
PROGRAMME SCHEDULE 
DAY 1: 13TH JANUARY 2018 (SATURDAY) 

 Registration: 10 am to 11 am 
 Inaugural Session: 11 am to 11.45 am 
 Venue: Seminar Room
 Welcome Address: Srideep Mukherjee
  Asst Coordinator, CLTCS, NSOU 
 About the Project: Dr Manan Kr Mandal
  Coordinator, CLTCS, NSOU 
  Professor Sabiha Huq
  Head, English Discipline, KU 
 Address by Guest of Honour Sri Prafulla Ray 
 Presidential Address by Professor Subha Sankar Sarkar  
  Hon’ble Vice Chancellor, NSOU 
 Vote of Thanks: Dr Sumana Bandopadhyay
  Member CLTCS 

 Tea Break: 11.45 am to 12 noon

Session 1: 12 noon to 1.45 pm 
 Venue: Seminar Room 
  Professor Himadri Lahiri  
  Formerly Professor of English,  
  University of Burdwan 
  Professor Ahmed Ahsanuzzaman 
  Professor of English, 
  Khulna University 
 Interaction: 15 mins 

 Lunch: 1.45 pm to 2.15 pm

Session 2: 2.15 pm to 3.45 pm 
 Venue: Seminar Room
  Professor Mizanur Rahman Khan
  University of Rajshahi 
  Sadhan Chattopadhyay
  Writer 
 Chair: Professor Himadri Lahiri 
 Interaction: 15 mins 

 Tea Break: 3.45 pm to 4 pm 

Session 3(a): 4 pm to 5 pm 
 Venue: Board Room 
 Paper Presentation from Selected Abstracts

A total of 5 presentations of 8 mins each. 
Discussion Time – 20 mins 

 Chair: Dr Manan Kumar Mandal

Session 3(b): 4 pm to 5 pm 
 Venue: Seminar Room
 Paper Presentation from Selected Abstracts. A total of 5 
presentations of 8 mins each. Discussion Time – 20 mins 
 Chair: Prof. Sabiha Huq

 DAY 2: 14TH JANUARY 2018 (SUNDAY) 
Session 4: 11 am to 1 pm 

 Venue: Seminar Room
  Dr Sudip Ranjan Hatua
   Rabindra Bharati University 
  Debarshi Chakraborty 
  Story Scholar, 
  1947 Partition Archive
 Interaction: 15 mins

 Interview Based Presentations by Project Researchers 
 3 presentations of 8 mins each 
 Moderator: Srideep Mukherje
 Tea Break: 1 pm to 1.15 pm 

Session 5: Collaborative Research Project 
Coordinators Panel Presentation (1.15 pm to 1.45 pm) 

 Venue: Seminar Room
  Dr Manan Kumar Mandal
  Professor Ahmed Ahsanuzzaman
  Professor Sabiha Huq
  Srideep Mukherjee 
 Moderator: Dr Manan Kumar Mandal   
  Coordinator – CLTCS, NSOU

Technical Session for Researcher (Group 1)
at Board Room 

 Lunch: 1.45 pm to 2.15 pm 

Session 6(a): 2.15 pm to 3.30 pm 
 Venue: Seminar Room
 Paper Presentation from  Selected Abstracts. A total of 7  
presentations of 8 mins each. Discussion Time – 20 mins 
 Chair: Professor Ahmed Ahsanuzzaman 

Session 6(b): 2.15 pm to 3.30 pm 
 Venue: Board Room 

 Paper Presentation from Selected Abstracts. A total of 7 
presentations of 8 mins each. Discussion Time – 20 mins 
 Chair: Srideep Mukherjee

 Valedictory Session: 3.45 pm to 4.30 pm 
 Venue: Seminar Room 

NSOU Headquarters
Sector 1, DD 26, Salt Lake, 

Kolkata-700064
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THE CENTRE

The Centre for Language, Translation and Cultural Studies (CLTCS) has 
been established under the aegis of the School of Humanities, Netaji 
Subhas Open University, Kolkata in 2016 as a self-financed entity.

