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নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় নদশের একটি অে্তম িৃহৎ রাি্-সরকারী মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় 
নেখাশে মুক্তজেক্াক্রশমর (ওশেে লাজেনিং) মাধ্শম উচ্চতর জেক্ার আজিোয় ছাত্রছাত্রীশদর 
অন্তভ্ভুজক্তকরণ ঘশি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র িসুর িন্মেতিশষন এই জিশ্বজিদ্ালশয়র প্রজতষ্া। িতভুমাশে 
জিশ্বজিদ্ালয় মঞ্জুরী কজমেশের আওতাভ্ক্ত এই মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় েজচিমিশগের একমাত্র 
সরকারী মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। ভারতিশষনর ১৪টি সরকারী মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র মশধ্ জেক্ার্থী 
অন্তভ্ভুজক্তকরশণর জদক নর্শক এটি একটি অগ্রগামী মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। িতভুমাশে েজচিমিগে িুশে 
ছটেশয় র্াকা প্রায় ২০০টি জেক্াশকশন্দ্র প্রায় ৫ লক্ জেক্ার্থী এই জিশ্বজিদ্ালশয় জেিন্ীকৃত। 
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র ছ’টি ‘স্্ল অি স্াটিশির’ অন্তগনত প্রায় ১৪টি 
স্াতশকাত্তর এিিং ১৮টি স্াতক জিষশয়র োঠদাে ও গশিষণার কাি জমজলশয় এই জিশ্বজিদ্ালয় 
িাতীয় মুক্তজেক্ার মােটচশত্র িায়গা কশর জেশয়শছ। প্রাজন্তক মােুশষর কাশছ উচ্চজেক্ার িগৎশক 
ত্শল ধশর তাশদর অন্তভ্ভুজক্তকরশণর কাশি নেিাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় প্রজতশ্রুজতিদ্ধ। 
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মােিজিদ্া অেুষদ
School of Humanities

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র অন্তগনত স্্ল অি টহউম্াশেটিস িা মােিজিদ্া অেুষদ 
এেশরালশমশটের জেজরশখ সিনিৃহৎ। িািংলা ভাষা ও সাটহত্, ইিংশরজি, ইিংজলে ল্াগেুশয়ি টিটচিং, 
‘িােনাজলিম ও মাস কজমউজেশকেে’ ইত্াজদ জিভাগ এই স্্শলর আওতাভ্ক্ত। মােিজিদ্া 
অেুষশদর েজরকজপিত উশদ্াশগ ২০১৬ সাশলর অগাস্ মাশস গশে ওশঠ “Centre for Lan-
guage, Translation & Cultural Studies” িা “ভাষা, অেুিাদ ও সিংস্ৃজত চচভুা নকন্দ্র”। 
মােিজিদ্ার জিজভন্ন জিদ্ায়তজেক জিষশয় নেৌর্ গশিষণা প্রকপি গ্রহণ করা এিিং ভাষাজেক্া ও 
অেুিাশদর জিস্ীণন নক্শত্র কাি করার লক্্ জেশয় ততজর হশয়শছ এই নকন্দ্র। িাতীয় ও জিশদেী 
জিজভন্ন ভাষাজেক্ার নকাসন েজরচালো, ভাষার প্রাশয়াজগক নক্শত্রর গুরুশবের কর্া মার্ায় নরশখ 
সামাজিক চাটহদা অেুোয়ী েজরকপিো কশর জেজদনষ্ট নক্শত্রর িে্ তা উেস্ােে করা এই 
নকশন্দ্র উশদেে্। নসটোর ফর ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলসে এন্ড কালচারাল স্াটিি একজদশক নেমে 
অে্াে্ জিশ্বজিদ্ালশয়র জিজভন্ন জিভাশগর সশগে নেৌর্ গশিষণা প্রকপি গ্রহশণ আগ্রহী নতমেই 
জিশ্বজিদ্ালশয়র জিদ্ায়তজেক নক্শত্রর িাইশর জিজভন্ন সিংস্ার সশগেও কাি করশছ। 
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প্রকল্প প্রসঙ্গে
“নসটোর ফর ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলেে এন্ড কালচারাল স্াটিি” িতভুমাশে “নিগেল োটিভুেে 
জরশোজসিজর” োমক একটি গশিষণা প্রকপি গ্রহণ কশরশছ। ২০১৪ সাশল (৮-১০ নফব্রুয়াজর) 
আশয়াজিত োটিভুেে জিষশয় একটি আন্তিনাজতক আশলাচোচশক্রর সফল উদোেশের ের প্রায় 
৩িছর ধশর জিজভন্ন েজরকপিোর মশধ্ জদশয় এই গশিষণ প্রকশপির ভািোসূত্র উশঠ আশস। প্রর্ম 
গশিষণা প্রকপিটি (২০১৫-১৬) টছল ইউ জি জস’র দূরজেক্া েষনৎ-এর অেুশমাজদত একটি 
জিদ্ায়তজেক গশিষণা প্রকপি। জবিতীয় েেনাশয় (২০১৭-১৮) গশিষণা প্রকপিটি নেৌর্ভাশি 
েজরচাজলত হয় িািংলাশদশের খুলো জিশ্বজিদ্ালশয়র ইিংজলে টিজসজলিশের সশগে। এই েেনাশয় 
জিদ্ায়তজেক গশিষণা প্রকপিটিশক অে্াে্ জেক্ার্থী, গশিষক, অধ্ােক, জেক্কশদর মশধ্ 
জিস্ৃত করার প্রশচষ্টা নেওয়া হয়। তৃতীয় েেনাশয় এই প্রকপি নসই প্রশচষ্টাশক আরও িৃহত্তর 
নক্শত্র প্রসাজরত কশরশছ। 

