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পািটর্শন ও মুি�যু� িবষয়ক গেবষণা �ক� 

েস�ার ফর লয্া�ুেয়জ, �া�েলশন্  এ� কালচারাল �ািডজ 

েনতািজ সুভাষ মু� িব�িবদয্ালয়, কলকাতা 

ও 

ইংিলশ িডিসি�ন, খুলনা িব�িবদয্ালয়, খুলনা, বাংলােদশ 
 

আ�জর্ািতক আেলাচনাচ� ও কমর্শালা -১ 

িবষয়ঃ পািটর্শন ও মুি�যুে�র �ৃিতঃ �রণ ও িব�রণ 

১৩-১৪-ই জানুয়াির, ২০১৮ 

 

 পািটর্শন ও মুি�যু� িবষয়ক এমন অিভনব গেবষণা �কে� আপনােক �াগত জানাই। এই 

গেবষণা �ক� একিট গণ গেবষণা �ক� িহেসেব পিরকি�ত। যােক বলা েযেত পাের 

“িপপল্ স্  িরসাচর্ �েজ�”। যথাথর্ অেথর্ই গেবষণার েক্ষে� উ�ু� পিরসর ৈতির করার লেক্ষয্ 

এমন পিরক�না। মু� িব�িবদয্ালেয়র �সািরত িশক্ষা পিরসের এই �কে�র িব�ার। ভারত-

বাংলােদেশর দুিট িব�িবদয্ালেয়র েযৗথ উেদয্াগ এই �ক�েক বা�বািয়ত করেত �িত�িতব�। 

�থম পযর্ােয় �ায় এক বছর েময়ােদ এই �কে�র মাধয্েম পািটর্শন ও মুি�যু�-িবষয়ক 

বয্ি�গত �ৃিত, �ারক ও সািহেতয্র উপাদান সং�হ ও তার সংরক্ষেণর পিরক�না িবষেয় 

আলাপ-আেলাচনা চলেব। মু� িব�িবদয্ালেয়র পিরসের এই গেবষণা �ক� সুিনিদর্� রীিত ও 

পিরক�না অন্ুযায়ী সমােজর সবর্�েরর আ�হী ছা�ছা�ী, গেবষক, িশক্ষক ও সাধারণ মানুষ 

এই �কে� অংশ িনেত পােরন। �ক�িট িবদয্ায়তিনক বৃে�র বাইের এইসব �র, �ৃিত ও 

দৃি�ভি�েক তুেল ধরেত �িত�িতব�। �কে�র পিরকি�ত �থম আেলাচনাচ� ও কমর্শালা 

আেয়ািজত হে� কলকাতার স�েলেক অবি�ত িব�িবদয্ালেয়র মূল ভবেন। পেররগুিলও 

িনিদর্� সমেয় েঘাষণা করা হেব।  �ক�িট স�েকর্ িব�ািরত পাওয়া যােব ওেয়বসাইেট 

www.cltcsnsou.in 

িবষয়িভি�ক ��াবনাঃ 

পািটর্শন �ৃিত ও সািহতয্ িবষয়ক েযৗথ গেবষণা �কে�র �থম আেলাচনাচ� ও কমর্শালা 

আগামী ১৩ ও ১৪-ই জানুয়াির কলকাতায় অনুি�ত হেব। আেলাচনাচ� ও কমর্শালািট পািটর্শন 
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�ৃিতর ে�িক্ষত ও পিরসর িবষেয় আেলাকপাত করেব। বাংলা-পািটর্শন এর ঐিতহািসকতা ও 

তৎপরবতর্ী িবিভ� ঘটনা�েমর গুরু� আেলাচনার মেধয্ আসেব। ভারতীয় উপমহােদেশ 

মানবিবদয্া চচর্ার একিট গুরু�পূণর্ িদক িহেসেব পািটর্শন কীভােব দীঘর্েময়াদী পিরসের �ভাব 