As a Centre in the arena of studies in the Humanities, CLTCS is keen 
on undertaking research activities in related fields of translation and 
cultural studies, organising seminars and conferences that promise to 
chart new directions, and also offering language and translation based 
self-financed courses to be offered by trained faculty and state of the 
art infrastructural resources.

The mission of the Centre is to establish itself as a hub for interactions 
between various Indian languages and literatures, promoting 
humanistic studies in interdisciplinary fields where language experts 
need to foray, and thereby emerge as a point of convergence between 
infinite strands of Indian cultural thought.

প্রকল্প সম্পরককে
পার্কেশন ও মুক্তিযুদ্ধ ক্িষয়ক এমন অক্িনি গরিষণা প্রকরল্প আপনারক স্াগত 
জানাই। এই গরিষণা প্রকল্প একর্ গণ গরিষণা প্রকল্প ক্িরসরি পক্িকক্ল্পত। যারক িলা 
যযরত পারি “ক্পপল্ স্  ক্িসারকে  প্ররজক্ট”। যথাথকে অরথকেই গরিষণাি যষেররে উন্ুতি পক্িসি 
ততক্ি কিাি লরষেযে এমন পক্িকল্পনা। মুতি ক্িশ্বক্িদযোলরয়ি প্রসাক্িত ক্শষো পক্িসরি 
এই প্রকরল্পি ক্িস্াি। িািত-িাংলারদরশি দুর্ ক্িশ্বক্িদযোলরয়ি যযৌথ উরদযোগ এই 
প্রকল্পরক িাস্িাক্য়ত কিরত প্রক্তশ্রুক্তিদ্ধ। প্রথম পযকোরয় প্রায় এক িছি যময়ারদ এই 
প্রকরল্পি মাধযেরম পার্কেশন ও মুক্তিযুদ্ধ-ক্িষয়ক িযেক্তিগত স্মৃক্ত, স্ািক ও সাক্িরতযেি 
উপাদান সংগ্রি ও তাি সংিষেরণি পক্িকল্পনা ক্িষরয় আলাপ-আরলারনা রলরি। 
মুতি ক্িশ্বক্িদযোলরয়ি পক্িসরি এই গরিষণা প্রকল্প সুক্নরদদিষ্ট িীক্ত ও পক্িকল্পনা 
অনু্যায়ী সমারজি সিকেস্রিি আগ্রিী ছারেছারেী, গরিষক, ক্শষেক ও সাধািণ মানুষ 
এই প্রকরল্প অংশ ক্নরত পারিন। প্রকল্পর্ ক্িদযোয়তক্নক িমৃরতেি িাইরি এইসি স্ি, স্মৃক্ত 
ও দমৃষ্টিিক্গিরক তুরল ধিরত প্রক্তশ্রুক্তিদ্ধ। প্রকরল্পি পক্িকক্ল্পত প্রথম আরলারনারক্র 
ও কমকেশালা আরয়াক্জত িরছে কলকাতাি সল্টরলরক অিক্থিত ক্িশ্বক্িদযোলরয়ি মূল 
িিরন। পরিিগুক্লও ক্নরদদিষ্ট সমরয় য�াষণা কিা িরি।  প্রকল্পর্ সম্পরককে  ক্িস্াক্িত পাওয়া 
যারি ওরয়িসাইরে WWW.CLTCSNSOU.IN

যষেরে সমীষো/ নমুনা সংগ্রি
প্রক্তর্ পযকোরয় ৫জরনি সমীষেক দল প্রস্তুত কিা িরি। এই দরলি গ্রুপ-ক্লডাি িরিন 
একজন এক্সস্যোন্ট প্ররেসি; যাারক মরনানীত কিরিন প্রকল্প অক্ধকতকে ািা। এই গ্রুপ 
ক্লডাি ক্নরদদিষ্ট সময় অন্তি প্রকল্প অক্ধকতকে ারদি সরগি যযাগারযাগ িাখরিন ও সংগমৃক্িত 
অক্ডও-ক্িক্ডও যেপ এিং অনযোনযে উপাদারনি ক্ডক্জেযোল কক্প যপ্রিণ কিরিন। 

