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গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয় আৰু দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  মহ বিদ্য লয়ৰ অসমীয়  বিভ গৰ যুটীয়  উদদ্য গত স্ন তক বিক্ষ ৰ্থীৰ 
ি দি ৰ বযযক পযথ য়ৰ আদল চন  চক্ৰ 

(দকৱল বিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্য লয়ৰ অধীনস্থ মহ বিদ্য লয়ৰ অসমীয়  বিভ গত অধযয়নৰত বিক্ষ ৰ্থীৰ ি দি) 
বদ্ন াংকঃ ২২ আৰু ২৩ অদট িৰ, ২০২২ 

ম ধযমঃ অনল ইন 

বনমন্ত্ৰণ 
আদয় যক সবমবত 

 
শ্ৰদ্ধ ভ যদনষু, 

নমস্ক ৰ গ্ৰহণ কবৰি। আদপ ন দল কক যন িলল প ই সুখী হহদ  াঁ 
দয, গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয় আৰু দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  
মহ বিদ্য লয়ৰ অসমীয়  বিভ দগ অহ  ২২ আৰু ২৩ অদট িৰ, 
২০২২ ত বৰদখ অনল ইন ম ধযদমদৰ “অসমীয়  স বহতযৰ িুৰঞ্জী 
আৰু অসমৰ সাংসৃ্কবত অধযয়নঃ অধযয়নৰ বভন্ন ম ত্ৰ ” িীষথক এখবন 
ৰ বযযক পযথ য়ৰ   ত্ৰ আদল চন  চক্ৰ আদয় যন কবৰদ  াঁ। আি  
কদৰ াঁ আদপ ন দল কৰ সবক্ৰয় অাংিগ্ৰহণ আৰু সহদয বগত ই 
আম ৰ এই বিদ্য য়তবনক প্ৰয় সক সফল কবৰ তুবলি। 

 

মুখয উপদদ্ষ্ ঃ ি০ সিযস চী মহন্ত, অধযক্ষ, গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয়। 
ি০ ৰবঞ্জত কুম ৰ িৰদ্লল, অধযক্ষ, দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  
মহ বিদ্য লয়। 
উপদদ্ষ্ ঃ নীল বক্ষ দচবতয় , বিভ গীয় প্ৰধ ন, অসমীয়  বিভ গ, 
গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয়। 
ি০ চণ্ডীচৰণ দগ স্ব মী, বিভ গীয় প্ৰধ ন, অসমীয়  বিভ গ, দদ্ৰগ াঁও 
কমল দু্ৱৰ  মহ বিদ্য লয়। 
আদল চন  চক্ৰৰ সমন্বয়কঃ দদ্ৱয নী িকলীয় ল, ি০ অাংকুৰ দ্ত্ত, 
সহক ৰী অধয পক, গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয়। 
ি০ মবণক  চুতীয় , মৃদু্ল মৰ ণ, সহক ৰী অধয পক, দদ্ৰগ াঁও কমল 
দু্ৱৰ  মহ বিদ্য লয়। 
সদ্সযঃ প্ৰণৱ দু্ৱৰ , ৰুণযুন হ যবৰক , বপ্ৰয়ম  বদ্বহঙ্গীয় , সহদয গী 
অধয পক, গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয়। 
ল ৱণয িৰ , সহদয গী অধয পক, দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  মহ বিদ্য য়। 
অমল চন্দ্ৰ দ্ স, যুবিলী িইকীয় , সহক ৰী অধয পক, দদ্ৰগ াঁও 
কমল দু্ৱৰ  মহ বিদ্য লয়। 

ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আল াচনা চক্ৰ 

ি০ ৰবঞ্জত কুম ৰ িৰদ্লল 
অধযক্ষ, দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  

মহ বিদ্য লয় 
 

ি০ মবণক  চুতীয়  
মৃদু্ল মৰ ণ 

সমন্বয়ক, ৰ বযযক পযথ য়ৰ   ত্ৰ 

আদল চন  চক্ৰ 

ি০ সিযস চী মহন্ত 
অধযক্ষ, গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয় 
 
