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নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি অন্যতম বৃহৎ রাজ্য-সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
যেখানে মুক্তশিক্ষাক্রমের (ওপেন লার্নিং) মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার আঙিনায় ছাত্রছাত্রীদের
অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতাভুক্ত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র
সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের ১৪টি সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থী
অন্তর্ভুক্তিকরণের দিক থেকে এটি একটি অগ্রগামী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধীকৃত।
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ’টি ‘স্কুল অব স্টাডিজের’ অন্তর্গত প্রায় ১৪টি
স্নাতক�োত্তর এবং ১৮টি স্নাতক বিষয়ের পাঠদান ও গবেষণার কাজ মিলিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় মুক্তশিক্ষার মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার জগৎকে
তুলে ধরে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজে নেজাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
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মানববিদ্যা অনুষদ
School of Humanities
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্কুল অব হিউম্যানেটিস বা মানববিদ্যা অনুষদ
এনর�োলমেন্টের নিরিখে সর্ববৃহৎ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং,
‘জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন’ ইত্যাদি বিভাগ এই স্কুলের আওতাভুক্ত। মানববিদ্যা
অনুষদের পরিকল্পিত উদ্যোগে ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে গড়ে ওঠে “Centre for Language, Translation & Cultural Studies” বা “ভাষা, অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র”।
মানববিদ্যার বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক বিষয়ে য�ৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা এবং ভাষাশিক্ষা ও
অনুবাদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে এই কেন্দ্র। জাতীয় ও বিদেশী
বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার ক�োর্স পরিচালনা, ভাষার প্রায়�োগিক ক্ষেত্রের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে
সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য তা উপস্থাপন করা এই
কেন্দ্রে উদ্দেশ্য। সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেসন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ একদিকে যেমন
অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে য�ৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণে আগ্রহী তেমনই
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রের বাইরে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও কাজ করছে।
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প্রকল্প প্রসঙ্গে
“সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ” বর্তমানে “বেঙ্গল পার্টিশন
রিপ�োসিটরি” নামক একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালে (৮-১০ ফেব্রুয়ারি)
আয়�োজিত পার্টিশন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আল�োচনাচক্রের সফল উদযাপনের পর প্রায়
৩বছর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে এই গবেষণ প্রকল্পের ভাবনাসূত্র উঠে আসে। প্রথম
গবেষণা প্রকল্পটি (২০১৫-১৬) ছিল ইউ জি সি’র দূরশিক্ষা পর্ষৎ-এর অনুম�োদিত একটি
বিদ্যায়তনিক গবেষণা প্রকল্প। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০১৭-১৮) গবেষণা প্রকল্পটি য�ৌথভাবে
পরিচালিত হয় বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিসিপ্লিনের সঙ্গে। এই পর্যায়ে
বিদ্যায়তনিক গবেষণা প্রকল্পটিকে অন্যান্য শিক্ষার্থী, গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষকদের মধ্যে
বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্প সেই প্রচেষ্টাকে আরও বৃহত্তর
ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে।
প্রকল্প কী চায়? বাঙালি জাতিসত্তার কাছে দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু একটি
সাংস্কৃতিক প্রেক্ষণবিন্দু, এবং তার ছিন্নতার উপর্যুপরি আততি আমাদের আজও তাডিত করে,
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ফলে সেই বিষয়টির বহুমাত্রিক পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। শিকড়হীন মানুষের
বয়ানে এত বেশি বৈচিত্র্য যে তা শুধুমাত্র সাহিত্য, সিনেমা বা অন্য শিল্প মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে
ধরা পড়েছে এমনটা ভাবার ক�োন�ো কারণ নেই। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষের
বয়ান বা ন্যারেটিভ সে কথা বলে না। ভিন্নতা প্রচুর– অনিবার্য সেই বহুমাত্রিক ভিন্নতার
কারণেই বেঙ্গল পার্টিশন-এর যে স্মৃতি ও স্মৃতি-ভ্রংশ আজও সমকালীন এবং সমাজ-সাহিত্য
নিরীক্ষার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টিশন-এর ফলে আতঙ্কিত/উদ্বাসিত/সুবিধাভ�োগী/ক্ষয়প্রাপ্ত/
এইসব মানুষদের ক�োন�ো বিশেষ/সাধারণ ধারায় শ্রেণিকরণ করা খুবই দুরূহ একটি কাজ।
ক�োন�ো একটা সামাজিক ও ভ�ৌগ�োলিক মাত্রায় এই বিপুল উদ্বাসনকে দেখলে তা খণ্ডিত হতে
বাধ্য। সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের বিভিন্ন বিদেশীয় প্রকল্পে তাই আত্মকথনের সীমাবদ্ধতা আজ
সামনে এসে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রস্বর যেমন বাংলার পার্টিশনের ছড়ান�ো দীর্ঘমেয়াদী
পরিসরে আল�ো ফেলেছে তেমনই সমকালের বাস্তব পার্টিশনের ঐতিহাহিক বাস্তবকে ভিন্নতর
ফিকশনালিটির হদিশ দিয়েছে। ছড়িয়ে থাকা মানুষের লেখালিখি, স্মৃতি, জীবনের বিবিধ
সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে বাঙালির সত্তাগত খ�োঁজ– বাংলা সাহিত্যের আধুনিক
পরিসরের বিবিধ ইশারা।
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গবেষণা প্রকল্পটির বিভিন্ন পর্যায়
প্রথম প্রকল্প

