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াঈদ্বোধনী াধধদ্ফন  

১৯.১১.২০১৩   

ওোর ১০.০০ – বফরো ১২.০০  

তফোধলিওী বোকৃ, তফোধলিওী বফন 

ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট 

  
Inaugural Session 

19.11.2013  
10.00 am – 12.00 noon 

Centenary Auditorium, Centenary Building 
University of Calcutta, College Street 

 

বোলো-াঅদ্দোরন ধফলয়ও বোলো ীদ াধধদ্ফন  
১৯.১১.২০১৩  (ওোর ১২.১০ – বফরো ১.০০)  

তফোধলিওী বোকৃ 
Language-Martyr Panel on Language Movements 

 19.11.2013 (12.10 noon – 1.00pm) 

Centenary Auditorium  
ফক্তো : 

 ধদরী ওুভোয ধনো, াধযক্ষ, ধফোয ফোাংরো াঅওোদ্দধভ 

াদ্ধিদু বন, ম্পোদও, ছোড়ঔণ্ড ফোাংরো াঅওোদ্দধভ 

নীতী ধফশ্বো, োধোযণ ম্পোদও, ফিবোযতীয় ফোাংরো বোলোভঞ্চ 



 
 

 

 

 
 

P
ag

e2
 

  
 

১৯.১১.২০১৩  ( বফরো ২.০০ – ধফদ্ওর ৪.৩০) 
ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  

19.11.2013 (2.00 pm – 4.30 pm)  
Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 

কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন / Technical Sessions 

১. ধভিষ্ঠো বন: ধ্রুফুত্র 
 ঔী যঙ্গভোরো: 
কধণওোচীফদ্নয ধবন্ন 
াঅঔযোন  
২. াভৃতো ধওদোয 
ভধযধফদ্েয োোওোয : 
ুঘধযতো বট্টোঘোদ্মিয 
বঙোটকল্প 
৩. াধনধদতো দে 
ওত ভোদ্নয 
বঙোটকল্প: াঅতি-ঘধযদ্ত্রয 
াঅদ্রো-ান্ধওোয 
৪. ভাঃ চোধভরুয 
যভোন 
ফোাংরো োধদ্তযয 
বওোর ফনোভ এওোদ্রয 
'বেভ বনাআ ' – এওধট 
ভোচ বোফনোভুরও োঠ 
৫. াইধিতো বদ 
যোচধোনী যোচনীধত  
ফোাংরো াঈনযো, ধনভিোদ্ণ 
মোমোফয  ঘোণওয বন 
৬. ভোয়ো বট্টোঘোমি 
াঅোূণিোয াঈনযোদ্ 
ধনধলদ্ধ বেভ ফনোভ নোযী 
ভনস্তত্ত্ব 
 

১. তো ফদ্দযোোধযোয় 
ওৃধেফোদ্য শ্রীযোভ 
োাঁঘোরীয াঈেযওোণ্ড 
২. যভোশ্রী দোগুপ্ত 
নোযী  ন্ত্রো: বেধক্ষত 
েোকোধুধনও : ফোাংরো 
োধতয 
৩. Arnab 
Chatterjee 
Padavali Kirtan of 
Rarh Banga & Its 
Features 
৪. ারূো ঘক্রফতিী 
যোঢী, ূফিফঙ্গীয়  
ওোভরূী ভনোভঙ্গর 
ওোদ্ফয ভোচ-
াংসৃ্কধতকত াঅদ্রোঘনো 
৫. ভরয় বদফ 
ফোাংরো োধদ্তযয 
াআধতোদ্ ‘ভধযমুক’ ধও 
এওাআ? 
৬. ভোুভ ঔোন 
ঘমিোদ্দয ওোহ্নো 
 

১. Ujan Ghosh 
The Age of Light: The 
encounter of Supernatural 
sphere with Colonial 
Domination in Bengal 
২. Aparna Bandyopadhyay 
The Politics of Love: 
Examining the Backlash 
against Literary 
Representations of Women's 
Love in Late Colonial Bengal 
৩. Deepali Kumari 
An introduction of scientific 
survey of Francis Buchanan 
‘Hamilton' 
৪. Abhishek Sarkar 
‘Byron’s Career in 
Nineteenth-Century Bengal: 
Notes on Reception’ 
৫. Sutapa Dutta 
Identifying the Nation: 
Women as Motherland in 
Bankimchandra Chatterjee’s 
Novels 
৬. Subhasri Ghosh 
The Indian Limitation Act, 
1877: A Study in Continuity 
of Colonial Intervention in 

১. Mohammad Mamun Ur Rashid 
Problems of Meaning in Charyapada 
Translation 
২. Probal Dasgupta 
Titles in discourse and titular 
projections in grammar 
৩. Kanak Kanti Bera 
Spatial Mobility and the Shrinkage of 
Bangla:  A Case Study of the 
Language Spoken by the Medinipur 
Goldsmiths in Mumbai 
৪. Rajat Ghosh 
The role of monosyllabic discourse 
particles in balancing syntax and 
semantics of rhymed verse in Bangla  
৫. R. Janatha Kumari 
A Spectacular Cultural Tapestry: A 
Realistic Portrayal of Mahasweta 
Devi’s The Book of the Hunter 
৬. তোদ্যও ভন 
শ্রীওৃষ্ণওীতিন ওোদ্ফযয ফোনোন যীধত 
 
