েকািফউচারস্ - সমসামিয়ক ৈবিশব্ক ভিবষ2বাদ, কল্পিবজ্ঞান এবং ভিবষ2বাদী িচন্তাভাবনা িনেয় গেবষণা করার জন2 গিঠত একিট
আন্তজর্ািতক গেবষকেগাষ্ঠী। আমরা কল্পিবজ্ঞান, কল্পনািভিত্তক িচন্তাভাবনা এবং ভিবষ2বাদী েবাধ ও কমর্পৰ্ণালী অবলমব্ন কের
গৰ্েহর বতর্মান চ2ােলঞ্জগুিলর েযমন, জলবায়ু ও পিরেবশগত পিরবতর্ন, পৰ্যু িক্তগত পিরবতর্ন এবং জনতত্তব্-সংকৰ্ান্ত পিরবতর্ন
ইত2ািদ সমব্েন্ধ আেলাকপাত কির।
েকািফউচারস্ িবশব্াস কের েয ভাবীকাল সম্পেকর্ সম2কভােব অবিহত হবার জন2 - তা েস মানবজািতর বা অন2 পৰ্জািতর বা
পৰ্যু িক্তিবজ্ঞান পৰ্েয়াগসম্পিকর্ত অথবা গৰ্হসংকৰ্ান্ত িবষয়ই েহাক - আমােদর এই পৃ িথবীজুেড় মানু েষর ভিবষ2বাদী িচন্তাভাবনার
সেঙ্গ পিরিচিত অত2ন্ত আবিশ2ক। গৰ্েহর নানািবধ চ2ােলঞ্জগুিলর মুেখামুিখ হওয়ার জন2 স্থানীয় এবং িবশব্কল্পিচেতৰ্র মেধ2 সংেযাগ
বৃ িদ্ধ করাই আমােদর উেদ্দশ2। UN Sustainable Developmental Goals (SDGs) উপলিdর জন2 আমরা একিট অনন2
কল্পনািভিত্তক পৰ্ত2েয়র েলন্স ব2বহার কির, উদ্ভাবেনর িবকল্প দৃ িষ্টভিঙ্গ, অপৰ্চিলত ভিবষ2বাদী দশর্েনর অেনব্ষণ কির এবং
িবেশষত পৰ্ািন্তক ও অিকিঞ্চচৎকর িহেসেব গণ2 সম্পৰ্দােয়র দৃ িষ্টেকাণ েথেক পিরেবশসংকৰ্ান্ত ন2ায়নীিতগত পৰ্েশ্নর উত্তেরর
অনু সন্ধান কির।
েকািফউচারস্ অসেলােত অবিস্থত, িকন্তু িবশব্ব2াপী িবিভন্ন সম্পৰ্দায়, গেবষকেগাষ্ঠী এবং গেবষণাপৰ্কেল্পর েনটওয়াকর্গুেলা জুেড়ই
েকািফউচারস্ কাজ কের। এিট িবিভন্ন েক্ষেতৰ্ তািত্তব্ক গেবষণা, পৰ্যু িক্তগত গেবষণা, নীিতিনধর্ারনকারী গেবষণা, এবং নান্দিনক
গেবষণার সােথ জিড়ত। এিট কথাসািহত2, চলিচ্চতৰ্ এবং িভিডও েগমস সহ িবিভন্ন transmedial নান্দিনক পৰ্কল্প পৰ্েযাজনা
কের বা তােত সাহায2 কের।
বতর্মােন েকািফউচারস্-েয়র মুখ2 পৰ্কল্পগুিল:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents (2020-2024)। European Research Council-েয়র (ERC)
অন্তগর্ত European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement
No. 852190) এই পৰ্কল্পিটেক আিথর্ক সহায়তা িদেয়েছ।
2. Science Fictionality: Norwegian Research Council-েয়র (NFR) অন্তগর্ত FRIPRO-YRT scheme (No.
300931) এই পৰ্কল্পিটেক আিথর্ক সহায়তা িদেয়েছ।
েবািধসত্তব্ চেট্টাপাধ2ায় পৰ্কল্পদু িটর পৰ্ধান অেনব্ষক। দু িট পৰ্কল্পই Department of Culture Studies and Oriental
Languages, University of Oslo দব্ারা উপস্থািপত। িবশদভােব জানেত হেল এই ওেয়বসাইট েদখুন https://cofutures.org
পৰ্ধান অেনব্ষক:

েবািধসত্তব্ চেট্টাপাধ2ায় কল্পিবজ্ঞান এবং সমসামিয়ক ভিবষ2বাদ িনেয় গেবষক, অনু বাদক ও সম্পাদক িহেসেব কাজ কেরন।
িতিন মূ লত কল্পিবজ্ঞােনর উপর সাতিট বই িলেখেছন বা সম্পাদনা কেরেছন। িতিন Routledge book series Studies in

Global Science Fiction-েয়র সহ-পৰ্িতষ্ঠাতা এবং সহ-সম্পাদক। িতিন অসেলা িবশব্িবদ2ালেয়র Global Culture Studies
িবষেয়র Associate Professor।
েযাগােযাগ:
Bodhisattva Chattopadhyay
Address: Department of Culture Studies, University of Oslo, Postboks 1010 Blindern, 0315 Oslo, Norway
Email: bodhi@bodhisattvac.com
Website: http://cofutures.org

