
৪র্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে অেুতিি বঙ্গতবদ্যা উৎসতেম্মদ্থশরীতি তবষয়ক তবম্মশষ 

অতিম্মবশম্মের প্রতিম্মবদ্ে  

২০১৫ সাম্মলর তিম্মসম্বর মাম্মস র্াপাম্মের ট াতকওম্মি অেুতিি চিুর্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে বঙ্গতবদ্যা উৎসতেম্মদ্থশরীতির 
খসড়া তেম্ময় একত  তবম্মশষ অতিম্মবশে অেুতিি হয়। ইতিপূম্মবথ অেুতিি কম্ময়কত  কমথশালা এবং প্রার্তমক খসড়া তেম্ময় তবতিন্ন 
পর্থাম্ময় গৃহীি তবম্মশষজ্ঞম্মদ্র মিামম্মির তিতিম্মি ি. অতমিাি চক্রবিথী এবং শ্রী িময় য় তসংহ মহাপাত্র এই অতিম্মবশম্মে তবচার্থ 
খসড়াত    প্রস্তুি কম্মরে। বাংলাম্মদ্ম্মশর তবশ্বতবদ্যালয় অেুদ্াে আম্ময়াম্মগর সিাপতি অিযাপক আবু্দল মান্নাম্মের সিাপতিম্মে অেুতিি 
এই অতিম্মবশম্মে তবসৃ্তি আম্মলাচোয় অংশগ্রহণ কম্মরে অিযাপক অতময় টদ্ব, অিযাপক দ্ং ইউ টেে, অিযাপক আতেসুজ্জামাে, 
অিযাপক পতবত্র সরকার, অিযাপক বরুণ কুমার চক্রবিথী, বাংলা একাম্মিমীর মহাপতরচালক শামসুজ্জামাে খাে,  অিযাপক 
িম্মপািীর িট্টাচার্থ, অিযাপক টমাহেদ্ ইউসুফ তসতিক, অিযাপক ফরর্াো ইসলাম, অিযাপক শুিা চক্রবিথী দ্াশগুপ্ত, অিযাপক 
রতফক উল্লাহ খাে, অিযাপক সেৎ কুমার েস্কর, অিযাপক সুচতরিা বম্ম্যাপািযায়, অিযাপক টবলা দ্াশ, অিযাপক খাম্মলদ্ 
টহাম্মসইে, অিযাপক টশায়াইব তর্ব্রাে প্রমুখ।  
অতিম্মবশম্মে টবশ তকেু সংম্মশািে প্রস্তাতবি হয়। এর মম্মিয অম্মপক্ষাকৃি গুরুেপূণথ দু্ত  সংম্মশািেী প্রস্তাম্মবর একত  তেল টরতিও 
অেুিাে-এর সমূ্পণথ উপস্থাপো তবষয়ক, তিিীয়ত  তেল গ্রন্থপতিম্মি গ্রম্মন্থর প্রর্ম প্রকাশ বা সংস্করম্মণর প্রকাশকাম্মলর উম্মল্লখ 
তবষয়ক। এোড়াও তসদ্ধান্ত হয় টর্ পরবিথী পর্থাম্ময় বাংলাম্মদ্ম্মশ এবং িারম্মি দু্ত  কমথশালা আম্ময়ার্ে কম্মর খসড়াত  চূড়ান্ত কম্মর 
বাংলাম্মদ্ম্মশ বাংলা একাম্মিমী এবং িারম্মি আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ উৎসতেম্মদ্থশরীতিত  প্রকাশ করম্মব।  
 

সংম্মর্ার্েঃ 
৪র্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মের ‘সারসংম্মক্ষপ সংকলম্মে’ প্রকাতশি তবম্মশষ অতিম্মবশম্মের  প্রস্তাবো--   
 

Bengali Style Manual 
Preparation of a Style Manual for Research Writings in Bengali is one of the most important signature 
projects of the International Society of Bengal Studies. In 2011, during the 2nd International Congress 
of Bengal Studies held in Dhaka, Prof. Pabitra Sarkar proposed that such a Manual be prepared. 
International Society of Bengal Studies accepted the proposal and decided to formulate the Manual.  
In November, 2013, Atanu Saha, Jadavpur University, presented an outline for the Style Manual in 
a workshop organized by the ISBS. The draft was based on a survey of the APA, Chicago, and Sher 
Bangla Agricultural University Manuals. In January, 2014, in an International Seminar held in the 
University of Delhi, Amitava Chakraborty presented a different outline in two separate sessions, one 
on Style Manual for Bengali and another on Style Manual for Indian Languages. The new model was 
formulated based on a survey of the Manuals of the Modern Language Association of America, 
Suinbern Harvard, American Medical Association, and French Higher Education Department, in 
addition to the manuals surveyed for the 2013 outline. Further questions on basic referencing-format 
were formulated through these sessions for seeking input from scholars of various disciplines and 
from other Indian languages. In April, 2014, a Workshop on Style Manual for Research Writings in 