প্রকপি কী চায়? িািাজল িাজতসত্তার কাশছ নদেভাগ এিিং মুজক্তেুদ্ধ নেশহত্ একটি 
সািংস্ৃজতক নপ্রক্ণজিন্ু, এিিং তার টছন্নতার উেেুনেজর আতজত আমাশদর আিও তাটিত কশর, 
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ফশল নসই জিষয়টির িহুমাজত্রক েেনশিক্ণ িা গশিষণা অত্ন্ত িরুজর। জেকেহীে মােুশষর 
িয়াশে এত নিজে তিটচত্র্ নে তা শুধুমাত্র সাটহত্, জসশেমা িা অে্ জেপি মাধ্শম সম্ূণনরূশে 
ধরা েশেশছ এমেিা ভািার নকাশো কারণ নেই। িশগের জিজভন্ন প্রাশন্ত ছটেশয় র্াকা মােুশষর 
িয়াে িা ে্াশরটিভ নস কর্া িশল ো। জভন্নতা প্রচ্র– অজেিােন নসই িহুমাজত্রক জভন্নতার 
কারশণই নিগেল োটিভুেে-এর নে স্ৃজত ও স্ৃজত-ভ্িংে আিও সমকালীে এিিং সমাি-সাটহত্ 
জেরীক্ার প্রশনে গুরুবেেূণন। োটিভুেে-এর ফশল আতজকিত/উবিাজসত/সুজিধাশভাগী/ক্য়প্রাপ্ত/ 
এইসি মােুষশদর নকাশো জিশেষ/সাধারণ ধারায় নরেজণকরণ করা খুিই দুরূহ একটি কাি। 
নকাশো একিা সামাজিক ও নভৌশগাজলক মাত্রায় এই জিেুল উবিাসেশক নদখশল তা খজডিত হশত 
িাধ্। সাউর্ এজেয়াে স্াটিশির জিজভন্ন জিশদেীয় প্রকশপি তাই আত্মকর্শের সীমািদ্ধতা আি 
সামশে এশস েশেশছ। িািংলা সাটহশত্র প্রস্বর নেমে িািংলার োটিভুেশের ছোশো দীঘনশময়াদী 
েজরসশর আশলা নফশলশছ নতমেই সমকাশলর িাস্ি োটিভুেশের ঐজতহাটহক িাস্িশক জভন্নতর 
জফকেোজলটির হজদে জদশয়শছ। ছটেশয় র্াকা মােুশষর নলখাজলজখ, স্ৃজত, িীিশের জিজিধ 
সািংস্ৃজতক উোদাশের মশধ্ রশয়শছ িািাজলর সত্তাগত নখাঁি– িািংলা সাটহশত্র আধুজেক 
েজরসশরর জিজিধ ইোরা।
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গঙ্িষণা প্রকল্পটির জিজভন্ন পর্ায়
প্রথম প্রকল্প

Bengal Partition Repository: An Open University Initiative
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় ২০১৫-১৬ সাশল নদেভাশগর স্ৃজত সিংগ্রশহর লক্্ জেশয় 
অেীজতের িৃদ্ধ/িৃদ্ধাশদর কাছ নর্শক নমৌজখক (Oral) উোদাে সিংগ্রহ কশরশছ। তখে গশিষক 
সিংখ্া কম টছল। প্রধােত সাক্াতকার নেওয়া হশয়টছল অটিও মাধ্শম। এই প্রকশপির আজর্নক 
সহায়তা টছল জিশ্বজিদ্ালয় মঞ্জুজর কজমেে। জপ্রজন্সোল ইেশভজস্শগির টছশলে ি. মেেক্মার 
মডিল।

দ্বিতীয় প্রকল্প
“Mapping Partition Memory, Amnesia & Literature in Middle & 
Southern Bengal: An Indo-Bangladesh Perspective”
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়, মােিজিদ্া (নসন্ার ফর ল্াঙ্ুয়য়ি, ট্ান্সয়লশে এন্ড 
কালচারাল স্াডিি, কলকাতা) 

ও
খুলো জিশ্বজিদ্ালয়, ইংজলশ ডিজসজলিে, িাংলায়দশ 
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র মােিজিদ্া অেুষশদর অন্তগনত নসটোর ফর ল্াগেুশয়ি 
ট্ান্সশলেে এন্ড কালচারাল স্াটিি এিিং খুলো জিশ্বজিদ্ালেশয়র, ইিংশরজি টিজসজলিে, 
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নেৌর্ভাশি একটি (MOU) নমৌ (Memorandum of Understanding) স্বাক্র কশর 
২০১৭ সাশলর ২০ নসশটেম্বর। নেৌর্ গশিষণা প্রকপিটি জেশয় এই নমৌ-স্বাক্র কশরে কলা 
অেুষশদর জিভাগীয় প্রধাে অধ্াজেকা সাজিহা হক এিিং নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র 
স্্ল অি টহউম্াজেটিস এর জিভাগীয় প্রধাে অধ্ােক মেেক্মার মডিল। ২১ েশভম্বর, ২০১৭ 
গশিষকশদর জেশয় প্রর্ম সভা আশয়াজিত হয়। উত্তর ও দজক্ণ ২৪ েরগো, েজদয়া, মুজেনদািাদ 
এিিং হুগলী নিলায় জিজভন্ন ধরশের নদেভাগ ও মুজক্তেুশদ্ধর নমৌজখক িয়াে সিংগ্রশহর কাি শুরু 
হয়। নেৌর্ গশিষণার েজরকপিো অেুোয়ী দুটি প্রজতষ্াে আন্তিনাজতক সীমাশন্তর দুই োশের 
সিংলগ্ন নিলাগুজলশত কাি করশি িশল টঠক হশয়টছল। এই েশিনর প্রকশপি কলকাতা ও খুলো 
েহশর দুটি আন্তিনাজতক নসজমোর ও কমনোলা আশয়াজিত হশয়শছ। 

