
 

 

 



 
 

 
 

পি�মব� রাজ� না-ধািম�ক মানব সে�লন 
 

পি�মবে�র না-ধািম�ক, মানিবক, যুি�বাদী, িব�ানমন�, 
িনরী�রবাদী মানুষেদর মতামত িবিনময় করার জন� ৮ িডেস�র, 
রিববার সকাল ১০- �বলা ৫ টা সারািদন সে�লেন আ�হীেদর 
উপি�িত ও সকেলর সুিচি�ত মতামত সমৃ� ক�ক আমােদর 
কম�সূিচর সাথ�ক ও সফল �পায়েণ।  
�গাবরডাঙা গেবষণা পিরষৎ (�ীিতলতা গাল�স �ুেলর পােশ) 
 

*সে�লন উে�াধন করেবন ড. পিব� সরকার ( �া�ন উপাচায�, রবী�ভারতী িব�িবদ�ালয় )। 
*িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকেবন িবজয় চ�বত� (স�াদক, আসাম নাগিরক ম�)। 

*সে�লেন কাহন �েযািজত, মৃ�য় ন�ী পিরচািলত �� �দেঘ�র (২৫ িমিনট) কািহনী িচ� 'িপকলু' �দিশ�ত হেব। 
 

*১ িডেস�র চতুথ� ��িত সভার আেলাচ� িবষয়: ৮ িডেস�র সে�লেনর সূিচ �ণয়ন। 
*��িত পয�ােলাচনা (দেূরর �জলার �িতিনিধেদর থাকা, খাওয়া ব�ব�া ইত�ািদ) 

*িব�ান ও যুি�বাদী প�-পি�কার �দশ�নী ও বই �ল      *অথ�      *িবিবধ 
 

অিভন�ন সহ- 
 

*দীপক �মার দা ঁ(�গাবরডাঙা গেবষণা পিরষৎ),* 
*কালীপদ সরকার (মধুসুদনকা� কৃিষ উ�য়ন সমবায় সিমিত, গাইঘাটা),* 

*সু�মার িম�(সাংবািদক ও সমাজকম�),* 
*সুেরশ ��ু(িব�ান �চতনা �ফারাম, মধ�ম�াম),* 
*বি�ম দ� (গণ িব�ান সম�য় ম�, পি�মব�),* 

*অধ�াপক সব�সাচী চে�াপাধ�ায় (ইিতহাস িবভাগ, কল�াণী িব�িবদ�ালয়),* 
*িদলীপ চ�বত� (স�াদক, স�াহ),* 

*মুরাদ �হােসন (হকার সং�াম কিম�),* 
*িবজয় চ�বত�(স�াদক-আসাম নাগিরক ম�),* 

*তাপস সরকার (মছল�পরু িব�ান �চতনা ম�),* 
*অির�ম �দ (এষণা িব�ান ম�,বারাসাত),* 

*ডাঃ িস�াথ� �জায়ারদার (িপপলস অ�ােসািসেয়শন ফর সােয়� এ� এনভায়রণেম�),* 
*তাপস ব�ানািজ�  (স�াদক, �হমা� সাং�ৃিতক সং�া, অেশাকনগর, উ�র ২৪ পরগনা),* 

*মৃণাল সরকার(সমাজকম�, হাবড়া),* 



*পেরশ �দবনাথ(অে�ষা, �গাসাবা, দি�ণ ২৪ পরগনা),* 
*তাপস কর (এিপিডআর), কমল সরকার(মছল�পুর িব�ান �চতনা ম�),* 

*িববত� ন ভ�াচায� (চাকদহ িব�ান ও সাং�ৃিতক সং�া),* 
*�সৗরভ দ� (মু�িচ�া দগু�াপরু),* 

*জয়েদব �দ (িব�ান অে�ষক পি�কা, কাঁচড়াপাড়া),* 
*সুিবনয় পাল (কাঁচড়াপাড়া িব�ান দরবার),* 