Indian Languages was organized by Amitava Chakraborty in the Department of Modern Indian 
Languages and Literary Studies, University of Delhi. Pre-workshop research included survey of 
additional resources like the Citavi software and Hinweisezum Abfassen wissenschaftlicher Arbeiten 
used for research writings in German, Guideline for graduate students and Style Sheet for Papers in 
Linguistics used for research writings in Spanish, and seeking individual feedback from scholars and 
editors of Bengali, English, Tamil, Hindi, Telugu, Spanish, and French. The most important aspect of 
this pre-workshop research was a detail study of The Information and documentation — Guidelines 
for bibliographic references and citations to information resources of the International 
Standardization Organization, Geneva. Based on the reports of the survey and feedbacks received, a 
comprehensive model was prepared in the workshop. This was followed by the preparation of the 
Final Draft in 2015 based on the formulation arrived at through such survey, seminar sessions, 
workshop and feedback and specific issue-based consultation with the head of the Editorial Services 
of the Modern Language Association of America.   
This draft will be discussed in the proposed panel of eminent Bengali scholars and academic 
administrators for finalizing the Style Manual for Bengali for publication by the International Society 
of Bengal Studies.  
Usuada, M. et al (eds): (2015): Abstract Book, The 4th International Congress of Bengal Studies, 2015, 
Tokyo: The 4th International Congress of Bengal Studies (2015) Japan Committee, 281 
 
৪র্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মের তবম্মশষ অতিম্মবশম্মে উপস্থাতপি খসড়ার সূচক প্রতিম্মবদ্েঃ  

বঙ্গতবদ্যা উৎসতেম্মদ্থশরীতি প্রণয়ম্মের উম্মদ্যাগ সম্পতকথি প্রতিম্মবদ্ে 

২০১১ 

বাংলায় গম্মবষণামূলক প্রকাশোয় বযবহাম্মরর র্েয একত  মােয বাংলা তলখেরীতি প্রস্তুি করার প্রস্তাব ২০১১-এ ঢাকায় অেুতিি 
তিিীয় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে টেওয়া হয়। ওই সম্মেলম্মের সময় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ-এর উপম্মদ্ষ্টাম্মদ্র সিায় 
অিযাপক পতবত্র সরকার এই প্রস্তাব টদ্ে। সিায় অিযাপক ৎসুম্ময়াতশ োরা, অিযাপক আতেসুজ্জামাে, অিযাপক বরুণ কুমার 
চক্রবিথী, অিযাপক সুিপা িট্টাচার্থ, অিযাপক শামসুজ্জামাে খাে এবং অিযাপক রতফকুল্লাহ খাে উপতস্থি তেম্মলে। প্রস্তাবত ম্মি 
সকম্মলই সেতি র্াোে এবং অিযাপক পতবত্র সরকাম্মরর সিাপতিম্মে এই মােয গম্মবষণাপত্র তলখেরীতিপ্রস্তুি করার র্েয একত  
কতমত  গঠে করা হয়।  

২০১৩ 

২০১৩-টি িৃিীয় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মের প্রস্তুতিপম্মবথ এতবষম্ময় আবারও উম্মদ্যাগ টেওয়া হয়। র্াদ্বপুর তবশ্বতবদ্যালম্ময়র 
শ্রী অিেু সাহাম্মক দ্াতয়ে টদ্ওয়া হয় অিযাপক পতবত্র সরকাম্মরর তেম্মদ্থশোয় এ-তবষয়ক একত  খসড়া প্রস্তুি করার। ২০১৩-র 



১৮ েম্মিম্বর খসড়াত  তেম্ময় আম্মলাচোর র্েয র্াদ্বপুর তবশ্বতবদ্যালম্ময় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ-এর পক্ষ টর্ম্মক তবম্মশষজ্ঞম্মদ্র 
একত  সিার আম্ময়ার্ে করা হয়। টসতদ্েই তবম্মকম্মল আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ-এর তেম্মদ্থশক সতমতির সিায় খসড়াত  
আবাম্মরা উপস্থাতপি হয়। এ তপ এ, তশকাম্মগা মযােুয়াল, পারদু্য রাইত ং লযাব, এবং টশর বাংলা কৃতষ তবশ্বতবদ্যালম্ময়র 
তলখেরীতিগুতলর তিতিম্মি এই খসড়াত  প্রস্তুি করা হয়। 