প্রথম আল�োচনো চক্র
পার্টিশন মুদ্তিযুদ্ধের স্মৃদ্ত : স্রণ ও দ্িস্রণ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়-এর ‘নসটোর ফর ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলসে এন্ড কালচারাল 
স্াটিি’ এিিং খুলো জিশ্বজিদ্ালশয়র ইিংজলে টিজসজলিে প্রকজপিত নেৌর্ গশিষণা প্রকশপির 
প্রর্ম আশলাচোচক্র ও কমনোলাটি আশয়াজিত হশয়টছল ২০১৭ সাশলর ১৩-১৪ িােুয়াজর। 
আশয়ািক টছল নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। আশলাচোচশক্রর জেশরাোম টছল “োটিভুেে 
ও মুজক্তেুশদ্ধর স্ৃজত: স্রণ ও জিস্রণ”। ভারতীয় উেমহাশদশে মােিজিদ্া চচভুার একটি 
গুরুবেেূণন জদক টহশসশি োটিভুেে কীভাশি দীঘনশময়াদী েজরসশর প্রভাি নফশলশছ এিিং িািংলা ও 
ইিংশরজি নলখাশলজখর িগৎ-এ িায়গা জেশয়শছ নসসি জিষয় আশলাচোর উেক্রমজণকা টহশসশি 
উশঠ আশস। এই গশিষণা প্রকপিটির একটি গুরুবেেূণন জদক হশলা োটিভুেে স্ৃজত ও ি্জক্তক 
েজরসশর োটিভুেে-নলখাশলজখ সিংগ্রহ করা। আশলাচোচক্রটির মাধ্শম েজচিমিশগের জেিন্ীকৃত 
গশিষকশদর সামশে এই প্রকপি ত্শল ধশর তার প্রত্াো ও কাশির েজরকপিো। ৭৫িে 
জেিন্ীকৃত গশিষক এই আশলাচোচশক্র অিংে জেশয়টছশলে; এিিং ৩১টি িািংলা ও ইিংশরজি 
গশিষণােশত্রর প্রস্াি উেস্াজেত হশয়টছল। 

আশলাচোচক্রটি সমািতাজ্বিক জিশলেষণ-এর িটিল আিশতভু ো ঢ্শক গুরুবে জদশয়টছল 
ঐজতহাজসক ঘিোর ি্জক্তক িয়াে, নসগুজলর গপি-িয়াে(ে্াশরটিভ), ি্জক্তগত িাশয়জর, 
সশিনােজর স্ৃজতর িয়াশের (Memory Speech) উের দাঁটেশয় দুই রাশ্রের িািংলা ও 
িািাজলর সাটহত্শক নদখশত চাওয়াই টছল লক্্। ি্জক্তগত িয়াশে েীরিতার (silence) 
িজরে করা এিিং েজরটচজত সত্তার (Identity) প্রনে নদে-সীমান্ত ছাটেশয় নকমেভাশি সামশে 
আশে মােিাতার জিজভন্ন মুখ নসজিষশয় আশলাচো হয়। ‘হারাশো নদশের’ ধারণা ও মাত্রাগুজল 
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নকমেভাশি আিশকর স্ৃজতকর্ায় একিা জভন্নতর েজরসর ততজর কশর নেয়– নস জিষশয়ও 
কর্ািাতভুা হয়।

উত্তর প্রিশন্মর দৃজষ্টশত োটিভুেে িাস্িতা নকমে? কীভাশি ’৪৭-’৭১ এর ঐজতহাজসক 
িাস্ি আি ও আর্ন-সামাজিক েজরসশর িায়গা কশর জেশয়শছ; িন্ম জদশয়শছ জিজভন্ন িটিলতার– 
নস কর্ার নখাঁি কশরশছে আশলাচকরা। উত্তর প্রিশন্মর রটচত সাটহজত্ক িয়াশে োটিভুেশে 
নেঁছশোর প্রকরণ ভািাশছে আিশকর োঠকশকও।