িব�ার কেরেছ এবং বাংলা ও ইংরািজ েলখািলিখর জগেত জায়গা িনেয়েছ েসসব িবষেয় 

আলাপ-আেলাচনা উপ�মিণকা িহেসেব এখােন উ�ািপত হেব। 

 েযৗথ উেদয্ােগর এই গেবষণা �ক�িটর একিট গুরু�পূণর্ িদক হ’ল পািটর্শন �ৃিত ও বয্ি�ক 

পিরসের পািটর্শন-েলখািলিখ সং�হ করা। সুিনিদর্� ও িচি�ত পিরসের এই কাজ করা হেব—

িবভািজত জাতীয় সীমাে�র দু’পােশ। আ�হী গেবষকরা এই সং�হ ও সংরক্ষেণর �াথিমক 

পেবর্র কাজ করেবন। আেলাচনাচ�িটর মাধয্েম পি�মবে�র িনব�ীকৃত ও িনবর্ািচত িবিভ� 

গেবষেকর সামেন এই �ক� তুেল ধরেব তার �তয্াশা ও কােজর পিরক�না। 

 বয্ি�ক অনুভূিত ও অিভজ্ঞতার সংরক্ষেণর প�িত েকােনা িচরাচিরত প�িতেত স�ূণর্ করা 

এখােন অিভ�ায় নয়। ইিতহাস ও সমাজিবজ্ঞােনর িবিভ� িবেশষ প�িত-�করেণর আলাপ-

আেলাচনা েশানা ও েবাধগময্তার মেধয্ আনা গেবষকেদর িনজ� দািয়�। যিদও এই �ক� 

সমাজতাি�ক িবে�ষেণর গুরুদািয়� িনেয় পিরকি�ত নয়, বরং এখােন ঐিতহািসক ঘটনার 

বয্ি�ক বয়ান, তার গ�-বয়ান (নয্ােরিটভ), সািহেতয্র হারােনা বয়ান, ডােয়ির, সেবর্াপির �ৃিতর 

কথয্ বয়ােনর (memory speech) ওপর দাঁিড়েয় দুই রাে�র বাংলা ও বাঙািলর সািহতয্েক 

েদখেত চাওয়াই এখােন লক্ষয্। বয্ি�গত বয়ােন নীরবতা (silence)র মাপেজাক-এর আ�হও 

থাকেব। উঠেব পিরিচিত স�ার(Identity) ��, েদশ-সীমা� ইতয্ািদর �ৃিতভাষয্, েকমন 

‘হারােনা েদশ’ (Lost Home) �ৃিতর মেধয্ জায়মান –েস সব ইি�ত, ইশারা।  

 উ�র �জে�র দৃি�েত পািটর্শন বা�বতা েকমন? কীভােব ’৪৭ ও ’৭১ এর ঐিতহািসক বা�ব 

আজও আথর্-সামািজক পিরসের জায়গা কের িনেয়েছ, জ� িদেয়েছ িবিবধ জিটলতার--েসসব 

িনেয় এই �ক� আ�হী। উ�র �জে�র েচােখ পািটর্শন ও তার রিচত সািহেতয্ কীভােব েসই 

পািটর্শেনর আবহ িফের আসেছ তা িনেয় আেলাচনার যেথ� �েয়াজন রেয়েছ।  

 পািটর্শেনর �তয্ক্ষ অিভজ্ঞতা, উ�া� আগমন ও উ�াসেনর ইিতবৃ� বহুমাি�ক। এসেবর 

ডকুেমে�শেনর েকােনা েশষ েনই। এই ডকুেমে�শেনর কােজ নতুন মা�া যু� কেরেছ 

পািটর্শন অিভজ্ঞতার �ৃিত-সংরক্ষণ। িবেশষত নেয়র দশেকর মাঝামািঝ েথেক এই িবষয়িট 
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িনেয় গেবষক ও আ�হীমহেল নতুন কের নাড়াচাড়া শুরু হয়। ভারতবেষর্ �াধীনতার প�াশ 

