আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস উপলেক্ষ

রাজস্তেরর আেলাচনাসভা
বাংলা সািহত ও সংস্কৃিত : েসকাল-একাল
-:: আেয়াজক ::বাংলা িবভাগ
মানকর কেলজ
মানকর, পূবর্ বধর্মান
তািরখ : ২১েশ েফবৰ্ুয়াির ২০১৮

আমন্তৰ্ণ পতৰ্
সম্মাননীয়
মহাশয় / মহাশয়া,
অতন্ত আনেন্দর সেঙ্গ জানািচ্ছ েয, পৰ্িত বছেরর নায় এবছরও আমরা যথােযাগ মযর্াদার সেঙ্গ মানকর কেলেজ
আগামী ২১েশ েফবৰ্ুয়াির ২০১৮ তািরেখ, “আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস” উদযাপন করেত চেলিছ@ এই িবেশষ
িদনিটেক মেন েরেখ মানকর কেলেজর বাংলা িবভােগর উেদােগ একিট এক িদেনর রাজস্তেরর আেলাচনাসভার
আেয়াজন করা হেয়েছ@ আেলাচনাসভার িবষয়ঃ ‘বাংলা সািহত ও সংস্কৃিত : েসকাল-একাল’@ এই আেলাচনাসভায়
পৰ্ধান অিতিথ রূেপ উপিস্থত থাকেবন রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদালয়-এর বাংলােদশিবদাচচর্া েকন্দৰ্-এর পৰ্াক্তন
অিধকতর্া ড.িচত্ত মণ্ডল এবং িবেশষ অিতিথ রূেপ উপিস্থত থাকেবন বধর্মান িবশব্িবদালয়-এর বাংলা ভাষা ও
সািহত িবভােগর অধাপক ড.অেলাক কুমার চকৰ্বতর্ী মহাশয়@
কেলজ কতৃর্পেক্ষর তরফ েথেক বাংলা িবভােগর উেদােগ আেয়ািজত এই অনু ষ্ঠােন আপনার / আপনােদর সাগৰ্হ
উপিস্থিত কামনা করিছ@ আশা করিছ আপনার / আপনােদর মননশীল গেবষণালS উপস্থাপনপতৰ্ এই আেলাচনার
শৰ্ীবৃ িদ্ধ করেব ও কেলজ জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় নবভােব পৰ্দীপ্ত হেব@
ড. সু কান্ত ভট্টাচাযর্
অধক্ষ
মানকর কেলজ

................................................................................................................................................
যু গ্ম আহব্ায়ক : অধািপকা আঞ্জু মান িলিপ ও ড.অিরিজত্ ভট্টাচাযর্ ( বাংলা িবভাগ )
........................................................................................................................................................................
উপেদষ্টামন্ডলী : ড. সু কান্ত ভট্টাচাযর্ ( অধক্ষ, মানকর কেলজ )
অধাপক কেল্লাল েসন (ইংেরিজ িবভাগ) / অধাপক নীহার রঞ্জন রিক্ষত (রাষ্টৰ্িবজ্ঞান িবভাগ)
অধাপক তরুণ কুমার রায় (বািণজ িবভাগ) / ড.কুসু ম রাই (িহন্দী িবভাগ)
ড.শৰ্াবন্তী েঘাষ (ভূ েগাল িবভাগ) / অধাপক সু বৰ্ত মণ্ডল (ইিতহাস িবভাগ) / ড.মামিন মণ্ডল (সংস্কৃত িবভাগ)
অধাপক অিমতাভ বেন্দাপাধায় (কিম্পউটার িবজ্ঞান িবভাগ) / অধািপকা সু জাতা মণ্ডল (গিণত িবভাগ)
অধাপক শুকেদব মণ্ডল (দশর্ন িবভাগ) / অধাপক অরুণময় ৈবদ (পদাথর্িবদা িবভাগ)
অধাপক নিলন মািণ্ড (সাঁওতািল িবভাগ) / অধািপকা রীনা িসংহ (অথর্নীিত িবভাগ)
অধাপক অণর্ব েঘাষ (শারীরিশক্ষা িবভাগ) / শৰ্ীযু ক্ত অিমত কুমার দাস (গৰ্ন্থাগািরক)@
...................................................................................................................
সহেযািগতায় : মানকর কেলেজর সকল অধাপক-অধািপকা, িশক্ষাকমর্ী ও ছাতৰ্ছাতৰ্ীবৃ ন্দ @