োটিভুেশের প্রত্ক্ অজভজ্ঞতা, উবিাস্তু আগমশের ইজতিৃত্ত ইত্াজদর িহুমাজত্রক িক্শমশটেেে 
নে অন্তহীে– তা আি স্বীকৃত। োটিভুেে অজভজ্ঞতার নমৌজখক িয়াে ও স্ৃজতর িক্শমশটেেশে 
েত্ে মাত্রা েুক্ত হশয়টছল ৯০এর দেশকর মাঝামাজঝ নর্শক। জিষয়টি জেশয় গশিষণা েত্ে 
কশর আশলাচো শুরু হয় উিনেী িুিাজলয়া, আজেস েন্ী, কমলা ভাজসে প্রমুখশদর আশলাচো 
ও কাশির সূশত্র। ভারতিশষন স্বাধীেতার ৫০ িছর েূজতভু উেলশক্ োটিভুেশের জিধ্িংসী অতীত 
েত্ে কশর সামশে আোর নপ্রক্ােি ততজর হয়। েরিতথী দুই দেশক ি্জক্তক স্ৃজত (Per-
sonal memory) সিংগৃহীত হশয়শছ োোভাশি। টিজিিাল সিংরক্ণ, সাক্াৎকাশরর অেুজলজে 
প্রকাে, ি্জক্তগত স্ৃজতমূলক নলখাশলজখর একটি েজরসর ততজর হশয়শছ। োচিাশত্র জিজভন্ন 
জিশ্বজিদ্ালশয়র ‘সাউর্ এজেয়াে স্াটিি’-এর অন্তগনত জিদ্ায়তজেক চচভুার মশধ্ এসি নমৌজখক 
িয়াশের সিংরক্ণ প্রয়াস ও জিশলেষণাত্মক আশলাচো জভন্ন মাত্রা লাভ কশরশছ। নিে জকছু 
প্রয়াস হশয়শছ ি্জক্তগত এিিং নিসরকাজর স্শর। নমাশির উের এসি স্ৃজত সিংরক্শণর নক্শত্র 
গুরুবে নেশয়শছ োগজরক প্রজতশিেী মে (মূলত েহরিাসী উচ্চ-মধ্জিত্ত সমাশির প্রজতজেজধশদর 
সিংখ্াজধক্ এ ধরশের সাক্াৎকার গ্রহশণর নক্শত্র নচাশখ েশে)। োোোজে নিলা ও নিলা 
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সদশরর োশ্বনিতথী মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চশল অেজরকজপিত উবিাসে, জকছু নক্শত্র িলেূিনক উবিাজসত 
হওয়ার (Forced Migration) নক্ত্রগুজলশত োটিভুেে স্ৃজত চচভুার একটি িে েজরসর েশে 
রশয়শছ। নসজদশক দৃজষ্ট জেশক্ে করা প্রশয়ািে। 

গশিষণা প্রকপি আশয়াজিত প্রর্ম আশলাচোচক্রটি জেম্নজলজখত জিষয়গুজলর উের 
আশলাকোত কশরটছল–

 � ১৯৪৭-এর িািংলা : োটিভুেে ও ভারতিশষনর স্বাধীেতার ি্জক্তগত স্ৃজত 
সিংরক্শণর প্রশয়ািেীয়তা ও িাস্িতা

 � োটিভুেে স্ৃজত সিংরক্শণর জিজভন্ন প্রকপি ও উশদ্াগ

 � নদেভাশগর সীমান্তশরখা ও তার জিভ্ম

 � অপ্রকাজেত িাশয়জর ও টচটঠেত্র (োটিভুেে-উবিাসে ও মুজক্তেুদ্ধ সমকালীে 
অজভজ্ঞতা)

 � গ্রাম ও মফঃস্বশলর উবিাসে অজভজ্ঞতা (উত্তর ও দজক্ণ ২৪ েরগো, েজদয়া, 
মুজেনদািাদ, হাওো, হুগজল নমজদেীেুর, িধনমাে, িীরভূম নিলার জিজভন্ন 
কশলাজে : জভটিও/অটিও-নিে সাক্াৎকার জভজত্তক উেস্ােে (সশিনাচ্চ ২০ 
জমজেি) সাক্াৎকার প্রার্থীর িয়স েূ্েতম ৭০ িছর

 � জিস্ৃত ও হাজরশয় োওয়া োটিভুেে ও উবিাস্তু জিষয়ক গপি-উেে্াস-োিক-
কজিতা সিংকলে, জিশেষত নিলা নর্শক প্রকাজেত জিজভন্ন গ্রন্থ 
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 � মুজক্তেুশদ্ধর স্ৃজত : েজচিমিগেীয় নপ্রক্ােি 

 � িািংলাশদশের মুজক্তেুশদ্ধর অজভঘাত : িািজলর নচতো 

আশলাচো চক্রটিশত িক্তি্ রাশখে জিজেষ্ট সাটহজত্ক প্রফ্ল্ল রায়, সাধে চশ্াোধ্ায়, 
অধ্ােক টহমাদ্ী লাটহটে, অধ্ােক মীিােুর রহমাে, অধ্ােক আহসােুজ্ামাে, অধ্াজেকা 
সাজিহা হক প্রমুখ।
প্রকদ্ল্পর প্রথম পযটিাদ্য় স্মৃদ্ত সংগ্রদ্ের ভ�ৌদ্�াদ্িক এিাকা 

