
 

Volume- VII, Issue-IV                                                    April 2019           18 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

UGC Approved, Journal No: 48666 
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No.18-24 

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

ফদ্রুজ্জাভান্চচৌধযুীয্গল্পে্ননমযানতত্ভানুল্পলয্কণ্ঠস্বয:্ননফযানচত্গল্পেয্নননফড়্াঠ 

ড.্কারীদ্দা্ 

কাযী্অধযাক,্ফাাংরা্নফবাগ,্যাধাভাধফ্কল্পরজ,্নরচয,্কাছাড়,্আাভ্ 

Abstract 
Badrujjaman Choudhury is a noted figure in the world of Bengali short-stories in Barak 

Valley, the third epicenter of Bengali Literature. He has been published widely in the little 

magazines of Barak Valley, West Bengal and Bangladesh. His is the world of marginalized 

other. He writes about the lower depth, the grassroot periphery of Muslim Society. He has 

brought the Muslim Society with all its nuances along with the indiscrepancies, prevalent in 

the Muslim world along with the illiteracies in the third world epicenter. The subject is not 

safe the society is blind. Hence someone has to take pen to set things right. Badrujjaman 

has done this task through the writings. Among his works in the little magazine, he is widely 

published in ‘Sahitya’, a leading Bengali little magazine from Hailakandi.  
For our present discussion we have choosen his three major stories as such ‘Janoar’, 

‘Manush’ and ‘Lakh Takar Manush’. These three stories are full of details with sin, 

injustice, jealousy, unkindness, that belonged to the lower muslim class strata as 

untouchables. The theme of the story ‘Janowar’ depicts the poor helpless condition of the 

rickshaw puller who maintains his livelihood by pulling rickshaw. The second story 

‘Manush’, under discussion reveals factual truth of Muslim Society in the persona of 

Rajjak’s and his wife Patabibi along with a daughter of eleven years old and two boys of six 

and three years old each. The third story ‘Lakh Takar Manush’, reveals the pictures of half-

educated lower middle class people of Muslim Society. Almost all stories by him. Jostles 

side by side against the patriarchal society. This is a world of romanticism which gave 

priority to experience and observation with things of socialism and realism that voices the 

gory picture of the Muslim society at large that belongs to his subaltern epiphany as the 

other. 
 

Keyword: Subaltern, merganilised other, patriarchal society, epiphany and Muslim 
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     উত্তযূফয্ বাযল্পতয্ ফাাংরা্ কথাানল্পতযয্ ইনতা্ খুফ্ একটা্ প্রাচীন্ নয়।্ াল্পত্ চগানা্ নকছু্ গে্ চরখকল্পদয্

ভল্পধযই্ স্বাধীনতা্ যফতযী্ উত্তযূফয্ বাযল্পতয্ গল্পেয্ বুফন্ আফনতযত্ ল্পয়ল্পছ।্ উত্তযূফয্ বাযল্পতয্ কথা্ ানল্পতযয্

ৃজনকভয্ নফকনত্ ল্পয়্ উল্পঠল্পছ্ অল্পনকটা্ নফরনিত্ রল্পয়।্ এফাং্ এয্ কাযণ্ যল্পয়ল্পছ্ অল্পনকটা্ গবীল্পয।্ স্বাধীনতা্

যফতযী্ভল্পয়্উত্তযূফয্বাযল্পত্ নরটর্ভযাগানজনল্পক্ চকন্দ্র্কল্পয্কাফয্আল্পদারন্গল্পড়্উঠল্পরও্গদয্আল্পদারন্
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চতভনবাল্পফ্ গল্পড়্ উল্পঠনন।্ নফগত্ তাব্দীয্ ত্তল্পযয্ দল্পক্ নরচয্ চথল্পক্ প্রকানত্ ‘তক্রতু’্ এফাং্ াইরাকানদ্

চথল্পক্প্রকানত্‘ানতয’্নিকা্ছাড়া্গদয্আল্পদারনল্পক্ৃষ্ঠল্পালকতা্কযায্ভল্পতা্চতভন্চকান্প্রকা্ভাধযভল্পক্

উত্তযূফয্বাযল্পত্চদখল্পত্াওয়া্মায়্না।্ 
 

     তফু্ চমখাল্পন্ ফাঙানর্ জানতত্তা্ যল্পয়ল্পছ,্ চখাল্পন্ তায্ ানতয্ ও্ াংস্কৃনত্ নফকনত্ ল্পয়্ উঠল্পফই।্ য়ল্পতা্ ফা্

নকছুটা্নফরনিত্রল্পয়।্কাল্পরয্ননয়ল্পভই্্উত্তযূফয্বাযল্পত্চম্কর্কথা্নেীল্পক্আভযা্চদখল্পত্াই্এঁল্পদয্ভল্পধয্

