto:haziakkhancollege08@gmail.com