দদ্ৱয নী িকলীয় ল 
ি০ অাংকুৰ দ্ত্ত 
সমন্বয়ক, ৰ বযযক পযথ য়ৰ   ত্ৰ 

আদল চন  চক্ৰ 



 উপ-বিষয়ঃ 

 অসমীয়  স বহতযৰ িুৰঞ্জী আৰু অসমীয়  স বহতযৰ িুৰঞ্জী প্ৰদণত  
 অসমীয়  স বহতযৰ যুগ বিভ যন 
 অসমীয়  দল কস বহতযৰ বিবভন্ন বিধ  ি  প্ৰক ৰ 
 অসমীয়  দল ক কবিত  
 অসমীয়  দল কস বহতযৰ স বহবতযক দসৌন্দযথ, দল কস বহতযত প্ৰবতফবলত অসমীয়  সম য-সাংসৃ্কবত 
 বিবভন্ন যুগৰ (প্ৰত্ন ি  আবদ্, মধয আৰু আধুবনক) স বহতযৰ স ম বযক আৰু দিৌবদ্ধক পটভূবম 
 প্ৰ ক্-িাংকৰী যুগৰ স বহতয আৰু স বহবতযক 
 িাংকৰী যুগৰ স বহতয আৰু স বহবতযক 
 িাংকদৰ ত্তৰ যুগৰ স বহতয (চবৰত স বহতয, িুৰঞ্জী স বহতয, িযৱহ বৰক জ্ঞ নৰ স বহতয) আৰু স বহবতযক 
 আধুবনক অসমীয়  ভ ষ -স বহতযৰ প্ৰবতষ্ঠ ত বম দনৰীসকলৰ ভূবমক  
 অসমীয়  ভ ষ -স বহতযৰ বিক িত আদল চনীৰ (অৰুদন দ্ই, দয ন কী, ি াঁহী, আৱ হন, যয়ন্তী, ৰ মদধনু) ভূবমক  
 অসমীয়  ক িয স বহতযৰ বিক িত দয ন কী যুগৰ কবিসকলৰ ভূবমক  
 আৱ হন যুগৰ গল্প স বহতয 
 আধুবনক ক লৰ অসমীয়  কবি (চন্দ্ৰকুম ৰ আগৰৱ ল , নৱক ন্ত িৰুৱ , নীলমবণ ফুকন আৰু কৰিী দিক  

হ যবৰক ) আৰু কবিত  
 স ম্প্ৰবতক অসমীয়  স বহতয (কবিত , গল্প আৰু বিশু স বহতয) আৰু স বহবতযক 
 অসমীয়  ন টকৰ গবত-প্ৰকৃবত 
 পুৰবণ অসমীয়  ন টক আৰু ন টযক ৰ (িাংকৰদদ্ৱ, ম ধৱদদ্ৱ) 
 আধুবনক অসমীয়  ন টক আৰু ন টযক ৰ (পদ্মন ৰ্ দগ হ বিিৰুৱ , দযয বতপ্ৰস দ্ আগৰৱ ল , অৰুণ িমথ , দয দগন 

দচবতয় ) 
 অসমৰ সাংসৃ্কবত আৰু অসমীয়  সাংসৃ্কবতৰ হিবিষ্য 
 অসমীয়  য বত গঠনত প্ৰয তীয় উপ দ্ ন 
 অসমৰ সাংসৃ্কবত আৰু সমন্বয় 
 অসমৰ বিবভন্ন যনদগ ষ্ঠীৰ (বমবচাং আৰু দস দণ ৱ ল ক  ৰী) দল ক চ ৰ আৰু দল কবিশ্ব স 
 অসমৰ বিবভন্ন যনদগ ষ্ঠীৰ (িদড়  আৰু ক বিথ) স যপ ৰ আৰু অয়-অলাংক ৰ 
 অসমৰ স্থ পতয-ভ স্কযথৰ ইবতহ স আৰু বিদিষত্ব 
 মূল বিষয়ৰ লগত সম্পবকথত আন বযদক দন  বিষয়। 

