পািটর্শন ও মুি�যু � িবষয়ক গেবষণা �ক�িটর ি�তীয় আ�জর্ািতক েসিমনার ও কমর্শালার কাজ েশষ হেয়েছ।
এই কমর্শালািট েনতািজ সু ভাষ মু� িব�িবদয্ালয় ও খুলনা িব�িবদয্ালেয়র েযৗথ পিরক�নায় গৃহীত একিট
গেবষণা �কে�র অংশ। এই িবষেয় গত ২০েশ েসে��র ২০১৭ একিট েমৗ(MoU) �াক্ষিরত হেয়িছল।
�কে�র িব�ািরত পাওয়া যােব “ েস�ার ফর লয্া�ুেয়জ, �া�েলশন এ� কালচারাল �ািডজ” এর
ওেয়বসাইেট www.cltcsnsou.in ।
এই পযর্ােয় “েলােকিটং েপা�-পািটর্শন অয্ামেনিসয়া ইন েমেমাির এ� িলটােরচারঃ অয্ান

ইে�া-বাংলােদশ

পারে�ি�ভ” এর আওতায় ‘িরকয্াপচািরং পািটর্শন’ িছল এই কমর্শালার মূ ল িবষয়। খুলনা িব�িবদয্ালেয়র
ইংেরিজ িডিসি�ন �ধান �েফসর ডঃ সািবহা হেকর সভাপিতে� কমর্শালার উে�াধনী পেবর্ েযৗথ �কে�র
সামি�ক িদক তুেল ধেরন েনতািজ সু ভাষ মু� িব�িবদয্ালেয়র মানিবকিবদয্া অনু ষেদর অিধকতর্া ও �ক�
সম�য়কারী অধয্াপক ডঃ মননকুমার ম�ল। আেলাচনায় অংশ েনন একই িব�িবদয্ালেয়র সহকারী �েফসর
�দীপ মুখাজর্ী। �াগত ব�বয্ রােখন ইংেরিজ িডিসি�েনর িসিনয়র �েফসর ডঃ আহেমদ আহসানু �ামান।
কমর্শালার ি�তীয় পেবর্ ১৯৭১ সােলর মুি�যু ে�র �ৃ িতচারণা কেরন কেরন িবিশ� িশক্ষািবদ, একা�ের
গৃহতয্াগী ,শরণাথর্ী ও �াধীন েবতার েকে�র িশ�ী , িবিশ� েলিখকা দীপা বে�য্াপাধয্ায়। দীপা বে�য্াপাধয্ায়
মুি�যু ে�র �তয্ক্ষদশর্ী িহেসেব তার বয়ান উপ�াপন কেরন, যার মেধয্ িছল জ�ভুিমর িভেটবািড় তয্াগ েথেক
শুরু কের শরণাথর্ী জীবেনর উপাখয্ােনর বণর্না। তৃতীয় পেবর্ পািটর্শন সািহেতয্র পিরসর ও সা�িতক ভাবনা
শীষর্ক িবষেয় মূ ্লব�বয্ উপ�াপন কেরন েনতািজ সু ভাষ মু�

িব�িবদয্ালেয়র মানিবকিবদয্া অনু ষেদর

অিধকতর্া �েফসর মননকুমার ম�ল। িতিন বেলন,�ৃিত-গেবষণার িবিভ� �র এবং কীভােব �ৃ িত পরবতর্ীকােল
পুনগর্িঠত হয়। পািটর্শন �ৃিত ও তার বয়ােন এই পুনগর্িঠত �ৃ িতর ভূ িমকা কতদূ র কাযর্করী হেত পাের।
সািহিতয্ক বয়ােনই বা পািটর্শন �ৃ িত কীভােব আেস এবং রূপা�িরত হয়। েগাটািবে�

