
 

 

         বাংলােদশ িফ
 আকাইভ 

          তথ� ম�ণালয় 
 

বাংলােদশ িফ
 আকাইেভর ২০১৮ - ২০১৯ অথ  বছেরর গেবষণা সং"া# $সিমনােরর িসিডউল : 
"ঃ 
নং 

$সিমনােরর তািরখ, সময় 
ও +ান 

 গেবষেকর নাম ও ,ঠকানা গেবষণার িবষয় ত.াবধায়েকর নাম 

০১ ০৪/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

মাহফুজ িস"#কী 
৭৮/১, ৪থ � তলা, ভগারগিলর 

পাে+ �,  
আরামবাগ, ঢাকা-১০০০। 

,সয়দ হাসান ইমাম- এর জীবন ও কম � ড. সােজদুল আওয়াল 
চল"12 িশ3ক ও গেবষক 

 

০২ ০৬/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

নাবীল আল জাহান 
বািড় নং-০৮, �রাড নং-০২, 
7পনগর আবািসক  এলাকা, 
িমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

Representation of the Historical 7th March Speech of 

Bangabandhu in the Films of Liberation War of 

Bangladesh 

,সয়দ হাসান ইমাম 
িবিশ8 চল"12 ব9":; 

 

০৩ ১০/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

�মাঃ সােজদুল ইসলাম 
বািড় নং-২৪৮, =ক-এফ, �রাড 
নং-০২, বসু>রা আবািসক 

এলাকা, ঢাকা-১২২৯। 

বাংলার পেটর গান: িব+ চল"12 ইিতহােসর 
এক?ট উেপি3ত অধ9ায় উেCাচন 

জনাব উDল মEল 
�চয়ারম9ান  

িমিডয়া ও জান �ািলজম Fািডজ 

িবভাগ, 
জাহাGীর নগর িব+িবদ9ালয়, সাভার, 

ঢাকা। 
০৪ ১১/০৩/২০১৯ 

িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনারহল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

ব7ন দাস 
িডেরHর, "Iেয়?টভ, 

িনউিJয়াস িল. িনেকতন, 
Kলশান-১, ঢাকা। 

বাংলােদেশর চল"1ে2 বষ �া ড. অপেরশ কুমার ব9ানাজL 
পিরচালক 

বাংলা একােডিম, ঢাকা। 
 

০৫ ১২/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

�মাঃ আশরাফুNামান (আবীর 
�OP) 

?ঠকানা এপাট�েমR, Sাট-৭/এ, 
২৯/১, পুরানা পTন, পTন, 

ঢাকা-১০০০। 

বাংলােদেশ চল"12 িবষেয় UািতPািনক িশ3ার 
অতীত ও বত�মান 

ড. জািকর �হােসন রাজ ু

অধ9াপক  

িমিডয়া এE কিমউিনেকশন 
িডপাট�েমR, ইনিডেপেER 

ইউিনভািস �?ট অব বাংলােদশ, ঢাকা। 
০৬ ১৩/০৩/২০১৯ 

িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

ইসমত �জিরন 
বািড় নং-১৩ (৪থ � তলা), =ক-এ, 
নেবাদয় হাউ"জং Uধান সড়ক, 

�মাহাVদপরু, ঢাকা। 

সুদ3 অিভেনতা আেনায়ার �হােসন : জীবন ও 
কম � 

জনাব অনুপম হায়াৎ 
চল"12 গেবষক, �লখক ও িশ3ক 

 