 

১. ঞ্জীফন ভন্ডর 
চরোাআগুধড় বচরোয 
যোচফাংী  নভূদ্র: 
ম্প্রদোদ্য়য রুপ্তেোয় 
বরোও- াংসৃ্কধত 
২. দী বদফ 
াঈেয-ূফি বোযদ্তয 
ফোাংরো ধোাঁধোয বূধভওো 
৩. ভনোঞ্জধর ফদ্দযোোধযোয় 
ফোাংরো বরোওওথোয় 
ধরঙ্গবফলভয 
৪. Sanjib Kumar 
Goswami 
Sources of Bengali 
folklore with 
special emphasis on 
the sources imbued 
in Assamese 
folklore – An 
analytical study  
৫. ফুফুর ভিো 
বরোওাঈৎদ্ফয বেক্ষোদ্ট 
ওরো ঠোওুদ্যয  ওীতিন  

৬. বদফরীনো বদফনোথ 
ফোাংরো েফোদ : 
বোলদ্ণয ধফরুদ্দ্ধ 
েধতফোদ্দয োধতয়োয 
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Nineteenth Century India  

 

 

 

 

 

 

১৯. ১১. ২০১৩ (বফরো ২.০০ -- ধফদ্ওর ৪.৪৫) 
ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  

ধফদ্ল াঈস্থোন 
োম্প্রধতও ফোাংরোদ্দবয ধফতধওিত াংসৃ্কধত এফাং ধভিীয় যোচনীধত 

19.11.2013 (2 pm – 4.45 pm) 
Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan 

University of Calcutta, College Street 

Panel on  
Contested Cultures and the Politics of Religion in Bangladesh  

 
Welcome address: NARA, Tsuyoshi, Tokyo University of Foreign Studies, Japan 

Introduction: TOGAWA, Masahiko, Hiroshima University, Japan 

 

Islamic Identity: Chair: TOGAWA, Masahiko 

 

Speaker 1 Humayun Kabir, Hiroshima Jogakuin University, Japan: From Piety to Politics: What 

Causes the Political Rise of Madrasa Custodians in Contemporary Bangladesh? 

Speaker 2 KUSAKABE, Tatsuya, Hiroshima University, Japan: Institutionalization of Madrasa 

Education in Bangladesh 

 

Contested Narratives: Chair: Humayun Kabir 

 

Speaker 3 TOGAWA, Masahiko: The Politics of ‘Secularism’ and Liberation War of Bangladesh: the 

State Principles in the 1972 Constitution 

Speaker 4 Manosh Chowdhury, Jahangirnagar University, Bangladesh: Shahbagh Movement: The 

Redefined Youth, Denials, and the State Governance 

 

Intermediary Processes: Chair: Manosh Chowdhury 

 

Speaker 5 Ranjan Saha Partha, Hiroshima University, Japan, and Jahangirnagar University, 

Bangladesh: The Colonial Legacy and State Policy of Tribalism towards the Peace Accord of 

Chittagong Hill Tracts in Bangladesh 
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Speaker 6 KUSAKABE, Naonori, Bunkyo Gakuin University, Japan: Transition of the Perception 

towards NGO for Islam in Bangladesh 

 

Discussant:  Abhijit Dasgupta, Delhi University, India 

 

 

 

 

২০.১১.২০১৩ (ওোর ১০.৩০ – বফরো ১.০০)  

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
20.11.2013 (10.30 am – 1.00 pm) 

Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 

কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন  / Technical Sessions 

১. াঅফীযো বনগুপ্ত 
রীরো ভচুভদোয এফাং 
াঅোূণিো বদফী ৃষ্ট 
ধশুোধদ্তয ধরঙ্গ 
চঘতদ্নযয েবোফ 
২. শুবদীো দে 
‚মথোথি বঔদ্রোয়োয বম, ব 
মথোথি বদ্রদ্রোও‛ : 
Games Ethics এফাং 
ধনদ্ফধও ধশু-
ধওদ্োয-ধওদ্োযী 
োধদ্তয বঔরোধূরোযেঙ্গ 
৩. শ্রুধত বকোস্বোভী 
ফোাংরো ওধভওাঃ 
বভৌধরওতোয াদ্েলণ 
৪. ওোদ্ফযী কোদ্য়ন 
ঠোওুভোয ছুধরয বাআফ 
ফুধড়, ুদ্য়োযোধণ  
যক্ষীযো 

