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GOOGH BEHAN PANGHANAN

BANMA UT{IUENSITY

Nagar, Vivekananda Street, Cooch Behar - 736101, West Bengal, lndia

230218;Ph. & Fax:

Ref. No.: F138.V1/ NEG|0624-22

: i nfo@cbpbu.ac.in Website : wu,rir.cbpbu:ac.in

Date:25.04.2022

As directed by the Hon'ble Vice-Chancellor, Cooch Behar Panchanan Barma University, it is
hereby notified for general information to all concemed to find herewith the Detailed Programme
Schedule @oth in Bengali Yersion & English Version) of the Annual Cultural Programme2022 of t};re said University scheduled to be held on and from 17.05.2022 to 20.05.2022 rnthe
said University (copy enclosed).

All concemed are requested to act accordingly.
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Cooch Behar Panchanan Barma University

In communication to:

l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.

12.
13.
14.

15.

The Hon'ble Vice-Chancellor, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Dean, Faculty of Post-Graduate Studies in Arts, Fine Arts, Performing Art and traditional Art
Forms, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Dean, Faculty of Post-Graduate Studies in Science, Technology and Vocational Studies, Cooch
Behar Panchanan Barma University.
The Finance Officer, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Controller of Examination, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Inspector of College, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Development Officer, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Audit & Accounts Officer, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Assistant Registraq Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Assistant Controller of Examination, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The System Administrator, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Assistant Librarian, Cooch Behar Panchanan Barma University.
The Headl Co-ordinator with all Faculty Members, All the Departments, Cooch Behar Panchanan
Barma University.
The OSD, Second Campus of Cooch Behar Panchanan Barma University at Khalishamari,
Mathabhanga, Cooch Behar.

All the Non-Teaching

Staff, A1l the Administrative/ Academic Departments, Cooch Behar

Panchanan Barma Un iversity.

16. Kolkata Camp Office, Cooch Behar Panchanan Barma University.
17. University Notice Board, Cooch Behar Panchanan Barma University.
18. Or Avijit Datta, System Administrator, Cooch Behar Panchanan Barma University, to upload this Notification along
with detailed programme schedule of the Annual Cultural Programme- 2022, CBPBU in the University Website.

19. Guard File.

r
Cooch Behar Panchanan Banma University

কাচিবহার প

ানন বমা িব িবদ ালয়

আ ঃিবভাগ সাং ৃ িতক

িতেযািগতা

১৭.০৫.২০২২ (17.05.2022)
১) রবী

সংগীত- বলা ১১টা-মূল ম

বাণী তব ধায় অন

গগেন লােক লােক. . . . অথবা এেসা শ ামল সু র. . . .

অথবা অ প তামার বাণী. . . . অথবা জয় তব িবিচ আনে . . . . অথবা চে
আমার তৃ া. . . . (মুখ ব ব াপকঃ বশালী মজুমদার ও দব ভাদুিড়)
২) রবী

সংগীত ( কবল গেবষকেদর জন ) – বলা ১২টা মূল ম

বাণী তব ধায় অন

গগেন লােক লােক. . . . অথবা এেসা শ ামল সু র. . . .

অথবা অ প তামার বাণী. . . . অথবা জয় তব িবিচ আনে . . . . অথবা চে
আমার তৃ া. . . . (মুখ ব ব াপকঃ বশালী মজুমদার ও দব ভাদুিড়)
ু র
৩) রাগা য়ী সংগীত/ নজ লগীিত – দপ
ু ১২টা- ১০৪ নং ক
মার ঘুম ঘাের এেল মেনাহর….. অথবা অ ণকাি

ক গা যাগী িভখারী….

