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মলয় রায়েচৗধুরী 

(হাংির আে ালেনর া)  

 

 : সািহত  রচনায় এেলন কীভােব ?  

উ র : বইেপাকা িছলুম শশব থেক। মা বাদ িনেয় পড়া নায় উৎসাহ িদেয়িছেলন 
নিমতা চ বতী, আমার ু েলর গািরক। ওনার গােল টাল পড়ত। যােদর গােল টাল 
পেড় তারা িচরকাল আমায় আকষণ কেরেছন। যমন ইমিলতলা পাড়ার কুলসম আপা, 
িযিন আমার সে  গািলব, ফেয়জ ও যৗনতার পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন। দাদা কলকাতা 
থেক চুর কিবতার বই আনেতন আর বাবা িকেন িদেতন ইংেরিজ বই। বািড়র কােজর 
লাক িশউন ন কাহার ‘রামচিরত মানস’ মুখ  বলেত পারেতা, বাবার দাকােনর কমী 
রামেখলাওন িসং ডাবর বলেত পারেতা রিহম, দাদু, কিবর। বেড়া জ াঠা িছেলন পাটনা 
িমউিজয়ােমর িকপার অফ পইি ংস। জ াঠতুেতা িদিদরা শা ীয় স ীত িশখেতন ও 



 
 

গাইেতন। আিম বহালা বাজােনা শখা আর  কির। এইরকম আবেহ লখােলিখর িত 
আ হ গেড় ওেঠ।   

 : দিশ-িবেদিশ কার কার লখা পড়েতন আে ালন র আেগ?  

উ র : আিম া  ু েল পড়তুম। নিমতািদ আমােদর া েদর বই পড়েত িদেতন, যিদও 
উিন বলেতন না য লখক ও কিবরা া , কননা তখনকার িদেন সাধারণ বাঙািল 
পিরবার া েদর এিড়েয় চলেতন। া  ু েলর আেগ ক াথিলক ু েল পড়ার ফেল ও  
আর িনউ ট ােমে র সে  পিরচয় কিরেয় দন ফাদার িহলম ান, িত বৃহ িতবার 
বাইেবল াস হেতা, সংল  চােচ। যখন দীপক মজুমদােরর পরামেশ ইিতহােসর দশন 
পড়া আর  কির তখন িবষয়টা স েক নানা বই পড়া আর  কেরিছলুম। ইিতহােসর দশন 
িনেয় একিট ধারাবািহক লখা িবংশ শতা ী পি কায় কািশত হেয়িছল। মা বােদর 
উ রািধকার নােম একটা বই িলেখিছলুম, দাদা পা ু িলিপ িদেয়িছেলন শি  চে াপাধ ায়েক 
আর আিম িদেয়িছলুম ১৯০০০ টাকা। িক  শি  তা মদ খেয় উিড়েয় দন আর বইটা 
ভুলভাল নাংরাভােব কাশ কেরন। আমার এেতা রাগ হেয়িছল য ওনার উে াডাঙার 
বি বািড়র সামেন সব কিপ জেড়া কের প ল ঢেল আ ন লািগেয় িদেয়িছলুম।  

 : সািহত -আে ালেনর েয়াজনীয়তাই বা কন মেন করেলন সই সমেয়?   

উ র : হাংির আে ালন িনছক সািহত -আে ালন িছল না। আমরা নানা িবষেয় ইশতাহার 
কাশ কেরিছলুম আর সই কারেণই আমােদর হন া করা হেয়িছল। িনছক সািহত -

আে ালন করেল আমােদর ওইভােব আ মণ করা হেতা না। আে ালন আর  কেরিছলুম 
শয়ালদা শােন উ া েদর ভয় র দুদশা িতিদন দখার পর। দাদা পািনহািট থেক 
িসিট কেলজ যেতা। আিমও পািনহািট গেল শয়ালদা িদেয়ই যতুম। এখনকার শয়ালদা 
দেখ অনুমান করা যােব না তখনকার ভয়াবহ অব া। িতবাদ আর সমাজেক ঢঁু মারা 
জ ির িছল।    

 : হাংির আে ালনেক িক দুই পেবর ধরেবা? নািক ’৬৫ তই শষ? ‘ ু ধাত’ ক 
কীভােব দখা যেত পাের?  

উ র : একটাই পব ধরা উিচত। দুভাগ বশত আিম লখা িকছুকাল ব  রাখার পর 
শেল র ঘাষ ‘ ু ধাত’ আর  কেরিছল, িক  নতৃে র যাগ তার অভােব সারা পৃিথবীেত 



 
 

ছিড়েয় িদেত পােরিন। এমনিক অেলাক গা ামীরা উ রবে  হাংির আে ালন আর  
করেল লাক পািঠেয় ভ ুল কের িদেয়িছল; সুভাষ ঘাষেক লাক লািগেয় মারধর কেরিছল 
যার দ ণ সুভাষ ঘাষ ‘ ু ধাত খবর’ নােম আলাদা পি কা আর  কের। যেতা পি কা 
আেছ সবই হাংির আে ালেনর বেল ধরা উিচত। পরাবা ববাদীেদর ঝগড়াঝাঁিট হাংিরেদর 
তুলনায় ব ণ বিশ হেয়িছল, অেনকবার দল ভাগাভািগ হেয়িছল। িক  পরাবা ব বলেত 
একটাই আে ালন বাঝায়।  

 : বাজাের য কেয়কিট ‘ ু ধাত’ সংকলন পাওয়া যায়, সাধারণ পাঠক স িলেকই 
হাংির-সংকলন িহেসেব হণ কের আসেছ, এই ব াপাের আপনার অনুভূিত ও মতামত কী?  

উ র : জািন। তার কারণ সামি কভােব কউই চ া কেরনিন সবাইেক একি ত কের 
সংকলন কাশ করেত। উইিকেপিডয়ায় দখলুম চুর নাম অ ভু  করা হেয়েছ হাংির 
আে ালেন। আিম অেনকেক িচিন না। না িচনেলও আিম তােদর অ ভু  করেত চাইেবা। 
কউ িনেজেক হাংির ঘাষণা করেল তােক অ ভু  করা হেব, এটাই িছল আমােদর প া।  

 : সািহত ে ে  ‘এ াি শেম ’ ব াপারিটেক আপিন কীভােব দেখন ?  

উ র : এসট াবিলশেম  একটা িবমূত মতা। সই মতা যারা িনয় ণ কের তারা 
িনিদ  ক ানন চািপেয় িদেত চায়। আিম মেন কির সাগরময় ঘােষর কারেণ বাংলা সািহেত  
পা  িফকশােনর েবশ। গদ  িনেয় যারা কাজ করেত চেয়েছ তােদর সাগরময় ঘাষ 
পা া দনিন, যমন স ীপন চে াপাধ ায় আর উদয়ন ঘাষেক।  

 : কিবতায় শ চয়ন কীভােব কেরন? ভেবিচে ,  না িক তঃ ূ ত ?  

উ র : কােনা িনিদ  ি য়া নই। মেন এেল িলিখ, ফেল রািখ, ঘষামাজা কির, তাই 
ভাবনা আর তঃ ি য়া দুেটাই কাজ কের।  

 : ীলতা ও অ ীলতােক আপিন কীভােব সং ািয়ত কেরন ?  

উ র : ওই বাইনাির িবভাজন এেনিছল েট া  পাদিররা। তার আেগ আমােদর অমন 
িবভাজন িছল না। ওেদর কারেণই আমােদর রসশা  লাপাট হেয় গেছ। তাছাড়া বাংলা 



 
 

সািহেত  ব কাল িন বগ আর িন বেগর মানুষেদর িদনানুৈদিনক বুিলেক ঢুকেত দয়া 
হয়িন।  

 : হাংির আে ালেনর সময় লখােলিখর পাশাপািশ আরও য ঘটনা িল ঘেটেছ, 
জুেতার বা  িরিভউ করেত পাঠােনা ইত ািদ ইত ািদ; স িল তখন কী মেন কের করা 
হেয়িছল, এখনই বা আপিন কী মেন কেরন?  

উ র : ও েলা িদেয়ই তা সমাজেক িভত থেক নািড়েয় দয়া হেয়িছল, িবেশষ কের 
মুেখাশ পাঠােনার ব াপারটা। অ ােলন িগ বাগেক লখা আবু সয়ীদ আইয়ুেবর িচিঠ পড়েলই 
টর পােব য এিলট স দায় কেতাটা আঘাত পেয়িছল।  

 : হাংির আে ালেনর সময় আপনােদর লখােলিখেক যভােব দেখেছন, এখনও 
সভােবই দেখন িক ? 

উ র : হাংির আে ালেনর সমেয় সারা ভারতবষেক দিখিন যা ামীণ উ য়ন 
আিধকািরেকর চাকিরর অিভ তায় জেনিছ। ১৯৭০ থেক আমার প ানারমা িবশাল হেয় 
গেছ। হাংির আে ালেনর সমেয় িছলুম পাটনা শহেরর দিলত পাড়া ইমিলতলার 
ছােটােলাক বেগর ত ণ।  

 : নতুন কের হাংির আে ালেনর েয়াজনীয়তা অনুভব কেরন না কখনও ?  

উ র : আমার মেন হয় আর কােনা সািহত -আে ালন স ব নয়। ব  ত ণ আমােক 
অনুেরাধ কেরেছন নতুনভােব আে ালন আর  করার। আিম সবাইেক এই একই কথা 
বেলিছ।  

 : সমকালীন িত ও শা িবেরাধী সািহত  আে ালনেক সই সমেয় কীভােব 
দেখেছন, এখনই বা কীভােব দেখন?  

উ র : ওনারা পুেরাপুির সািহেত  কি ত িছেলন। সমাজেক নাড়া দবার অন  উপােয়র 
কথা ভােবনিন। ওনােদর অবদানেক অ ীকার করা যায় না। িত ােনর চাপােনা ক ানন 
ভেঙ ফলার পথ ওনারাও পেরর জ েক দিখেয়েছন।  



 
 

 : বাংলা সািহেত র ধারায় হাংির জনােরশেনর  আপনার চােখ কতখািন ? 
সমকালীন িত ও শা িবেরাধী সািহত  আে ালেনর  আপনার চােখ কতটা?  

উ র : এখন তা হাংির আে ালন িনেয় িব ব ািপ আেলাচনা হে । প ুইন র ানডাম 
হাউস থেক বই বিরেয়েছ। ই ারেনেট চুর রচনা দখেত পাই, হাংিরেদর ই ারিভউ 
দখেত পাই।  

       িত আর শা িবেরাধীেদর তমন উপি িত নই। আমার মেন হয় সব কয়টা 
আে ালন িনেয় ইংেরিজেত একটা বই বর কের যিদ কউ িবে র পাঠকেদর সামেন 
িনেয় আেসন তাহেল ভােলা হয়।   

 : আপিন সািহত  আকােদিম িফিরেয় িদেয়িছেলন কী মেন কের?  

উ র : আিম কােনা পুর ার িনই না। য কােনা পুর ার িযিন বা যাঁরা দন তাঁর বা 
তাঁেদর মূল েবাধ বহন কের। তৃণমূল এেসই বাংলা অ াকােডিমর সদস েদর ভািগেয় িদল 
অথচ তাঁরা সবাই ানী ণী মানুষ িছেলন। কন? কননা আেগর সদস রা একিট িভ  
মূল েবােধর বাহক িছেলন।   
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সা াৎকার-২   

 

মৃণাল বসুেচৗধুরী  
( িত আে ালেনর অন তম ধান কা ারী)  

 

 : সািহত  রচনায় এেলন কীভােব?  

