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নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় নদশের অে্তম একটি িৃহৎ রাি্-সরকারী মুক্ত 
জিশ্বজিদ্ালয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র িসুর িন্মেতিশষষে এই জিশ্বজিদ্ালশয়র প্রজতষ্া এিং িত্তমাশে 
জিশ্বজিদ্ালয় মঞ্জুরী কজমেশের (ইউ.জি.জস - টি.ই.জি) আওতাভুক্ত এই মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় 
পজচিমিশগের একমাত্র সরকারী মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। প্রায় সাশে চার লক্ষ জেক্ষার্থী এখাশে জিজভন্ন 
উচ্চজেক্ষাক্রশমর নকাশসষে জেিন্ীকৃত রশয়শে। ২০২০ সাশল নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় 
NAAC দ্ারা ‘A’ ক্ািাগজরশত মূল্াজয়ত হশয়শে। 
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মানবববদ্া অনুষদ
School of Humanities

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র অন্তগষেত স্ুল অি টহউম্াশেটিস িা মােিজিদ্া অেুষদ 
জেক্ষার্থী জেিন্ীকরশের জেজরশখ সিষেিৃহৎ। িাংলা ভাষা ও সাটহত্, ইংশরজি, ইংজলে-ল্াগেুশয়ি 
টিটচং, ‘িােষোজলিম এণ্ড মাস কজমউজেশকেে’ ইত্াজদ জিভাগ এই স্ুশলর আওতাভুক্ত। 
মােিজিদ্া অেুষশদর পজরকজপিত উশদ্াশগ ২০১৬ সাশলর অগাস্ট মাশস গশে ওশে “Centre 
for Language, Translation & Cultural Studies” িা “ভাষা, অেুিাদ ও সংস্ৃজতচচ্তা 
নকন্দ্র”। মােিজিদ্ার জিজভন্ন জিদ্ায়তজেক জিষশয় ন�ৌর্ গশিষো প্রকপি গ্রহে এিং ভাষাজেক্ষা 
ও অেুিাশদর জিস্ীেষে নক্ষশত্র কাি করার লক্ষ্ জেশয় ততজর হশয়শে এই উৎকষষে নকন্দ্র। িাতীয় 
ও জিশদেী জিজভন্ন ভাষাজেক্ষার নকাসষে পজরচালো, ভাষার প্রাশয়াজগক নক্ষশত্রর গুরুশবের কর্া 
মার্ায় নরশখ সামাজিক চাটহদা অেু�ায়ী পজরকপিো কশর জেজদষেষ্ট নক্ষশত্রর িে্ তা উপস্াপে 
করা এই নকশন্দ্রর উশদেে্। 
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গববষণা প্রকল্প প্রসবগে

“নসন্ার ফর ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলেন্  এন্ড কালচারাল স্টাটিি” িত্তমাশে “নিগেল পাটি্তেে 
জরশপাজসিজর” োমক একটি িে-গশিষো প্রকপি পজরচালো করশে। ২০১৪ সাশল (৮-১০ 
নফব্রুয়াজর) আশয়াজিত পাটি্তেে জিষশয় একটি আন্তিষোজতক আশলাচোচশক্রর সফল উদ�াপশের 
পর প্রায় জতে িের ধশর জিজভন্ন পজরকপিোর মশধ্ জদশয় এই গশিষো প্রকশপির ভািোসূত্র 
উশে আশস। প্রর্ম গশিষো প্রকপিটি (২০১৫-১৬) টেল ইউ.জি.জস.-র দূরজেক্ষা পষষেৎ-
এর অেুশমাজদত একটি জিদ্ায়তজেক গশিষো প্রকপি। জদ্তীয় প�ষোশয় (২০১৭-১৮) গশিষো 
প্রকপিটি ন�ৌর্ভাশি পজরচাজলত হয় িাংলাশদশের খুলো জিশ্বজিদ্ালশয়র ইংজলে টিজসজলিশের 
সশগে। এই প�ষোশয় জিদ্ায়তজেক গশিষো প্রকপিটিশক অে্াে্ জেক্ষার্থী, গশিষক, অধ্াপক, 
জেক্ষকশদর মশধ্ জিস্ৃত করার প্রশচষ্টা নেওয়া হয়। তৃতীয় প�ষোয় নর্শক এই প্রকপি নসই 
প্রশচষ্টাশক আরও িৃহত্তর নক্ষশত্র প্রসাজরত কশরশে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় (NSOU) 
এিং িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় (BOU) তৃতীয় প�ষোশয় ‘নিগেল পাটি্তেে ও িাংলাশদশের 
মুজক্ত�ুদ্ধ’ জিষশয় একটি ন�ৌর্ িে-গশিষো প্রকপি পজরচালোর পজরকপিো কশর— �া টেল 
‘নিগেল পাটি্তেে জরশপাজিিজর’ প্রকশপির জিিজধষেত এক পজরকপিো জিশেষ। দুটি জিশ্বজিদ্ালশয়র 
মশধ্ এই মশমষে একটি চুজক্ত স্াক্ষজরত হয় ২০১৯-সাশলর ৩০-িুে। গশিষো প্রকশপির চতুর্ষে 
প�ষোশয় (২০২১-২২) প্রকপিটি উত্তরিশগের নিলাগুজলশত তার দৃজষ্ট জেিদ্ধ কশরশে। চতুর্ষে 
প�ষোশয় মালদহ, জদোিপুর, িলপাইগুটে, নকাচজিহার ও আজলপুরদুয়াশর নক্ষত্রসমীক্ষা জভজত্তক 
স্ৃজত সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহশের কাি শুরু কশরশে। 
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প্রকল্পটি কী চায়?
ভারতীয় উপমহাশদশে পাটি্তেে/নদেভাগ এিং িাঙাজল িাজতসত্তার সমজষ্ট-তচতশে্ মুজক্ত�ুদ্ধ 
ন�শহতু গুরুবেপূেষে দুটি সাংস্ৃজতক নপ্রক্ষেজিন্ু এিং এই টেন্নতার জিহ্বলতা আমাশদর আিও 
জিপ�ষেস্ কশর চশল। ফলত জিষয়টির িহুমাজত্রক প�ষেশিক্ষে িা গশিষো অত্ন্ত িরুজর। এই 
জিষশয় প্রচুর গশিষো ইজতমশধ্ হশলও প্রাজন্তক ও িেসাধারশের ‘পাশসষেপেন্ ’ প্রমাে কশর 
নসই গশিষোর নক্ষত্র জেরন্তর েতুে েতুে তাৎপ�ষে জেশয় সামশে আসশে। জেকেহীে মােুশষর 
িয়াশে এত নিজে তিটচত্র্ ন� তা শুধুমাত্র সাটহত্, জসশেমা িা অে্ জেপি মাধ্শম সম্ূেষেরূশপ 
ধরা পশেশে এমেিা ভািার নকাশো কারে নেই। এ িশগের জিজভন্ন প্রাশন্ত েটেশয় র্াকা মােুশষর 
িয়াে িা ে্াশরটিভ নস কর্া িশল ো। জভন্নতা প্রচুর— অজেিা�ষে নসই িহুমাজত্রক জভন্নতার 
কারশেই নিগেল পাটি্তেে-এর ন� স্ৃজত ও স্ৃজত-ভ্ংে আিও সমকালীে এিং সমাি-সাটহত্ 
জেরীক্ষার প্রশনে গুরুবেপূেষে। পাটি্তেে-এর ফশল আতজকিত উদ্াজসত/সুজিধাশভাগী/ক্ষয়প্রাপ্ত/ 
মােুষশদর নকাশো জিশেষ/সাধারে ধারায় নরেজেকরে করা দুরূহ কাি, তার ন�ৌজক্তকতা জেশয়ও 
প্রনে ওশে। নকাশো একিা সামাজিক ও নভৌশগাজলক মাত্রায় এই জিপুল উদ্াসেশক নদখশল তা 
খজণ্ডত মশে হশত িাধ্। সাউর্ এজেয়াে স্টাটিশির জিজভন্ন মাজক্তেী ও ইউশরাপীয় প্রকশপি তাই 
আত্মকর্শের সীমািদ্ধতা আি সামশে এশস পশেশে। িাংলা সাটহশত্র প্রস্র ন�মে িাংলার 
পাটি্তেশের েোশো দীরষেশময়াদী পজরসশর আশলা নফশলশে নতমেই সমকাশলর িাস্ি পাটি্তেশের 
ঐজতহাজসক িাস্িশক জভন্নতর জফকেোজলটির হজদে জদশয়শে। েটেশয় র্াকা মােুশষর নলখাজলজখ, 
স্ৃজত, িীিশের জিজিধ সাংস্ৃজতক উপাদাশের মশধ্ রশয়শে িাঙাজলর সত্তাগত নখাঁি— িাংলার 
পাটি্তেে আখ্াশের আধুজেক পজরসশরর জিজিধ ইোরা। 
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গববষণা প্রকল্পটির বববিন্ন পর্ায়

