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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 
গলি কিালাি উলদ্াগ গ্রিণ েলিলে। এই উলদ্ালগি সূত্রপাি ঘল্তেল ২০১৪সাললি 
৮-১০কেব্রুয়াতি আলয়াতিি এেত্ আন্তি্াতিে আললাচনাচলরেি মলধ্ তদলয়। 
পিবিতীলি ইউ তি তস গলবষণা প্রেলপেি (২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭) প্রাতিষ্াতনে 
সীমাবদ্ধিা োত্লয় গলবষণা প্রেপেত্লে েতিলয় কদওয়াি উলদ্াগ কনওয়া িয়। 
পতচিমবঙ্গ ও বাংলালদলশি অন্ান্ তবশ্বতবদ্াললয়ি সলঙ্গ করৌথ গলবষণা প্রেপে গ্রিণ 
েিা িয়–রা সম্ভব িলয়তেল এেত্ মুক্ত তবশ্বতবদ্াললয়ি পতিসিলে োলি লাতগলয়। 
মূল লক্্ তেল ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সাললি অতভজ্ঞিা সম্পন্ন মানুলষি স্মৃতি ও 
িাঁলদি কল�াতলত�, ব্তক্তগি স্ািে সংগ্রি। মানবতবদ্া চচ্াি আন্ততব্দ্ায়িতনে 
পতিসলি ‘আেটিাইভাল রে্লমলন্শন’ কথলে তেছু্া সলি এলস বাংলাি পাত্টিশন 
তবষয়ে এেত্ সংগ্রিশালা গলি কিালা; তনতচিিভালবই রা কোলনাতদন কশষ িবাি 
নয়। এই প্রয়ালস তনিলসভালব োি েলিলেন সািা পতচিমবলঙ্গি তবতভন্ন কিলাি 
প্রায় ৫০ িন আগ্রিী গলবষে, তশক্ে ও অধ্াপে। সমগ্র োিত্ি এেত্ পর্ায় 
এবাি উন্ুক্ত েিাি সময় িলয়লে। পিবিতীলি োি এতগলয় তনলয় রাওয়াি িন্ই 
কস োি িরুতি িলয় পলিলে।

আপলাচনাচক্র প্রিপঙ্গ
িৃিীয় আন্তি্াতিে আললাচনাচলরেি তশলিানাম েিা িলয়লে ‘পাত্টিশন েথা’। 
বাংলাি পাত্টিশন তবষয়ে আ�্ালনি বহুমাতত্রে পিলি লুতেলয় থাো বাস্তবিা, 
�তণ্ডি িীবলনি আিতি তেংবা পুনগ্তিি িীবলনি প্রতি অপ্রলময় ভালবাসা তে 
বাংলা সাতিলি্ি কোলনা নি্ন প্রবণিালে তচতণিি েলিলে? ভািিীয় পাত্টিশন-
আ�্ালনি কচনা েলেি বাইলি বাংলাি পাত্টিশন আ�্ান কোন নি্ন ইশািা তনলয় 
আলস। উপরু্পতি তিনবাি ভাঙলনি স্মৃতি েীভালব ‘তিে্্তি’ শব্দবলধেি এে নি্ন 
িাৎপর্ তিতি েলি এই বাংলায়—রা বাংলা ভাষায় গমৃতিি এেত্ ‘তবলদতশ’ শব্দতবলশষ 
‘তিে্্তি’ি অথ্িাৎপর্লে অতিরেম েলি রায়। কর বাংলায় পাত্টিশন স্মৃতিি 
আ�্ালন কদ�া রায় নািী িাি ‘নীিবিা’ কভলঙ �ান�ান েলি ঘলিি বাইলি কবতিলয় 
‘আধুতনো’ িলয় ওলি। 
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পাত্টিশন তবষয়ে বাংলাি সাতিি্ ও কল�াতলত�ি চচ্ায় কথলে কগলে এে 
পতিেতপেি অবজ্ঞা অথবা বাংলা ভাষাি উদ্ীতপি পতিসলি বাংলালদলশি পালশ 
পতচিমবঙ্গীয় পতিসলিি নানাতবধ কপ্রতক্িগি অসাম্। নানা োিলণ বাংলাি 
পাত্টিশন আ�্ান বদলল কগলে নি্ন িীবন পুনগ্িলনি োতিতনলি।  ভািিবষতীয় 
বহুভাতষেিাি মলধ্ বাংলা ভাষাি স্ানাঙ্ক বাংলাি পাত্টিশন চচ্ালে প্রভাতবি 
েলিলে। এ�ালনি সীমালন্ত কোলনা ‘োশ্ীি’ কনই–ভালবাসা তনিন্তি বলয় কগলে 
নদী বিাবি; রািায়াি, ব্বসা-বাতণি্ ও আদান-প্রদালনি কক্লত্র বাংলা ভাষাি 
অলমাঘ অতস্তত্ব তনিবতধ োি েলি কগলে। স্মৃতি আলে, তবস্িণ আলে, অসূয়া আলে, 
গুিলবি ভয়াি্ শীৎোি কলােমুল� েতিলয় কগলে মিল্া-গ্রাম-মেঃস্বল-কিলা। 
কদশি্ালগি অতভঘাি বদলল তদলয়লে িন-সংস্কৃতিি োিালমা। েথায়-আচালি-
উৎসলব-�াদ্াভ্ালসি েল্ুধািায় বলয় চলললে দশলেি পি দশে। কিলা-ওয়াতি 
উদ্াসলনি মানতচলত্র কসই অতভঘাি িানান কদয় পাত্টিশলনি অন্ এে ‘েথা’।