উ র : খুব একটা বণময় িছল না আমার শশব। কেশারও না। তেব নানারকম  

দখতাম মেন মেন। দুপুরেবলা আমােদর বািড়র পােশ রায়মশােয়র বাগােন আম কুেড়ােত 

যতাম সবাই। অন রা যখন আম কুেড়ােত বা চুির করেত ব  থাকেতা, আিম একা একা 

বাগােনর ভতর একটা পুকুরঘােট বেস থাকতাম রাজ। খুব ছাটেবলায় ঠাকুমা গ  

করেত করেত বেলিছেলন ঐ পুকুের নািক একটা জলপরী আেছ য ধু ল ী ছেলেদর 

সে  ব ু  পাতায়। আিম আৈশশব ল ী ছেল হেয় থেকিছ। দািরে র সম  য ণা সহ  

কেরিছ মুখ বুেজ। পড়ােশানা কেরিছ িঠকঠাক। তবু সই জলপরীর দখা মেলিন কখেনা। 

অথচ সই অদৃশ  জলপরীেক সামেন বিসেয় গ  কেরিছ। জািনেয়িছ আমার ক না ও 

জগেতর কথা। িকছু টুকেরা টুকেরা ছিব। চ  বৃি র মেধ  ঘাড়েদৗড়, ফাঁকা বািড়, 



 
 

িদিঘর মােঠর ম ািজকওয়ালা, সাকােসর ািপজ, রাইেবেশর দল, হাসান হােসন আর 

একটা কু েশর গি । আমার এই ক নার জগত জুেড় থাকেতা ঐ না দখা জলপরী।  

    আমার ছাটমামা সে াষ কুমার দ  িছেলন সািহত মন  মানুষ। থম জীবেন িকছু 

কিবতা িলখেলও পরবতী সমেয় গ - ব  লখােতই মন িদেয়িছেলন িতিন। বশ িকছু 

গ  ও বে র বই আেছ তাঁর। ছাটেবলা থেকই এই ছাটমামার সং েশ এেস আিম 

সািহেত র িত আকৃ  হেয়িছ। মামার বািড় গেলই িতিদন সে  বলা িতিন আমায় 

িনেয় বসেতন। িনেজর নতুন গ  বা কিবতা শানােতন। মধুসূদন, রবী নাথ, বি মচ , 

শরৎচ  এবং আরও অেনেকর লখাও শানােতন। সব বুঝেত পারতাম না, িক  ভােলা 

লাগত খুব। আর এই ভােলা লাগার মেধ ই কখন যন জলপরীর জন  কিবতা লখার 

ইে টা জ  িনেয়িছল ভতের ভতের। ১৯৫৮ সােল থম কিবতা কাশ হয় ‘অিভনব 

অ ণী’ নােম একিট ছাট পি কায়।  

 

 : দিশ-িবেদিশ কার কার লখা পড়েতন আে ালন র আেগ?  

উ র : সািহেত র ছা  িছলাম তাই পর রা বা মিববতন িনেয় আ হ িছল থম 

থেকই। কিবতার ইিতহাস জানার জন  সকেলর কিবতাই পড়তাম িনয়িমত। রবী নাথ, 

জীবনান , বু েদব বসু, িব ু  দ, সুধী নাথ দ  এঁরা তা িছেলনই – য কান কারেণই 

হাক অিময় চ বতীর কিবতা পছ  করতাম খুব। তারপর অ ণ িম , সুভাষ 

মুেখাপাধ ায়, শ  ঘাষ, সুনীল কুমার ন ী, অেলাক সরকার। এঁেদর কিবতা একটু 

অন রকম িছল। আমােদর ভাবনার কাছাকািছ। শি  চে াপাধ ায়, িবনয় মজুমদােরর 

কিবতা জাদু সে ািহত কের রাখেতা। আর সুনীল গে াপাধ ােয়র িকছু কিবতা ায় 

টিনেকর মেতা কাজ করেতা তখন।  

   িবেদিশ কিবেদর মেধ  লারকা, িরলেক, মালােম, ভেলন, পল ভ ােলির, মািরেনি , 

উনগােরি , আেপািলেনর, কায়ািসেমােদা, কািমংস এঁেদর কিবতা িনেয় ব  রাখতাম 

িনেজেক। অন  কিবেদর কিবতাও পিড়তাম না, তা নয়, িক  এঁেদর কিবতা িবেশষভােব 

টানেতা।  

 



 
 

 : িত আে ালেনর সে  কীভােব যু  হেলন? সই সময় এইরকম একিট সািহত -

আে ালেনর কথা আপনারা কন ভাবেলন?  

উ র : আমরা যখন কিবতা িলখেত  কির তখন আমােদর সামেন িছল বাংলা 

সািহেত র িদকপােলরা। অসাধারণ সব সৃি । িতিরেশর কিবরা তখন মিহমায়। চি েশর 

কিবরা িনয়িমত িলখেছন। তা েণ র ছায়ঁায় প ােশর কিবরা তখন পাে  িদেত  

কেরেছন কিবতার ভাষা ও কাশভ ী। ‘ ম’ শ িটেত শরীেরর গ  িনেয় এেলন তাঁরা। 

আমােদর একিদেক অিময় চ বতী, বু েদব বসু, িব ু  দ, অন িদেক নীের নাথ চ বতী, 

বীের  চে াপাধ ায়, স য় ভ াচায, সুভাষ মুেখাপাধ ায়, ম লাচরণ চে াপাধ ায় মুখ 

কিবেদর পাশাপািশ শ  ঘাষ, অেলাকর ন দাশ , অেলাক সরকার, শামসুর রহমান, 

আল মাহমুদ, আবার অন িদেক সুনীল গে াপাধ ায়, শি  চে াপাধ ায়, িবনয় মজুমদার, 

ত ণ সান াল, কৃ  ধর, রাম বসু, িসে র সন, অিমতাভ দাশ , ণবকুমার 

মুেখাপাধ ায়। সকেলই তখন িলখেছন কমেবিশ, ায় িনয়িমত। রবী নাথ ছাড়াও 

জীবনান , সুধী নাথ দ  তখন আমােদর মনেন। এরকম একিট কািব ক আবহাওয়ায় 

আমার কিবতা লখা ।  

     ১৯৬৫ সােল আমার থম কাব  ‘ম  বলাভূিম’ কািশত হয়। তখনই মেন হয়, 

যিদ অন রকম কিবতা না িলখেত পাির, যিদ না অজন করেত পাির িনজ  ক র, 

কাশভ ী, কিবতার জগেত ায়ী বািস া আিম হেত পারেবা না। এমন ভাবনা ধু আমার 

নয়, আরও অেনেকরই মেন হেয়িছল, একটু অন রকম িলেখ আলাদা করেত হেব 

িনেজেদর। সমমন  কেয়কজন িমেল একিট নতুন পি কা কােশর কথা ভাবা হয়। পু র 

দাশ , পেরশ ম ল, সজল বে াপাধ ায়, আিম এবং অন  দাশ এই পাঁচজেন িমেলই 

১৯৬৫ সােলর এি ল মােস  কির কিবতা পি কা ‘ িত’।  

 

 : সািহত ে ে  ‘এ াবিলশেম ’ ব াপারিট আপনার চােখ কমন?  

উ র : এই শ িটর অথ নানারকম। খুব সাধারণ অেথ, ‘এ াি শেম ’ বলেত আমার 

মেন হয় – চিলত ধ ানধারণা ও ি তাব ায় িব াসী িকছু ব বসািয়ক িত ান যারা 

িনেজেদর চােরর ােথ, অনু হ াথীেদর পাশাপািশ িবিভ ভােব িকছু মতাবান 

লখকেদর বশ তা ীকার কিরেয় একধরেণর গা ী তির কের এবং আ াসী দখলদাির 



 
 

মেনাভাব িনেয় সািহেত র পৃ েপাষকতার আড়ােল িনেজেদর ব বসািয়ক াথ চিরতাথ 

কের।  

   িত ান িবেরাধীরাও কখেনা কখেনা গা ীব  িত ান হেয় ওেঠন। এছাড়াও অেনক 

িত ান হয়ত আেছ যারা গা ীব  আনুগেত  িব াসী।   

 

 : িত আে ালন থেম যাওয়ার পছেন কী কারণ িছল বেল আপিন মেন কেরন?  

উ র : পৃিথবীেত কান আে ালনই অন কাল ধের চেল না। েয়াজন ফুিরেয় গেল 

াভািবকভােবই ব  হয় সব আে ালন। িতও ব িত ম নয়। অকারণ এই পি কা 

চািলেয় যাওয়া অথহীন মেন হওয়ায় ১৯৭১ সােলর আগ  মােস ব  হয় িতর কাশ। 

আমােদর তাি ক নতা পু র দাশ  তাঁর ব ি গত লখার কােজ ব  হেয় পেড়ন। 

আিমও চেল যাই অন  েদেশ। পেরশ ম লও অন  কােজ জিড়েয় পেড়ন। সব িমিলেয় 

ব  হয় িত।  

 

 : আপনার কিবতায় ি িব ুর (...) েয়াগ, েসর েয়াগ, িকংবা প ি র িবেশষ 

স া – এসেবর পছেন আপনার ভাবনা কী িছল?  

উ র : িত কােশর আেগই আমার থম কিবতার বই কাশ হেয়িছল। তারপর থেক 

িতর কিবেদর িব াস এবং ল  মাথায় রেখই  হেয়িছল আমার পরবতী কিবতা-

মণ। িনেজেক অন েদর থেক আলাদা করার য়াস। ি তীয় কাব  ‘শহর কলকাতা’য় 

যা  কেরিছলাম, পেরর দু’িট কিবতার বই – ‘ যখােন বাদ’ (১৯৭২) এবং ‘ হািচ ’ 

(১৯৭৬) –এ আ িরক প দবার চ া কেরিছ।  

    কাশভ ী, শ চয়ন, শ  সং াপন এবং আি ক িনেয় ভাবেত ভাবেত এিগেয় 

িগেয়িছ। চিলত করণগত খুঁিটনািট না মেন কিবতার প ি িল একটু ভেঙ, শ েক 

হঠাৎ একাকী কের, িকংবা েয়াজেন দু’িট শে র মেধ  দূর  রেখ আিম কিবতােক 

িচ ময় অবয়ব িদেত চেয়িছ। ঠাসবুনন থেক মুি  িদেয় দৃি ন ন করেত চেয়িছ 

কিবতােক। এছাড়াও আিম িব াস কির কিবতায় ব বহােরর আেগ শে র সম  স াবনা 

যাচাই কের নওয়া উিচত এবং কিবতার  অনুযায়ী প ি িবন াস ও শ সং াপন খুব 



 
 

জ ির। স কারেণই কখেনা কখেনা একিট প ি েত একিটমা  শ ও ব বহার কের সই 

শ িটেক িবেশষ  িদেত চেয়িছ। কিবতায় যিতিচ  ব বহার কির না বেলই, 

শ াপন ও প ি িবন ােসর মাধ েম আিম ল  রািখ কিবতাপােঠর সময় পাঠেকর যন 

কান অসুিবধা না হয়, িবি ত না হয় কিবতার ছ ময় গিত। কিবর অনুভব যন 

সিঠকভােব জািরত হেত পাের পাঠেকর মেন।  

      িদনযাপেনর সম  অিভ তা আমােদর অ জগেত জায়গা কের নয়। তারপর 

সইসব আেবগ বা অিভ তা অন  ম েন পির  হেয় অিনবাযভােব বিরেয় আেস 

আমার কিবতায়। চতন ও অবেচতেনর জিটল খলায় িনেজর অজাে ই তির হয় এক 

মায়ার জগৎ। এই মায়া-পৃিথবীর কথা যখন কিবতায় আেস তখন মেন হয় িকছু অধরা 

থেক গল। মেন হয় এই অধরা মাধুরীর ইশারা িদেয়ই কিবতােক াধীনভােব তুেল িদই 

পাঠেকর হােত। ব বহার কির ি িব ু  (...)।   

 

 : িতর ঘরানা থেক অেনেকই পরবতীকােল সের এেসেছন, এেক আপিন িত 

আে ালনকারীেদর ধম থেক িবচু ত হওয়া বলেবন, নািক অিনবায িববতন িহেসেব 

দখেবন?  

উ র : এই সের আসােক আিম ধম থেক িবচু িত বেল মেন কির না। একজন কিব 

কিবতার কােছ সমিপত থােকন িতিনয়ত, িনেজর িব াসেক পরখ করেত করেত িবিভ  

স াবনার সামেন দাঁড়ান। অতীেতর অিভ তা, িটিবচু িত থেক িশ া িনেয় এিগেয় যান 

িনেজর মেতা। মত খুব একটা না পা ােলও কখেনা কখেনা পথ পা ায়। কান একিট 

িবেশষ আি েক বি  হেয় থাকা কিবর কাজ নয়। কিবতার আি ক িনেয় ভাবেত ভাবেত 

হয়ত কখেনা ভাবনারই আি ক বদেল যেত পাের। সটােক অিনবায িববতন িহেসেব ধের 

নওয়াই ভােলা।  

 

 : িত আে ালেনর সময় কিবতােক যভােব দখেতন, এখনও সইভােবই দেখন 

িক?  