প্রথম প্রকল্প
Bengal Partition Repository: An Open University Initiative
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় ২০১৫-১৬ সাশল নদেভাশগর স্ৃজত সংগ্রশহর লক্ষ্ জেশয় 
অেীজতপর িৃদ্ধ/িৃদ্ধাশদর কাে নর্শক নমৌজখক (Oral) উপাদাে সংগ্রহ কশরশে। তখে গশিষক 
সংখ্া কম টেল। সাক্ষাৎকার নেওয়া হশয়টেল মূলত অটিও মাধ্শম। এই প্রকশপির আজর্ষেক 
সহায়তায় টেল টিস্ট্ান্স এিুশকেে কাউজন্সল। জপ্রজন্সপাল ইেশভজস্টশগির টেশলে ি. মেেকুমার 
মণ্ডল। 

দ্বিতীয় প্রকল্প
“Mapping Partition Memory, Amnesia & 
Literature in Middle & Southern Bengal: 
An Indo-Bangladesh Perspective”

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়, 
নসন্ার ফর ল্াঙ্ুয়য়ি, ট্ান্সয়লশে এন্ড 

কালচারাল স্াডিি, কলকাতা)
ও

খুলো জিশ্বজিদ্ালয়, ইংজলশ ডিজসজলিে, িাংলায়দশ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র মােিজিদ্া অেুষশদর 
অন্তগষেত ‘নসন্ার ফর ল্াগেুশয়ি ট্ান্সশলেে এন্ড 
কালচারাল স্টাটিি’ এিং খুলো জিশ্বজিদ্ালশয়র, ইংশরজি 
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টিজসজলিে, ন�ৌর্ভাশি একটি (MOU) নমৌ (Memorandum of Understanding) স্াক্ষর 
কশর ২০১৭-সাশলর ২০-নসশটেম্বর। ন�ৌর্ গশিষো প্রকপিটি জেশয় এই নমৌ-স্াক্ষর কশরে কলা 
অেুষশদর জিভাগীয় প্রধাে অধ্াজপকা সাজিহা হক এিং নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র 
স্ুল অি টহউম্াজেটিস এর জিভাগীয় প্রধাে অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। ২১-েশভম্বর, ২০১৭ 
গশিষকশদর জেশয় প্রর্ম সভা আশয়াজিত হয়। উত্তর ও দজক্ষে চজবিে পরগো, েজদয়া, 
মুজেষেদািাদ এিং হুগলী নিলার জিজভন্ন িায়গায় নদেভাগ ও মুজক্ত�ুশদ্ধর নমৌজখক িয়াে সংগ্রশহর 
কাি শুরু হয়। ন�ৌর্ গশিষো পজরকপিো অেু�ায়ী দুটি প্রজতষ্াে আন্তিষোজতক সীমাশন্তর দুই 
পাশের সংলগ্ন নিলাগুজলশত কাি করশি িশল প্রার্জমকভাশি টেক হশয়টেল। এই পশিষের প্রকশপি 
কলকাতা ও খুলো েহশর দুটি আন্তিষোজতক নসজমোর ও কমষেোলা আশয়াজিত হশয়শে। 

তৃতীয় প্রকল্প
বাংলার পাট্িশন সংগ্রহ প্রকল্প

নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়, 
নসন্ার ফর ল্াঙ্ুয়য়ি, ট্ান্সয়লশে এন্ড 

কালচারাল স্াডিি, কলকাতা
ও 

িাংলায়দশ উন্ুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় এিং িাংলাশদে মুক্ত 
জিশ্বজিদ্ালয় নিগেল পাটি্তেে এিং িাংলাশদশের মুজক্ত�ুদ্ধ’ 
জিষশয় ন�ৌর্ গশিষো পজরচালোর িে্ চুজক্ত স্াক্ষর 
কশরটেল তৃতীয় প�ষোশয় ২০১৯-সাশলর ৩০-িুে। একটি 
'পাটি্তেে জরশপাজিিজর’ ততজরর িে্ দুটি জিশ্বজিদ্ালয় 
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অগেীকারিদ্ধ হশয়টেল এই প�ষোশয়। উভয় জিশ্বজিদ্ালয়ই জেধষোজরত এলাকায় িেগশের নমৌজখক 
আখ্াে সংগ্রহ করশত এিং নসজমোর, জসশম্াজিয়াম, জফল্ডওয়াক্ত আশয়ািশের িে্ একসশগে 
কাি করার নক্ষশত্র প্রজতশ্রুজতিদ্ধ হশয়টেল এই প�ষোশয়। এর ফলশ্রুজতশত কলকাতা ও ঢাকায় 
চারটি প্রকপি-সভা আশয়াজিত হয় এিং নসখাশে নক্ষত্রসমীক্ষা ও সাক্ষৎকার গ্রহে জিষশয় 
পজরকপিোর মাধ্শম এশগাশো হয়। 

প্রথম আল�াচনাচক্র 
িাংলাশদে মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় এিং নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র ন�ৌর্ উশদ্াশগ, তৃতীয় 
প�ষোশয়র প্রর্ম পাটি্তেে জিষয়ক আশলাচো সভাটির আশয়ািে করা হশয়টেল িাংলাশদশের 
ঢাকাশত। ২-রা নসশটেম্বর, ২০১৯-এ আশয়াজিত এই আশলাচো সভার জেশরাোম টেল Ar-
chiving Partition Memory & Narratives: An Indo-Bangladesh Perspec-
tive. আশলাচোসভায় সূচক ভাষে প্রদাে কশরে প্রকপি অজধকত্তা অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। 
সমগ্র আশলাচো সভাটির আশয়ািশে টেশলে িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক 
জিশ্বজিদ্ালশয়র সহ-উপাচা�ষে অধ্াপক ি. খন্কার নমাকাশদেম নহাশসে ও জেিন্ক ি. োমসুল 
আলম।

