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িমা বেোি বশষ রেন: ৭ বফব্রুয়ারি, ২০২০
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বেঙ্গল পার্টিশন রিপপারি্রি প্রিপঙ্গ
কনিাতি সুভাষ মুক্ত তবশ্বতবদ্াললয়ি অন্তগ্ি ‘কসন্াি েি ল্াঙ্গুলয়ি, ট্ান্সললশন 
এণ্ড োলচািাল স্াতরি’ বাংলাি পাত্টিশন তবষয়ে এেত্ তরতি্্াল সংগ্রিশালা 
গলে কিালাি উলদ্াগ গ্রিণ েলিলে। এই উলদ্ালগি সূত্রপাি ঘল্তেল ২০১৪সাললি 
৮-১০কেব্রুয়াতি আলয়াতিি এেত্ আন্তি্াতিে আললাচনাচলরেি মল্্ তদলয়। 
পিবিতীলি ইউ তি তস গলবষণা প্রেলপেি (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭) প্রাতিষ্াতনে 
সীমাবদ্ধিা োত্লয় গলবষণা প্রেপেত্লে েতেলয় কদওয়াি উলদ্াগ কনওয়া িয়। 
পতচিমবঙ্গ ও বাংলালদলশি অন্ান্ তবশ্বতবদ্াললয়ি সলঙ্গ ক�ৌথ গলবষণা প্রেপে গ্রিণ 
েিা িয়–�া সম্ভব িলয়তেল এেত্ মুক্ত তবশ্বতবদ্াললয়ি পতিসিলে োলি লাতগলয়। 
মূল লক্্ তেল ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সাললি অতভজ্ঞিা সম্পন্ন মানুলষি স্মৃতি ও 
িাঁলদি কলখাতলতখ, ব্তক্তগি স্ািে সংগ্রি। মানবতবদ্া চচ্াি আন্ততব্দ্ায়িতনে 
পতিসলি ‘আেটিাইভাল রে্লমলন্শন’ কথলে তেছু্া সলি এলস বাংলাি পাত্টিশন 
তবষয়ে এেত্ সংগ্রিশালা গলে কিালা; তনতচিিভালবই �া কোলনাতদন কশষ িবাি 
নয়। এই প্রয়ালস তনিলসভালব োি েলিলেন সািা পতচিমবলঙ্গি তবতভন্ন কিলাি 
প্রায় ৫০ িন আগ্রিী গলবষে, তশক্ে ও অ্্াপে। সমগ্র োিত্ি এেত্ প�্ায় 
এবাি উন্ুক্ত েিাি সময় িলয়লে। পিবিতীলি োি এতগলয় তনলয় �াওয়াি িন্ই 
কস োি িরুতি িলয় পলেলে।

