
প্তাকারীন জাতীয় াঅন্তজজালরক কভজারা 
াঅয়য়াজক 

    ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
                                    কভজারায লফলয় :  

প্রফভান ফাাংরা ালয়তয ভয়য়েতনা : ফযলি ও ভলিয দ্বন্দ্ব 
ভয়কার 

 ১৩/৭/২০২০ - ১৯/৭/২০২০ 
 

ানুষ্ঠান ূলে 
 

তালযখ : ১৩/৭/২০২০    
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

 
াঈয়দ্বাধনী াংগীত:  
 

                                                                 
াঅহ্বায়য়কয বালণ:            াঈয়দ্বাধন ও াঈয়দ্বাধনী বালণ:            প্রধান ালতলথয বালণ: 
ড. লফকা েন্দ্র ার,                      ভাননীয় াধযাক থদফনাযায়ণ ফয়্যাাধযায়,             ভাননীয় ড. ুফীয কুভায যায়, 
াধযাক, লফবাগীয় প্রধান,                       াঈাোমজ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয়                    লনফন্ধক, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয়  

 

                                                               
    ূেক বালণ:                                                         ফিা: 
      ড. ভঞু্জরা থফযা,                                                                       ড. াজুজনয়দফ থনভজা, 
  াধযাক, াঈত্তযফঙ্গ লফশ্বলফদযারয়                                                        য়মাগী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, 
                                                                                         াঅাভ লফশ্বলফদযারয়, াঅাভ  
                                                                                        “াভ থথয়ক াআদভ : বাযয়তলতায়য  
                                                                                     ান্তযভধযমুয়গয একলট াঅঞ্চলরক ালতয-ধাযা”                                                                                   



তালযখ : ১৪/৭/২০২০ 
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

        ফিা: ড. থজযাৎস্না েয়টাাধযায়, াধযাক, যফীন্দ্রবাযতী লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
              “প্রফভান ফাাংরা ালয়তয ভয়য়েতনা : ফযলি ও ভলিয দ্বন্দ্ব- লনফজালেত ফাাংরা কলফতায়”  
 

        ফিা: ড. াওন ন্ী, কাযী াধযাক, থপ্রলয়ডলি লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
               “ভয়য়য াংকট ও কয়য়কলট কলফতায় তায প্রলতলফম্ব” 

          ফিা: ড. ঞ্জীফ দা, কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
               “ঙ্খ থঘায়লয কলফতা: ত্তায লনভজাণ, ভয় ও ক্ষভতাতন্ত্র”  
                       

তালযখ : ১৫/৭/২০২০  
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

         ফিা: ড. াঈৎর ভণ্ডর, াধযাক, াঈত্তযফঙ্গ লফশ্বলফদযারয়, দালজজলরাং 
               “ফযলি ও ভলিয দ্বয়ন্দ্বয থপ্রলক্ষয়ত াঈলন তয়কয নফজাগযণ” 

       ফিা:  াঅবু্দর কালপ, কাযী াধযাক, মাদফুয লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
              “াঈনযায়য কথন এফাং এক-ায়নয়কয ভযা” 

         ফিা: শ্রী াঙ্ক ভণ্ডর, কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
               “থপ্রলক্ষত ভয়য়েতনা : াধন েয়টাাধযায়য়য গল্প” 
 

তালযখ : ১৬/৭/২০২০   
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

                    ঞ্চারনা:  শ্রী াঙ্ক ভণ্ডর, কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 

           ফিা: ড. দীক কুভায যায়, াধযাক, যায়গঞ্জ লফশ্বলফদযারয়, াঈত্তয লদনাজুয, 
                “ালভয়বূলণ ভজুভদায়যয লফনদলন : থকাে-যাবা জনয়গাষ্ঠীয ধাযাবালয” 

           ফিা: ড. লভরনকালন্ত লফশ্বা, কাযী াধযাক, লফশ্ববাযতী, ফীযবূভ, 
                “ফাাংরা ালয়তয ভয়য়েতনা: ফযলি ও ভলিয দ্বন্দ্ব : থপ্রলক্ষত থরাকালতয” 

           ফিা: ানুয়না, কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয়,  
                “বগীযথ লভয়েয াঈনযায় লযয়ফ ও ভানুয়লয দ্বন্দ্ব : একলট ফাস্তুতন্ত্রফাদী লনযীক্ষা” 
 



তালযখ : ১৭/৭/২০২০ 
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

 

         ফিা: ড. প্রফীয প্রাভালণক, াধযাক, করযাণী লফশ্বলফদযারয়, নদীয়া 
              “লদ্বতীয় লফশ্বমুদ্ধ যফতজী ফাাংরা নাটয়ক ফযলি ও ভলিয দ্বন্দ্ব” 

         ফিা: ড. ্ী ভণ্ডর, য়মাগী াধযাক, থপ্রলয়ডলি লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
              “ভধযমুয়গয ফাাংরা কাফয : ফযলি ও ভলিয লদ্বযারা” 

          ফিা: শ্রী াযলফ্ েয়টাাধযায়, কাযী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
              “একলট নতুন চেতনযজীফনী : ফযলিয য়ঙ্গ ভলিয দ্বন্দ্ব” 
 

তালযখ : ১৮/৭/২০২০   
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

         ফিা: ড. ুয়খন লফশ্বা, াধযাক, করযাণী লফশ্বলফদযারয়, নদীয়া   
               “ফযলি ও ভলিয দ্বন্দ্ব : াম্প্রলতককায়রয ফাাংরা বালা”  

         ফিাাঃ ড. জয়দী থঘাল, কাযী াধযাক, মাদফুয লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
               “ঠাকুযফালড়য ান্তাঃুয: ফযলি ফনাভ ভলি”  

           ফিা: ড. থদফাল ভজুভদায, য়মাগী াধযাক, ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয় 
               “যফীন্দ্র-ালয়তয ভয়য়েতনা : ফযলি ও ভলিয ফহুভালিক দ্বন্দ্ব”  
 

তালযখ : ১৯/৭/২০২০    
ভয় : দুুয ১২টা থথয়ক লফয়কর ২টা ৩০লভলনট 

          ফিা: ড. শ্রুলতনাথ েক্রফতজী, াধযাক (াফযপ্রাপ্ত), লফদযাাগয লফশ্বলফদযারয়, থভলদনীুয 
               “লফদযাাগয়যয াইশ্বয-থেতনা”   

           ফিা: ড. াঈলভজ যায়য়েৌধুযী, াধযাক, করকাতা লফশ্বলফদযারয়, করকাতা 
               “ভায়শ্বতায়দফীয থ াটগয়ল্প ফযলি ফনাভ ভাজ” 
ভূরযায়ন: 
ঞ্চারনা: ানুয়না    
াঅহ্বায়ক:                                                                  মুগ্ম াঅহ্বায়ক 
ড. লফকা েন্দ্র ার                                                  ড. থদফাল ভজুভদায, য়মাগী াধযাক 
াধযাক                                                            শ্রী াঅযলফ্ েয়টাাধযায়, কাযী াধযাক 
লফবাগীয় প্রধান                                                      ড. ঞ্জীফ দা, কাযী াধযাক   
ফাাংরা লফবাগ, ফাাঁকুড়া লফশ্বলফদযারয়                                    শ্রী াঙ্ক ভণ্ডর, কাযী াধযাক 
                                                                    ানুয়না, কাযী াধযাক    