উ র : িব াস তা বদেল যায়িন। কিবতায় জব আতনাদ, িববৃিত, িদনযাপেনর 

ধারািববরণী, আেরািপত দশন, ব াখ া, িবধান, ত - চার, রাজৈনিতক িচৎকার এখনও 



 
 

পছ  কির না। ব ি গতভােব আিম প ি িবন াস বা স া িনেয় আেগর মেতাই ভািব। 

ধু কাশভ ী হয়ত পাে েছ। কেমেছ উ াদনা, সৃি শীল পাগলািম,  দখার 

দুঃসাহস। হ াঁ, কেমেছ িক  ব  হেয় যায়িন। পিরিমত শ  ব বহার, আ গত উ ারণ ও 

আি ক িনেয় আিম এখেনা কিবতার  িতমা িনমােণই িব াসী।  

 

 : নতুন কের িত আে ালেনর েয়াজনীয়তা অনুভব কেরন না কখেনা?  

উ র : িঠক প াশ বছর আেগ ব  হেয় িগেয়িছল িতর কাশ। নতুন কের আবার ঐ 

আে ালেনর কথা ভািব না। তেব কিবতা িনেয় আমােদর যসব ভাবনা বা  পূণতা 

পায়িন, মােঝ মেধ  তারা সামেন এেস দাঁড়ায়। শে র নতুন স াবনা, ভাঙাগড়া িনেয় িকছু 

করেত পারেল ভােলা হেতা, মেন হয়।  

 

 : সমকালীন হাংির ও শা িবেরাধী আে ালনেক সই সমেয় কীভােব দেখেছন, 

এখনই বা কীভােব দখেছন?  

উ র : হাংির বা ু ধাত স দােয়র আে ালেনর ধান উে শ  িছল ািত ািনক 

ভাবনািচ ােক িবনাশ করা। িক  নতুন িকছু করেত িগেয় য পথ তারঁা িনেয়িছেলন সটা 

তখনও ভােলা লােগিন, এখনও ভােলা লােগ না। শা িবেরাধী আে ালেনর সে  যু  

লখেকরা চেয়িছেলন বা ববাদী সািহেত র ি েশ হেয় যাওয়া রচনারীিত বজন করেত 

এবং সািহেত র ঘােড় চেপ বসা অিতচিচত জীণ বা বতার একািধপত েক ভেঙ ফলেত।  

   এই আে ালেনর সে  যু  সকেলই আমার খুব কােছর মানুষ। এঁেদর অেনেকর কােছ 

আিম অেনক িকছু িশেখিছ। িতর কিবেদর সে  শা িবেরাধী লখকেদর বশ ঘিন  

মলােমশা িছল। এেক অপেরর েক স ান করেতন। বাংলা সািহেত  এই গ কারেদর 

অবদান এখন ইিতহাস। ওঁেদর আে ালেনর িত তখন যমন াশীল িছলাম, এখনও 

তমনই আিছ।  

 



 : বাংলা সািহেত র ধারায় 

সমকালীন হাংির ও শা িবেরাধী

উ র : িত আে ালেনর  ও ভূিমকা িনেয় অেনেকই অেনক কথা িলেখেছন। 

কিবতা িনেয় নানান গেবষণা ে  িতর স  এেসেছ। আমার কাব জীবেন এই 

আে ালেনর  অপিরসীম। বাংলা কিবতায় এর 

কিবতার অবয়েব এখন য দৃি াহ  পিরবতন এেসেছ

অ েরর ঠাসবুনন থেক মু  হেয় অ রবৃ ও য দৃি ন ন হেয় খলা করেছ কিবতায়

কিবতার বিহরে  য পিরবতন তার জন

ঐিতহািসক অন ায় হেব বেলই মেন হয়। আ হীরা 

কিবতার চহারা কমন িছল দেখ িনেত পােরন। কিবতার চহা

করার চ া কেরিছলাম সটাই আজ সবজন ীকৃত হেয় িগেয়েছ। আজ নবীনতম কিবরা 

কিবতার এই চহারাটাই চেনন। 

     আমরা জািন, পথ খুঁেজ পেথর স ান দয় কউ কউ। আর মশ তােক রাজপথ 

বানায় অন রা। বাংলা কিবতার দুই কিব ে য় অিময় চ বতী

কেয়কজন িবেদশী কিবর সৃি েক মাথায় রেখ িত কিবরা য পথ খঁুেজিছেলন

রাজপথ বািনেয়েছন পরবতী জ

বাি ল ভেঙ শ  িনেয় নতুন ভাবনা িনেয় য  আমরা দেখিছলাম তা অেনকটাই 

অধরা থেক িগেয়েছ।  

    িতিট আে ালনই িনিদ  পেথ চেল। হাংির কিবরা তাঁেদর িব

কেরেছন। হণীয় যা িকছু পেরর কিবরা তা হণ কেরেছন। শা িবেরাধী গ কাররা 

গে র সং াই পাে  িদেয় কথাসািহেত  এক নতুন ধারার জ  িদেয়েছন। জীণ বা বতার 

হাত থেক মুি  িদেয়েছন পাঠকেদর। 

 

লা সািহেত র ধারায় িত আে ালেনর  আপনার চােখ

সমকালীন হাংির ও শা িবেরাধী আে ালেনর  আপনার চােখ কতটা?  

িত আে ালেনর  ও ভূিমকা িনেয় অেনেকই অেনক কথা িলেখেছন। 

কিবতা িনেয় নানান গেবষণা ে  িতর স  এেসেছ। আমার কাব জীবেন এই 

আে ালেনর  অপিরসীম। বাংলা কিবতায় এর ভাব িনেয় এটুকু বলেত পাির

কিবতার অবয়েব এখন য দৃি াহ  পিরবতন এেসেছ, কিবতায় পঙি র ১৪

অ েরর ঠাসবুনন থেক মু  হেয় অ রবৃ ও য দৃি ন ন হেয় খলা করেছ কিবতায়

র বিহরে  য পিরবতন তার জন  িতর কিবেদর েচ ােক অ

ঐিতহািসক অন ায় হেব বেলই মেন হয়। আ হীরা ১৯৬৫ সাল পয  বিশরভাগ কিবেদর 

কিবতার চহারা কমন িছল দেখ িনেত পােরন। কিবতার চহারা িনেয় আমরা যা িকছু 

ম সটাই আজ সবজন ীকৃত হেয় িগেয়েছ। আজ নবীনতম কিবরা 

কিবতার এই চহারাটাই চেনন।  

পথ খুঁেজ পেথর স ান দয় কউ কউ। আর মশ তােক রাজপথ 

বানায় অন রা। বাংলা কিবতার দুই কিব ে য় অিময় চ বতী, সুভাষ মুেখাপাধ ায় এবং 

কেয়কজন িবেদশী কিবর সৃি েক মাথায় রেখ িত কিবরা য পথ খঁুেজিছেলন

রাজপথ বািনেয়েছন পরবতী জে র কিবরা। আর একিট কথা বলা দরকার

িনেয় নতুন ভাবনা িনেয় য  আমরা দেখিছলাম তা অেনকটাই 

িতিট আে ালনই িনিদ  পেথ চেল। হাংির কিবরা তাঁেদর িব াস অনুযায়ী কাজ 

য় যা িকছু পেরর কিবরা তা হণ কেরেছন। শা িবেরাধী গ কাররা 

গে র সং াই পাে  িদেয় কথাসািহেত  এক নতুন ধারার জ  িদেয়েছন। জীণ বা বতার 

হাত থেক মুি  িদেয়েছন পাঠকেদর।   

আে ালেনর  আপনার চােখ কতখািন? 

 

িত আে ালেনর  ও ভূিমকা িনেয় অেনেকই অেনক কথা িলেখেছন। 

কিবতা িনেয় নানান গেবষণা ে  িতর স  এেসেছ। আমার কাব জীবেন এই 

ভাব িনেয় এটুকু বলেত পাির, বাংলা 

১৪, ১৮ বা ২২ 

অ েরর ঠাসবুনন থেক মু  হেয় অ রবৃ ও য দৃি ন ন হেয় খলা করেছ কিবতায়, 

কিবেদর েচ ােক অব া করা 

সাল পয  বিশরভাগ কিবেদর 

রা িনেয় আমরা যা িকছু 

ম সটাই আজ সবজন ীকৃত হেয় িগেয়েছ। আজ নবীনতম কিবরা 

পথ খুঁেজ পেথর স ান দয় কউ কউ। আর মশ তােক রাজপথ 

সুভাষ মুেখাপাধ ায় এবং 

কেয়কজন িবেদশী কিবর সৃি েক মাথায় রেখ িত কিবরা য পথ খুঁেজিছেলন, তােকই 

ে র কিবরা। আর একিট কথা বলা দরকার, ব াকরেণর 

িনেয় নতুন ভাবনা িনেয় য  আমরা দেখিছলাম তা অেনকটাই 

াস অনুযায়ী কাজ 

য় যা িকছু পেরর কিবরা তা হণ কেরেছন। শা িবেরাধী গ কাররা 

গে র সং াই পাে  িদেয় কথাসািহেত  এক নতুন ধারার জ  িদেয়েছন। জীণ বা বতার 

 



 
 

 

সা াৎকার-৩  

 
শখর বসু  

(শা িবেরাধী আে ালেনর অন তম ধান কা ারী)  
 

 : সািহত  রচনায় এেলন কীভােব?  

উ র : ছাট থেকই গে র বই পড়ার খুব নশা িছল। সািহেত র িত গভীর ভােলাবাসা 

থেকই লখার কলম হােত উেঠ এেসেছ।  সািহত চচা  শষ- কেশার ও থম যৗবন 

থেক।  

 

 : দিশ-িবেদিশ কার কার লখা পড়েতন আে ালন র আেগ?  

উ র : সািহত -আে ালেনর রসদ পেয়িছ বি ম-িবদ াসাগর-মধুসূদন এবং রবী নাথ 

থেক। আধুিনক বাংলা সািহত ও  পেড়িছ খুঁিটেয়। িবেদিশ সািহত ও পেড়িছ িব র। এঁেদর 

মেধ  আেছন বালজাক, পা, গাগল, ড য়  ি , টল য়, চকভ, মাক টােয়ন, কা  কা—

কত নাম আর বলব! আধুিনকেদর মেধ  ভােলা লেগেছ বােহস, বেকট, া  ি েয়, 



 
 

মােকজ, আপডাইক মুখ। সািহেত র ইিতহাস এিগেয় চলার ইিতহাস, ধারাবািহকতার 

ইিতহাস। এঁেদর লখাই আমােক  িনজ  পথ িচনেত, ত  হেত সাহায  কেরেছ। গ  

আে ালেনর আেগ, আে ালন চলাকালীন এবং ওই আে ালনিট থেম যাওয়ার পেরও 

এঁেদর এবং আরও অেনেকর লখা পেড় চেলিছ। লখা এবং পড়া দুেটা কাজই পাশাপািশ 

চলেছ। 

 

 : শা িবেরাধী আে ালেনর সে  কীভােব যু  হেলন? সই সময় এইরকম একিট 

সািহত -আে ালেনর কথা আপনারা কন ভাবেলন?  

উ র : নতুন ধরেনর গ  লখার ইে  ও চ া থেকই শা িবেরাধী গ -আে ালেনর 

সূ পাত।  

 

 : সািহত ে ে  ‘এ াবিলশেম ’ ব াপারিট আপনার চােখ কমন?  

