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  پريس ريليز

  
   جامعہ ميں آن الئن بين االقوامی کانفرنس کا انعقاد  
  

شعبہ انگريزی ، جامعہ مليہ اسالميہ کے زير اہتمام شعبيات اور ہندوستانی ادب کے موضوع پر ايک 
ء کو منعقد ہوا ۔ اکيڈمک  2020دسمبر  22-21آن الئن کانفرنس کا انعقاد عمل ميں آيا ۔ يہ کانفرنس 

، کانفرنس کا  اينڈ ريسرچ کوآپريشن کے فروغ ، اسکيم برائے وزارت تعليم ، حکومت ہند کی مدد سے
  اہتمام مشی گن اسٹيٹ يونيورسٹی ، امريکہ کے اشتراک سے کيا گيا تها۔

  
پروفيسر نشاط زيدی ، سر براه شعبہ انگريزی ، جامعہ مليہ اسالميہ، اور کانفرنس کی چيئر نے خطبہ 

گو کی اور استقباليہ پيش کرکے کانفرنس کا افتتاح کيا۔ انہوں نے کانفرنس کے انعقاد اور مقصد پر گفت
بتايا کہ اس طرح کی اکادمی سرگرمياں ا سپارک اسکيم کے تحت يونيورسٹی کے بڑے تعليمی تعاون 

ميں ہوا تها ، جس کا خاص مقصد ہندوستانی  2019کا حصہ ہيں ،انهوں نے کہا اس کا آغاز 
  يونيورسٹيوں ميں عمرانيات و لسانيات کے بارے ميں ايک نئے ڈسکورس کا آغاز کرنا تها ۔

  
جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے تمام دانشوروں اور اسکالرز کوخوش   

آمديد کہتے ہوئے ، ڈيجيٹل ہيومنٹيشن کے ابهرتے ہوئے شعبے کی اہميت اور ہندوستان ميں تحقيقات 
  کے مستقبل کے لئے اس کے امکانات پر روشنی ڈالی۔

  
وضوعات کی تفصيل ديتے ہوئے ، مشی گن اسٹيٹ يونيورسٹی کانفرنس کی وضاحت کرنے والے م

کے ايسوسی ايٹ پروفيسر ، ڈاکٹر اے سيون پيو نے ہندوستان جيسے کثير لسانی جگہ ميں فروغ پانے 
  کے لئے ڈيجيٹل ہيومينٹيز پريکٹس کے لئے ضروری تعاون سے متعلق تبادلہ خيال کيا۔

  
يا ۔انهوں نے ہنری لوئس ڈيرزو کی شاعری کے ڈيجيٹل کليدی خطبہ پروفيسر امرديپ سنگه نے پيش ک

ايڈيشن کے بارے ميں بات کی۔ اس موقع پر پروفيسر نرمال مينن ، مائيکل فالک ، پروفيسر روپيکا 
رسام ، يوسف سعيد ، ريما چودهری، پرتهاسارتهی بهومک، ڈيبشری دتارائے وغيره نے بهی گفتگو کی 

صر حاضر ميں مسائل اور چيلنجز سے کيسے ابهرا جائے اس پر اور زبان و ادب کی باريکيوں نيز ع
    روشنی ڈالی ۔

  
دو روزه آن الئن بين االقوامی کانفرنس ميں ڈيجيٹل آرکائيوگ ، کمپيوٹنگ اور ٹکنالوجی کے مختلف 
پہلوؤں پر ريسرچ سير حاصل گفتگو ہوئی اور بڑی تعداد ميں اہل علم و ريسرچ اسکالرز نے شرکت 

  کی ۔
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