১. ধভরনওোধি তথী 
াঅর ভোভুদ্দয ওধফতোয় 
বরোওদ্ঘতনো 
২. ধভূর ভোভুদ 
াঅর ভোভুদ্দয ওধফতোয় 
বরোওদ্রোওোিযাঃ ধভথ  
ভৃতুযদ্ঘতনো 
৩. াঅভো বঘৌধুযী 
ওধফ াঅফুচোপয 
দ্ফাআদুল্লো 
৪. বশ্বতো তোব্দী এল 
ফোাংরো োধদ্তয 
ুওোিঘঘিোয ফতিভোন  
বধফলযত েদ্য়োচনীয়্তো  
৫.োশ্বতী কোঙু্গরী 
ওধফ ঞ্জয় বট্টোঘোমি: 
ধওঙু ানুবফ  
ওধফতোয ধওঙু ভুূতি 
৬. োধিও ধভত্র 

১. াীভোনদ 
কদ্ঙ্গোোধযোয়  
ভধযমুদ্কয ফোাংরো 
োধদ্তযয কঠনযীধতাঃ 
বরোওভোচ  
বরোওোধোযণ 
২. াধিতো যোয় 
োভোধচও বেক্ষোদ্ট 
তোধভর  ফোাংরো 
ভনো/নোকূচো যীধতয 
এওধট মিোদ্রোঘনো 
৩ যীতো োো 
বরোওুযোশ্রয়ী 
যফীন্দ্রাংকীত 
৪. ঘণ্ডীঘযণ ভুড়ো 
ুরুধরয়োয বরোওাংসৃ্কধত 

৫. চোধপয াঈধিন 
ো াঅফদুর ওধযদ্ভয 
াঅত্মসৃ্মধতাঃ 

১.Sanjay Chatterji, 
Pragati Dhang et 
al: Syntactico -
Semantic Subject 
(Karta) in Bangla 
Sentences 
২. বৌদ্ভন দো 
ফোাংরো ঙদ্দয রয়াঃ 
ূনভূিরোয়ন  
৩. Jayshree 
Chakraborty  
Pragmatic Functions 
and their Interaction 
with Prosodic 
Features: A Case  
Study of Bangla 
Particles 

৪. াধনতো ফযোনোচিী 
ফোাংরো ফযোওযদ্ণ বওযীয 
াফদোন 
৫. ুধচত ওুভোয োর 

১. রূশ্রী বদফনোথ 
ধত্রুযোয েোঘীন গ্রন্থ 
যোচভোরো: বরোও 
াংসৃ্কধতয বেক্ষোদ্ট 
২. াংধতো বখোল 
ওুঘধফোয যোচবো, 
ভোযোচো দ্যন্দ্র 
নোযোয়ণ এফাং এওধট 
বভৌধরও যঘনো াঈওথো 
৩. ফণিোরী ববৌধভও 
(বখোল) 
ওধফ ফীযঘন্দ্র ভোধনওয: 
ধত্রুযো যোচতদ্ন্ত্র 
দযফোযী োধতয ধোযোয় 
াঈজ্জ্ব্র নক্ষত্রর 
৪. ভঞু্জ ধভত্র 
ধদধল্লদ্ত ফোগোধর  
ফোাংরো বোলো 
৫. াধনফিোন োহু 



 
 

 

 

 
 

P
ag

e5
 

৫ Debamitra Dey 
The Story of 
Kanchanmala of 
Thakurdar Jhuli: 
Facets of Power-
battle 
৬. াধযধচৎ ওুনু্ড 
ফোাংরো ববৌধতও ওোধধনাঃ 
াংদ্য়য মোত্রোথ 

ফোাংরো োধদ্তয ল্লী 
ওধফতোয ধোযো (ধফ 
তও) 
 
 

চীফনদিদ্নয ধল্পবোলয 
৬. েভো োর 

েফোদঘঘিোয় যফীন্দ্রনোথ  
যফীন্দ্র েফন্ধ োধদ্তয েফোদ 
 েফঘদ্নয েমুধক্তকত 
ফযফোয 
 

ভদ্য ফুয বঙোটকদ্ল্প 
ওথয ফোাংরো বোলোয েঙ্গ: 
ঘোযধট কদ্ল্প 

৬ ঙদো বখোলোর 
াধফবক্ত বভধদনীুয 
বচরোয বরোওবোলো 
 
 

ধফোদ্যয স্বোধীনতো-াঈেয 
ফোাংরো ওধফতো: এওধট 
মিোদ্রোঘনো 
৬ বচযোধতভিয় যোয় 
বঘৌধুযী : াঅদোভোনফোী 
ফোগোধরদ্দয াতীত 
াআধতো  ফোবূধভ 
  

২০. ১১. ২০১৩  (বফরো ২.০০ – ধফদ্ওর ৪.৩০) 

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
20.11.2013 (2.00 pm – 4.30 pm) 

Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 
কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন  / Technical Sessions 

