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মুখব  

 

শখর বসু স ািদত ‘শা িবেরাধী গ ’ সংকলনিট হঠাৎই চােখ পেড়িছল াতেকা র 
পড়ার সমেয় যাদবপুর িব িবদ ালেয়র িবভাগীয় াগাের। বইিট সইিদনই সং হ কের 
পড়া  কেরিছলাম। অবশ  আমার থম সই পাঠ-অিভ তা খুব একটা সুখকর িছল না, 
কারণ থাগত ছাটগে র থেক এই গ িল এতটাই আলাদা য সিদন আিম িবেশষ 
িকছুই বুঝেত পািরিন। গ িল পড়েত পড়েত কবল িবি ত হেয়িছলাম সই থম পােঠ। 
সই থেক একরকেমর । এরপর াতেকা র পড়াকােল ‘NET’ ও ‘WBSET’ পরী ায় 
উ ীণ হওয়ার পের যখন গেবষণা-কােজর িবষয় িনেয় ভাবিছ, সই সময় বাংলা সািহত -
আে ালন িল িনেয় শলী-িনভর গেবষণার পরামশ দন িবভাগীয় অধ াপক ড. উদয়কুমার 
চ বতী। হাংির, িত, শা িবেরাধী, িনম, ংসকালীন, নতুনিনয়ম, ছাঁচ- ভেঙ- ফল, 
ক না, থাড িলটােরচার, িনওিলট, সম য়-ধমী, গািণিতক গ , চাকর-সািহত -িবেরাধী 

ইত ািদ আে ালন িল স েক াথিমক পড়ােশানা ও ‘Pilot Research’ করার পের 
মনি র কির ষাট-স র-আিশর দশেকর অন তম ধান িতনিট সািহত -আে ালন হাংির, 

িত ও শা িবেরাধী সািহেত র শলী িনেয় গেবষণা করার। 

           “হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর মুখপে  কািশত বাংলা 
সািহত  : িবষয়ব  ও শলী িবে ষণ” শীষক এই গেবষণাকমিট িযিন  থেক শষ পয  
অিবরত আেদশ-উপেদশ দান কের স াদন কিরেয়েছন, িতিন হেলন উ রব  
িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধ াপক তথা এই গেবষণাকেমর ত াবধায়ক ড. সূয লামা 
মহাশয়। িতিট অধ ােয়র খুঁিটনািট ভুল াি  বারংবার ধের িদেয়েছন িতিন। ত াবধায়ক 
ছাড়াও এই গেবষণাকেম সহায়তা কেরেছন উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর  
ভূতপূব িবভাগীয় ধান ড. িনিখেলশ রায় এবং বতমান িবভাগীয় ধান ড. উৎপল ম ল 
মহাশয়। এছাড়া িবিভ  সমেয় সুপরামশ িদেয় এই গেবষণাকমিটেক এিগেয় িনেয় যেত 
সহায়তা কেরেছন িবভাগীয় অধ াপক ড. আিশস রায় মহাশয়। িবভােগর অন ান  
অধ াপকগণও নানাভােব সহায়তা কেরেছন। উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধীেন 
এই গেবষণাকমিট  করার আেগ থেকই িযিন এই িবষেয় পড়ােশানায় নানাভােব সাহায  



