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বিশ্ব পশ্চিম িাাংলা বিিস সম্মেলন 

(Global Conference: West Bengal Day) 

আসুন সকলে পশ্চিমবঙ্গ শ্চিবস উিযাপন কশ্চি এবং সেই ঐতিহাতেক তিনটির সৃ্মতি রক্ষা কতর, সেতিন ভারতির অনযিম 

রাজ্য পতিমবতের েৃতি হতেতিল।  

২০তে জ্নু, ১৯৪৭, বলঙ্গি পশ্চিম ভালেি শ্চিনু্দ আইনপ্রণয়নকািী পশ্চিষিিা ববঙ্গে বেশ্চিসলেটিভ অ্যালসমশ্চিলে বোটা বাংোলক  পাশ্চকস্তালনি অ্ন্তেগে 

কিাি শ্চবরুলে বভাট বিন এবং বাংোলক ভাে কলি, শ্চিনু্দ সংখ্যােশ্চিষ্ঠ  পশ্চিমবঙ্গ তেশ্চি কলি োলক ভািেীয় যুক্তিালেি অ্ন্তভুগ ক্ত কিাি িায় বিন।  

তারিখঃ িুন ২০, ২১, ২৭ এবং ২৮, ২০২০। সকাে ১১ টা EDT, সন্ধ্যা ৮:৩০ টা ভািেীয় সময়, শ্চবলকে ৪ বট UK সময়। প্রশ্চেটি অ্শ্চিলবশলনি সময়সীমা 

৯০ শ্চমশ্চনট। বক্তা ও অ্ংশগ্রিণকািীিা উত্তি আলমশ্চিকা, ইউলিাপ, অ্লেশ্চেয়া, আশ্চিকা, মিযপ্রাচ্য, িাপান এবং ভািে বেলক সশ্চিশ্চেে িলবন।  অ্নুষ্ঠানটি 

বাংো ভাষায় সংেঠিে িলব এবং এটিি বকান প্রলবশমূেয বনই। সকেলকই অ্নুষ্ঠান শুরু িওয়াি পূলবগই শ্চনলিি নাম নশ্চেভুক্ত কিলে িলব।  

১ম রিন – শরনবাি, জুন ২০: অরতরি বক্তাগণ: 

--- অধ্যাপক শরদিন্দ ুমুখাদজি , ঐতিহাতেক, তিতি তবশ্বতবিযালে; সমম্বার ICHR (Indian Council of Historical Research) 

--- শ্রী সঞ্জীব সান্যাল, মুখ্য অ্েগননশ্চেক উপলিষ্টা ভািেীয় অ্েগমন্ত্রক।  

--- শ্রী সন্দীপ চক্রবতী, মাননীয় মিাদূে ভািেীয় দূোবাস, (কনসুলেট বিলনিাে অ্ফ ইশ্চিয়া), শ্চনউ ইয়কগ ।  

--- শ্রী অমু্বজ মহারি, ইশ্চিয়ান ইন্সটিটিউট অ্ফ মযালনিলমন্ট কেকাো।  

প্রথম দিনন্র দিদিও ররকদিি িং রিখনে এইখানন্ দিক করুন্।  

 

২য় রিন – িরববাি, জুন ২১: অরতরি বক্তাগণ: 

--- শ্রী তিাগত িায়, মাননীয় েভনগি, বমঘােয়, ভািে। 

--- শ্রী তপন ঘ াষ, বেখ্ক, েলবষক, সামাশ্চিক ও িািননশ্চেক আলন্দােলনি বনো। 

--- শ্রী রিয়িশী িত্ত, বেখ্ক এবং সামাশ্চিক ইশ্চেিালসি েলবষক। 

দিেীয় দিনন্র দিদিও ররকদিি িং রিখনে এইখানন্ দিক করুন্।   

https://youtu.be/40EESNVm9ao
https://youtu.be/tunT3jIfdLk
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৩য় রিন – শরনবাি, জুন ২৭: অরতরি বক্তাগণ:  

--- অধ্যাপক স্বরূপ িসাি ঘ াষ, শ্চিলিক্টি, এম.বক আিাি ইন্সটিটিউট অ্ফ এশ্চশয়ান স্টাশ্চিি, কেকাো।  

--- অধ্যাপক সবযসাচী ঘ াষ িরিিাি, শ্চবশ্চশষ্ট অ্িযাপক SUNY, প্রশ্চেষ্ঠাো ইশ্চিয়ান সাবকশ্চন্টলনন্ট পাটিগ শান এবং িকুলমলন্টশন বসন্টাি (ISPAD)।  

--- ডঃ ঘমারহত িায়, পশ্চিলবশশ্চবি এবং উদ্বাস্তু অ্শ্চিকাি অ্শ্চভযানকািী।  

--- শ্রী চন্দ্রচূড় ঘ াষ, শ্চমশন বনোশ্চি, সাংবাশ্চিক, েলবষক এবং বেখ্ক।  

--- ডঃ ঘিবিত্ত চক্রবতী, পূবগেন অ্িযাপক, আশুলোষ কলেক, কেকাো; িঃ শযামাপ্রসাি মুখ্াশ্চিগ ি প্রলপৌত্রী । 