Bengal Partition Repository: An Open University Initiative

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-১৬ সালে দেশভাগের স্মৃতি সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে
অশীতিপর বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের কাছ থেকে ম�ৌখিক (Oral) উপাদান সংগ্রহ করেছে। তখন গবেষক
সংখ্যা কম ছিল। প্রধানত সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছিল অডিও মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আর্থিক
সহায়তা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ছিলেন ড. মননকুমার
মণ্ডল।

দ্বিতীয় প্রকল্প

“Mapping Partition Memory, Amnesia & Literature in Middle &
Southern Bengal: An Indo-Bangladesh Perspective”

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মানববিদ্যা (সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড
কালচারাল স্টাডিজ, কলকাতা)
ও
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ ডিসিপ্লিন, বাংলাদেশ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদের অন্তর্গত সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ
ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালযয়ের, ইংরেজি ডিসিপ্লিন,
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য�ৌথভাবে একটি (MOU) ম�ৌ (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর করে
২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। য�ৌথ গবেষণা প্রকল্পটি নিয়ে এই ম�ৌ-স্বাক্ষর করেন কলা
অনুষদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা সাবিহা হক এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্কুল অব হিউম্যানিটিস এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। ২১ নভেম্বর, ২০১৭
গবেষকদের নিয়ে প্রথম সভা আয়�োজিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ
এবং হুগলী জেলায় বিভিন্ন ধরনের দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের ম�ৌখিক বয়ান সংগ্রহের কাজ শুরু
হয়। য�ৌথ গবেষণার পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুই পাশের
সংলগ্ন জেলাগুলিতে কাজ করবে বলে ঠিক হয়েছিল। এই পর্বের প্রকল্পে কলকাতা ও খুলনা
শহরে দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালা আয়�োজিত হয়েছে।