দ্বিতীয় আল�াচনাচক্র
তৃতীয় প�ষোশয় িাংলাশদে মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় পক্ষ নর্শক Bengal Partition: Memory, 
Narratives & Amnesia েীষষেক একটি নসজমোশরর আশয়ািে করা হশয়টেল অশ্াির 
২০১৯-সাশল। এই নসজমোশর নদেভাশগর আখ্াে জিষশয় জিস্াজরত আশলাচো করা হয়। 
গশিষো পদ্ধজত কী গ্রহে করা উটচত এিং কীভাশি েমুোগুজল েোক্ত করা হশি নসই জিষশয় 
জিেশদ আশলাচো হশয়টেল। নক্ষত্রসমীক্ষার কা�ষেপ্রোলী, পদ্ধজত এিং সাক্ষাৎকার পজরচালো 
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করার িে্ প্রনোিলী সম্বশন্ও আশলাচো হয়। আশলাচোচশক্র সূচক ভাষে রাশখে ি. 
নমা.েজফকুল আলম, এ.নক.এম. ইফশতকার খাজলদ এিং নমাঃ জমিােুর রহমাে। িগেভগে 
এিং িাংলাশদশের মুজক্ত�ুশদ্ধর উপর িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় এিং নেতাজি সুভাষ মুক্ত 
জিশ্বজিদ্ালয় প্রকশপির সহশ�াজগতা এিং ন�ৌর্ উশদ্াশগর জিষশয় দুই জিশ্বজিদ্ালশয়র অধ্াপশকরা 
কর্া িশলটেশলে। নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় পক্ষ নর্শক সূচক ভাষে প্রদাে কশরে 
অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। আমজ্রিত িক্তা টহশসশি উপজস্ত টেশলে প্রকশপির অে্তম গশিষক 
িঃ েজমষেষ্া চ্ািাজিষে শ্রীিাস্ি (সহশ�াগী অধ্াপক, ইংশরজি জিভাগ, আজলয়া জিশ্বজিদ্ালয়)। 
আশলাচোসভায় সভাপজতবে কশরে প্রশফসর ি্র খন্কার নমাকাশদেম নহাশসে। অধ্াপক 
উত্তমকুমার জিশ্বাস (সহকারী অধ্াপক, নপ্রজসশিজন্স জিশ্বজিদ্ালয়) সহ আরও পাঁচিে প্রকপি-
গশিষক নক্ষত্রসমীক্ষার অজভজ্ঞতা উপস্াপে কশরে। 

নসজমোরটি িগেভগে এিং িাংলাশদশের মুজক্ত�ুশদ্ধর উপর মােুশষর কজর্ত আখ্াশের জিজভন্ন 
জিষশয় আশলাকপাত কশর। ‘রাষ্ট্র’ সম্জক্তত এই ধরশের িেষেোর সূক্ষ্মতা ও িটিলতা এিং 
ধমষে-িাজত-র জিপরীশত জলগে ও িশেষের মশতা সমসামজয়ক জিষয়গুজল কীভাশি কজর্ত আখ্াশে 
অিস্াে করশে নসই জিষশয় আশলাচো হয়। আশলাচো হয়, আিশকর নপ্রক্ষাপশি এমে িে-
আখ্াে সংগ্রশহর িাস্ি সমস্া জিষশয়। পজচিম নর্শক পূশিষে ১৯৪৭ সাশলর অজভিাসে এিং 
ট্মা, �া পরিতথীকাশল �র্া�র্ভাশি আশলাটচত ও জিশিটচত হয়জে। আিশকর আন্তিষোজতক 
নপ্রক্ষাপশিও এই জিষশয় মশোশ�াগ নদওয়া প্রশয়ািে। এই সমস্ আশলাচোর মাধ্শমই এই 
আশলাচোচক্রটি নেষ হয়।

তৃতীয় আল�াচনাচক্র
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক এই আশলাচোচক্রটি আশয়াজিত হশয়টেল 
২৯-নফব্রুয়াজর ও ১-মাচ্ত, ২০২০। আশলাচোচশক্রর জেশরাোম টেল “িাংলার পাটি্তেে কর্া: 
জরফু্জি-িি্তার-োগজরকবে স্ৃজত ও সাটহত্”। িাংলা পাটি্তেে জিষয়ক আখ্াশের িহুমাজত্রক 
পরশত লুজকশয় র্াকা িাস্িতা, খজণ্ডত িীিশের আজত্ত জকংিা পুেগষেটেত িীিশের প্রজত অপ্রশময় 
ভাশলািাসা কী িাংলা সাটহশত্র নকাশো েতুে প্রিেতাশক টচটনিত কশর? এই সমস্ প্রশনের 
উত্তর নখাঁিার উশদেে্ নর্শকই এই আশলাচোচশক্রর আশয়ািে করা হশয়টেল। ভারতীয় 
পাটি্তেে আখ্াশের নচো েশকর িাইশর িাংলা পাটি্তেে আখ্াে নকাে েতুে ইোরা জেশয় আশস 
এসিই টেল এই আশলাচোচশক্রর মূল জিষয়। 

ন� জিষয়গুজলর ওপর আশলাচো আহ্বাে করা হশয়টেল নসগুজল হল— সীমান্ত/ িি্তার, 
‘জরফু্জি-র রর, োগজরকবে, িাংলা কজিতায় প্রজতজক্রয়া, েজদয়া নিলার নলখাজলজখ, মুজেষেদািাদ 
নিলার নলখাজলজখ, মালদা-জদোিপুর নিলার নলখাজলজখ, িলপাইগুটে-নকাচজিহার নিলার 
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নলখাজলজখ ইত্াজদ প্রসশগে। এরই পাোপাজে িাংলাশদশের জিজভন্ন নিলার উদ্াজসত মােুশষর 
নলখাজলজখ ও প্রকােো জেশয়ও এই আশলাচোচশক্র গশিষোপত্র আহ্বাে করা হশয়টেল। 
নসজমোশরর পাোপাজে টেল নগালশিজিল অজধশিেে। নিগেল পাটি্তেে জরশপাজসিজরর সশগে সং�ুক্ত 
প্রিীে মােুষশদর সশগে আগ্রহী প্রজতজেজধশদর মত-জিজেময় সভা আশয়াজিত হয়। অংেগ্রহে 
কশরটেল িাশগরহাি সজমজত, নোয়াখালী সজমজত, অজেল জসংহ েতিষষে স্ারক সজমজত, ইউ.জস.
আর.জস., টহজল োগজরকিৃন্ প্রমুখ সংগেশের জিজেষ্ট ি্জক্তিগষে। 

আশলাচোচশক্রর অে্তম আশরকটি গুরুবেপূেষে অংে টেল নলখক ও সম্াদশকর মুশখামুজখ 
জিভাগ। নদেভাগ জিষয়ক নলখকশদর গ্রন্থ-পাশের অজভজ্ঞতা জিজেময় কশরে প্রজতজেজধরা। 
পাোপাজে জিগত িেশর পজচিমিশগের জিজভন্ন নিলািুশে ন� সাক্ষাৎকার গ্রহশের কাি কশরশেে 
তার উপস্াপে কশরে প্রকশপির গশিষকরা। প্রকাজেত হয় নিগেল পাটি্তেে জরশপাজিিজর 
প্রকশপির অধীশে সংগৃহীত প্রায় জতেেত সাক্ষাৎকাশরর ক্ািালগ। এই আন্তিষোজতক নসজমোশর 
সূচক ভাষে প্রদাে কশরে জিজেষ্ট সাটহজত্ক নদশিে রায়। এই উপলশক্ষ নেতাজি সুভাষ মুক্ত 
জিশ্বজিদ্ালশয়র সম্ােেীয় উপাচা�ষে উশদ্াধে কশরে 'নিগেল পাটি্তেে জরশপাজসিজর’ োমাজকিত 
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টিজিি্াল সংগ্রহোলা। এই আশলাচোচশক্র জেিষোটচত নরেষ্ জতেটি গশিষোপত্রশক পুরস্ার 
প্রদাে করা হশয়টেল প্রকশপির পক্ষ নর্শক। আগামী জকেুজদশের মশধ্ই এই নসজমোশর উপস্াজপত 
ইংশরজি গশিষোপত্রগুজল সম্াদো কশর প্রকাজেত হশি।

