
অলরোচনোচলে যমোগদোলনয অভন্ত্রণ লরঙ্ক লনফন্ধনকোযীলদয আ-যভআলরয ভোধ্যলভ য ৌঁলে যদওয়ো লফ। প্রলতেক ংগ্রণকোযীলদয ংোত্র প্রদোন কযো লফ। 
গলফলণোলত্রয ংোত্র অহ্বোন কযো লে নলধক ২০০-২৫০ লেয ভলধ্য ফোংরো ভ্রলত, আংলযলি TIMES NEW ROMAN FRONT -এ টোআ কলয আ-
যভআলর োঠোলত লফ।  
আ-যভআর– bengalidept2016scbcc@gmail.com 

যমোগোলমোগ:-9851951961,8158809611 

াা 

বোমুখ্য 

প্রলপয (ড.) ঙ্কয কুভোয যঘোল 

উোচোময , কল্যোণী লফশ্বলফদ্যোরয় 

 অভলন্ত্রত লতলথ ফক্তো 
ড. োভস্ অরদীন 

  কোযী ধ্যোক , 
 ফোংরো  বোলো ও োলতে লফবোগ, 

োউথ আস্ট লফশ্বলফদ্যোরয়, ফনোনী, ঢোকো 

 ড. সুযঞ্জন লভলে 

 প্রলপয, যফীন্দ্র বোযতী লফশ্বলফদ্যোরয় 

 ড. োভসুজ্জোভোন অলেদ 
 ধ্যক্ষ, শ্রীৎ লং কলরি 

 ড. যলরভ ফক্স ভণ্ডর 
 লফবোগীয় প্রধোন, ফোংরো লফবোগ, 
যকোচলফোয ঞ্চোনন ফভয ো লফশ্বলফদ্যোরয় 

 ড. প্রফীয প্রোভোলণক 

 লফবোগীয় প্রধোন, ফোংরো লফবোগ, কল্যোণী 
লফশ্বলফদ্যোরয় 

ড. সুলিতো চেফতী 
যরোকংস্কৃলত লফবোগ, যোিোী লফশ্বলফদ্যোরয় 

অহ্বোয়ক 

ড. দীক দো 
লফবোগীয় প্রধোন, ফোংরো লফবোগ,  

পৃষ্ঠলোলক 

ড. সুভ মুখোিী 
বোযপ্রোপ্ত ধ্যক্ষ, SCBC কলরি 

ভন্বয়ক 

ড. সুফণয ো ফল্েোোধ্যোয় 

IQAC, SCBC কলরি 

উ-অহ্বোয়ক 

শ্রী মুতোক ভঃ নোিমুর মুভতোজুর ক 

SACT-I, ফোংরো লফবোগ,  

ভেদ অলর 

লফলষ্ট লক্ষক, গবঃলভন্ট নলভলন, লিলফ 

ংগঠক লভলত 

শ্রী লত ভণ্ডর      শ্রোফণী চেোটোিী 
শ্রী ভলনোি যঘোল    কোলি োলফ োোন 

  োলিদো খোতুন        

প্রযুলক্তগত ব্যফস্থোনোয় 

শ্রী রূ যকোয 

শ্রী অদনোন ভনসুয 

  NTS, SCBC কলরি 

 লনফন্ধীকযণ লফনোমূলল্য 

ভয়ীভো ১২ আ যলেম্বয, ২০২০,যোলত্র ১২টো ময ন্ত 

লরঙ্ক: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd2cT4x7A5TQFRTFynnPc4ENypKooxH54TTridXMiW-

t453CA/viewform 

অলরোচনো লফ গুগর লভট-এ এফং যোলয ম্প্রচোয লফ আউটিউফ -এ 

 ধ্যোক জুয ন যদফ যন ভয ো 
বোযতীয় তুরনোমূরক োলতে, ভ লফশ্বলফদ্যোরয় 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2cT4x7A5TQFRTFynnPc4ENypKooxH54TTridXMiW-t453CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2cT4x7A5TQFRTFynnPc4ENypKooxH54TTridXMiW-t453CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2cT4x7A5TQFRTFynnPc4ENypKooxH54TTridXMiW-t453CA/viewform


   

 

াা 

প্রথভ ফয  
  লযলধ বোলণ: ড. দীক দো (লফলকর ৩:০০-৩:০৫) 
  স্বোগত বোলণ: ড. সুভ মুখোিী (লফলকর ৩:০৫-৩:১০) 
  সূচক বোলণ: প্রলপয (ড.) ঙ্কয কুভোয, উোচোময , কল্যোণী লফশ্বলফদ্যোরয় (লফলকর ৩:১০-৩:১৫) 
 