অনযতভ্ ল্পরন-্ নভনথল্পর্ বট্টাচাময,্ যাভল্পরদু্ চক্রফত্তযী,্ চখয্ দা,্ স্বপ্না্ বট্টাচাময,্ অনযনজৎ্ চচৌধুযী,্ যণফীয্

ুযকায়স্থ,্নফজয়া্কয,্চদফব্রত্চচৌধুযী,্ঝুভুয্াল্পে্ও্ফদ্রুজ্জাভান্চচৌধুযী্প্রভুখ।্মাঁল্পদয্চরখা্গে্ফৃত্তয্ফাাংরায্

বুফল্পন্ আজ্ভাদৃত।্এঁল্পদযই্একজন্ ফদ্রুজ্জাভান্ চচৌধুযী।্তাঁয্ ‘রাখ্টাকায্ভানুল’্ (প্রকা্কার্২০০৩্ইাং)্

গে্গ্রন্থনট্আভাল্পদয্আল্পরাচনায্উজীফয।্ ‘রাখ্টাকায্ভানুল’্গে্গ্রন্থনট্উত্তযূফয্বাযল্পতয্ফাাংরা্ানল্পতযয্

গল্পেয্বুফল্পন্এক্অননয্াংল্পমাজন।্ 
 

     ‘রাখ্টাকায্ভানুল’্ফদরুজ্জাভাল্পনয্প্রথভ্গে্াংকরন।্মায্প্রকা্কার্২০০৩্ার্এফাং্প্রকাক্ানতয্

প্রকানী,্ াইরাকানদ।্ ফদ্রুজ্জাভান্ চচৌধুযী্ ফতযভান্ ভল্পয়য্ এক্ নফনষ্ট্ গেকায।্ আাল্পভয্ কনযভগঞ্জ্ চজরায্

ফদযুল্পযয্কাল্পছ্ভারুয়া্গ্রাল্পভ্তাঁভ্জন্ম্১৯৪৬্াল্পর।্গ্রাল্পভই্নতনন্ভানুল্ল্পয়ল্পছন।্চায়্নতনন্নক্ষক।্গ্রাল্পভয্

াধাযণ্ ভানুল,্ অধযননক্ষত্ ভানুল,্ অননক্ষত্ ভানুল্ ও্ কৃলক্ শ্রভজীনফ্ ভানুল্পলয্ ভল্পধযই্ তাঁয্ ফফা্ এফাং্ তাঁয্

ানতযচচযায্চপ্রক্ষাটও্গ্রাল্পভয্অফল্পনরত,্ননমযানতত,্ননননড়ত্ভানুল্পলয্নদননরন।্চম্প্রানিক্গ্রাভগুনরল্পত্এখনও্

নক্ষা্ও্স্বাস্থয্নফরানতা্ভাি,্চম্গ্রাভগুনরয্আথযাভানজক্নযনস্থনতল্পত্নাযী্চবাগযণয্ভাি,্চম্গ্রাভগুনরল্পত্ধভযীয়্

নফধান,্ াভানজক্ ননয়ভই্ একভাি্ চল্ কথা,্ নাযীয্ আরাদা্ চকান্ কণ্ঠস্বয্ চনই,্ তাল্পদয্ কথাই,্ তাল্পদয্ জীফন্

মানই্ফদরুজ্জাভাল্পনয্গল্পে্উল্পঠ্আল্প।্্্ 
 

     “ফদ্রুজ্জাভান্ চইফ্গেকাযল্পদয্একজন্নন্মাঁযা্ চকফর্জীফল্পনয্আল্পরানকত্ নদকল্পক্আল্পরানকত্কযায্

চচষ্টা্ কল্পযল্পছন।্ ফযাক্ উতযকায্ ভুরভান্ ভাজ,্ তায্ াংস্কায,্ কুাংস্কায,্ গ্রাল্পভয্ অননক্ষত্ অে্ ননক্ষত্

ভুরভান্নাযী্ুরুল্পলয্ফযথা্ও্চফদনায্কাননন্নতনন্চম্বাল্পফ্গে্ননল্পয়্এল্পল্পছন্তা্ফাাংরা্ানল্পতয,্আভাল্পদয্

এ্ চদল্পয্ ফাাংরা্ ানল্পতয্ এক্ নতুন্ অনবজ্ঞতা।্ ধভযীয়্ চগাঁড়ানভয্ নফরুল্পে্ ফদ্রুজ্জাভান্ চম্ ফ্ াথযক্ গে্

