
সুধী,
আগামী ২১এপ্রিল, ২০১৮, শপ্িবার নিতাপ্ি সুভাষ 

মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের অন্তগ্গত ‘ভাষা, অিুবাদ ও সংস্কৃপ্ত চচ্া 
নেন্দ্র’ এবং ‘আবুল মিসুর স্মৃপ্ত পপ্রষদ’, ঢাো, বাংলায়দশ-
এর ন�ৌথ উয়দ্ায়গ আয়োপ্িত হয়ছে এেটি আন্তি্গাপ্তে 
আয়লাচিাচক্র। এেপ্দবসীে এই আয়লাচিাচয়ক্রর উয়্াধি 
েরয়বি প্বপ্শষ্ট বাঙাপ্ল সাটহপ্ত্ে নসপ্লিা নহায়সি। উয়্াধিী 
অিুষ্ায়ি প্বয়শষ অপ্তপ্থর পদ অলংেকৃত েরয়বি বাংলায়দয়শর 
রবীন্দ্র প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের মািিীে উপাচা�্গ অধ্াপে প্বশ্বপ্িৎ ন�াষ 
এবং োিী িিরুল প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের মািিীে উপাচা�্গ অধ্াপে 
সাধি চক্রবততী। অিুষ্ায়ি সভাপপ্তত্ব েরয়বি নিতাপ্ি সুভাষ 
মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের উপাচা�্গ অধ্াপে শুভশঙ্কর সরোর। 
অিুষ্ায়ি উপপ্থিত থােয়বি আবুল মিসুর আহময়দর পুত্র রিখ্াত 
সাংবাপ্দে শ্রী�ুক্ত মাহফুি আিম মহাশে। 

আয়লাচিাচয়ক্র আপপ্ি আমপ্্রিত।
ধি্বাদায়ন্ত

 মিিেুমার মণ্ডল অধ্াপে আপ্িসুজ্ামাি
 অপ্ধেত্া, মািবপ্বদ্া অিুষদ আবুল মিসুর আহমদ 
 নিতাপ্ি সুভাষ মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালে স্মৃপ্ত পপ্রষয়দর পয়ষে
 

সূচি

উয়্াধিী অিুষ্াি : সোল ১০.৩০িা – ১১.৪৫প্ম
নসপ্লিা নহায়সি

প্বপ্শষ্ট সাটহপ্ত্ে, বাংলায়দশ

অধ্াপে প্বশ্বপ্িৎ ন�াষ 
উপাচা�্গ, রবীন্দ্র প্বশ্বপ্বদ্ালে, সািাদপুর, েুপ্ষ্টো, বাংলায়দশ

অধ্াপে সাধি চক্রবততী 
উপাচা�্গ, োিী িিরুল প্বশ্বপ্বদ্ালে, পপ্চিমবঙ্গ

সভাপপ্ত: অধ্াপে শুভ শঙ্কর সরোর
উপাচা�্গ, নিতাপ্ি সুভাষ মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালে

তথ্যচিত্র প্রদর্শন 
আবুল মিসুর আহয়মদ – ১৫প্মপ্িি

রিথম অপ্ধয়বশি : ১২ িা-১.৩০প্মপ্িি
প্রবন্ধ পাঠ 

প্বষে: “নদশভাগ, টহন্ু-মুসলমািপ্বরায়ধ ও  
আবুল মিসুর আহময়দর ব্ঙ্গরচিা”

ড. নমা নচপ্ঙ্গি খাি, বাংলা প্বভাগ, বাংলায়দশ উন্ুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালে

প্বষে: “সমোলীি পূব্গবঙ্গ ও  
আবুল মিসুর আহময়দর েথাসাটহত্”

ড বয়রন্ু মণ্ডল, বাংলা প্বভাগ, �াদবপুর প্বশ্বপ্বদ্ালে

শ্রী�ুক্ত ননেহপ্শস শূর, সভাপপ্ত, েলোতা নরিস ক্াব

সভামুখ্ নসপ্লিা নহায়সি

মধ্াহ্ণ নভািয়ির প্বরপ্ত : ১.৩০প্ম – ২নিা

প্্তীে অপ্ধয়বশি : প্বয়েল ২নিা – ৪নি
প্রবন্ধ পাঠ

প্বষে: “আবুল মিসুর ও বাঙাপ্ল মুসপ্লম  
মািয়সর ক্রমপ্ববত্ি (১৯৪০-১৯৭০)”

