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 প্রকল্প ক্তলবরানামঃ মধ্য-দ্ডিণবয়ঙ্গ পার্টি লন(১৯৪৭) এবং মুডক্তযুয়ের(১৯৭১) সৃ্মডত-
সৃ্মডতয়াপ ও াডয়তযর পডরর ডনণিেঃ একর্ট ভারত-বাংায়দ্ল সযৌথ গয়বণা প্রকল্প 
 
ম্প্রডত খুনা ডবশ্বডবদ্যায়ের আংয়রডজ ডিডডিন ও সনতাডজ ুভা মুক্ত ডবশ্বডবদ্যায়ের 
সু্ক ব ডউমযাডনর্টয়র ন্তগিত সন্টার ফর যাঙ্গয়ুেজ, ট্রান্সয়লন এন্ড কাচারা 
স্টাডিজ একর্ট সযৌথ গয়বণা প্রকল্প গ্রণ কয়রয়ে। 

ডবগত ২০সল সয়েম্বর, ককাতাে সনতাডজ ুভা মুক্ত ডবশ্বডবদ্যায়ের মূ ভবয়ন এআ 
প্রকয়ল্পর প্রাথডমক ময় াতাপত্র স্বািডরত য়েয়ে। খুনা ডবশ্বডবদ্যায়ের আংয়রডজ 
ডিডডল্পয়নর পি সথয়ক এআ সমৌ-সত স্বাির কয়রন ডবভাগীে প্রধ্ান ধ্যাডপকা ি 
াডবা ক  এবং সনতাডজ ুভা মুক্ত ডবশ্বডবদ্যায়ের পি সথয়ক মানবডবদ্যা নুয়দ্র 
কাযিডনবিাী প্রধ্ান ি মননকুমার মণ্ড। উপডিত ডেয়ন খুনা ডবশ্বডবদ্যায়ের আংয়রডজ 
ডবভায়গর নযতম ধ্যাপক ি অয়মদ্ অানুজ্জামান ও সনতাডজ ুভা মুক্ত 
ডবশ্বডবদ্যায়ের আংয়রডজ ডবভায়গর ধ্যাপক শ্রীদ্ীপ মুখাডজি । 
 
এই গবিণা প্রকল্পর্টর মূ ক্ষ্য, 
১) পডিমবয়ঙ্গর পডরয়প্রডিয়ত ৪৭’এর পার্টি লন ও পরবতী উদ্বায়নর সৃ্মডত-াডতযয়ক 

ংগ্র করা ও তায়ক ংরিণ করা। মূত নাগডরক ংসৃ্কডত সথয়ক দ্রূবতী 
সজা-মফঃস্বয়র প্রাডন্তক মানুয়র রচনা, সমৌডখক সৃ্মডত, বযডক্তগত ডডখত নডথ 
আতযাডদ্ এআ নুন্ধায়নর সিত্র। ডবয়ল নজর থাকয়ব ৭৫-৯০ বেক্রয়মর 
মানুয়দ্র সৃ্মডত-ংগ্রয়র প্রডত।  পডিমবয়ঙ্গ উত্তর ও দ্ডিণ ২৪পরগনা, নদ্ীো 
ও মুডলিদ্াবাদ্ সজা এআ নুন্ধায়নর সিত্র। মুক্ত ডবশ্বডবদ্যাে ও খুনা 
ডবশ্বডবদ্যায়ের গয়বক, ধ্াপক ও োত্র-োত্রীরা এআ গয়বণা ও নুন্ধায়নর 
কায়জ ংলগ্রণ করয়বন। 



২)  বাংায়দ্য়লর পডরয়প্রডিয়ত ৭১’এর মুডক্তযুে ও মামডেক কায়র াধ্রণ 
মানুয়র সৃ্মডতর অখযান ংগৃডত য়ব। এআ অখযায়ন বাংায়দ্ল জাডতরায়ের 
উদ্ভয়বর সনপয়থয াধ্রণ মানুয়র সয বীরত্বপূণি ংগ্রাম ও নীে 
কষ্টস্বীকায়রর কাডডন রয়েয়ে তার বযডক্তগত সৃ্মডত-ডববরণ ংগ্র কয়র 
ংরিয়ণর পয়থ এয়গায়না য়ব। ডবয় নজর সদ্বার সচষ্টা থাকয়ব প্রাডন্তক গ্রাম 
ও মফঃস্বয়র ত্তয়রাধ্ি মানুজয়নর সৃ্মডত ংগ্রয়র ডবের্ট।  

 

৩) গয়বণা প্রকল্পর্টর উয়দ্যায়গ অগামী এক বেয়রর ময়ধ্য চারর্ট ওোকি লপ 
অয়োডজত  য়ব। দ্’ুর্ট ককাতাে ও দ্’ুর্ট খুনাে। এআ ওোকি লপ গুডর য়ঙ্গ 
ংযুক্তভায়ব অয়োডজত য়ব অন্তজি াডতক অয়াচনাচক্র। এআ অয়াচনচয়ক্র 
অমডিত য়বন পডিমবঙ্গ ও বাংায়দ্য়লর ডবডলষ্ট াডডতযক, বুডেজীবীরা। 
ডনম্নডডখত দ্’ুর্ট ওয়েবাআয়ে এআ প্রকয়ল্পর যাবতীে ংবাদ্ ও প্রয়োজনীে 
সঘাণা উপব্ধ য়ব।  
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 গয়বণার কায়জর সল পয়বি প্রকল্পর্ট সযৌথভায়ব তার ডরয়পােি  প্রকাল করয়ব। 
অন্তজি াডতক মায়নর এআ ডরয়পােি  বাংা ও আংয়রডজ দ্রু্ট ভাায়তআ প্রকাডলত য়ব।  

 প্রকল্পর্টর প্রথম পয়বির কায়জর জনয অগ্রী সয-সকায়না বযডক্ত, গয়বক, 
স্নাতয়কাত্তর স্তয়রর সয সকায়না োত্রোত্রী সযাগায়যাগ করয়ত পায়রন। ১৯৪৭ 
পরবতী দ্আু বাংার াডতয, আডতা এবং পডিমবঙ্গ-বাংায়দ্য়লর মানডচত্র 
ম্পয়কি  নূযনতম জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীে। 

 এআ প্রকল্প ডনম্নডডখত ঞ্চয় ববাকারী াধ্ারণ মানুয়র কায়ে অডথিক 
াাযয বযডতয়রয়ক সয-সকায়না প্রকার ােতা ডবনম্রডচয়ত্ত প্রাথিনা কয়র। বাংার 
সৃ্মডত, াডতয, আডতায়ক নডথভুক্ত করার এআ প্রোয়ক ফ করার জনয 
প্রয়োজনীে পরামলি, উপাদ্ান গ্রণ করয়ত ঙ্গীকারবে এআ প্রকল্প।  
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