উ র : সািহেত  ‘এ াবিলশেম ’ ধানত চিলত ধারােকই তুেল ধের, তেব কানও 

কানও ব ল চািরত পি কা নতুন  রীিতর লখার জেন ও জায়গা ছেড় দয় িকছুটা। ওই 

পেথই নতুন ধারার লখার সে  বৃহ র পাঠকেগা ীর পিরচয় হয়  এবং তাঁরা েম েম 

নতুন রীিতর লখার আ হী পাঠক হেয় ওেঠন। সািহত -আে ালেনর ধান  অবশ  

িনিদ  আে ালেনর মুখপ  ও সংি  পি কা। সই আে ালন ছিড়েয় পেড় িবিভ  িলটল 

ম াগািজেনও। উৎসাহী হেয় ওেঠন িবিভ  লখক, িবেশষ কের ত ণ লখকরা। 

 

 : শা িবেরাধী আে ালন থেম যাওয়ার পছেন কী কারণ িছল বেল আপিন মেন 

কেরন?  

উ র : সব িশ -সািহত  আে ালেনরই জ  ও মৃতু  থােক। এই ধরেনর আে ালেনর 

পরমায়ু সাধারনত পাঁচ-সাত থেক দশ-বােরা বছর। ায়ু হেলও এই সব আে ালন 

িশ -সািহেত  নতুন গিত স ার কের। তার ফেল সািহত  এিগেয় যায় িকছুটা। 



 
 

 : আপনার িক মেন হয় িনেটাল গ পােঠ অভ  পাঠক সহেজ হণ করেত পােরিন 

আপনােদর গ িলেক, নািক অন  িকছু? আপনার মতামত।  

উ র : শা িবেরাধী গে র পাঠক াভািবক কারেণই থম িদেক কম িছল, পের ধীের 

ধীের বেড়িছল। ধু সমবয়সী ও ত ণ লখকরাই নন, বশ কেয়কজন বীণ লখকও 

নতুন ধারায় গ  িলখেত উৎসাহী হেয়িছেলন। আে ালন িনঃসে েহ সফল হেয়িছল। 

 

 : শা িবেরািধতা থেক অেনেকই সের এেসেছন, এেক আপিন শা িবেরািধতা থেক 

িবচু ত হওয়া বলেবন, নািক অিনবায িববতন িহেসেব দখেবন?  

উ র : আে ালন থেম যায়, িক  ওই আে ালেনর সে  যু  লখকরা থােমন না। 

সমাজ, পিরেবশ, চারপােশর মানুষজন স েক িনত -নতুন অিভ তা, িব ৃততর পড়ােশানা,  

ধারাবািহক সািহত চচা াভািবক িববতেনর পথ ধের। ফেল তাঁেদর লখায় পবা র দখা 

দয়।  

 

 : নতুন কের শা িবেরাধী আে ালেনর েয়াজনীয়তা অনুভব কেরন না কখেনা?  

উ র : িবেশষ সািহত -আে ালন িবেশষ সময় বা কােলর সে ই যু । সিটর 

পুনরভু ােনর কানও েয়াজন নই। সািহত  মাগত এিগেয়ই চেল। সুতরাং এখন 

আরও একিট ‘শা িবেরাধী গ -আে ালেনর’ দরকার নই। তেব আজ হাক, কাল হাক, 

ত ণ লখকরা নতুন কানও সািহত -আে ালেনর পেথ যােব। সািহেত র ইিতহাস সই 

কথাই বেল। 

 

 : সমকালীন হাংির ও িত আে ালনেক সই সমেয় কীভােব দেখেছন, এখনই বা 

কীভােব দখেছন?  

উ র : ছেয়র দশেকর হাংির ও িত আে ালন সািহেত র চিলত ধারােক অ ীকার কের 

নতুন ধরেনর লখার চ া কেরিছল। িত িছল কিবতা-আে ালন। আর, হাংিরর সে  

শা িবেরাধী লখকেদর মতাদেশর কানও িমল িছল না। 



 
 

 : বাংলা সািহেত র ধারায় শা িবেরাধী আে ালেনর  আপনার চােখ কতখািন? 

সমকালীন হাংির ও িত আে ালেনর  আপনার চােখ কতটা?  

উ র : আধুিনক বাংলা সািহেত র ধারায় শা িবেরাধী গ -আে ালেনর পূণ ভূিমকা 

অবশ ই ীকার করেত হেব। আে ালেনর সে  যু  নন এমন অেনক লখক, িবেশষ 

কের ত ণরা এই আে ালেন অনু ািণত হেয় নতুন ধারায় গ  িলেখেছন। বশ 

কেয়কজন বীণ লখকও উ ু  হেয়িছেলন। শা িবেরাধী গ -আে ালন িনেয় বশ িকছু 

ব , িনব  লখা হেয়েছ, বইপ  বার হেয়েছ, গেবষণা হেয়েছ এবং আজও হে । 

এ িলই মাণ কের এিট একিট সফল আে ালন। 

 

 

 



(‘কিলকাতা িলটল
িত াতা ও কণধার

াবি ক

 

 : থেম আপনার িলটল
এইরকম একটা লাইে িরর েয়াজনী

উ র : এ সে  ব বার বেলিছ
জাতীয় াগাের িলটল ম াগািজেনর
এমন একিট  দখার। ১৯৭০
কির। তখন বাংলা অনাস িনেয়
দব। ১৯৭২ সাল। ম মাস।
ম াগািজন দিড় িদেয় বাধঁা। 

 

 

সা াৎকার – ৪ 

 
স ীপ দ  

িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণা কে ’র
িত াতা ও কণধার, িলটল ম াগািজন আে ালেনর কা ারী, কিব

াবি ক, িবিশ  গেবষক ও আেলাচক) 

িলটল ম াগািজন লাইে ির গেড় ওঠার ইিতহাস জানেত
েয়াজনীয়তা কন মেন কেরিছেলন?   

বেলিছ। তবু বিল িলটল ম াগািজনেক ভালেবেস এবং
ম াগািজেনর িত উেপ া মেনর মেধ  সু  বীজ বপন
১৯৭০ সােল আিম ‘প পুট’ নােম একিট িলটল ম াগািজন
িনেয় িটেশ পড়িছ। ন াশনাল লাইে ির যাই িনয়িমত
। একিদন বাংলা িবভােগর সামেন ল  করলাম
 কৗতূহলবশত িবভােগর অিধকতােক িজ াসা

র 
, কিব, 

জানেত চাইেবা। 

এবং ছা জীবেন 
বপন কেরিছল 

ম াগািজন কাশ 
িনয়িমত। পাট-টু 

করলাম ব  িলটল 
িজ াসা করেত উিন 



 
 

জানােলন, এ েলা রাখা হেব না। মােন ঝঁিটেয় িবদায় করা হেব। কন? না অিনয়িমত, 
পাতলা, বাঁধাইেয়র সমস া। আমার পা থেক মাথার চুল েল উঠল। এ তা আমার িলটল 
ম াগািজনেক অপমান। িলটল ম াগািজন স ােক অবমাননা। চাখ মুখ লাল হেয় গল। 
ন াশনাল লাইে ির সে  সে  ত াগ করলাম। স াদকরা পরম যে  য কাগজেক 
সংর েণর জেন  ন াশনাল লাইে িরেত িদেয় আসেতন স িল তারা… এইভােব…! ওই 
বছর পাট-টু পরী া দওয়ার পর িতবােদ আমােদর বািড়র একতলায় বঠকখানা ও 
সদর দরজার চলাচেলর জায়গায় ২৩---২৭ সে র ৭৫০ িলটল ম াগািজেনর একিট 
দশনী করলাম। সাড়া পলাম। এরপর ভাবেত লাগলাম আমার সং হ থেকই একিট 

লাইে ির যিদ করা যায়। ছ’ বছর পের এম.এ. পাশ করার পর ১৯৭৮ সােলর ২৩ জুন 
িত া করলাম িলটল ম াগািজন লাইে ির। বািড়র একতলার বঠকখানায়। তী  উেপ া, 

অবেহলার জবাব িদেতই এই ছাট দুগিট গেড় তুেলিছলাম।   

 
 : ব ি গত উেদ ােগ ও েচ ায় আপিন য এই িলটল ম াগািজন সং হশালা 

িতেলিতেল গেড় তুেলেছন, এবং কবল সং হশালাই নয়, পাঠাগােরর ব ব া কেরেছন; 
এই ধরেণর কান ব ি গত উেদ াগ আর কউ কেরেছন বেল আমার জানা নই। আপনার 
জানা আেছ এমন কােনা কমকাে র কথা? বা কউ আপনােক দেখ, বলা যায় আপনার 
ভােব এই ধরেণর উেদ াগ িনেয়েছন িক ?     

উ র : আিম একটা তী  ালা থেক এই লাইে ির কেরিছলাম। অেনেকরই ভােলা বই 
সং হ আেছ। িক  বাইেরর লাক(পাঠক) ক তা িদেত নারাজ। ঘািষত কের এইভােব 
লাইে ির করেত অেনক সময়, অথ ব য় করেত হয় ভেব কউ এিগেয় আেসন না। 
ব ি গত লাইে ির যিদ সাধারেণর জন ও আরও উ ু  হেতা, তেব লাইে ির আে ালেন 
সিত  একটা িব ব হেতা। তেব কিলকাতা িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণা ক  
হওয়ার পর অেনেক িবিভ  াে  গেড় তুেলেছন িলটল ম াগািজন লাইে ির।  

 
 : সািহত ে ে  ‘এ েপিরেম ’ ব াপারিট আপনার চােখ কমন?  

উ র : সািহেত  পরী া-িনরী া বা এ েপিরেম  িলটল ম াগািজনই কের থােক। যা িকছু 
গতানুগিতক তার উে াপেথই তা তার উে ারেথর আেয়াজন। দুঃসাহিসক গদ -পদ র 
িনরী া চেল ধানত ভাষািনমােণ ও বাক িবন ােস। এই বদেল দওয়ার ভাবনাটা মাণ 



 
 

কের সই ভাষা বা সািহত  জীব  থাকার। সবসময় এ েপিরেম  য ায়ী হেব ব িদন 
ধের তার কান মােন নই। সািহেত  ভাব ফলেত পাের, নাও পাের।  

 

 : হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত  আে ালনেক সই সমেয় কীভােব দেখেছন, 
এখনই বা কীভােব দেখন?  

উ র : সািহত  আে ালন হয় দু’ভােব। (ক) একক লখেকর সািহত িনরী া বা বাধ। 
যমন কমলকুমার মজুমদার বা সুিবমল িম র গদ । (খ) একিট পি কার ইে হার িভি ক 
আে ালন। যমন – হাংির বা শা িবেরাধী আে ালন।  

      বাংলা ভাষায় থম সািহত  আে ালন হাংির আে ালন (১৯৬২)।  

      হাংির বাংলা ভাষা তা বেটই, সম  ভারতীয় ভাষায় থম িত ানিবেরাধী সািহত  
আে ালন। এই আে ালেনর কথা কাশ পেয়িছল িনউইয়ক টাইমেস। অ ীল কিবতা 
লখার অপরােধ মলয় রায়েচৗধুরীর জল হয়। হাংির লখকরা লখার ে  কান 
িচবায়ু তা মােননিন। আে ালেনর ভাব ছিড়েয় পেড়িছল িবিভ  পি কােক ক  

কের। িবতক যাই থাকুক মেন রাখেত হেব হাংির আে ালন এেদেশ থম 
িত ানিবেরাধী সািহত  আে ালন। শা িবেরাধী আে ালন (১৯৬৬) গতানুগিতক 
লখােলিখর িবেরািধতা করল। লখকই মূল স া। সমাজ সািহত  দশন স অেথ এেদর 
লখায় াধান  পল না। শা িবেরাধীর দুিট পি কা। একিট ‘এই দশক’। অন িট ‘ িত’। 
থমিট গ  িনেয়। ি তীয়িট কিবতার। িতর সে  বেণর স ক। অথাৎ িনেক 

কিবতায় িনেয় এেসেছ। পাশাপািশ িচ েকও। কংি ট কিবতার মেতা এেদর কিবতা 
কখেনা াব  আবার কখেনা দৃশ ায়নও। কান মেসজ থােক না। এসব এ েপিরেম াল 
কিবতা। দয় শ করা কিবতা নয়।  
 

 : এই িতনিট সািহত  আে ালেনর পছেন দিশ-িবেদিশ ভাব কতটা বেল আপিন 
মেন কেরন?  

