
আয় োজক : বাাংলা ববভাগ, ববববকানন্দ শতবাবষিকী মহাববদ্যালয়, মাবনকপাড়া,ঝাড়গ্রাম
সহয় োগিতো - IQAC, গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল , মোগনকপোড়ো,ঝোড়গ্রোম

তোগিখ - ২৭ শশ ও ২৮ শশ শসয়েম্বি, ২০২০

২৭/০৯/২০২০ (রবববার)
প্রথম অবিববশন : দুপুর ১২.০০ - ১.৩০

স্বোিতভোষণ : ডঃ উমা ভভৌবমক, অধ্যক্ষো, গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল , মোগনকপোড়ো
প্রোসগিক কথন : ডঃ মিুসূদ্ন কাবমলযা, আহ্বো ক, সহকোিী অধ্যোপক ও গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি

বিতীয় অবিববশন : দুপুর ২.০০ -৩.৩০

২৮/০৯/২০২০ (ভসামবার)
প্রথম অবিববশন : দুপুর ১২.০০ - ১.৩০

বিতীয় অবিববশন : দুপুর ২.০০ -৩.৩০

িয়িষণো গনিন্ধ উপস্থোপনো
সভোমুখয : অিযাপক ডঃ শ্রুবতনাথ চক্রবতী, অিসিপ্রোপ্ত অধ্যোপক ও প্রোক্তন গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি, 

গিদ্যোসোিি গিশ্বগিদ্যোল 

ধ্নযিোদ্ জ্ঞোপন : অিযাবপকা মঞু্জষা বসাংহ মহাপাত্র,IQAC শকো-অগডি য়নটি,গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল 

সূচক িক্তো : অিযাপক ডঃ শ্রুবতনাথ চক্রবতী, অিসিপ্রোপ্ত অধ্যোপক ও
প্রোক্তন গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি, গিদ্যোসোিি গিশ্বগিদ্যোল 

িক্তো : প্রবেসর েজলুল হক সসকত,জোতী গিশ্বগিদ্যোল , িোজীপুি, িোাংলোয়দ্শ
গিষ : ববশ শতবকর বাাংলাবদ্বশর কববতায় আিযাবিকতা

িক্তো : অিযাপক ডঃ বানী রঞ্জন ভদ্,অধ্যোপক ও প্রোক্তন
গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি, গিদ্যোসোিি গিশ্বগিদ্যোল 

গিষ : ববশ শতবকর প্রথমাবিির বাাংলা কববতায়
মহাজাগবতক ভচতনা(Cosmic Vision)

িক্তো : ডঃ ঋতম মুব াপািযায়, সহকোিী অধ্যোপক, িোাংলো গিভোি, শপ্রগসয়ডগি গিশ্বগিদ্যোল 
গিষ : কববর ঈশ্বর কববতার ঈশ্বর : উত্তর সরববক বাাংলা কববতা



আন্তজি াবলক আবলাচনাচক্র আবয়াজক সবমবত

সভাপবত ও মু য উপবদ্ষ্টা

ডঃ উমো শভৌগমক, অধ্যক্ষো, গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল , মোগনকপোড়ো

আহ্বায়ক

ডঃ মধু্সূদ্ন কোগমলযো, সহকোিী অধ্যোপক ও গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি

যুগ্ম আহ্বায়ক

অধ্যোগপকো মঞু্জষো গসাংহ মহোপোত্র, IQAC শকো-অগডি য়নটি, গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল 
ডঃ তোপস কুমোি হোইত, সহকোিী অধ্যোপক, িোাংলো গিভোি, গিয়িকোনন্দ শতিোগষিকী মহোগিদ্যোল 

সদ্সযবৃন্দ

ছগি মোইগত ,িোাংলো গিভোি,শেট এয়ডড কয়লজ টিচোি
শ্রী প্রয়সনগজৎ মণ্ডল,িোাংলো গিভোি,শেট এয়ডড কয়লজ টিচোি

কাবরগরী উপবদ্ষ্টা

অ ন মণ্ডল,  সহকোিী অধ্যোপক,  প্রোণীগিদ্যো গিভোি, িভ: শজনোয়িল গডগগ্র কয়লজ, শমোহনপুি
ডঃ সুব্রত চক্রিতী, সহকোিী অধ্যোপক ও গিভোিী প্রধ্োন, িোাংলো গিভোি, িভ: শজনোয়িল গডগগ্র

কয়লজ, শমোহনপুি

রেজিস্ট্রেশন জিঙ্ক :  https://forms.gle/E7kx1XP2tGELUyfL8
* র োনও রেজিস্ট্রেশন জি িোগস্ট্রে নো
* রেজিস্ট্রেশস্ট্রনে রশষ জিন ২২/০৯/২০২০