েৃেীয় দিনন্র জন্য দন্নজর ন্াম ন্দথিুক্ত করনে এইখানন্ দিক করুন্।  

 

৪িথ রিন – িরববাি, জুন ২৮: অরতরি বক্তাগণ:  

--- শ্রী িরিদিব ঘসনগুপ্ত, শ্চবশ্চশষ্ট সাংবাশ্চিক, েলবষক এবং বেখ্ক।  

--- শ্রীমতী সং রমত্রা ঘচৌধু্িী, শ্চফল্ম বমকাি, বেশ্চখ্কা, সাংবাশ্চিক ও সমািকমী। 

--- শ্রী রপলু ভট্টাচার্থ, সঙ্গীে পশ্চিচ্ােক এবং োয়ক।  

--- শ্রী রবনায়ক বদন্দযাপাধ্যায়, কশ্চব।  

--- শ্রী শরমক রসংহ, োয়ক।  

চেুথি দিনন্র জন্য দন্নজর ন্াম ন্দথিুক্ত করনে এইখানন্ দিক করুন্।  

 

৫ম রিন – শরনবাি, জুলাই ৪: অরতরি বক্তাগণ: 

---ডঃ রবজয় আঢ্য, প্রশ্চসে সাংবাশ্চিক, বুশ্চেিীবী, বেখ্ক।  

বক্তলবযি শ্চবষয় - স্বামী শ্চবলবকানন্দ, শ্চিনু্দত্ব ও পশ্চিমবলঙ্গি িন্ম  

--- ডঃ িজত মমত্র - মলনাশ্চবি, বুশ্চেিীবী, মানবশ্চিকাি কমী  

বক্তলবযি শ্চবষয় - বিশভাে, বহু প্রিলন্মি উপি মানশ্চসক ক্ষে এবং িরুিী মানশ্চসক পুনবগাসন  

--- অযাডদভাদকট সৃ্মরতদলখা চক্রবতী, আইনিীবী, বেখ্ক ও বুশ্চেিীবী  

--- ডক্টি জয়া চযাটাজী, শ্চবজ্ঞানী, বেখ্ক ও বুশ্চেিীবী  

--- শ্রী িকাশ িাস - বুশ্চেিীবী, শ্চচ্ন্তক, মানবশ্চিকাি কমী  

--- শ্রী কাঞ্চন বযানাজী, বুশ্চেিীবী, বেখ্ক, সামাশ্চিক বনো 

পঞ্চম তিতনর জ্নয তনতজ্র নাম নতিভুক্ত করতি এইখ্াতন তিক করুন 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5539265221543770124
https://attendee.gotowebinar.com/register/4353517797289845516
https://attendee.gotowebinar.com/register/5211522795536854539
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৬ঠ রিন – িরববাি, জুলাই ৫: অরতরি বক্তাগণ:  

--- অধ্যাপক অরচিয রবশ্বাস, প্রাক্তন-ভাইস বচ্য়ািমযান, বেৌিবঙ্গ শ্চবশ্বশ্চবিযােয় এবং যািবপুি শ্চবশ্বশ্চবিযােয়।  

মুখ্য বক্তবযি শ্চবষয়: “বাঙাশ্চেয়ো আি বাঙাশ্চেি পশ্চিচ্য়”। 

--- অধ্যাপক রিরনতা মজুমিাি, িশগনশাস্ত্র এবং উইলমন্স স্টাশ্চিি, ইউশ্চনভাশ্চসগটি অ্ফ শ্চনউ বমশ্চিলকা।  

--- রমঃ রহদন্দাল ঘসনগুপ্ত, বযবসায়ী-উলিযাক্তা, সাংবাশ্চিক, বেখ্ক।  

--- শ্রীমতী ঘসামাঞ্জনা ভট্টাচার্থ, সাংবাশ্চিক এবং সমািকমী।  

--- রমঃ ঘশখি নস্কি, সমািকমী, েলবষক, বেখ্ক।  

--- ডঃ ঘিবদতাষ মজুমিাি, তবজ্ঞাশ্চনক, েলবষক, বেখ্ক।  

--- শ্রী কাঞ্চন বযানারজথ , েলবষক, বেখ্ক, সামাশ্চিক আলন্দােলনি বনো।  

ষষ্ঠ দিনন্র জন্য দন্নজর ন্াম ন্দথিুক্ত করনে এইখানন্ দিক করুন্ 

 

 

 

 

 

 

আলয়ািলন: 

'সৃ্মশ্চে ও বচ্েনা' এবং 'বাংো আবাি' 

www.sritiochetona.org  

www.banglaabar.org  

 

আি শ্চবশলি িানাি িনয শ্চনম্নশ্চেশ্চখ্ে ইলমলে শ্চনলিি শ্চিজ্ঞাসয পাঠান: 

 sritiochetona@gmail.com  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1594654007310328332
http://www.sritiochetona.org/
http://www.banglaabar.org/
mailto:sritiochetona@gmail.com