অথবা নয়ন ভরা জল গা আমার…. অথবা খিলেছা এ িব লেয়…. অথবা বােজ
গা বীণা…. অথবা ক তিম ত াহরণী….. (মুখ ব ব াপকঃ বশালী মজুমদার ও
দব

ভাদুিড়)

ু র
৪) ভাওয়াইয়া সংগীত (দিরয়া) – দপ
ু ১টা-মূল ম
ও িক বাপ র বাপ ওিক মাও র মাও…. অথবা আগা নােয় ডােবা ডােবা পাছা
নােয় বইেসা…. অথবা আ জ পােয়বা ঘুমরা বােজ র….. অথবা মার একনা কাথা
শােনক র লালবাজােরর চ াংড়া ব ু
ড াংরার নািতটা…. (মুখ ব ব াপকঃ শ
৫) িহ

গান – দুপর
ু ২টা-মূল ম

র…. অথবা নাকড াংড়ার বটাটা চাখ
পদ কুমার ও সমীর কুমার সরকার)

লগ জা গেল

(Lag jaa gale) …. অথবা িরম ঝম িঘের সাওন(Rimjhim ghire

sawan)… অথবা রাত লাি য়া(Rata Lambiya)… অথবা নয়না জা রাত খাব
দখেত থ (Naina jo Raat Khab dekhte the)… অথবা জব সাইয়া, গা ু বাই (Jab
saiya, Gangubaai) (মুখ ব ব াপকঃ শ
রি
৬)

পাদ কুমার, রীতা চৗধুরী ও ি য়াংকা

ত)
ট পইি

ং ( সময় ১ঘ া ৩০ িমিনট।

িতেযািগতার সময় য িবষয় বেল

দওয়া হেব সই িবষেয় ছিব আঁকেত হেব। কাগজ আেয়াজক কিম টর তরফ
থেক সরবরাহ করা হেব)- সকাল ১১টা-১০১ নং ক

(মুখ ব ব াপকঃ

ীতম

রজক ও সমীর কুমার সরকার)

১৮.০৫.২০২২ (18.05.2022)
৭) আবৃি

(বাংলা) –

বলা ১১টা-মূল ম -িতন পাহােড়র

চে াপাধ ায় অথবা মিণপুেরর মা-সুেবাধ সরকার (মুখ ব ব াপকঃ

-বীের
ণব কুমার

ভ াচায)
৮) Recitation (English/Hindi)- 12 noon-মূল ম
My Last Duchess- Robert Browning OR Dialouge between Sky and SoulW.B.Yeats OR Sannata–Bhawaniprashad Mishra OR Ramdas-Raghuveer
Sahay (মুখ ব ব াপকঃ জিয়তা সন
৯)
স

,শ

পদ কুমার ও রীতা চৗধুরী)

ধু এক িমিনট (Just a Minute)( য কােনা এক ট শ
েক একবারও না থেম য কােনা ভাষার

দওয়া হেব, যা

তা র া কের এক িমিনট

অনগল বলেত হেব। অন ভাষার িম ণ ঘেট গেলই বািতল বেল গণ হেব।)ু র
দপ
ু ১টা-মূল ম (মুখ ব ব াপকঃ সুশীল কুমার সুমন)
১০) তাৎ

িণক অিভনয় (Extempore Acting) (দুইজেনর দল, সময় ৩+১=৪

ু র
িমিনট) দপ
ু ২টা-মূল ম

(মুখ ব ব াপকঃ

ণব কুমার ভ াচায)

১১) তাৎ

িণক বক্তৃ তা

সকাল ১১টা-মূল ম

(Extempore Speech) (সময় – ৩+১=৪ িমিনট)-

(মুখ ব ব াপকঃ

১২) িবতক (বাংলা/ ইংের জ/িহ
িশ

েণর িবক

ীতম রজক ও দীিপকা ভৗিমক)

) –(সভার মত – অনলাইন িশ

া

াস ম

হেত পাের না। ) Debate ( House says: Online Education can`t

be an alternative of classroom teaching) – দুপর
ু ১২টা-১০৪ নং ক

(মুখ

ব ব াপকঃ গৗতম িব াস)

১৩) সংবাদ পাঠ (News Reading) ( বাংলা/ইংের জ/িহ । পাণ্ডিলিপ
ু র
আেয়াজক কিম টর তরফ থেক সরবরাহ করা হেব) – দপ
ু ২টা-১০৪ নং ক
(মুখ ব ব াপকঃ গৗতম িব াস)

