'জািত, িল ও সংখ ালঘুেদর ক কের পি মব ও বাংলােদেশ িকছু সমসামিয়ক িবষেয়র
অে ষণ’, আ জািতক সে লন, স জিভয়াস কেলজ, কলকাতা, ৩১ শ অে াবর থেক ২রা
নেভ র, ২০১৯।
আহবায়কঃ
ডঃ সবাণী বে

াপাধ ায়, সহকারী অধ াপক, স

জিভয়াস কেলজ, কলকাতা।

জািকর হােসন, নাগিরক উেদ াগ, ঢাকা।
সৗিম দি দার, াধীন চলি

িনমাতা।

ইংরািজ ও বাংলা দুই ভাষােতই সে লন কাযকরী হেব।
িবষেয়র সামি ক পিরচয়ঃ
সা িতক সমেয় পি মবে জািত কি ক বৃি র িত গেবষকেদর কৗতূ হল মাগত বেড় চেলেছ। শখর
বে াপাধ ােয়র গেবষণার কােজর মেধ িদেয় বাংলার জািতেকি ক িবষেয়র স
থম উ ািপত হয়। সই
সময় থেকই জািত স িকত িবিভ িবষেয়র
িলেক িবিভ পেথ িব ািরত করা হেয়েছ- কখেনা
দশভােগর রাজৈনিতক
াপটেক ে র মাধেম, কখেনা উদবা সমস ার মেধ িদেয়, আবার কখনও বা
“বাঙািল মধ িব ” বলেত কী বাঝায় সই
উ াপেনর মেধ িদেয়।
জয়া চ াটািজ ও রমলা সান ােলর উদবা িবষয়ক গেবষণা যিদও জািতর িবষেয় সইভােব আেলাকপাত
কেরিন, তা সে ও তাঁরা উদবা েদর সি য় ভূ িমকার মেধ িদেয়, কীভােব তারা িবিভ সমস ার িশকার হে
সই িবষয়েক তু েল ধেরেছন। এই কােজর মাধ েম তারা পি মবে উদবা ও সা দািয়ক ব াি ে র পাথক েক
সামেন আনেত সফল হেয়েছন। বাংলায় য নতু ন জািতিভি ক বৃি র সূচনা হেয়েছ তা িবিভ
পূণ
ঘটনাবলী ও ি য়ােক বাঝবার ে বশ িকছু পিরবতন এেনেছ। এই বৃি র ক িব র
ু এক অংশ হল
অিবভ বাংলা। জািত ও সংখ ালঘু িবষয়ক
িলর সমসামিয়ক ব াখ ার জন , তােক িব ািরতভােব
তািলকাব করবার েয়াজন। যিদ দশভাগ জািতেভেদর সমস ার সমাধান িছল তেব পি মবাংলায় তা কী
যেথ ভােব সফল হেয়েছ? দশভােগর পর পূব পািক ান / বাংলােদেশর জািতেভদ থার কী অব ার কী
পিরণিত? সমসামিয়ক বাংলােদেশ জািতর স কতটা াসি ক? পি মব ও বাংলােদেশ জািতর বিশ িল
কী কী? এসব অ েল জািত ও সংখ ালঘু কীভােব িনেজেদর মেধ িমথি য়া কের থােক? এই ে সংখ ালঘু
বলেত ধু ধম য় বা ধম য় সংখ ালঘুই নয় বরং ভাষা ও যৗন-পিরচেয়র িভি েত সংখ ালঘুেদর কথাও বলা
যায়। িল িভি ক দৃি ভি কীভােব এই ধরেণর তারতেম র গিতিবদ ােক বুঝেত ও জ ল করেত স ম হয়?
কৃ তপে এই ঘটনা িল যা এই অ েলর দীঘতম ও সমসামিয়ক ইিতহােসর পে অত
পূণ, স িলর
স েক যথাথ ধারণা করা স ব হেব না যিদ এই জািত, িল আর সংখ ালঘু িবষয়ক পাথক িলেক িচি ত না
করা হয়। এই িবষয় িল কীভােব এই অ েলর মানুেষর িতিদনকার জীবেন াসি ক? দিলত এবং িকছু
বিহভূ ত বাংলােদশী গা ীর িবষেয় িকছু সা িতক সংকলন এই িবষয় িলেক তু েল এেনেছ। এই িবষেয় য
সকল
েলা করা যায় তা হলঃ
কীভােব িল িভি ক, জািতিভি ক ও সংখ াভী - সংখ ালঘু
ণীিবন াস মানুেষর জীবন, আকা া, ও
সীমাব তােক পযােলাচনা কেরেছ। এই িবষয় িল কী কী ভােব পা িরত হেয়েছ? এই িবষেয় পি মব ও
বাংলােদেশর িতি য়া কী? কীভােব রাজৈনিতক ধ ানধারণা এই ধরেণর ণীিবন ােসর মাধ েম তির ও