উ র : হাংির আে ালেনর নপেথ  সমকালীন সামািজক অথৈনিতক রাজৈনিতক ভাব 
থাকেত পাের। কান দশী িবেদশী সািহেত র ভাব স বত নই। তেব িবটলসেদর 



 
 

বােহিময়ািনজেমর ভাব থাকেতই পাের। িতর িকছু কিবতার ে  কংি ট কিবতার 
ভাব থাকেত পাের।  

 
 : বাংলা সািহেত র ধারায় এই িতনিট আে ালেনর  আপনার চােখ কতখািন? 

উ র :  য কান সািহত  আে ালেনর িনিদ  অিভমুখ থােক। যিদও পরবতীকােল তার 
সুদূর সারী কান ভাব সবসময় য থােক, তা িক  নয়। সমকােল িবষয়িট সািহেত  
উ াপ জাগায় িঠকই পের তা ান হেত হেত অি  হারায়। আেগই বেলিছ হাংির 
আে ালন এেদেশ থম ািত ািনকতার িব ে  জার আঘাত িদেয়িছল। বিনয়া 
সািহত র সম রকম ইতরািমর িব ে  িতবাদ যন হাংির কাশন। িক  শষপয  তা 
হেয় গল যৗনসব । আমরা হাংির লখকেদর মেধ  পেয়িছ পূণ ও শি শালী 
লখকেদর। যথা – মলয় রায়েচৗধুরী, বাসুেদব দাশ , শেল র ঘাষ, সুিবমল বসাক, 
দীপ চৗধুরী, সুভাষ ঘাষ মুখ।  

       শা িবেরাধী আে ালন গতানুগিতকতার িব ে  জহাদ। অেটারাইিটংেক  
িদেত িগেয় ফমসব  হেয় গেছ। কািহনী িনভরতা যেহতু ওই রীিতেত বাদ পেড়েছ তাই 
নতুন আি ক িহেসেব সুখপাঠ  হেলও সামি কভােব শ কের না।  

      িত কান মেসজ দয় না। িন শ  িচ  এর আ া।  

      সব শেষ য কথা তা হেলা, য কান সািহত  আে ালেনর িনজ তা আেছ। তার 
কান দায় থােক না কােরা িত। তার ভাব জনমেন বা পাঠেকর মেন িচর ায়ী হেলা 
িকনা তার দায় তার নয়। তাই সািহত  আে ালন িল সমেয়র িচৎকার বা শপথ।   

 

 



 

‘হাংির’ দর সই িনিষ  বুেলিটন
‘unauthorised

 

পিরিশ  – খ  
 

দর সই িনিষ  বুেলিটন, য বুেলিটনিট ‘obscene’ ও 
unauthorised’ িহেসেব অিভযু  হেয়িছল  

 

ও 



হাংির বুেলিটেন

 

 

বুেলিটেন কািশত শি  চে াপাধ ােয়র কিবতা  



‘ ু ধাত’ ি তীয় সংকলেনর (সুভাষ

 

সুভাষ ঘাষ স ািদত) শষ পৃ ায় ‘ কাল’ পি কা

 

পি কার িব াপন 



‘ ু ধাত’ স ম সংকলেনর
WRATH ARE WISER THAN THE HORSES OF INSTRUCTION’  

 

কলেনর শষ পৃ ায় উি িখত াগান ‘THE TIGERS OF 
WRATH ARE WISER THAN THE HORSES OF INSTRUCTION’  

 
TIGERS OF 

WRATH ARE WISER THAN THE HORSES OF INSTRUCTION’     



‘ িত’ পি কার প ম সংকলেনর

‘ িত’ পি কার চতুথ সংকলেনর

 

সংকলেনর শষ পৃ ায় ‘এই দশক’ পি কার তৃতীয় সংকলেনর 
িব াপন  

 

সংকলেনর শষ পৃ ায় ‘এই দশক’ পি কার ি তীয় সংকলেনর 
িব াপন  

 
তৃতীয় সংকলেনর 

 
ি তীয় সংকলেনর 



‘ িত’ পি কার অ ম সংকলেনর শষ পৃ া
পি কা হেণর িনয়মাবিল

 

পি কার অ ম সংকলেনর শষ পৃ ায় লখা পাঠােনার আেবদন ও 
পি কা হেণর িনয়মাবিল ল ণীয়   

 
আেবদন ও 



পেরশ ম েলর কিবতা 

 

পেরশ ম েলর কিবতা ‘কে ািজশন ১’   



পেরশ ম েলর কিবতা 

‘এই দশক’ পি কার ঊনিবংশ সংকলেনর শষ পৃ ায় শা িবেরাধী গ  পােঠর ডাক 

 

পেরশ ম েলর কিবতা ‘কে ািজশন ২’ 
  

পি কার ঊনিবংশ সংকলেনর শষ পৃ ায় শা িবেরাধী গ  পােঠর ডাক 

 

 
পি কার ঊনিবংশ সংকলেনর শষ পৃ ায় শা িবেরাধী গ  পােঠর ডাক  



‘ঈগল’, ‘

 

 
‘এই দশক’ পি কার িব াপন  

’, ‘অব য়’ ও ‘অ র’ পি কার িব াপন  

‘এই দশক’ পি কার িব াপন  

 

  

 



‘এই দশক’ পি কার স ম সংকলেনর শষ পৃ ায় 
পি

 

‘এই দশক’ পি কার িব াপন  

পি কার স ম সংকলেনর শষ পৃ ায় ‘এই দশক’ পি কা এবং 
পি কার নবম সংকলেনর িব াপন  

 

 
এবং ‘ িত’ 



িব াপেন ‘শা িবেরাধী গ  সংকলন

‘এই দশক’ পি কার িব াপেন 

 

শা িবেরাধী গ  সংকলন’-এর ‘গ ’ শ িট উে  লখা 

পি কার িব াপেন শা িবেরাধী বই িলেক আলমািরর ওপেরর তােক 
রাখেত বলা হে   

 
শ িট উে  লখা  

 
আলমািরর ওপেরর তােক 



‘কাল ম’ পি কার তৃতীয় সংখ ার িব াপন
শা িবেরাধী ও িত

‘ াি ক’ পি কার স ম সংকলেনর 

 

পি কার তৃতীয় সংখ ার িব াপন ( লখক-তািলকায় দখা যাে  
শা িবেরাধী ও িত গা ীর লখক)   

স ম সংকলেনর িব াপন, ( লখক-তািলকায় শা িবেরাধী ও িত 
গা ীর লখকরাও রেয়েছন)  

 
 অিধকাংশই 

 
শা িবেরাধী ও িত 



‘কাল ম’ পি কার ি তীয় সংখ ার িব াপন 
অিধকাংশই

 

 

ি তীয় সংখ ার িব াপন ( লখক-তািলকায় দখা 
অিধকাংশই শা িবেরাধী ও িত গা ীর লখক)  

 

 
 যাে  



‘ঈগল’ থম সংকলেনর দ 
শা িবেরাধী ও িত গা ীর লখক

 

 

থম সংকলেনর দ ( লখক-তািলকায় দখা যাে  অিধকাংশই
শা িবেরাধী ও িত গা ীর লখক)  

 
অিধকাংশই 



 
 
 
 
 
 
 

পি  ও পি কাপি   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

পি  ও পি কাপি  

আকর পি কা  

১। এই দশক, থম সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, ফা ন ১৩৭২।  

২। এই দশক, ি তীয় সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, আষাঢ় ১৩৭৩।  

৩। এই দশক, তৃতীয় সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, পৗষ ১৩৭৩।  

৪। এই দশক, চতুথ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, জ  ১৩৭৪।  

৫। এই দশক, প ম সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, অ হায়ণ ১৩৭৪।  

৬। এই দশক, ষ  সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, বশাখ ১৩৭৫।  

৭। এই দশক, স ম সংকলন, ৬ সাহাপুর মইন রাড, কলকাতা-৩৮, াবণ ১৩৭৫।   

৮। এই দশক, অ ম সংকলন, ৬ সাহাপুর মইন রাড, কলকাতা-৩৮, পৗষ ১৩৭৫।  

৯। এই দশক, নবম সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, বশাখ ১৩৭৬।  

১০। এই দশক, দশম সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, ভা  ১৩৭৬।  

১১। এই দশক, একাদশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, মাঘ ১৩৭৬।  

১২। এই দশক, াদশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, আষাঢ় ১৩৭৭।  

১৩। এই দশক, েয়াদশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, কািতক 
১৩৭৭।  

১৪। এই দশক, চতুদশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, বশাখ ১৩৭৮।  

১৫। এই দশক, প দশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, ১৩৭৮।  

১৬। এই দশক, ষাড়শ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, বশাখ ১৩৭৯।  

১৭। এই দশক, স দশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, অ হায়ণ 
১৩৭৯।  



 
 

১৮। এই দশক, অ াদশ সংকলন, ৬ সাহাপুর মইন রাড, কলকাতা-৩৮, মাঘ ১৩৮০।  

১৯। এই দশক, ঊনিবংশ সংকলন, ৬ সাহাপুর মইন রাড, কলকাতা-৩৮, ১৩৮১।  

২০। এই দশক, িবংশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, মাঘ ১৩৮১।  

২১। এই দশক, একিবংশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, ১৩৮২।  

২২। এই দশক, ি িবংশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, কাশকাল 
অনুি িখত।  

২৩। এই দশক, েয়ািবংশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, কাশকাল 
অনুি িখত।  

২৪। এই দশক, চতুিবংশ সংকলন, আচায ফু  চ  রাড, কলকাতা-০৯, কাশকাল 
অনুি িখত।  

২৫। ু ধাত, থম সংকলন, বাসুেদব দাশ  স ািদত, অেশাকনগর, ২৪ পরগণা, 
১৩৭৬।  

২৬। ু ধাত, ি তীয় সংকলন, সুভাষ ঘাষ স ািদত, বাউির পাড়া, চ ননগর, গলী, 
১৯৭২-৭৩।  

২৭। ু ধাত, তৃতীয় সংকলন, দীপ চৗধুরী স ািদত, ঘুঘুমারী, কাচিবহার, ১৯৭৫।   

২৮। ু ধাত, চতুথ সংকলন, শেল র ঘাষ স ািদত, বাউির পাড়া, চ ননগর, গলী, 
মাচ ১৯৭৭।  

২৯। ু ধাত, প ম সংকলন, শেল র ঘাষ স ািদত, ১/৮িব ওলাইচ ী রাড, কলকাতা-
৩৭, ম ১৯৭৮।  

৩০। ু ধাত, ষ  সংকলন, শেল র ঘাষ স ািদত, ২৮ ঋিষ অরিব  সরিণ, কলকাতা-
৯০, নেভ র ১৯৮১।   

   ৩১। ু ধাত, স ম সংকলন, শেল র ঘাষ স ািদত, ২৮ ঋিষ অরিব  সরিণ, কলকাতা-
৯০, ম ১৯৮৪। 

৩২। িত, থম সংকলন, ৬৮/৪ িস পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, এি ল ১৯৬৫।  



 
 

৩৩। িত, ি তীয় সংকলন, ৬৮/৪ িস পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, জুলাই ১৯৬৫।   

৩৪। িত, তৃতীয় সংকলন, ৬৮/৪ িস পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, নেভ র ১৯৬৫।  

৩৫। িত, চতুথ সংকলন (অনুবাদ সংখ া), ৬৮/৪ িস পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, মাচ 
১৯৬৬।  

৩৬।  িত, প ম সংকলন, ৬৮/৪ িস পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, জুলাই ১৯৬৬।  

৩৭। িত, ষ  সংকলন, পেরশ ম ল ও সজল বে াপাধ ায় স ািদত, ৬৮/৪ িস 
পূণদাস রাড, কলকাতা-২৯, কাশকাল অনুি িখত। 

৩৮। িত, স ম সংকলন, সজল বে াপাধ ায় ও পেরশ ম ল স ািদত, ৩৫-এফ রাজা 
নবকৃ  ীট, কলকাতা-০৫, জানুয়াির ১৯৬৮।  

৩৯। িত, অ ম সংকলন, সজল বে াপাধ ায় ও পেরশ ম ল স ািদত, ৩৫-এফ রাজা 
নবকৃ  ীট, কলকাতা-০৫, এি ল ১৯৬৮।  