প্রথম পরিকে যজলা / ক্ডক্িশন অনু্যায়ী সমীষেরকি দল প্রস্তুক্ত রূড়ান্ত িরি। তািপি প্রক্ত 
গ্রুরপি গ্রুপ-ক্লডাি মরনানয়রনি কাজ সম্পন্ন িরি। এই কাজ সুষু্িারি সম্পন্ন কিরত 
প্ররয়াজরন সাষোৎকাি যনওয়া যযরত পারি।

যষেরে-সমীষোি জনযে প্রকল্প ক্নধকোক্িত নূযেনতম সাম্াক্নক সমীষেক পারিন। যিকরডদিং ও 

কক্ম্পউোি প্ররসক্সং এি জনযে প্রক্তষ্ারনি দপ্তরি সািাযযে উপলব্ধ িরি।

• যকারনা থিায়ী গরিষণা-িমৃক্তে এই প্রকরল্পি অধীরন প্রদান কিা িরি না।

• সংগমৃক্িত উপাদারনি শুধমুারে ‘ক্ডক্জেযোল েমকেযোে’র্ প্রদানকািীি অনুমক্ত 
সারপরষে প্রকল্প গ্রিণ কিরি। এই সংগমৃক্িত উপাদান প্রকরল্পি ক্ডক্জেযোল 
সংগ্রিশালায় সংগ্রািরকি নারম উপথিাক্পত িরি।

যিৌরগাক্লক এলাকা
পক্চিমিগি - যকালকাতা, উতেি ২৪পিগনা, দক্ষেণ ২৪পিগনা, নদীয়া, মুরশদিদািাদ

িাংলারদশ - সাতষেীিা, খলুনা, যরশাি

ক্িষয়ক্িক্তেক প্রস্ািনা
পার্কেশন স্মৃক্ত ও সাক্িতযে ক্িষয়ক যযৌথ গরিষণা প্রকরল্পি প্রথম আরলারনারক্র ও 
কমকেশালা আগামী ১৩ ও ১৪-ই জানুয়াক্ি কলকাতায় অনুষ্ঠিত িরি। আরলারনারক্র ও 
কমকেশালার্ পার্কেশন স্মৃক্তি যপ্রক্ষেত ও পক্িসি ক্িষরয় আরলাকপাত কিরি। িাংলা-
পার্কেশন এি ঐক্তিাক্সকতা ও তৎপিিতীতী  ক্িক্িন্ন �েনাক্ররমি গুরুত্ব আরলারনাি 
মরধযে আসরি। িািতীয় উপমিারদরশ মানিক্িদযো ররকে াি একর্ গুরুত্বপূণকে ক্দক ক্িরসরি 
পার্কেশন কীিারি দী�কেরময়াদী পক্িসরি প্রিাি ক্িস্াি করিরছ এিং িাংলা ও ইংিাক্জ 
যলখাক্লক্খি জগরত জায়গা ক্নরয়রছ যসসি ক্িষরয় আলাপ-আরলারনা উপক্রমক্ণকা 
ক্িরসরি এখারন উত্াক্পত িরি।

 যযৌথ উরদযোরগি এই গরিষণা প্রকল্পর্ি একর্ গুরুত্বপূণকে ক্দক ি’ল পার্কেশন স্মৃক্ত 
ও িযেক্তিক পক্িসরি পার্কেশন-যলখাক্লক্খ সংগ্রি কিা। সুক্নরদদিষ্ট ও ক্রক্ণিত পক্িসরি এই 
কাজ কিা িরি—ক্িিাক্জত জাতীয় সীমারন্তি দু’পারশ। আগ্রিী গরিষকিা এই সংগ্রি ও 
সংিষেরণি প্রাথক্মক পরিকেি কাজ কিরিন। আরলারনারক্রর্ি মাধযেরম পক্চিমিরগিি 
ক্নিন্ীকমৃ ত ও ক্নিকোক্রত ক্িক্িন্ন গরিষরকি সামরন এই প্রকল্প তুরল ধিরি তাি প্রতযোশা 
ও কারজি পক্িকল্পনা।