 

 
 

সন্ম নীয় বিক্ষক িনু্ধসকলললঃ 

আদল চন  চক্ৰৰ ি দি বনিথ চন কৰ  মূল বিষয় আৰু উপ-বিষয়সমূহ বিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্য লয়ৰ স্ন তক পযথ য়ৰ অসমীয়  উচ্চম ন প ঠযক্ৰমৰ C-1, C-2, C-6, C-7 আৰু C-11 ক কতৰ অন্তগথত। 

এই আদল চন  চক্ৰৰ দয দগবদ্ বিক্ষ ৰ্থীসকদল গদৱষণ মূলক দৃ্বষ্ভাংগীদৰ অসমীয়  স বহতযৰ িুৰঞ্জী আৰু অসমৰ সাংসৃ্কবতৰ অন্তগথত বিষয় দকতদি ৰ অধযয়নৰ সুদয গ ল ভ কবৰি। িতথম ন অসমীয়  

উচ্চম নৰ প ঠযক্ৰমত প্ৰকল্প ি  গদৱষণ ৰ দ্দৰ বিষয় অন্তভুথক্ত কৰ  হহদ । অন গত বদ্নত নতুন বিক্ষ নীবতদয় আবনিলগীয়  পবৰৱবতথত বিক্ষ -িযৱস্থ ৰ লগত সম দয যন কৰ ৰ দক্ষত্ৰত আৰু 

লগদত উচ্চ বিক্ষ ৰ দক্ষত্ৰদত  এদন অনুিীলদন বিক্ষ ৰ্থীসকলক উপকৃত কবৰি িুবল ভি  হহদ । বিক্ষ ৰ্থীসকদল এই অনুিীলনৰ দয দগবদ্ দকৱল মহ বিদ্য লয়ৰ দচৌহদ্দত সীবমত ন ৰ্ বক এক 

িহল দপ্ৰক্ষ পটত আত্ম-মূলয য়ন কৰ ৰ সুদয গ ল ভ কবৰি িুবল ভি  হহদ । বিক্ষ ৰ্থী সম যৰ উপক ৰৰ প্ৰবত লক্ষয ৰ বখ মহ বিদ্য লয়ৰ সন্ম নীয় বিক্ষক িনু্ধসকলক বনযৰ বনযৰ মহ বিদ্য লয়ৰ 

বিক্ষ ৰ্থীসকলক এই আদল চন  চক্ৰত অাংিগ্ৰহণৰ ি দি উৎস বহত কবৰিলল আৰু লগদত প্ৰদয় যনীয় সহ য়-সহদয বগত  আগিঢ় ই গড়গ াঁও মহ বিদ্য লয় আৰু দদ্ৰগ াঁও কমল দু্ৱৰ  মহ বিদ্য লয়ৰ 

অসমীয়  বিভ গৰ এই প্ৰদচষ্  সফল কবৰ তুবলি িুবল আি  কবৰদল াঁ। 



 

 

আদল চন -পত্ৰ দপ্ৰৰণৰ বনদদ্থিন ঃ 
  

(বিক্ষ ৰ্থীসকলক আদল চন -পত্ৰৰ স ৰ াংি আৰু মূল পত্ৰ প্ৰস্তুত আৰু দপ্ৰৰণ কৰ ৰ সময়ত তলৰ বনয়ম ৱলীসমূহ 
ম বন চবলিলল অনুদৰ ধ যদন ৱ  হহদ ।) 
     

 আদল চন -পত্ৰসমূহ দকৱল বিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্য লয়ৰ অধীনস্থ 
মহ বিদ্য লয়ৰ অসমীয়  বিভ গত অধযয়নৰত স্ন তক পযথ য়ৰ 
বিক্ষ ৰ্থীসকদল (এককভ দৱ ি  ২-৩ যদন দ্লীয়ভ দৱ) 
দতওাঁদল কৰ দক দন  বিক্ষকৰ তত্ত্ব ৱধ নত অসমীয়  ভ ষ ত প্ৰস্তুত 
কবৰি প বৰি। 