 � পজচিমিঙ্ : নকালকাতা, উত্তর ২৪ েরগো, দজক্ণ ২৪ েরগণা, েজদয়া, 
মুজেনদািাদ 

 � িাংলায়দশ : সাতক্ীরা, খুলো, েশোর, জঝোইদ, নমশহরেুর 

দ্বিতীয় আল�োচনো চক্র 
প্রকশপির জবিতীয় আশলাচোচক্র ও কমনোলা অেুজষ্ত হশয়টছল িািংলাশদশের খুলো জিশ্বজিদ্ালশয়। 
আশয়ািক টছল ইিংজলে টিজসজলিে। ২০১৭ সাশলর ১৫-১৬ মাশচভুর এই নসজমোশরর জেশরাোম 
টছল “Locating Post Partition Amnesia in Memory & Literature: An In-
do-Bangladesh Perspective”। মূল িক্তি্ উেস্ােে কশরে দীো িশন্্াোধ্ায় 
ও অধ্ােক মেে ক্মার মডিল। সভােজতবে কশরে অধ্াজেকা সাজিহা হক এিিং অধ্ােক 
আহসােুজ্ামাে। মূলত তাশদর উশদ্াশগই এই আশলাচো চক্র জিশ্বজিদ্ালশয় আগ্রহ ও উদেীেো 
সঞ্চার কশর। এই কমনোলায় েমুো সিংগ্রহ এিিং জিজভন্ন নিকজেক্াল জিষশয় আশলাচো হয়। 
ছাত্রছাত্রীশদর মশধ্ প্রিল আগ্রহ সঞ্চার কশর এই প্রকপি। 
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তৃতীয় আল�োচনো চক্র
অজিভক্ত িািংলার রািেীজত ও সমািিীিশে আিুল মেসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) 
এক ঐজতহাজসক োম। নেতািী সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়-এর অন্তগনত ‘ভাষা, অেুিাদ ও 
সিংস্ৃজত চচভুাশকন্দ্র’ অজধকতভুা অধ্ােক মেেক্মার মডিল এিিং ‘আিুল মেসুর আহশমদ স্ৃজত 
েজরষদ’-এর েশক্ অধ্ােক আজেসুজ্ামাে, ঢাকা, িািংলাশদে-এর নেৌর্ উশদ্াশগ। অেুষ্াে 
উশবিাধে কশরে এক জদশের এই আশলাচো চশক্র অেুষ্াশের সভােজতবে কশরে আশয়ািক 
জিশ্বজিদ্ালশয়র উোচােন সম্ােেীয় শুভেকির সরকার। উশবিাধক টহশসশি উেজস্ত টছশলে 
প্রখ্াত সাটহজত্ক নসজলো নহাশসে, জিশেষ অজতজর্র েদ অলিংকৃত কশরে অধ্ােক জিশ্বজিৎ 
নঘাষ, রিীন্দ্র জিশ্বজিদ্ালয়, িািংলাশদে এিিং কািী েিরুল জিশ্বজিদ্ালশয়র উোচােন সম্ােেীয় 
সাধে চক্রিতথী। প্রধাে িক্তারূশে উেজস্ত টছশলে আিুল মেসুর আহমদ-এর েুত্র স্বাোমধে্ 
সািংিাজদক িোি মাহফ্ি আোম মহােয়। সমগ্র অেুষ্াশের আজর্নক ি্য়ভার িহে কশরটছল 
‘আিুল মেসুর আহশমদ স্ৃজত েজরষদ’, ঢাকা, িািংলাশদে। অেুষ্াে নেশষ আিুল মেসুর 
আহশমদ সম্শকভু ১৫ জমজেশির একটি তর্্টচত্র প্রদেনে করা হয়। 

পোর্টিশন ল�কচোর দ্িদ্রজ 
প্রকপিটির দু’িছশরর কাশির ওের জভজত্ত কশর িািংলার োটিভুেে জিষয়ক সিংগৃটহত উোদাে 
একটি টিজিি্াল সিংগ্রহোলা প্রস্তুজতর জদশক এজগশয় নদয় আমাশদর। নসটোর ফর ল্াগেুশয়ি, 
ট্ান্সশলেে ও কালচারাল স্াটিশির েক্ নর্শক িািংলার োটিভুেে চচভুার নক্শত্র জিজভন্ন 
অোশলাজকত িায়গাগুজল জেশয় োটিভুেে নলকচার জসজরি করার জসন্ান্ত নেওয়া হয়।িািংলা 
ও ইিংশরজি দুই ভাষাশতই েেনায়ক্রজমকভাশি এই িক্তৃতাগুজল আশয়াজিত হশছে এিিং নসগুজলর 
জভটিও ভাসনে ইউ-টিউশির মাধ্শম সিনসাধারশণর িে্ উন্মুক্ত হশছে। এগুজলও আমাশদর 
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নিগেল োটিভুেে জরশোজসিজরর সম্দ। িক্তৃতাগুজলর জেশরাোম ও আশয়ািশের জেঘনটে েীশচ 
নদওয়া হ’ল।

 � প্রথম িক্ততৃতা : ২৩ িুে, ২০১৮; ি েজমনষ্া চ্ািাজিন শ্রীিাস্ি, Listioning 
to Unknown Voices from the Past: Women and their 
engagement with Partition

 � জবিতীয় িক্ততৃতা : ২৬ িুলাই, ২০১৮; ি েজক্তোর্ ঝা, “িািংলার নলাকায়ত 
সিংস্ৃজত ও তমত্রী ভািো: প্রসগে োটিভুেে”

 � ততৃতীয় িক্ততৃতা : ১ নসশটেম্বর, ২০১৮; অধ্ােক েজিত্র সরকার, “নদেভাগ: 
েজরটচজত সত্তা ও িািাজল সিংস্ৃজতর োো সকিি”
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 � চতুথ্থ িক্ততৃতা : ৯ নফব্রুয়াজর, ২০১৯; অধ্ােক আিদুল্লাহ্ আল মামুে, 
Partition, Memory, Trauma: Possibilities for Creating Space 
for the ‘Other’