বাং�ালেলে প্রকল্প ক্ষেত্রসমীষো
প্রকশপির চতুর্ষে প�ষোশয়র অে্তম একটি অংে টেল, দুই জিশ্বজিদ্ালশয়র মশধ্ গশিষক ও 
অধ্াপকরা তাশদর কাি ও অজভজ্ঞতা অে্ জিশ্বজিদ্ালশয়র সশগে ভাগ কশর নেশিে। নসই 
পজরকপিোর অংে টহসাশিই ২৬-নে অশ্াির, ২০১৯ নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র 
গশিষক ও অধ্াপকশদর সাত-িশের গশিষক ও সমীক্ষক দল িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয় 
সফর কশর। িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র অর্ষোেুকূশল্ এই সমগ্র নক্ষত্রসমীক্ষার কািটি 
সম্ন্ন হশয়টেল। দুটি দশল জিভক্ত হশয় এই সমগ্র সফরটি পজরকপিো করা হশয়টেল। প্রর্ম 
দলটি ২৬নে অশ্াির িাংলাশদশে নপঁেয়— এই দশল জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক ি. নমাঃ 
ইন্তাি আজল (সহকারী অধ্াপক, ইংশরজি জিভাগ) সমন্বয়কারী টহশসশি টেশলে এিং অে্টিশত 
সমন্বয়কারীর ভূজমকায় টেশলে প্রকপি পজরচালক অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। নেতাজি সুভাষ 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক গশিষকশদর ন� দল সফর কশরটেল তাশদর সদস্রা টেশলে ি. 
নমৌসুমী মিুমদার (সহকারী জেজক্ষকা, মেীন্দ্রেগর গালষেস হাইস্ুল) ি. শুভাজেস মণ্ডল (সহকারী 
জেক্ষক, কসিা টচত্তরঞ্ে হাইস্ুল), রািকুমার পাল (সহকারী জেক্ষক, েীলগঞ্ জেক্ষায়তে), 
ি. উত্তমকুমার জিশ্বাস (সহকারী অধ্াপক, নপ্রজসশিজন্স জিশ্বজিদ্ালয়) ি. অজেজন্তা দােগুপ্ত 
(সহকারী অধ্াপক, গুরুদাস কশলি) ি. কস্তুরী মুশখাপাধ্ায় (সহকারী অধ্াপক, ভিােীপুর 
এিুশকেে নসাসাইটি কশলি) ি. মহম্দ ইন্তাি আজল (সহকারী অধ্াপক, নেতাজি সুভাষ 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়), ি. েজমষেষ্া চ্ািাজিষে শ্রীিাস্ি (সহশ�াগী অধ্াপক, আজলয়া জিশ্বজিদ্ালয়)। 



12 বেঙ্গল পার্টিশন রিপপারিটরি

সমগ্র সফশরর জতেটি ভাগ টেল - একটি হল সাংস্ৃজতক ও সাটহজত্ক পজরমণ্ডশলর সম্াজেত 
ি্জক্তিশগষের সাক্ষাৎকার নেওয়া এিং পজচিমিগে নর্শক িাংলাশদশে চশল আসা পুরশো প্রিশন্মর 
মােুষশদর কাে নর্শক সাক্ষাৎকার গ্রহে। জদ্তীয়টি হল আক্তাইভস এিং গ্রন্থাগার নর্শক 
উপকরে সংগ্রহ করা এিং তৃতীয়টি টেল ি্জক্তগত সংগ্রহ নর্শক পুরাশো েজর্ খুঁশি নির 
করা। সাক্ষাৎকার নেওয়া হশয়টেল িাংলাশদশের প্রখ্াত সাটহজত্ক নসজলো নহাশসে, অধ্াপক 
ফকরুল আলম, অধ্াপক মেিরুল ইসলাম, অধ্াপক োমসুজ্ামাে খাে, জিজেষ্ট সাটহজত্ক 
হাসাে আজিিুল হক প্রমুখশদর।

গশিষকদশলর এই সফশরর ি্িস্াপোয় টেল িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। িাংলাশদে 
উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক এই সফশরর সময় একটি নসজমোরও আশয়ািে করা 
হশয়টেল। িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পক্ষ নর্শক সমগ্র ি্িস্াপোয় টেশলে অধ্াপক 
ি. মহম্দ সজফকুল আলম, ইফজতকার খাশলদ এিং মহম্দ জমিােুর রহমাে। িাংলাশদে 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র সহ-উপাচা�ষে অধ্াপক ি. খন্কার নমাকাশদেম নহাশসে এই গশিষকশদর 
সফরটি জেশয় জিশেষ উশদ্াগ গ্রহে কশরটেশলে। 

চতুথ্থ প্রকল্প
“Bengal Partition in Oral Narrative: Mapping Micro Narratives in 
Five Select Districts of West Bengal” funded by Netaji Subhas 
Open University (2021-2022)
চতুর্ষে প�ষোশয়, এই প্রকশপির প্রধাে উশদেে্ হল উত্তরিশগের পাঁচটি নিলাশত নদেভাশগর 
প্রত্ক্ষ েজরক সত্তশরাধষে মােুষশদর িয়াে সংগ্রহ করা। এই প�ষোশয় ইজতমশধ্ই নকাচজিহার, 
আজলপুরদুয়ার, মালদা ও জদোিপুশর নক্ষত্রসমীক্ষার কাি সম্ন্ন হশয়শে। নেতাজি সুভাষ 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র অর্ষোেুকূশল্, চতুর্ষে প�ষোশয়র প্রকশপি উত্তরিশগের জিজভন্ন নিলা নর্শক 
প্রর্ম দফায় জতেিে সমীক্ষক জে�ুক্ত হশয়শেে। এোোও, প্রকশপির পক্ষ নর্শক এই প�ষোশয় 
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প্রর্মিাশরর িশে্ ইন্ােষেজেপ চালু করা হশয়শে। কজলকাতা জিশ্বজিদ্ালশয়র তুলোমূলক ভারতীয় 
ভাষা-সাটহত্ জিভাশগর গশিষক প্রতীম দাস এই প্রকশপির প্রর্ম ইন্ােষে টহশসশি কাি শুরু 
কশরশেে।

চতুথ্থ পর্থালয় সাষোৎকার সংগ্রলের ক্�ৌল�াদ্�ক এ�াকা
পবচিমবগেগঃ  মালদহ, উত্তর বদনাজপুর, দবষিণ বদনাজপুর, জলপাইগুবি, 
আবলপুরদুয়ার, ককাচববহার কজলা
এই প�ষোশয়ও অটিও এিং জভটিও সাক্ষাৎকার গ্রহে করা হশছে সত্তশরাধষে মােুষশদর। নিার 
নদওয়া হশছে নিলাজভজত্তক উদ্াসশের মশধ্ অকজর্ত গশপির িয়াে সংগ্রশহর। জিশেষত সাধারে 
প্রাজন্তক, কৃজষিীিী ও অে্াে্ নপোর মােুষিশের সাক্ষাৎকার গৃহীত হশয়শে। এোো ি্জক্তগত 
িাশয়জর, অপ্রকাজেত নলখাজলজখ, পাজরিাজরক নলখাজলজখ, জলফশলি, পুজস্কা, নিলা নর্শক 
প্রকাজেত জিজভন্ন গ্রন্থ ইত্াজদ সংগ্রশহর কাি চলশে। তৃতীয় প�ষোশয় েতুে কশর �ুক্ত হশয়শে 
িি্তার িা ভারত-িাংলাশদে আন্তিষোজতক সীমান্ত জিষয়ক জকেু িকুশমশন্েশের কাি। সীমান্ত 
িরাির জিজভন্ন িায়গার িত্তমাে আর্ষে-সামাজিক অিস্া জেশয় নক্ষত্রসমীক্ষা জভজত্তক নলখাজলজখর 
কাি করা হশছে। সীমাশন্তর নররাশিাশপ আিশক মােুশষর িীিেকাটহজে, সীমান্ত-সজন্নটহত 
অঞ্চলগুজলশত মােুশষর িীিে�াত্রার সমস্া, ভাষার সমস্া ইত্াজদ আশলাচোর মশধ্ আসশে; 
র্াকশে ফশিাগ্রাফ সংগ্রশহর কাি। চতুর্ষে প�ষোশয়র প্রকপি গশিষকরা হশলে প্রতীম দাস, ি 
শুভাজেস মণ্ডল, ি উত্তমকুমার জিশ্বাস, ি আশত্রয়ী জসদ্ধান্ত, অজভজিৎ পাল, িয়শদি লাটহেী, 
পার্ষেপ্রজতম জতওয়াজর, অেুশদি মিুমদার, রািকুমার পাল, জিলিি সরকার, নকৌজেক জিশ্বাস, 
প্রােকৃষ্ণ জমরে, নমহিুি আলম।

