
Research workshop for Archaeology students 

ুযাতত্ত্ব  গবফলণায কভ ারা - পাস্ট  গ্র্যাজবুেট  ও গবফলণায 

ছাত্রছাত্রীবদয  জনয 

ুযাতত্ত্ব  এভন একটা বফলে মাবত বনশ্চিতবাবফ ঔবনবফবক ভবেয ও চচায  

প্রবাফ  যবেবছ। ভকারীন বফশ্ববফদযারে  বক্ষায  পপ্রবক্ষবত , ুযাতত্ত্ব  বনবে 

গবফলণা ও াবানায বযয পফীযবাগ পক্ষবত্র  ইবতা বফবাগগুবরয ভবধযই 

বে থাবক। বাযবত ুযাতত্ত্ব  গবফলণাে ছাত্রছাত্রীবদয  াভবন ংখ্যাতীত 

আকল ণীে  বফলে যবেবছ; বকন্তু  পফীযবাগ পক্ষবত্রই  পফশ্চিক  ও িবতগত 

অফদান ইবতাবয পথবক আব। ুযাতত্ত্ব  গবফলণাে এধযবণয বকছু গুরুত্বূণ  

বফলবেয কথা ভাথাে পযবখ্, আগাভী ২৩প জরুাই, ২০১৮, পত ফাঙ্গাবরাবযয  

নযানার ইশ্চিটটউট অপ এডবািড স্টাবড (NIAS) –এ পাস্ট  গ্র্যাজবুেট  ও 

গবফলণায ছাত্রছাত্রীবদয  জনয একটা কভ ারায আবোজন কযা বেবছ। এই 

কভ ারাে অতীত (ও ফতভান ) বনবে গবফলণায পক্ষবত্র  বফবলবাবফ কীবাবফ 

ুযাতবত্ত্বয  িবতগত প্রবোগ  কযা পমবত াবয তা বনবে ভূরত চচা  বফ।  

 Archaeology is a discipline which has obvious colonial antecedents in India. In the 

contemporary academic context, archaeology is most-often taught within the 

History Departments. Students of Indian archaeology are faced with myriad 

possibilities with respect to research topics, but very often the epistemological 

and methodological contributions are drawn from History. Keeping some of these 

issues in mind, the National Institute of Advanced Studies (NIAS), Bangalore is 

organising a student workshop on the 23rd July 2018. The workshop focuses on 

exploring research on the past (and the present) specifically through 

archaeological methods.  

এই কভ ারাে অংগ্র্বণ ইচু্ছক পাস্ট  গ্র্যাজবুেট  ও গবফলণায 

ছাত্রছাত্রীবক  তায ফতভান  গবফলণায পঝা োঁক/আগ্র্ ও পকন বতবন এই 

কভ ারাে অংগ্র্বণ আগ্র্ী  তা ংবক্ষপ্তবাবফ  বরবখ্ ৫০০-বেয ভবধয 

একটা াযাং (abstract) াঠাবত অনুবযাধ কযা বচ্ছ। তায ফতভান  অথফা 

ববফলযবতয গবফলণায কথা বতবন কীবাবফ বাফবছন, াযাংব তা স্পষ্টবাবফ  তুবর 

ধযা জরুবয। এটা তায গবফলণায পক্ষত্র , বকধযবণয িবত প্রবোগ  কযায 



কথা বাফবছন, বকধযবণয প্রশ্ন /ভযায ওয বতবন গবফলণা কযবছন, এফং 

ববফলযৎ-এ পম কাজ কযবত চান তায খ্া, বত াবয। মবদ কভ ারাে 

অংগ্র্বণ ইচু্ছক এভন পকান ছাত্রছাত্রী  থাবকন পম তায ববফলযবতয 

গবফলণায প্রশ্ন , রক্ষয  ফা আগ্র্ -এয পক্ষবত্র  এখ্নও বিাবে  পৌঁছুবত 

াবযন বন, তবফ বতবন একজন ুযাতাশ্চত্ত্বক  বাবফ কীবাবফ বনবজয ভূরযােন 

কবযন ও এভন একটা ফা দুবটা পকা   মা তাবক উদ্ফুি কবযবছ (এফং 

পকন)- এই বফলবে াযাং বরবখ্ াঠাবত াবযন।       

Students are invited to submit a 500-word abstract outlining reasons for their interest in this workshop 

