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নেতাজি সুভাষ মুু্ক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের অধীেস্থ মােিজিদ্যা অেুষয়দ্র উয়দ্যায়ে ইউ.জি.জস-জি.ই.জি-র অর্থােুকূয়লয দ্শম 

কয়লাজকোম আয়োজিত হয়েজিল ২৮ অোস্ট, ২০১৫-ে । এটি জিল প্রকৃতপয়ে নেতাজি সুভাষ মুু্ক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের 

িাাংলার সহয় ােী অধযাপক মেে কুমার মণ্ডয়লর একটি প্রকয়ের অাংশজিয়শষ । প্রকেটির োম ‘Reading Indian 

literature in Bengali : Open and Distance Praxis’ িা ‘িাাংলা ভাষাে ভারতীে সাজহতয পাঠ’ । 

 এই প্রকয়ের লেয আধুজেক ভারতীে সাজহয়তযর ধারণা, তার জিকাশ এিাং তার িতথ মাে অজিত্বয়ক জিজভন্ন 

দৃজিয়কাণ নর্য়ক জিচায়রর মাধযয়ম সাজহতয চচথ ার একটি পজরসর ততজর করা । িহুভাজষক ভারতিয়ষথর জিজভন্ন সাজহয়তযর 

োো নলখয়কর নলখার অেুিাদ্চচথ ার মাধযয়ম সাজহতয সমায়লাচোর েণ্ডী প্রসাজরত করাই এই প্রকয়ের মূল উয়েশয । 

নসই উয়েয়শযরই একটি অঙ্গ হল এই ধরয়ের কয়লাজকোয়মর আয়োিে ।  

 ২৮ অোস্ট, ২০১৫-ে দুপুর দুয় াে এই প্রকয়ের পজরচালক ও আহ্বােক িঃ মেে কুমার মণ্ডল তাাঁ র প্রারজিক 

ভাষয়ণ উক্ত প্রকয়ের একটি সাংজেপ্ত পজরচে প্রদ্াে কয়রে । এরপর প্রর্ম িক্তা তাাঁ র িক্তিয পজরয়িশে কয়রে । িক্তিয 

নশয়ষ জিল পয়েয়রা জমজেয় র একটি সাংজেপ্ত আলাপ পিথ । তারপর শুরু হে জিতীে িক্তার িক্তিয পজরয়িশে ।  

 কয়লায়কাোয়ম আমজিত এই জিতীে িক্তা জিয়লে নেতাজি সুভাষ মুু্ক্ত জিশ্বজিদ্যালয়ের িাাংলার সহকারী 

অধযাপক অোজমকা দ্াস । তাাঁ র িক্তয়িযর জিষে জিল, ‘ভারতীে নোয়েন্দা সাজহতয ও েণমাধযয়মর রািেীজত’  ।  

 প্রাে নদ্ড় ঘন্টা িযাপী তাাঁ র নসই িক্তয়িযর মূল ভরয়কন্দ্র জিল ভারতীে নোয়েন্দা সাজহয়তযর একটি সাংজেপ্ত 

ইজতহায়সর পজরচেপ্রদ্াে এিাং তারপর, মূলত নিযাময়কশ িক্সীয়ক নকন্দ্র কয়র েণমাধযয়মর রািেীজতর নচহারাটি সুস্পি 

করা । 

 শরজদ্নু্দ তাাঁ র অমর সৃজি নিযাময়কশ িক্সীয়ক জেয়ে নমা  নতজিশটি েে জলয়খজিয়লে --- নশয়ষরটি  জদ্ও 

অসমাপ্ত । এই কাজহজেগুজলর ময়ধয নিশ জকিু কাজহজে জেয়ে িাাংলা ও জহজন্দ ভাষামাধযয়ম চলজিিােণ ঘয় য়ি । হয়েয়ি 

জিজভন্ন দূরদ্শথে ধারািাজহকও । জকন্তু নসগুজলর নকায়ো একটিয়তও নলখয়কর অজভয়প্রত সতযয়ক গুরুত্ব নদ্ওো হেজে ।  

 একর্া অেস্বীকা থ ন , সাজহতয ও চলজিি দুটি সমূ্পণথ আলাদ্া মাধযম । কায়িই তায়দ্র ভাষাভঙ্গীও ন  

আলাদ্া হয়ি, নস াই স্বাভাজিক । জকমু্ত শুধু ‘জচিোয় যর প্রয়োিয়ে’ ঠিক কতখাজে স্বাধীেতা জেয়ত পায়রে একিে 

পজরচালক, কতখাজে স্বাধীেতা জেয়ল নলখয়কর অজধকার সুজস্থত র্ায়ক --- নসই জদ্কটিয়কই জিয়শষ গুরুয়ত্বর সয়ঙ্গ 

আয়লাচো কয়রয়িে অধযাপক অোজমকা দ্াস । নলখয়কর অজভয়প্রত সতযয়ক অমােয কয়র পজরচালকরা-ন  

http://www.wbnsou.ac.in/
mailto:nsou@wbnsou.ac.in


স্বকয়পালকজেতভায়ি এয়কর পর এক নিযাময়কশ-কাজহজেয়ক চলজিিাজেত কয়র চয়লয়িে, তায়ত শরজদ্নু্দর মূল 

নিযায়মকশ-কাজহজে ঠিক কতখাজে েজতগ্রি হয়েয়ি --- একিে নিযাময়কশ-পাঠক জহয়সয়ি তারই তুলযমূলয জিচার 

কয়রয়িে অোজমকা ।  

 নিযাময়কশ-নকজন্দ্রক শরজদ্নু্দর মূল ন ক্সট  এিাং ো ক, জর্য়ে ার, দূরদ্শথে ধারািাজহক, চলজিি ইতযাজদ্ জিজভন্ন 

েণামধযয়ম পজরচালক িা জেয়দ্থ শকয়দ্র নস্বচ্ছাকৃত জিকৃজতর জিজভন্ন উদ্াহরণ  চেয়ে অোজমকা েণমাধযয়মর রািেীজতর 

জদ্কটি সুস্পি কয়রয়িে । নদ্জখয়েয়িে, ‘ ... too much interpretation can lead us to see what we want to, 

rather than quite specific intention of the author’ । 

 অেজমকার িক্তয়িযর নশয়ষও জিল পয়েয়রা জমজেয় র একটি সাংজেপ্ত আলাপ-পিথ । কয়লায়কাোয়ম উপজস্থত 

সকয়লই তাাঁ র িক্তয়িযর অন্তজেথজহত  ুজক্তয়ক সমর্থে কয়রে এিাং সাজহতয-নকজন্দ্রক মুক্ত জচন্তাভািো জিজেময়ের একটি 

অিকাশ ততজরয়ত আয়রা নিজশ সাংখযাে  এই ধরয়ের কয়লায়কাোয়মর আয়োিয়ের ওপর গুরুত্ব আয়রাপ কয়রে। 

পজরয়শয়ষ, ‘িাাংলা ভাষাে ভারতীে সাজহতয পাঠ’ --- এই প্রকয়ের পজরচালক ও আহ্বােক িঃ মেে কুমার মণ্ডল তাাঁ র 

সাংজেপ্ত ভাষয়ণর মাধযয়ম উক্ত কয়লায়কাোয়মর সমাজপ্ত নঘাষণা কয়রে ।  

 

 