০৭ ১৪/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

নািফসা �হােসন 
৪০/২/িব, "ঝগাতলা, ঢাকা-

১২০৯। 
 

বাংলােদেশর �লাক-কািহনী িভিZক চল"1ে2 
নারী চিরে2র উপ[াপনা 

ড. কােবরী গােয়ন 
�চয়ারম9ান  

গণেযাগােগােযাগ ও সাংবািদকতা 
িবভাগ, 

ঢাকা িব+িবদ9ালয়, ঢাকা। 
০৮ ১৮/০৩/২০১৯ 

সকাল ১০.৩০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

^ভ কম �কার 
Uভাষক, বাংলােদশ �Uস 

ইনিF?টউট, ০৩ সািক�ট হাউজ 

�রাড, ঢাকা-১০০০। 

মু":যু_ িবষয়ক চল"1ে2 জািতর জনক বGব>ু 
�শখ মু"জবরু রহমান- এর উপ[াপন : এক?ট 

পয �ােলাচনা 

জনাব Uদীপ কুমার পােE 

অধ9াপক  

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ,  
রাজশাহী িব+িবদ9ালয়, রাজশাহী। 

০৯ ১৮/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

 

7খসানা কিরম 
Sাট নং-৭/িব, ১৪২ 

�লকসাক�াস, কলাবাগান, 
ধানম"E, ঢাকা-১২০৫। 

মু":যুে_র ইিতহাস সংর3েণ চল"1ে2র 
ভূিমকা 

ড. �মাহাVদ জাহাGীর �হােসন 
চল"12 গেবষক ও �লখক 

 

১০ ১৯/০৩/২০১৯ 
সকাল ১০.৩০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

তািরসা রহমান 
Uযেa-ড. হািববুর রহমান,  

সহকারী অধ9াপক, �ফাকেলার 
িবভাগ, রাজশাহী িব+িবদ9ালয়, 

রাজশাহী। 

বাংলােদেশর মু":যু_িভিZক চল"1ে2 �লাকজ 

ঐিতহ9 
জনাব আল জািবর 
সহকারী অধ9াপক  

িথেয়টার এE পারফরেমc িবভাগ, 
জাতীয় কবী কাজী নজ7ল ইসলাম 
িব+িবদ9ালয়, "2শাল, ময়মনিসংহ। 

১১ ১৯/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 

ফািতমা-তdজ-জহd রা 
Uযেa-ড. হািববুর রহমান,  

বাংলা চল"1ে2 �জEার ,বষম9: এক?ট 
পয �ােলাচনা 

ড. হািববুর রহমান 
সহকারী অধ9াপক, �ফাকেলার িবভাগ 



 

 

�সিমনার হল 
বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 

ঢাকা। 
 

সহকারী অধ9াপক, �ফাকেলার 
িবভাগ, 

রাজশাহী িব+িবদ9ালয়, 
রাজশাহী। 

রাজশাহী িব+িবদ9ালয়, রাজশাহী। 
 

১২ ২০/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

লাবনী আ:ার 
বাসা নং-৬৪/১০, ৪থ � তলা, 
খােলর পাড়, দা7স সালাম 
�রাড, দা7স সালাম, ঢাকা। 

 

বাংলােদেশর চল"1ে2 সািহেত9র eপাfর ও 
UাসিGকতা 

জনাব মঈনু#ীন খােলদ 
চল"12 ও িশh সমােলাচক 

 

১৩ ২১/০৩/২০১৯ 
িবকাল ৩.০০টায় 
�সিমনার হল 

বাংলােদশ িফ� আক�াইভ, 
ঢাকা। 

মিনরা শরিমন 
িসিনয়র Uভাষক, িফ� এE 

িমিডয়া িবভাগ, iীন 
িব+িবদ9ালয় বাংলােদশ, ঢাকা 

ও  
ড. �মাঃ আফজাল �হােসন 

খান 
সহকারী অধ9াপক,  

িফ� এE িমিডয়া িবভাগ,  
iীন িব+িবদ9ালয় বাংলােদশ, 

ঢাকা। 

Representation of Visual Language and Aesthetics in the 

film of Zohir Raihan 
ড. ফাহিমদুল হক 

অধ9াপক 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ, 
ঢাকা িব+িবদ9ালয়, ঢাকা। 

 

 