আেলাচনাসভার িবষয়
( কথামুখ )
“বাঙলা ভাষা িনেয়ই বাঙািল জািত বা জনগণ”
(আচাযর্ সু নীিতকুমার চেট্টাপাধায়)
বতর্মান সমেয় েলাকসংখার িনিরেখ বাংলা ভাষা পৃিথবীর ষষ্ঠ গিরষ্ঠ ভাষা@ যিদও
সংখািধেকর সারণী উত্কষর্ িবচােরর মাপকািঠ নয় তবুও ভাষাই যিদ সংস্কৃিতর
ঐকসূ তৰ্ হয় তেব বাঙািল সংস্কৃিতর ধারা যেথষ্ট পুষ্ট ও েবগবান@ বাংলা ভাষার বয়স
কমেবিশ দুই হাজার বছর@ এই দীঘর্কােলর টানােপােড়ন, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন ও
গৰ্হণ-বজর্েনর মেধ িদেয় পৰ্বহমান একটা সংস্কৃিতর রূপেরখা আজ বুেঝ েনওয়া
পৰ্েয়াজনীয় হেয় পেড়েছ@ আজেকর িদেনর বাস্তব পিরিস্থিতেক স্মরেণ েরেখ জাগৰ্ত
জীবন বা জাগৰ্ত চিরতৰ্ই পাের বাংলার সংস্কৃিতর িবকাশ ঘটােত@ সংস্কৃিতই হল
একটা জািতর িচত্ত-িবকাশ@ েস িবকাশ মানিবক কতর্েব, সািহেত, সংগীেত, শােস্তৰ্,
সমাজ-সংস্কাের,

নবধেমর্

ও

জীবনমুখীনতায়@

আমরা

আশাবাদী

েয,

এই

আেলাচনাসভার মেধ িদেয় বাংলা সািহত ও সংস্কৃিতর ৈবিচতৰ্পূ ণর্ নানািদক উেঠ
আসেব।
িবষেয়র উপিবভাগ
আেলাচনাচেকৰ্র সেঙ্গ পৰ্াসিঙ্গক েয েকােনা িবষেয় গেবষণাপতৰ্ জমা েদওয়া যােব@

গুরুতব্পূ ণর্ িদনাঙ্ক ও তথাবলী
 সংিক্ষপ্তসার জমা েদওয়ার িদনাঙ্ক – ১৫ / ০২ / ২০১৮ -এর মেধ
 শyসীমা – অনিধক ৩০০
 পূ ণপ
র্ তৰ্ জমা েদওয়ার িদনাঙ্ক – ২১ / ০২ / ২০১৮
 শyসীমা – অনিধক ৩০০০
 েলখা পাঠাবার িঠকানা –
anjumanlipi786@gmail.com
ab3mankarcollege@gmail.com
 উিল্লিখত িঠকানায় গেবষণা িনবেন্ধর সারসংেক্ষপ অভৰ্/আমার বাংলা/বাংলা ওয়াডর্/িবজয়
বাংলা সফটওয়াের টাইপ কের িপিডএফ ফমর্ােট পাঠােত হেব@ ফন্ট সাইজ ১২@ লাইন
েস্পিসং ১.৫ (এমএসওয়াডর্)@ েপপার সাইজ এ-েফার@
 গেবষণাপেতৰ্র েশেষ গেবষেকর নাম, পিরচয়, ই-েমল, েমাবাইল নমব্র এবং িঠকানা থাকা
আবিশক@
 েকােনা িচতৰ্ অথবা তদনু রূপ তেথর েক্ষেতৰ্ যথাযথ উত্স িনেদর্শ করেত হেব@
 গেবষণাপতৰ্ পােঠর জন িনবর্ািচত হেল ই-েমল মারফত্ ২০েশ েফবৰ্ুয়াির ২০১৮-এর মেধ
জািনেয় েদওয়া হেব@
 িনবর্ািচত গেবষণাপতৰ্ পরবতর্ীকােল আইএসিবএন সংকলনগৰ্ন্থরূেপ পৰ্কােশর পিরকল্পনা
রেয়েছ@
 িনধর্ািরত অনু দান –
অধাপক/িশক্ষক/অনান – ৩০০ টাকা@
গেবষক/স্নাতেকাত্তর পাঠরত গেবষণাপতৰ্ পােঠ আগৰ্হী িশক্ষাথর্ী – ১০০ টাকা@
 আেলাচনাসভা সংকৰ্ান্ত িবষেয় েযাগােযাগ করেত পােরন –
অধািপকা

আঞ্জু মান

িলিপ

(েমা-৯৭৩৩৪৮১৩৫৭),

ড.অিরিজত্

ভট্টাচাযর্

(েমা-

৯৮৩৬০৯২৯১৪), অধাপক কাজল রায় (েমা-৯৭৩৪২৪৯৭৬৫), অধাপক েসখ েমেহর
আবদুল্লাহ (েমা-৯৬৪৭৬৮৫৮৯৯), অধািপকা বনশৰ্ী দত্ত (েমা-৯৯৩২৪০৭৯৮২)@

