
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube Day 1 - https://youtu.be/NrefZ7T_jwA 

YouTube Day 2 - https://youtu.be/m9_yeU-A-V4 

 

 

 

 

 



Two days International Webinar on  

“Bangla Sahitya: Nana Dik Nana Charcha”  

ি -িদবসীয় আ জািতক আ জািলক আেলাচনা চ  

( “বাংলা সািহত  : নানা িদক, নানা চচা”) 

Organised by: IQAC & Department of Bengali  

আেয়াজেনঃ বাংলা িবভাগ ও অভ রীণ মূল মান িনধারক আেয়াগ  

Ramananda College, Bishnupur, Bankura,W:B:, India 

রামান  কেলজ, িব ু পুর, বাঁকুড়া, পঃ বঃ, ভারত 

 

Date: 29th & 30th June , 2020  

তািরখঃ ২৯ ও ৩০ শ জুন ২০২০ 

29.6.2020 

২৯।৬।২০২০   

Welcome Address :-  Honourable Principal, Dr. Swapna Ghorai 

াগত ভাষণ:- মাননীয়া অধ  ড. া ঘড়ুই 

Time: 1:05m-1:55m 

সময়ঃ দুপুর ১টা ০৫িমঃ - ১টা ৫৫িমঃ 

Speaker:- Satarupa Sanyal 

ব াঃ-  শত পা সান াল 

(জাতীয় পুর ার া  চলি  পিরচালক, েযাজক, অিভেন ী, কিব ও স াদক, পি মব , ভারত) 

Topic: Voice of Cinematography  

িবষয়ঃ চলি ে র ভাষা 

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব -৫িমিনট 

Time: 2pm -2.30pm 

সময়ঃ দুপুর ২টা -২.৩০টা 

 

 

Speaker:- Dr. Chandan Anoar 



Renowned Fiction writer, Associate Professor & Chairman of the Department of Bengali, Noakhali, 

Science & Technology University, Bangladesh. 

ব াঃ- ড. চ ন আেনায়ার 

(িবিশ  কথাসািহিত ক, সহেযাগী অধ াপক ও চয়ারম ান বাংলা িবভাগ, নায়াখািল িব ান ও যুি  িব িবদ ালয়, বাংলােদশ) 

Topic:- Effect of Riot & Partition on Bengali Fiction 

িবষয়ঃ বাংলা কথাসািহেত  দা া ও দশভােগর ভাব 

Interaction: 5 minutes  

ে া র পব -৫িমিনট 

Time: 2.30pm-2.55 pm 

 সময়ঃ দুপুর ২টা ৩০িম. -২টা ৫৫িম. 

Speaker:-Dr. Koushik Dasgupta  

(Assistant Professor, Depertment of Bengali, Binod Bihari Mahto Koilanchal University, Dhanbad, 

Jharhkhand, India) 

ব াঃ- ড. কৗিশক দাশ  

(সহকারী অধ াপক, বাংলা িবভাগ, িবেনাদিবহারী মাহেতা কয়লা ল ইউিনভািসিট, ধানবাদ, ঝাড়খ , ভারত) 

Topic: A Search About Three Women in Chandimangal Kabya 

িবষয়ঃ- চ ীম ল কােব র িতন নারীঃ একিট বী ণ 

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব -৫িমিনট 

 

 

 

 

 

 

 

Date:30.6.2020 

তািরখঃ ৩০.৬.২০ 

Time:-1.30pm - 2.30 pm 

সময়ঃ দুপুর ১টা ৩০িমঃ - ২টা ৩০িমঃ 



Speaker:- Dr. Swapan Mukhopadhyay 

ব াঃ- ড. পন মুেখাপাধ ায় 

 (Ex Professor, Folklore Department, Kalyani University, W.B., India. Top Grade Artist, All 

India Radio, Outstanding Artist of ICCR, Senior Felo, Ministry of Culture, New Delhi, 

India) 

Topic:- Folklore of West Bengal 

িবষয়ঃ- পি মবাংলার লাকস ীত  

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব -১০িমিনট  

Time:- 2.40 pm- 3.10 pm 

সময়ঃ ২টা ৪০িম. - ৩টা ১০িম. 

Speaker:- Dr. Bikash Chandra Paul 

(Professor, Department of Bengali, Bankura University, Bankura, W.B., India) 

ব াঃ  ড. িবকাশ চ  পাল  

( েফসর, বাংলা িবভাগ, বাঁকুড়া িব িবদ ালয়, বাঁকুড়া, পি মব , ভারত) 

Topic: Shreekrishnavijay Kabya Of Maladhar Basu   

িবষয়ঃ মালাধর বসুর কৃ িবজয় কাব  

 

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব -৫িমিনট 

 

Time: 3.15 pm - 3. 45m 

সময়ঃ িবেকল ৩ টা ১৫ িম- ৩ টা ৪৫ িম. 

Speaker:- Ritam Mukhopadhyay 

(Assistant Professor, Department of Bengali, Presidency University, Kolkata, W.B., India) 

ব াঃ- ঋত   মুেখাপাধ ায় 

(সহকারী অধ াপক, বাংলা িবভাগ, িসেডি  িব িবদ ালয়, কলকাতা, পি মব , ভারত) 

িবষয়ঃ- একােলর কিবতাঃ পিরেবশবী া  

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব - ৫িমিনট 



Time: 3.50 - 4.20 pm 

সময়ঃ িবেকল ৩টা ৫০িম.-৪টা ২০িম. 

Speaker:- Sazzad Hossain 

(Operation Analyst, Deloitte, Sydney, Australlia) 

ব াঃ- সা াদ হােসন 

(অপােরশানস অ ানািল , িডলিট, িসডিন, অে িলয়া, চতু্থক কিবতার বতক) Topic: Poetry of 21 Century & 

Chaturthok Poetry 

িবষয়ঃ একুশ শতেকর বাংলা কিবতা এবং চতুথক কিবতা স  

Interaction: 5 minutes 

ে া র পব -৫িমিনট 

 

Vote of Thanks 

ধন বাদ াপন 

 

 


