
বাংলা গেবষণাপ  িলখনরীিত িমিতকর ণর উেদ াগ 

২০১১ 

বাংলায় গেবষণামূলক কাশনায় ব বহােরর জন  একিট মান  বাংলা িলখনরীিত ত করার াব ২০১১-এ 

ঢাকায় অনুি ত ি তীয় আ জািতক ব িবদ া সে লেন নওয়া হয়। ওই সে লেনর সময় আ জািতক ব িবদ া 

পিরষৎ-এর উপেদ ােদর সভায় অধ াপক পিব  সরকার এই াব দন। সভায় অধ াপক ৎসুেয়ািশ নারা, 

অধ াপক আিনসু ামান, অধ াপক ব ণ কুমার চ বতী, অধ াপক সুতপা ভ াচায, জনাব শামসু ামান খান, এবং 

অধ াপক রিফকু াহ খান উপি ত িছেলন। াবিটেত সকেলই স িত জানান এবং অধ াপক পিব  সরকােরর 

সভাপিতে  এই মান  গেবষণাপ  িলখনরীিত ত করার জন  একিট কিমিট গঠন করা হয়।  

২০১৩ 

২০১৩- ত তৃতীয় আ জািতক ব িবদ া সে লেনর িতপেব এিবষেয় আবােরা উেদ াগ নওয়া হয়। যাদবপুর 

িব িবদ ালেয়র  অতনু সাহােক দািয়  দওয়া হয় অধ াপক পিব  সরকােরর িনেদশনায় এ-িবষয়ক একিট 

খসড়া ত করার। ২০১৩-র ১৮ নেভ র খসড়ািট িনেয় আেলাচনার জন  যাদবপুর িব িবদ ালেয় আ জািতক 

ব িবদ া পিরষৎ-এর প  থেক িবেশষ েদর একিট সভার আেয়াজন করা হয়। সিদনই িবেকেল আ জািতক 

ব িবদ া পিরষৎ-এর িনেদশক সিমিতর সভায় খসড়ািট আবােরা উপ ািপত হয়। এ িপ এ, িশকােগা ম ানুয়াল, 

পারদু  রাইিটং ল াব, এবং শর বাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয়র িলখনরীিত িলর িভি েত এই খসড়ািট ত করা হয়। 

িব ৃত আেলাচনার পর সিদন িস া  নওয়া হয় য তৃতীয় আ জািতক ব িবদ া সে লেন অংশ হণকারীেদর 

কাছ থেক এই খসড়ািট স েক িলিখত মতামত জানেত চাওয়া হেব। 

সিদন আেরা িস া  হয় য ২০১৪- ত ভারত ও বাংলােদেশর কেয়কিট উ িশ া িত ােনর সহেযািগতায় 

আ জািতক ব িবদ া পিরষৎ এিবষেয় আেলাচনাচ  এবং কমশালার আেয়াজন করেব যােত িবেশষ  এবং 

গেবষকেদর মতামত িনেয় একিট মান  বাংলা গেবষণাপ  িলখনরীিত চূড়া  করা যায়।  

২০১৪ 

িদি  িব িবদ ালেয় আেলাচনা 

১১ জানুয়াির, ২০১৪-য় িদি  িব িবদ ালয় বাংলা পড়ােনার প াশ বছর পূিত উপলে  আেয়ািজত এক আ জািতক 

সে লেনর অংশ িহেসেব আ জািতক ব িবদ া পিরষৎ বাংলা গেবষণাপ  িলখনরীিত অিধেবশন” আেয়ািজত হয়। 

এেত ভারত, বাংলােদশ, িচন ও জাপােনর িতিনিধরা অংশ হণ কেরন। অিধেবশেন অিমতাভ চ বতী এই 

উেদ ােগর িবিভ  পযায় স েক অংশ হণকারীেদর অবগত কেরন এবং বতমােন আ জািতক মহেল চিলত 

াইল িশট িলর মেধ  মাট সাতিট গেবষণাপ  িলখনরীিত িনেয় তুলনা ক আেলাচনা কেরন। এেত যাদবপুের 



অনুি ত কমশালায় আেলািচত িলখনরীিত িলর অ গত এ িপ এ এবং িশকােগা ম ানুয়াল ছাড়াও যাদবপুের 

অনুি ত কমশালায় অনােলািচত মডান ল া ুয়াজ অ ােসািসেয়শন অ   অ ােমিরকা ম ানুয়াল, সু ইনবান হাভাড 

াইল, অ ােমিরকান মিডক াল অ ােসািসেয়শন ম ানুয়াল, ফরাসী উ িশ া দ র চািরত িলখনরীিত, এবং ন-

এ চিলত িলখনরীিতর আেলাচনা করা হয়। তারপর ািবত বাংলা গেবষণাপ  িলখনরীিতর িবিভ  িদক িনেয় 

িব ৃত আেলাচনা হয়। আেলাচনাচে  উপি ত িছেলন অধ াপক পিব  সরকার, িদি  িব িবদ ালেয়র অধ াপক 

জয় ী চে াপাধ ায়, অধ াপক নি তা বসু, ড. িশ া চৗধুরী, ড. শিম া সন, ড. মতী চ বতী,  ড. ক না 

কীিত, ড. মুি  মহ দ ইউনুস,  ড. অ রা চৗধুরী, ড. ইি তা দ, এবং বধমান িব িবদ ালেয়র অধ াপক িশব ত 

চে াপাধ ায়,  জাপােনর িহেরািশমা িব িবদ ালেয়র ড. মাসািহেকা তাগাওয়া, িচেনর বিজং িব িবদ ালেয়র ড. িশং 

ঝাং, বাংলােদেশর শাহজালাল িব ান ও যুি  িব িবদ ালেয়র ড. জােয়দা শরিমন ও ড. ফরজানা িসি কা।  

ওেয়বসাইেটর মাধ েম মতামত চাওয়া 

ইিতমেধ  ব িবদ া  গেবষণাপে  ব বহােরর জন  একিট অ বতী গেবষণাপ  িলখনরীিত ওেয়বসাইেট দওয়া হয় 

এবং ব বহারকারীেদর মতামত জানেত চাওয়া হয়।  

২০১৫ 

বতমান খসড়া এবং ভিবষ ৎ পিরক না 

২০১৪-এর নেভ র-িডেস ের এই অ বতী িলখনরীিতিট িনেয় এবং ইিতমেধ  আেয়ািজত আেলাচনা িলেত িচি ত 

িদক িলেক  িদেয় িলখনরীিতর বতমান খসড়ািট তির কেরেছন ত ণ গেবষক ত য় িসংহ মহাপা  এবং 

অিরিজৎ কু ু ।  

এই খসড়ািট িনেয় আ জািতক ব িবদ া পিরষৎ-এর সদস েদর এবং গেবষকেদর মতামত জানার জন  খসড়ািট 

সংগঠেনর ওেয়বসাইেট দওয়া হেয়েছ। এছাড়া িবিভ  গেবষণাপি কার স াদক, ব িবদ া-র স াদকীয় দল, 

অন ান  িবেশষ , িবিভ  িবভােগর কােছ খসড়ািট পাঠােনা হেয়েছ এিনেয় আেলাচনা কের তাঁেদর মতামত 

জানাবার অনুেরাধসহ।  

তাঁেদর মতামেতর িভি েত এই আেলাচনা এিগেয় িনেয়  চূড়া  খসড়া তির কের ২০১৫-এর িডেস ের অনুি তব  

আ জািতক ব িবদ া সে লেন গেবষণাপ  িলখনরীিত চূড়া  করা হেব।  