ফোধযদযণ বখোল, াআয়োধভন 
াঅযো বরঔো 

ভহুয়ো ভুঔোধযোয়, 
ারুণওুভোয ফু 
 

ধঘেব্রত োধরত, বোস্কয 
ঘক্রফতিী 
 

ুতো বট্টোঘোমি, 
যধপওুল্লো ঔোন 

ধফশ্বফনু্ধ বট্টোঘোমি, 
ধনোদ্ও যওোয 
 

১. Nandita Basu 
Hutom Pnyachar 
Naksa Through the 
Lens of Kalighat 
Paintings 
২. কোকিী যওোয 
প্তো বদ্লয ধফদ্নোদন 
মোন  াঈধন তদ্ওয 
নকয বওোরওোতোয ফোফু 
 ফোাংরো ধথদ্য়টোয 
৩. শ্রীভধত ঘক্রফতিী 
ওৃষ্ণওভর বট্টোঘোদ্মিয 
‚ধফধঘত্রফীমি‛-- াঈধন 
তদ্ওয এও ধফসৃ্মত  

ঐধতোধও াঈনযো 
৪. ুরিো ঔোন 
ধবতীয় ধরদ্ঙ্গয নোটযদিন: 
াধবদ্নত্রীদ্দয াঅত্মওথো 

১. Lubna Marium 
Phenomenology of 
CharyaNritya 
২. ঐধন্দ্ররো ফু 
াঅধুধনও ফোাংরো কোন: 
ধফওো  েধতষ্ঠোয ধোযো 
৩. Piyali Das 
Fusion of Dance: 
Art of integrity 
Understanding 
fusion in 
contemporary 
dance form 
৪. Krishna 
Bhattacharya 
Onomatopoeia in 
Tagore’s songs 
৫. Shreyasi 

১. Anjan Saha 
From frying pan to 
fire : a journey from 
Dandakaranya to 
Marichjhapi 
২. বদফমোনী বনগুপ্ত 
বওোরওোতোয দোঙ্গো  াঅধভ: 
The Calcutta Riots 
(1946) and the Bangla 
Short Story 
৩. Tetsuya NAKATANI 
The 1947 Partition of 
India and Bengalis in 
Delhi: Rehabilitation 
and the Changing 
Cultural Landscape of  
Displaced Persons’ 
Colony in South Delhi. 
৪. Debali Mookerjea-
Leonard 
 An Impoverished 
Archive or Critical 
Neglect? The Literature 

১. ফধতিওো ভোন্নো 
াক্ষভতোয দুাআ ধদও: 
চচধফও  োভোধচও 
(ধফদ্লত: নোযী- 
চীফদ্নয বেধক্ষদ্ত) 
২. ভাঃ োধদদুর 
াঅরভ 
বফকভ বযোদ্ওয়োয 
দৃধষ্টদ্ত নোযীয 
াথিবনধতও স্বোধীনতো  
ফতিভোন ভদ্য় তোয 
াঈদ্মোধকতো 
৩. াভৃতো োো 
নোযীয ওরদ্ভ নোযী : 
েঙ্গ ফোণী ফুয 
‚বশ্বত োথদ্যয থোরো‛ 
৪. শ্রীতো ভুঔোচিী 
ফোনী ফুয াঈনযোদ্ 

১. বভোনোধরো বখোল 
ওভর ওুভোয ভচুভদোদ্যয 
ধফধষ্ট কল্পবরী 
২. েোি দো 
যফীন্দ্রনোদ্থয ওথো 
োধদ্তয বূধভ  াঈৎোদন 
ধবধেও োভোধচও বশ্রণীয 
নোনো ঘধযদ্ত্ররয 
াঅওোঙ্খোকত গুরুত্ত্ব  
চীধফওোয াঅথি োভোধচও 
ভুরযোয়ন 
৩. শ্রোফণী োর : াধবধচৎ 
বন এফাং স্বপ্নভয় 
ঘক্রফতিীয বঙোদ্টোকদ্ল্প 
ধিভফদ্ঙ্গয বূধভফযফস্থো 
৪. শুবদী বদফনোথ 
ফোাংরো োধদ্তয েধতষ্ঠোন 
ধফদ্যোধধতো  দীন 
ঘদ্ট্টোোধযোয় 
৫. নোফীর ানূমি 
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৫. ধভিরো দে ফধণও 
াংফোদত্র : াঈধন 
তদ্ওয ফোাংরো  
৬. Sayan Chattopadhyay 
Performative Modernity: 
Journalism and the 
Colonial Public Sphere in 
Bengal 

ChaudhurI 
Life-Forms in the 
Early Art of Bengal 
(ca. 2nd century 
BCE - 12th century 
CE): an Insight into 
the Elements of 
Symbolism and 
Aesthetics 
 

of the Partition of 
Bengal and the Critical 
apparatus 
৫. োযদোযঞ্জন নদী 
ফোাংরো  ধধন্ধ াঅত্মওথোয় 
বদবোদ্কয াধবফযধক্ত 