নরল্পখল্পছন্ তাল্পত্ তাঁয্ কনিয্ জয,্ অীভ্ াল্পযও্ নযচয়্ চভল্পর।্ নফলয়্ ননযাদ্ নয়,্ ভাজ্ ধভযান্ধ,্ নকন্তু্

ফদ্রুজ্জাভান্অকুল্পতাবয়।‛
১
্এইবাল্পফই্ফদরুজ্জাভাল্পনয্নযচয়্নরনফে্ল্পয়ল্পছ্তাঁয্অগ্রজল্পদয্বালায়। 

 

     ‚ফদ্রুজ্জাভান্ভূরত্নফগত্তাব্দীয্ত্তল্পযয্দল্পকয্গে্চরখক।্আজও্তাঁয্ৃজন্কভয্অফযাত।্নরল্পখল্পছন্

ফহু্িনিকায়-স্বীকৃনতও্ চল্পয়ল্পছন্প্রচুয,্মায্ভল্পধয্যল্পয়ল্পছ:্ চছাটগল্পে্চানায্কাছাড়্ (নরচয)্দক্প্রানি,্

১৪/০৮/৮০।্ গুনণজন্ াংফধযনা,্ নঝনুক্ াাংস্কৃনতক্ াংস্থা,্ ফদযুয,্ ৯পা0্ ১৩৯৩।্ গুনণজন্ াংফধযনা,্ গণতানিক্

চরখক্াংস্থা,্১০/০১/৯৭।্গুনণজন্াংফধযনা,্কানটগড়া্(কাছাড়)্চপাটয্এল্পা:্২১/০৫/২০০০।্গুনণজন্াংফধযনা্

উত্তয্ফঙ্গ্নাটযজগৎ,্ননরগুনড়্১৪০৪।্গুনণজন্াংফধযনা,্বালা্ীদ্স্মাযক্নভনত,্নরচয্১৯/০৫/০১।্গুনণজন্

াংফধযনা,্ নরটরভযাগ্ নরটাযানয্ ক্লাফ,্ নরচয্ ১৪/১১/১৪০০।্ গুনণজন্ াংফধযনা,্ কনযভগঞ্জ্ চজরা্ প্রান,্

২৬/০১/২০০০।্ এ্ অঞ্চল্পর্ চথল্পক্ প্রকানত্ ফযাক্ াল্পযয্ গে্ (নরচয)1্ ফযাক্ উতযকায্ ননফযানচত্ গে্

(কনযভগঞ্জ)1্্উত্তয্ূল্পফযয্ননফযানচত্গে্(আগযতরা)1্অীভানিক্(আগযতরা)-্গে্াংকরনগুল্পরাল্পত্চরখল্পকয্

গে্অিবুযক্ত। 
 

     ১৯৭৮্ার্ চথল্পক্২০০৩্ার্মযি্ নফনবন্ন্ি-প্রকানত্গেগুনরয্ভল্পধয্১৮নট্গে্‘রাখ্টাকায্ভানুল’্

াংকরননটল্পত্ অিবুযক্ত্ কযা্ ল্পয়ল্পছ।্ গেগুনর্ র-্ ‘জাল্পনায়ায’,্ ‘যফা’,্ ‘ঘুভাল্পনা’,্ ‘কনফতা্ যীল্পয’,্ ‘আভযা্

ফাই্বাল্পরা্আনছ’,্‘অশ্লীর’,্‘ভানুল’,্‘প্রনতল্পযাধ্ক্রভ্স্তব্ধ’,্‘পুরজান্নফনফয্কথাভারা’,্‘ভানুল্এখল্পনা্ভানুল’,্
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‘চকচ্ছা’,্ ‘নফজযন’,্ ‘জাত্ চফজাল্পতয্ কে্ কথা’,্ ‘ফহুফল্লবা’,্ ‘উরনব্ধ’,্ ‘ব্দ্ নান’,্ ‘একখানা্ জীফনীয্ প্রথভ্

অধযায়’,্‘রাখ্টাকায্ভানুল’্ও্‘অন্নদািী’।্প্রনতনট্গল্পেই্গ্রাভীণ্ভানুল্পলয্দানযদ্রতায্ছনফ,্চালল্পণয্ছনফ,্চপ্রভ-্

বারফাা,্আা-আকাঙ্ক্ষায্ছনফ্চবল্প্উল্পঠল্পছ।্এই্১৮নট্গল্পেয্ভল্পধয্আল্পরাচনায্ুনফধায্জনয্নতননট্গেল্পক্

এই্ প্রফল্পন্ধ্ চফল্পছ্ চনওয়া্ ল্পয়ল্পছ।্ গেগুনর্ মথাক্রল্পভ- ‘জাল্পনায়ায’,্ ‘ভানুল’্ ও্ ‘রাখ্ টাকায্ ভানুল’।্ এই্ নতননট্

