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সসন্ার ফর ল্াঙ্গুয়েজ ট্ান্সয়লশন এণ্ড কালচারাল স্ারিজ
সনতারজ সুভাষ মুক্ত রবশ্বরবদ্ালে

‘পার্টিশন’ প্রজন্ম-হন্ারক; ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর উপর্যুপরর ভাঙননর পনে বাংলার পার্টিশন 
আখ্ান পররবর্যুত হনত হনত এক ক্রমপ্রসরমাণ প্রতনকটির চালরচত্র গনে তুনলনে। স্া্ীনতার সত্তর বের 
পনর উত্তর প্রজনন্মর খখাঁজ কী খসই দীরযু আনলাচনায় রলিনশ হনয় রাওয়া ইরতহানস খপৌঁেননার? না রক 
রননজর আখ্াননর এমন বয়াননর খখাঁজ—রা েরেনয় আনে তার চারপানশ, সমানজর মন-মানরসকতায়, 
রাষ্ট্রতন্রের স্তনর স্তরান্নর। খসই পরররচরতর আবনতযু সতত জায়মান অন্ভুযুরতি ও প্রত্াখ্ান—উত্তর 
প্রজনন্মর খখাঁনজর শুরু খসখান খেনক। পরচিমবঙ্গ ও বাংলানদনশর প্রায় রবশ খকার্ মান্নের জীবননর 
সহাবস্ান এই খখাঁনজর রভরত্ত; আর মন ও বাস্তনবর সীমান্ জুনে েরেনয় োকা মান্নের গল্পকো 
তার আত্া। বাংলার পার্টিশন আখ্ান রক খকবলই এক-একর্ রেন্নতার আখ্ান? না রক এই ভাঙননর 
কোমালা বহুভারেক রানষ্ট্রর এক রবরশষ্ট পরররচরতর মহৎ খকাননা আখ্াননর অংশ—রা বনয় চনল রনরন্র, 
জাত-্মযু-ভাোর বহুনকৌরণক সম্ভবনাময় রবস্তানর।

সমরটির সামূরিক চচতয়ন্ ধ্ংস ও রনম্ায়ের আখ্ান বহুস্ররক। আত্মধ্ংস ও আত্মরনম্ায়ের সামারজক 
কারিরন বহুকাল ধয়র বলা িয়ে চয়ল, রবরামিীন, যরতিীন তার রবস্ার। িয়লাকস্, পার্টিশন অথবা রবপুল 
রবস্ারী গে-প্রব্াজয়নর সয-সকায়না কথামালারই এক ধরয়নর সলৌরকক স্বর থায়ক—রনরদ্টি সকৌম সমায়জ তার 
ছাোপাত আখ্ায়নর এক মিতী রনম্ায়ে রনয়োরজত থায়ক। ব্রটির বুয়ন চলা সসই কথামালার সরমিলয়ন গয়ে 
ওয়ে মিা-আখ্ান। গল্প-উপন্াস-না্ক-করবতা সসই মিা-আখ্ায়নর অংশ। পার্টিশয়নর সয আখ্ান এখনও 
সলখা সশষ িে রন। বাংলার পার্টিশন চূে্কয়ক এমনই এক মিৎ আখ্ায়নর অংশ রিয়সয়ব পায়ের অরভপ্রাে 
উত্তর প্রজয়মের দাে। বাংলার পার্টিশন কথা: উত্তর প্রজন্মের খ�াঁজ এমন অরভপ্রাে সথয়ক উয়ে আসা রতন 
খয়ণ্ড পররকরল্পত গ্রন্থ। 

মননকুমার মণ্ডল বত্মায়ন সনতারজ সুভাষ 
মুক্ত রবশ্বরবদ্ালয়ের স্কুল অব রিউম্ারনর্য়সর 

অরধকত্া, বাংলা রবভায়গর অধ্াপক ও 
রবভাগীে প্রধান। তাঁর আগ্রয়ির রবষে বাংলা 

কথাসারিত্, ভারতীে আখ্ান, পার্টিশন 
সারিত্, মুক্তরশক্া ব্বস্া। সপ্ররসয়িরন্স কয়লজ 