পিরকাঠােমাব হেয়েছ। এই িবষেয় যিদও বাংলােদেশর িতি য়ার িবষয় বশ জ ল তার কারণ বাংলােদশ
এক
ত রা অথচ পি মব ভারতবেষর এক রাজ মা । এছারাও এই অ েল কীধরেনর িতেরাধ
গেড় উেঠেছ?
এই সে লেনর ধাণ অিভ ায় হেলা পি মব ও বাংলােদেশ জািত, িল , ও সংখ ালঘু িবষয়ক িবিভ
াপট িলেক অে ষণ করা। এই িভ িভ
াপেটর িভি েত দুই বাংলােক অে ষণ করা অত
পূণ,
তার কারণ বাংলােদেশ য সংখ ালঘু সমস ার উৎপি হেয়েছ তা পি মবে র রাজৈনিতক ও সামািজক
জীবেনর এক
পূণ অংশ হেয় উেঠেছ। এই ধরেণর অনুস ােনর মেধ িদেয় আমােদর উে শ এক তে র
উপ াপন করা যা এই অ েলর
াপেট জািত, িল ও সংখ ালঘু িবষয় িলেক িবি ভােব নয় বরং সুসংব
িবষয় িহসােব পিরিচিত দেব।
এই িবষেয় গেবষণাধম ব পােঠর জন গেবষক ও সমাজকম েদর আ ান জানােনা হে । ৩০০ শে র এক
সারাংশ ও লখেকর / গেবষেকর সংি
পিরচয়প সেমত এই ইেমল আইিডেত পাঠােনা যােবsxc.conf2019@gmail.com

উে খেযাগ সময়সূিচঃ
সারাংশ জমা দবার শষ তািরখ- ৩১ শ জুলাই, ২০১৯
িনবািচত ব তািলকা কাশ - ১২ই অগা , ২০১৯
স

ূণ িবষয়

(মূল ব ) জমা দবার শষ তািরখ- ১লা অে াবর, ২০১৯

নিথভু করেণর মূল ঃ
আ জািতক অংশ হণকারীেদর জন - ১৫০০/- (ভারতীয় মু ায়)
ভারতীয় অংশ হণকারীেদর জন - ১০০০/- (ভারতীয় মু ায়)
ছা - ছা ী অংশ হণকারীেদর জন - ৫০০/- (ভারতীয় মু ায়)
সে লেন যাগদােনর জন নিথভু করণ আবশ ক।
নিথভু করেণর অ গত- সে লেনর পুি কা, সে লন চলাকালীন িতন িদন জলখাবার ও মধ া েভাজ, এবং
সে লেন যাগদােনর শংসাপ ।
দূর-দূরা

থেক যাঁরা আসেবন তােদর যাতায়াত ভাতা এবং রাে থাকার ব ব া করার পিরক না রেয়েছ।
আ হীরা যাগােযাগ করেত পােরন। তেব িবষয় স ূণ েপ কতৃ পে র িবেবচনাধীন।