 িযেক্তিক অনুিূক্ত ও অক্িজ্ঞতাি সংিষেরণি পদ্ধক্ত যকারনা ক্রিারক্িত পদ্ধক্তরত 
সম্পূণকে কিা এখারন অক্িপ্রায় নয়। ইক্তিাস ও সমাজক্িজ্ঞারনি ক্িক্িন্ন ক্িরশষ পদ্ধক্ত-
প্রকিরণি আলাপ-আরলারনা যশানা ও যিাধগমযেতাি মরধযে আনা গরিষকরদি ক্নজস্ 
দাক্য়ত্ব। যক্দও এই প্রকল্প সমাজতাক্ত্বক ক্িরলেষরণি গুরুদাক্য়ত্ব ক্নরয় পক্িকক্ল্পত নয়, 
িিং এখারন ঐক্তিাক্সক �েনাি িযেক্তিক িয়ান, তাি গল্প-িয়ান (নযোরির্ি), সাক্িরতযেি 
িািারনা িয়ান, ডারয়ক্ি, সরিকোপক্ি স্মৃক্তি কথযে িয়ারনি (MEMORY SPEECH) 
ওপি দা াক্ড়রয় দুই িার্রেি িাংলা ও িাঙাক্লি সাক্িতযেরক যদখরত রাওয়াই এখারন লষেযে। 
িযেক্তিগত িয়ারন নীিিতা (SILENCE)ি মাপরজাক-এি আগ্রিও থাকরি। উঠরি 
পক্িক্রক্ত সতোি(IDENTITY) প্রশ্ন, যদশ-সীমান্ত ইতযোক্দি স্মৃক্তিাষযে, যকমন ‘িািারনা 
যদশ’ (LOST HOME) স্মৃক্তি মরধযে জায়মান –যস সি ইক্গিত, ইশািা। 

 উতেি প্রজরন্ি দমৃষ্টিরত পার্কেশন িাস্িতা যকমন? কীিারি ’৪৭ ও ’৭১ এি ঐক্তিাক্সক 
িাস্ি আজও আথকে-সামাক্জক পক্িসরি জায়গা করি ক্নরয়রছ, জন্ ক্দরয়রছ ক্িক্িধ 
জর্লতাি--যসসি ক্নরয় এই প্রকল্প আগ্রিী। উতেি প্রজরন্ি যরারখ পার্কেশন ও তাি 
িক্রত সাক্িরতযে কীিারি যসই পার্কেশরনি আিি ক্েরি আসরছ তা ক্নরয় আরলারনাি 
যরথষ্ট প্ররয়াজন িরয়রছ। 

 পার্কেশরনি প্রতযেষে অক্িজ্ঞতা, উদ্াস্তু আগমন ও উদ্াসরনি ইক্তিমৃতে িহুমাক্রেক। এসরিি 
ডকুরমরন্টশরনি যকারনা যশষ যনই। এই ডকুরমরন্টশরনি কারজ নতুন মারো যুতি করিরছ 
পার্কেশন অক্িজ্ঞতাি স্মৃক্ত-সংিষেণ। ক্িরশষত নরয়ি দশরকি মাঝামাক্ঝ যথরক এই 
ক্িষয়র্ ক্নরয় গরিষক ও আগ্রিীমিরল নতুন করি নাড়ারাড়া শুরু িয়। িািতিরষকে 