৪০। িত, নবম সংকলন, মৃণাল বসুেচৗধুরী স ািদত, ৩৫-এফ রাজা নবকৃ  ীট,  
কলকাতা-০৫, জুলাই ১৯৬৮।  

৪১। িত, দশম সংকলন, মৃণাল বসুেচৗধুরী স ািদত, ৩৫-এফ রাজা নবকৃ  ীট,  
কলকাতা-০৫, মাচ ১৯৬৯।  

৪২। িত, একাদশ সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃ  ীট,  কলকাতা-০৫, জুন ১৯৭০।  

৪৩। িত, াদশ সংকলন, ৪২-গড়পার রাড, কলকাতা-০৯, অে াবর ১৯৭০।  

৪৪। িত, েয়াদশ সংকলন, মৃণাল বসুেচৗধুরী স ািদত, ৪২-গড়পার রাড, কলকাতা-
০৯, ফ য়াির ১৯৭১। 

৪৫। িত, চতুদশ সংকলন, মৃণাল বসুেচৗধুরী স ািদত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃ  ীট,  
কলকাতা-০৫, আগ  ১৯৭১। 

৪৬। হাংির জনােরশন, ৪৮এ, শ র হালদার লন, আিহিরেটালা, কলকাতা, ১৯৬৪।  

  
 



 
 

সহায়ক  (বাংলা)  
১। আচায, অিনল স ািদত, স র দশক, থম খ , কলকাতা-০৯ : অনু ু প, চতুথ মু ণ 
মাচ ২০২০।  

২। আচায, অিনল স ািদত, স র দশক, ি তীয় খ , কলকাতা-০৯ : অনু ু প, তৃতীয় 
মু ণ নেভ র ২০১৪।  

৩। আচায, অিনল স ািদত, স র দশক, তৃতীয় খ , কলকাতা-০৯ : অনু ু প, চতুথ মু ণ 
মাচ ২০২০।  

৪। আচায, অিনল, অণব সাহা স ািদত, যৗনতা ও বাঙািল, কলকাতা-০৯ : অনু ু প, 
পিরবিধত ি তীয় সং রণ জানুয়াির ২০১৮।   

৫। িকং ক, , অধুনাি কতা ও ভিবষ েতর কিবতা, কলকাতা-০৯ : কিবতা পাি ক, 
ি তীয় সং রণ জানুয়াির ২০১৩।  

৬। খা গীর, আিশস, বাংলা শ েমলা, কলকাতা-০৬ : সাপান, ি তীয় সং রণ িডেস র 
২০১৮।  

৭। গে াপাধ ায়, নারায়ণ, সািহেত  ছাটগ , কলকাতা-৭৩ : িম  ও ঘাষ পাবিলশাস 
াইেভট িলিমেটড, অ ম মু ণ ভা  ১৪২৫।  

৮। গে াপাধ ায়, বেরণ,  গ , কলকাতা-৭৩ : মা কাশনী, ি তীয় কাশ জুলাই 
২০১২।  

৯। , , জীবনান  কিবতার শরীর, কলকাতা-০৯ : পু ক িবপিণ, তৃতীয় মু ণ মাচ 
২০১৩।  

১০। হ, সত , একােলর গদ পদ  আে ালেনর দিলল, কলকাতা-১২ : অধুনা, ১৯৭০। 

১১। ঘাষ, ফিটক চাঁদ, নকশাল আে ালন ও বাংলা কিবতা, কলকাতা-০৯ : ব ীয় সািহত  
সংসদ, পিরবিধত সং রণ বইেমলা ২০১৬।  

১২। ঘাষ, িনমল, নকশালবাদী আে ালন ও বাংলা সািহত , কলকাতা-০৯ : ক ণা 
কাশনী, তৃতীয় মু ণ িডেস র ২০১৬।  

১৩। ঘাষ, ভ র, সািহেত র পেভদ, কলকাতা-০৬ : সািহত েলাক, ি তীয় পুনমু ণ জুন 
২০১১।  



 
 

১৪। ঘাষ, শেল র, হাংির জনােরশন আে ালন, কলকাতা-০২ : িতভাস, জানুয়াির 
১৯৯৫। 

   ১৫। ঘাষ, শেল র স ািদত, হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন, কলকাতা-
৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, জানুয়াির ২০১১। 

   ১৬। ঘাষাল, ধন য়, গিত মাইিত ও দবািশস মজুমদার স ািদত, বাংলা সািহেত    
আে ালন, কলকাতা-১১৮ : ইস া, জুন ২০১৪। 

   ১৭। চ বতী, ই াণী, বাংলা ছাটগ  : রীিত- করণ ও িনিবড় পাঠ, কলকাতা-০৯ : 
র াবলী, জানুয়াির ১৯৯৯। 

১৮। চ বতী, উদয়কুমার, আধুিনক কিব : কিবতার শলী, কলকাতা : উ ক কাশনী, 
১৯৯৭। 

১৯। চ বতী, উদয়কুমার, বাংলা পদ ে র সংগঠন, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, 
ি তীয় সং রণ ম ২০১২।  

২০। চ বতী, উদয়কুমার, বাংলা সংবতনী ব াকরণ, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, 
থম দ’জ সং রণ আগ  ২০১৬।  

২১। চ বতী, উদয়কুমার, নীিলমা চ বতী, ভাষািব ান, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, 
জানুয়াির ২০১৬।  

২২। চ বতী, কৃ প, আধুিনক বাংলা কিবতার পরীিত, বধমান িব িবদ ালয়, ি তীয় 
পিরবিধত সং রণ ১৯৯৯।  

২৩। চ বতী, নীের নাথ, কিবতার কী ও কন, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, অ ম 
সং রণ ম ২০২১।  

২৪। চ বতী, নীিলমা, বাংলা ভাষা ও চমি র ত , কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, থম 
দ’জ সং রণ এি ল ২০১৭।  

২৫। চ বতী, িব ব, একােলর কিবতা : শলী স ান, কলকাতা-০৯ : পু ক িবপিণ, 
পিরবিধত ি তীয় সং রণ জুলাই ২০০৮। 

   ২৬। চ বতী, িব ব, লাকাভরণ : আধুিনক কিবতার শলী, কলকাতা-০৯ : পু ক িবপিণ, 
বইেমলা ১৯৯৮।  



 
 

২৭। চ বতী, িব ব, শলীিচ াচচা, কলকাতা-০৯ : র াবলী, আষাঢ় ১৪১০।  

২৮। চ বতী, সুধীর, যৗনতা ও সং ৃ িত, কলকাতা-০৯ : পু ক িবপিণ, ি তীয় মু ণ মাচ 
২০১২।  

২৯। চ বতী, সুিমতা, ছাটগে র িবষয়-আশয়, কলকাতা-০৯ : পু ক িবপিণ, তৃতীয় মু ণ 
অগা  ২০১৬।   

৩০। চে াপাধ ায়, কু ল, সািহেত র পরীিত ও অন ান  স , কলকাতা-০৯ : র াবলী, 
প ম পিরমািজত ও পিরবিধত সং রণ অে াবর ২০১২।  

৩১। চে াপাধ ায়, ণবকুমার স ািদত, হাংির সািহত  আে ালন : ত , তথ , ইিতহাস,  
কলকাতা-০২ : িতভাস, জানুয়াির ২০১৫। 

৩২। চে াপাধ ায়, হীেরন, সা িতক কথাসািহত , কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, এি ল 
২০১৩।  

৩৩। চে াপাধ ায়, হীেরন, সািহত  করণ, কলকাতা-০৯ : ব ীয় সািহত  সংসদ, ১৪১৯।  

   ৩৪। চৗধুরী, ভূেদব, বাংলা সািহেত র ছাটগ  ও গ কার, কলকাতা : মডাণ বুক এেজি  
াইেভট িলিমেটড, ১৯৭৫। 

   ৩৫। চৗধুরী, সমীর স ািদত, হাংির জনােরশন রচনা সংকলন, কলকাতা : কথা ও 
কািহনী, এি ল ১৯৯৮। 

৩৬। চ , অমল, অমল চে র রচনাসং হ, দি ণ চি শ পরগণা-৭৪৩৩০২ : মহািদগ , 
থম কাশ জানুয়াির ২০০১।   

৩৭। জানা, িনতাই, পা মডান ও উ র আধুিনক বাংলা কিবতা পিরচয়, কলকাতা-০৯ : 
বাণীিশ , ি তীয় পিরবিধত সং রণ জানুয়াির ২০০৭।  

৩৮। দা ী, অিলভা, বাংলা ন া ক শ , কলকাতা-০৯ : সুবণেরখা, জানুয়াির ২০০১। 

৩৯। দা ী, অিলভা, বাংলা ভাষািব ান অিভধান, কলকাতা-০৬ : সং ৃ ত পু ক ভা ার, 
ি তীয় পিরমািজত সং রণ ম ২০১৩।  

৪০। দ , স ীপ, বাংলা কিবতার কালপি , কলকাতা-০৯ : র ািডক াল ইে শন, থম 
কাশ ১৯৯০।  



 
 

৪১। দ , স ীপ, বাংলা গ -কিবতা আে ালেনর িতন দশক, কলকাতা-০৯ : র ািডক াল 
ইে শন, থম কাশ ১৯৯৩।   

৪২। দাশ, উ ম, হাংির িত ও শা িবেরাধী আে ালন, কলকাতা-৭৪৩৩০২ : মহািদগ , 
ি তীয় কাশ জানুয়াির ২০০২। 

৪৩। দাশ, উ ম, কিবতা ষাটস র , দি ণ ২৪ পরগণা : মহািদগ , ১৯৮২।  

৪৪। দাশ, উ ম, গ  ষাটস র, দি ণ ২৪ পরগণা : মহািদগ , ১৯৮৭।  

৪৫। দাশ, জীবনান , কিবতার কথা, কলকাতা-০৯ : িসগেনট স, নবপযায় িসগেনট 
থম সং রণ জানুয়াির ২০১৫।  

৪৬। দাশ, জীবনান ,  কিবতা, কলকাতা-৭৩ : মাইিত বুক হাউস, পুনমু ণ িডেস র 
২০১৪।  

৪৭। দাশ, িশিশরকুমার, কিবতার িমল ও অিমল, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, ১৯৯৬। 

    ৪৮। দাশ, িশিশরকুমার, ভাষািজ াসা, কলকাতা-০৪ : প ািপরাস, ষ  সং রণ অ হায়ণ 
১৪২৪।   

    ৪৯। দাশ , অেলাকর ন, দবী সাদ বে াপাধ ায় স ািদত, আধুিনক কিবতার 
ইিতহাস, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, থম দ’জ সং রণ জানুয়াির ২০১১।  

৫০। দাশ , সুধীরকুমার, কাব ােলাক, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, ি তীয় মু ণ 
জানুয়াির ২০১২।  

৫১। দাস, অিমতাভ, ও অন ান  স ািদত, সািহত চচা, রাজবািট, বধমান-৭১৩১০৪ : 
কাশনা িবভাগ, বধমান িব িবদ ালয়, ২৮ ফ য়াির ২০১০।  

৫২। দাস, অ পকুমার, ষাট ও স র দশেকর রাজনীিতর াপেট বাংলা কথাসািহত , 
কলকাতা-০৯ : ক ণা কাশনী, অে াবর ২০১২।  

৫৩। দ, কুমার িব ু , হাংির আে ালন ও াহপু ষ কথা, কলকাতা-০৯ : সহযা ী, থম 
কাশ জুন ২০১৩।  

৫৪। ন ী, শাওন, কিবতার িদগ , কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, থম কাশ িডেস র 
২০১৮।  

৫৫। নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, কলকাতা-০৬ : নয়া উেদ াগ, জানুয়াির ১৯৯৯।  



 
 

৫৬। প াশৎ পির মা, শাি িনেকতন : গেবষণা কাশন িবভাগ, িব ভারতী, ২২ াবণ, 
১৪০০।   

৫৭। পাঠক, অতীি য়, াকৃত ও অ াকৃত জীবেনর গ , কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, 
সে র ২০১৪।  

