
িনেবদন 

গেবষণার ায় অ হীন অে ষণ পেথ হঁেট চলা জীবেনর অন তম িশ ণীয় এক অধ ায়। 

দীঘপেথর বাঁেক বাঁেক উপি ত থেকেছ নানা িতকূলতা, নানান চমক দ অিভ তা। দীঘতর 

হেয়েছ পথ, সমৃ  হেয়িছ অিভ তায়। দীঘপেথর বাঁেক বাঁেক উপি ত থেকেছন সুজেনরা। 

বািড়েয় িদেয়েছন সহেযািগতার হাত। যাঁেদর সাহায  ছাড়া, আর  থেক পিরণিতর পেথ এই 

যা া কখেনাই স বপর হেয় উঠত না। আজ িণেকর এই যাপন সই সম  জনেক রণ 

কের, যােদর সাহচেয মুহূত িল হেয়েছ িশ ণীয়, যাঁেদর সহেযািগতায় গেবষণা হেয়েছ ঋ , 

যাঁরা কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় এিগেয় িদেয়েছন আরও দুিট পা—তাঁেদর সবাইেক জানাই আমার 

অ েরর া ও ণাম। 

ডায়ম হারবার মিহলা িব িবদ ালেয়র িবভাগীয় ধান অধ াপক ড. তপন ম ল 

মহাশেয়র জন ই আজ আমার উ িশ ার পথেক ত  করা স ব হেয়েছ। তাঁর িনঃ াথ ও 

আ িরক ই ার ফলই আমার এই গেবষণা পাঠ। তাঁর কােছ আিম িচরকৃত । তাঁর সািহত  

স িকত তাি ক আেলাচনার সুিবপুল ান ভা ােরর তীের আিম বরাবর থেকিছ ম  দশক 

হেয়। িতিন িচিনেয়েছন সািহত  সমুে র নানান মিণমািণক । তাঁর ানগভ িনরলস আেলাচনা 

আমােক িবিভ  আি েক সমৃ  কেরেছ, াধীন গেবষণায় উ ী  কেরেছ। আজ এই সুবােদ 

তাঁেক আমার া ও ণাম জানাই। 

দীপ ালাবার আেগ থােক সলেত পাকােনার পব। এক নগণ  িশ াথীেক সলেত 

কের তুলবার কাজিট যারঁা য  কের কেরেছন আভূিমনত া জানাই, আজ এই অবসের, 

সই মানুষ িলেক। আমার াতেকা র েরর িশ ক ড. রজাউল কিরম মহাশয় এবং ড. 

দীপক কুমার রায় মহাশয় আমােক থম িদন থেকই ানলাভ, িবে ষণ ও অে ষেণ 

অনুে রণা জুিগেয়েছন। িবিবধ েয়াজনীয় পরামশ িদেয় আমােক সবদাই কৃত তা ভাজন 

কেরেছন। তাঁেদর কােছ আিম িচরকৃত । এছাড়াও উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভাগীয় 

ধান অধ াপক ড. উৎপল ম ল মহাশয়, অধ ািপকা ড. ম ুলা বরা মহাশয়া, অধ াপক ড. 



িনিখল চ  রায় মহাশয়, অধ ািপকা ড. ঊবী মুেখাপাধ ায় মহাশয়া, অধ াপক ড. সূয লামা 

মহাশয়, অধ াপক ড. াবন িসংহ মহাশয়, অধ ািপকা ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, অধ ািপকা 

শিম া পাল মহাশয়া মুখ আমার সকল স ানীয় িশ ক-িশি কােক দেয়র অ ল থেক 

জানাই ণাম ও া। তাঁরা েত েকই আমার দীঘ গেবষণা কেমর শরীক হেয় নানাভােব 

সাহায  সহেযািগতার হাত বািড়েয় গেবষণা কমিটেক পিরণিতর পেথ এিগেয় িদেয় আমার 

েচ ােক সাথক কের তুেলেছন। 

নাম গা হীন ছা  চারাগাছিট িতিদন বেড় ওেঠ কৃিতর প আর রসেক স ল 

কেরই। কৃিতর সই দােনই বেড় ওেঠ চারাগাছ। জে র পর থেকই িতমুহূেত আমােক 

লালন কেরেছন আমার য জ দাতা-জ দা ী; আমােক আগেল রেখেছন শত িতকূলতা 

থেক, পািরবািরক িবিভ  িবষেয় িনর র উৎসাহ ও অনুে রণা জুিগেয় আমােক এিগেয় চলেত 

স ম কেরেছন, আমার সই বাবা-মা’ ক জানাই আমার ণাম, া ও ভােলাবাসা। আমার 

জীবেন বেড় ওঠা, িশ ালাভ ও ীকৃিতর পেথ তাঁেদর ত াগ ীকার িনর র আেলাকবিতকা 

হেয় আমােক সাহায  যুিগেয়েছ। ী মাি  খাতুন নীরেব সাংসািরক সম  দায়-দািয়  হািসমুেখ 

