রামকৃ

সারদা িবদ া মহাপীঠ
কামারপুকুর, গিল

আনে র সে আপনােক দুই িদন ব াপী আ জািতক আ জািলক আেলাচনাঅংশ হেণর জন আম ণ জানাে ।

চে

আেলাচনা-চে র িশেরানামঃ

‘ াধীনতা ৭৫: ইিতহাস

রেণ বাংলা সািহত ’

িদনা ঃ ২৫ – ২৬ নেভ র ২০২১।
আেয়াজেনঃ বাংলা িবভাগ,
সহেযািগতায়ঃ IQAC,

রামকৃ
রামকৃ

সারদা িবদ া মহাপীঠ,
সারদা িবদ া মহাপীঠ,

াধীন ভারত পঁচা রতম বেষ পদাপণ করেত চেলেছ। ি িটশ শাসেনর লা না য ণা মুেছ ফলেত
চাইেলও তােক অ ীকার করা যায় না– যােব না। অধশতা ীর বিশ সময় ধের ি িটশ িবেরাধী সং াম,
আে ালন, অগণ আ ত ােগর িবিনমেয় এেসেছ এই াধীনতা। ভারেতর াধীনতা আে ালন ইিতহােসর
পূ ণ িবষয়। ইিতহাস অতীত সেত র িনেমাহ ভাষ িনমাণ কের।
ইিতহােসর বৃহ র বৃে

ইিতবৃে র অব ান। আধুিনক ইিতবৃে র একিট অিবে দ অ

সািহত । নৃ ত , িচ িশ , সংগীত, কিবতা, নাটক, উপন াস, ছাটগ ,
উে ষ, িবকাশ ও পিরবতেনর কািহিন ব

হল

ব – এ সবই সমাজ-সভ তার

কের। বাঙািল মানেস পরাধীনতার

ািনর সাথক

কাশ

ঘটল- ‘পি নী উপাখ ান’ কােব – ‘ াধীনতাহীনতায় ক বাঁিচেত চায় হ, ক বাঁিচেত চায়? দাস শৃ ল
বল ক পিরেব পায় হ, ক পিরেব পায়’। এই হাহাকােরর অনু রণন শানা গল ‘কৃ কুমারী’ নাটেক
কন া ও রাজ র ায় ব থ ভীমিসংেহর সংলােপ– ‘ভগবিত, এ ভারতভূিমর িক আর স
একই সূে রিচত হেয়েছ ‘আন মঠ’ উপন ােসর ‘বে
ঐিতহািসক তেথ র মেতা
াধীনতার আকা
উপন াস, ছাটগ ,

ব

আেছ’। এই

মাতরম’ ম । ইিতহাস িনমােণ সৎসািহত ও তাই

পূ ণ।
া ও

াি েক ক

কের রিচত িবিভ

সািহিত ক শাখা, কিবতা, নাটক,

এবং জনমানস তথা জনেচতনার পথ ধের এই আেলাচনা অ সর হেব।

ভারেতর াধীনতার আশা-আকা

া সমকালীন কিব-সািহিত ক-নাট কারেদর রচনায় য-ভােব

হেয়েছ তার স ান ও নবভাষ িনমাণ এই আেলাচনা-চে র মুখ উে শ ।

িতফিলত

স ানীয় আেলাচকবৃ
ড. তপন বাগচী
িবিশ কিব ও সািহিত ক
ডপুিট িডের র, বাংলা আকােদিম, ঢাকা, বাংলােদশ।
েফসর তেপাধীর ভ াচায
ভূতপূ ব উপাচায, অসম িব িবদ ালয়।
িশলচর, অসম, ভারত।
েফসর অিমতাভ চ বতী
অধ াপক, িদ ী িব িবদ ালয়,
নতুন িদ ী, িদ ী, ভারত।
েফসর শখর সমা ার
অধ াপক, যাদবপুর িব িবদ ালয়।
যাদবপুর, পি মব , ভারত।
েফসর সু িমতা চ বতী
ভূতপূ ব অধ াপক, নজ ল চয়ার
বধমান িব িবদ ালয়, বধমান, ভারত।
সাধন চে াপাধ ায়
িবিশ কথাসািহিত ক
পানিশলা, কলকাতা, ভারত।
েফসর অেলাককুমার চ বতী
অধ াপক, বাংলা িবভাগ
বধমান িব িবদ ালয়, বধমান, ভারত।

থম িদনঃ ২৫ নেভ র ২০২১ (বৃহ

িতবার)