সমগ্র অনুষ্ঠোন YouTube িোইস্ট্রেে মোধ্যস্ট্রম সম্পন্ন হস্ট্রে 
চ্যোস্ট্রনস্ট্রিে জিঙ্ক : https://www.youtube.com/channel/UCJ_4et19_i46Zxr329uFeAQ
অনুগ্রহ  স্ট্রে সোেস্ক্র্যোইে  রুন 

অনুগ্রহ  স্ট্রে ওস্ট্রেজেনোে সম্পস্ট্র ে  রেস্ট্র োস্ট্রনো নতুন অথেো পজেেজতে ত তথয রপস্ট্রত WhatsApp
গ্রুস্ট্রপ িস্ট্রেন  রুন এই জিস্ট্রঙ্ক জি   স্ট্রে
https://chat.whatsapp.com/Cn0BjlOBtLnFVdfQDgkTpY

অাংশগ্রহণকোিীয়দ্ি প্রগত গনয়িদ্ন:
১)  োিো শিগজয়েশন কিয়িন, তোয়দ্ি অনুয়িোধ্ আমোয়দ্ি গ্রুয়প আপনোিো  ুক্ত হয়িন। গ্রুয়পই আপনোিো
আয়লোচনোচক্র সম্বন্ধী  োিতী তথয ও গলঙ্ক পোয়িন ।
২) আয়লোচনোচক্র শশষ হও োি পি (ধ্নযিোদ্ জ্ঞোপন শশষ হয়ল) গিডিযোক িমি শদ্ও ো হয়ি। আপনোয়দ্ি
কোয়ছ সগনিিন্ধ অনুয়িোধ্ অকোিয়ণ গিডিযোক িমি গনয় গচগিত হয়িন নো। এই িমি গিলোপ কিোি  য়থষ্ট সম 
আপনোিো পোয়িন।
৩) আপনোিো অনুগ্রহ কয়ি গিডিযোক িমি  থো থ ভোয়ি গিলোপ কয়ি সোিগমট কিয়িন। তোি গভগিয়ত
আপনোয়দ্ি শমইল আইগড শত আপনোয়দ্ি সোটিি গিয়কট পোঠোয়নো হয়ি।
৪) সমগ্র প্রগক্র োটি শ য়হতু  ন্ত্র-মোধ্যয়ম সম্পন্ন হয়ি তোই সমস্ত  োগন্ত্রক ত্রুটিয়ক আপনোিো ক্ষমোসুন্দি দৃগষ্টয়ত
শদ্খয়িন - এই আমোয়দ্ি প্রতযোশো।

 োিো িয়িষণো-গনিন্ধ পোঠ কিয়ত ইচু্ছক তোয়দ্ি প্রগত গনয়িদ্ন: 
১) আপনোিো গুগুল িমি গিলোয়পি সম গনগদ্ি ষ্ট স্থোয়ন িয়িষণো-গনিয়ন্ধি গশয়িোনোম ও সোিসাংয়ক্ষপ (৩০০
শয়েি ময়ধ্য) টোইপ কয়ি শদ্য়িন। পয়ি পোঠোয়নো শকোন সোিসাংয়ক্ষপ িৃহীত হয়ি নো।
২)  থোগিগধ্ জমো শদ্ও ো সোিসাংয়ক্ষপগুগলি ময়ধ্য  োয়দ্ি সোিসাংয়ক্ষপ িৃহীত হয়ি, শিগজয়েশন প্রগক্র ো শশষ
হও োি একগদ্ন পি তোয়দ্ি ইয়মল/ SMS পোঠোয়নো হয়ি।
৩) ইয়মল/SMS পোও োি গতন গদ্য়নি ময়ধ্য আপনোিো কমপয়ক্ষ ১০০০ শয়ে সমূ্পণি িয়িষণো গনিন্ধটি শমইয়ল
পোঠোয়িন। ( টোইপ কয়ি pdf িমিযোয়ট। Mail Id: vsm.webinar2020@gmail.com
৪) সমূ্পণি িচনো পোঠোয়নোি পি  োয়দ্ি িয়িষণো গনিন্ধ িৃহীত হয়ি তোিো শপপোি শপ্রয়জয়েশয়নি সোটিি গিয়কট
পোয়িন।

https://forms.gle/E7kx1XP2tGELUyfL8
https://forms.gle/E7kx1XP2tGELUyfL8
https://www.youtube.com/channel/UCJ_4et19_i46Zxr329uFeAQ
https://www.youtube.com/channel/UCJ_4et19_i46Zxr329uFeAQ
https://chat.whatsapp.com/Cn0BjlOBtLnFVdfQDgkTpY
https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/Cn0BjlOBtLnFVdfQDgkTpY&sa=D&ust=1599553134011000&usg=AFQjCNHVVzeiljqaHZLZ4dOjbusEvozmeA