ড. রািপ্ষ্গ চক্রবততী, ইপ্তহাস প্বভাগ, বধ্গমাি প্বশ্বপ্বদ্ালে

প্বষে: “আবুল মিসুর আহময়দর নখাঁয়ি:  
বুদ্ধয়দব বসুর সায়থ তয়ে্র সূত্র ধয়র”

 ড. নমাহম্মদ আিম, বাংলা প্বভাগ, ঢাো প্বশ্বপ্বদ্ালে 

(রিবন্ধ পাঠ: ইমরাি মাহফুি,  
েপ্ব ও সম্াদে ‘আবুল মিসুর আহমদ স্ারেগ্রন্থ’)

সভামুখ্ অধ্াপে প্বশ্বপ্িৎ ন�াষ

সমাপ্তি অিুষ্াি : ৪নি-৪.৩০প্ম
ধন্যবাদ জ্াপক বক্তব্য 

মাহফুি আিম  
সম্াদে, নডইপ্ল স্ার, ঢাো, বাংলায়দশ

মিিেুমার মণ্ডল  
অপ্ধেত্া, মািবপ্বদ্া অিুষদ, নিতাপ্ি সুভাষ মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালে

রংসাপত্র প্রদান
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দুই-বাংলার  
একটি য�ৌথ উদদযাগ

সেন্টার ফর ল্টাঙ্গুয়েজ, ট্টান্সয়লশন  
এণ্ড কটালচটারটাল স্টাডিজ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়

ও

আবুল মনেগুর আহমদ স্মৃডি পডরষদ
ঢাকা, িাংলাদদশ

পার্টিশন ও  
মুক্তিযুদ্ধ ক্িষয়ক  

গবিষণা প্রকল্প
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২১ এজরিল, শজেিার, ২০১৮ 
নসজমোর হল, জি জি ২৬, নসক্টর ১

সল্টদলক জসটি, কলকাতা ৬৪



গয়বষণা রিেল্প সম্য়ে্
নিতাপ্ি সুভাষ মুক্ত প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের অন্তগ্গত ‘নসন্ার ফর 
ল্াঙ্গুয়েি, ট্ান্সয়লশি এণ্ড োলচারাল স্াটডি’ সম্প্রপ্ত 
পাটি্শি ও মুপ্ক্ত�ুদ্ধ প্বষেে গয়বষণা রিেল্প গ্রহণ েয়রয়ে। 
রিেল্পটি এেটি ‘প্পপলস্  প্রসাচ্ রিয়িক্ট’ টহয়সয়ব পপ্রেপ্ল্পত। 
এই রিেয়ল্প পাটি্শি ও মুপ্ক্ত�ুদ্ধ প্বষেে ব্প্ক্তে স্মৃপ্ত সংগ্রয়হর 
োি ন�মি হয়ছে নতমিই ব্প্ক্তগত রচিা-নলখাপ্লপ্খ সংগ্রহ ও 
সংরষেয়ণর োি চলয়ে। রিেল্পটি দুই বাংলার সাম্প্রপ্তে োয়লর 
আথ্গ-সামাপ্িে-রািনিপ্তে বাস্তবতাে ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর 
গুরুত্বপূণ্গ সমেগ্রপ্ন্থ দুটির সাটহপ্ত্ে পপ্রসর প্বয়লেষয়ণর রিয়চষ্টা 
প্িয়ছে। রিাথপ্মে পয়ব্গ নষেত্র সমীষোর আওতাভুক্ত হয়েয়ে 
পপ্চিমবয়ঙ্গ মুপ্শ্গদাবাদ,িদীো, উত্তর ও দপ্ষেণ পরগণা, েলোতা 
নিলা এবং বাংলায়দয়শ খুলিা, �য়শার, সাতষেীরা, নময়হরপুর, 
প্িিাইদহ ইত্াপ্দ নিলাগুপ্ল। এই গণ-গয়বষণা রিেয়ল্পর 
সয়ঙ্গ এেপ্দয়ে ন�মি �ুক্ত আয়েি প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের োত্র-োত্রী, 
গয়বষে, অধ্াপে ও অধ্াপ্পোবমৃন্, অি্প্দয়ে সমায়ির প্বপ্ভন্ন 
স্তয়রর েকৃতপ্বদ্ মািুষিি। সাষোৎোর প্দয়ে উৎসাটহত েরয়েি 
নিলা-মফঃস্বয়লর রিাপ্ন্তে রিবীণ ও নরিৌঢ় মািুষিি– �াঁরা এই 
রিেয়ল্পর নরিরণা।

