
আেয়াজেন 

 ড: �ীমতী �ঘাষ
 সুমন মজমুদার  
 সুশীতাভ ভ�াচায��  
 �ভম পাল

অিধকত� া, এন আই � দগু�াপুর
অধ�াপক, আই আই � খড়গপুর

 �া�ন �ধানিশি�কা (�কাঅ�ড�েনটর)
�ধানিশ�ক,জগতলা সূয� কুমার িবদ�ালয়
�ধানিশ�ক, িব�ুপুর হাই �ুল
ফেটা�াফার ও িসেনমােটা�াফার

১১ই �সে��র, ২০২১ 
স��া ৭ টা

ড: অনুপম বসু

�ধান অিতিথ
ড: পাথ� কম�কার

িবেশষ অিতিথ
ড: �ম�ী ভ�াচায��

W.B.E.S Director : J.B.N.S.T.S

https://www.youtube.com
/channel/UC0Xa3xwU-
dCQEUtTpnSKcEQ

অংশ�হেণ 
৭২� িবদ�ালয় ও
৫� মহািবদ�ালয়

https://www.youtube.com/channel/UC0Xa3xwU-dCQEUtTpnSKcEQ
https://www.youtube.com/channel/UC0Xa3xwU-dCQEUtTpnSKcEQ


অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
রামকৃ� িমশন িবদ�ালয়, নের�পুর
রামকৃ� িমশন িবদ �াপীঠ, পু�িলয়া
জগতলা সূয� কুমার িবদ�ালয়
িব�ুপুর হাই �ুল
যাদবপুর িবদ�াপীঠ
�বথুন কেলিজেয়ট �ুল
সাখাওয়াত �মেমািরয়াল গভ: গাল�স হাই �ুল 
�লক�ুল ফর গাল�স
�বলতলা গাল�স হাই �ুল
নাকতলা হাই �ুল
ইউনাইেটড িমশনাির গাল�স হাই �ুল
যাদবপুর এন �ক পাল আদশ� িশ�ায়তন
আদশ� বািলকা িশ�ায়তন
পেরশনাথ বািলকা িবদ�ালয়
আন� আ�ম বািলকা িবদ�াপীঠ
কামরাবাদ গাল�স হাই �ুল 
গভন�েম� মেডল �ুল, �গাপীব�ভপুর - ১
ন�ী হাই �ুল
ন�ী বািলকা িবদ�ালয়
বাটানগর গাল�স হাই �ুল
চাকদহ কামালপুর আদশ� িবদ�াপীঠ
তারেক�র গাল�স হাই �ুল
বাঘাযতীন বািলকা িবদ�ালয় 
�বলঘিরয়া জাতীয় িবদ�ািনেকতন ফর গাল�স
�বলঘিরয়া যতীনদাস িবদ �ামি�র
সাের�াবাদ হাই �ুল



অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
চাকদহ পূব�াচল বািলকা িবদ�াপীঠ
চাকদহ পূব�াচল িবদ�াপীঠ
�কালাঘাট থাম�াল পাওয়ার � �া� হাই �ুল
আর িব এম গভ: গাল�স হাই �ুল
বােল�া গাল�স হাই �ুল
িব�ুপুর গাল�স হাই �ুল
�গারাবাজার িশ�মি�র গাল�স হাই �ুল
কুইেকাটা শ�রী িবদ�ািনেকতন
িভে�ািরয়া ইনি��উশন
রানাঘাট �দবনাথ ইনি��উশন ফর গাল�স
রায়গ� গাল�স হাই �ুল
�জাটকমল হাই �ুল
সে�াষপুর িশ�ায়তন
খিড়কা িব এম এস িস হাই �ুল
িগধিন এেলােকশী হাই �ুল
এ �ক িম� ইনি��উশন ফর গাল�স
�গিল �জ�ািতষ চ� িবদ�াপীঠ
চ�ননগর ঊষাি�নী বািলকা িবদ�ালয়
কলাগািছয়া �কলাস কািমনী হাই �ুল
আজাদগড় বািলকা িবদ�ালয় 
বাংলা জাতীয় িশ�া মি�র
বিড়শা জনকল�াণ িবদ�াপীঠ ফর গাল�স
জলপাই�িড় �জলা �ুল
ফণী� �দব ইনি��উশন
খািরজা �ব�বািড় হাই �ুল
বাটানগর �ীরামকৃ� আ�ম িবেবকান� িবদ�ামি�র



অংশ�হণকারী িবদ�ালয়
সুি�য়া হাই �ুল
ময়না�িড় সুভাষনগর হাই�ুল
কালনা মিহষম�দ�নী গাল�স ইনি��উশন
কা�ননগর িড এন দাস হাই �ুল
দিহজিুড় মহা�া িবদ �াপীঠ
�বতা এম এন হাই �ুল
রামকৃ� িমশন িবদ �াভবন
�মিদনীপুর টাউন �ুল 
শা�ময়ী গাল�স হাই �ুল
সাতমাইল হাই �ুল
এগরা ঝাটুলাল হাই �ুল
মুগকল �াণ হাই �ুল
বাঁকুড়া িমশন গাল�স হাই �ুল
কািলদহ �গায়ালদহ রিসকলাল �মেমািরয়াল হাই �ুল
কলস হাই �ুল
খ�েঘাষ হাই �ুল
সুনীিতবালা সদর গাল�স হায়ার �সেক�ারী �ুল
মেহশতলা হাই �ুল
বজবজ িপ �ক হাই �ুল
গ�াপুির িশ�াসদন

অংশ�হণকারী মহািবদ�ালয়
�বথুন কেলজ, কলকাতা 
�ীরামপুর কেলজ, �গলী
আন�েমাহন কেলজ, কলকাতা
রামেমাহন কেলজ, কলকাতা (শারীরিবদ�া িবভাগ)
সুের�নাথ কেলজ, কলকাতা
                      শারীরিবদ�া িবভাগ (IQAC)



Activity Report

Name of Event: A State Level Meet

Topic: “ INTERACTIONS WITH THE COMPUTER”

Invited Speaker: Dr. Anupam Basu

Director, NIT Durgapur

Prof., IIT Kharagpur

Date: 11/09/2021
Time:7pm

Webinar Platform: Zoom Cloud Meeting Platform

Organised by:. Department of Physiology & IQAC, Surendranath College with other
participant Colleges

Number of Participants: 260

Summary: A webinar on “ Interactions with the computer” was held by Department of Physiology

in association with IQAC Surendranath College on 11th September 2021 from 7 pm in Zoom

platform.

Professor Anupam Basu was speakers in this seminar . He is the director of NIT Durgapur.

Nearly 260 registered  participants ( Faculty members, Research Scholars and students ) from

various Colleges and Universities  from all over India joined the webinar virtually.

The webinar aimed at spreading information regarding interaction with the computer.    Our

speaker said about the above topic very clearly that was really helpful for everyone.

The webinar ended with an intensive interactive session and vote of thanks by Our beloved madam

Dr. Mira Sil Ghosh.

Finally feedback form were also collected from the participants.

Event Link: Not issued

Flyer Link:

https://drive.google.com/file/d/1yfxkP7RmCNqzegzqhBBPE1TrtXUCTEgI/view?usp=sh
aring

Feedback form: Not issued
Sample Certificate: Not issued

https://drive.google.com/file/d/1yfxkP7RmCNqzegzqhBBPE1TrtXUCTEgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfxkP7RmCNqzegzqhBBPE1TrtXUCTEgI/view?usp=sharing