সথয়ক স্াতক ও করলকাতা রবশ্বরবদ্ালে 
সথয়ক স্াতয়কাত্তর ও রপ.এইচ.রি কয়রয়ছন। 

‘জিরলাল সনয়িরু সময়মাররোল ফান্ড 
স্কলাররশপ’(২০০৫)সি সপয়েয়ছন ‘সাংিাই 

রবশ্বরবদ্ালে রভরজর্ং সফয়লারশপ’(২০১৭)। 
তাঁর প্রকারশত ও সম্ারদত গ্রয়ন্থর কয়েকর্ 

িল, আধুরনক বাংলা উপন্াস: ব্রটি ও সমরটি 
(এবং মুশােরা ২০১৩), পার্টিশন সারিত্: 

খেশ-কাল স্মৃরত (সম্ারদত, গাংরচল, ২০১৪), 
আধুরনক ভারতীয় সারিত্ প্রসন্গে (১-৩ খণ্ড, 

সনতারজ সুভাষ মুক্ত রবশ্বরবদ্ালে, ২০১৪-
১৭) ইত্ারদ। এছাো সদয়শ-রবয়দয়শর পত্র-

পরত্রকাে তাঁর প্রাে চরলিশর্ প্রবন্ধ ইরতময়ধ্ 
প্রকারশত িয়েয়ছ। রতরন সনতারজ সুভাষ মুক্ত 
রবশ্বরবদ্ালে কত্্ক গৃিীত ‘সবঙ্গল পার্টিশন 

ররয়পারজ্রর’ রপপল্ স ররসাচ্ প্রয়জয়টের 
পররকল্পক ও মুখ্ পররচালক। ২০১৬-২০২০ 
সমেকায়ল এই প্রকয়ল্প যুক্ত রছয়লন ও আয়ছন 

প্রাে ৫০ জন রশক্ক, গয়বষক ও সমীক্ক। 

বাংলার পার্টিশন-কথা উত্তর প্রজন্মের 
খ�াঁজ গ্রন্থর্ রতন খয়ণ্ড পররকরল্পত। প্রথম 
খয়ণ্ড গ্ররন্থত িয়েয়ছ রতররশর্  জীবনভাষ্, 
সাতর্  প্রবন্ধ ও সমীক্ামূলক রচনা। 
আরও সংয়যারজত িয়েয়ছ ২০১৭-২০১৯ 
সমেপয়ব্ গয়বষো প্রকয়ল্পর দুর্ পয্ায়ে 
গৃিীত সাক্াৎকারগুরলর পূে্াঙ্গ ক্া্ালগ। 
গ্ররন্থত প্রবন্ধগুরল বাংলার পার্টিশন চচ্ার 
তার্বিক পররসয়র উত্তর প্রজয়মের সখাঁয়জর 
তাৎপয্য়ক বুঝয়ত সচয়েয়ছ।  ১৯০৫-এর 
বঙ্গভঙ্গ সথয়ক ১৯৭১-এর মুরক্তযুদ্ধ পয্ন্ত 
বাংলার রতনর্ কালপয়ব্র পত্র-পরত্রকাে এই 
প্রসঙ্গ কীভায়ব এয়সয়ছ তা অনুসন্ধান করার 
প্রয়চটিা িয়েয়ছ। পরচিমবঙ্গ ও বাংলায়দশ 
সীমায়ন্তর রবরভন্ন স্ারনক পররসয়র বুঝয়ত 
চাওো িয়েয়ছ বিটিায়রর মানরবক স্বর-প্রস্বর; 
বুঝয়ত চাওো িয়েয়ছ ‘শত্রু-সম্রত্ত’ রবষেক 
ইসু্র্। জীবনভাষ্গুরলয়ত তুয়ল ধরার 
সচটিা িয়েয়ছ ব্রক্ত মানুয়ষর আখ্ান—সস 
আখ্ায়নর বোয়ন ধরা পয়েয়ছ আখ্ান 
রনম্ায়ের সংঘাত ও সমস্া। পার্টিশন পরবততী 
বাংলাে রিন্দু-মুসলমান দ্বয়্বের সমান্তরায়ল 
বাউল-ফরকরয়দর সম্পীরতর ভাবাদশ্য়ক 
বুঝয়ত চাওো িয়েয়ছ। মুরক্তযুয়দ্ধর সংগ্রায়ম 
স্বাধীন বাংলা সবতায়রর ভূরমকা সকমন 
রছল তাও উয়ে এয়সয়ছ আয়লাচনাে।