৬. যোধচফ ভন্ডর : 
ওত াঅরীয কল্প  :
বদবোক, সৃ্মধত  
ভোনুল 

দোম্পতয ম্পওি বোগদ্ন 
নোযী  তোয বূধভওো 
৫. োযধভতো ঘক্রফতিী 
ফোাংরো োধদ্তযয 
াআধতোঘঘিোয় নোযী : 
াঈস্থোদ্নয দুাআ ধোযো 
৬. ভোধফী ভোাআধত 
ফোাংরো বটধরধবন 
ধধযয়োদ্র নোযী ধঘত্রণ  
 

য়োরীাঈল্লোয রোরোরু: 
ধভি  ক্ষভতোয ম্পদ্ওিয 
াঅদ্রদ্ঔয 
৬. ফযোদ্দফ বখোল 
বকীযথ ধভশ্র  তন 
ফদ্দযোোধযোদ্য়য বঙোটকদ্ল্প 
েধতপধরত গ্রোভীণ 
ভোনুদ্লয চীধফওোাংওট 

 

 

 

২০. ১১. ২০১৩  (ধফদ্ওর ৩.০০ – ধফদ্ওর ৪.৩০) 

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
 

ফোাংরোদ্দধফদযো ধফলয়ও াঈেযো ধফশ্বধফদযোরয় ধফদ্ল াধধদ্ফন  
 

20.11.2013 (3.00pm – 4.30pm) 
Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 

 
Uttara University Panel on Bangladesh Studies 
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২১. ১১. ২০১৩  (ওোর ১০.৩০ – বফরো ১.০০) 

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
21.11.2013 (10.30 am – 1.00 pm) 

Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 
কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন  /  Technical Sessions 

যোচশ্রী ফু, বফরো দো ধভিরো ফোকঘী, বদফনোথ 
ফদ্দযোোধযোয় 

ধভফি ফদ্দযোোধযোয়, 
ভধনরুজ্জোভোন 

বৌধভত্র ফু, যফীন্দ্রনোথ 
ফযোনোচিী 

বদদ্ফ যোয়, 
াঅদ্নোয়োযাঈর ওধযভ 

১. Shehnaz Begum  
From Mrs. Sen to 
Hema: An Evolution 
of Bengali Women 
in the U.S as 
revealed in Jhumpa 
Lahiri’s fiction 
২. চফোরী ফু  
নোযীয কোদ্য়য যদ্গয েবোফ 
- ভোদ্চ  োধদ্তয 

৩. Paromita Ghosh 
Thwarted! The 
Tragedy Of Khana, 
The Weatherwoman 
Of Medieval Bengal 
৪. বৌরভী যোয় 
ওধফতো ধাংদ্য ওধফতো 
বোফনো: নোযীদ্েয াংওট 
 নোযী ভনস্তে 
৫. বফরো দো 
ভোতৃধযয ন্ধোনাঃ 
ুফণিরতোয াঅদ্রোদ্ও  
৬ রুভো বখোল 
াঈধন তদ্ওয ফোাংরোয় 
ধফদ্দধনীদ্দয েমদ্ে স্ত্রী 
ধক্ষো 
 
 

১. Susobhan Manna 
Message of Swami 
Vivekananda to 
the Youpsh 
২.  াঈভো ফদ্দযোোধযোয় 
ভোধফীদ্দফী 
৩. ুদ্ঔদু ওুভোয ফোাঈয 
 ফীয োম্বীয  বকৌড়ীয় 
চফষ্ণফ বোফোদ্দোরন 

৪.  াউলো ফোশুযী 
ঠোওুয ানুওুরঘদ্ন্দ্রয 
োধতয  যঘনো 
৫. Chaitali 
Choudhury 
 Philosophical and 
Sociological 
thought of 
Vivekananda-- a 
brief sketch   
৬. ভোধফ যওোয:   
ভোনুদ্লয েধত 
বোরফোোাআ 
ধফবূধতবূলণদ্ও 
াইশ্বযধফশ্বোী  
েওৃধতভুধঔ ওদ্যদ্ঙ 

১. Zayeda Sharmin 
The role of civil 
society elites to 
build the social 
capital: A study on 
Bangladesh 
২. ধভঠুন ফদ্দযোোধযোয় 
ঢোওোয নকযোয়দ্ণয চন-
াআধতো: ঢোওোাআ বোলোয 
বূধভওো 
৩.  পযচোনো ধধিওো 
ভুধক্তমুদ্দ্ধয কল্প: 
বঙোটকদ্ল্পয নয়ো াধযোয় 
৪. বনো ধাং  
োধওস্তোন বথদ্ও 
ফোাংরোদ্দ: ধভি 
াংসৃ্কধত- ভোনফতো: 
াঈনযোদ্য বেধক্ষদ্ত 
৫. Suman Rana 
Rape, Silence and 
Female 
Subjectivity 