১৯.০৫.2022 (19.05.2022)
১৪) মূকািভনয় ( Mime) (সময়- ৩ িমিনট)-সকাল ১১টা-মূল ম
ব ব াপকঃ

(মুখ

ণব কুমার ভ াচায)

১৫) সংগীত অ া
িহ

রী ( Sangeet Antakshari) ( িতনজেনর দল। বাংলা ও
ু র
গান গাওয়া যােব)- দপ
ু ১২টা-মূল ম

১৬) সংগীত অ া

রী ( Sangeet Antakshari) অধ াপক-অধ ািপকা,

আিধকািরক, িশ

াব ু এবং গেবষকেদর জন (ই ক ব
রা নাম জমা
দবার পর লটািরর মাধ েম িতনজেনর দল গ ঠত হেব। বাংলা ও িহ
গান
ু র
গাওয়া যােব)- দপ
ু
১টা৩০িমিনট-মূল ম
(মুখ ব ব াপকঃ বশালী
মজুমদার, দীিপকা ভৗিমক,

ীতম রজক)

১৭) তাৎ

িতেযািগতার
ু র
সময় বেল দওয়া হেব, স ট অবল েন কিবতা রচনা করেত হেব।) – দপ
ু ১টা১০১ নং ক

িণক কিবতা রচনা ( িবষয় বা কােনা এক ট পং
(মুখ ব ব াপকঃ জিয়তা সন

ওশ

পদ কুমার)

১৮) (Instant Poetry Writing, English)- 1:00 p.m. -১০৪ নং ক
ব ব াপকঃ জিয়তা সন

ওশ

(মুখ

পদ কুমার)

২০.০৫.২০২২ (20.05.2022)
১৯) রবী

নৃত – বলা ১১টা

বিরষ ধরা মােঝ শাি র বাির…. অথবা িব বীণা রেব…. অথবা নীল অ ন ঘন কু
ছায়ায়…. (মুখ ব ব াপকঃ দীিপকা ভৗিমক ও রীতা চৗধুরী)
২০) লাকনৃত – দুপর
ু ১২টা
কােলা জেল কুচলা তােল… অথবা সাহাগ চাঁদ বদিন ধিন…. অথবা লীলাবািল
লীলা্বািল…. (মুখ ব ব াপকঃ দীিপকা ভৗিমক ও রীতা চৗধুরী)

২১) ফােটা ািফ িবষয় – কাচিবহার। JPEG format – এ 1.5 MB মােপর ছিব
িশেরানাম এবং বণনাসহ ১৭/০৫/২০২২ তািরেখর মেধ ইেমল ঠকানায় পাঠােত
হেব।

কাচিবহার প ানন বমা িব িবদ ালেয়র িনবািচত ছিব িলর পরবত

কাশনার অিধকার থাকেব। (মুখ ব ব াপকঃ গৗতম িব াস ও দব
২২) মনীষী প ানন বমার জীবন ও কম স
মেধ ।

ব

রচনা (১০০০ শে র

১৭/০৫/২০২২ তািরেখর মেধ জমা িদেত হেব) (মুখ ব ব াপকঃ

দীিপকা ভৗিমক ও শ
২৩) একা

েক

ভাদুিড়)

নাটক

পদ কুমার)
িতেযািগতা – ১৭/০৫/২০২২-২০/০৫/২০২২ পয

িতিদন িবেকল িতনটা

থেক (

েত ক িবভাগ

থেক এক ট কের দল

অংশ হণ করেত পারেব। (নাটেকর সময়সীমা ৫০ িমিনট) (মুখ ব ব াপকঃ

ণব

কুমার ভ াচায)

িতেযািগতার িনয়মাবলী
১)

িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব ি তীয় ও চতথ অধবষ , এম.িফল ও

