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    অমরকানন, বাাঁকুডা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত- ৭২২১৩৩ 

 

                                আল়িাশ্চজত 

 

 

     

  
রযববার, ২১ শে শেবরু়িারী, ২০২১ 

ভারতী়ি সম়ি সকাল্ ১১.০০ টা শেলক  

 
Registration Link 

http://admissiongpmbankura.in/seminar/ 

বক্তারা "Google meet" এর মাধ্যলম তাাঁলের বক্তবয উপস্থাপন করলবন 

গুগল্ যমলটর যল্ঙ্ক   https://meet.google.com/iex-nevq-swk 

 

https://forms.gle/1wmwbzXvSDFZ5TDPA


 

 

 

 

 

 

 

অধ্যাপক ড. শেবনারা়িণ বলদাপাধ্যা়ি 

সম্মাননী়ি উপাচার্ য, বাাঁকুডা যবশ্বযবেযাল়্ি 

                                                                       বাাঁকুডা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত 

 

 

 

 

                                                            

 

অধ্যাযপকা ড. সযরো সালল্া়িা যডনা                                           অধ্যাপক ড. োমসর আল্েীন 

সম্মাননীয়া সহ- উপাচার্ য, বেগম ব াকেয়া বেশ্ববেদ্যালয়                      সম্মাননীয় সহো ী অধ্যাপে, সাউথইস্ট বেশ্ববেদ্যালয় 

 ংপু , োংলাকদ্শ                                                                                                                                     ঢাো, োংলাকদ্শ 

 

যবষ়ি- ভাষা আলদাল্ন: বাাংল্ালেলের সাযিতয                       যবষ়ি- বাাংল্ালেলের মুশ্চক্তসাংগ্রালম ভাষা আলদাল্লনর                   

                                                                                                         প্রভাব ও ঐযতিাযসক তাৎপর্ য 



 

স্বাগত ভাষণ  

ড. তুষার কাযি িাল্োর 

সম্মাননী়ি অধ্যক্ষ, শগাযবদ প্রসাে মিাযবেযাল়্ি 

সম়ি - সকাল্ ১১.০০ - ১১.০৫ 

 

উলবাধ্ন ও সূচক ভাষণ  

অধ্যাপক ড. শেবনারা়িণ বলদযাপাধ্যা়ি 

সম্মাননী়ি উপাচার্ য, বাাঁকুডা যবশ্বযবেযাল়্ি 

সম়ি- সকাল্ ১১.০৫ শেলক ১১.১৫ 

 

আমযিত বক্তা 

অধ্যাযপকা ড. সযরো সালল্া়িা যডনা 

সম্মাননী়িা সি- উপাচার্ য, শবগম শরালক়িা যবশ্বযবেযাল়্ি, রাংপরু, বাাংল্ালেে 

সম়ি- সকাল্ ১১.১৫ - শবল্া ১২.১৫ 

 

অধ্যাপক ড. োমসর আল্েীন 

সম্মাননী়ি সিকারী অধ্যাপক, সাউেইস্ট যবশ্বযবেযাল়্ি, ঢাকা, বাাংল্ালেে 

সম়ি- শবল্া ১২.১৫- েপুরু ০১ .১৫ 

 

প্রলনাত্তর পব য 

সম়ি- েপুুর ০১.১৫ শেলক ০১.৩০ 

 

ধ্নযবাে জ্ঞাপন 

অধ্যাপক পযরমল্ সলরন 

সম্মাননী়ি  শকা-অযডযলনটর, অভযিরীন উৎকষ য যনিা়িক কক্ষ(IQAC), শগাযবদ প্রসাে মিাযবেযাল়্ি 

 

উপলর উযিযিত সমস্ত সম়িই ভারতী়ি প্রমাণ সম়িানুসালর (I.S.T.) 

 

 



 

 

 

ড. তাপস মণ্ডল্                                                                                 শেবাঞ্জনা কম যকার 

সিকারী অধ্যাপক,                                                                                                          এস. এ. যস. টট., 

বাাংল্া যবভাগ, শগাযবদ প্রসাে মিাযবেযাল়্ি                           বাাংল্া যবভাগ, শগাযবদ প্রসাে মিাযবেযাল়্ি 

 

 

েতাব্দী রা়ি                        শমধ্া যমশ্র                        শেবাঞ্জনা কম যকার                   সুযমত শসন শমােক 

এস.এ. বস. টি.                      এস.এ. বস. টি.                          এস. এ. বস. টি.                            এস. এ. বস. টি.,                     

ইংক জী বেভাগ                  ইংক জী বেভাগ                          োংলা বেভাগ                             ভূকগাল বেভাগ 

 

১. আকলাচনাচকে নাম নবথভুক্তে ণ (Registration) আেবশযে। নাম নবথভুক্তে কণ  বশষ তাব খ ২০ বশ 

বেেরুয়া ী, ২০২১  পর্ যন্ত এেং এ  জনয বোকনা বে লাগকে না। 

 

২. আকলাচনাচকে র্া াঁকদ্  নাম নবথভুক্ত থােকে তা াঁকদ্  প্রকতযেকেই শংসাপত্র (Certificate) প্রদ্ান ে া হকে। তকে 

অেশযই তা াঁকদ্  পুক া আকলাচনাচকে উপবিবত োময। 

 

৩. প্রকতযকে  বনেি অনুক াধ্ েক্তাকদ্  েক্তেয চলাোলীন বোকনা প্রশ্ন  াখকেন না। প্রকশ্নাত্ত  পকে য আপনাকদ্  

প্রশ্ন  াখকেন। একেকত্র আপনা া মাইকোকোন চালু েক  ো চযাি েকে আপনাকদ্  প্রশ্ন  াখকত পাক ন। 

 

 

 