 � উত্তর জদোিপুর নষেত্রসমীষো: নসশটেম্বর, ২০২১ প্রকশপির পক্ষ নর্শক উত্তর 
জদোিপুশর নক্ষত্রসমীক্ষার কাি সম্ন্ন হশয়শে। প্রকশপির পক্ষ নর্শক অধ্াপক 
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উত্তমকুমার জিশ্বাস ও গশিষক প্রতীম দাস এই নক্ষত্রসমীক্ষায় সাক্ষাৎকার 
গ্রহশের কাি কশরশেে। প্রায় ১০টি সাক্ষাৎকার গৃহীত হশয়শে। 

 � নকাচজিহার নষেত্রসমীষো: নকাচজিহাশর প্রকশপির পক্ষ নর্শক অশ্াির, ২০২১ 
-এ নক্ষত্রসমীক্ষার কাি শুরু হয়। অংেগ্রহে কশরটেশলে অধ্াজপকা আশত্রয়ী 
জসদ্ধান্ত, শুভাজেস মণ্ডল এিং প্রতীম দাস। ১৪-টিরও নিজে সাক্ষাৎকার 
নেওয়া হশয়শে এই প�ষোশয় নকাচজিহার নর্শক। নকাচজিহাশর নক্ষত্রসমীক্ষার জদ্তীয় 
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প�ষোশয়র কাি সম্ন্ন হশয়শে এজপ্রল মাশস। প্রকশপির পক্ষ নর্শক জিলিি সরকার 
এিং প্রতীম দাস ৮-টি সাক্ষাৎকার গ্রহে কশরশেে। 

 � আজলপুরদুয়ার নষেত্রসমীষো: আজলপুরদুয়াশর নক্ষত্রসমীক্ষার কাি শুরু হশয়শে 
েশভম্বর ২০২১-এ। নদেভাশগর স্ৃজত জিষয়ক সাক্ষাৎকার গ্রহশের কাি 
কশরশেে প্রকশপির গশিষক শুভাজেস মণ্ডল। এই নিলায় এই পশিষে ইজতমশধ্ই 
েয়টি সাক্ষাৎকার গৃহীত হশয়শে।

 � মালদা নষেত্রসমীষো: মালদায় চতুর্ষে প�ষোশয় নক্ষত্রসমীক্ষা শুরু হশয়শে মাচ্ত-
২০২২ নর্শক। অধ্াপক উত্তমকুমার জিশ্বাশসর তত্তািধাশে এই নক্ষত্রসমীক্ষায় 
১০-িে অেীজতপর মােুশষর সাক্ষাৎকার গৃহীত হশয়শে।

পাটি্থেন ক্�কচার দ্সদ্রজ 
প্রকপিটির দু’িেশরর কাশির ওপর জভজত্ত কশর িাংলার পাটি্তেে জিষয়ক সংগৃহীত উপাদাে 
একটি টিজিি্াল সংগ্রহোলা প্রস্তুজতর জদশক এজগশয় নদয় আমাশদর। নসন্ার ফর ল্াগেুশয়ি, 
ট্ান্সশলেে এন্ড কালচারাল স্টাটিশির পক্ষ নর্শক িাংলার পাটি্তেে-চচ্তার নক্ষশত্র জিজভন্ন 
অোশলাটচত এিং অোশলাজকত িায়গাগুজল জেশয় পাটি্তেে নলকচার জসজরি করার জসদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। িাংলা ও ইংশরজি দুই ভাষাশতই প�ষোয়ক্রজমকভাশি এই িক্তৃতাগুজল আশয়াজিত হশছে 
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এিং নসগুজলর জভটিও-ভাসষেে ইউ-টিউশির মাধ্শম সিষেসাধারশের িে্ উন্মুক্ত হশছে। এগুজলও 
আমাশদর নিগেল পাটি্তেে জরশপাজসিজরর সম্দ। িক্তৃতাগুজলর জেশরাোম ও আশয়ািশের জেরষেন্ 
েীশচ নদওয়া হ’ল। মাচ্ত ২০২০-সাশলর পর নর্শক এই িক্তৃতা অেলাইে-এ আশয়াজিত হশছে। 
প্রকশপির নফসিুক নপশি ও নসন্াশরর ইউটিউি জলশকি এই িক্তৃতার নরকশি্তড্  ভাসষেে পাওয়া 
�ায়।

 � প্রথম িক্ততৃতা: ২৩ িুে, ২০১৮; ি েজমষেষ্া চ্ািাজিষে শ্রীিাস্ি, Listioning 
to Unknown Voices from the Past: Women and their 
engagement with Partition
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 � জবিতীয় িক্ততৃতা: ২৬ িুলাই, ২০১৮; ি েজক্তোর্ ঝা, “িাংলার নলাকায়ত 
সংস্ৃজত ও তমত্রী ভািো: প্রসগে পাটি্তেে” 

 � ততৃতীয় িক্ততৃতা: ১ নসশটেম্বর, ২০১৮; অধ্াপক পজিত্র সরকার, “নদেভাগ: 
পজরটচজত সত্তা ও িাঙাজল সংস্ৃজতর োো সকিি”
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 � চতুথ্থ িক্ততৃতা: ৯ নফব্রুয়াজর, ২০১৯; অধ্াপক আিদুল্াহ্ আল মামুে, 
Partition, Memory, Trauma: Possibilities for Creating Space 
for the ‘Other’ 

 � পঞ্চম িক্ততৃতা: ৩০ এজপ্রল, ২০১৯; অধ্াপক খন্কার নমাকাশদেম নহাশসে, 
“Dilemmas of Diaspora: Bengal Partition, Refugees and 
Politics”
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 � ষষ্ঠ িক্ততৃতা: ১৭ই অগস্ট, ২০১৯; অধ্াপক সঞ্য় মুশখাপাধ্ায়, “অশ্রুশরখা: 
পাটি্তেে ও ঋজবেক চলটচ্চত্র “

 � সপ্তম িক্ততৃতা: ১৫ই টিশসম্বর ,২০১৯; অধ্াপক টহমাজরি লাটহেী 
“Displacement, Migration and the ‘Homeland’ Question in 
Partition Literature “

 � অষ্টম িক্ততৃতা: ৫ই িােুয়াজর, ২০২০; নগৌতম রায়, পাটি্তেে ও িাঙাজল 
মুসলমাে োরীসমাি 

 � েিম িক্ততৃতা: ১৭ই িােুয়াজর,২০২০; মশোরঞ্ে ি্াপারী, খণ্ড নদে, টেন্ন 
িীিে

 � দশম িক্ততৃতা: ২৯নে নফব্রুয়াজর, ২০২০; অধ্াপক তশপাধীর ভট্াচা�ষে, 
নদেভাশগাত্তর িাস্শি িাঙাজল িাজতসত্তা: সাটহশত্ সংকশির নখাঁি 

 � একাদশ িক্ততৃতা: ২৯নে নফব্রুয়াজর, ২০২০; অধ্াপক ফকরুল আলম, The 
1947 Partition from a Thrice-Partitioned National perspective”

 � বিাদশ িক্ততৃতা: ১লা মাচ্ত, ২০২০; অধ্াপক েজন্েী ভট্াচা�ষে, “Cities of 
refuge; Republics of Char: stateless in Bengal” 