ধমর্, বণর্, ভাষা,

সং�ৃ িত, সামািজক, অথর্ৈনিতক ও েভৗেগািলক িদকসহ সািবর্কভােব ভারতবেষর্র মত ৈবিচ�য্ময়তা অনয্
েকাথাও েনই। িক� আমােদর এই ৈবিচ�য্ময় আখয্ানেক িনেয় স�িত িবে�র িবিভ� �ােনর কেয়কিট
িব�িবদয্ালয় একৈরিখক ভাবনা শুরু কেরেছ। তােদর েস ভাবনা সিঠক নয়। কারণ পা�াব ভাগ হওয়া আর
বাংলা ভাগ হওয়া এক নয়। সাতচি�শ েথেক একা�র বাঙািলর এক অিভযা�া। িতিন বেলন পািটর্শেনর
ফেলই নানান �ৃ িত, অিভজ্ঞতা �ের �ের সি�ত হেয় আেছ বাঙািলর মনেন। যা অেনকেক্ষে�ই িলিখতরূেপ
পাওয়া যায় না। েসই �ৃ িত বা অিভজ্ঞতা িব�ৃ িতর অতেল হািরেয় যাওয়ার আেগ তার সংরক্ষেণ নতুন
�জে�র িশক্ষাথর্ীেদর এিগেয় আসার জেনয্ আ�ান বাতর্া েদন িতিন ।
উ� কমর্শালায় খুলনা িব�িবদয্ালেয়র ইংেরিজ িডিসি�েনর িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষকরা সি�য়ভােব অংশ�হণ
কেরিছেলন। উপি�ত উ�র�জে�র িশক্ষাথর্ীরা যারা েকউ মুি�যু � েদেখিন, যারা েদশিবভােগর কথা শুনেলও
েসই ে�ক্ষাপট িনেয় েতমন েকান ধারণা িছল না – এমন কেয়কশত ইংেরিজ সািহেতয্র িশক্ষাথর্ীেদর কােছ
আেলাচকবৃ � তুেল ধেরন ব�ভ� েথেক ১৯৪৭, এরপর ১৯৭১, অতঃপর ১৯৭৫ এর ১৫ই আগে�র পর
ইিতহােসর অ�কার অধয্ায়।

কমর্শালার ি�তীয় িদেন খুলনা িব�িবদয্ালেয়র কিব ‘জীবনান� দাশ একােডিমক ভবেনর’ �াটর্ �াসরুেম
আেয়ািজত কমর্শালার সমাপনী িদেন �কে�র কািরগির িদকসহ িবিভ� েকৗশলগত গুরু�পূ ণর্ িবষয় িনেয়
ব�ারা তােদর উপ�াপনা েপশ কেরন। �থম পেবর্ ‘েটকিনকয্ািলিটস অব আরকাইিভং’ িবষেয় উপ�াপনা
কেরন েকৗিশক আন� কীতর্িনয়া ও �তীম দাস। ি�তীয় পেবর্ এই গেবষণা �কে� েনতািজ সু ভাষ মু�
িব�িবদয্ালেয়র ভুিমকা ও কাযর্�ম িবষেয় উপ�াপনা কেরন উ� িব�িবদয্ালেয়র মানিবকিবদয্া অনু ষেদর
অিধকতর্া অধয্াপক মননকুমার ম�ল এবং িব�িবদয্ালেয়র সহকারী অধয্াপক �দীপ মুখাজর্ী। এছাড়াও
কমর্শালায় তথয্ সং�হ প�িত িনেয়ও গুরু�পূ ণর্ আেলাচনা হয়। খুলনা িব�িবদয্ালেয়র পক্ষ েথেক সম�
কমর্শালািট পিরচালনা কেরন ইংেরিজ িডিসি�েনর অধয্াপক ও �কে�র েকাওিডর্েনটর সািবহা হক এবং
অধয্াপক আহেমদ আহসানু �ামান।
�কে�র পরবতর্ী কমর্শালা িনধর্ািরত সূ চী অনু যায়ী এি�ল-েম মােস অনু ি�ত হেব।
�কে�র সম� েঘাষণা ও সংবাদ পাওয়া যােব েস�ােরর ওেয়বসাইেট।
শুেভ�া সহ
মননকুমার ম�ল
েকাওিডর্েনটর, িস এল িট িস এস
�ুল অব িহউময্ািনিটস
েনতািজ সু ভাষ মু� িব�িবদয্ালয়

