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ঘাষণা 

আিম ‘িদেব ু পািলেতর উপন াস : িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ ও িশ রীিত’ িশেরানােম 

একিট গেবষণা অিভস ভ রচনা কেরিছ। অিভস ভিট অধ াপক ড. িনিখল চ  রায় মহাশেয়র 

ত াবধােন রিচত হেয়েছ। এই গেবষণা পে র কােনা অংশই অন  কােনা উপািধর জন  দািখল 

করা হয়িন। এিট আমার রিচত এবং মৗিলক রচনা। 
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I assure you that Rabindra Kumar Barman has prepared his Ph. D 

thesis for the Ph. D degree from the University of North Bengal under my 

supervision, entitled ‘Dibyendu Paliter Uponyas : Bisoyboicitryo, 

Charitrer Manobishleson o Shilporiti’ [‘িদেব ু পািলেতর উপন াস : 

িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ ও িশ রীিত’] To prepare the thesis, he has met 

the requirements of the appropriate rules and regulations of the university. I 

am sure that this thesis has not been submitted to any other university or 

educational institution before. As a supervisor, I recommend him to submit 

his dissertation for his Ph. D at the University of North Bengal.  

I wish Rabindra Kumar Barman success. 

 

 

 

 

                           Dr. Nikhil Chandra Ray 
               Professor 

                 Department of Bengali 
                 University of North Bengal  

 



িনেবদন 

াধীনতা পরবতী বাংলা উপন ােস িবেশষ আথসামািজক এবং রাজৈনিতক কাঠােমাভু  

মানুেষর জীবন এবং তার মেনাজগেতর িবিচ  ি য়া- িতি য়া অে ষেণর লে  আিম 

‘িদেব ু পািলেতর উপন াস : িবষয়ৈবিচ , চিরে র মেনািবে ষণ ও িশ রীিত’ শীষক িবষেয় 

আমার উ তর গেবষণার িবষয় হণ কির। এর পূেব আিম উ রব  িব িবদ ালয় থেকই 

২০১৫-২০১৭ সশেন এম. িফল কির। যিদও আমার এম. িফেলর িবষয় িছল মধ যুেগর 

সািহত । তেব আধুিনক যুেগর বাংলা সািহেত র িত টানটাই বিশ কের উঁিক দয় মেনর 

িভতর। ২০১১-২০১৩ সশেন এম. এ পড়ার সময় থেকই বাংলা কথাসািহেত র িত বল 

আ হ িছল। সই তািগেদ গেবষণার িত বল ঝাঁকও িছল। পরবতী সমেয় িবিভ  িবষেয় 

পড়ােশানা করেত করেত কখন য কথািশ ী িদেব ু পািলেতর সািহত রচনার িত দুবল 

হেয় পিড় তা বুেঝ উঠেত পািরিন। িদেব ু পািলত াধীনতা পরবতী সমেয়র একজন ত  

ধারার লখক। িযিন বাংলা সািহেত  সব থম িব াপন িবষয় িনেয় উপন াস ও ছােটাগ  

িলেখেছন। খবেরর কাগেজর িবষয় িকভােব লখেকর কলেম উপন ােসর িবষয় হেয় ওেঠ তা 

পেড় আিম হতবাক হই এবং এই িবষেয় বল আ হ ও ভােলাবাসা জ ায়। সই ভােলালাগা 

বা ভােলাবাসার িবষেয় আেরা বলভােব জানার জন  আমার ত াবধায়ক অধ াপক ড. িনিখল 

চ  রায় মহাশেয়র কােছ যাই। িবষয়িটর িত আমার আ হ দেখ িতিন আমােক িপএইচ.িড 

িডি র জন  বেছ িনেত উৎসািহত কেরন। এবং আিম তাঁর পরামশ মেন আমার গেবষণার 

িবষয়িট সুস  করেত পেরিছ।          

াধীনতা পরবতীকােল ায় অধশতা ীকাল ধের জীবনেক এেকবাের ত ভােব দখা 

একজন অনােলািচত ঔপন ািসক িদেব ু পািলেতর িতভা ও তাঁর উপন াস িলেক িবচার-

িবে ষণ করার চ া কেরিছ। আমার গেবষণার িটেক ছয়িট অধ ােয় িবন  কেরিছ। 

অধ ায় িল হেলা—  

থম অধ ায় : িদেব ু পািলেতর ব ি জীবন ও সািহেত  আ কােশর পটভূিম                     

ি তীয় অধ ায় :     িদেব ু পািলেতর উপন ােসর পবিবভাগ ও িবষয়ৈবিচ                              

ক. থম পব [‘িস ু  বােরায়াঁ’ (১৯৫৯) থেক ‘ ণয়িচ ’ (১৯৭১)]  



খ. ি তীয় পব [‘সি ণ’(১৯৭১) থেক ‘সবুজ গ ’(১৯৮২)] 

গ. তৃতীয় পব [‘সহেযা া’(১৯৮৪) থেক ‘গৃহব ী’(১৯৯১)]    