 � ত্রয়য়াদশ িক্ততৃতা: ৮ই আগস্ট ,২০২০; অধ্াপক স্শরাটচষ সরকার, “জিভক্ত 
নদে অজিভাি্ ভাষা: িাংলা ভাষার পজরসর”
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 � চতুদ্থশ িক্ততৃতা: ৩রা অশ্াির; অধ্াপক অজেন্্শেখর পুরকায়স্ “ 
Remnants of Cane: Partition & the Archive Fever”

 � পঞ্চদশ িক্ততৃতা: ১৩ই টিশসম্বর ,২০২০; জপপা ভাশদষে “ Partitioned 
lands, Histories and Memories “

 � নষাড়শ িক্ততৃতা: ২২নে িােুয়াজর ,২০২২; জকন্নর রায়, নদেভাগ-এক 
োয়াতুর, এক মায়াতুর প্রলজম্বত অশ্রুশরখা। 

 � সপ্তদশ িক্ততৃতা: ২৭নে নফব্রুয়াজর,২০২২; সুখজিলাস িমষো “ নদেভাগ পরিতথী 
নপ্রজক্ষশত উত্তরিশগের সমাি-সাংস্ৃজতক পজরিৃত্ত”

 � অষ্টাদশ িক্ততৃতা: ৪নম, ২০২২; কজপলকৃষ্ণ োকুর “নদেভাগঃ পজরিত্তমাে 
মতুয়া সমাি ও সংস্ৃজত”
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প্রলজক্ট দ্রসাচ্থ ার গ্ররুপ
এই গশিষো প্রকপিশক প�ষোয়ক্রজমক ভাশি মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র স্াভাজিক সংগেে অেু�ায়ী 
সমাশির সিষেস্শরর সশগে সং�ুক্ত করার প্রশচষ্টা নেওয়া হশয়শে। প্রকপিটির সশগে গশিষকশদর �ুক্ত 
করা তাঁশদর কািশক কজপরাইিগত ভাশি স্পষ্ট নিাঝাপোয় সংিদ্ধ করা এশক্ষশত্র গুরুবেপূেষে। 
মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র পশক্ষ নক্ষত্র-সমীক্ষা ও উপাদাে সংগ্রশহর ন� সুজিধা আশে তাশক পূেষেমাত্রায় 
ও �র্া�র্ভাশি ি্িহার কশর এই প্রকপি। এই প্রকশপি ন� মােুষশদর সাক্ষাৎকার নেওয়া হশছে 
তাশদর নখাঁি ও সাক্ষাৎকার গ্রহশের কাি করশেে তাঁর সিশচশয় কাশের মােুষ; নকাশোভাশিই 
অে্ নকাশো গশিষক তা করশেে ো। গশিষোর প্রকরেগত জদক নর্শকও এটি গুরুবেপূেষে; 
কারে আমরা চাই হারাশো গশপির স্র-প্রস্র এিং িত্তমাশের নিঁশচ র্াকায় িীিশের উপাশন্ত 
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এশস নসই গপি নকমেভাশি িলা হশছে। ফলত, জরসাচ্তার জেিষোচে ও তাঁশদর জিষয়টি সম্শক্ত 
সম্কভাশি অিটহত করা খুিই গুরুবেপূেষে।

২০১৭-১৮ সাশল প্রায় ৫০-িে গশিষক ও অধ্াপক-অধ্াজপকা এই প্রকশপির সশগে 
�ুক্ত নর্শক নক্ষত্র-সমীক্ষা ও অে্াে্ গশিষোধমথী কাি কশরশেে। নিলাজভজত্তক জরসাচ্তার গ্রুপ 
প্রস্তুত কশর সাক্ষাৎকার গ্রহশের কাি চলশে। প্রকপি পজরকপিোয় সিষেশপক্ষা গুরুবেপূেষে এই 
কািটির সমন্বয়সাধাে কশর র্াশকে প্রকপি পজরচালক। সমীক্ষকশদর সংগৃহীত উপাদাে উপ�ুক্ত 
প্রত্জয়ত নোি-সহ ও স্পষ্ট োশমাশল্খ সহ জরশপাজসিজরশত �ুক্ত হশছে। সাক্ষাৎকারগুজল গ্রহশের 
কাশি তাঁশদর ভূজমকা অত্ন্ত গুরুবেপূেষে। জেজদষেষ্ট সময়ান্তশর সংগৃহীত উপাদাশের ওপর জরজভউ 
জমটিং ও মতজিজেময় প্রকপিশক আরও জিস্ৃত করশত সাহা�্ করশে। নসশটেম্বর-২০১৭ নর্শক 
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এজপ্রল-২০১৮ প�ষেন্ত ১০-টি জরসাচ্তার সভা আশয়াজিত হশয়শে। ২০১৯-পরিতথীশত সংগটেত 
হশয়শে আরও ১৫-টি জরজভউ জমটিং। এই প্রকশপির তৃতীয় প�ষোশয় দজক্ষেিগে নর্শক ২৭-িে 
জেক্ষক, গশিষক, অধ্াপক-অধ্াজপকা প্রকশপির কাশি �ুক্ত আশেে। উত্তরিশগের জেিষোটচত 
নিলায় কাি শুরু হশয়শে। নেষ ১৮-মাশস ৫-টি মূল জেশদষেজেকা জরসাচ্তারশদর নদওয়া হশয়শে। 
নসই জেশদষেজেকা অেু�ায়ী তাঁরা জেশিশদর কাি সম্ন্ন কশর চশলশেে। 

প্রকল্প সমীষেক
প্রকপি গশিষক োোও, চতুর্ষে প�ষোশয়র প্রকশপি 
উত্তরিশগের পাঁচটি নিলা নর্শক প্রকপি-সমীক্ষক 
জে�ুজক্তর িশে্ আশিদেপত্র আহ্বাে করা হশয়টেল। 
প্রার্জমকভাশি, মালদা, উত্তর জদোিপুর এিং 
নকাচজিহার নিলা নর্শক একিে কশর সমীক্ষকশক 
জেিষোটচত করা হশয়শে ইজতমশধ্ই। সমীক্ষকশদর 
জেিষোচশের পশরই তাঁশদর এই জিষশয় প্রজেক্ষশের 
�র্া�র্ ি্িস্া করা হশয়টেল প্রকশপির পক্ষ নর্শক। 
অটিও-জভটিও সংগ্রহ, নক্ষত্রসমীক্ষার কাশির 
োোে খুঁটিোটি জিষশয় তাঁশদর িাোশো হশয়শে। 
সমীক্ষকশদর প্রজেক্ষশের এই কাশি গুরুবেপূেষে 
ভূজমকা জেশয়শেে নপ্রজসশিজন্স জিশ্বজিদ্ালশয়র 
অধ্াপক উত্তমকুমার জিশ্বাস, প্রকপি গশিষক 
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শুভাজেস মণ্ডল, জিজেষ্ট জেক্ষক দূিষোদল দত্ত প্রমুখ। ইজতমশধ্ই, সমীক্ষকদল তাশদর জেি 
জেি নিলায় টেন্নমূল মােুষশদর িীিশের আখ্াে সংগ্রশহর কাি কশর  চশলশেে। এোোও, 
প্রকশপির পক্ষ নর্শক প্রশি্ জরসাচ্তারশদর নক্ষত্র-সমীক্ষার অজভজ্ঞতা জেশয় জিশেষ অেলাইে 
অেুষ্াে আশয়াজিত হশছে। িাংলাশদশের জিজভন্ন নিলায় সমীক্ষার কািও চলশে। এই প্রকশপির 
অধীশে িাহাগেীরেগর জিশ্বজিদ্ালশয়র স্াতশকাত্তর োত্রী দু্জত তাসেুভা জরফাৎ এই কাি কশর 
চশলশেে। রশয়শেে িাংলাশদে উন্মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র অধ্াপক ি. নচজগেি খাে।