বছর পূিতর্ উপলেক্ষয্ পািটর্শেনর িব�ংসী অতীত নতুন কের সামেন আনার ে�ক্ষাপট ৈতির 

হয়। তারপর দুিট দশেক এই বয্ি�ক �ৃিত (Personal memory) সংগৃিহত হেয়েছ 

নানাভােব, িডিজটয্াল্  সংরক্ষণ, সাক্ষাৎকােরর অনুিলিপ �কাশ, বয্ি�গত �ৃিতমূলক েলখািলিখর 

একিট পিরসর দুই বাংলােতই ৈতির হেয়েছ। পা�ােতয্র িবিভ� িব�িবদয্ালয় গুিলর ‘সাউথ্  

এিশয়ান �ািডজ্ ’ এর অ�গর্ত িবদয্ায়তিনক চচর্ার পিরসের েসই সংরক্ষণ িভ� মা�া লাভ 

কেরেছ। েবশ িকছু �য়াস আেছ বয্ি�গত �ের এবং েবসরকাির �ের। েমােটর ওপর এসব 

�ৃিত সংরক্ষেণর েক্ষে� গুরু� েপেয়েছ নাগিরক �িতেবশ (মূলত শহরবাসী উ�-মধয্িব� 

সমােজর �িতিনিধেদর সংখয্ািধকয্ এধরেনর সাক্ষাৎকার �হেণর েক্ষে� েচােখ পেড়)। ি�তীয়ত, 

েজলা ও েজলা সদেরর পা�র্বতর্ী অ�েল, �ামা�েল পিরকি�ত ও বলপূবর্ক েকােনা উ�াসেনর 

(Forced migration) েক্ষে�ও পািটর্শন �ৃিতর একিট িবপুল পিরসর পেড় আেছ েযখােন 

দৃি�েক্ষপ করা �েয়াজন। 

 আেলাচনার পিরসরঃ গেবষণাপে�র সংিক্ষ�সার আ�ান 

গেবষণা �ক� আেয়ািজত �থম আেলাচনাচ�িট িন�িলিখত িবষয়গুিলর গুিলর ওপর 

আেলাকপাত করেত চায়। 

১। ১৯৪৭এর বাংলা-পািটর্শন ও ভারতবেষর্র �াধীনতার বয্ি�গত �ৃিত সংরক্ষেণর 

�েয়াজনীয়তা ও তার বা�বতা 

২।পািটর্শন �ৃিত সংরক্ষেণর িবিভ� �ক� ও উেদয্াগ 

৩। েদশভােগর সীমা�েরখা ও তার িব�ম 

৪। অ�কািশত ডােয়ির ও িচিঠপ� (পািটর্শন–উ�াসন ও মুি�যু� সমকালীন অিভজ্ঞতা) 

৫। �াম ও মফঃ�েলর উ�াসন অিভজ্ঞতা (উ�র ২৪পরগনা, দিক্ষণ ২৪পরগনা, নদীয়া, 

মুিশর্দাবাদ, হাওড়া, হুগিল, েমিদনীপুর, বধর্মান, বীরভূম) িভিডও/অিডও-েটপ সাক্ষাৎকার 

(সেবর্া� ৩০িমিনট), সাক্ষাৎকার �াথর্ীর বয়স নূয্নতম ৭০বছর।  

৬। িব�ৃত ও হািরেয় যাওয়া পািটর্শন ও উ�া� িবষয়ক গ�-উপনয্াস-নাটক-কিবতা সংকলন; 

কলকাতার বাইের �কািশত ��; 

৭। মুি�যুে�র �ৃিতঃ পি�মব�ীয় ে�ক্ষাপট   

৮। বাংলােদশ মুি�যুে�র অিভঘাতঃ বাঙািলর েচতনা    
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 উপেরা� িবষয়গুিলর ওপর আেলাকপাত কের আেলাচনাচ� ও কমর্শালায় উপ�াপন করার 