প্রথম আল�োচনা চক্র

পার্টিশন মুক্তিযু দ্ধের স্মৃতি : স্মরণ ও বিস্মরণ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-এর ‘সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেসন এন্ড কালচারাল
স্টাডিজ’ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিসিপ্লিন প্রকল্পিত য�ৌথ গবেষণা প্রকল্পের
প্রথম আল�োচনাচক্র ও কর্মশালাটি আয়�োজিত হয়েছিল ২০১৭ সালের ১৩-১৪ জানুয়ারি।
আয়�োজক ছিল নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আল�োচনাচক্রের শির�োনাম ছিল “পার্টিশন
ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি: স্মরণ ও বিস্মরণ”। ভারতীয় উপমহাদেশে মানববিদ্যা চর্চার একটি
গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে পার্টিশন কীভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে প্রভাব ফেলেছে এবং বাংলা ও
ইংরেজি লেখালেখির জগৎ-এ জায়গা নিয়েছে সেসব বিষয় আল�োচনার উপক্রমণিকা হিসেবে
উঠে আসে। এই গবেষণা প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল�ো পার্টিশন স্মৃতি ও ব্যক্তিক
পরিসরে পার্টিশন-লেখালেখি সংগ্রহ করা। আল�োচনাচক্রটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নিবন্ধীকৃত
গবেষকদের সামনে এই প্রকল্প তুলে ধরে তার প্রত্যাশা ও কাজের পরিকল্পনা। ৭৫জন
নিবন্ধীকৃত গবেষক এই আল�োচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন; এবং ৩১টি বাংলা ও ইংরেজি
গবেষণাপত্রের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল।
আল�োচনাচক্রটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-এর জটিল আবর্তে না ঢুকে গুরুত্ব দিয়েছিল
ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যক্তিক বয়ান, সেগুলির গল্প-বয়ান(ন্যারেটিভ), ব্যক্তিগত ডায়েরি,
সর্বোপরি স্মৃতির বয়ানের (Memory Speech) উপর দাঁড়িয়ে দুই রাষ্ট্রের বাংলা ও
বাঙালির সাহিত্যকে দেখতে চাওয়াই ছিল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত বয়ানে নীরবতার (silence)
জরিপ করা এবং পরিচিতি সত্তার (Identity) প্রশ্ন দেশ-সীমান্ত ছাড়িয়ে কেমনভাবে সামনে
আনে মানবাতার বিভিন্ন মুখ সেবিষয়ে আল�োচনা হয়। ‘হারান�ো দেশের’ ধারণা ও মাত্রাগুলি
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কেমনভাবে আজকের স্মৃতিকথায় একটা ভিন্নতর পরিসর তৈরি করে নেয়– সে বিষয়েও
কথাবার্তা হয়।
উত্তর প্রজন্মের দৃষ্টিতে পার্টিশন বাস্তবতা কেমন? কীভাবে ’৪৭-’৭১ এর ঐতিহাসিক
বাস্তব আজ ও আর্থ-সামাজিক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে; জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন জটিলতার–
সে কথার খ�োঁজ করেছেন আল�োচকরা। উত্তর প্রজন্মের রচিত সাহিত্যিক বয়ানে পার্টিশনে
পৌঁছন�োর প্রকরণ ভাবাচ্ছে আজকের পাঠককেও।
পার্টিশনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, উদ্বাস্তু আগমনের ইতিবৃত্ত ইত্যাদির বহুমাত্রিক ডকুমেন্টেশন
যে অন্তহীন– তা আজ স্বীকৃত। পার্টিশন অভিজ্ঞতার ম�ৌখিক বয়ান ও স্মৃতির ডকুমেন্টেশনে
নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল ৯০এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা নতুন
করে আল�োচনা শুরু হয় উর্বশী বুটালিয়া, আশিস নন্দী, কমলা ভাসিন প্রমুখদের আল�োচনা
ও কাজের সূত্রে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্টিশনের বিধ্বংসী অতীত
নতুন করে সামনে আনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। পরবর্তী দুই দশকে ব্যক্তিক স্মৃতি (Personal memory) সংগৃহীত হয়েছে নানাভাবে। ডিজিটাল সংরক্ষণ, সাক্ষাৎকারের অনুলিপি
প্রকাশ, ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক লেখালেখির একটি পরিসর তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ’-এর অন্তর্গত বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্যে এসব ম�ৌখিক
বয়ানের সংরক্ষণ প্রয়াস ও বিশ্লেষণাত্মক আল�োচনা ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বেশ কিছু
প্রয়াস হয়েছে ব্যক্তিগত এবং বেসরকারি স্তরে। ম�োটের উপর এসব স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
গুরুত্ব পেয়েছে নাগরিক প্রতিবেশী মন (মূলত শহরবাসী উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিদের
সংখ্যাধিক্য এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে চ�োখে পড়ে)। পাশাপাশি জেলা ও জেলা