প্রকল্প সমীষেকলের স�া 
নসন্ার ফর ল্াংগুশয়ি, ট্ান্সশলেে এন্ড কালচারাল স্টাটিশির পক্ষ নর্শক প্রকপি সমীক্ষকশদর 
জেশয় ইজতমশধ্ নিে জকেু সভা আশয়াজিত হশয়শে অেলাইে ও অফলাইে মাধ্শম। নক্ষত্রসমীক্ষার 
কাশির োোে পদ্ধজতগত জিষয় এিং জেয়মািলী সম্বশন্ তাশদর পজরচয় কজরশয় নদওয়ার িে্ 
এই সভাগুজল জেয়জমত জিরজতশত আশয়ািে করা হশয় র্াশক। আশয়াজিত হশয়শে সাক্ষাৎকার 
গ্রহশের িে্ অটিও ও জভটিও প্রজেক্ষশের কমষেোলা। প্রজতটি প�ষোশয় েতুে েতুে সমীক্ষকশদর 
জেশয় এই সভাগুজল পজরচাজলত হশছে।

প্রলজক্ট ইন্ান্থদ্েপ
প্রকশপির পক্ষ নর্শক চতুর্ষে প�ষোশয়র কাশির িশে্ ইন্ােষেজেশপর িশে্ও আশিদেপত্র আহ্বাে 
করা হশয়টেল। মূলত, নক্ষত্রসমীক্ষা ও নসইসশগে জরশপাজসিজরর পুেজিষেে্াসশক মার্ায় নরশখ েতুে 
গশিষকশদর িশে্ এই সুশ�াগ নদওয়া হশয়টেল। প্রায় ৫০-িে আগ্রহী এই ইন্ােষেজেশপর িশে্ 
আশিদে কশরটেশলে, �াঁরা সরাসজর এই প্রকশপির সশগে �ুক্ত হওয়ার ইশছে প্রকাে কশরটেশলে। 
প্রকশপির পক্ষ নর্শক একিে ইন্ােষেশক আপাতত জেিষোচে করা হশয়শে। 

পাবদ্�লকেন
নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র মােিজিদ্া অেুষশদর পক্ষ নর্শক নিগেল পাি্তেে জিষয়ক 
ন� প্রকপি জিজভন্ন প�ষোশয় গ্রহে করা হশয়টেল, নসখাশে জরশপাজসিজর িা টিজিি্াল সংগ্রহোলার 
পাোপাজে গুরুবে নদওয়া হশয়শে এজিষশয় গ্রন্থ প্রকাশে। সমগ্র প্রকপিশক জতেটি ভাশগ জিভক্ত 
করা হশয়শে এিং জতেটি খশণ্ড সমগ্র প্রকশপির কাি সাধারে মােুষ ও আগ্রহী পােশকর কাশে 
তুশল ধরার নচষ্টা চলশে। ইজতমশধ্ই নসই পজরকপিো িাস্িরূপ লাভ কশরশে। প্রকপি নর্শক ন� 
জতে-খশণ্ড গ্রন্থ প্রকাশের পজরকপিো নেওয়া হশয়টেল, তার প্রর্ম খণ্ডটি ইজতমশধ্ই প্রকাজেত 
হশয়শে, িােুয়াজর, ২০২১-এ। "িাংলার পাটি্তেে কর্া: উত্তর প্রিশন্মর নখাঁি (প্রর্ম খণ্ড)" 
েীষষেক িইটি ইজতমশধ্ প্রকাজেত হশয়শে প্রকশপির পক্ষ নর্শক। িইটির প্রকােক নেতাজি 
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সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালয়। িইটির পজরশিেক, কলকাতার নদ'ি পািজলজেং। ইজতমশধ্ই প্রায় 
৬০০-র নিজে কজপ জেঃশেজষত। পুেমুষেরিশের কাি চলশে। প্রর্ম খশণ্ড, দজক্ষেিশগের জিজভন্ন 
নিলায় প্রকশপির প্রর্ম ও জদ্তীয় প�ষোশয় ন�সমস্ মােুশষর িীিশের আখ্াে সংগ্রহ করা 
হশয়টেল, তারমশধ্ জেিষোটচত নিে জকেু সাক্ষাৎকাশরর জভজত্তশত তাঁশদর িীিেভাষ্  স্াে 
নপশয়শে। সুন্রিে, উত্তর ২৪ পরগো, মুজেষেদািাদ,  েজদয়া-সহ দজক্ষেিশগের নিলায় পাটি্তেে 
কীভাশি সাধারে মােুশষর মেশে এক অজভরাত সৃজষ্ট কশরটেল, নসই িাস্ি গপি-কর্া সংকজলত 
হশয়শে এই খশণ্ড। রশয়শে নিে জকেু গুরুবেপূেষে নদেভাগ জিষয়ক প্রিন্। অধ্াপক েজক্তোর্ 
ঝা, উত্তমকুমার জিশ্বাস প্রমুখশদর কলশম পাটি্তেশের জিজভন্ন অোশলাটচত জদকগুজল উশে 
এশসশে এই সংকলশে। সংকলেটির সম্াদো কশরশেে অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। িইটির 
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আেুষ্াজেক উশদ্াধে কশরে নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র উপাচা�ষে অধ্াপক শুভেকির 
সরকার মহােয়। প্রর্ম খশণ্ডর িইটি ইজতমশধ্ই নদে-জিশদশে �শর্ষ্ট সাো নফশলশে। ভারশত 
‘আেন্িািার’, ‘এইসময়’ ‘অেলাইে রজিিার আিকাল’, ‘অেলাইে টি.িব্লু-িাংলা’ নর্শক 
শুরু কশর িাংলাশদশের ‘দ্ নিইজল স্টার’ তদজেশক িইটি জেশয় ইজতমশধ্ই আশলাচোমূলক 
জেিন্ প্রকাজেত হশয়শে। প্রকশপির পক্ষ নর্শক িাংলার পাোপাজে ইংশরজিশতও ইজতমশধ্ই 
দুটি িই প্রকাজেত হশয়শে। প্রর্ম িইটির জেশরাোম হল “Partition literature: An open 
Praxis”. িইটির সম্াদো কশরশেে মােিজিদ্া অেুষশদর ইংশরজি জিভাশগর সহশ�াগী 
অধ্াপক শ্রীদীপ মুখাজিষে ও অধ্াপক মেেকুমার মণ্ডল। এোোও নদেভাগ ও িাংলাশদে 
মুজক্ত�ুদ্ধ জিষয়ক আরও একটি ইংশরজি িই প্রকশপির সহায়তায় প্রকাজেত হশয়শে “Revis-
iting Partition and Bangladesh Liberation War: Contemporary Perspec-
tives” েীষষেক িইটির সম্াদো কশরশেে আজলয়া জিশ্বজিদ্ালশয়র ইংশরজি জিভাশগর অধ্াপক 
েজমষেষ্া চ্ািাজিষে শ্রীিাস্ি এিং নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র ইংশরজি জিভাশগর অধ্াপক 
টহমাজরি লাটহেী।