৬.ধদররুফো ধধিওী 
ফোাংরোদ্দদ্য াঈন্নয়ন, 
ভোনফ াঈন্নয়ন ধোযণো : 
নোযীয ধযদ্েধক্ষত  
 

১. বদফোধল বট্টোঘোমি 
যফীদর্নোদ্থয ওোফযনোটদ্ও 
াঅদযরূ 
২. শুবোধল ঘদ্ট্টোোধযোয় 
ফোাংরো নোটদ্ও ধফদূলদ্ওয 
ধফফতিন 
৩. ুশ্রীভো দে 
ভোনুদ্লয াদ্েলদ্ণ বভোধত 
ঘট্টোধযোদ্য়য নোটও 
৪. ভোধনও ধফশ্বো  
বৌধঔন নোটযোরো বথদ্ও 
ধাংভর 

৫. চফোঔী বখোল 
ফোধিওী যোভোয়দ্ণয 
েবোফ: বচযোধতধযন্দ্রনোথ 
 যফীন্দ্রনোদ্থয নোটদ্ও 
৬. Amal Modak 
Dramatic heritage 
of Mid-Bengal 
 

১. Kuntal Narayan 
Chaudhuri 
&  Asis Kumar Pal 
Excoecaria 
agallocha (Gewa) 
and the Locals of 
the Sundarbans: a 
Review of an 
Enduring Love-
Hate Relationship 
2. বঔ বযচয়োনুর 
াআরোভ 
ফোাংরো াঈনযোদ্ ফদর 
ফৃেোি : ুদযফদ্নয 
ঘযচীফন 

৩. রুক্সোনো ঔোতুন 
‘স্থোফয’  ‘ভৃকয়ো’ : 
েতো ম্পওি 
াঈস্থোদ্নয াঅদ্রোদ্ও 
৪ যোচীফ বখোল : ধফভর 
ওদ্যয বঙোদ্টোকল্প : 
ধফদ্েলণী োঠ 
৫. বভরতো বওযদ্ওেো 
ফযঘধযত াঈনযোদ্ 
বরোও াঈোদোদ্নয 
ফযফোয  
৬. তন ফয 
বরোওাংসৃ্কধতয 
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 াঅদ্রোদ্ও বঘোধট্ট ভুণ্ডো  
তোয তীয 
 

 

২১. ১১. ২০১৩ (বফরো ২.০০ – ধফদ্ওর ৪.৩০)  

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
21.11.2013 (2.00 pm – 4.30 pm)  

Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 
কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন  /  Technical Sessions 

াশ্রুওুভোয ধওদোয, 
বচযোধতভিয় বখোল 

োধন ঘদ্ট্টোোধযোয়, এ। 
এভ এ াঅদ্যধপন 
ধধিধও 

ফরুণওুভোয ঘক্রফতিী, 
ভম্মদ াঅবু্দর চধরর 

াঅদ্রোও যোয়, োধদুয 
 যভোন  

স্বন ঘক্রফতিী, য়োধওর 
াঅদ্ভদ 
 

১.  Tanmay Singha 
Mahapatra 
Psychology of 
Violence in Human 
Consciousness:   The 
Dichotomies in East-
West and 
Rabindranath 
২. নীধরভো বঘৌধুযী 
যফীন্দ্রনোথ  তোাঁয 
েতযোঔযোন 
৩. Payel 
Chattopadhyay 
Mukherjee 
A Counter-voice in 
the CarnivalSque: 
'Bhadramahila' in 
Tagore's Ghaire Baire 
৪. ঘদন াঅঢয 
যফীন্দ্রনোদ্থয বৌদমিয 
বঘতনো: চীফদ্নয াঅদ্রোয়, 
তদ্ত্ত্ব  বোদ্লয 
৫. ধঞ্জত ভণ্ডর 
যফীন্দ্রনোদ্থয কোদ্ন াঅধভ-
ত্ত্বোয ধফফতিন 

১. ধিগ্ধো ঘদ্ট্টোোধযোয় 
স্বপ্নবদ্ঙ্গয স্বোধীনতোাঃ 
াংওদ্টয াঈেযণ  
নযোধও ভোধনও 
ফদ্দযোোধযোয় 
২. যোচীফঘন্দ্র োর  
ুযোদ্ণয নফভূরযোয়দ্ন 
কদ্চন্দ্রওুভোয ধভদ্ত্রয 
‘োঞ্চচনয’  ভদ্য 
ফুয ‘োম্ব’: তুরনোত্মও 
ধফদ্েলণ 
৩. াঅধনুয যভোন 
Terodactil ুযোণ োয় 
 ৃথো : ধফওল্প াঅঔযোদ্নয 
ধযদ্য াআধতো  
াঅধদফোী ভোদ্দ 
৪. োোনুয যভোন 
যওোয 
ধতস্তোুযোণ াঈনযোদ্ 
বরোওচীফন  াংসৃ্কধত  
৫. ধনতযোনদ ভণ্ডর  
যোগোভোধট াঈনযোদ্ বরোও 
াঈোদোদ্নয ফযফোয 
৬. ভোরধফওো ভন্ডর 
ফোগোরী ধদু এফাং 