 পতচিমবঙ্গ-বাংলালদলশি সীমালন্তি চতিত্র তবগি চাি-পাঁচ দশে জুলি 
োতিতন-েথাি মলধ্ কসঁতধলয় কগলে। ট্মা-পিবিতী িীবন তঘলি কথলেলে বাস্তলবি 
‘কম্ালোি’। উত্তি-প্রিন্ কসই কঘিাল্ালপি সলঙ্গ এোত্ম কথলেই ঢ্লে পলিলে 
নি্ন িীবলন। সমাি-অথ্নীতিি তনয়ি কদালাচল, ওিানামাি মলধ্ িাি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’ কিল�লে–দূলি চলল 
কগলে স্মৃতি কথলে; এে তচললি পা্াি িতমলি িাতগলয় ি্লললে আগামীি সংসাি। 
বাংলাি পতিবাি ও িাি আচির্ িত্ল সংবদ্ধিা পাত্টিশন-বাস্তবিালে ব্া�্াি 
কক্লত্র গুরুত্বপূণ্ িলয় উিলি বাধ্। 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 
আ�্ান ও িাি বুনলনি মলধ্ই িলয় কগলে িাি উত্তাপ। 

পতচিমবলঙ্গ উদ্াতসি তিন্দু ধম্াবলম্ী মানুলষি বয়ান, বাংলালদলশ উদ্াস্তু 
মুসতলম বয়ান এে-এেত্ আচির্ গপে—রা এেতদলে তনিন্তি লুলোচ্তিি মলধ্ তদলয় 
প্রি্া�্ালনি মানসেপে তিতি েলি, অন্তদলে সম্পীতিি তনল্াল োতিতনলে তদলি 
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চায় ঐতিিাতসে তভতত্ত। দুই বাস্তবিাি প্রি্ক্িা তনলয় রেমিত্ল আ�্ানিীতি 
তিতি িলয় চলল। পাত্টিশন চলমান থালে এই বাংলায়। নাগতিেলত্বি সাম্পতিে 
প্রসঙ্গ িনমানলস কসই পাত্টিশলনি কদ�া্ালেই তেতিলয় আলন। বাংলাি আ�্ালন 
কসইসব স্বি-প্রতিস্বলিি আচির্ স্বিতলতপ ধিা আলে। বাংলাি পাত্টিশন ‘েথা’ কসই 
স্বিতলতপি অনুনাদ।

িৃিীয় আন্তি্াতিে আললাচনাচরে সাধািণ কশ্ািা ও প্রবধে উপস্াপেলদি 
অংশগ্রিলনি আহ্ান িানালছে। ‘কবঙ্গল পাত্টিশন তিলপাতস্তি প্রলিলক্টি’ তনবধেীেৃি 
গলবষে ব্িীি সব্াতধে ৪৫ িন অংশগ্রিণোিীলে সুলরাগ 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 বজলাি প্রকাশনা (২০০০ িাপলি আপগ প্রকারশত) ও 
ে্যরক্ক স্মৃরত (’৪৭ ও ’৭১) রনপয় কথা েলপত পাপিন

৫. নদীয়া কিলাি কল�াতলত�

৬. মুতশ্দাবাদ কিলাি কল�াতলত�

৭. মালদা-তদনািপুি কিলাি কল�াতলত�

৮. িলপাইগুতি-ে্চতবিাি কিলাি কল�াতলত�

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

৯. �ুলনা-সািক্ীিা-রলশাি-বালগিিা্ কিলাি মানুলষি েথা

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

১১. কনায়া�াতল ও তসললল্ি মানুলষি েথা
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১২. ঢাো ও সতন্নতিি কিলাি মানুলষি েথা