 

তবসৃ্তি আম্মলাচোর পর টসতদ্েই তসদ্ধান্ত টেওয়া হয় টর্ িৃিীয় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে অংশগ্রহণকারীম্মদ্র কাে টর্ম্মক 
এই খসড়াত  সম্পম্মকথ তলতখি মিামি র্ােম্মি চাওয়া হম্মব। টসতদ্ে আম্মরা তসদ্ধান্ত হয় টর্ ২০১৪-টি িারি ও বাংলাম্মদ্ম্মশর 
কম্ময়কত  উচ্চতশক্ষা প্রতিিাম্মের সহম্মর্াতগিায় আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ এতবষম্ময় আম্মলাচোচক্র এবং কমথশালার আম্ময়ার্ে 
করম্মব র্াম্মি তবম্মশষজ্ঞ এবং গম্মবষকম্মদ্র মিামি তেম্ময় একত  মােয বাংলা গম্মবষণাপত্র তলখেরীতি চূড়ান্ত করা র্ায়। তলতখি 
মিামি টচম্ময় খসড়াত  আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ-এর ওম্ময়বসাইম্ম  টদ্ওয়া হয় এবং িারি ও বাংলাম্মদ্ম্মশর তবতিন্ন 
তবশ্বতবদ্যালম্ময়র অিযাপকম্মদ্র কাম্মেও খসড়াত  পাঠাম্মো হয়।  

২০১৪ 

১১ র্ােুয়াতর, ২০১৪-য় তদ্তল্ল তবশ্বতবদ্যালম্ময় বাংলা পড়াম্মোর পঞ্চাশ বের পূতিথ উপলম্মক্ষ আম্ময়াতর্ি এক আন্তর্থাতিক সম্মেলম্মের 
অংশ তহম্মসম্মব আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা পতরষৎ বাংলা গম্মবষণাপত্র তলখেরীতি অতিম্মবশে আম্ময়াতর্ি হয়। এম্মি িারি, বাংলাম্মদ্শ, 

তচে ও র্াপাম্মের প্রতিতেতিরা অংশগ্রহণ কম্মরে। অতিম্মবশম্মে অতমিাি চক্রবিথী এই উম্মদ্যাম্মগর তবতিন্ন পর্থায় সম্পম্মকথ 
অংশগ্রহণকারীম্মদ্র অবগি কম্মরে এবং বিথমাম্মে আন্তর্থাতিক মহম্মল প্রচতলি স্টাইল তশ গুতলর মম্মিয টমা  সািত  গম্মবষণাপত্র 
তলখেরীতি তেম্ময় িুলোত্মক আম্মলাচো কম্মরে। এম্মি র্াদ্বপুম্মর অেুতিি কমথশালায় আম্মলাতচি তলখেরীতিগুতলর অন্তগথি এ তপ 
এ এবং তশকাম্মগা মযােুয়াল োড়াও র্াদ্বপুম্মর অেুতিি কমথশালায় অোম্মলাতচি মিােথ লযাঙু্গয়ার্ অযাম্মসাতসম্ময়শে অব্ 
অযাম্মমতরকামযােুয়াল, সুযইেবােথ হািথািথ স্টাইল, অযাম্মমতরকাে টমতিকযাল অযাম্মসাতসম্ময়শে মযােুয়াল, ফরাসী উচ্চতশক্ষা দ্প্তর প্রচাতরি 
তলখেরীতি, এবং টেে-এ প্রচতলি তলখেরীতির আম্মলাচো করা হয়। িারপর প্রস্তাতবি বাংলা গম্মবষণাপত্র তলখেরীতিরতবতিন্ন 
তদ্ক তেম্ময় তবসৃ্তি আম্মলাচো হয়।  