৫৮। পাঠক, অতীি য়, িনবািচত ব , কলকাতা : একুশ শতক, িডেস র ২০১৩। 

     ৫৯। পাল, অমল, রবীে া র কিবতায় পরী া-িনরী া (১৯২৩-১৯৫৩), কলকাতা-০৬ : 
দীপ কাশন, বইেমলা ২০০২।  

৬০। পাল, রিবন, বাংলা ছাটগ  : কৃতী ও রীিত, কলকাতা-৯৬ : পুর কাশন, 
জানুয়াির ২০০৩।  

৬১। পাল, রিবন, সািহেত র পরীিত, কলকাতা-০৬ : অ র কাশনী, বইেমলা ২০১৪। 

৬২। বে াপাধ ায়, উ ল, ও সব সাচী সন স ািদত, সুভাষ ঘাষ বই সং হ ১, 
কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, ম ২০১৭।  

৬৩। বে াপাধ ায়, উ ল, ও সব সাচী সন স ািদত, সুভাষ ঘাষ বই সং হ ২, 
কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, গাঙিচল সং রণ জানুয়াির ২০১৯।  

৬৪। বে াপাধ ায়, িদলীপ স ািদত, উ র আধুিনক কাব  চতনার ভূিমকা, কলকাতা : 
বীজ পাবিলেকশন, ১৯৯৩। 

৬৫। বে াপাধ ায়, দীেপ নাথ, গ সম , কলকাতা-৭৩ : একুশ শতক, ি তীয় কাশ 
জুলাই ২০১৬।  

৬৬। বে াপাধ ায়, নীলা ন সংকিলত ও স ািদত, সি নী ঐ িচ কলা, কলকাতা-১৭ :  
িব ভারতী নিবভাগ, এি ল ২০১০। 

৬৭। বে াপাধ ায়, পাথ িতম, পা মডান ভাবনা ও অন ান , কলকাতা : র ািডেকল 
ইে শন, জানুয়াির ১৯৯৭। 

৬৮। বে াপাধ ায়, সেরাজ, বাংলা কিবতার কালা র, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, 
তৃতীয় সং রণ জানুয়াির ২০১৬।  

৬৯। বে াপাধ ায়, সুচিরতা, আধুিনক বাংলা ভাষাত , কলকাতা-০৪ : প ািপরাস, 
পিরমািজত সং রণ িডেস র ২০০৭ ।  



 
 

৭০। বে াপাধ ায়, সৗম ত, বাংলা গ -আে ালন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, 
২০১৯।   

৭১। বে াপাধ ায়, সৗম ত স ািদত ও সংকিলত, িনমসািহত , কলকাতা-৭০০১১১ : 
গাঙিচল, থম কাশ জানুয়াির ২০১৭।  

৭২। বে াপাধ ায়, সৗম ত স ািদত, শা িবেরাধী আে ালন, কলকাতা-৭০০১১১ : 
গাঙিচল, থম কাশ জানুয়াির ২০১৮।  

৭৩। বে াপাধ ায়, িহমব , কিবতা িনেয়, কলকাতা : ব ীয় সািহত  সংসদ, পৗষ ১৪১১। 

৭৪। বল, রিবশংকর, িনবািচত গ , কলকাতা-০৯ : ক ণা কাশনী, ২০০৫।  

৭৫। বসাক, িশউিল, ব  স ক, কলকাতা-৯৭ : িচেলেকাঠা, থম কাশ জুন ২০১৯।  

৭০। বসু, অ , বাংলা াং : সমী া ও অিভধান, কলকাতা-০৪ : প ািপরাস, থম কাশ 
ম ২০০৫, প ম সং রণ সে র ২০১৯।  

৭৬। বসু, অ ণকুমার, কথািশে র নানািদক, কলকাতা-৭৩ : িম  ও ঘাষ াইেভট 
িলিমেটড, ি তীয় পিরবিধত ও সংেশািধত সং রণ জুন ২০১৫।  

৭৭। বসু, বু েদব, কােলর পুতুল, কলকাতা : িনউ এজ পাবিলশাস, ১৯৯৭। 

৭৮। বসু, বু েদব স ািদত, আধুিনক বাংলা কিবতা, কলকাতা-৭৩ : এম. িস. সরকার 
অ া  স  াইেভট িলিমেটড, পুনমু ণ এি ল ২০১৩।  

৭৯। বসু, স , বাংলা সািহেত র নানা প, কলকাতা-৭৩ : মাইিত বুক হাউস, পুনমু ণ 
ম ২০১৮।  

৮০। বসু, শখর, প াশিট গ , কলকাতা-০৯ : আন , ফ য়াির ২০১১।  

৮১। বসু, শখর, লখা ও লখক, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, থম কাশ জানুয়াির 
২০০৯।  

৮২। বসু, শখর স ািদত, শা িবেরাধী গ , কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, থম 
কাশ,  জানুয়াির ২০১০। 

৮৩। বসু, সমেরশ, জাপিত, কলকাতা-০৯ : আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, 
ষ দশ মু ণ সে র ২০১৮। 



 
 

৮৪। বসু, সমেরশ, িববর, কলকাতা-০৯ : আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, ষ  মু ণ 
জানুয়াির ২০১৪।  

৮৫। বসু, পন, হষ দ  স ািদত, িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং ৃ িত, কলকাতা-৭৩ 
: পু ক িবপিণ, তৃতীয় কাশ আগ  ২০১৫।  

৮৬। িব াস, অিচ , কাব ত  সমী া, কলকাতা-০৯ : ব ীয় সািহত  সংসদ, পিরমািজত 
সং রণ ২০১৩।  

৮৭। ভ াচায, উৎপল সংকিলত, অ ােলন িগ বােগর কিবতা, কলকাতা-২৩ : কিবতীথ, 
থম কাশ মাচ ২০১৬।  

৮৮। ভ াচায, ত য় স ািদত, সুিবমল বসাক সংকলন, থম খ , হাওড়া-৭১১৩১২ : 
সৃি সুখ কাশন, জানুয়াির ২০১৬।   

৮৯। ভ াচায, ত য় স ািদত, সুিবমল বসাক সংকলন, ি তীয় খ , হাওড়া-৭১১৩১২ : 
সৃি সুখ কাশন, জানুয়াির ২০১৮।  

৯০। ভ াচায, তেপাধীর, কিবতার ব র, কলকাতা : িতভাস, ২০০৯।  

৯১। ভ াচায, নবা ণ, এই মৃতু  উপত কা আমার দশ না, কলকাতা-৩২ : ভাষাব ন 
কাশনী, ভাষাব ন সং রণ জুলাই ২০১৬, ি তীয় মু ণ জানুয়াির ২০১৯।  

৯২। ভ াচায, নবা ণ, পুর র ভােটর কিবতা, কলকাতা-৩২ : ভাষাব ন কাশনী, চতুথ 
সং রণ বইেমলা ২০২০।   

৯৩। ভ াচায, নবা ণ, মুেখ মেঘর মাল ঢাকা, কলকাতা-৩২ : ভাষাব ন কাশনী, 
ভাষাব ন সং রণ জানুয়াির ২০০৭।  

৯৪। ভ াচায, নবা ণ,  গ , কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, থম কাশ এি ল 
২০০৬, পুিনমু ণ জানুয়াির ২০১৮।  

৯৫। ভ াচায, নবা ণ, হারবাট, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, পুনমু ণ এি ল ২০১৫।  

৯৬। ভ াচায, ফা নী, বাংলা কিবতায় ‘আ য ভােতর গ ’ ও অন ান  ব , রামপুরহাট, 
বীরভূম : কাি েদশ, দাল পূিণমা, ১৪১১।  

৯৭। ভ াচায, ফা নী, বাংলা কিবতার প- পা র, কলকাতা-০৯ : ভাষািলিপ, ফ য়াির 
২০১৬।  



 
 

৯৮। ভ াচায, রামকৃ , ন ােরটলিজ : ছােটাগ  : ছােটােদর গ , কলকাতা-৫৯ : কারক, 
জানুয়াির ২০১৪।  

৯৯। ভ াচায, সুভাষ, ভাষা ও সািহেত র িতন স , কলকাতা-০৯ : িসগেনট স, থম 
সং রণ এি ল ২০১৮।  

১০০। মজুমদার, অিভিজৎ, চ ীম ল সংগঠন ও শলী িবচার, কলকাতা-৭৩ : দ’জ  
পাবিলিশং, ি তীয় সং রণ নেভ র ২০১৮।   

১০১। মজুমদার, অিভিজৎ, ভাষা স  ও িনিব ান, কলকাতা-৭৩ : দ’জ  পাবিলিশং, 
থম কাশ নেভ র ২০১৪, পুনমু ণ িডেস র ২০১৯।  

১০২। মজুমদার, অিভিজৎ, শলীিব ান ও আধুিনক সািহত ত , কলকাতা-৭৩ : দ’জ  
পাবিলিশং, তৃতীয় সং রণ এি ল ২০১৬।   

১০৩। মজুমদার, অিময়ভূষণ,  গ , কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, পিরবিধত 
পিরমািজত সং রণ জানুয়াির ২০২০।  

১০৪। মজুমদার, উ লকুমার, করতেল নীলকা  মিণ, কলকাতা-০৯ : ব ীয় সািহত  
সংসদ, পিরবিধত ও পিরমািজত ব ীয় সািহত  সংসদ সং রণ, বইেমলা ২০০৯।  

১০৫। মজুমদার, উ লকুমার, সািহত  ও সমােলাচনার পরীিত, কলকাতা-৭৩ : দ’জ  
পাবিলিশং, ষ  সং রণ, িডেস র ২০১৮।  

১০৬। মজুমদার, কমলকুমার, গ  সম , কলকাতা-০৯ : আন , একাদশ মু ণ মাচ 
২০১৮। 

১০৭। মজুমদার, পেরশচ , অিভিজৎ মজুমদার, বাঙলা সািহত পাঠ শলীগত অনুধাবন, 
কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, জানুয়াির ২০১০।  

১০৮। মজুমদার, িবনয়,  কিবতা, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, পুনমু ণ জানুয়াির 
২০১৮।  

১০৯। ম ল, পেরশ, কিবতা সং হ, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশােয়রা, থম কাশ জানুয়াির 
২০১২।  

১১০। িম , অমর,  গ , কলকাতা-০৯ : ক ণা কাশনী, ি তীয় কাশ বইেমলা 
২০১২।  



 
 

১১১। িম , অ ণ, কিবতা, আিম ও আমরা, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, ১৯৯৯। 

১১২। িম , অেশাককুমার, আধুিনক বাংলা কিবতার পেরখা ১৯০১-২০০৮, কলকাতা-৭৩ 
: দ’জ পাবিলিশং, তৃতীয় সং রণ জানুয়াির ২০১৩।  

১১৩। িম , অেশাককুমার, কাব ৈশলী ম রী, কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, িডেস র 
২০১৪।  

১১৪। িম , সুিবমল, বইসং হ-১, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, থম গাঙিচল সং রণ 
জানুয়াির ২০১২।    

১১৫। িম , সুিবমল, বইসং হ-২, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙিচল, তৃতীয় মু ণ এি ল 
২০২১।  

১১৬। মুেখাপাধ ায়, অ ণকুমার, কােলর পু িলকা ( বাংলা ছাটগে র একশ িবশ 
বছর/১৮৯১-২০১৩), কলকাতা-৭৩ : দ’জ পাবিলিশং, পিরমািজত ও পিরিবিধত চতুথ 
সং রণ অে াবর ২০১৬ মু ণ।  

     ১১৭। মুেখাপাধ ায়, কমল স ািদত, িবশ শতেকর কিবতা ভাবনা, কলকাতা-৯০ : িশলী  
কাশন, থম কাশ জানুয়াির ১৯৯৮।  

১১৮। মুেখাপাধ ায়, ত ণ স ািদত, বাংলা ছাটগ  পব-পবা র, কলকাতা-০৯ : অপণা 
বুক িডি িবউটাস, থম কাশ জানুয়াির ২০০৫। 
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   ৮। ভ াচায, উৎপল স ািদত, কিবতীথ, মলয় রায়েচৗধুরী িবেশষ সংখ া, ৩৮তম বষ, ৬৫, 
সীতারাম ঘাষ ি ট, কলকাতা-০৯, বষা ১৪২৬। 