১৩. চ্গ্রালমি মানুলষি েথা

১৪. বাংলা পাত্টিশন তবষয়ে কল�াতলত�ি ইংলিতি অনুবাদ 

১৫. বাংলালদশী ইংলিতি েথাসাতিি্

১৬. বাংলাি পাত্টিশন কল�াতলত� 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 সং�্া উলল্� 
বাঞ্ছনীয়। শুধুমাত্র তবলশষ কক্লত্র পাণ্ড্তলতপ কনওয়া িলব।

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

বাংলা ও ইংলিতি ভাষায় সংতক্প্তসাি পািালনা রালব। কর-কোলনা ভাষায় 
উপস্াপন েিা রালব। 

কোলনা অংশগ্রিণোিীি থাোি ব্বস্া েিা সম্ভব িলব না; িলব তনধ্াতিি 
থাোি ব্বস্াি তিোনা, ওলয়ব তলঙ্ক কদওয়া িলব। কস�ালন করাগালরাগ েলি তনলি 
পািলবন। কোলনা রািায়াি �িচ কদওয়া সম্ভব িলব না। 

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

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

সাধািণ অংশগ্রিণ: ১০০০/-(পতচিমবঙ্গ)

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

কিতিল্রেশন-তে’ি মাধ্লম আললাচনাচলরেি প্রতিত্ কসশলন প্রলবশাতধোি, লাঞ্চ, 
কিতিল্রেশন তে্, মুতদ্ি এব্রোক্ট বুে প্রদত্ত িলব।
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বগালপ্রেল অরধপেশন
কসতমনালিি তদ্িীয় তদন কবঙ্গল পাত্টিশন তিলপাতস্তিি সলঙ্গ সংরুক্ত প্রবীন মানুষলদি 
সলঙ্গ আগ্রিী প্রতিতনতধ মিতবতনময় সভা আলয়াতিি িলব। অংশ কনলবনঃ বালগিিা্ 
সতমতি, কনায়া�াতল সতমতি, অতনল তসংি শিবষ্ স্ািে সতমতি, ইউ তস আি তস, 
তিতল নাগতিেবমৃদি, তশেলিি সধোলন এবং অন্ান্ িনসমতষ্টি উলদ্াগ আললাচনায় 
অংশ কনলবন।

বলখক/িম্ােপকি মুপখামুরখ
প্রতিতনতধলদি সলঙ্গ মুল�ামুত� েথা িলব কল�লেি। চললব প্রশ্নলত্তাি পব্। কল�লেি 
গ্রন্-পালিি অতভজ্ঞিা তবতনময় েিলবন প্রতিতনতধিা। সুতনতদ্ষ্ট প্রশ্ন আলগ পািালি 
িলব।

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

দশম পাত্টিশন বক্তৃিা প্রদান েিলবন অধ্াপে িলপাধীি ভ্াচার্, প্রাক্তন 
উপাচার্, আসাম তবশ্বতবদ্ালয়।

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

দ্াদশ বক্তৃিা প্রদান েিলবন অধ্াতপো নতদিনী ভ্াচার্, ইংলিতি তবভাগ, 
বধ্মান তবশ্বতবদ্ালয়। 

িৃিীয় আন্তি্াতিে পাত্টিশন কসতমনাি উপললক্্ এেত্ তবলশষ বক্তৃিা 
প্রদালন সম্ি িলয়লেন তবতশষ্ট সাংবাতদে ও ‘দ্ করইতল স্াি’, ঢাোি সম্পাদে 
মািে্ি আনম।
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প্রপজক্ট বপ্রপজপটেশন
তবগি তিন বেি ধলি এই প্রেলপেি গলবষেিা সাক্াৎোি গ্রিলনি কর োি েলিলেন 
কসগুতলি েলয়েত্ উপ্সথাপন েিলবন গলবষেিা। প্রোতশি িলব সাক্াৎোি গুতল 
ও অন্ান্ সংগমৃতিি উপাদালনি ে্া্ালগ। 