ঘ. চতুথ পব [‘সংঘাত’(১৯৯২) থেক ‘একিদন সারািদন’(২০০৩)] 

তৃতীয় অধ ায় :   িদেব ু পািলেতর উপন ােস চির িচ েণর িবিচ তা                               

চতুথ অধ ায়  :    িদেব ু পািলেতর উপন ােস চিরে র মেনািবে ষেণর কৃিত                       

প ম অধ ায়  :     িদেব ু পািলেতর উপন ােসর িশ রীিত                                           

ক. উপ াপনরীিত 

খ. গঠনৈনপুণ  

গ. ভাষািবন াস 

ষ  অধ ায়  :  সমকালীন বাংলা উপন ােস িদেব ু পািলেতর াত     

আমার এই গেবষণাকমিট সু ু ভােব স াদেনর জন  সাহায  কেরেছন আমার ত াবধায়ক 

অধ াপক ড. িনিখল চ  রায় মহাশয়। স ােরর মূল বান সুপরামশ, সুগভীর ান, সিঠক িদক 

িনেদশ, অনুে রণা এবং িতিনয়ত িবষয়িট িনেয় স ােরর সে  পযােলাচনা কের গেবষণাকমিট 

ত করেত পেরিছ। স ারেক আমার স  ণাম জানাই। এছাড়া উ রব  িব িবদ ালেয়র 

বাংলা িবভােগর অবসর া  অধ াপক ড. অ ু শ ভ  মহাশয় এবং বাংলা িবভােগর অন ান  

অধ াপেকরা নানাভােব আমােক উৎসাহ এবং সুপরামশ িদেয়েছন। তাঁেদর িত আিম কৃত ।    

আ িরক া ও ণাম জানাই আিম যাঁর কােছ িচরঋণী আমার বাবা গীয়  অিখল 

চ  বমনেক। আজ িবেশষভােব মেন পড়েছ বাবার কথা। এই গেবষণাকম চলাকালীন তাঁেক 

আিম হািরেয়িছ। আমার িছেয় ওঠা পড়ােশানা ওলট-পালট হেয় গেছ। মেন বেড়া ক  হে  

বাবা এই কাজিট দেখ যেত পারেলন না। এরপর িনর র যারা আমােক পড়া নার িত 

উৎসাহ যুিগেয়েছন তাঁরা হেলন আমার মা মতী মেনামিত বমন, দাদা অিজত কুমার বমন, 

বৗিদ তাপসী বমন। এছাড়াও যােদর মুখ দখেল আমার া, ভােলাবাসায় ও েহ ভের 

ওেঠ াণ ঠাকুরমা মতী রেম রী বমন এবং দুই ভাইেপা সৃজন কুমার বমন ও অ িতম 

কুমার বমন।         



আমার এই গেবষণাকমিটর জন  আিম মূলত উ রব  িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার, 

কাচিবহার রা ীয় াগার, কিলকাতা িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণােক , স ার 

ফর ািডজ ইন লাকাল ল া ুেয়েজস এ  কালচা  স-এর সাহায  হণ কেরিছ। িবিভ  সমেয় 

যারা বই িদেয় সাহায  কেরেছন তারা হেলন িবভােগর অ জ িতম গেবষক কািলপদ বমন, 

অিভেষক ম ল, পাথ সাহা এবং বানসম সাথী ন ী— তােদরেক আমার আ িরক কৃত তা 

এবং ধন বাদ জানাই।    

িবেশষভােব কৃত তা জানাই কাজী নজ ল িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. জহর 

সনমজুমদার, অ জ িতম ফালাকাটা কেলেজর অধ াপক র ন রায়, হাওড়ার ভু জগ ু  

কেলেজর অধ াপক সুধাং কুমার সরকার— এমন অেনক ণমু  মানুষ যারা আমার কােজর 

রণা ও উৎসাহ যুিগেয়েছন। এমনিক যারা েত কটা সময় আমােক আ িরক উৎসাহ এবং 

অনুে রণা যুিগেয়েছ িবভােগর দাদা-িদিদরা, ব ু  এবং ভাই-েবান— তােদর েত েকর িত 

আমার া ও ভােলাবাসা। গেবষণাপ িট মু েণর কাজ আিম িনেজই কেরিছ, সে  সাহায  

কেরেছ অনুজ িতম ভাই িব িজৎ মজুমদার। আর ফ সংেশাধেন সাহায  কেরেছ গেবষক 

ভােয়লী পােটায়ারী, জয়  বমন, সুিজত বমন। তােদর অ া  পির ম আজীবন মেন রাখার 

মেতা, তােদরেকও আমার আ িরক ধন বাদ জানাই।  

আমার এই গেবষণাকমিটর উ ৃ িত অংেশ লখেকর মূল বানান ও অন ান  ে  সংসদ 

বাংলা অিভধান বিতত বানান রীিত অনুসরণ করা হেয়েছ। 

 

 

 

                                                                                                                                      রবী  কুমার বমন                                                                                                      
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            বাংলা িবভাগ                                                                                                                             

        উ রব  িব িবদ ালয় 

 