িপ-এইচ.িড
কােসর িশ

কাস ওয়ােকর িনয়িমত ছা -ছা ীবৃ । সা টিফেকট ও িডে ামা
াথ রা য িবষেয়র িশ

াথ

সই িবষয় ব িতেরেক অন ান িবষেয়র

িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব। গেবষকবৃ

কবল তাঁেদর জন িনিদ

িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেব। অধ াপক-অধ ািপকা, আিধকািরক এবং
িশ

াব ু রা কবল তাঁেদর জন িনিদ

২) িবভাগীয়

ধােনর কােছ

িতেযািগতায় অংশ হণ করেত পারেবন।

িতেযািগতার নাম জমা

দবার

শষ তািরখ

সই নাম সাং ৃ িতক উপসিমিতর
কােনা সদস /সদস ার কােছ জমা িদেত িবভাগীয়
ধান/সম য়কেদর

১১/০৫/২০২২। ১২/০৫/২০২২ তািরেখর মেধ
য

অনুেরাধ করা হে
৩) দলগত

।

িতেযািগতার

ে

দল গ ঠত হেব কবল িবভাগীয় ছা -ছা ীেদর

িনেয়ই।
৪) সংগীত অ া

রী

িতেযািগতার

ে

িত িবভাগ থেক সবািধক িতন ট দল

অংশ হণ করেত পারেব। যসব িবভােগ ি তীয় ক া
সসব িবভােগর

ে

ি তীয় ক া

ােস পঠন-পাঠন চেল,

ােসর জন এক ট অিতির

দল অংশ হণ

করেত পারেব।
৫)একা

নাটক

অিভেনতা,
১০ ট ব
৬) ব

িতেযািগতার
অিভেন ী,

ে

থম িতন ট

িনেদশক,

ম ,

েযাজনা ছাড়াও
আেলা

ভৃ িত অ ত

গত পুর ার থাকেব।
গত এবং দলগত

িতেযািগতার সফল

িতেযাগী/ িতেযািগনীেদর

া

ন েরর িভি েত চ া
য়ন এবং রানাস িবভাগ িনধািরত হেব। ব
গত পুর াের
থম, ি তীয়, ও তৃতীয় ানািধকারীর জন যথা েম ৫, ৩ ও ২ ন র; দলগত
িতেযািগতার জন যথা

েম ৭, ৫ ও ৩ ন র এবং একা

নাটেকর

ে

থম,

ি তীয় এবং তৃতীয়
পে

েম ১০, ৭ ও ৫ ন র িবভােগর

জমা হেব।

৭) য কােনা
৮) ব

েযাজনার জন যথা

িতেযািগতার

ে

গত বা দলগত য কােনা

দল অংশ হণ না করেল

িবচারেকর িস া ই চূ ড়া ।
িতেযািগতার

ে

অ ত িতনজন বা িতন ট

িতেযািগতা বািতল বেল গণ হেব।

৯)িনয়মাবলীর কােনা পিরবতন, সংেশাধন বা সংেযাজন হেল আবার জািনেয়
দওয়া হেব।
১০)

েয়াজেন যাগােযাগ করা যেত পাের – ৯৪৩৪২-০৭৫৭৮, ৮০১৭১-৪৭৫০৩,

৯৭৩২০-৩৭৪০৮,

৯৮৩০২-৩৮০০৮,

৯৫৯৩৬-৯৫৯৯২,

৯৮৫১১-৫৫৯৫২,

৭৭৯৭৩-৯২৭৩৩

৭৭৯৭৬-৪২৪৫৮, ৯৮৩৬৫-৯১৫৯৯,
৮৩৭৪৬-১৩৬৭৪,

৭৬০২৫-২৩৪২৯,

COOCHBEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY

Inter-Department Cultural Competition-2022

(17.05.2022-20.05.2022)
17.05.2022

1. Rabindra Sangeet – 11:00 a.m.-Main Stage
বাণী তব ধায় অন গগেন লােক লােক. . . . অথবা এেসা শ ামল সু
বাণী. . . .

অথবা

জয় তব িবিচ

আনে . . . .

অথবা

চে

র. . . .

আমার তৃ া. . . .