বেঙ্গল পার্টিশন রিপ�োসিটরি

9

সদরের পার্শ্ববর্তী মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত উদ্বাসন, কিছু ক্ষেত্রে বলপূর্বক উদ্বাসিত
হওয়ার (Forced Migration) ক্ষেত্রগুলিতে পার্টিশন স্মৃতি চর্চার একটি বড় পরিসর পড়ে
রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।
গবেষণা প্রকল্প আয়�োজিত প্রথম আল�োচনাচক্রটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর
আল�োকপাত করেছিল–
 ১৯৪৭-এর বাংলা : পার্টিশন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যক্তিগত স্মৃতি
সংরক্ষণের প্রয়�োজনীয়তা ও বাস্তবতা
 পার্টিশন স্মৃতি সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ
 দেশভাগের সীমান্তরেখা ও তার বিভ্রম
 অপ্রকাশিত ডায়েরি ও চিঠিপত্র (পার্টিশন-উদ্বাসন ও মুক্তিযুদ্ধ সমকালীন
অভিজ্ঞতা)
 গ্রাম ও মফঃস্বলের উদ্বাসন অভিজ্ঞতা (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া,
মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম জেলার বিভিন্ন
কল�োনি : ভিডিও/অডিও-টেপ সাক্ষাৎকার ভিত্তিক উপস্থাপন (সর্বোচ্চ ২০
মিনিট) সাক্ষাৎকার প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ৭০ বছর
 বিস্মৃত ও হারিয়ে যাওয়া পার্টিশন ও উদ্বাস্তু বিষয়ক গল্প-উপন্যাস-নাটককবিতা সংকলন, বিশেষত জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ
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 মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি : পশ্চিমবঙ্গীয় প্রেক্ষাপট
 বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত : বাঙলির চেতনা
আল�োচনা চক্রটিতে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপক হিমাদ্রী লাহিড়ি, অধ্যাপক মীজানুর রহমান, অধ্যাপক আহসানুজ্জামান, অধ্যাপিকা
সাবিহা হক প্রমুখ।
প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে স্মৃতি সংগ্রহের ভ�ৌগ�োলিক এলাকা

 পশ্চিমবঙ্গ : ক�োলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া,
মুর্শিদাবাদ
 বাংলাদেশ : সাতক্ষীরা, খুলনা, যশ�োর, ঝিনাইদ, মেহেরপুর

দ্বিতীয় আল�োচনা চক্র
প্রকল্পের দ্বিতীয় আল�োচনাচক্র ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
আয়�োজক ছিল ইংলিশ ডিসিপ্লিন। ২০১৭ সালের ১৫-১৬ মার্চের এই সেমিনারের শির�োনাম
ছিল “Locating Post Partition Amnesia in Memory & Literature: An Indo-Bangladesh Perspective”। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়
ও অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা সাবিহা হক এবং অধ্যাপক
আহসানুজ্জামান। মূলত তাদের উদ্যোগেই এই আল�োচনা চক্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্রহ ও উদ্দীপনা
সঞ্চার করে। এই কর্মশালায় নমুনা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে আল�োচনা হয়।
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সঞ্চার করে এই প্রকল্প।
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তৃতীয় আল�োচনা চক্র
অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি ও সমাজজীবনে আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)
এক ঐতিহাসিক নাম। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-এর অন্তর্গত ‘ভাষা, অনুবাদ ও
সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র’ অধিকর্তা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল এবং ‘আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি
পরিষদ’-এর পক্ষে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ঢাকা, বাংলাদেশ-এর য�ৌথ উদ্যোগে। অনুষ্ঠান
উদ্বোধন করেন এক দিনের এই আল�োচনা চক্রে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আয়�োজক
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্মাননীয় শুভশঙ্কর সরকার। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হ�োসেন, বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ
ঘ�োষ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্মাননীয়
সাধন চক্রবর্তী। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ-এর পুত্র স্বানামধন্য
সাংবাদিক জনাব মাহফুজ আনাম মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছিল
‘আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পরিষদ’, ঢাকা, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠান শেষে আবুল মনসুর
আহমেদ সম্পর্কে ১৫ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