 � পঞ্চম িক্ততৃতা : ৩০ এজপ্রল, ২০১৯; অধ্ােক খন্কার নমাকাশদেম নহাশসে, 
“Dilemmas of Diaspora: Bengal Partition, Refugees and 
Politics”

প্রলজক্ট দ্রিোচটি োর গ্রুপ
এই গশিষণা প্রকপিশক েেনায়ক্রজমক ভাশি মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র স্বাভাজিক সিংগঠে অেুোয়ী 
সমাশির সিনস্শরর সশগে সিংেুক্ত করার প্রশচষ্টা নেওয়া হশয়শছ। প্রকপিটির সশগে গশিষকশদর েুক্ত 
করা তাঁশদর কািশক কজেরাইিগত ভাশি স্পষ্ট নিাঝােোয় সিংিন্ করা এশক্শত্র গুরুবেেূণন। 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র েশক্ নক্ত্র-সমীক্া ও উোদাে সিংগ্রশহর নে সুজিধা আশছ তাশক েূণন 
মাত্রায় ও ের্াের্ভাশি ি্িহার কশর এই প্রকপি। এই প্রকশপি নে মােুষশদর সাক্াৎকার 
নেওয়া হশছে তাশদর নখাঁি ও সাক্াৎকার গ্রহশণর কাি করশছে তাঁর সিশচশয় কাশছর মােুষ; 
নকাশোভাশিই অে্ নকাশো গশিষক তা করশছে ো। গশিষণার প্রকরণগত জদক নর্শকও এটি 
গুরুবেেূণন; কারণ আমরা চাই হারাশো গশপির স্বর-প্রস্বর এিিং িতভুমাশের নিঁশচ র্াকায় িীিশের 
উোশন্ত এশস নসই গপি নকমেভাশি িলা হশছে। ফলত, জরসাচভুার জেিনাচে ও তাঁশদর জিষয়টি 
সম্শকভু সম্কভাশি অিটহত করা খুিই গুরুবেেূণন।

২০১৭-১৮ সাশল প্রায় ৫০িে গশিষক ও অধ্ােক-অধ্াজেকা এই প্রকশপির সশগে 
েুক্ত নর্শক নক্ত্র-সমীক্া ও অে্াে্ গশিষণাধমথী কাি কশরশছে। নিলাজভজত্তক জরসাচভুার গ্রুে 
প্রস্তুত কশর সাক্াৎকার গ্রহশণর কাি চলশছ। প্রকপি েজরকপিোয় সিনশেক্া গুরুবেেূণন এই 



14 বেঙ্গল পার্টিশন রিপপারিটরি

কািটির সমন্বয়সাধাে কশর র্াশকে অধ্ােক মেেক্মার মডিল। জরসাচভুারশদর সিংগৃটহত উোদাে 
উেেুক্ত প্রত্জয়ত নোি সহ ও স্পষ্ট োশমাশল্লখ সহ জরশোজসিজরশত র্াকশছ। সাক্াৎকারগুজল 
গ্রহশণর কাশি তাঁশদর ভূজমকা অত্ন্ত গুরুবেেূণন। জেজদনষ্ট সময়ান্তশর সিংগৃটহত উোদাশের ওের 
জরজভউ জমটিিং ও মতজিজেময় প্রকপিশক আরও জিস্ৃত করশত সাহাে্ করশছ। নসশটেম্বর ২০১৭ 
নর্শক এজপ্রল ২০১৮ েেনন্ত ১০টি জরসাচভুার সভা আশয়াজিত হশয়শছ। এই প্রকশপির তৃতীয় 
েেনাশয় দজক্ণিগে নর্শক ২৭িে জেক্ক, গশিষক, অধ্ােক-অধ্াজেকা প্রকশপির কাশি েুক্ত 
আশছে। উত্তরিশগের জেিনাটচত নিলায় কাি শুরু হশয়শছ। নেষ ১৮ মাশস ৫টি মূল জেশদনজেকা 
জরসাচভুারশদর নদওয়া হশয়শছ। নসই জেশদনজেকা অেুোয়ী তাঁরা জেশিশদর কাি সম্ন্ন কশর 
চশলশছে।

প্রলজক্ট ইন্োকশন দ্মর্িং
এই গশিষণা প্রকপিটি জিষয়গত কারশণই প্রাজতষ্াজেক িৃত্ত নর্শক নিজরশয় কাি করশত চায়। 
প্রকশপির লক্্ ও জিষয়গত জদকগুজল এিিং েজরচালোর প্রকরণগত নকৌেলগুজল ভালভাশি 
উেস্ােে ো করা নগশল নিাধগম্তার অসুজিশধ হশি। কারণ সাধারণভাশি এরকম েদ্ধজত-
প্রকরশণ প্রাজতষ্াজেক গশিষণা চশল ো। আমরা এই প্রকশপির িে্ কশয়কটি ইন্ডাকেে জমটিিং 
কশরটছলাম নেগুজল নসসি নিলায় জরসাচভুার গ্রুে প্রস্তুজতর কাশি সহায়ক হশয়শছ।
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 � প্রথম : ২০ িুে ২০১৮, জেেুলশিটেয়া হাই স্্ল,কজরমেুর,েজদয়া। 