কেরেছন, এই গেবষণাকেমর িদকিনেদশ কেরেছন, িতিন হেলন ড. উদয়কুমার চ বতী 
মহাশয়। এছাড়াও এই গেবষণাকম সু ু ভােব স াদেনর জন  পরামশ দান কেরেছন 
িব ভারতীর বাংলা িবভােগর অধ াপক ড. অতনু শাশমল মহাশয়। নানা উপেদশ ও 
সুপরামশ িদেয় সহায়তা কেরেছন ‘িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণােক ’-এর কণধার 
স ীপ দ  মহাশয়। তাঁর অবদান বেল শষ করার নয়। িতিন এমন িকছু তথ  িদেয় সাহায  
কেরেছন, য িল তাঁর সহায়তা ছাড়া আমার নাগােল কােনাভােবই আসত না। তাঁর ‘িলটল 
ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণােক ’ থেকই হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -
আে ালেনর মুখপ িল সং হ কেরিছ। িত পি কার য কেয়কিট সংখ া িলটল ম াগািজন 
লাইে িরেত পাওয়া যায়িন, সই সংখ া িল িতকিব পেরশ ম ল িনেজর ব ি গত সং হ 
থেক পরম উদারতায় হােত তুেল িদেয়েছন। িবিভ  সমেয় গেবষণা সং া  বইপে র 
স ান িদেয়েছন যাদবপুর িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর ভূতপূব অধ াপক ড. উদয়কুমার 
চ বতী, যাদবপুর িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধ াপক ড. শ া চৗধুরী ও ড. বের ু 
ম ল, হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরী, শা িবেরাধী আে ালেনর অন তম ধান 
কা ারী শখর বসু, িত আে ালেনর পুেরাধা-কিব মৃণাল বসুেচৗধুরী, পেরশ ম ল, এবং 
সেবাপির স ীপ দ  মহাশয়। সৗজন মূলক কৃত তা ীকার বা ধন বাদ াপেনর পিরবেত 
এঁেদর সকেলর িত আমার িবন  া অপণ কির। উ রব  িব িবদ ালেয়র ক ীয় 

াগার, যাদবপুর িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার ও বাংলা িবভােগর িবভাগীয় াগার, 
িব ভারতীর ক ীয় াগার থেক বশিকছু বই সং হ কেরিছ। কেলজ ীেটর পুরেনা 
বইেয়র দাকান থেকও ষাট-স র দশেক কািশত বশ িকছু েয়াজনীয় বইপ  সং হ 
করা িগেয়েছ। গেবষক-ব ু েদর মেধ  কেয়কজন দরকার মেতা বইপে র জাগান িদেয়েছন। 
সকেলর আ িরক সাহায  কৃত  িচে  রণ কির। সেবাপির, মা-বাবা-পিরজনবগ, তাঁরা যা 
কেরেছন – তা আলাদা কের কােনা ীকৃিতর অেপ া কের না। এছাড়া সা াৎকার িদেয় 
গেবষণা কাজিটেক সমৃ  কেরেছন হাংিরর মলয় রায়েচৗধুরী, িতর মৃণাল বসুেচৗধুরী, 
শা িবেরাধীর শখর বসু এবং এই সািহত -আে ালন েয়র সমসামিয়ক একজন িবদ  
ব ি  স ীপ দ  মহাশয়। তাঁরা সবদাই আমার নমস ।  

 

 

িডেস র, ২০২১                                                        িশউিল বসাক  



 

িচ  ও সংেকত ব াখ া  
           

//                = িনমিভি ক বা মূল িনিভি ক িলপ রণ (Phonemic or Broad  
                   Transcription)  

[ ]                = উপ িনিভি ক বা সূ  উ ারণিভি ক িলপ রণ (Phonetic or  
                   Narrow Transcription)  

                   = সংবতন িচ  

                   = িবেলাপন িচ    

—                 = পার িরক সংেযাগ িনেদশক রখািচ   

             = অিভমুখ িনেদশক িচ   

>                = আিদ প বা পূব প থেক িববতেনর অিভমুখ িনধারক িচ   

                     = েরর সংেযাগ কাশক িচ   

n                 = অধ র (n = য কােনা বণ)                