পার্টিশন লেকচার সিরিজ
প্রকল্পটির দু’বছরের কাজের ওপর ভিত্তি করে বাংলার পার্টিশন বিষয়ক সংগৃহিত উপাদান
একটি ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে দেয় আমাদের। সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ,
ট্রান্সলেশন ও কালচারাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে বাংলার পার্টিশন চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন
অনাল�োকিত জায়গাগুলি নিয়ে পার্টিশন লেকচার সিরিজ করার সিন্ধান্ত নেওয়া হয়।বাংলা
ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই পর্যায়ক্রমিকভাবে এই বক্তৃতাগুলি আয়�োজিত হচ্ছে এবং সেগুলির
ভিডিও ভার্সন ইউ-টিউবের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। এগুলিও আমাদের
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বেঙ্গল পার্টিশন রিপ�োসিটরির সম্পদ। বক্তৃতাগুলির শির�োনাম ও আয়�োজনের নির্ঘন্ট নীচে
দেওয়া হ’ল।
 প্রথম বক্তৃতা : ২৩ জুন, ২০১৮; ড শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি শ্রীবাস্তব, Listioning
to Unknown Voices from the Past: Women and their
engagement with Partition
 দ্বিতীয় বক্তৃতা : ২৬ জুলাই, ২০১৮; ড শক্তিনাথ ঝা, “বাংলার ল�োকায়ত
সংস্কৃতি ও মৈত্রী ভাবনা: প্রসঙ্গ পার্টিশন”
 তৃতীয় বক্তৃতা : ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮; অধ্যাপক পবিত্র সরকার, “দেশভাগ:
পরিচিতি সত্তা ও বাঙালি সংস্কৃতির নানা সঙ্কট”
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 চতুর্থ বক্তৃতা : ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯; অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আল মামুন,
Partition, Memory, Trauma: Possibilities for Creating Space
for the ‘Other’
 পঞ্চম বক্তৃতা : ৩০ এপ্রিল, ২০১৯; অধ্যাপক খন্দকার ম�োকাদ্দেম হ�োসেন,
“Dilemmas of Diaspora: Bengal Partition, Refugees and
Politics”

প্রজেক্ট রিসার্চার গ্রুপ
এই গবেষণা প্রকল্পকে পর্যায়ক্রমিক ভাবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক সংগঠন অনুযায়ী
সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সঙ্গে গবেষকদের যুক্ত
করা তাঁদের কাজকে কপিরাইটগত ভাবে স্পষ্ট ব�োঝাপড়ায় সংবন্ধ করা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও উপাদান সংগ্রহের যে সুবিধা আছে তাকে পূর্ণ
মাত্রায় ও যথাযথভাবে ব্যবহার করে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পে যে মানুষদের সাক্ষাৎকার
নেওয়া হচ্ছে তাদের খ�োঁজ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ করছেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ;
ক�োন�োভাবেই অন্য ক�োন�ো গবেষক তা করছেন না। গবেষণার প্রকরণগত দিক থেকেও এটি
গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমরা চাই হারান�ো গল্পের স্বর-প্রস্বর এবং বর্তমানের বেঁচে থাকায় জীবনের
উপান্তে এসে সেই গল্প কেমনভাবে বলা হচ্ছে। ফলত, রিসার্চার নির্বাচন ও তাঁদের বিষয়টি
সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২০১৭-১৮ সালে প্রায় ৫০জন গবেষক ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই প্রকল্পের সঙ্গে
যুক্ত থেকে ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। জেলাভিত্তিক রিসার্চার গ্রুপ
প্রস্তুত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজ চলছে। প্রকল্প পরিকল্পনায় সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই
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কাজটির সমন্বয়সাধান করে থাকেন অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। রিসার্চারদের সংগৃহিত উপাদান
উপযুক্ত প্রত্যয়িত ন�োট সহ ও স্পষ্ট নাম�োল্লেখ সহ রিপ�োসিটরিতে থাকছে। সাক্ষাৎকারগুলি
গ্রহণের কাজে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সংগৃহিত উপাদানের ওপর
রিভিউ মিটিং ও মতবিনিময় প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করতে সাহায্য করছে। সেপ্টেম্বর ২০১৭
থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ১০টি রিসার্চার সভা আয়�োজিত হয়েছে। এই প্রকল্পের তৃতীয়
পর্যায়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২৭জন শিক্ষক, গবেষক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা প্রকল্পের কাজে যুক্ত
আছেন। উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত জেলায় কাজ শুরু হয়েছে। শেষ ১৮ মাসে ৫টি মূল নির্দেশিকা
রিসার্চারদের দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে
চলেছেন।

