
                                                                                         
 

অসমীয়া সািহত  সি লনী আৰ  ৰঙাপৰা মহািবদ ালয়ৰ যু য়া উেদ াগত আেয়ািজত 

ৰা য় আেলাচনা-চ  (অফলাইন) 

িবষয়: অসমীয়া ভাষা আৰ  সািহত : আ িত াৰ ইিতহাস আৰ  বতমান সময়ৰ ত া ান 
National Seminar (Offline) on 

“Assamese Language and Literature:  
History of Self-Determination and Present-Day Challenges” 

Organised by: 
Asomiya Sahitya Sanmilani & Rangapara College 

তািৰখ: ১১ আৰ  ১২ ফ ৱাৰী ২০২২ 
Dates: 11 & 12 February 2022 

ান: ৰঙাপৰা মহািবদ ালয়, শািণতপৰু িজলা, অসম 
Venue: Rangapara College, Sonitpur District, Assam 

 

আেলাচনা-চ ৰ মূল িবষয়ব  

(গেৱষণা-প  অসমীয়া আৰ  ইংৰাজী উভয় ভাষােতই িদব পৰা যাব) 

অসমীয়া সািহত  সি লনীৰ িত া িদবসৰ লগত স্ংগিত ৰািখ ২০২২ চনৰ ফ ৱাৰী মাহৰ ১১ আৰ  ১২ 

তািৰেখ শািণতপুৰ িজলাি ত ৰঙাপৰা মহািবদ ালয়ৰ সেত যু য়া উেদ াগত এখিন ৰা য় পযায়ৰ 

অফলাইন আেলাচনা-চ ৰ আেয়াজন কৰা হেছ। উ  আেলাচনা-চ খনত ঊনিবংশ শিতকাৰ 

আৰ িণেৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আৰ  সািহত ই ইয়াৰ সুকীয়া অি  আৰ  পিৰিচিতক বিল  ৰ পত 

উপ াপন কৰাৰ অেথ কেনদেৰ সং াম কিৰিছল, সই িবষয়ত আেলাকপাত কৰাৰ লগেত বতমান সময়ত 

ভাষােটাৰ চাৰ আৰ  সাৰৰ ত দখা িদয়া সমস াসমূহৰ িবষেয়ও গভীৰভােৱ মনন-িচ ন কৰা হ’ব। 

আধুিনক াপটত ভাষা আৰ  সািহত ৰ সংগৰ সেত জাতীয়তােবাধৰ ও জিড়ত হ আেছ আৰ  

কৃত জাতীয়তােবাধৰ অনুধাৱন কৰাৰ বােব ইিতহাস- চতন ৰ িবকাশ অিতৈক েয়াজনীয়। ভাষা-

সািহত ৰ ইিতহাস-পিৰ মা কৱল এলািন লখক আৰ  সািহত কৃিতৰ সময়ানু িমক বণনােতই সীিমত 

নহয়; বৰ  ই কলা ক-না িনক িচ াৰ লগেত কােনা এক সমাজৰ সাং ৃ িতক-ৰাজৈনিতক-অথৈনিতক 

িদশসমূহেকা সামিৰ লয়। অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ িবকাশ আৰ  উ ৰণৰ েতা ইয়াৰ ব িত ম ঘটা 



নাই। সবভাৰতীয় ভািষক-সািহিত ক দৃ ভংগীৰ লগেত অসমৰ িনজ  অৱি িত আৰ  ইয়াৰ া ীয় 

চতনাক সমা ৰালভােৱ অধ য়ন কৰােটা এই আেলাচনা-চ খনৰ এক িবেশষ উে শ  হ’ব।  

 উি িখত াপটৰ আধাৰত আেলাচনা-চ খনত তলত িদয়া িবষয়সমূহৰ লগত সংগিত ৰািখ 

গেৱষণা-প ৰ আ ান জেনাৱা হ’ল। 

১/ অসমীয়া সািহত ত ইিতহাস- চতনা 

২/ আয মূলীয় ভাষা িহচােপ অসমীয়া ভাষাৰ িবকাশ 

৩/ াক-আধুিনক অসমীয়া সািহত ত সবভাৰতীয় চতনা 

৪/ আধুিনক অসমীয়া সািহত ৰ আ হপুৰ ষ িহচােপ শ ৰেদৱ আৰ  মাধৱেদৱ 

৫/ অসমীয়া ভাষাৰ আ িত াৰ ইিতহাসত িমছেনিৰসকলৰ অৱদান 

৬/ আন ৰাম ঢ়কীয়াল ফুকন আৰ  অসমীয়া ভাষা 

৭/ হমচ  বৰ ৱা আৰ  সং াৰধমী-ব ংগা ক সািহত  

৮/ ল ীনাথ বজবৰ ৱা আৰ  অসমীয়া ভাষাৰ অি -সং াম 

৯/ বাণীকা  কাকিতৰ অসমীয়া ভাষা-সািহত  চচা 

১০/ অসমীয়া ভাষাৰ আনু ািনক অধ য়ন 

১১/ অসম আে ালনৰ াপটত অসমীয়া সািহত  

১২/ িডিজেটল মাধ মত অসমীয়া ভাষা-সািহত  চচা 
 

গেৱষণা-প  অসমীয়া আৰ  ইংৰাজী উভয়  ভাষােতই িদব পৰা যাব। 

গেৱষণাৰ সাৰ-প  জমা লাৱাৰ শষ তািৰখ: ১৮ জানৱুাৰী, ২০২২ 

গেৱষণাৰ সাৰ-প  অনেুমাদন জেনাৱা তািৰখ: ২৫ জানুৱাৰী, ২০২২ 

গেৱষণাৰ সাৰ-প  ৰণ কৰা ই’ মইল: sanmilani.seminar@gmail.com 

প ীয়নৰ শষ তািৰখ: ৩১ জানুৱাৰী, ২০২২ 

প ীয়নৰ মাচুল: ১২০০ টকা (িশ কৰ বােব) আৰ  ৮০০ টকা (গেৱষক আৰ  িশ াথীৰ বােব) 

 

                        ড° মকুুল চ ৱ ী               ড° ৰ ন কিলতা 

  কায কৰী সভাপিত, অসমীয়া সািহত  সি লনী   অধ , ৰঙাপৰা মহািবদ ালয় 
 

   ড° ধূ  শমা (সম য়ক)                         ড° অি নী কুমাৰ ডকা (সম য়ক) 

    ধান স াদক, অসমীয়া সািহত  সি লনী        সহকাৰী অধ াপক আৰ  িবভাগীয় মুৰ ী 

       ৰঙাপৰা মহািবদ ালয় 