কাঁেধ তুেল িনেয়েছ। াত িহকতার ব ন থেক মু  হেত না পারেল গেবষণার দু হ পেথ 

আমার পথ চলা স বপর হেতা না। স যুিগেয়েছ সাহস, উৎসাহ ও অনুে রণা। তােক আমার 

অ েরর ভােলাবাসা জানাই। 

আমার কম ল পীযূষ কাি  মুখাজী মহািবদ ালেয়র কােছও আিম কৃত । ভার া  

অধ  অণব বে াপাধ ায় িনরিবি ভােব আমার গেবষণার অ গিত, ফলাফল স েক খাঁজ-

খবর িনেয়েছন। সাহস যুিগেয়েছন, িবিভ  সুপরামশ দােন বািধত কেরেছন। তাঁেক আমার 

া ও ভােলাবাসা। কেলেজর সহকমী ড. িব িজৎ রায়, পূবা চ বতী সকেলই আমার কােজ 

নানাভােব সাহােয র হাত বািড়েয় িদেয়েছন, পার িরক আেলাচনায় সমৃ  কেরেছন। কৃত তা 

জানাই তাঁেদর। অসংখ  ছা -ছা ীর অন  কৗতূহল আর িনর র বাণ আমার পড়ােশানা 

চািলেয় যাবার অন তম পােথয়। িবিভ  ে  তাঁেদর সােথ আেলাচনা আমায় সমৃ  কেরেছ। 

িবিভ  খাঁজ ও িবে ষণ িবিবধ নতুন পিরে ি েতর স ান যুিগেয়েছ। সম  িকশলয়েক তাই 

আজ এই অবসের আমার তরেফ ভােলাবাসা ও েভ া। 



সিবেশষ কৃত তা জানাই নকশালবািড় কেলেজর অধ  ড. সমীের  সরকার মহাশয়, 

অধ াপক ড. আন  কুমার পালুয়া মহাশয়, ড. নিমতা চ বতী মহাশয়া মুখ। তাঁরা িবিভ  

সমেয় বািড়েয় িদেয়েছন সাহােয র হাত। িবিবধ িতকূলতা পিরেয়, উজান ঠেল মাহনায় 

উপি ত হবার এই যা ায় তাঁরা আমােক যুিগেয়েছন িনর র উ ীপনা। িবিভ  িবষেয় তেথ র 

খাঁজ-খবর হাক বা িবিভ  পিরে ি েতর তাি ক িবে ষণ—সবদাই তাঁরা আমােক কেরেছন 

সমৃ , কেরেছন কৃত তা ভাজন। ভাই গালাপ হােসনেক জানাই আমার অ েরর ভােলাবাসা 

ও েভ া। দীঘ গেবষণা কেমর বাঁেক বাঁেক তারা উপি ত থেকেছন একা  সু দ হেয়ই। 

তােদর সাহায  সহেযািগতা এবং িনর র উৎসাহ ছাড়া আমার এই গেবষণা কম কখেনাই 

স ূণ হেয় উঠত না। তােদর ভিবষ ত জীবন হেয় উঠুক সবা ীন সু র ও সাথক। 

সভ তার িপলসুজ বহন কের চেলন য মানুষ িল, সততই থােকন যারা অ কাের, 

গেবষণা কেমর এই কােজ, আজ আমার ঋণ ীকার-অ ীকৃিতর অ কার আর আড়ােলই 

থেক যাওয়া সই সম  মানুষ িলর িতও। গেবষণা কেমর তথ  সং েহর জন  যেত 

হেয়েছ ব  াগাের। তেথ র স ােন ালাতন করেত বাধ  হেয়িছ ব  কমী আিধকািরকেক। 

িবরি  নয়, অনায়াস দ তায় আর পরম মমতায় সই সম  মানুষ েলার কাছ থেক পেয়িছ 

ব  েয়াজনীয় তথ ,  ভৃিত। িবেশষভােব উে খ করেত চাই উ রব  িব িবদ ালেয়র 

ক ীয় াগার, নকশালবািড় কেলেজর াগার এবং কম ল পীযূষ কাি  মুখাজী 

মহািবদ ালেয়র াগােরর কথা। রািশ-রািশ িতকূলতার মেধ ও এই সম  িত ান কতৃপ  

ও কমীরা িতিনয়ত তাঁেদর সাহােয র হাত হািসমুেখ বািড়েয় িদেয়েছন, বি ত কেরনিন 

কােনা িদন। তাঁেদর সকেলর সাহায  সহেযািগতার ফসল আমার এই গেবষণা কম। তাঁেদর 

জানাই আমার দেয়র অ ল থেক া, ভােলাবাসা ও েভ া। এছাড়াও সাহায  পেয়িছ 

সমকােলর িজয়ন কািঠ পি কার স াদক ও কাশক নািজমুল ইসলাম ম ল মহাশেয়র 

কােছ। তাঁর কােছ আিম কৃত । তাঁেক আমার ণাম জানাই। গেবষণাপ িটর মু ণ কােজ 

ভাই িব িজৎ মজুমদার এর পির ম রণীয়। তােক জানাই ভােলাবাসা, জানাই েভ া। 

দীঘ এই গেবষণা কেমর যা াপথ স ূন নয়, সমাি র িদেক যা া নয়। বরং এই দীঘ 

যা াপথ আমােক িচিনেয়েছ পথ চলার আন , িচিনেয়েছ আেলার স ােন পথ চলার িনর র 