 আদল চন -পত্ৰৰ স ৰ াংি ১৫০-২০০ িব্দৰ বভতৰত হ’ি ল বগি 
আৰু বিষয়ৰ লগত সম্পবকথত ৪-৫ ট  িীযিব্দৰ উদেখ ৰ্ বকি 
ল বগি। 

  মূল আদল চন -পত্ৰৰ িব্দ সাংখয  ১২০০-১৫০০ৰ বভতৰত সীবমত 
হ’ি ল বগি। অাংিগ্ৰহণক ৰীসকদল দতওাঁদল কৰ ন ম, 
তত্ত্ব ৱধ য়কৰ ন ম, মহ বিদ্য লয়ৰ ন ম, দশ্ৰণী আৰু দয গ দয গৰ 
তৰ্য (ফ’ন নাং আৰু ই-দমইল আইবি) স্পষ্লক উদেখ কবৰি 
ল বগি। 

 স ৰ াংি আৰু মূল আদল চন -পত্ৰসমূহ MS-Word (ইউবনক’িত 
ট ইপ কবৰ) অৰ্ি  দপযদমক ৰত ট ইপ কবৰ (Geetanjali 
Font, Font Size: 14) Mail 
(seminardkdgc@gmail.com) কবৰি ল বগি। 

   

 

 

আদল চন -পত্ৰৰ ম ন, দমৌবলক বচন্ত -ধ ৰণ  আৰু উপস্থ পন হিলীৰ (দমৌবখকভ দৱ 
বিষয় উপস্থ পন, PPT আবদ্) বভবত্তত বতবনগৰ কী অাংিগ্ৰহণক ৰীলল বিদিষ িাঁট  
আগিদঢ় ৱ  হ’ি। 

 
 

আদল চন -পত্ৰ উপস্থ পনক ৰীসকলৰ লগদত পঞ্জীয়ন কৰ  সকদল  অাংিগ্ৰহণক ৰী আৰু বিক্ষক 
তত্ত্ব ৱধ য়কক প্ৰম ণপত্ৰ বদ্য়  হ’ি। এযন বিক্ষক তত্ত্ব ৱধ য়দক দকৱল এযন বিক্ষ ৰ্থী ি  বিক্ষ ৰ্থীৰ দ্ল 
এদক ট ৰদহ দ্ বয়ত্ব ল’ি প বৰি। 

 

 আদল চন -পত্ৰৰ স ৰ াংি যম  বদ্য় ৰ দিষ ত বৰখঃ ১২-১০-২০২২ 

 সমূ্পণথ আদল চন -পত্ৰ যম  বদ্য় ৰ দিষ ত বৰখঃ ১৬-১০-২০২২ 

 আগ্ৰহীসকদল তলত উদেখ কৰ  বলাংকৰ দয দগবদ্ WhatsApp Groupত সাংদয গ হ’ি প বৰি। পৰৱতথী সময়ত 
WhatsApp Groupদতই পঞ্জীয়ন বলাংক বদ্য়  হ’ি। 

দয গ দয গৰ সবিদিষঃ 

 

WhatsApp Group Link: 

 

Contact: 

 

Email: 

https://chat.whatsapp.com/Hw27kn9cTVb3

zNGFoQ1L3v 

৯১০১৩৩৭৭০৭, ৯৮৫৪৭০৭০১৪ 

৯৮৫৪৮৪৪১০৪, ৭০০২৯৭১০০২ 
seminardkdgc@gmail.com 

 

পঞ্জীয়নৰ ম চুলঃ 
  ত্ৰ+বিক্ষক তত্ত্ব ৱধ য়কঃ ১৫০/- (আদল চন -পত্ৰসহ) 
  ত্ৰ-  ত্ৰীঃ ৫০/- (আদল চন -পত্ৰবিহীন উপবস্থবত) 

https://chat.whatsapp.com/Hw27kn9cTVb3zNGFoQ1L3v
https://chat.whatsapp.com/Hw27kn9cTVb3zNGFoQ1L3v