জনয্ �বে�র সারসংেক্ষপ আ�ান করা হে�। সারসংেক্ষেপর শ�সংখয্া ৬০০-৭৫০ এর মেধয্ 

হওয়া বা�নীয়। সারসংেক্ষপ পাঠােনা যােব শুধুমা� বাংলা অ� সফট্ ওয়াের টাইপ কের িনিদর্� 

ই-েমল মারফৎ।  

সারসংেক্ষেপর বয়ান হেব িন�রূপঃ 

 িশেরানাম(১৪পেয়�), েলখেকর নাম-�িত�ান-িঠকানা-ই-েমল/দূরভাষ(১২ পেয়�), 

েলখা(১২পেয়�); বাংলা হেল অ�েত টাইপ করেত হেব, ‘কালপুরুষ’, ‘বৃ�া’ ফে�। ইংেরিজ 

হেল ‘টাইমস্  িনউ েরামান’ ফে�। েকােনাভােবই হ�াক্ষের ে�িরত েকােনা সারসংেক্ষপ 

উপ�াপেনর জনয্ িবেবিচত হেব না। যিদও আ�হী েয-েকােনা পি�মবে�র নাগিরক/ �বাসী 

ভারতীয় তাঁেদর েলখা পাঠােত পােরন �ক�িটেক সমৃ� করার জনয্। েসই েলখার যথাতথ 

�ীকৃিত ও কৃতজ্ঞতা �ক� �ীকার করেব । সারসংেক্ষেপ সূ� ও টীকা / েনাটস্  েশেষ উে�খ 

করেত হেব। িবশদ ��পি� �েয়াজন েনই। সারসংেক্ষপ হেব মূল ব�বয্ েকি�ক। ব�েবয্র 

��তা �াথর্নীয়। 

 মেনানীত সারসংেক্ষপ উপ�াপেনর জনয্ িবেবিচত হেল ই-েমল কের জানােনা হেব। ��িত 

সহ ১০িমিনেটর �ব� উপ�াপন করেত হেব। ২-৫িমিনট থাকেব ে�াতােদর মতামত আদান-

�দােনর জনয্।  

 পরবতর্ীেত আেলাচনার মতামতেক গুরু� িদেয় পূণর্ ৈদেঘর্র �ব� পাঠােত হেব। পূণর্ ৈদেঘর্য্র 

�ব� পাঠােনার সময়সূিচ ই-েমল কের জািনেয় েদওয়া হেব। সুিনিদর্� িরিভউ �কৃয়ার পর 

যথাতথ পিরমাজর্ন সােপেক্ষ তা গৃিহত হেব। মেন রাখেত হেব এই �ক�িট মানিবকীিবদয্ার 

একিট িনিদর্� এলাকায় দৃি� িনব� করেত আ�হী। ২০১৮সােলর েশষিদেক �কে�র �থম 

পযর্ােয়র সমাি�েত দুিট িব�িবদয্ালেয়র েযৗথ �কাশনা (ISBN সহ) িহেসেব মেনানীত �ব�িট 

িব�ৃত �ক� িরেপােটর্র সে� ��াকাের �কািশত হেব। 

 উপেরা� িবষয়গুিলেত েনওয়া সাক্ষাৎকারও আেলাচনাচে� উপ�াপন করা েযেত পাের। 

েসেক্ষে� ৩০িমিনেটর অিডও/িভিডও সাক্ষাৎকার েটপ জমা িদেত হেব অথবা িনিদর্� িজ-েমইল 

মারফৎ পাঠােত হেব। সংযু� করেত হেব সাক্ষাৎকার �াথর্ীর নাগিরকে�র �মাণ ও 

স�িতপ�। �দ� অিডও/িভিডও েটপ িনিদর্� এিডিটং-এর পর �কে�র িডিজটয্াল সং�েহ 

আপেলাড করা হেব; েসেক্ষে� যথাতথ �ীকৃিত িনি�ত করেত �ক� �িত�িতব�। 
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উপ�াপেকর ��ত করা সাক্ষাৎকােরর অনুিলিপও পরবতর্ীেত েনওয়া হেত পাের। সাক্ষাৎকারিট 