১. াধচত ওুভোয ধাং 
বরোওাংসৃ্কধতয দিদ্ণ 
ফযোও াঈতযওোয 
ভোরোওোয ম্প্রদোয় 

২. ভোধুযী যওোয 
াঈৎকিধল্প ‘ঙরন’ 
৩. নফদ্কোোর যোয় 
নোঘধন : চীধফওো-ধবধেও 
নোযী-াংসৃ্কধত  
ফঞ্চনোয নৃতযবোলয 
৪. দয়োভয় ভণ্ডর 
চীধফওো-ধবধেও 
বরোওঙ্গীত াঅচ 
াফরুধপ্তয দ্থাঃ 
ভীক্ষোয ধনধযদ্ঔ 
মিোদ্রোঘনো 
৫. ওোভরুদ্ন্নো াঅচোদ 
বরোওনোদ্টযয ধোযোয় ভোহু 
 বফদ্দয বভদ্য় 
৬. াঅবু্দয যভোন কোচী 
ফোাংরো বরোওনোদ্টযয 
এওধট াঅধঙ্গও: ওুোন 

১. Sarottama 
Majumdar 
"The City of Dreadful 
Night": The Origin of 
Calcutta in the 
European 
Consciousness 
২. Gautam Basu 
Physical culture 
movement and 
militant Nationalism  
৩ েূন ফভিন : াঈধন 
তদ্ও ফোাংরোঘঘিোয় 
াফোগোধর বোযতীদ্য়য 
াফদোন 
৪. চয়নফ োন্তু 
াঈধনদ্ফধত ফোাংরোয দুাআ 
নোয়ও: াধবন্ন াঈৎ, ধবন্ন 
মোত্রো 

৫ যচতধওদ্োয বদ 
ফোাংরো াঈনযোদ্ কৃ -চী 
ফদ্নয রূোয়নাঃ াঈধন 
তও 
৬. বভো যধপওুর াআরোভ 

১. বদফধেয় বট্টোঘোমি 
ফোগোধরয ধনচস্ব 
োধতযবোফনো : ম্ভোফনো 
ন্ধোন 
২. বভোাঃ াআভদোদুর ও 
েব্ন্ন্ধ োধদ্তযয চন্ম 
ধফতওি ভোধোন 
৩. ভনু্ট ধফশ্বো  
ফোাংরো ভোদ্রোঘনো 
োধদ্তযয ঞ্চ েধতবূ 
৪. াঅদ্য়লো ধধিওো 
ঘোওো: বদচ নদন-
েওযদ্ণয ধ্রুদী ধনভিোণ 
৫. বদফধস্মতো ধট 
োধদ্তযয এও ধদও: 
চোদু ফোস্তফতো 
৬. াধভতোব ধফশ্বো 
ওধফতোয ধক্তয 
বনদ্থযাঃ ধঘত্র, 
ফোওেধতভো, ঙ্গীত, 
ধফজ্ঞোন, দিন এফাং 
াংদ্ফদন 
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৬. ভোধচিয়ো াঅওতোয 
যক্তওযফীাঃ ভুধক্তয বোলয 

 
 

ভুরভোদ্নয ধফদ্য়য কীত 

 
কোন াউনধফাং তোব্দীয 

বেধক্ষত এফাং 
জ্ঞোনদোনধদনী বদফী 

 

 

 

 

২২. ১১. ২০১৩ (ওোর ১০.৩০ – বফরো ১.০০) 

ফোাংরো বোলো  োধতয ধফবোক, াঅশুদ্তোল বফন, ওধরওোতো ধফশ্বধফদযোরয়, ওদ্রচ ধিট  
22.11.2013 (10.30 am – 1.০০ pm) 

Department of Bengali Language and Literature, Ashutosh Bhavan, University of Calcutta, College Street 
কদ্ফলণোত্র াঈস্থোন  /  Technical Sessions 
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১. াভয ঘন্দ্র ওভিওোয 
ঘণ্ডীভঙ্গর ওোদ্ফয গুচযোত 
নকয েনাঃ বোযতীয় 
চোতীয়তোদ্ফোদ্ধয ানযতভ 
স্মোযও পরও 

২. ধনদ্ফধদতো ধদদো 
াযদ্ণযয াধধওোয এয 
াঅদ্রোদ্ও বরোও 
াংসৃ্কধতয কধত েওৃধতয 
ন্ধোদ্ন 
৩. দ্যোচ ওুভোয োন 
ফড়ু ঘণ্ডীদোদ্য 
শ্রীওৃষ্ণওীতিন: বরোওোয়ত 
চীফনদ্ঘতনো 
৪. ধফওো োর 
বফোনীনোদ্থয যোভোয়ণ 
এও ানোদ্রোধওত 
যোভোয়ণী-ওথো 
৫. বকৌতভ ভুঔোচিী 
ছোড়ঔদ্ণ্ডয বরোওকীদ্ত 
ফধূয োধযফোধযও চীফন 
৬. াঅধদতয ওুভোয রোরো 
ভঙ্গরওোদ্ফযয ঘণ্ডী: এও 
ধভশ্রাংসৃ্কধতয বদফী 