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

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

মননে্মাি মণ্ডল
অতধেি্া, মানবতবদ্া অনুষদ ও 

কোওতরটিলন্ি, ভাষা,অনুবাদ ও সংস্কৃতি চচ্া কেন্দ্র
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ABOUT THE BENGAL PARTITION REPOSITORY
‘The Centre for Language, Translation and Cultural Studies’ under 
Netaji Subhash Open University has  taken up an initiative to 
develop a digital repository titled Bengal Partition. The initiative 
had initially begun materializing through an International 
Conference organized during  8-10 February in 2014. Thereafter 
an effort was taken to spread this Research Project among many, 
surmounting the institutional constraints  of the U.G.C Research 
Project (2015-16 and 2016-17). Utilizing the advantageous arena 
of an Open University, collaborative endeavours were taken up 
with other Universities of West Bengal and also of Bangladesh. The 
main objective was to collect the memories, writings and  personal  
memorials of people having the experience of the years 1947 and 
1971. Taking a significant departure from the usual practice of  
‘archival documentation’ of  Humanities  at the inter institutional 
level, there has been an effort to build a repository about Bengal 
Partition- certainly a process which can never claim a conclusion 
ever. About 50 interested Researchers, teachers and Professors 
from the various districts of West Bengal  have worked tirelessly in 
this initiative. It is now time to open and bring to the limelight a 
significant  chapter  of this entire endeavour. It is perhaps important 
to do so for the sake of carrying this work ahead.

ABOUT THE CONFERENCE
The third International Conference has been titled ‘Partition 
Katha”. Do the realities hidden in the multiple layers of the Bengal 
Partition saga,- the agony of the broken lives- of the immeasurable 
love for life of the destitute who has been able to rebuild from the 
fragments, indicate a new trend in Bengali Literature? What kind 
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of cues does the saga of Bengal Partition carry beyond the much 
known and seen paradigm of the Indian Partition stories? How 
does the memory of the thrice, back to back Partition of Bengal 
create a new significance of the expression ‘refugee’ in Bengal – 
that which surmounts the literary meaning of the ‘foreign’ word 
‘refugee’ taken as a loan in the Bengali language- In those memories 
and narratives of Bengal Partition where the woman breaks her 
‘silence’ into smithereens and comes out into the wider world to 
grow and become a ‘modern’ human being.

In the Bengali Literature of the Partition and its various 
writings there has remained a deliberate apathy or in the motivated 
and evolving context of Bengali Language and there seems to be 
an imbalance in perspectives between that of Bangladesh and West 
Bengal.For various reasons the narratives of Bengal Partition have 
changed with the rebuilding of new lives. In the multiplicity of 
languages in India, the peculiar position of the Bengali language 
has influenced the Partition studies. There is no ‘Kashmir’ at the 
borders of Bengal—In the love that  has flowed everlastingly along 
the waters; the movements to and fro, trade and commerce, and 
endless interactions, it is the Bengali language that has been effective   
and had retained its inevitable existence. There are memories and 
forgetting, envies and grudges, rumours have given rise of panicked 
groans which have filled the suburbs and the districts. The impact 
of Partition has changed the pattern of human tradition. In 
people’s language, in their rituals and festivals in their food habits, 
the Partition flows as a never-ending stream, decades over decades. 
In the cartography of the evacuation of districts and wards and the 
implied conflict conveys a different ‘katha’ of Partition.

 The characteristics of India –Bangladesh Border over the past 



11

four-five decades has penetrated into the stories and ‘Kathas’ of 
Partition.Life after the ‘trauma’ is surrounded by the ‘metaphor’ of 
reality. The next generation has entered into new lives having had 
close affinities with that cloistered existence. The scope of Politics 
has been framed through the regular oscillations and upheavals of 
the society and economy. The refugee life is a significant anchor of 
this politics. The determined struggle to rebuild the refugee life has 
found its congruity with the leftist viewpoint in Bengal. Again the 
denuding perspectives have given rise to polyphonic voices of the 
subjective self and identity . The people of Partition have hidden 
themselves- they have moved away from the memories- in a slice of 
‘patta’ land they have build their future homes. The Bengali family 
and its surprisingly complex cohesiveness is bound to become an 
important tool in interpreting the Partition reality- The practical 
nature  of the family- this idiosyncracy was never an experience 
of Partition Literature of the entire world. The complexity of  
psychological organization and its nature had  not been referred 
to in the dense and mazelike corpus of the facts of Partition.  It’s 
warmth has remained captured in tight knit tales of Bengal.

The words of the Hindus evacuated into West Bengal, the 
words of the Refugees in Bangladesh are each in themselves 
surprising tales- those which imagine a tale of spurning and refusal 
through continuous play of hide and seek—again those which try to 
authenticate the tales of communal harmony. In the manifestation 
of these dual realities is woven the narrative which gradually 
grows in complexity.Partition remains a process in Bengal. Recent 
references to citizenship bring back those perspectives of Partition 
among the human minds. In the narratives of Bengal are frozen the 
notes of those dialectics of oppositional voices. Bengal Partition 
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‘Katha’ is the reverberation of those notations.
The Third International Conference invites participation of 

audience and paper –presenters. A maximum of 50 participants 
can be accommodated, apart from the registered participants of the 
‘Bengal Repository Project’.