 � জবিতীয় : ১৬ িুলাই ২০১৮, মুোগাছা গভশমনটে কশলি, েজদয়া।

 � ততৃতীয় : ৫ অশ্াির, ২০১৮; রািোহী জিশ্বজিদ্ালশয়র িািংলা জিভাগ জেজদনষ্ট 
েজরকপিোর জভজত্তশত এই প্রকশপি েুক্ত হিার আগ্রহ প্রকাে কশর এিিং প্রকপি 
েজরচালক অধ্ােক মেে ক্মার মণিলশক আমন্ত্রণ িাোে। প্রকপি েজরটচজত 
জিষয়ক একটি জিশেষ সভা অেুজষ্ত হয়। ি মডিল নসখাশে প্রকশপির জিস্াজরত 
উেস্ােে কশরে। সভায় সভােজতবে কশরে িািংলা জিভাশগর নচয়ারম্াে 
অধ্ােক জে এম সজফক্ল ইসলাম মশহাদয়।জিভাশগর অধ্ােকশদর সশগে 
জিস্াজরত আশলাচোর জভজত্তশত একটি প্রকপি গ্রহশণর কর্া ভািা হশয়শছ। 
এজিষশয় জিস্াজরত আশলাচো চলশছ। 

 � চতুথ্থ : ৫ নম, ২০১৯, ক্চজিহার 

তৃতীয় প্রকল্প
িাংিার পার্টিশন সংগ্রে প্রকল্প
Bengal Partition Repository Project
‘নিগেল োটিভুেে জরশোজসিজর’ িািংলার োটিভুেে জিষয়ক একটি টিজিি্াল সিংগ্রহোলা জিষয়ক 
প্রকপি। নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র স্্ল অি টহউম্াজেটিশসর অন্তগনত ‘নসটোর ফর 
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ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলেে এডি কালাচারাল স্াটিি’-এর উশদ্াশগ এই সিংগ্রহোলাটি গশে 
উশঠশছ। োটিভুেে সাটহত্ জিষয়ক জিজভন্ন গশিষণা প্রকপি, আন্তিনাজতক নসজমোর ও কমনোলা 
েেনায়ক্রশম আশয়াজিত হশয়শছ স্্ল অফ টহউম্াজেটিশসর েক্ নর্শক; নসটোশরর েক্ নর্শক 
নেওয়া হশয়শছ ‘নকালািশরটিভ জরসাচভু প্রশি্’। সিগুজল প্রকপি নর্শক সিংগৃটহত উোদাশের 
জভজত্তশত গশে উঠশছ এই সিংগ্রহোলা।

এখাশে ১৯৪৭ েরিতথী িািংলার োটিভুেে জিষয়ক ি্জক্তক স্ৃজত, টচটঠেত্র, স্ৃজতচারণ 
সমৃদ্ধ নলখা, গ্রন্থ, িাশয়জর, ফশিাগ্রাফ ইত্াজদর টিজিি্াল্ কজে সিংরজক্ত হশছে। মহাশফিখাোর 
দজলল ও েুজলে আকভুাইশভর িাইশর ‘নমৌজখক ইজতহাস’, ‘িেশ্রুজত’, ি্জক্তগত গপি ও তার 
চূণনক সিংগ্রহ করার কাশি প্রকপিটি প্রজতশ্রুজতিদ্ধ। মােজিকীজিদ্া চচভুার েজরসশর োটিভুেে 
সাটহশত্র সিংগ্রহ এিিং ি্জক্তগত নলখাজলজখর মাধ্শম িািংলার োটিভুেশের িহুমাজত্রক িয়াে 
অেুসন্ােশক এখাশে গুরুবে নদওয়া হশয়শছ। সিংগৃটহত উোদােগুজল একজদশক নেমে ‘ট্মা-
চচভুা’র েজরসশর িায়গা কশর নেশি নতমেই স্ৃজত-চচভুার িৃহত্তর েজরসশর নভশস র্াকশি। 
আখ্াশের তিটচত্রময় জিে্াস ত্শল ধরশত চায় এই প্রকপি। 