প্রজেক্ট ইন্ডাকশন মিটিং
এই গবেষণা প্রকল্পটি বিষয়গত কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে কাজ করতে চায়।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও বিষয়গত দিকগুলি এবং পরিচালনার প্রকরণগত ক�ৌশলগুলি ভালভাবে
উপস্থাপন না করা গেলে ব�োধগম্যতার অসুবিধে হবে। কারণ সাধারণভাবে এরকম পদ্ধতিপ্রকরণে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা চলে না। আমরা এই প্রকল্পের জন্য কয়েকটি ইন্ডাকশন মিটিং
করেছিলাম যেগুলি সেসব জেলায় রিসার্চার গ্রুপ প্রস্তুতির কাজে সহায়ক হয়েছে।
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 প্রথম : ২০ জুন ২০১৮, পিপুলবেড়িয়া হাই স্কুল,করিমপুর,নদিয়া।
 দ্বিতীয় : ১৬ জুলাই ২০১৮, মুড়াগাছা গভর্মেন্ট কলেজ, নদিয়া।
 তৃতীয় : ৫ অক্টোবর, ২০১৮; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ নির্দিষ্ট
পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই প্রকল্পে যুক্ত হবার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং প্রকল্প
পরিচালক অধ্যাপক মনন কুমার মণডলকে আমন্ত্রণ জানান। প্রকল্প পরিচিতি
বিষয়ক একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড মণ্ডল সেখানে প্রকল্পের বিস্তারিত
উপস্থাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান
অধ্যাপক পি এম সফিকুল ইসলাম মহ�োদয়।বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে
বিস্তারিত আল�োচনার ভিত্তিতে একটি প্রকল্প গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছে।
এবিষয়ে বিস্তারিত আল�োচনা চলছে।
 চতুর্থ : ৫ মে, ২০১৯, কুচবিহার

বাংলার পার্টিশন সংগ্রহ প্রকল্প

তৃতীয় প্রকল্প

Bengal Partition Repository Project

‘বেঙ্গল পার্টিশন রিপ�োসিটরি’ বাংলার পার্টিশন বিষয়ক একটি ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা বিষয়ক
প্রকল্প। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হিউম্যানিটিসের অন্তর্গত ‘সেন্টার ফর
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ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালাচারাল স্টাডিজ’-এর উদ্যোগে এই সংগ্রহশালাটি গড়ে
উঠেছে। পার্টিশন সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালা
পর্যায়ক্রমে আয়�োজিত হয়েছে স্কুল অফ হিউম্যানিটিসের পক্ষ থেকে; সেন্টারের পক্ষ থেকে
নেওয়া হয়েছে ‘ক�োলাবরেটিভ রিসার্চ প্রজেক্ট’। সবগুলি প্রকল্প থেকে সংগৃহিত উপাদানের
ভিত্তিতে গড়ে উঠছে এই সংগ্রহশালা।
এখানে ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলার পার্টিশন বিষয়ক ব্যক্তিক স্মৃতি, চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ
সমৃদ্ধ লেখা, গ্রন্থ, ডায়েরি, ফট�োগ্রাফ ইত্যাদির ডিজিট্যাল্ কপি সংরক্ষিত হচ্ছে। মহাফেজখানার
দলিল ও পুলিশ আর্কাইভের বাইরে ‘ম�ৌখিক ইতিহাস’, ‘জনশ্রুতি’, ব্যক্তিগত গল্প ও তার
চূর্ণক সংগ্রহ করার কাজে প্রকল্পটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানবিকীবিদ্যা চর্চার পরিসরে পার্টিশন
সাহিত্যের সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত লেখালিখির মাধ্যমে বাংলার পার্টিশনের বহুমাত্রিক বয়ান
অনুসন্ধানকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগৃহিত উপাদানগুলি একদিকে যেমন ‘ট্রমাচর্চা’র পরিসরে জায়গা করে নেবে তেমনই স্মৃতি-চর্চার বৃহত্তর পরিসরে ভেসে থাকবে।
আখ্যানের বৈচিত্রময় বিন্যাস তুলে ধরতে চায় এই প্রকল্প।
এই সংগ্রশালায় পাওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রান্তিক ও অপরিচিত মানুষের
হারান�ো কণ্ঠস্বর, তাঁদের পার্টিশন ট্রমার গল্প, তাদের নতুন আত্ম-পরিচয় নির্মাণের আখ্যান।
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বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সংগৃহিত বয়�োজ্যেষ্ঠ মানুষদের মানবিক বয়ানে সাজান�ো
এই সংগ্রহ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দু’পাশের মানুষজনকে স্পর্শ করে আছে এই প্রকল্প;
ছবিতে, মুহূর্তে, কথামালায় সংগৃহিত প্রতিটি ব্যক্তিগত স্মৃতি, লেখা, চিঠিপত্র, ফট�োগ্রাফ,
স্মারক ও নথির ডিজিট্যাল্ কপি যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষে এই সংগ্রশালায় জায়গা পেয়েছে।
এখানে থাকছে অধুনা দুর্লভ কিছু গ্রন্থের সংগ্রহ, মানচিত্র, পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি;
সংকলিত থাকছে বাংলা-পার্টিশন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের রিভিউ। এক্ষেত্রে প্রতিটি রিভিউ
অপ্রকাশিত এবং সেগুলির স্বত্ত্ব সেন্টার কর্তৃক সংরক্ষিত। এটির আরেকটি বিশিষ্ট চারিত্র্য হ’ল
এর দ্বিভাষিকতা। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। দেশভাগ-জনিত ব্যক্তিক
যন্ত্রণা সম্বলিত অসংখ্য একক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখাগুলি অনুবাদের
কাজের ক্ষেত্র হিসেবেও সংগ্রহশালাটি একটি আধার। সংগ্রহশালাটি গবেষকদের জন্য ও
সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্যোগ। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের
উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক জড়তাকে সর্বার্থে কাটিয়ে উঠতে চায় এই প্রকল্প।
অগণিত মানুষের বিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের যথার্থ পরিসর হিসেবে ‘বেঙ্গল পার্টিশন রিপ�োসিটরি’
নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও বিস্তারের পথেই এই প্রকল্পের সার্থকতা।
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তৃতীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকার সংগ্রহের ভ�ৌগ�োলিক এলাকা
 পশ্চিমবঙ্গ : নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর,
ক�োচবিহার

