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About the Webinar: ইউ. 
জি. জি.  (ওপেন অ্যান্ড জডস্ট্যান্স লাজননিং প্রাগ্রাম ও অ্নলাইন প্রাগ্রাম) 
প্েগুপলশন, 2020-এে রপয়ািনীয়তাগুজল েূেণ কেবাে িন্য এবিং 
জবশ্বজবদ্যালপয়ে রাজতষ্ঠাজনক দ্ৃজিভজি “টু জেচ্ দ্য আনজেচ্” অ্িনন কোে 
িন্য, িমািজবজ্ঞান জবভাগ, সু্কল অ্ফ প্িাশ্যাল িাপয়পন্সি, প্নতািী 

সুভাষ ওপেন ইউজনভাজিনজট, িহপ াজগতায় দ্য প্িন্টাে ফে প্িাশ্যাল 
স্ট্াজডি, সু্কল অ্ফ প্িাশ্যাল িাপয়পন্সি, এন.এি.ও.ইউ., 
“Understanding Indian Society” নামক একজট অ্নলাইন ছাত্র-ছাত্রী 
ওপয়জবনাে আপয়ািন কেপত চপলপছ এবিং িমস্ত জডগ্রী ও স্নাতপকাত্তে 
জশক্ষার্নীপদ্ে জনম্নজলজিত উে-জর্ম এে উেে জনিস্ব েত্র উেস্থােপনে 
িন্য আমন্ত্রণ িানাপে।

Concept 

Note: িমািজবজ্ঞান হল িামাজিক িম্পকন 

িাপলে ববজ্ঞাজনক অ্ধ্যয়ন, এবিং িমাি হল "িামাজিক িম্পপকনে 
িাল"। প্কান একজট িমািপক বুঝপত হপল, িবনরর্ম তাে 
িামাজিক জমর্জিয়া িজনত িম্পকন-িালগুজল বুঝপত হপব। এই 
িম্পকন-িালগুজল প্ মন একজদ্পক িমগ্র িমািপক একজত্রত কপে 
োপি, প্তমজন অ্ন্যজদ্পক তাে বযজিবগনপক অ্ন্যপদ্ে প্র্পক েৃর্ক 

কপে োপি। ভােতীয় িমাপি িামাজিক িম্পপকনে প্ক্ষপত্র 
িাজতবযবস্থা, প্েণী, ক্ষমতা এবিং আজদ্বািী এিব িুবই িাধ্ােণ। 
ভােতীয় িামাজিক কাঠাপমাপত, িাজত বযবস্থা হল একজট 
িামাজিক-িািংসৃ্কজতক প্গাষ্ঠী এবিং স্তেজবন্যস্ত িমাি বযবস্থাে স্বতন্ত্র 
ঐজতহাজিক জভজত্ত। এে উৎেজত্ত জহন্দু তপেে "বণন বযবস্থা" প্র্পক 
োওয়া প্ পত োপে  া েেবতনীপত চােজট কা নকেী জবভািন 
প্গাজষ্ঠপত (ব্রাহ্মণ, ক্ষজত্রয়, ববশ্য ও শূদ্র) েজেণত হয় এবিং 
ফলস্বরুে বহু-িাজতগত প্গাষ্ঠীে উদ্ভাবন ঘটায়। িাজতবযবস্থা 
আর্ন-িামাজিক অ্বস্থান ও ধ্মনীয় জবশ্বাপিে জভজত্তপত িমািপক 
জবভি কপে র্াপক। ধ্মন, অ্র্ননীজত, োিনীজত ইতযাজদ্ জবজভন্ন 
প্ক্ষপত্র এে িজিত কেপণে রভাব লক্ষয কো  ায়। 
  অ্েেজদ্পক প্েণী হল একজট আর্ন-িামাজিক এবিং প্েশাগত 
প্গাষ্ঠী  াে উৎেজত্ত মূলত জশল্পায়পনে ফলশ্রুজত স্বরূে। প্েণী 
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 িন িমাপিে উৎোদ্ন বযবস্থাে মাধ্যমগুজলে িপি জমর্জিয়া 
ঘটায় তিন এজট িমািপক দুজট স্বতন্ত্র প্েণীপত জবভি কপে প্দ্য়। 
একজট হল েুুঁজিবাদ্ী প্েণী,  াো উৎোদ্ন বযবস্থাে মাধ্যমগুজলে 
মাজলক স্বরূে এবিং অ্েেজট হল েজমক প্েণী,  াো েুুঁজিেজতপদ্ে 
িন্য েম প্দ্য়। েেবতনীপত মযাক্স ওপয়বাে িমাপি বযজিে 
প্েণীগত অ্বস্থান জচজন্হতকেপণে প্ক্ষপত্র "ম নাদ্া"-এে ধ্ােণাজট 
রবতনন কপেন, এবিং প্েণীপক এমন বযজিপবগনে িমজি জহিাপব 
িিংজ্ঞাজয়ত কপেন  াো জনজদ্নি অ্র্নননজতক অ্বস্থাপনে িাপর্ 
িাধ্ােণ "িীবন সুপ াগ" বা িাধ্ােণ িামাজিক সুজবধ্া প্ভাগ কোে 
সুপ াগ প্েপয় র্াপক। এিাপন জতজন "ম নাদ্া" বলপত বযজিে 
িামাজিক িম্মান বা িামাজিক িযাজতপক বুজঝপয়পছন। এই ভাপব 
প্েণী বযবস্থা ে নায়ক্রপম স্বতন্ত্র অ্র্নননজতক আচেণগত ধ্েণ ও 
প্েশাগত জনয়মাবলী প্র্পক একজট িামাজিক প্েণীপত জবকজশত 
হয়। 
 