আপলাচনাচক্র প্রিপঙ্গ
িৃিীয় আন্তি্াতিে আললাচনাচলরেি তশলিানাম েিা িলয়লে ‘পাত্টিশন েথা’। 
বাংলাি পাত্টিশন তবষয়ে আখ্ালনি বহুমাতত্রে পিলি লুতেলয় থাো বাস্তবিা, 
খতণ্ডি িীবলনি আিতি তেংবা পুনগ্তিি িীবলনি প্রতি অপ্রলময় ভালবাসা তে 
বাংলা সাতিলি্ি কোলনা নি্ন প্রবণিালে তচতণিি েলিলে? ভািিীয় পাত্টিশন-
আখ্ালনি কচনা েলেি বাইলি বাংলাি পাত্টিশন আখ্ান কোন নি্ন ইশািা তনলয় 
আলস। উপ�ু্পতি তিনবাি ভাঙলনি স্মৃতি েীভালব ‘তিে্্তি’ শব্দবলধেি এে নি্ন 
িাৎপ�্ তিতি েলি এই বাংলায়—�া বাংলা ভাষায় গমৃতিি এেত্ ‘তবলদতশ’ শব্দতবলশষ 
‘তিে্্তি’ি অথ্িাৎপ�্লে অতিরেম েলি �ায়। ক� বাংলায় পাত্টিশন স্মৃতিি 
আখ্ালন কদখা �ায় নািী িাি ‘নীিবিা’ কভলঙ খানখান েলি ঘলিি বাইলি কবতিলয় 
‘আ্ুতনো’ িলয় ওলি। 
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পাত্টিশন তবষয়ে বাংলাি সাতিি্ ও কলখাতলতখি চচ্ায় কথলে কগলে এে 
পতিেতপেি অবজ্ঞা অথবা বাংলা ভাষাি উদ্ীতপি পতিসলি বাংলালদলশি পালশ 
পতচিমবঙ্গীয় পতিসলিি নানাতব্ কপ্রতক্িগি অসাম্। নানা োিলণ বাংলাি 
পাত্টিশন আখ্ান বদলল কগলে নি্ন িীবন পুনগ্িলনি োতিতনলি।  ভািিবষতীয় 
বহুভাতষেিাি মল্্ বাংলা ভাষাি স্ানাঙ্ক বাংলাি পাত্টিশন চচ্ালে প্রভাতবি 
েলিলে। এখালনি সীমালন্ত কোলনা ‘োশ্ীি’ কনই–ভালবাসা তনিন্তি বলয় কগলে 
নদী বিাবি; �ািায়াি, ব্বসা-বাতণি্ ও আদান-প্রদালনি কক্লত্র বাংলা ভাষাি 
অলমাঘ অতস্তত্ব তনিবত্ োি েলি কগলে। স্মৃতি আলে, তবস্িণ আলে, অসূয়া আলে, 
গুিলবি ভয়াি্ শীৎোি কলােমুলখ েতেলয় কগলে মিল্া-গ্রাম-মেঃস্বল-কিলা। 
কদশি্ালগি অতভঘাি বদলল তদলয়লে িন-সংস্কৃতিি োিালমা। েথায়-আচালি-
উৎসলব-খাদ্াভ্ালসি েল্ু্ািায় বলয় চলললে দশলেি পি দশে। কিলা-ওয়াতে 
উদ্াসলনি মানতচলত্র কসই অতভঘাি িানান কদয় পাত্টিশলনি অন্ এে ‘েথা’।

 পতচিমবঙ্গ-বাংলালদলশি সীমালন্তি চতিত্র তবগি চাি-পাঁচ দশে জুলে 
োতিতন-েথাি মল্্ কসঁত্লয় কগলে। ট্মা-পিবিতী িীবন তঘলি কথলেলে বাস্তলবি 
‘কম্ালোি’। উত্তি-প্রিন্ কসই কঘিাল্ালপি সলঙ্গ এোত্ম কথলেই ঢ্লে পলেলে 
নি্ন িীবলন। সমাি-অথ্নীতিি তনয়ি কদালাচল, ওিানামাি মল্্ িািনীতিি 
পতিসি তিতি িলয়লে। উদ্াস্তু িীবন িলয়লে কসই িািনীতিি গুরুত্বপূণ্ কনাঙি। 
উদ্াস্তু িীবন পুনগ্িলনি সংগ্রামী প্রি্য়, বামপন্ী মিাদলশ্ি সলঙ্গ িাি সম্ীলন 
ঘল্লে এই বাংলায়। আবাি মিাদলশ্ি ক্য় কথলে পতিতচতি সত্তাি বহুলেৌতণে 
স্বিও উলি এলসলে। পাত্টিশলনি মানুষ তনলিলে ‘লুতেলয়’ কিলখলে–দূলি চলল 
কগলে স্মৃতি কথলে; এে তচললি পাট্াি িতমলি িাতগলয় ি্লললে আগামীি সংসাি। 
বাংলাি পতিবাি ও িাি আচি�্ িত্ল সংবদ্ধিা পাত্টিশন-বাস্তবিালে ব্াখ্াি 
কক্লত্র গুরুত্বপূণ্ িলয় উিলি বা্্। পতিবাি-বাস্তবিাি এই চতিত্র সািা তবলশ্বি 
পাত্টিশন সাতিলি্ি অতভজ্ঞিায় তেল না। মনস্তাত্বিে সংগিলনি িত্লিা এবং িাি 
চতিত্র বাংলাি পাত্টিশলন িথ্ সতন্নলবলশি িত্ল প্রিলেটি উি্ কথলে কগলে। বাংলাি 
আখ্ান ও িাি বুনলনি মল্্ই িলয় কগলে িাি উত্তাপ। 