স্াধীনতাি পঞ্াশ িছি পূরতদি উপলরষেযে পার্কেশরনি ক্িধ্ংসী অতীত নতুন করি সামরন 
আনাি যপ্রষোপে ততক্ি িয়। তািপি দুর্ দশরক এই িযেক্তিক স্মৃক্ত (PERSONAL 
MEMORY) সংগমৃক্িত িরয়রছ নানািারি, ক্ডক্জেযোল্  সংিষেণ, সাষোৎকারিি 
অনুক্লক্প প্রকাশ, িযেক্তিগত স্মৃক্তমূলক যলখাক্লক্খি একর্ পক্িসি দুই িাংলারতই 
ততক্ি িরয়রছ। পাচিারতযেি ক্িক্িন্ন ক্িশ্বক্িদযোলয় গুক্লি ‘সাউথ্  এক্শয়ান স্াক্ডজ্ ’ এি 
অন্তগকেত ক্িদযোয়তক্নক ররকে াি পক্িসরি যসই সংিষেণ ক্িন্ন মারো লাি করিরছ। যিশ ক্কছু 
প্রয়াস আরছ িযেক্তিগত স্রি এিং যিসিকাক্ি স্রি। যমারেি ওপি এসি স্মৃক্ত সংিষেরণি 
যষেররে গুরুত্ব যপরয়রছ নাগক্িক প্রক্তরিশ (মূলত শিিিাসী উচ্চ-মধযেক্িতে সমারজি 
প্রক্তক্নক্ধরদি সংখযোক্ধকযে এধিরনি সাষোৎকাি গ্রিরণি যষেররে যরারখ পরড়)। ক্দ্তীয়ত, 
যজলা ও যজলা সদরিি পাশ্বকেিতীতী  অঞ্রল, গ্রামাঞ্রল পক্িকক্ল্পত ও িলপূিকেক যকারনা 
উদ্াসরনি (FORCED MIGRATION) যষেররেও পার্কেশন স্মৃক্তি একর্ ক্িপুল পক্িসি 
পরড় আরছ যযখারন দমৃষ্টিরষেপ কিা প্ররয়াজন।

 আরলারনাি পক্িসি
গরিষণা প্রকল্প আরয়াক্জত প্রথম আরলারনারক্রর্ ক্নম্নক্লক্খত ক্িষয়গুক্লি গুক্লি 
ওপি আরলাকপাত কিরত রায়

• ১৯৪৭এি িাংলা-পার্কেশন ও িািতিরষকেি স্াধীনতাি িযেক্তিগত 
স্মৃক্ত সংিষেরণি প্ররয়াজনীয়তা ও তাি িাস্িতা

• পার্কেশন স্মৃক্ত সংিষেরণি ক্িক্িন্ন প্রকল্প ও উরদযোগ

• যদশিারগি সীমান্তরিখা ও তাি ক্িভ্রম

• অপ্রকাক্শত ডারয়ক্ি ও ক্রঠিপরে (পার্কেশন–উদ্াসন ও মুক্তিযুদ্ধ 
সমকালীন অক্িজ্ঞতা)

• গ্রাম ও মেঃস্রলি উদ্াসন অক্িজ্ঞতা (উতেি ২৪পিগনা, দক্ষেণ 
২৪পিগনা, নদীয়া, মুরশদিদািাদ, িাওড়া, হুগক্ল, যমক্দনীপুি, 
িধকেমান, িীিিূম) ক্িক্ডও/অক্ডও-যেপ সাষোৎকাি (সরিকোচ্চ 
৩০ক্মক্নে), সাষোৎকাি প্রাথীতী ি িয়স নূযেনতম ৭০িছি

• ক্িস্মৃত ও িাক্িরয় যাওয়া পার্কেশন ও উদ্াস্তু ক্িষয়ক গল্প-উপনযোস-
নােক-কক্িতা সংকলন; কলকাতাি িাইরি প্রকাক্শত গ্রন্থ

• মুক্তিযুরদ্ধি স্মৃক্তঃ পক্চিমিগিীয় যপ্রষোপে  

• িাংলারদশ মুক্তিযুরদ্ধি অক্ি�াত: িাঙাক্লি যরতনা

 