*বাসু আচায�(অপরজন পি�কা, নিদয়া),* 
*�দবা�ন দাস (অপরজন পি�কা, নিদয়া),* 

*মৃণাল িব�াস (�তপলু-িমজ� াপরু পিরেবশ ম�),* 
*তাপস �সন(িব�ান �চতনা �ফারাম, মধ�ম�াম),* 

*�কাশ দাস িব�াস (মুিশ�দাবাদ �জলা িব�ান সং�া),* 
*মি�মা রি�ত(মছল�পরু িব�ান �চতনা ম�),* 

*পলাশ মুেখাপাধ�ায়(অেব�ন, �গাবরডাঙা),* 
*অপবূ� কর(িব�ান �চতনা �ফারাম, মধ�ম�াম),* 

*িবদ�ুৎ �মার নাথ(�বলঘিরয়া সুেচতনা একােডিম),* 
*রিফউি�ন আহেমদ(�ধান িশ�ক),* 

*শিম�লা �ঘাষ(কিব ও িশি�কা),* 
*তহমীনা খাতুন (�লিখকা ও সমাজকম�),* 

*অসীম গণ (সমাজকম�, বারাসত),* 
*দীপক চ�বত�(ভারতীয় িব�ান ও যুি�বাদী সিমিত),* 

*রােজশ �শঠ (বলাগড় গণ িব�ান সিমিত, �গিল),* 
*রঘুনাথ কম�কার (শাি�পরু সােয়� �াব, নদীয়া),* 

*রাজা রাউত (জলপাই�িড় সােয়� অ�া� �নচার �াব),* 
*অিমতাভ চ�বত� (�কাচিবহার িব�ান �চতনা �ফারাম),* 

*তাপস িব�াস (পিরেবশ বা�ব ম�, ব�ারাকপরু),* 
*রতন বিণক (িব�ান-�চতনা ম�, হাবড়া ও অেশাকনগর-কল�াণগড় �পৗরা�ল),* 

*�মাজা�ফর রহমান(সমাজকম�,দি�্ণ িদনাজপরু),* 
*সওকত ইকবাল, শমী� সরকার, সুজাতা চ�বত�(সমাজকম�, দি�্ণ িদনাজপরু),* 

*�সফুি�ন ম�ল(�গাপালনগর, উ�র ২৪ পরগনা)।* 
সুনীল িব�াস( �গাবরডাঙা �রেনসাঁ ইনি��উট ) 

মৃ�য় ন�ী( কাহন, কলকাতা ) 
 
                                                                                                 Mob:9064757684 (Dipak Kumar Dan), 

                                                                                                 Mob: 9332005512 (KalipadaSarkar), 
                                                                                                         Mob: 8001087921(Tapas Sarkar), 

Mob: 9674766750 (Arindam Dey), 
Mob: 9433125020 (Sukumar Mitra) 

Mob: 9434015278 (Sourav Dutta) 
Mob: 9474330092 (Joydev Dey)  

 

 
 



খসড়া �িতেবদন: 
 