কমর্শালায় উপ�াপন জনয্ আপিন সময় পােবন ১০িমিনট। েসেক্ষে� িনবর্ািচত অংশ 

সুিনিদর্�ভােব গুিছেয় ��িত িনেত হেব। 

 উপ�াপেনর জনয্ বয্ি�গত সং�েহর আেলাকিচ�ও িবেবিচত হেব। েসেক্ষে� নূয্নতম ১২িট 

আেলাকিচ� জমা করেত হেব। সংযু� করেত হেব �ক�েক �দােনর স�িতপ�। 

আেলাকিচ� গুিলেক উপেরা� িবষেয়র ে�ক্ষাপেট িবচাযর্ হওয়া বা�নীয়। আেলাকিচ�গুিলর 

শুধুমা� িডিজটয্াল্  কিপ �ক� �হণ করেব �দানকারীর স�িত সােপেক্ষ। গৃিহত আেলাকিচ� 

�কে�র ওেয়বসাইেট �দিশর্ত হেব �দানকারীর যথাতথ �ীকৃিত সহ। 

সংিক্ষ�সার পাঠােনার েশষ িদনঃ ০৫/০১/২০১৮ 

মেনানীত সংিক্ষ�সার এর তািলকা �কাশঃ ৭/০১/২০১৮ 

েরিজে�শেনর েশষ িদন: ১০/০১/১৭ 

ই-েমইলঃ cltcs.nsou@gmail.com     েমাবাইলঃ ৯৪৩৩২৭৪৮১৫, ৯৮৩০২২২১১৬ 

ওেয়বসাইটঃ www.cltcsnsou.in 

 

 

িকছু গুরু�পূণর্ জ্ঞাতবয্ িবষয় 

 

• আেলাচনাচে�র ভাষাঃ বাংলা ও ইংেরিজ; �ােয়ািগক অিধেবশেনর ভাষাঃ বাংলা 

• �িতিনিধেদর �িতিট ব�ৃতা ও অিধেবশেন উপি�িত আবিশয্ক।  

• কমর্শালার িনব�ীকরেণর জনয্ �েদয় ৩০০টাকা(ছা�-

ছা�ী/গেবষক),৫০০টাকা(িশক্ষক)। িনব�ীকৃত �িতিনিধরা পােবন কমর্শালার জনয্ 

��ত করা েফা�ার, দুপুেরর লা� পয্ােকট, শংসাপ�। েকােনা থাকার বয্ব�া করা 

স�ব হেব না। িক� দূেরর �িতিনিধরা �েয়াজেন েযাগােযাগ করেল িব�িবদয্ালেয়র 

বাইের িনকটবতর্ী েহােটল, েগ�-হাউেসর িঠকানা, েফান নং েদওয়া েযেত পাের। 

েসেক্ষে� �িতিনিধ সম� বয্য়ভার বহন করেবন।  

• েরিজে�শন করেত হেল ৭ই জানুয়ািরর মেধয্ ই-েমইল কের জানােত হেব। অনয্থায় 

আেলাচনাচে�র �থম িদন সকাল ৯.৩০টা-১১.৩০টা পযর্� �ট েরিজে�শন করা 

যােব। �ট্  েরিজে�শেনর অথর্মূলয্ ৫০০টাকা  

mailto:cltcs.nsou@gmail.com
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• েরিজে�শেনর জনয্ ৫০০টাকার িডমা� �াফট্  কাটেত হেব “CLTCS-NSOU” 

payable at Kolkata  

িডমা� �াফট্  ১০ই জানুয়ািরর মেধয্ িনেচর িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােত হেব অথবা 

জমা করেত হেব। মািন-�া�ফার করা েযেত পাের (৫০০টাকা) িন�িলিখত একাউে�ঃ 

(১০জানুয়ািরর পূেবর্) 