এই আম্মলাচোচম্মক্রই ১২ র্ােুয়াতর-ম্মি অেুতিি আম্মরকত  অতিম্মবশম্মে তবতিন্ন িারিীয় িাষার তবম্মশষজ্ঞম্মদ্র উপতস্থতিম্মি িারিীয় 
িাষায় গম্মবষণাপত্র তলখেরীতি সম্পম্মকথ একত  সামতগ্রক প্রস্তাব উত্থাপে কম্মরে অতমিাি চক্রবিথী। টসই অতিম্মবশম্মেই অিযাপক 
পতবত্র সরকার এবং অতমিাি চক্রবিথীর সম্পাদ্োয় িারিীয় িাষায় গম্মবষণাপত্র তলখেরীতির একত  খসড়া প্রস্তুি এবং প্রকাশ 
করার তসদ্ধান্ত হয়। ১৭ এতপ্রল, ২০১৪-ম্মি তদ্তল্ল তবশ্বতবদ্যালম্ময়র আিুতেক িারিীয় িাষা ও সাতহিযতবদ্যা তবিাম্মগ িারিীয় িাষায় 
গম্মবষণাপত্র তলখেরীতির খসড়া তেম্ময় একত  কমথশালা আম্ময়াতর্ি হয়। টসই কমথশালায় তবতিন্ন িারিীয় িাষার সম্পাদ্ক ও 
অিযাপকম্মদ্র উপতস্থতিম্মি তবতিন্ন তলখেরীতির িুলোমূলক আম্মলাচোর তিতিম্মি িারিীয় িাষার র্েয উপরু্ক্ত তলখেরীতি তেম্ময় 
টবশ তকেু েীতিগি তসদ্ধান্ত টেওয়া হয়।   

এরই পাশাপাতশ বঙ্গতবদ্যার অিযাপক-গম্মবষকম্মদ্র কাে টর্ম্মক তলখেরীতিত  সম্পম্মকথ মিামি টেওয়ার প্রতক্রয়া অবযাহি র্াম্মক।  

২০১৫ 



এসব আম্মলাচোর তিতিম্মি ২০১৫-র টসম্মেম্বম্মর বিথমাে প্রার্তমক সংকলেত  প্রস্তুি কম্মরম্মেে অতমিাি চক্রবিথী ও িময় য় তসংহ 

মহাপাত্র । খসড়াত  চূড়ান্ত করা হম্মব ২০১৫-র তিম্মসম্বম্মর র্াপাম্মের ট াতকওম্মি অেুতিিবয চিুর্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে 
টর্াগদ্ােকারী তবম্মশষজ্ঞ-গম্মবষকম্মদ্র মিামম্মির তিতিম্মি সম্মেলম্মে আম্ময়াতর্িবয বঙ্গতবদ্যা উৎসতেম্মদ্থশরীতি অতিম্মবশম্মে। ওই 
অতিম্মবশম্মের তিতিম্মিই বিথমাে সংকলম্মের সম্পাদ্ক তহম্মসম্মব বঙ্গতবদ্যা উৎসতেম্মদ্থশরীতি উপসতমতি চূড়ান্ত করা হম্মব। 

খসড়ার বিথমাে রূপত  চূড়ান্ত করার তবতিন্ন পর্থাম্ময় অম্মেম্মকই িাাঁম্মদ্র মিামি র্াতেম্ময়ম্মেে। িাাঁম্মদ্র মিামি কখম্মো আমরা 

গ্রহণ কম্মরতে, কখম্মো করম্মি পাতরতে। এই প্রতক্রয়ায় আমাম্মদ্র গৃহীি তসদ্ধান্তগুতলর পশ্চাদ্পম্ম  সতক্রয় রু্তক্তগুতলও তবম্মশষজ্ঞম্মদ্র 

তবম্মবচোর র্েয এই খসড়ার টশম্মষ সংকতলি হম্ময়ম্মে।  

মম্মে রাখম্মি হম্মব টর্ এই রীতিত  অপতরবিথেীয় েয়। বিথমাে খসড়াত  অেুম্মমাতদ্ি হম্ময় প্রকাতশি হম্মলও তবতিন্ন সংস্করম্মণ 

তেয়মাবতল সংম্মশািে, গ্রহণ ও বর্থম্মের প্রতক্রয়াত  অবশযই সচল রাখম্মি হম্মব। এই খসড়াত র প্রতমতিকরম্মণর র্েয প্রম্ময়ার্ে 

উৎসাহী োত্র-োত্রী, গম্মবষক ও অিযাপম্মকর সতক্রয় অংশগ্রহণ। তেয়তমি িাাঁম্মদ্র মিামি আহ্বাে ও তবম্মবচোর মািযম্মম তেতদ্থষ্ট 

সমম্ময়র বযবিাম্মে েিুে সংস্করণ পতরকল্পো ও প্রকাম্মশর র্েয একত  স্থায়ী সম্পাদ্ো-পষথদ্ এবং গম্মবষক-পষথদ্ও িাই আসন্ন 

চিুর্থ আন্তর্থাতিক বঙ্গতবদ্যা সম্মেলম্মে গঠে করা হম্মব।  

 