সম্ভাব অনু ষ্ঠানসূিচ
( উেদব্াধনী অিধেবশন )
 সকাল ১০@ ০০ িমিনট – শিহদ-েবদীেত মালদান
 সকাল ১০@ ১০ িমিনট – পৰ্দীপ েপৰ্াজ্জব্লন
 সকাল ১০@ ১৫ িমিনট – অিতিথেদর বরণ
 সকাল ১০@ ২০ িমিনট – উেদব্াধনী সঙ্গীত পিরেবশন
( অধাপক েসামনাথ নায়ক, মানকর কেলজ )
 সকাল ১০@ ৩০ িমিনট – সব্াগত ভাষণ
( ড.সু কান্ত ভট্টাচাযর্, অধক্ষ, মানকর কেলজ )
 সকাল ১০@ ৪৫ িমিনট – আন্তজর্ািতক মাতৃভাষা িদবস সম্পিকর্ত কথন
( অধাপক নীহার রঞ্জন রিক্ষত, মানকর কেলজ )
 সকাল ১১@ ০০ িমিনট – যন্তৰ্সঙ্গীত পিরেবশনা : বাঁিশ
( শৰ্ীযু ক্ত সু বীর রায়, পৰ্খাত বংশীবাদক )
( পৰ্থম িবদায়তিনক অিধেবশন )
 সকাল ১১@ ৩০ িমিনট – সূ চক ভাষণ
( ড.িচত্ত মণ্ডল, পৰ্াক্তন অিধকতর্া, বাংলােদশিবদাচচর্া েকন্দৰ্, রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদালয় )
 সকাল ১২@ ১৫ িমিনট – িবেশষ বক্তৃতা
( অধাপক ড.অেলাক কুমার চকৰ্বতর্ী, বাংলা িবভাগ, বধর্মান িবশব্িবদালয় )
( মধাহ্ন েভাজেনর িবরিত )
( ১২@ ১৫ িমিনট – ০১@ ০০ িমিনট )
( িদব্তীয় িবদায়তিনক অিধেবশন )
 দু পুর ০১@ ০০ – ০২। 00 িমিনট – গেবষণাপতৰ্ উপস্থাপন
( তৃ তীয় িবদায়তিনক অিধেবশন )
 দু পুর ০২। ০০ – ০৩। 00 িমিনট – গেবষণাপতৰ্ উপস্থাপন

( সমািপ্ত অিধেবশন )
 দু পুর ০৩। 00 িমিনট - ধনবাদ জ্ঞাপন
( অধািপকা আঞ্জু মান িলিপ, িবভাগীয় পৰ্ধান, বাংলা িবভাগ, মানকর কেলজ )
 দু পুর ০৩। 05 িমিনট – শংসাপতৰ্ পৰ্দান
 ( পৰ্েয়াজনানু
পৰ্েয়াজনানু সাের অনু ষ্ঠানসূ িচ পিরবতর্ন করা হেত পাের@ )

মানকর কেলেজ আসার িনেদর্িশকা
 বধর্মান বা আসানেসাল েরলেস্টশন েথেক পােসঞ্জার/েলাকাল েটৰ্েন সরাসির মানকর
েস্টশেন আসা যায়@ েবশিকছু এক্সেপৰ্স েটৰ্েনরও মানকর েরলওেয় েস্টশেন স্টেপজ
আেছ@ েস্টশন েথেক েবিরেয় সাইেকল িরক্সা/ ই-িরক্সা/ বােস কের মানকর কেলজ ১০
িমিনেটর পথ@ পােয় েহঁেটও কেলজ আসা যায়@ সময় লাগেব আনু মািনক ২০ িমিনট@
 বধর্মান েরলওেয় েস্টশন েথেক উেল্লখেযাগ েটৰ্েনর সময়সূ িচ –
সকাল ০৭@ ৩০ িমিনট ( েলাকাল )
সকাল ০৭@ ৫৯ িমিনট ( ব্লাক ডায়মণ্ড এক্সেপৰ্স )
সকাল ০৮@ ৪০ িমিনট ( েলাকাল )
সকাল ০৯@ ৫০ িমিনট ( েলাকাল )
 আসানেসাল েরলওেয় েস্টশন েথেক উেল্লখেযাগ েটৰ্েনর সময়সূ িচ –
সকাল ০৬@ ২০ িমিনট ( েলাকাল )
সকাল ০৭@ ০৩ িমিনট ( েকালিফল্ড এক্সেপৰ্স )
সকাল ০৭@ ৪২ িমিনট ( েলাকাল )
সকাল ০৯@ ০০ িমিনট ( েলাকাল )
 বধর্মান এবং আসানেসােলর মেধ সকাল েথেক সেন্ধ পযর্ন্ত িনয়িমত বাস চলাচল কের
(ভায়া বুদবুদ-মানকর েস্টশন-মানকর হাটতলা)@