 
�ািত�ািনক ধম�, ঈ�র বা সব�শি�মান উপরওয়ালার ভাবনা, ভাববাদী িচ�া ও আধ�া�বােদ িব�াসী নন এমন 
�ব�ািনক ব�বােদ িব�াসী িব�ানমন�, �-সং�ারমু�, যুি�বাদী মানিবক �ণস�� মানুষেদর ম� বা 
�নটওয়াক�  �তিরর লে��  না-ধািম�ক মানব সে�লেনর আেয়াজন করা হে�। এছাড়া ‘রােখ হির মাের �ক?’ আর 
‘জীব িদেয়েছন িযিন আহার �দেবন িতিন’-এই দ�ু অ� িব�াস আমােদর �দেশর অিধকাংশ মানুষেক আজও 
আ�� কের �রেখেছ। এই  দইু ভাবনার মূেল �ঠারাঘাত কের মানুষেক সেচতন করাও সে�লেনর অন�তম 
লে��। 
রামেমাহন-িডেরািজও-িবদ�াসাগর-এর সময়কালেক মাথায় রাখেল বলা যায় আধুিনক, �গিতশীল, িব�ানমন� 
সমাজভাবনার সূ�পাত কমেবশী দেুশা বছর। এই সময়কােল �গাটা পিৃথবী-পরাধীন ও �াধীন 
ভারতবষ�(ি�খি�ত)-বত� মােনর পি�মব� নানা ঘাত�িতঘাত, পিরবত� ন ও সংর�ণশীল �াচীন ধ�ানধারনা ও 
সং�ােরর আবেত�  চলমান। বলা যায়, এক িখচুিড় সং�ৃিতর আবেহ িন�ল মাথা �টেছ �� িচ�ার সংকীণ� 
পিরসের। একটা সমাজ তথা সািব�ক জনজীবন যিদ সৃি�শীল, িবকােশা�ুখ উদার সমানািধকােরর ন�ায� সুষম 
জীবনেবােধ উ�ী� থােক, সাম�-�ম�ী-�াধীনতার আদেশ� অিবচল ও দায়ব� থােক, �দনি�ন �মৗল আবশ�ক 
জীবন চািহদার যিদ �কমত �যাগান থােক সকেলর কােছ, ধনী-দির�-�মজীবী িনিব�েশেষ, তাহেল বলা যায় �সই 
সমাজ ব�ব�া আকাি�ত গণতাি�কতার ভারসাম� বজায় �রেখ বহমান। সা�দািয়কতা শূন�-িহংসাবিজ� ত, না-
ধািম�ক-মানবতাবাদী সমাজ গড়ার ল��্ আকাশ�সুম ক�নামা� নয়। মহাকাশ িবজয়-কমিপউটােরর সা�াজ� 
িজন �যুি�-ন�ােনা সােয়�-িব�ান �যুি�র হাজােরা সু ও � ব�বহােরর ভােলাম� আমােদর নজের আেছ। 
অথ�নীিতর নানা �টকচািল সরকাির উ�য়ন ধামাকায় নাগিরক জীবন অিত�, িবপয��। আ�া� আমােদর 
মাতৃভাষা বাংলা। িহি� ভাষার আিধপত�বােদ হাজােরা মাতৃভাষা সংকেটর আশ�ায়। আ�মণ �থেক �রহাই �নই 
আমােদর �দেশর ইিতহাস। পিরেবশ সংকেটর িবপ�তা �মবধ�মান উ�য়েনর আিতশেয�। সািব�ক নগরায়ন 
ভাবনা ও �ভাগবাদ িব� উ�ায়ন �য়াসেক �রাি�ত করেছ। জলবায় ুধম�ঘেটর মেতা অ� আজ আমােদর সামেন 
