উচ্চতর িবদ াচচর্া েকন্দৰ্,
েকন্দৰ্, বাংলা িবভাগ
বধর্মান িবশব্িবদ ালয়

সু জেনষু ,
উচ্চতর িবদ াচচর্ােকন্দৰ্, বাংলা িবভাগ আগামী ১৭ ও ১৮ মাচর্, ২০২০ তািরেখ ‘বাংলা সািহত : সংরূেপর িনমর্াণ ও
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নমস্কারােন্ত,
অিমতাভ দাস

অেলাক চকৰ্বতর্ী

যু গ্ম-সম্পাদক
বধর্মান
৪ মাচর্, ২০২০

।। অনু ষ্ঠান সূ িচচ।।

১৭ মাচর্ ২০২০,
২০২০, মঙ্গলবার
উেদব্াধনী অনু ষ্ঠান : েবলা ১১ : ৩০
উেদব্াধক

: অধ াপক িনমাইচন্দৰ্ সাহা
সম্মাননীয় উপাচাযর্, বধর্মান িবশব্িবদ ালয়

সব্াগত ভাষণ

: অধ াপক অিমতাভ দাস
সঞ্চালক, উচ্চতর িবদ াচচর্া েকন্দৰ্, বাংলা িবভাগ, বধর্মান িবশব্িবদ ালয়

সম্মাননীয় উপিস্থিত

: অধ াপক রেমনকুমার সর
অধ ক্ষ, কলা-বািণজ অনু ষদ, বধর্মান িবশব্িবদ ালয়

ধন বাদ জ্ঞাপন

: ড. মলয় রিক্ষত
িবভাগীয় পৰ্ধান, বাংলা িবভাগ

পৰ্থম অিধেবশন : েবলা ১২:
১২:০০
সভামুখ
: অধ াপক পিবতৰ্ সরকার
বক্তা

: অধ াপক উদয়কুমার চকৰ্বতর্ী

বক্তা

: অধ াপক অেলাককুমার চকৰ্বতর্ী

ধন বাদ জ্ঞাপন

: অধ াপক অিরন্দম চেট্টাপাধ ায়

মধ াহ্ন েভােজর
েভােজর িবরিত

িদব্তীয় অিধেবশন : েবলা ২:৩০
সভামুখ
: অধ াপক উদয়কুমার চকৰ্বতর্ী
বক্তা

: ড. শ ামাপৰ্সাদ ভট্টাচাযর্

বক্তা

: ড. শ ামলচন্দৰ্ দাস

ধন বাদ জ্ঞাপন

: ড. শৰ্াবণী বসু

১৮ মাচর্ ২০২০,
২০২০, বুধবার
তৃতীয় অিধেবশন : েবলা ১১ : ৩০
সভামুখ

: অধ াপক সত বতী িগির

বক্তা

: অধ াপক রেমনকুমার সর

বক্তা

: অধ াপক শৰ্ুিতনাথ চকৰ্বতর্ী

ধন বাদ জ্ঞাপন

: অধ াপক অিনিন্দতা বেন্দ াপাধ ায়
মধ াহ্ন েভােজ
েভােজর
েজর িবরিত

চতুথর্ অিধেবশন : েবলা ১১ : ৩০
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