এই রিেল্প ইপ্তপূয়ব্গ দুটি আন্তি্গাপ্তে আয়লাচিাচক্র ও 
েম্গশালা আয়োিি েয়রয়ে।রিথমটি েলোতাে, প্্তীেটি 
খুলিা প্বশ্বপ্বদ্ালয়ে; েম্গশালা দুটির মাধ্য়ম রিস্তুত হয়েয়ে 
গয়বষেয়দর গ্রুপ। শুরু হয়েয়ে সমীষো ও সাষোৎোর গ্রহয়ণর 
োি। আন্তি্গাপ্তে আয়লাচিাচয়ক্র উপথিাপ্পত গয়বষণাপত্রগুপ্লর 
পপ্রমাি্গয়ির োি চলয়ে। রিেয়ল্পর মাধ্য়ম নদশভাগ ও 
মুপ্ক্ত�ুদ্ধ সমোলীি বাংলার গুরুত্বপূণ্গ সাটহত্-ব্প্ক্তত্ব ও 
সমাি-রািিীপ্তর অি্তম েকৃতপ্বদ্ ব্প্ক্তত্বয়দর প্বপ্ভন্ন প্দে 
আয়লাচিার ময়ধ্ আিার রিয়চষ্টা হয়ছে। আবুল মিসুর আহয়মদ 
স্মৃপ্ত পপ্রষয়দর সয়ঙ্গ ন�ৌথভায়ব এই আয়লাচিাচক্রটি আমায়দর 
িবতর সংয়�ািি। পাটি্শি ও মুপ্ক্ত�ুদ্ধ প্বষেে সাটহত্ ও 
মািপ্বেীপ্বদ্াচচ্ার প্বপ্ভন্ন অিায়লাপ্েত অধ্ােয়ে আয়লাচিার 
পপ্রসয়র প্িয়ে আসাই এই রিেয়ল্পর অি্তম লষে্। নসই লয়ষে্ 
নদশভাগ ও মুপ্ক্ত�ুদ্ধ প�্গায়ের সমোলীি বাংলার গুরুত্বপূণ্গ 
ব্প্ক্তত্ব ও িিমািয়সর রিপ্তপ্ক্রো আয়লাচিার পপ্রসয়র িতুি 
ভায়ব আসয়ে। সাংস্কৃপ্তে পপ্রসয়র বহুমুখী উয়দ্াগ ও পপ্রেল্পিা, 
সাটহপ্ত্ে পায়ঠর রিসঙ্গ এয়ষেয়ত্র আয়লাচিার পপ্রয়রিপ্ষেয়ত 
আয়লা নফলয়ে। রিেল্পটির অধীয়ি নষেত্র-সমীষোর প্রয়পাি্, 
প্িব্গাটচত সাষোৎোয়রর অিুয়লখি, অিুবাদ ইত্াপ্দ প�্গােক্রয়ম 
রিোপ্শত হয়ব। রিস্তুত েরা হয়ছে পাটি্শি ও মুপ্ক্ত�ুয়দ্ধর ব্প্ক্তে 

স্মৃপ্ত প্বষেে ‘টডপ্িি্াল প্রয়পাপ্িিপ্র’।
রিেল্পটির ন�ৌথ নোলাবয়রির বাংলায়দয়শর খুলিা 