উপি�ত নতুন �ত�েয়র িদশা রচনায়।১৯৭০ সাল নাগাদ গেড় ওঠা িব�ান আে�ালন-পিরেবশ আে�ালন 
যুি�বাদী িব�ানমন� জীবনচয�া গেড় �তালার এক নতুন সমাজভাবনা আমােদর সামেন হািজর কেরেছ। 
রবীে�া�র িচ�ােচতনার উ�রকােল �জ.িব. এস হলেডন (১৮৯২-১৯৬৪), আ�াহম �কাভুর (১৮৯৮-১৯৭৮), 
অবনীভুষণ �ঘাষ (১৯১৬-২০১৬), �দবী�সাদ চে�াপাধ�ায়(১৯১৮-১৯৯৩) �মুেখর �লখােলিখ, িচ�ােচতনা, 
মাক� সবাদী ব�বাদী দশ�নভাবনা এক নতুন কম�কাে�র সূচনা কের। পি�মবে�র নানা জায়গায় যুি�বাদী 
িব�ান সংগঠন, না-ধািম�ক মানবতাবাদী কায��ম গেড় উঠেত থােক। অেলৗিকক নয় �লৗিকক, ভ� সাধুবােদর 
�ভলিক ফাঁস, সং�ারিনভ� র আচারসব�� �াচীন �দশাচােরর িব�ে� জনমত �াবল� �পেত থােক। অ�িব�ােসর 
�গাঁড়ািম �য কত ভয়ংকর জ�লতার পি�ল আবেত�  মুখ থুবেড় রেয়েছ। এবং তা বাড়েছ। ভারতীয় সংিবধােনর 
ধম�িনরেপ�, ব�ি��াত�বাদ, বাক�াধীনতার �মৗল িবষয়�িল পেদ পেদ ভূ-লুি�ত। আজ যা জ�ির হেয় মাথা 
তুলেছ, তা হল রা�ীয় ধম�স�ােসর িবভীিষকা। এর িব�ে� �ভবুি�স�� মানুেষর �ারা সমাজ জাগরণ �য়াস 
সংগ�ত করা একা�ভােব জ�ির। িক� িকভােব? �সটাই �তা খুঁজিছ। পথ খুঁজিছ নয়া উ�রেণর। �খালা মেন 
িব�ান �চতনায় উ��ু যুি�বাদী মানিবক পদচারণায়।এজন� সমমন� জা�ত মানুষেদর িনেয় এক� 
সারািদেনর সে�লন আেয়াজন করা হেয়েছ। ব� সংগঠন ও ব�াি�ে�র িমিলত �য়ােস আ�ত এই সভায় এক� 
ভিবষ�ৎ কম�প�া (সুিচি�ত ও সব�স�ত) �ণয়ন আ� ল�� িহসােব ি�রীকৃত হেয়েছ। আপিন বা আপনার 
সংগঠেনর পে� িলিখতভােব �ম অনুযায়ী (১,২,৩....এভােব) কম� স�াদেনর ধাপ�িল িচি�ত ক�ন, যােত 
অন�রা �াধীনভােব অনুসরণ করেত পাের। আেলাচ�সূিচেত থাকেব-সব�সাধারেণর সু��ৃাভািবক জীবনাচারণ ও 
িদনযাপন, অথ�ৈনিতক �বষম� নাশ, িশ�া-�া��-চা�িরর িনরাপ�া, নাগিরক হয়রািন মু� জীবন�য়াস, বণ� 
িবেভেদর(জাতপাত) সািব�ক অবলুি�, সব�বাঁধনমু� নারী সমাজ-নারী �াধীনতার �িত�িত, সরকাির �য়ােস 
�কাথাও �কানও ধম�পালন নয়, �জ�ািতষমু�-ভ�ািমমু� নাগিরক জীবন ও আরও ব� �াসি�ক 