PRESENTATIONS ARE INVITED ON 
THE FOLLOWING TOPICS
Those aspects of Bengal partition-‘katha’ on which 

interested participants can talk are
1. Border
2. Refugees’- home
3. Citizenship
4. The impact of Partition on Bengali Poetry
5. Publications of the various districts of Bengal (Those 

published before 2000) and personal memories  
(’47 and ’71) may be discussed

6. Publications and writings of the people migrated to/ 
from various districts of Bangladesh may be discussed

7. Translation of English pieces related to Partition
8. English novels/stories/ prose writings of Bangladesh
9. The politics and problems of editing and anthologizing 

writings related to Bengal Partition.

Well thought out abstracts (within 400) words are to be send along 
with the registration form (Google doc file) mailed to you. It is 
desirable that the topic number be mentioned below the title of the 
abstract. Only in special cases will the manuscript be invited. The 
seminar committee will publish a list of 30 abstracts after careful 
consideration.
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SEMINAR ROUND TABLE
An interactive session of interested representatives with the senior 
and veteran people associated with the Partition Repository, will be 
arranged on the second day of the conference. Participants will be 
: Bagerhaat Samity, Noakhali Samity, Anil Sinha Birth Centenery 
Commemorative Committee, UCRC representitives, Peoples 
from Hili, ‘Shikarer Sandhane’ and others..

IN CONVERSATION WITH 
AUTHORS AND EDITORS
Representatives will have a face to face interaction with the authors 
to be continued with Question- Answer sessions. Representatives 
will share experiences of their reading of the author’s works- Well-
thought out and focused questions to be mailed earlier.

PARTITION LECTURE SERIES
The ‘Centre for Language and Cultural Studies’ has been organising 
Partition Lecture series keeping in mind the Partition Research 
Project. The 10th and 11th Partition Lectures will be delivered at 
the third International Partition Seminar. The lectures are being 
sponsored by ‘ Cambridge University’ Press.

The tenth Partition lecture will be delivered by Professor 
Tapodhir Bhattacharya, ex-Vice-Chancellor, Assam University.

Professor Fakrul Alam, Department of English, Dhaka 
University has given his kind consent to deliver the eleventh 
Partition lecture.

Twelfth Lecture of this series will be Delivered by Professor 
Nandini Bhattacharya.



14

Mr Mahfuz Anam, Editor, The Daily Star, Dhaka has 
consented to deliver a special talk in this auspicious occasion.

PROJECT PRESENTATION
Some of the interviews taken by the Researchers of this Project 
over the past three years will be presented at this conference. The 
interviews and the catalogues of other collected materials will be 
published.

PRESENTATION OF PROPOSED 
RESEARCH PAPERS
Registered participants will be presenting their Research Papers in 
a maximum of three sessions at this conference. Presentations in 
English and Bengali will be in separate sessions. Facilities for Power 
Point Presentation and others will be available. The Presenters 
will get 7+3 minutes of Presentation time. It is expected that the 
presentation be made through a PPT mode with a focused and 
rational opinion progressing through logical cues. The conference 
is interested to listen to well organized deliberations on the above 
topics and sub-topics.

Three selected presentations will be awarded cash prizes. 
The amount of the cash prizes will be 3000, 2000 and 1000 INR 
respectively.

SUBMISSION GUIDELINES
Kindly submit the abstract on the above mentioned selected themes 
in about 400 words (Times New Roman, Font size 12) with 4-5 
Keywords in the google form which will be provided after the initial 
communication via email. Only thirty abstracts will be selected for 
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presentation. The time limit for each paper presentation is (7+3) 
Minutes. The language of the abstract is English/Bangla. 

We will request you send your full-length paper after sixty 
days of the seminar for publication and editing. Selected papers 
will be published later on as the second BPR project book.  

REGISTRATION FEES
Includes conference kit, tea and lunch during 

the days of the conference
College/ University Faculty/ Paper Presenters: 1500/- (India) 
Research scholars and students: Rs. 800/- 
General Participants without Paper Presentation: 1000/- 

(India) 
International Participants and Paper Presentation: 

Bangladesh/ Other Countries (4000/- Rupees or 60 
Dollar)

In case of joint papers, both the authors need to register separately. 
No accommodation will be provided by the organizer. However, 
guidance will be provided for arranging accommodation. We will 
not able to provide any TA/DA for attending the conference. 

For details log on to www.cltcsnsou.in

Manan Kumar Mandal
Director, School of Humanities &

Coordinator, CLTCS, NSOU
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