  আমো  িন ম নাদ্া  িম্পপকন বজল, তা িামাজিক বা অ্র্নননজতক 
 াই প্হাক না প্কন, উভয় প্ক্ষপত্রই ক্ষমতাে উেজস্থজত িম্পপকন 
আপলাচনা কপে র্াজক। ম নাদ্া বলপত বযজিে িামাজিক 
অ্বস্থানপক প্বাঝায়, অ্েেজদ্পক ক্ষমতা বলপত প্কান বযজিে 
একজট জনজদ্নি িামাজিক কাঠাপমাপত অ্ন্যবযজিবপগনে 
জক্রয়াকলােপক রভাজবত কোে মাত্রাপক প্বাঝায়। তদ্ব্যতীত, এই 
িামাজিক অ্বস্থান ক্ষমতাে ক্রজমকানু ায়ী রজতজষ্ঠত র্াপক  াে 
দ্ব্াো িামাজিক জমর্জিয়াে রজক্রয়াগুজল সুপ্তভাপব ে নপবজক্ষত হপয় 

র্াপক। এই ক্ষমতাক্রম  িমািপক দুজট দ্পল জবভি কপে:  াো 
ক্ষমতাে অ্জধ্কােী এবিং  াো এে অ্ধ্ীনস্থ। ফপল িমাপি 
োিননজতক ক্ষমতা জনধ্নােপণে প্ক্ষপত্র িাজতবযবস্থা ও প্েণীবযবস্থা 
গুরুত্বেূণন ভূজমকা োলন কপে র্াপক। জকন্তু ক্ষমতা আপেজক্ষক ও 
অ্জনজদ্নি এবিং ক্রমাগত অ্ভযাপিে জবষয়। তাই কতৃনত্ব িম্প্রদ্ায় 
জবপশপষ েজেবতননশীল। একজট প্ক্ষপত্র ক্ষমতাে অ্জধ্কােী বযজি 
অ্ন্যপক্ষপত্র ক্ষমতাজধ্কােী নাও হপত োপে। এই রিপি আমো 
িমগ্র িমািপক একজট ক্ষমতাে কাঠাপমাগত বযবস্থা বলপত োজে। 
িাজত, প্েণী  ও ক্ষমতা িমিামজয়ক ভােপত রধ্ান চলক জহিাপব 
েজেগজনত  া জবজভন্ন ভাপব িাধ্ােন মানুপষে বদ্নজিন আচেণপক 
রভাজবত কোে ক্ষমতা বহন কপে চপলপছ। আধু্জনক জবপশষজ্ঞপদ্ে 
গপবষণায় এই জবষয়গুজল বােিংবাে ফুপট উপঠপছ। এই িমগ্র 
জবষয়জট ভােতীয় িমাি প্েক্ষােপটে আজিনায় James Candy 
ধ্ােণাে িমতুলয, প্ িাপন রজতজট রপচিা নতুন জকছু প্দ্য়। উি 
কপর্ােকর্নপক এজগপয় জনপয় প্ পত িমািজবজ্ঞান জবভাগ, স্কুল 
অ্ফ প্িাশ্যাল িাপয়পন্সি, প্নতািী সুভাষ ওপেন ইউজনভাজিনজট 
এবিং িহপ াজগতায় প্িন্টাে ফে প্িাশ্যাল স্ট্াজডি, সু্কল অ্ফ 
প্িাশ্যাল িাপয়পন্সি, এন,এি.ও.ইউ., “Understanding 

Indian Society” নামক একজট িাতীয় স্তপেে আন্তঃজবভাগীয় 
ছাত্র-ছাত্রী ওপয়জবনাে আপয়ািন কপেপছ এবিং িমস্ত জডগ্রী ও 
স্নাতপকাত্তে জশক্ষার্নীপদ্ে জনম্নজলজিত জর্মগুজলে িাপর্ িম্পজকনত 
জবষপয় েত্র উেস্থােন কেপত আমন্ত্রণ িানাপে. 