 বাংলাদেশ : রাজশাহী, নাট�োর, পাবনা, নওয়াবগঞ্জ, কুষ্ঠিয়া, চুয়াডাঙ্গা,
ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুড়া লালমনিরহাট
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এই পর্যায়ে অডিও এবং ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে সত্তর�োর্ধ মানুষদের। জ�োর
দেওয়া হচ্ছে জেলাভিত্তিক উদ্বাসনের মধ্যে অকথিত গল্পের বয়ান সংগ্রহের। এছাড়া ব্যক্তিগত
ডায়েরি, অপ্রকাশিত লেখালিখি, পারিবারিক লেখালিখি, লিফলেট, পুস্তিকা, জেলা থেকে
প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ চলছে। তৃতীয় পর্যায়ে নতুন করে যুক্ত হয়েছে
বর্ডার বা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বিষয়ক কিছু ডকুমেন্টেশনের কাজ।
সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন জায়গার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে ক্ষেত্রে সমীক্ষা ভিত্তিক
লেখালিখির কাজ করা হচ্ছে। সীমান্তের ঘেরাট�োপে আটকে মানুষের জীবন কাহিনি, সীমান্তসন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে মানুষের জীবনযাত্রার সমস্যা, ভাষার সমস্যা ইত্যাদি আল�োচনার মধ্যে
আসছে; থাকছে ফট�োগ্রাফ সংগ্রহের কাজ। রিপ�োসিটরিতে এই পর্বে একটি নতুন অংশ হ’ল
লেখকের জানালা। বাংলার যে সব লেখকদের লেখালিখির মধ্যে পার্টিশন বড় জায়গা করে
নিয়েছে তাঁদের বিস্তৃত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলি আকর হিসেবে দেখা যেতে
পারে ন্যারেটিভ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রফুল্ল রায়, অমর
মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন বালা, ব্রজেন মল্লিক, প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও নেওয়া হবে।

ওয়েবসাইট ও ডিজিট্যাল সংগ্রহশালা
এই পর্যায়ে সংগৃহিত উপাদানের সংরক্ষণ ও বিন্যাসে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল
রিপ�োসিটরিটি প্রস্তুতির কাজ চলছে। সেন্টারের ওয়েবসাইটে এই রিপ�োসিটরী থাকবে।
সাক্ষাৎকারগুলির ক্যাটালগ প্রস্তুতি হচ্ছে। গবেষকরা অফলাইন ম�োডে সাক্ষাৎকারগুলি যাতে
শুনতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এগুলির সংরক্ষণে প্রচুর অর্থের প্রয়�োজন– যা একটি
পৃথক প্রকল্পের বিষয়। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই কাজ আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী করতে।
প্রকল্পের বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.cltcsnsou.in-এ।

অধ্যাপক ড মননকুমার মণ্ডল

প্রকল্প পরিচালক
ডিরেক্টর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস
ক�োওর্ডিনেটর, সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড কালাচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
mkmnsou@gmail.com
cltcs.nsou@gmail.com