পতচিমবলঙ্গ উদ্াতসি তিন্দু ্ম্াবলম্ী মানুলষি বয়ান, বাংলালদলশ উদ্াস্তু 
মুসতলম বয়ান এে-এেত্ আচি�্ গপে—�া এেতদলে তনিন্তি লুলোচ্তিি মল্্ তদলয় 
প্রি্াখ্ালনি মানসেপে তিতি েলি, অন্তদলে সম্পীতিি তনল্াল োতিতনলে তদলি 
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চায় ঐতিিাতসে তভতত্ত। দুই বাস্তবিাি প্রি্ক্িা তনলয় রেমিত্ল আখ্ানিীতি 
তিতি িলয় চলল। পাত্টিশন চলমান থালে এই বাংলায়। নাগতিেলত্বি সাম্পতিে 
প্রসঙ্গ িনমানলস কসই পাত্টিশলনি কদখা্ালেই তেতিলয় আলন। বাংলাি আখ্ালন 
কসইসব স্বি-প্রতিস্বলিি আচি�্ স্বিতলতপ ্িা আলে। বাংলাি পাত্টিশন ‘েথা’ কসই 
স্বিতলতপি অনুনাদ।

িৃিীয় আন্তি্াতিে আললাচনাচরে সা্ািণ ক্ািা ও প্রবধে উপস্াপেলদি 
অংশগ্রিলনি আহ্ান িানালছে। ‘কবঙ্গল পাত্টিশন তিলপাতস্তি প্রলিলক্টি’ তনবধেীেৃি 
গলবষে ব্িীি সব্াত্ে ৪৫ িন অংশগ্রিণোিীলে সুল�াগ কদওয়া সম্ভব।

বর রেষয়গুরলি ওপি আপলাচনা আহ্ান কিা হপছে

োংলাি পার্টিশন-‘কথাি’ বর রেষয়গুরল রনপয় আগ্রহীিা কথা েলপত পাপিন
১. ‘সীমান্ত’ / বরটিাি

২. ‘তিে্্তি’ি ঘি

৩. নাগতিেত্ব 

৪. বাংলা েতবিায় প্রতিতরেয়া 

পরচিমেপঙ্গি রেরভন্ন বিলাি প্রকাশনা (২০০০ িাপলি আপগ প্রকারশত) ও 
ে্যরতিক স্মৃরত (’৪৭ ও ’৭১) রনপয় কথা েলপত পাপিন

৫. নদীয়া কিলাি কলখাতলতখ

৬. মুতশ্দাবাদ কিলাি কলখাতলতখ

৭. মালদা-তদনািপুি কিলাি কলখাতলতখ

৮. িলপাইগুতে-ে্চতবিাি কিলাি কলখাতলতখ

োংলাপেপশি রেরভন্ন বিলায় উ্ারিত মানুপষি বলখারলরখ ও প্রকাশনা রনপয় 
কথা েলপত পাপিন 