Allahabad Bank Ac No: 50375446309   Branch Code: 1829 

Account Name: CLTCS-NSOU;     IFSC: ALLA0211829  

• িডমা� �াফ্ ট অথবা বয্াে� মািন �া�ফার করা অথর্ েফরৎেযাগয্ নয়। 

• আেলাচনাচে�ও কমর্শালায় অংশ�হেণ ই�ুক সম� �িতিনিধেদর পূেবর্ �দ� িনদশর্িট 

পূরণ করা আবিশয্ক। েরিজে�শন করা এবং দু’িদেনর উপি�িত বাধয্তা মূলক। 

উপ�াপকেদর শংসাপে� �ব� িশেরানাম ও তাঁর �দ� তথয্ই উি�িখত থাকেব। য� 

সহকাের ও সিঠকভােব েসই তথয্ �দান উপ�াপেকর দািয়�। 

• পূেবর্ ে�িরত পূরণ করা িনদেশর্র িভি�েত আ�হী ও মেনানীত �িতিনিধরাই �থম 

�ােয়ািগক অিধেবশেন থাকেত পারেবন। অনয্থায় েযাগােযাগ কের েসই িনদশর্ পূরণ 

করেত হেব ৫ই জানুয়ািরর মেধয্। 

• �ােয়ািগক অিধেবশেন আেলাচনা ও কােজর সুিবধােথর্ �িতিনিধেক এ�েয়ড্  েমাবাইল 

েফান সে� রাখেত অনুেরাধ করা হে�। েহায়াট্ সএপ, েমেস�ার বয্বহার স�েকর্ 

নূয্নতম ধারণা �াথর্নীয়।  

• আেলাচনাচ� ব�বয্ উপ�াপেনর জনয্ িপিপিট ে�েজে�শন/ পাওয়ার-পেয়� 

ে�েসে�শনেক উৎসািহত করেব। উপ�াপেনর িডিজটয্াল কিপ পূেবর্ ে�িরত হেল 

বয্ব�াপনার সুিবধা হেব।  

• আেলাচনাচে� �দ� সারসংেক্ষপ ও পরবতর্ীেত পাঠােনা �বে�র িডিজটয্াল্  কিপ 

অথবা মু�েণর স�ূণর্ স� �ক� কতৃর্ক সংরিক্ষত।   

• অংশ�হণকারী আ�হীেদর পরবতর্ী কমর্শালা গুিলেতও এই �ক� আ�বান জানােত 

চায়।  

• এই গণ গেবষণা �কে�র অ�গর্ত িবিভ� পিরক�না ধারাবািহক ভােব �কািশত হেব। 

বয়স, িশক্ষা, েপশ িনরেপক্ষভােব সকল আ�হীজেনর সদথর্ক মতামতেক গুরুে�র সে� 

িবেবচনা কের এেগােব এই �ক�। 
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• সারসংেক্ষেপর িনবর্াচন স�ূণর্ভােব গেবষণা �ক� ও িস এল িট িস এস এর সুিনিদর্� 

কিমিটর �াধীন দািয়�। িনব�ীকরণ ও গেবষনা প� উপ�াপনার িবষেয় তােদর 

িস�া�ই চূড়া�। 

  

 

ধনয্বাদাে� 

ড মননকুমার ম�ল                                                   �দীপ মুখািজর্ 

েকাওিডর্েনটর, িস এল িট িস এস                             এিস�য্া� েকাওিডর্েনটর  

অিফসার-ইন-চাজর্, �ুল অব িহউময্ািনিটস            srideep.nsoueng@gmail.com                                                        

mkmnsou@gmail.com                                                                                                                                                                                                                 
 

  

  

 

 

েস�ার ফর লয্া�ুেয়জ, �া�েলশন এ� কালচারাল �ািডজ 

www.cltcsnsou.in 
েনতািজ সুভাষ মু� িব�িবদয্ালয় 

�ুল অব িহউময্ািনিটস 

িড িড ২৬, েস�র ১, স�েলক িসিট, কলকাতা ৬৪ 

 

েযাগােযাগঃ ৯৮৩০২২২১১৬ 

           ৯৪৩৩২৭৪৮১৫ 

Cltcs.nsou@gmail.com 
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