and current research interest by the 1st April 2018. The abstracts will need to outline how they envision 

their current or future research. This could include study area, methods they plan to use, what questions 

they hope to answer and an outline of the work already done on the subject they are interested in 

pursuing further. In case they have not yet decided on their future research goals, questions or interests, 

they can write about what they perceive as their strengths or weaknesses as archaeologists, one or two 

aspects of the courses they have taken which have interested them and along with reasons.  

একটা বফবলজ্ঞ-এয যাবনর এয ভাধযবভ এই ফ াযাংগুবরা ম াবরাচনা  

কযা বফ। তায ভবধয পথবক ফাছাই কযা ছাত্রছাত্রীবদয  পপ্রাবপয  বরন 

পভবের  (Stanford University, USA), ডঃ স্মবৃত  বযচযণ (NIAS, Bangalore) ও ডঃ 

পভে  কাদাবি  (Independent Researcher, Anthropological Archaeology) াবথ এই 

একবদবনয আবরাচনাভূরক কভ ারাে অংগ্র্বণয জনয অনুবযাধ কযা বফ। 

ুযাতবত্ত্বয  বফলেগত বযবপ্রবক্ষতবক  পকন্দ্র  কবয বফববন্ন  প্রবশ্নয  কথা 

আভযা কীবাবফ বাফবত াবয, এই কভ ারাে ছাত্রছাত্রীবদয  াবথ তায চচা  

বফ। ফাছাই কযা অংগ্র্ণকাযীবদয কাছ পথবক কভ ারায আবগ বকছু 

বনবদষ্ট  পরখ্া অধযেন কযা ও কভ ারাে তাবদয াযাং/কাবজয পপ্রবক্ষবত  

ংবক্ষপ্ত  পপ্রবজবোন (১৫ বভবনবটয ভবধয) এয আা কযা বফ। এই 

কভ ারা  Masters/MPhil ও PhDয  প্রাথবভক  ম াবেয  ছাত্রছাত্রীবদয  কাবছ বফবল 

ােক বত াবয।  

পমাগাবমাবগয টঠকানা – disseminatingarchaeology@gmail.com 

These abstracts will be reviewed by a panel, and selected participants will be invited to participate in a 

one day reading and interactive workshop with Prof Lynn Meskell, (Stanford University, USA) and Dr 

Smriti Haricharan (NIAS, Bangalore) joined by experts such as Dr. Hemanth Kadambi (Independent 

Researcher, Anthropological Archaeology). This workshop is designed to think of questions from the 



disciplinary perspectives of archaeology involving students and early career researchers. Selected 

participants will be expected to complete a set of reading before the workshop as well as prepare short 

(not more than 15 minutes) presentations of their abstract/research for the workshop. This would be, 

particularly, suitable for students pursuing their Masters/MPhil or in the early stages of their PhD. For 

any clarification, please contact disseminatingarchaeology@gmail.com 

ছাত্র কর্ মশালা 

প্রত্নতত্ত্ব  র একটট ঙৃ্খরা মা বাযবত ঔবনবফবক ূফ ুরুলবদয ভবধয ুস্পষ্ট।  ভাভবেক 

একাবডবভক পপ্রক্ষাবট , প্রত্নতত্ত্ব  প্রােই  ইবতা বফবাগগুবরয ভবধয পখ্াবনা ে। বাযতীে 

ুযাতবত্ত্বয  বক্ষাথঅযা  গবফলণায বফলেগুবরয াবথ অাধাযণ ম্ভাফনায  ভুবখ্াভুবখ্ ে, বকন্তু  