৯. খুলনা-সািক্ীিা-�লশাি-বালগিিা্ কিলাি মানুলষি েথা

১০. পাবনা-নাল্াি-ময়মনতসংি-িংপুি-েতিদপুি কিলাি মানুলষি েথা

১১. কনায়াখাতল ও তসললল্ি মানুলষি েথা



6

১২. ঢাো ও সতন্নতিি কিলাি মানুলষি েথা

১৩. চট্গ্রালমি মানুলষি েথা

১৪. বাংলা পাত্টিশন তবষয়ে কলখাতলতখি ইংলিতি অনুবাদ 

১৫. বাংলালদশী ইংলিতি েথাসাতিি্

১৬. বাংলাি পাত্টিশন কলখাতলতখ সংেলন/সম্পাদনাি সমস্া ও িািনীতি

উপলিাক্ত তবষয়গুতলি ওপি ৪০০শলব্দি সুতচতন্তি সংতক্প্তসাি আপনাি োলে 
কপ্রতিি কিতিল্রেশন েলম্ি সলঙ্গ (গুগ্ ল রক্  োইল)পািালি িলব; প্রতিত্ 
সংতক্প্তসালিি তশলিানালমি নীলচ উপলিাক্ত উপ-তবষয়গুতলি রেতমে সংখ্া উলল্খ 
বাঞ্ছনীয়। শু্ুমাত্র তবলশষ কক্লত্র পাণ্ড্তলতপ কনওয়া িলব।

কসতমনাি েতমত্ কসগুতল তবলবচনা েলি ৩০ত্ সংতক্প্তসালিি িাতলো 
প্রোশ েিলব। এই সংতক্প্তসাি তন্্াতিি তনয়ম অনু�ায়ী (৭+৩ তমতন্)কসতমনালি 
উপস্াপন েিলি িলব। পূণ্ তদলঘ্ি গলবষণাপত্র কসতমনাি কশষ িবাি ৬০তদলনি 
মল্্ তনতদ্ষ্ট ই-কমইল মািেৎ পািালি িলব। 

বাংলা ও ইংলিতি ভাষায় সংতক্প্তসাি পািালনা �ালব। ক�-কোলনা ভাষায় 
উপস্াপন েিা �ালব। 

কোলনা অংশগ্রিণোিীি থাোি ব্বস্া েিা সম্ভব িলব না; িলব তন্্াতিি 
থাোি ব্বস্াি তিোনা, ওলয়ব তলঙ্ক কদওয়া িলব। কসখালন ক�াগাল�াগ েলি তনলি 
পািলবন। কোলনা �ািায়াি খিচ কদওয়া সম্ভব িলব না। 

বিরিপ্রেশন রফ
েললি/তবশ্বতবদ্াললয়ি তশক্ে/ প্রবধে উপস্াপে: ১৫০০/- (পতচিমবঙ্গ)

স্ািলোত্তি উত্তীণ্ োত্র/ গলবষে: ৮০০/- (পতচিমবঙ্গ)

সা্ািণ অংশগ্রিণ: ১০০০/-(পতচিমবঙ্গ)

অংশগ্রিণোিী/ প্রবধে উপস্াপে: (বাংলালদশ ও তবলদতশ)-- ৪০০০/-  
অথবা ৬০ রলাি 

কিতিল্রেশন-তে’ি মা্্লম আললাচনাচলরেি প্রতিত্ কসশলন প্রলবশাত্োি, লাঞ্চ, 
কিতিল্রেশন তে্, মুতরিি এব্রোক্ট বুে প্রদত্ত িলব।
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বগালপ্রেল অরধপেশন
কসতমনালিি তদ্িীয় তদন কবঙ্গল পাত্টিশন তিলপাতস্তিি সলঙ্গ সং�ুক্ত প্রবীন মানুষলদি 
সলঙ্গ আগ্রিী প্রতিতনত্ মিতবতনময় সভা আলয়াতিি িলব। অংশ কনলবনঃ বালগিিা্ 
সতমতি, কনায়াখাতল সতমতি, অতনল তসংি শিবষ্ স্ািে সতমতি, ইউ তস আি তস, 
তিতল নাগতিেবমৃন্দ, তশেলেি সধোলন এবং অন্ান্ িনসমতষ্টি উলদ্াগ আললাচনায় 
অংশ কনলবন।