Adj.              = Adjective বা িবেশষণ  

Art.              = Article বা িনেদশক  

Aux.             = Auxiliary বা সহায়ক  

Comp.           = Complementary বা সহায়ক  

D. S.             = Deep Structure বা অেধাগঠন   

N.                = Noun বা িবেশষ   

Neg.             = Negative বা নঞথক  

N. P.             = Noun Phrase বা িবেশষ -পদ  

Poss.             = Possessive বা স ক   



S.                 = Sentence বা বাক   

S. S.              = Surface Structure বা অিধগঠন  

V. P.             = Verb Phrase বা ি য়া-পদ   

V.                = Verb বা ি য়া   

এ.দ. -১           = ‘এই দশক’ পি কা থম সংকলন  

এ.দ. -২           = ‘এই দশক’ পি কা ি তীয় সংকলন  

এ.দ. -৩           = ‘এই দশক’ পি কা তৃতীয় সংকলন 

এ.দ. -৪           = ‘এই দশক’ পি কা চতুথ সংকলন 

এ.দ. -৫           = ‘এই দশক’ পি কা প ম সংকলন 

এ.দ. -৬           = ‘এই দশক’ পি কা ষ  সংকলন 

এ.দ. -৭           = ‘এই দশক’ পি কা স ম সংকলন  

এ.দ. -৮           = ‘এই দশক’ পি কা অ ম সংকলন  

এ.দ. -৯           = ‘এই দশক’ পি কা নবম সংকলন 

এ.দ. -১০          = ‘এই দশক’ পি কা দশম সংকলন 

এ.দ. -১১          = ‘এই দশক’ পি কা একাদশ সংকলন 

এ.দ. -১২          = ‘এই দশক’ পি কা াদশ সংকলন 

এ.দ. -১৩          = ‘এই দশক’ পি কা েয়াদশ সংকলন  

এ.দ. -১৪          = ‘এই দশক’ পি কা চতুদশ সংকলন 

এ.দ. -১৫          = ‘এই দশক’ পি কা প দশ সংকলন 

এ.দ. -১৬          = ‘এই দশক’ পি কা ষাড়শ সংকলন 

এ.দ. -১৭          = ‘এই দশক’ পি কা স দশ সংকলন  

এ.দ. -১৮          = ‘এই দশক’ পি কা অ াদশ সংকলন 

এ.দ. -১৯          = ‘এই দশক’ পি কা ঊনিবংশ সংকলন 



এ.দ. -২০          = ‘এই দশক’ পি কা িবংশ সংকলন 

এ.দ. -২১          = ‘এই দশক’ পি কা একিবংশ সংকলন 

এ.দ. -২২          = ‘এই দশক’ পি কা ািবংশ সংকলন 

এ.দ. -২৩          = ‘এই দশক’ পি কা েয়ািবংশ সংকলন 

এ.দ. -২৪          = ‘এই দশক’ পি কা চতুিবংশ সংকলন  

ম. রা. চৗ. ক.      = ‘মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা’  

িত-১             = ‘ িত’ পি কা থম সংকলন  

িত-২             = ‘ িত’ পি কা ি তীয় সংকলন  

িত-৩             = ‘ িত’ পি কা তৃতীয় সংকলন 

িত-৪             = ‘ িত’ পি কা চতুথ সংকলন  

িত-৫             = ‘ িত’ পি কা প ম সংকলন  

িত-৬             = ‘ িত’ পি কা ষ  সংকলন        

িত-৭             = ‘ িত’ পি কা স ম সংকলন      

িত-৮             = ‘ িত’ পি কা অ ম সংকলন   

িত-৯             = ‘ িত’ পি কা নবম সংকলন       

িত-১০            = ‘ িত’ পি কা দশম সংকলন 

িত-১১            = ‘ িত’ পি কা একাদশ সংকলন  

িত-১২            = ‘ িত’ পি কা াদশ সংকলন 

িত-১৩            = ‘ িত’ পি কা েয়াদশ সংকলন  

িত-১৪            = ‘ িত’ পি কা চতুদশ সংকলন  

ু . স.              = ‘হাংির জনােরশেনর ােদর ু ধাত সংকলন’  

 

 