 

১. যোভশ্রী ধফশ্বো 
বনগুপ্ত 
যফীন্দ্র ানুলঙ্গ: 
তযধচদ্তয ঙধফদ্ত 
২. ুওোি বখোল 
োধতয  ঘরধিত্র: 
েভদ্থ ফড়ুয়োয 
বদফদো (ধধদ ১৯৩৬) 
৩. ভোনদ্ফন্দ্রনোথ োো 
োধদ্তয ধঘত্রনোটযাঃ 
যধদদু ফদ্দযোোধযোদ্য়য 
ধঘত্রনোটয 
৪. ফুফোাআ ফোক 
াক্ষভতো বথদ্ও 
ক্ষভতোয় াঈেযণ: 
ফোাংরো োধতয  
ঘরধিদ্ত্রয বেধক্ষদ্ত 
৫. Shalmali 
Mukherjee 
The ‘Us’ & the 
‘Other’: ‘Ghoti’ and 
‘Bangal’ in Bengali 
Cinema (1947-
1980) 

১. োম্পোন ঘক্রফতিী 
োযদোভঙ্গদ্রয' ধফসৃ্মত 
ওধফ ধফোযীরোর 
ঘক্রফতিী: ুনিোদ্ঠয 
াঅদ্রোদ্ও 
২.  াদ্েলো যওোয 
ফোাংরো ওধফতোয় ধরঙ্গ 
বেধক্ষত  ধতন ভধরো 
ওধফ 
৩. বদফূধত যওোয 
নোযীয ওধফতোয ওরদ্ভ 
যোন্নোখয ানুলঙ্গ, েঙ্গ 
(১৯৫০- ২০০০) 

৪. Abhijeet Paul 
Of hydrants, 
dynamos, and 
terrestrial Calcutta: 
Jibanananda's 
technicity 
৫. াচিো ধভত্র 
ধিভফদ্ঙ্গ োভুয 
যভোন ঘঘিো 
৬. ুচোতো ধাং 
চীফনোনদ: াঈেযফি  
৭. োভ াঅরদীন 
চয়দ োভুর দ্ওয 
ওধফতোয নোনো েঙ্গ  

১. Darshana Goswami 
Problematization of 
the Subaltern: a 
Reading of 
Tarashankar 
Bandyopadhyay’s 
Selected Short 
Stories 
২. Priyanka Das and 
Atanu Saha 
Verbs of 
Communication in 
Bangla (21st) 
৩. বৌভয বট্টোঘোমি 
াধবফোন, ধববোধলওতো 
এফাং ফহুবোধলওতোয 
বেধক্ষদ্ত ওরওোতোয 
ফতিভোন বোলো ধযধস্থধত 
াংক্রোি এওধট েস্তোফ 
৪ Rabi Chandra 
Mandal 
Brain and Mind 
controversy in 
Cognitive Science 
Research 
৫.  তন্ময় ফীয 
োাংসৃ্কধতও ধফধনভয়: 
বেক্ষোট, ফোাংরো ানুফোদ্দ 
ওৃলণ ঘদয 
৬ তভন্নো এধভ 
স্বোভী ধফদ্ফওোনদ  যফীন্দ্রনোদ্থয 
ধভি-ধফলয়ও ফকৃ্ততোয তুরনোভূরও 
াঅদ্রোঘনো 

১. Gautam Chando 
Roy 
Upendrakishore 
Roychaudhuri’s 
Sandesh: an 
Exploratory Essay 
on Children’s 
Literature and the 
Shaping of Juvenile 
Mind in Early 20th 
Century Bengal 
২. বোভদেো বখোলওয 
েঙ্গ দ্দ, 
াঈদ্ন্দ্রধওদ্োয  
ুওুভোয 
৩. দীও ভোাআধত 
জ্ঞোন ধফধঘত্রো ধত্রওোয় 
ধফলয় ঘয়দ্নয েফণতোাঃ 
াংঔযোতোধত্ত্বও ধফদ্েলণ 
৪. তন্ময় ওুনু্ড 
ফোাংরো বকোদ্য়দো োধদ্তযয 
েথভ মুক: এওধট াঅথি-
োভোধচও  যোচবনধতও 
ভীক্ষো 

৫. ওৃষ্ণো দো 
াফনীন্দ্রনোথ ঠোওুয: 
বরোওচ যোভোয়দ্ণয নফ 
রূওোয 

 

 

োধোযণ বো  
২২. ১১. ২০১৩ (বফরো ২.০০ -- বফরো ৩.০০)  
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General Body Meeting 
 22.11.2013 (2.00 pm – 3.00 pm) 

 

ভোধপ্ত াধধদ্ফন 
২২. ১১. ২০১৩ ( ধফদ্ওর ৩.১৫ – ধফদ্ওর  ৪.১৫ )  

Valedictory Session  
 22.11.2013 (3.15 pm – 4.15 pm)  
 

 
 

 
 
 