উে াধন পবঃ ১০:০০ - ১১: ০০ (ভারতীয় সময়)
আ জািলক আেলাচনা-চ

স ে ঃ ড. অ

াগত ভাষণঃ

ড. মৗসু মী ঘাষ, অধ , রামকৃ সারদা িবদ া মহাপীঠ।

IQAC-র পে ঃ
আেলাচনা-চে র

তী সু র, সহেযাগী অধ াপক, বাংলা িবভাগ।

ত য় পি ত, সহকারী অধ াপক, ইংেরিজ িবভাগ।
ারি ক ব াঃ

ড. তপন বাগচী।

আেলাচনা পবঃ ১, ১১:০০ - ০২:০০ (ভারতীয় সময়)
১১:০০ - ১২:০০ (ভারতীয় সময়)
েফসর তেপাধীর ভ াচাযঃ ‘ াধীনতা নািক দশভাগঃ বাংলাসািহেত ইিতহাসেবাধ িকংবা
িব ৃিতর পর রা?’
১২:০০ - ০১:০০ (ভারতীয় সময়)
েফসর অিমতাভ চ বতীঃ ‘ াধীনতা পরবতী কাব েবােধ জনতা’।
০১:০০ - ০২:০০ (ভারতীয় সময়)
েফসর শখর সমা ারঃ ‘আধুিনককােলর িনবািচত িকছু নাটকঃ ইিতহােসর পুনিবচার’।
Google Meet link:
https://meet.google.com/quq-igwk-hpy

ি তীয় িদনঃ ২৬ নেভ র ২০২১ (

বার)

আেলাচনা পবঃ ২, ১০: ৩০ - ০১:৪০ (ভারতীয় সময়)
১০:৩০ - ১১:৩০ (ভারতীয় সময়)
েফসর অেলাককুমার চ বতীঃ ‘ াধীনতা-উ র বাংলা উপন াসঃ ইিতহােসর িনমাণ’
১১:৩০ - ১২:৩০ (ভারতীয় সময়)
েফসর সু িমতা চ বতীঃ ‘ াধীনতা ৭৫: ইিতহাস

রেণ বাংলা কিবতা’

১২:৩০ - ০১:৩০ (ভারতীয় সময়)
সাধন চে াপাধ ায়ঃ ‘িবষয় ও িবষয়ীগতঃ িবগত সাতদশেকর বাংলা ছাটগে র িববতন’
০১:৩০ - ০৩:৩০ (ভারতীয় সময়) গেবষণা-ধমী

ব পাঠ

০৩:৩০ - ০৩:৩৫ (ভারতীয় সময়)
ধন বাদ- াপনঃ ড. মহ দ ফা ক, িবভাগীয় ধান, বাংলা িবভাগ,
Google Meet link:
https://meet.google.com/xpa-wfar-ykw

‘ াধীনতা ৭৫: ইিতহাস

রেণ বাংলা সািহত ’ শীষক আ জািতক আ জািলক আেলাচনা-চে

উপ াপেনর জন অধ াপক, গেবষকেদর

ব ব

ব পাঠােনার আ ান জানােনা হে ।

িনয়মাবলীঃএক.

ব আেলাচনার িবষেয়র সে

দুই.

ব

াসি ক হেত হেব।

স ূ ণ েপ মৗিলক হেত হেব।

ব

রচনার

ে

তথ সূ

ও

পি

দওয়া

আবশ ক।
িতন. গেবষণা-ধমী

বে র শ সীমা ২৫০০–৩০০০, পাঠােত হেব ২০/১১/২০২১-এর মেধ ।

চার.

সংি

সােরর শ সীমা ৩৫০–৪০০, পাঠােত হেব ১০/১১/২০২১-এর মেধ ।

পাঁচ.

পূ ণা

ও সংি

সার অ

মাইে াসফট ওয়াড ফাইেল ডকুেম

সফটওয়াের কালপু ষ ফ

(সাইজ ১২ ফ ) ব বহার কের

িহেসেব পাঠােত হ ব। অন কান মাধ েম পাঠােনা লখা

হণ

করা স ব হেব না।
ছয়.

াবি েকর নাম,

িত ােনর নাম, মাবাইল নং ও ই- মইল উে খ করেত হেব।

সাত. িনধািরত সমেয়র পের আসা

ব

হণ করা স ব হেব না।

ব পাঠাবার ই- মইল আইিডঃ bengali.srsvm09@gmail.com

িনব ীকরেণর িনয়মাবলীঃিনিদ

বদু িতন সংেযাগ সূ ে যথাযথভােব সংেযাগ াপন করেত হেব।

য WhatsApp
সং া

েপর সংেযাগ সূ

দওয়া আেছ সখােন যাগ িদেল আেলাচনা-চ

তথ ািদ পাওয়া যােব।
যু -আ ায়ক

IQAC- আ ায়ক
ত য় পি ত

ড. অ

অধ

তী সু র

ড. মৗসু মী ঘাষ

ড. অনীককুমার সাহা
রামকৃ

িনব ীকরেণর সংেযাগ সূ
Registration Link:
https://forms.gle/3FeXgxec6FyP3JQ2A
যাগােযাগঃ
ড. অ

তী সু র, চলভাষঃ 8777753650

।। বদু িতন শংসাপ

দান করা হেব।।

সারদা িবদ া মহাপীঠ।