এোোও, প্রকশপির পক্ষ নর্শক ইজতমশধ্ই ন� সমস্ নসজমোর অর্িা কমষেোলা আশয়ািে 
করা হশয়শে, নসগুজলশকও গ্রন্থাকাশর সংকলশের জিশেষ উশদ্াগ নেওয়া হশয়শে। জিশেষত 
নসজমোর এিং কমষেোলাশত উপস্াজপত গশিষোপত্রগুজলশক জেশয় িাংলা ও ইংশরজিশত আলাদা 
সংকলে প্রকাশের উশদ্াগ নেওয়া হশয়শে। ইংশরজি গ্রন্থটি সম্াদো করশেে ইংশরজি জিভাশগর 
সহকারী অধ্াপক ি: ইন্তাি আজল।
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ওলয়বসাইট ও দ্িদ্জট্া� সংগ্রেো�া
‘নিগেল পাটি্তেে জরশপাজসিজর’ িাংলার পাটি্তেে জিষয়ক একটি টিজিি্াল সংগ্রহোলা জিষয়ক 
প্রকপি। নেতাজি সুভাষ মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র স্ুল অি টহউম্াজেটিশসর অন্তগষেত ‘নসন্ার 
ফর ল্াগেুশয়ি, ট্ান্সশলেে এণ্ড কালচারাল স্টাটিি’-এর উশদ্াশগ এই সংগ্রহোলাটি গশে 
উশেশে। সিগুজল িে-গশিষো প্রকপি নর্শক সংগৃহীত উপাদাশের জভজত্তশত গশে উেশে এই 
সংগ্রহোলা।
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এখাশে ১৯৪৭-পরিতথী িাংলার পাটি্তেে জিষয়ক ি্জক্তক স্ৃজত, টচটেপত্র, স্ৃজতচারে 
সমৃদ্ধ নলখা, গ্রন্থ, িাশয়জর, ফশিাগ্রাফ ইত্াজদর টিজিি্াল্  কজপ সংরজক্ষত হশছে। মহাশফিখাোর 
দজলল ও পুজলে আক্তাইশভর িাইশর ‘নমৌজখক ইজতহাস’, ‘িেশ্রুজত’, ি্জক্তগত গপি ও তার 
চূেষেক সংগ্রহ করার কাশি প্রকপিটি প্রজতশ্রুজতিদ্ধ। মােজিকীজিদ্া চচ্তার পজরসশর পাটি্তেে 
সাটহশত্র সংগ্রহ এিং ি্জক্তগত নলখাজলজখর মাধ্শম িাংলার পাটি্তেশের িহুমাজত্রক িয়াে 
অেুসন্ােশক এখাশে গুরুবে নদওয়া হশয়শে। সংগৃহীত উপাদােগুজল একজদশক ন�মে ‘ট্মা-
চচ্তা’র পজরসশর িায়গা কশর নেশি, নতমেই স্ৃজত-চচ্তার িৃহত্তর পজরসশর নভশস র্াকশি। 
আখ্াশের তিটচত্রময় জিে্াস তুশল ধরশত চায় এই প্রকপি। 
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এই সংগ্রহোলায় পাওয়া �াশি পজচিমিগে ও িাংলাশদশের প্রাজন্তক ও অপজরটচত মােুশষর 
হারাশো কণ্ঠস্র, তাঁশদর ি্জক্তক িীিশের অজভজ্ঞতা— নস গপি সাতচজল্ে ও একাত্তশরর 
সময়পশিষের সশগে �ুক্ত। তাঁশদর েতুে আত্ম-পজরচয় জেমষোশের আখ্াে। জিশেষত পজচিমিশগের 
নিলাগুজল নর্শক সংগৃহীত িশয়াঃশি্ষ্ মােুষশদর মােজিক িয়াশে সািাশো এই সংগ্রহ। 
ভারত-িাংলাশদে সীমাশন্তর দু’পাশের মােুষিেশক স্পেষে কশর আশে এই প্রকপি; েজিশত, 
মুহূশত্ত, কর্ামালায় সংগৃহীত প্রজতটি ি্জক্তগত স্ৃজত, নলখা, টচটেপত্র, ফশিাগ্রাফ, স্ারক ও 
েজর্র টিজিি্াল্  কজপ �র্া�র্ অেুমজত সাশপশক্ষ এই সংগ্রোলায় িায়গা নপশয়শে। এখাশে 
র্াকশে অধুো দুলষেভ জকেু গ্রশন্থর সংগ্রহ, মােটচত্র, পুজস্কা, জলফশলি ইত্াজদ; সংকজলত 
র্াকশে িাংলা-পাটি্তেে জিষয়ক জিজভন্ন গ্রশন্থর জরজভউ। এশক্ষশত্র প্রজতটি জরজভউ অপ্রকাজেত 
এিং নসগুজলর সত্ত নসন্ার কতৃ্তক সংরজক্ষত। এটির আশরকটি জিজেষ্ট চাজরত্র্ হ’ল এর 
জদ্ভাজষকতা। িাংলা ও ইংশরজি দুই ভাষাই ি্িহৃত হশয়শে। নদেভাগ-িজেত ি্জক্তক �্রিো 
সম্বজলত অসংখ্ একক মােুশষর জভন্ন জভন্ন অজভজ্ঞতা সমৃদ্ধ নলখাগুজল অেুিাশদর কাশির 
নক্ষত্র টহশসশিও সংগ্রহোলাটি একটি আধার। সংগ্রহোলাটি গশিষকশদর িে্ ও সিষেসাধারশের 
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উশদেশে্ জেশিজদত মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র একটি উশদ্াগ। মুক্ত জিশ্বজিদ্ালশয়র উন্মুক্ত জ্ঞােচচ্তার 
পজরসশর প্রাজতষ্াজেক িেতাশক সিষোশর্ষে কাটিশয় উেশত চায় এই প্রকপি। অগজেত মােুশষর 
জিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের �র্ার্ষে পজরসর টহশসশি ‘নিগেল পাটি্তেে জরশপাজসিজর’ জেশির হাত 
িাটেশয় জদশয়শে। আরও জিস্াশরর পশর্ই এই প্রকশপির সার্ষেকতা।

এই প�ষোশয় সংগৃহীত উপাদাশের সংরক্ষে ও জিে্াশস গুরুবে নদওয়া হশছে। ইজতমশধ্ই 
টিজিি্াল জরশপাজসিজরর প্রার্জমক প�ষোশয়র কাি সম্ূেষে হশয়শে। সাক্ষাৎকারগুজলর সংজক্ষপ্ত 
অেুজলখে নসখাশে পাওয়া �াশি, এরই সশগে সংরক্ষে করা রশয়শে নিে জকেু গুরুবেপূেষে েজর্ 
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ও ি্জক্তগত টচটেপশত্রর সম্ার। সাক্ষাৎকারগুজলর প্রর্ম পশিষের ক্ািালগ প্রকাজেত হশয়শে 
ইজতমশধ্ই। জদ্তীয় ক্ািালগ েীঘ্রই প্রকাজেত হশি। জকন্তু মশে রাখশত হশি এই সাক্ষাৎকারগুজল 
নকিলমাত্র গশিষকশদর িে্ এিং গশিষোর কাশির িে্ই সংরজক্ষত রশয়শে। আজর্ষেক সগেজতর 
প্রনেটি এধরশের টিজিি্াল সংগ্রহোলাশক সাধারে গশিষশকর কাশে উন্মুক্ত কশর নদিার 
নক্ষশত্র প্রধাে অন্তরায়। কারে �র্া�র্ অেুমজত জেশয় এগুজল সংরজক্ষত হশয়শে— সুতরাং 
এগুজলর জেরাপত্তা ও �র্া�র্ নগাপেীয়তা রক্ষা করা প্রকশপির দায়। ওশয়িসাইিটির (http://
cltcsnsou.in/bpr.html) আেুষ্াজেক প্রকাে রশি ২৯-মাচ্ত, ২০২০। অজতমাজর-পরিতথী 
পজরজস্জতশত জিজিধ প্রজতকূলতার মশধ্ জদশয় এই প্রকশপির কাি র্মশক নগশে। ক্রমে অজতমাজর-
অিস্ান্তশর পূশিষের মতই কাি শুরু করার সিষোত্মক প্রশচষ্টা চলশে। সকল শুভােুধ্ায়ী ও আগ্রহী 
গশিষকশদর সজদছোর প্রত্াো কশর এই প্রকপি। এই িে-গশিষো প্রকপিটি সম্বশন্ জিস্াজরত 
িােশত ন�াগাশ�াগ করুে www.cltcsnsou@gmail.com এই ই-নমইল-এ।
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