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Concept Note 
 
Standing in the 75th year of independence of India, we should look back to the 
pre-independence era when freedom struggle was in full-swing. Now it is time 
when we should think in retrospect of how the two hundred years of the 
British rule over the Indian sub-continent have affected and shaped the 
economic, social and cultural structures of the subcontinent.  
 
We cannot shut our eyes to the fact that the glorious history of the freedom 
struggle keeps urging upon us the necessity to examine and analyses, standing 
in the twenty-first century, how far India has over the last decades, advanced 
and how much path of progress it has trodden towards its goal or destination 
since its independence. On the basis of our analysis, we should suggest how to 
advance India forward towards a better future. This webinar series aims to 
take on social onward movement, women empowerment, subaltern agitations, 
globalization and nature of literature and culture. 
 

Call for Papers 
 
In this context we cordially invite you to present papers at this series of 
webinars. You may choose other topics relevant to the theme of the 
conference. 
 

 

 

First Webinar 

16-17 March 2022 
 

Title 
Bharatbarsha’s Freedom Movement in a socio-economic, political or cultural 

perspective 
 

Last Date of Abstract Submission: 05.03.2022 
Last Date of Registration: 10.03.2022 

 

 



Second Webinar 

19-20 April 2022 
 

Title 
Literature and Culture of India on patriotism versus Angst of Partition 

 
Last Date of Abstract Submission: 05.04.2022 

Last Date of Registration: 10.04. 2022 
  
 

Third Webinar 

19-20 May 2022 
 

Title 
Post-independence Bharat and North-East India 

 
Last Date of Abstract Submission: 30.04.2022 

Last Date of Registration: 05.05.2022 
 
 

Fourth Webinar 

17-18 June 2022 
 

Title 
Post- independence Bharat and woman progress 

 
Last Date of Abstract Submission: 31.05.2022 

Last Date of Registration: 07.06.2022 
  
 

Fifth Webinar 

8-9 July 2022 
 

Title 
Array of literature and culture of post-independence Bharat:  Subaltern 

perspective 
 

Last Date of Abstract Submission: 20.06.2022 



Last Date of Registration: 27.06.2022 
 

Sixth Webinar 

04-05 August 2022 
 

Title 
Development and nature of Bengali literature and culture in post-

independence period. 
 

Last Date of Abstract Submission: 17.07.2022 
Last Date of Registration: 25.07.2022 

 

Registration Fee 

For Teachers and Researchers Rs 1000/$20 (for foreign participants), for 
Students Rs 500/$10 (for foreign participants) only. 

  
❖ Language: Abstract and full paper should be submitted either in Bangla or 

in English. If you submit your paper or abstract in Bangla, please use Avro 

Kalpurush Front or any other Unicode. Abstract should not be more than 

500 words. 
❖ Full papers should be submitted after each webinar. The papers submitted 

will be peer-reviewed before inclusion in an anthology.  

❖ Abstract should be Submitted through email: 

bharatbarsha2122@gmail.com 

 

Fee Submission Details 

Name of the Bank: Punjab National Bank 
Account Holder: Padma Kumari Chakma 

Account Number: 1507010154116 
Branch: GB Hospital 
IFSC: PUNB0150720 

 

 



 
 

Convener 

Dr. Malay Deb, 
Assistant Professor, Department of Bengali, Tripura University 

 

Joint Convener 

Dr. Padma Kumari Chakma, 
Assistant Professor, Department of Bengali, Tripura University 

 

If you have any query, please contact  

 
Dr. Malay Deb 

at email: malaydeb@tripurauniv.ac.in or 

on Mobile Number: +917002960174 or 
 

Dr. Padma Kumari Chakma 
at email: padmachakma@tripurauniv.ac.in or 

on Mobile Number: +919436186027 

 
WhatsApp link for paper presenters: 

 

https://chat.whatsapp.com/ELvZ7WVbxD1JUYkvs95o98 

 

 

 

 

 

mailto:malaydeb@tripurauniv.ac.in
mailto:padmachakma@tripurauniv.ac.in
https://chat.whatsapp.com/ELvZ7WVbxD1JUYkvs95o98
https://chat.whatsapp.com/ELvZ7WVbxD1JUYkvs95o98


মূি ধারিা 

স্বাধীনিার ৭৫ বছলর দ্াাঁতিল  আমালদ্র তিলর িাকালি হলব ভারিবলষজর স্বাধীনিা সাংগ্রালমর 

তদ্লক। প্রা  দু্’লশা বছলরর ইাংলরর্ শাসন ভারলির, ভারিবাসীর এবাং ভারিী  উপমহালদ্লশর কর্ 

আর্জ-সামাতর্ক, রার্ননতিক ও সাাংসৃ্কতিক ক্ষতি কলরতছি িার তহলসব এখলনা বাতক। তকন্তু 

ভারিবলষজর কগৌরবম  স্বাধীনিা সাংগ্রালমর ইতিহাস আমালদ্র অনুপ্রাতিি কলর। এই একুশ শিলক 

দ্াাঁতিল  আমালদ্র র্া অর্জন িার মূিযা লনর র্নয স্বাধীনিা সাংগ্রাম এবাং িার গতি-প্রকৃতি সম্পলকজ 