প্রােই  ইবতা এফং িবতগত অফদানগুবর ইবতা পথবক উদ্বূত ে। এই বফলেগুবরয ভবধয 

কবেকটট বফলে বফবফচনা কবয, নযানার ইনবস্টটটউট অফ অযাডবািড স্টাবডজ (এনআইএএ), 

ফযাঙ্গাবরায  ২3 প জরুাই ২018 তাবযবখ্ একটট বক্ষাথঅ  কভ ারা আবোজন কযবছ। এই 

কভ ারা অতীত (এফং ফতভান ) বফবল কবয প্রত্নতাশ্চত্ত্বক  িবতয ভাধযবভ অনুন্ধাবনয উয 

দৃটষ্টাত  কবয। 

 

বক্ষাথঅবদয  এই কভ ারাে এফং 1 এবপ্রর  ২018 াবরয 1 রা এবপ্রর  ২01২ তাবযবখ্য 

আবোজকবদয কাবছ (disseminatingarchaeology@gmail.com) তাবদয আগ্র্বয জনয একটট 500 ে  

বফবেলবণয ূত্র  জভা পদওোয আভন্ত্রণ  জানাবনা বেবছ। অফাস্তফতা তাবদয ফতভান  ফা 

ববফলযবতয গবফলণা envision বকবাবফ রূবযখ্া প্রবোজন  বফ। এই অধযেন এরাকা অেবুক্ত  

কযবত াবয, িবত তাযা ফযফায কযায বযকল্পনা , তাযা উত্তয  আা বক প্রশ্ন  এফং ইবতভবধয 

তাযা বছবন আগ্র্ী  আগ্র্ী  বফলে উয কাজ কবয একটট বযবষ্ট। মবদ তাযা তাবদয ববফলযবতয 

গবফলণা রক্ষয , প্রশ্ন  ফা স্বাবথ য  বফলবে এখ্বনা বিাে  না পনে তবফ তাযা তাবদয শ্চক্ত  ফা 

দুফ রতাগুবর মা প্রত্নতাশ্চত্ত্বক  বাবফ বফবফচনা কবয পগুবর ম্পবক  বরখ্বত াবয, তাবদয পম 

পকা গুবর  পনওো বেবছ তাবদয এক ফা দু'টট বদক মা তাবদয কাবছ আগ্র্ী  এফং তাবদয াবথ 

মুক্ত  আবছ । 

এই বনফন্ধগুবরয একটট যাবনর দ্বাযা  ম াবরাচনা  কযা বফ, এফং বনফ াবচত  অংগ্র্ণকাযীবদয 

প্রবপয বরন পভবর, (স্টযানবপাড  ইউবনবাব টট, ভাবকন  মুক্তযাষ্ট্র ) এফং ড। স্মবৃত  বযচযণ 

(এনআইএএ, ফযাঙ্গাবরায ) বঙ্গ  একবদবনয া এফং াযস্পবযক কভ ারাে অংগ্র্বণয 

আভন্ত্রণ  জানাবনা বফ। ড। পভন্ড কাদবিনী  (স্বাধীন  গবফলক, নতৃাশ্চত্ত্বক  প্রত্নতত্ত্ব )। এই 

কভ ারায জনয ুযাতত্ত্ব  ছাত্র  এফং প্রাথবভক  কভ জীফন গবফলক জবত ঙৃ্খরাবযক দৃটষ্টববঙ্গ  

পথবক প্রশ্ন  ভবন বযকবল্পত ে। বনফ াবচত  অংগ্র্ণকাযীবদয কভ ারায আবগ ায একটট পট 

ম্পন্ন  কযায াাাব কভ ারায জনয তাবদয বফভূত   / গবফলণায ংবক্ষপ্ত  (15 বভবনট পফী 

না) উস্থানা প্রস্তুত  কযা বফ ফবর আা কযা বফ। এই বফবলত, তাবদয ভাস্টায / এভবপর ফা 

তাবদয বএইচবড এয প্রাথবভক  ম াবে  অধযেনযত ছাত্রবদয  জনয উমুক্ত বফ। 

 



 

 

পকান স্পষ্টীকযবণয  জনয, disseminatingarchaeology@gmail.com এ পমাগাবমাগ  করুন 


