
৩১ অগা� �থম পেবর্র িফ�-ওয়ােক�র কাজ েশষ হে� 

িবগত চার মাস ধের পা�ট�শন ও মুি�যু� িবষয়ক গেবষণা �কে� সা�াৎকার �হেণর কাজ চলেছ। ২০১৭র েসে��র মােস �া�িরত েমৗ-
চ�ি� অন্ুযায়ী খুলনা িব�িবদয্ালেয়র ইংেরিজ �ডিসি�েনর সে� এই গেবষণা �কে�র কাজ এেগাে�। �ায় এক বছর ৫০ জন অধয্াপক-
গেবষক এই কােজ সি�য়ভােব যু� হেয়েছন। �থম পেবর্র কােজ আমরা মুিশর্দাবাদ, নদীয়া, উ�র চি�শ পরগণা  ও দি�ণ চি�শ পরগণা 
েজলায় সা�াৎকার �হেণর কাজ কের�ছ। এই িপপলস িরসাচ� �েজ� সা�াৎকার �দানকারীেদর মেধয্ও দা�ণ সাড়া েফলেত সমথর্ হেয়েছ।  

এক বছেরর �থম পেবর্র এই কাজ এখন সমাি�র পেথ। আমরা ৩১েশ অগাে�র মেধয্ �থম পেবর্র সা�াৎকার �হেণর সম� কাজ েশষ 
করব বেল ি�র কের�ছ। েয অক�� সহেযািগতা আমরা েপেয়�ছ এবং �কে�র গেবষকরা ে��ায় এিগেয় এেস েযভােব এই কাজ করেছন তা 
এককথায় অভ�তপবর্ ও দৃ�া�মূলক। সমাজ ও সা�হতয্ িবষয়ক এক�ট গেবষণা �ক� �হেসেব এই পিরক �না ও কাযর্�মেক পযর্ায়�েম 
এিগেয় িনেয় েযেত েনতািজ সুভাষ মু� িব�িবদয্ােয়র 'েস�ার ফর লয্া�ুেয়জ, �া�েলশন এ� কালচারাল �া�ডজ' �িত�িতব�। েস�ার 
বাংলা পা�ট�শন িবষয়ক এক�ট '�ডিজটয্াল আক�াইভ' ও িরেপািজটির ��ত করেত চায়। েয কাজ �মশ এেগাে�। উ�তর গেবষণায় এই 
আক�াইভ �ভ�ত সাহাযয্ করেব।  

আগামী ৩১অগাে�র মেধয্ সা�াৎকার �হেণর কাজ েশষ কের গেবষকরা পিরক�না মত েলখািলিখর কােজ হাত েদেবন, এই আশা রািখ। 
৩১অগাে�র পর েকােনা সা�াৎকার আেয়াজন এবং কয্ােমরা পাওয়া যােব না। এই পেবর্ সা�াৎকােরর জনয্ গেবষকেদর েয নূয্নতম খরচ 
�কে�র প� েথেক েদওয়া হে� তা পযর্ায়�েম স�েলেকর মূল ভবেনর ��ল অব �হউময্ািন�টেসর অিফস েথেক গেবষকেদর সং�হ করেত 
বলা হে�। পরবত� সা�াৎকার �হেণর পবর্ �� হেব নেভ�র (২০১৮) মােসর েশষ িদেক। তখন িবেশষ িব�ি�র মাধয্েম তা জানােনা 
হেব।  

এই পেবর্র কােজর েশষ আ�জর্ািতক েসিমনার ও সমাি� অনু�ান আগামী অে�াবর মােসর �থম স�ােহ করার েচ�া হে�। েসখােন িন�য়ই 
গেবষকরা তােদর মূলয্বান কথা বলার সুেযাগ পােবন। �থম ও ি�তীয় েসিমনাের উ�ািপত গেবষণাপ�, বুক িরিভউ এবং িফে� সংগৃ�হত 
নমুনার সং�হ িনেয় �কািশত হেব এই পযর্ােয়র �কাশনা। আশা কির েসখােনও গেবষকরা িনেজেদর ক�িত ও কমর্ক�শলতা বজায় রাখেবন। 
সব িকছু পিরক�না অনুযায়ী এেগােল নেভ�র-�ডেস�ের েসই �কাশনা উে�া�চত হেব, এই আশা রািখ।  

আপনােদর �েভ�া ও ক�ত�তা। 

ভাল থাকেবন। 

েকাও�ড�েনটর 

েস�ার ফর লয্া�ুেয়জ, �া�েলশন এ� কালচারাল �া�ডজ 
েনতািজ সুভাষ মু� িব�িবদয্ালয়   