৯। ভৗিমক, তাপস স ািদত, কারক, দুই বাংলার কিব ও কিবতা সংখ া, কলকাতা-৫৯, 
শারদীয় ২০১৫।  



 
 

১০। ভৗিমক, তাপস, সৗরভ বে াপাধ ায়, পাথ রায়বমন স ািদত, কারক, িবমল কর 
সংখ া, কলকাতা-৫৯, বইেমলা ১৯৯৭। 

   ১১। রায়, হািশস, সব সাচী সন স ািদত, কা বাসনা, নবপযায়, তৃতীয় বষ, ি তীয় 
সংখ া (শীত সংখ া ও ী  সংখ া), ৪৫ ামীিজ নগর, দমদম, কলকাতা-৩০, ২০১৮ 
িডেস র – ২০১৯ জুন।  

    ১২। রায়েচৗধুরী, িশিশর স ািদত, ময়ী, নববষ সংখ া, কলকাতা, ১৪২৪।  

    ১৩। শাসমল, বীেরন স ািদত, তী কুঠার, ছাটগ  ও ছাটগ  িবষয়ক িবমল কর সংখ া, 
পূবাচল হাউিসং এে ট, স েলক িসিট, কলকাতা-৯৭, বইেমলা ২০০৩। 

১৪। সরকার, পুলককুমার স ািদত, ভ , ছাটগ কার : রেণ িব রেণ, ৭ রামবাবু 
লন, বহরমপুর, ২০১১-১২।   

১৫। সরকার, িব প দ স ািদত, মধ বতী, উৎসব সংখ া, বালুরঘাট, ২০১৭।  

১৬। সরকার, িব প দ স ািদত, মধ বতী, উৎসব সংখ া, বালুরঘাট, অে াবর ২০১৯।  

১৭। সরকার, শত পা স ািদত, তরমীম, থম বষ থম সংখ া ( শেল র ঘাষ িবেশষ 
স াননা সংখ া), অেশাকনগর, উ র চি শ পরগণা-৭৪৩২২২, পৗষ ১৪২০।  

১৮। সাম , সুবল স ািদত, এবং মুশােয়রা, গ  ও গ কার সংখ া, স ম বষ, ি তীয় – 
তৃতীয় সংখ া, ১৪০৭।  

১৯। সন, সব সাচী স ািদত, কা বাসনা, থম বষ ি তীয় সংখ া ( শেল র ঘাষ 
সংখ া), ৫১/২৩ দমদম রাড, কলকাতা-৭৪, বইেমলা ২০০৮।   

২০। সন, সব সাচী স ািদত, কা বাসনা, ি তীয় বষ তৃতীয় সংখ া, ৫১/২৩ দমদম 
রাড, কলকাতা-৭৪, বইেমলা ২০০৯। 

২১। সন , সমের  স ািদত, িবভাব, আ জািতক কিবতা সংখ া, ৫০৮/এ যাধপুর 
পাক, কলকাতা-৬৮, েয়ািবংশ বষ ১৪০৬।  



 
 

 
 

 
 
 

িনঘ    



 

 
 

িনঘ    
 
 

অিধ িন  ১৫৩, ১৯১, ২১২  

অন  দাশ ৫৮, ৩১৪   

অনুকার শ  ১৬১, ২১৮  

অনুগামী শ  ১৬১, ২১৮  

অবনী ধর ৪৬, ৭৯, ১৫৬, ১৭৫, ১৭৬, ১৮০, 

২৪৮, ২৫১   

অমল চ  ৬৮, ৭০, ১২৯, ১৩০, ২৮১   

অ েণশ ঘাষ ৪৬, ৮৩, ৯৬, ২৪২   

অেশাক চে াপাধ ায় ১৮, ১৯, ৫৬, ৩১৯  

অ াি -উপন াস ৩০৮ 

অ াি -কিবতা ২০, ৩২০  

অ াি -গ   ৩০৮  

আ ার াউ  সািহত   ৩০৭  

আ া বে াপাধ ায় ৪৭, ২৫২, ২৫৪ 

আিশস ঘাষ ১৯, ২৮৮, ২৮৯, ২৯১  

ইবিলেশর আ দশন ৩১৯  

ঈগল  ৩১৯, ৩৮৬   

উ র আধুিনক  ৩২২, ৩৫০  

এই দশক ১৯, ৩৩, ৪৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, 

৬৫, ৭০, ২৮৮, ৩২৪, ৩২৫  

 

 

 

এিপেসািডক গঠন ২৪৮, ২৮১  

কং ীট কিবতা ৩২২  

কিবপ   ৩১৯  

কল াণ সন  ৬৮, ৭০, ১২৫, ১২৬, ৩২৫   

কে াল-কািলকলম- গিত  ১৮, ২১  

কাব ধমীতা ২৮৯  

কৃি বাস  ২১, ৪৮, ৩১৮  

ু ধাত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ২৯৯  

গ -সভা  ৩২৪  

গািণিতক গ -আে ালন  ১৮, ২৫  

গৗরা  ভৗিমক ৫৯, ১০৯, ১১২,  

চাকর-সািহত -িবেরাধী আে ালন  ১৮, ৩৩৭  

ছাঁচ- ভেঙ- ফল আে ালন  ১৮, ২৫  

ছাটগ -নূতনরীিত ১৮, ২০, ২১  

জখম ৪৮, ৮১, ২৩৮   

জামালউি ন ৪৮, ৭৯, ২৪৪  

জ া ৩৪, ৩৮, ৩৯, ২৫৪, ২৯৯  

িডেটিলং ২৭২, ২৮৮  

তপনলাল ধর ৫৯, ৬৯, ১১৩, ১৩২  

থাড িলটােরচার  ১৮, ২৫  



 

 
 

দবিষ সারগী  ৩৩০, ৩৩১  

দবী রায় ১৯, ২৭, ৩৩, ৩১০ 

দৃি াহ তা ২৬২, ২৬৩  

ংসকালীন  ১৮, ২৫, ৩১৯  

িন-িবন াস ১৮৭  

ন া ক শ  ১৬২, ২১৭  

নকশাল আে ালন  ২২, ২৩, ৮৫  

নবা ণ ভ াচায ৩০৮  

নাট শা  ৩২৭  

িনওিলট আে ালন ১৮, ২৫  

িনম সািহত   ১৮, ২৫, ৩৩৭   

িনমল হালদার ৪৬, ৮০  

পিব  মুেখাপাধ ায় ৩১৫, ৩১৯  

পেরশ ম ল ৫৬, ৬১, ৮৮, ৮৯, ৩১৪  

পুন ি  ১৭৩, ২২৩, ২৪৬, ২৭৩  

পু র দাশ   ১৯, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৩১৪  

ক না আে ালন ১৮  

চ  বদু িতক ছুতার  ৩৩, ৮০  

িত ী ৩৪, ২৯৯  

জাপিত ৩০৬  

দীপ চৗধুরী ২৬, ২৪৩, ৩০৯    

মুখন ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭২   

ািত ািনকতা  ১৮, ৩০৪  

ফা নী রায়  ২৭, ৮৬, ৮৮, ২৪০, ২৪৪  

বলরাম বসাক  ৬৮, ৭০, ১৩০, ১৩১, ২৮২, 

৩২৪  

বাসুেদব দাশ  ২৯, ২৪৯, ২৫০, ২৫২  

িবচু িত ১৪৩, ১৬৮, ২০২   

িবেশষণ  ১৬৬, ১৯৮  

িবিদশা পি কা ৪৯  

িববর ৩০৬   

মলয় রায়েচৗধুরী ১৯, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৪০, 

৮০, ৮১, ৮৬, ২৫৪, ৩০৪, ৩৫৫-৩৫৯  

মাক টােয়ন  ৬৬  

মৃণাল বসুেচৗধুরী ৫৮, ৫৯, ৯৯, ১০০, ১৫৯, 

১৬৫, ৩১৪, ৩৬০-৩৬৬    

যুে  আমার তৃতীয়   ৮২, ৮৫, ২৫৪  

রে র হাজরা ৫৯, ৩২১  

রিবউল  ৪৬, ১৫৭, ১৬৭, ২৪৭   

রবী নাথ ঠাকুর ১৮, ২০, ৬৫, ২৭৮  

রমানাথ রায়  ১৯, ২৮৬, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, 

৩১৫, ৩২৪  

লখরীিত ১৮২, ২০৪, ২২৬   

শি  চে াপাধ ায় ১৯, ২১, ২৬, ৩৩, ৩০২, 

৩০৫, ৩১৫  

শ চয়ন ১৫৭, ১৯৩, ২১৪  

শা িবেরাধী  ৫০, ৬১, ৬৭, ২৭৭, ২৭৯  



 

 
 

শখর বসু   ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ১২৪, ১২৫, 

৩৬৭-৩৭০   

শেল র ঘাষ ২৭, ৩৪, ৯৭, ১৪৬, ৩০১ 

িত  ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ১৮৬, ৩১৪  

সংসি  ২৭৪, ২৮৩  

সজল বে াপাধ ায় ৫৮, ৬০, ৮৮, ৩১৪, 

৩১৬, ৩১৭  

সমেরশ বসু ৩০৬  

সম য়ধমী গ -আে ালন ১৮, ২৫, ৩৩৭    

সমা রালতা  ২২৩, ২৪৬, ২৭৩    

সরলৈরিখক গঠন ২৭০-২৭২  

পনর ন হালদার ৩০৮  

ময় চ বতী ৩৩৬  

সাদৃশ  শ  ১৬০   

সুনীল জানা ৬৮, ৭০, ১৩১, ১৩২, ২৮১, ২৮৬  

সুিবমল বসাক  ২৭, ৪৭, ৩০৮  

সুিবমল িম  ৩০৮   

সুেবা আচায ২৭, ৪৬, ৯৫, ২৪৩   

সু ত সন   ৬৮, ১১৮-১২০, ২৮২, ৩২৪  

সুভাষ ঘাষ  ৪৭, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ২৫৪  

সুমনসঃ ক ৩২৭  

হাংির  ৪৪, ৪৫, ৪৬, ২৩৮, ২৯৭, ২৯৯  

Code-Mixing ১৬৪, ১৯৩, ২১৬ 

Collocation ২৬১, ২৮৫   

Conjunction ২৫৮, ২৫৯, ২৮৪ 

Ellipsis ২৫৭, ২৫৮, ২৮৪   

Fanny Hill ৭৯    

H.E. Bates ২৮৭  

Brander Matthews ২৭৯  

Reference ২৫৫-২৫৭, ২৮৩  

Reiteration ২৬০, ২৮৫   

Texture ২৩৭  

John Cleland ৭৯  

Multi-dimensional ৩২৬   

Race-Milieu-Moment ২২   

Stark Electric Jesus ৮১, ২৯৯  

Subjective ২৪, ২৮, ২৯   

The Adventures of Huckleberry Finn 

৬৬   

The Decline of West ৪৮   

The Naked Lunch ৮০   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

আেলাচনাসভায় গেবষণাকেমর িবষয় সংি  ব  উপ াপেনর 

শংসাপ  এবং পি কায় কািশত বে র িতিলিপ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ভাা বিয়ক আন্তর্জাবিক ম্মেন 
প্রথম অবধম্মিলন, ৮ – ৯ অগ্রায়ণ, ১৪২৮ (ইং ২৫-২৬ নম্মভম্বর, ২০২১) 

 

 

   
 

লংাত্র 

ভাা বিয়ক আন্তর্জাবিক ম্মেন ‘লব্দ’র প্রথম অবধম্মিলম্মন 
‚াংবর াবিয আম্মদান: ভাাশলীর আম্মাম্মক‛ লীজক গম্মিণা বনিন্ধ  

(ক্রবমক ংখ্যা: লব্দ/২০২১/০০১) 
উস্থানার র্নয/ অংলগ্রম্মণর র্নয শ্রী/ শ্রীমিী বলউব িাকম্মক লংাত্রবি প্রদান করা । 

 

  
 

 

দদিদী ধীির বলিাংশু মুম্মখ্াাধযায় ুর্য় রকার মীর কমজকার 
দুগজাুর মবা মাবিদযায় ভাা প্রযুবি গম্মিণা বরদ ভারিীয় ভাা ংস্থান, মীলূর যাদিুর বিশ্ববিদযায় 

 


































