বলখক/িম্ােপকি মুপখামুরখ
প্রতিতনত্লদি সলঙ্গ মুলখামুতখ েথা িলব কলখলেি। চললব প্রশ্নলত্তাি পব্। কলখলেি 
গ্রন্-পালিি অতভজ্ঞিা তবতনময় েিলবন প্রতিতনত্িা। সুতনতদ্ষ্ট প্রশ্ন আলগ পািালি 
িলব।

পার্টিশন বলকচাি রিরিি
‘কসন্াি েি ল্াঙ্গুলয়ি, ট্ান্সললশন এণ্ড োলচািাল স্াতরি’ পাত্টিশন গলবষণা 
প্রেপেত্লে সামলন কিলখ পাত্টিশন কলেচাি তসতিলিি আলয়ািন েলি আসলে। 
িৃিীয় আন্তি্াতিে পাত্টিশন কসতমনাি উপললক্্ দশম ও এোদশ কলেচাি 
আলয়াতিি িলব। ‘কেমতরিি ইউতনভাতস্ত্ কপ্রলস’ি সিল�াতগিায় বক্তৃিা দুত্ 
আলয়াতিি িলছে।

দশম পাত্টিশন বক্তৃিা প্রদান েিলবন অ্্াপে িলপা্ীি ভট্াচা�্, প্রাক্তন 
উপাচা�্, আসাম তবশ্বতবদ্ালয়।

এোদশ পাত্টিশন বক্তৃিা প্রদালন সম্ি িলয়লেন অ্্াপে েেরুল আলম, 
ইংলিতি তবভাগ, ঢাো তবশ্বতবদ্ালয়।  

প্রপিক্ট বপ্রপিপটেশন
তবগি তিন বেি ্ লি এই প্রেলপেি গলবষেিা সাক্াৎোি গ্রিলনি ক� োি েলিলেন 
কসগুতলি েলয়েত্ উপ্সথাপন েিলবন গলবষেিা। প্রোতশি িলব সাক্াৎোি গুতল 
ও অন্ান্ সংগমৃতিি উপাদালনি ে্া্ালগ। 



প্রস্ারেত গপেষণাপত্র উপস্াপন
এই কসতমনালি সব্লমা্ দুত্/তিনত্ অত্লবশলন তনব্াতচি গলবষণাপত্র উপস্াপন 
েিলবন তনবধেীেৃি অংশগ্রিণোিীিা। বাংলা ও ইংলিতি ভাষাি উপস্াপন পমৃথে 
অত্লবশলন িলব। প্রলিক্টি ও অন্ান্ ব্বস্া থােলব। উপস্াপেিা প্রলি্লে ৭+৩ 
তমতন্ সময় পালবন। প্রি্াশা থােলব সূত্রাোলি/তপতপত্’ি মা্্লম উপস্াপেিা 
িাঁলদি সুতচতন্তি বক্তব্ ি্লল ্িলবন। এই কসতমনাি উপলিাক্ত তবষয় ও উপ-
তবষয়গুতলি ওপি সুতনতদ্ষ্ট বক্তব্ শুনলি আগ্রিী। তিনত্ তনব্াতচি উপস্াপন 
পুিস্কৃি িলব। পুিস্ালিি অথ্মূল্ ভািিীয় মুরিায় �থারেলম ৩০০০, ২০০০ এবং 
১০০০ ্াো।

প্রকল্প বিরমনাি রেষপয় রেস্ারিত পাওয়া রাপে ওপয়েিাইপ্ www.cltcsnsou.in 

মননে্মাি মণ্ডল
অত্েি্া, মানবতবদ্া অনুষদ ও 

কোওতরটিলন্ি, ভাষা,অনুবাদ ও সংস্কৃতি চচ্া কেন্দ্র