অথবা অ

প তামার

(Chief organizer:

Baishali Majumder and Debashree Bhaduri)
2. Rabindra Sangeet (For scholars only) – 12:00 a.m.-Main Stage
বাণী তব ধায় অন গগেন লােক লােক. . . . অথবা এেসা শ ামল সু র. . . . অথবা অ
বাণী. . . .

অথবা

জয় তব িবিচ

আনে . . . .

অথবা

চে

আমার তৃ া. . . .

প তামার

(Chief organizer:

Baishali Majumder and Debashree Bhaduri)
3. Ragashrayee Sangeet/Nazrulgeeti – 12:00 noon-Room No.104
মার ঘুম ঘাের এেল মেনাহর….. অথবা অ ণকাি

ক গা যাগী িভখারী…. অথবা

নয়ন ভরা জল গা আমার…. অথবা খিলেছা এ িব লেয়…. অথবা বােজ গা বীণা….
অথবা

ক তিম ত াহরণী….. (Chief organizer: Baishali Majumder and

Debashree Bhaduri)
4. Bhawaiya Sangeet (Chatka)-1:00 p.m.-Main Stage
ও িক বাপ র বাপ ওিক মাও র মাও…. অথবা আগা নােয় ডােবা ডােবা পাছা নােয়
বইেসা…. অথবা আ জ পােয়বা ঘুমরা বােজ র….. অথবা মার একনা কাথা
শােনক র লালবাজােরর চ াংড়া ব ু র…. অথবা নাকড াংড়ার বটাটা চাখ
ড াংরার নািতটা…(Chief organizer: Shaktipada Kumar and Samir Kumar Sarkar)
5. Hindi song – 2:00 p.m.-Main Stage
লগ জা গেল

(Lag jaa gale) …. অথবা িরম ঝম িঘের সাওন(Rimjhim ghire

sawan)… অথবা রাত লাি য়া(Rata Lambiya)… অথবা নয়না জা রাত খাব দখেত
থ (Naina jo Raat Khab dekhte the)… অথবা জব সাইয়া, গা ু বাই (Jab saiya,
Gangubaai) (Chief organizer: Shaktipada Kumar, Rita Choudhury, Priyanka
Rakshit)

6. Spot Painting (Time: 1hour 30 mins.)- 12:00 noon (Subject will be given on spot)Room No.101 (Chief organizer: Pritam Rajak and Samir Kumar Sarkar)

18.05.2022
7. Recitation (Bengali) –11:00 a.m.-Main Stage িতন পাহােড়র

– বীের

চে াপাধ ায়

অথবা মিণপুেরর মা-সুেবাধ সরকার (Chief organizer: Pronob Kumar Bhattacharjee)

8. Recitation (English/Hindi)- 12 noon-Main Stage
My Last Duchess- Robert Browning OR Dialouge between Sky and SoulW.B.Yeats OR Sannata–Bhawaniprashad Mishra OR Ramdas-Raghuveer
Sahay (Chief organizer: Jayita Sengupta, Shaktipada Kumar, Rita Choudhury)
9. Just a Minute-1:00 p.m.-Main Stage ( You have to say fluently and without
any pause on a given word for one minute in a particular language. Mixing of
language will make you disqualified.) (Chief organizer: Sushil Kumar Suman)
10. Extempore Acting-2:00 p.m.-Main Stage (Each group will be of two members,
Time: 3+1=4mins.) (Chief organizer: Pronob Kumar Bhattacharjee)
11.Extempore Speech 1:00 p.m.-Room No.-104(Time: 3+1=4 mins.)
(Chief organizer: Pritam Rajak and dipika Bhowmick)
12. Debate (Bengali/English/Hindi) Time: 3+1=4mins.12:00 noon-Room No.-104 (
House says: Online Education can`t be an alternative of classroom teaching)
(Chief organizer: Goutam Biswas)
13. News Reading (Bengali/English/Hindi)- 2:00 p.m.-Room No.-104 (Manuscript
will be supplied by the organizers) (Chief organizer: Goutam Biswas)