➢ Caste System ( িাজত বযবস্থা) 

➢ Varna & Jati (বর্ণ ও জাতি) 
➢ Dominant Caste (প্রভাবশালী জাতি) 
➢ Sanskritization (সংসৃ্কিকরর্) 
➢ Caste Mobility (জাতিগি সচলিা) 

➢ Tribe: Culture, Economy, and Structural 

Changes (আতিবাসী: সংসৃ্কতি, অর্ণনীতি, এবং 
কাঠাম াগি পতরবিণন) 

➢ Class (মেনী) 
➢ Power Politics (ক্ষ িার রাজনীতি) 
➢ Caste Politics (জাতিগি রাজনীতি) 
➢ Panchayat System (পঞ্চামেি বযবস্থা)

Objectives:
1. আগ্রহী িামাজিক জবজ্ঞান জশক্ষার্নীপদ্ে মপধ্য িমািজবদ্যা 

জবষপয় গপবষণাে সুপ াগ রিাজেত কো। 

2. জবষয়গত েদ্ধজতজবদ্যাে জনপদ্নজশকা উেলব্ধ কোপনা। 
3. গপবষণা প্লিাপক আেও আকষনণীয় কপে প্তালা। 

4. জশক্ষার্নীপদ্ে িৃিনাত্মক কা নকলাপে জন ুি কো। 

5. বতনমান ও ভজবষ্যৎ রিপেে মপধ্য জবষয়গত গুরুত্ব বৃজদ্ধ 
কো। 

6. জশক্ষার্নীপদ্ে প্েণীকক্ষস্থ োঠদ্ান, োঠয-েুস্তক এবিং 
বিৃতালব্ধ জবষয়গত প্বাধ্গমযতাে রভাব মূলযায়ন 
কো। 



 

 

Target Group: এই ওপয়জবনােজট িমাি জবজ্ঞান স্কুল অ্ধ্ীনস্থ রায় িমস্ত জবষপয়ে 

জডগ্রী ও স্নাতপকাত্তে জশক্ষার্নীপদ্ে উজিজিত জর্মগুজলে িাপর্ িম্পজকনত জবষপয় েত্র উেস্থােন কেপত আমন্ত্রণ িানাপে। িমাি জবজ্ঞান সু্কল 
অ্ধ্ীনস্থ জবষয় প্ মন- িমািজবদ্যা, ইজতহাি, োষ্ট্রজবজ্ঞান, োবজলক অ্যাডজমজনপেশন। 

Submission 

Guidelines:  

✓ জনবন্ধ জশপোনাম প্বাল্ড, প্কজিক ও ১৪ েপয়ন্টবাে জনউ 
প্োমান ফন্ট বড় হাপতে অ্ক্ষপে টাইে কেপত হপব। 

✓  প্লিক(গুজল)-এে নাম, জবভাগ, কপলি/ জবশ্বজবদ্যালয়/ 
রজতষ্ঠান, ক্লাি, তাজলকাভুজি/ প্েজিপেশন নম্বে, 
প্ াগাপ াপগে জববেণ  জহিাপব প্মাবাইল নম্বে, এবিং 
ইপমল আইজড রর্ম েৃষ্ঠাে জশপোনাপমে নীপচ প্কপি 
হপব। 

✓  জবমূতন ৩০০ শপেে মপধ্য এবিং টাইমি জনউ প্োমান 
টাইপে জলিপত হপব। এজট ইটাজলক্স ও িাজস্ট্ফাইড 

ফেমযাপট হপব এবিং এটা গপবষণা েটভূজম, েদ্ধজত 
এবিং উেিিংহাে বহন কেপব। 

✓ েত্র জনবনাচন হওয়াে েে  জে.জে.জট. িমা জদ্পত 
হপব(িপবনাচ্চ ১০ স্লাইড ও বুপলট জবন্যাপি)। রর্ম 
স্লাইড জবষয় এবিং প্লিক েজেজচজত তর্য রদ্ান কেপব। 

✓  িমূ্পণন েত্রজট ইিংপেজি বা বািংলায় ২০০০ শপেে মপধ্য 

জলপি anupam.nbu39@gmail.com -আই.জড 
প্ত ২৫ িুন, ২০২২ িমা কেপত হপব।  

✓ প্লিক েত্র প্শপষ িমস্ত প্েফাপেন্স তাজলকা রস্তুত 
কেপব। 

✓  জনবনাজচত প্লিকপদ্ে েত্র উেস্থােন কোে িন্য 
আমন্ত্রণ িানাপনা হপব ৩০ িুন, ২০২২। 

✓ েত্র উেস্থােনা িমূ্পণন অ্নলাইপন হপব। 
✓ প্লিক জে.জে.জট. মাধ্যপম েত্র  উেস্থােন কেপব. 

 

 

 

 

 

Important Dates: 
Date of Student Webinar: 30/06/2022 

Date of Submission of Papers: 25/06/2022 

Date of Intimation of Selected Papers: 

28/06/2022 

Date of Presentation of Papers: 30/06/2022  

Date of Submission of PPT: 29/06/2022 

• Medium of writing: English or 

Bengali 

• Medium of Platform: Online Webinar. 

• e-Certificate of Paper Presentation and 

Webinar Participation will be mailed to 

the students email id. 

• Link for participation will be provided 

later. 

• No registration and participation fees will 

be charged from the students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizing Secretary:  

Mr. Anupam Roy, 

Assistant Professor of Sociology, 

School of Social Sciences, Netaji Subhas Open University. 

anupam.nbu39@gmail.com  
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