প্বশ্বপ্বদ্ালয়ের ইংপ্লশ টডপ্সপ্লিি।

গববষণা প্রকল্পচি ববষবে ববস্াবিত পাওো যাবব 
www.cltcsnsou.in ওবেবসাইবি।

আয়লাচিাচয়ক্রর প্বষেপ্ভপ্ত্তে রিস্তাবিা
অপ্বভক্ত বাংলার রািিীপ্ত ও সমািিীবয়ি আবুল মিসুর 
আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)এেটি উজ্জ্বল ও ঐপ্তহাপ্সে িাম। 
নদশভাগ পূব্গবততী ও পরবততী বাঙাপ্ল িিমািয়স তাঁর রািনিপ্তে 
ও সাটহপ্ত্ে সপ্ক্রেতা গুরুত্ব নপয়ে এয়সয়ে। বাংলায়দশ রায়্রের 
উদ্ভব পরবততী োয়ল এেিি ‘পাবপ্লে ইয়ন্লেচুোল’ টহয়সয়ব 
তাঁর টচন্তা-ভাবিা ও নলখাপ্লপ্খ সমোলয়ে রিভাপ্বত েয়রয়ে। 
অপ্বভক্ত বয়ঙ্গর মেমিপ্সংহ নিলা, অতঃপর োত্রাবথিাে 
েলোতা ও পরবততীয়ত বাংলায়দয়শর ঢাো িুয়ে টেল তাঁর 
প্বস্তকৃত েম্গপপ্রসর। প্রিটিশ শাপ্সত অপ্বভক্ত-বঙ্গ, প্বভাপ্িত 
বাংলার ‘পূব্গ-পাপ্েস্তাি’ শাসিামল প�্গাে এবং সয়ব্গাপপ্র 
িতুি উদ্ভভূত স্বাধীি বাংলায়দশ রায়্রের প্বপ্ভন্ন প�্গায়ে সমৃি্মাি 
নথয়েয়ে আবুল মিসুর আহময়দর েম্গতৎপরতা ও সাটহয়ত্র 
ভুবি। রািনিপ্তে সপ্ক্রেতার সয়ঙ্গ সমািেমতীর দাপ্েত্ববাি 
প্বয়বে এবং সত্প্িষ্ সাংবাপ্দেতার অদ্ভভুত সমন্বয়ে গয়ে 
উয়ঠয়ে তাঁর টচন্তায়লাে। বমৃহত্তর বাংলার ন� সমেপব্গ িুয়ে তাঁর 
িীবি বহমাি নথয়েয়ে িািা োরয়ণ তা প্বংশ শতাব্ীর বাঙাপ্ল 
িীবয়ির প্িণ্গােে মুহূত্। নরেষ্ বাঙাপ্ল রািনিপ্তে নিতকৃবমৃয়ন্র 
েম্গপপ্রসয়র প্িয়ির িােগা েয়র প্িয়েটেয়লি আবুল মিসুর 
আহমদ। সয়ব্গাপপ্র প্বস্য়ের রিয়ণাদিা এই ন�, এসয়বর ময়ধ্ও 
প্তপ্ি সাটহত্ সমৃিি েয়রয়েি; ন� সাটহয়ত্ প্বশ্বস্তভায়ব ফুয়ি 
উয়ঠয়ে রিাে পঞ্াশ বেয়রর বাঙাপ্ল িীবয়ির আথ্গ-সামাপ্িে ও 
রািনিপ্তে িািায়পায়েি ও উত্াি-পতয়ির ইপ্তবমৃত্ত। েখিও 
তার ব্প্ক্তে স্বরূপ েখিও সমপ্ষ্টর মািয়সর িটিল মুখাবেব।

আবুল মিসুর আহময়দর রািনিপ্তে সপ্ক্রেতা ও সংলগ্নতার 
সালতামাপ্মর এে অপ্বস্রণীে দপ্লল আমার দেখা রাজনীতির 
পঞ্াশ বছর গ্রন্থটি। সমসামপ্েে পাটি্শি চচ্ার নষেয়ত্র গ্রন্থটির 
গুরুত্ব অপরীসীম। তাঁর রািনিপ্তে িীবয়ির প্দয়ে তাোয়ল 
নদখয়ত পাই েত নিাোর-ভািাে উত্তাল নসই পথ। মেমিপ্সংহ 
নখলাফৎ েপ্মটির সম্াদয়ের দাপ্েত্ব, প্সরািগয়জে েংয়গ্রয়সর 
রিায়দপ্শে সয়ম্মলি, টচত্তরজ্ঞি দায়শর সংস্পয়শ্গ স্বরাি দয়লর 