িবষয়সমূহ।সা�িতক বছর�িলেত আমরা উে�েগর সে� ল�� কেরিছ দিলত, িন�বেণ�র দির� মানুেষর উপর 
িনপীড়ন, ব�াি�গত খাদ�াভােসর উপর আঘাত, সংখ�ালঘু িবেশষ কের মুসিলম স�দােয়র উপর িনয�াতন এক 
ভয়াবহ আকার ধারণ কেরেছ। তথাকিথত লাভ িজহােদর িব�ে� সুপিরকি�তভােব গণবব�রতা �� হেয়েছ 
�দেশর িবিভ� �াে�। সংঘ পিরবােরর অ�ােজ�া িহেসেব রা�ীয় মদেত এই গণবব�রতা চলেছ। 
আসুন পার�িরক সহেযািগতা-সহমিম�তার �মলব�েন আমরা গেড় তুিল এক নতুন সমাজ আদশ� �পায়েণর নয়া 
শপথ। ি�চািরতা �ঝেড় �ফেল িনেজেক মু� ক�ন সকােলর �রৗ��াত আেলাক িকরেণ। আমরা সফল হব-এই 
�ত�য় �বােধ আমরা সেচতন। 
 

আেলাচ�সূিচ: 
 
 
১) ধেম�র নােম নাগিরক জীবেনর সু�তা, সামািজকতা, নাগিরক� খািরজ ইত�ািদ অমানিবক কম�সূিচ �নওয়া 
যােব না। 
২) খাদ�, ব�, বাস�ান-িশ�াদ-িচিকৎসা ইত�ািদ জ�ির পিরেষবা �িত� নাগিরেকর জন� সুিনি�ত করা। 
৩) িবদ�ালয়, মহািবদ�ালয় সহ িবিভ� পাঠ�েম ধম�য় অ��, �-সং�ােরর পে�ট �চার  ও ইিতহাস িবকৃিতর 
সব�া�ক িবেরািধতা করা। 
৪) ব�ি�গত নাি�ক জীবন আচরেণ সমােজর নাক গলােনা চলেব না। পাড়া সািলিশ, গণিপটুিন, ব�ি�গত 
আ�মণ ব� করার ��ীে� �শাসিনক সি�য়তা িবষেয় আেলাচনা। 
৫) সরকাির সম� �িত�ােন ধম�য় উৎসেবর সংগ�তভােব িবেরািধতা করা। 
৬) িনরী�রবােদর �চােরর জন� প�িত বা পেথর স�ান ও পরামশ� �হণ। 
৭) আ�ঃ ধম� বা ধম�িনরেপ� িববাহ. ডাইিন হত�া, সংখ�ালঘু িনয�াতন, দিলত-অথ�ৈনিতকভােব দবু�ল ��িণর উপর 
�শাষণ ও আঘাত বে� আেলাচনা ও তােদর িবপেদ পােশ দাড়ঁােনা। 
৮) তথাকিথত ‘লাভ িজহাদ’-এর তে�র িব�ে� আ�ঃধম� বা ধম�িনরেপ� িববােহর দ�িতেদর পােশ দাঁড়ােনা। 
৯) পদিব িবেলােপর পে�  �চার চালােনা। 
পদিবহীন নতুন �জ�েক উৎসািহত করা। কারণ পদিবর সে� ধম� ও জাত পিরচয়টা আমােদর সমাজ ব�ব�ায় 
অ�া�ীভােব জিড়েয় রেয়েছ। 
১০) িহ� ুসমাজ আচরেণ জাতপাত সহ ব�িবধ অ-মানিবক আচরণ বে� কায�করী পদে�তপ �হণ িবষেয় 
আেলাচনা। 
 

�ধান উে�শ� ও ল��  সমূহ: 
 
১) ধম�মু� সং�ৃিতর লে�ূ ধম�য় উৎসেবর িবক� �ব�ািনক যুি�বাদী-মানিবক সং�ৃিত গেড় �তালা। 
২) সরকাির তহিবল �থেক �কানও ধম�য় অনু�ােন আিথ�ক সহেযািগতা করা চলেব না। ধম�িনরেপ� রাে� 
সরকার �ত��ভােব ধম� পালেন উৎসাহ �যাগােত পাের না। ধম�য় অনু�ােনও সরকােরর �িতিনিধ� �থেক 
িবরত থাকেত হেব। 
৩) সংিবধােনর ৫১(এ)(এইচ) �মৗিলক কত� ব� ধারার আেলােক িব�ানমন�তার �চার। 
৪) যুি�বাদী, িব�ানমন�, না-ধািম�ক �চার সংগঠন�িলেক �জারদার করা, বৃহ�র জনমানেসর কােছ ব�ব� 
�পৗঁেছ �দওয়া। 