আলরা একবার আলিাচনার প্রল ার্ন।  

দ্ীর্জ সাংগ্রালমর পর ১৯৪৭ তিস্টালে ভারিবষজ কর্ স্বাধীনিা অর্জন কলরলছ িার স্বরূপটা তিক 

ককমন এবাং কসতদ্ন কর্ তশশু রালের র্ন্ম হল তছি, িার  পর্চিার তহলসব-তনলকশ, গতি-প্রকৃতি 

বুলে তনল ই আমালদ্র এলগালি হলব ভতবষযলির তদ্লক। িাই স্বাধীনিার পর ভারলির শাসক-

শাতসলির সম্পকজ, রার্ননতিক উত্থান-পিন, সামাতর্ক প্রগতি, নারী প্রগতি, তনম্নবগজী  আলদািন, 

তবশ্বা ন, সাতহিয ও সাংসৃ্কতি প্রভৃতি প্রসলে তবস্তাতরি আলিাচনার প্রল ার্ন। এই প্রিযাশা , কমাট 

ছ তট অনিাইন আলিাচনাচক্র আল ার্ন করবার পতরকল্পনা করা হল লছ। 

গলবষিাপি আহ্বান 

আগ্রহী গলবষক-প্রাবতিকলদ্র কালছ আমালদ্র আন্ততরক অনুলরাধ, আমালদ্র আল াতর্ি এই 

আলিাচনাচলক্র কর্াগ তদ্ল  আলিাচনাচক্রতটলক সমৃদ্ধ ও সািিযমতিি কলর কিািার র্নয।   

প্রর্ম আলিাচনাচক্র 
১৬-১৭ মাচজ ২০২২ 

 

তবষ  
ভারিবলষজর স্বাধীনিা আলদািন : আর্জ-সামাতর্ক, রার্ননতিক, সাাংসৃ্কতিক কপ্রক্ষাপট 

 

সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ০৫.০৩.২০২২ 
তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ১০ ০৩ ২০২২ 

 



তিিী  আলিাচনাচক্র 
১৯-২০ এতপ্রি ২০২২ 

 

তবষ  
ভারিবলষজর সাতহিয ও সাংসৃ্কতি : কদ্শলপ্রলমর গরর্ বনাম কদ্শভালগর র্ন্ত্রিা 

 

সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ০৫.০৪.২০২২ 
তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ১০.০৪.২০২২ 

 

িৃিী  আলিাচনাচক্র 
১৯-২০ কম ২০২২ 

 

তবষ  
স্বাধীনিা উত্তর ভারি ও উত্তর-পূবজ ভারি 

 

সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ৩০.০৪.২০২২ 
তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ০৫.০৫.২০২২ 

 

 
চিুর্জ আলিাচনাচক্র 
১৭-১৮ রু্ন ২০২২ 

 

তবষ  
স্বাধীনিা-উত্তর ভারি ও নারী প্রগতি 

 
সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ৩১.০৫.২০২২ 

তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ০৭.০৬.২০২২ 
 
 
 
 
 
 



পঞ্চম আলিাচনাচক্র 
৮-৯ রু্িাই ২০২২ 

 

তবষ  
স্বাধীনিা উত্তর ভারলির সামাতর্ক ও সাাংসৃ্কতিক তবনযাস : তনম্নবগজী  কপ্রতক্ষি 

 

সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ২০.০৬.২০২২ 
তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ২৭.০৬.২০২২ 

 
ষষ্ঠ আলিাচনাচক্র 

০৪-০৫ অগাস্ট ২০২২ 
 

তবষ  
৪৭’ পরবিজী বাাংিা সাতহিয ও সাংসৃ্কতির গতি-প্রকৃতি 

 
সারসাংলক্ষপ র্মা কদ্বার কশষ িাতরখ : ১৫.০৭.২০২২ 

তনবিীকরলির অতন্তম িাতরখ :  ২৫.০৭.২০২২ 
 

তনবিীকরি চাাঁদ্া 

তশক্ষক ও গলবষক ১০০০ টাকা,  ছাি ৫০০ টাকা। 

সারসাংলক্ষপ এবাং প্রবি বাাংিা  ইাংলরতর্ ভাষা  কপ্ররি করা র্ালব। বাাংিার কক্ষলি অভ্র কািপুরুষ বা ইউতনলকাড 

বযবহার বাঞ্ছনী । সারাংলক্ষলপর শে সাংখযা অনতধক ৫০০। সমূ্পিজ প্রবি তনতদ্জষ্ট আলিাচনাচলক্র উপস্থাপলনর পূলবজ 

ইলমলি র্মা করলি হলব। কপ্রতরি প্রবিগুতি তবলশষজ্ঞমিিীর অনুমতি সালপলক্ষ গ্রন্থাকালর প্রকাতশি হলব।   

আহ্বা ক 

ড. মি  কদ্ব 
সহকারী অধযাপক, বাাংিা তবভাগ, তিপুরা তবশ্বতবদ্যাি  

 

রু্গ্ম আহ্বা ক 

ড. পদ্ম কুমারী চাকমা 
সহকারী অধযাপক, বাাংিা তবভাগ, তিপুরা তবশ্বতবদ্যাি  