19.05.2022
14. Mime (Time: 3 mins.) – 11:00 a.m.-Main Stage (Chief organizer: Pronob
Kumar Bhattacharjee)
15. Sangeet Antakshari -12:00 noon-Main Stage (Each group will be of three
members. Bengali and Hindi songs are allowed)

16. Sangeet Antakshari (for Faculty Members, Officers, Non-Teaching staffs and
scholars only. Team will be formed through lottery) -1:30 p.m.-Main Stage (Each
group will be of three members. Bengali and Hindi songs are allowed) (Chief
organizer: Baishali Majumder, Dipika Bhowmick and Pritam Rajak)
17. Instant Poetry Writing (Bengali)-1:00 p.m.-Room No.-101(Topic will be given
on spot) (Chief organizer: Jayita Sengupta and Shaktipada Kumar)
18. Instant Poetry Writing, English)- 1:00 p.m.-Room No.-101(Topic will be
given on spot) (Chief organizer: Jayita Sengupta and Shaktipada Kumar)

20.05.2022
19. Rabindra Nritya – 11:00 a.m.-Main Stage
বিরষ ধরা মােঝ শাি র বাির…. অথবা িব বীণা রেব…. অথবা নীল অ ন ঘন কু
ছায়ায়…. (Chief organizer: Dipika Bhowmick and Rita Choudhury)
20. Folk Dance – 12:00 noon-Main Stage
কােলা জেল কুচলা তােল… অথবা সাহাগ চাঁদ বদিন ধিন…. অথবা লীলাবািল
লীলা্বািল…. (Chief organizer: Dipika Bhowmick and Rita Choudhury)

21. Photography Subject: CoochBehar (Send maximum 1.5 MB size image with a
suitable title and description in JPEG format in the following email address:
culturalcbpbu6@gmail.com. Within 13.05.2022. Photos that portray or otherwise
include inappropriate and/or offensive content, are strictly prohibited. CBPBU
reserves the right for the photos selected in case of any future publication. For
details: 98302-38008 (Chief organizer: Goutam Biswas and Debashree Bhaduri)
22. Essay Writing on Life and Works of Manishi Panchanan Barma (Word Limit
1000. Submit within 17.05.2022) (Chief organizer: Dipika Bhowmick and
Shaktipada Kumar)

23. One-Act-Play Competition
17.05.2022 to 20.05.2022, Everyday from 3 p.m.
(One team from each Department. Time limit of the Play : 50 mins. )
(Chief organizer: Pronob Kumar Bhattacharjee)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Rules and Regulations of the Competition
Regular students of 2nd and 4th Semesters, M.Phil. and Ph.D. Course Work are
eligible for participation. Learners of Certificate and diploma course are
eligible to take part in all competitions except their own category. Faculty
Members, Officers, Non-Teaching staffs and Scholars are eligible to take part
only in the competitions specified for them.
Last date of register your entry with Head of the Department/Co-ordinators
is 11.05.2022. Head/Coordinators are requested to submit the entries to any
member of the Cultural Committee by 12.05.2022 positively.
In case of Sangeet Antakshari Competition, maximum three team an
participate from each Department. Which Departments has Second Campus,
will be eligible for extra one team for the second campus. There may be a
preliminary round if number of participating team are maximum.
For group competition, the group will be constituted by the students of the
departments only.
In case of One-Act-Play competition 10 individual prizes like Best Actor, Best
Actress, Best Director, Best Stage Craft, Best Light will be given in addition to
the first three Best Production.
Champion and Runners Department will be decided on the basis of score as
mentioned below.
Events
1st
2nd
3rd
Individual
5
3
2
Group
7
5
3
One-Act-Play
10
7
5

7. Judges decision is final in every competition.
8. In case of Individual and Team Competition, if the number of competitors
less than three, the competition will be cancelled.
9. Any Change, Addition, Alternation in Rules and regulations will be intimated
in due time.
10.If necessary, may contact: 94342-07578, 97320-37408, 98302-38008,
77976-42458, 98365-91599, 95936-95992, 98511-55952, 83746-13674,
76025-23429, 77973-92733