সয়ঙ্গ �ুক্ত হওো, পরবততীয়ত মুসপ্লম লীগ ও েংয়গ্রয়সর 
রািিীপ্তর সংরেব এবং ফিলুল হয়ের েকৃষে-রিিা পাটি্র সয়ঙ্গ 
রািনিপ্তে েম্গোয়ণ্ড সাপ্মল হওো, রিায়দপ্শে পপ্রষয়দর সদস্ 
প্িব্গাটচত হওো, আওোমী লীয়গর সহ-সভাপপ্ত প্িব্গাটচত হওো, 
রিায়দপ্শে �ুক্তফ্রয়ন্র স্বাথি্ম্রিীত্ব ও পরবততীয়ত নোোপ্লশি 
সরোয়রর প্শষোম্রিীত্ব, সয়ব্গাপপ্র নসাহরাবদতীর নেন্দ্রীে ম্রিীসভাে 
উপরিধািম্রিী টহয়সয়ব ন�াগদাি এবং পয়র বাপ্ণি্ ও প্শল্পম্রিয়ের 
দাপ্েত্ব গ্রহণ। আবুল মিসুর আহময়দর এই রািনিপ্তে অপ্ভজ্ঞতা 
তাঁর সাটহত্টচন্তা, রা্রেটচন্তা,  এমিেী ভাষাটচন্তায়েও অি্ 
মাত্রা প্দয়েয়ে। দদপ্িে িব�ুয়গর সম্াদিা, দদপ্িে ইয়ত্তহাদ-
এর সম্াদিা তাঁর সমসামপ্েে �িিাবলীর রিপ্ত দমৃপ্ষ্টভপ্ঙ্গয়ে 
শাপ্িত েয়রটেল। আইি-ব্বসা, সাংবাপ্দেতা, রািিীপ্ত এবং 
সাটহত্ রচিা – এসব প্মপ্লয়ে আবুল মিসুর আহময়দর িীবিই 
তৎোলীি িিমািয়সর দপ্লয়লর এে িলেপ্ব হয়ে উয়ঠয়ে। 
মহায়ফিখািার বাইয়র ন� স্বরগুপ্ল এই উপমহায়দয়শ পাটি্শি ও 
মুপ্ক্ত�ুদ্ধ চচ্াে ক্রমশই গুরুত্বপূণ্গ হয়ে উয়ঠয়ে আবুল মিসুয়রর 
নলখাে নসসয়বর হপ্দশ নময়ল।

মুক্তবুপ্দ্ধর আয়ন্ালয়ির পুয়রাধা আবুল মিসুর আহমদ 
মুসপ্লম মধ্প্বত্ত নরেপ্ণর এে আদশ্গ রিপ্তপ্িপ্ধ। রিথয়ম ভাষা 
আয়ন্ালি ও পরবততীয়ত পাপ্েস্তাি আয়ন্ালয়ির এেিি 
সপ্ক্রে েমতী ও নিতা টহয়সয়ব তাঁর ভাবিা টচন্তার ময়ধ্ ন� 
রিাগম্াটিিম্  এর োপ আয়ে তা সপ্বয়শষ রিপ্ণধািয়�াগ্। তাঁর 
প্িপ্ভ্ে সাংবাপ্দেতার ময়ধ্ এে দাপ্েত্ববাি মািবতাবাদীর ন�মি 
নদখা নময়ল নতমিই বাঙাপ্ল িাতীেতাবাদী ধারণার প্েেু স্বত্রি 
দমৃপ্ষ্টয়োণ তাঁর টচন্তা-ভাবিার ময়ধ্ রিোপ্শত। প্বংশ শতাব্ীর 
মধ্পয়ব্গর অপ্বভক্ত বাংলায়দশ ও প্বভক্ত বাঙাপ্লর আত্ময়চতিাে 
নসসব রিশ্ন আিও রিাসপ্ঙ্গে। এই আয়লাচিাচয়ক্রর সীপ্মত 
পপ্রসয়র নসসয়বর আলাপ-উপথিাপি পপ্চিমবয়ঙ্গর বাঙাপ্ল 
পাঠয়ের সাময়ি তুয়ল ধরয়ত চাে এই প্বয়শষ গণ-গয়বষণা 
রিেল্প।

আবুল মিসুর আহমদ রটচত গ্রন্থগুপ্ল হ’ল: আত্মকথা, 
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্াশ বছর, আয়না, ফুড কনফাররন্স, 
আসমানী পে্া, গাতিভাররর সফরনামা, বাংিারেরশর কািচার, 
সি্যতমথ্যা, দবশীোরম দকনা কমোরম দবচা আমারের স্াধীনিা, 
দশরর বাংিা হইরি বঙ্গবন্ু, য়াি দকারারনর নতসহৎ।