লিতীয় ফয  
  ফক্তো: ড. োভস্ অরদীন (লফলকর ৩:১৫-৪:০০) 
      লফলয়: লফ তলকয ফোংরো যদলয কলফতো: প্রঙ্গ মুলক্ত যুদ্ধ 

  ফক্তো: ড. সুযঞ্জন লভলে (লফলকর ৪:০০-৪:৪৫) 
      লফলয়: অলদফোীলদয িীফন ংগ্রোভ ‘অযণ্যক’ যথলক ‘যলণ্যয 
      লধকোয’ 
  ফক্তো: ধ্যোক জুয ন যদফ যন ভয ো (লফলকর ৪:৪৫-৫:৩০) 
      লফলয়: লফ তলকয ফোংরো োললতে ভধ্যযুলগয প্রবোফ 

  প্রলনোত্তয ফয  (লফলকর ৫:৩০-৫:৫৫) 
  ধন্যফোদ জ্ঞোন ও প্রথভ লদলনয ভোলপ্ত যঘোলণো: ড. সুভ মুখোিী (৫ লভলনট) 

   

নুষ্ঠোন সূলচ 
১৫আ যলেম্বয, ভঙ্গরফোয 

অলরোচনোচলে যমোগদোলনয অভন্ত্রণ লরঙ্ক লনফন্ধনকোযীলদয আ-যভআলরয ভোধ্যলভ য ৌঁলে যদওয়ো লফ। প্রলতেক ংগ্রণকোযীলদয ংোত্র প্রদোন কযো লফ। 
গলফলণোলত্রয ংোত্র অহ্বোন কযো লে নলধক ২০০-২৫০ লেয ভলধ্য ফোংরো ভ্রলত, আংলযলি TIMES NEW ROMAN FRONT -এ টোআ কলয আ-
যভআলর োঠোলত লফ।  
আ-যভআর– bengalidept2016scbcc@gmail.com 

যমোগোলমোগ:-9851951961,8158809611 



 

াা 

প্রথভ ফয  
  লযলধ বোলণ: ড. দীক দো (লফলকর ৩:০০-৩:০৫) 
  স্বোগত বোলণ: ড. সুভ মুখোিী (লফলকর ৩:০৫-৩:১০) 
  সূচক বোলণ: ভেদ অলর, গবঃলভন্ট নলভলন (লফলকর ৩:১০-৩:১৫) 
 

লিতীয় ফয  
  ফক্তো: ড. প্রফীয প্রোভোলণক (লফলকর ৩:১৫-৪:০০) 
      লফলয়: স্বোধীনতো যফতী ফোংরো নোটলকয গলতপ্রকৃলত 

  ফক্তো: ড. যলরভ ফক্স ভণ্ডর (লফলকর ৪:০০-৪:৪৫) 
      লফলয়: লোট ত্তলযয ফোংরো উন্যোলয গলতপ্রকৃলত 

  ফক্তো: ড. সুলিতো চেফতী (লফলকর ৪:৪৫-৫:৩০) 
      লফলয়:  
  ফক্তো: ড. োভসুজ্জোভোন অলেদ (লফলকর ৫:৩০৫-৬:১৫) 
      লফলয়:  
  প্রলনোত্তয ফয  (লফলকর ৬:১৫-৬:২০) 
  ধন্যফোদ জ্ঞোন ও প্রথভ লদলনয ভোলপ্ত যঘোলণো: ড. সুভ মুখোিী (৫ লভলনট) 

   

নুষ্ঠোন সূলচ 
১৬আ যলেম্বয, বুধফোয 

অলরোচনোচলে যমোগদোলনয অভন্ত্রণ লরঙ্ক লনফন্ধনকোযীলদয আ-যভআলরয ভোধ্যলভ য ৌঁলে যদওয়ো লফ। প্রলতেক ংগ্রণকোযীলদয ংোত্র প্রদোন কযো লফ। 
গলফলণোলত্রয ংোত্র অহ্বোন কযো লে নলধক ২০০-২৫০ লেয ভলধ্য ফোংরো ভ্রলত, আংলযলি TIMES NEW ROMAN FRONT -এ টোআ কলয আ-
যভআলর োঠোলত লফ।  
আ-যভআর– bengalidept2016scbcc@gmail.com 

যমোগোলমোগ:-9851951961,8158809611 