এই সিংগ্রোলায় োওয়া োশি েজচিমিগে ও িািংলাশদশের প্রাজন্তক ও অেজরটচত মােুশষর 
হারাশো কণ্ঠস্বর, তাঁশদর োটিভুেে ট্মার গপি, তাশদর েত্ে আত্ম-েজরচয় জেমনাশণর আখ্াে। 
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জিশেষত েজচিমিশগের নিলাগুজল নর্শক সিংগৃটহত িশয়াশি্ষ্ মােুষশদর মােজিক িয়াশে সািাশো 
এই সিংগ্রহ। ভারত-িািংলাশদে সীমাশন্তর দু’োশের মােুষিেশক স্পেন কশর আশছ এই প্রকপি; 
ছজিশত, মুহূশতভু, কর্ামালায় সিংগৃটহত প্রজতটি ি্জক্তগত স্ৃজত, নলখা, টচটঠেত্র, ফশিাগ্রাফ, 
স্ারক ও েজর্র টিজিি্াল্ কজে ের্াের্ অেুমজত সাশেশক্ এই সিংগ্রোলায় িায়গা নেশয়শছ। 
এখাশে র্াকশছ অধুো দুলনভ জকছু গ্রশন্থর সিংগ্রহ, মােটচত্র, েুজস্কা, জলফশলি ইত্াজদ; 
সিংকজলত র্াকশছ িািংলা-োটিভুেে জিষয়ক জিজভন্ন গ্রশন্থর জরজভউ। এশক্শত্র প্রজতটি জরজভউ 
অপ্রকাজেত এিিং নসগুজলর স্ব্বি নসটোর কতৃভুক সিংরজক্ত। এটির আশরকটি জিজেষ্ট চাজরত্র্ হ’ল 
এর জবিভাজষকতা। িািংলা ও ইিংশরজি দুই ভাষাই ি্িহৃত হশয়শছ। নদেভাগ-িজেত ি্জক্তক 
েন্ত্রণা সম্বজলত অসিংখ্ একক মােুশষর জভন্ন জভন্ন অজভজ্ঞতা সমৃদ্ধ নলখাগুজল অেুিাশদর 
কাশির নক্ত্র টহশসশিও সিংগ্রহোলাটি একটি আধার। সিংগ্রহোলাটি গশিষকশদর িে্ ও 
সিনসাধারশণর উশদেশে্ জেশিজদত মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র একটি উশদ্াগ। মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র 
উন্মুক্ত জ্ঞােচচভুার েজরসশর প্রাজতষ্াজেক িেতাশক সিনাশর্ন কাটিশয় উঠশত চায় এই প্রকপি। 
অগজণত মােুশষর জিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের ের্ার্ন েজরসর টহশসশি ‘নিগেল োটিভুেে জরশোজসিজর’ 
জেশির হাত িাটেশয় জদশয়শছ। আরও জিস্াশরর েশর্ই এই প্রকশপির সার্নকতা।
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তৃতীয় পরটিোলয় িোক্োৎকোর িিংগ্লের ল�ৌল�োদ্�ক এ�োকো
 � পজচিমিঙ্ : েজদয়া, মুজেনদািাদ, মালদহ, উত্তর ও দজক্ণ জদোিেুর, 
নকাচজিহার

 � িাংলায়দশ : রািোহী, োশিার, োিো, েওয়ািগঞ্, ক্জষ্য়া, চ্য়ািাগো, 
জঝোইদহ, নমশহরেুর, মাগুো লালমজেরহাি 
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এই েেনাশয় অটিও এিিং জভটিও সাক্াৎকার গ্রহণ করা হশছে সত্তশরাধন মােুষশদর। নিার 
নদওয়া হশছে নিলাজভজত্তক উবিাসশের মশধ্ অকজর্ত গশপির িয়াে সিংগ্রশহর। এছাো ি্জক্তগত 
িাশয়জর, অপ্রকাজেত নলখাজলজখ, োজরিাজরক নলখাজলজখ, জলফশলি, েুজস্কা, নিলা নর্শক 
প্রকাজেত জিজভন্ন গ্রন্থ ইত্াজদ সিংগ্রশহর কাি চলশছ। তৃতীয় েেনাশয় েত্ে কশর েুক্ত হশয়শছ 
িিভুার িা ভারত-িািংলাশদে আন্তিনাজতক সীমান্ত জিষয়ক জকছু িক্শমশটেেশের কাি। 
সীমান্ত িরাির জিজভন্ন িায়গার িতভুমাে আর্ন-সামাজিক অিস্া জেশয় নক্শত্র সমীক্া জভজত্তক 
নলখাজলজখর কাি করা হশছে। সীমাশন্তর নঘরাশিাশে আিশক মােুশষর িীিে কাটহজে, সীমান্ত-
সজন্নটহত অঞ্চলগুজলশত মােুশষর িীিেোত্রার সমস্া, ভাষার সমস্া ইত্াজদ আশলাচোর মশধ্ 
আসশছ; র্াকশছ ফশিাগ্রাফ সিংগ্রশহর কাি। জরশোজসিজরশত এই েশিন একটি েত্ে অিংে হ’ল 
নলখশকর িাোলা। িািংলার নে সি নলখকশদর নলখাজলজখর মশধ্ োটিভুেে িে িায়গা কশর 
জেশয়শছ তাঁশদর জিস্ৃত সাক্াৎকার গ্রহণ করা হশছে। এগুজল আকর টহশসশি নদখা নেশত 
োশর ে্াশরটিভ মূল্ায়শের নক্শত্র। ইজতমশধ্ই এই প্রকশপির েক্ নর্শক প্রফ্ল্ল রায়, অমর 
জমত্র, সাধে চশ্াোধ্ায়, েতীে িালা, ব্রশিে মজল্লক, প্রমুশখর সাক্াৎকার নেওয়া হশয়শছ। 
েজরকপিো অেুোয়ী আরও নেওয়া হশি। 
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এই েেনাশয় সিংগৃটহত উোদাশের সিংরক্ণ ও জিে্াশস গুরুবে নদওয়া হশছে। টিজিিাল 
জরশোজসিজরটি প্রস্তুজতর কাি চলশছ। নসটোশরর ওশয়িসাইশি এই জরশোজসিরী র্াকশি। 
সাক্াৎকারগুজলর ক্ািালগ প্রস্তুজত হশছে। গশিষকরা অফলাইে নমাশি সাক্াৎকারগুজল োশত 
শুেশত োশরে তার ি্িস্া করা হশছে। এগুজলর সিংরক্শণ প্রচ্র অশর্নর প্রশয়ািে– ো একটি 
েৃর্ক প্রকশপির জিষয়। আমরা প্রজতশ্রুজতিদ্ধ এই কাি আমাশদর সামর্ন্ অেুোয়ী করশত। 
প্রকশপির জিস্াজরত োওয়া োশি www.cltcsnsou.in-এ।
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