৫) যাবতীয় �লখােলিখ(গ�, কিবতা, উপলন�াস, �ব�, রম�রচনা, সংবাদ, িফচারমূলক রচনা, �ব�ািনক 
রচনািদ, নাটক, ক� িব�ান, িচ�প�, ইিতহাস, আ�িলক ইিতহাস ও �লাক-সং�ৃিত চচ� া) সত� কভােব ভি�বাদ, 
পজূাচন�া, অেলৗিকক কািহনী বজ� ন করা। 
৬) ব�ি�গত ও পািরবািরক জীবনচয�ায় না-ধািম�ক জীবন �য়ােসর ঐিতহ� গেড় �তালা। যাবতীয় তািবজ-
মাদিুল-�হর�-আনু�ািনক ধম�পালন দঢ়ৃতার সে� বজ� ন করা। িব�ানকম�েদর ি�চািরতা বজ� ন করা। ি�-চািরতা 
কী ও �কন?-এ িবষেয় �বৗি�কভােব সজাগ হওয়া। 
৭) সংবাদপ�, িলটল ম�াগািজন, সামিয়কী, �রিডও, �িভ, �হায়াটস অ�াপ, �ফসবুক-সহ নানা �সাস�াল 
িমিডয়ােক কােজ লািগেয় িবক� সাং�ৃিতক িব�ব �পায়েণর �য়াসেক �জারদার করা। 
৮) পি�মবে�র সব�� না-ধািম�ক জনিব�ান কম�সূিচেক �জারদার করা। অেলৗিকক নয় �লৗিকক-�চার 
অনু�ানেক নব�েপ সংেশািধত কের �িশি�নত িব�ানকম� �তির করা। িসিড/িডি়ভিড/সংকলন �� ব�াপকভােব 
�কাশ করা। নতুন িচ�ার �খারাক �জাগােনা। বুক�ল �খালা বইেমলা�িলেত। 

 
সহায়ক কম�সূিচ 

 
 
১)যুি�বাদী-িব�ানমন�-না-ধািম�ক িবষয়ক বই-প�, পি�কার �দ�শনী। সকল সংগঠন ও ব�ি�েক তাঁর সং�হ 
�থেক বই, প�-পি�কা আনার জন� িবেশষভােব অনুেরাধ করা হে�। 
 
২) যুি�বাদী-িব�ানমন�/না-ধািম�ক সংগঠন সমূেহর তািলকা �ণয়ন(Bio data/Report of activities সহ)-
এক� বই �কাশ করা হেব।যােত সব সংগঠন পর�েরর সে� �যাগসূ� গেড় তুেল �জারদার আে�ালেনর 
কম�ভাবনা গেড় তুলেত পাের। 
 
৩) এই সে�লন পি�মবে�র সবক� �জলার �জলা, মহ�মা ও �ক�ের একেশা বা তার �বিশ সে�লন আগািম 
এক বছের অনুি�ত করা। এজন� আ�ায়ক তািলকা �ণয়ন করেত হেব। �ত�েণািদতভােব একােজ িনেজেদর যু� 
করার জন� আ�ান জানােনা হে�। 
 
৪) এক� শি�শালী ও কায�কর মুখপ�(Journal) �কাশ করা। যার �চার সংখ�া হেব নূ�নতম দ’ুহাজার বা তার 
�বিশ। এর জন� তহিবল সং�েহর উেদ�াগ সে�লন �থেকই িনেত হেব। মুখপ� পিরচালনার জন� দ� 
স�াদকম�লী িনব�াচন করেত হেব। �ত�েণািদতভােব এই স�াদকম�লী গ�ত হওয়া িবেশষ জ�ির। 
 
৫) �য সব যুি�বাদী-িব�ানমন�/িনরী�রবাদী/না-ধািম�ক সংগঠন দীঘ�িদন ধের কাজ করেছন, তােদর মেধ� 
আ�ঃ �যাগােযাগ বৃি� ও ম�(�নটওয়াক� )-�ক শি�শালী করার উেদ�াগ �হণ। 
 