গল্পেই্গ্রাভীণ্জীফল্পনয্া,্অনযায়,্অনফচায,্ইলযা,্নীচতা,্কু্ষদ্রতা,্চেল,্ভাৎল্পমযয্নানা্ঘটনা্রক্ষয্কযা্মায়।্

‘জাল্পনায়ায’্ (১৯৭৮)্ গেনটয্ চপ্রক্ষাট্ নফগত্ তাব্দীয্ ত্তল্পযয্ দল্পকয্ ফযাল্পকয্ একনট্ প্রানিক্ গ্রাভ।্ মা্

আজল্পকয্ আধুননক্ নগয্ জীফল্পনয্ চপল্পর্ আা্ অতীত।্ চম্ াঠল্পকযা্ গ্রাভ্ জীফল্পন্ অবযস্ত্ নন,্ গ্রাভীণ্ নযল্পফ্

মাঁল্পদয্অনবজ্ঞতায্ফাইল্পয্তাঁযা্এই্গল্পেয্গবীল্পয্চৌঁছল্পত্ফাধাপ্রাি্ল্পফন।্‘জাল্পনায়ায’্গল্পেয্প্রধান্অফরিন্

গল্পচ্ছ্ভানরল্পকয্কাছ্ চথল্পক্বাড়া্কযা্ নযক্সা্ ননল্পয়্ নযক্সা্চারক্আনছভ্ চল্পখয্দনযদ্র্ক্লীষ্ট্জীফল্পনয্ফৃতাি।্এই্

দনযদ্র্ক্লীষ্ট্জীফল্পনয্চাযাল্পও্চম্ঔননল্পফনক্ভল্পনাবাফান্ন্চজাতদায,্ভাজন,্ুদল্পখায্ভানুল্পলয্অবাফ্চনই,্

এই্গল্পেয্নঈভুদ্দীন্তায্প্রকৃষ্ট্উদাযণ।্আভযা্গল্পেয্ভল্পধয্ চদখল্পত্াই্নঈভুদ্দীল্পনয্ভল্পতা্ নযক্সায্ভানরক্

নকবাল্পফ্চালণ্কযল্পছ্আনছভ্চল্পখয্ভল্পতা্ত্দনযদ্র্ নযক্সা্চারকল্পক।্নঈভুদ্দীন্দু-ফায্জ্কল্পয্আল্পরও্চ্

একজন্চালক,্ুদল্পখায্ও্চজাতদায্প্রকৃনতয্চরাক।্তাল্পক্চরাল্পক্আড়াল্পর্আফডাল্পর্ ‘ভক্ষীচূল্াইরক’্গানর্

নদল্পরও্াভল্পন্নকছু্ফরল্পত্াল্পয্না।্গল্পেয্শুরুল্পতই্আভযা্নঈভুদ্দীল্পনয্নযচয়্াই্এবাল্পফ—্‚ল্পনল্পযা্খানা্

নযক্সায্ভানরক্ানজ্নঈভুদ্দীল্পনয্ নচফুক্ বনতয্কাঁচা্ দানড়।্জ্ব্কল্পয্এল্পল্পছ্দু’ফায।্ভাথা্ ফভয়্নকন্চাদয্

নদল্পয়্ঢাকা।্চজাব্বা্াল্পয়য্চগাড়ানর্ছুঁল্পয়্ছুঁল্পয়্মায়।্নযফায্ননল্পজ্চছল্পরুল্পর্নভনরল্পয়্ছ’জন।্চক্ষল্পতয্চাকয্আয্

দাদাী্ নভনরল্পয়্ দ্ চথল্পক্ ফাল্পযা।্ চনল্ল্ চকদায্ জনভ,্ ধান্ চফল্পচ্ মা্ আয়্ য়্ তা্ ফই্ চফনাভী্ ুনদ্ কাযফায্

পুল্পরল্পপঁল্প্ওল্পঠ।‛
২্
 

 

     প্রচে্ গযল্পভয্ ভল্পধয্ আনছভ্ চখ্াযানদন্ নযক্সা্ চানরল্পয়্ ১২্টাকা্ চযাজগায্কল্পয।্ুল্পযা্ টাকাটাই্নঈভুদ্দীন্

চকল্পড়্ ননল্পত্চায়।্আনছভ্চখ্নঈভুদ্দীনল্পক্জানায়- ‚আজ্ভাি্দ্টাকা্য়দা্কল্পযনছ্ নভয়া্াল্পফ।্দু’টাকায্

জল্পনয্ নভথযা্ ফল্পর্ আনছভ,্ চাল্পয়য্ চদাকাল্পন্ নতন্ টাকা্ জল্পভল্পছ,্ ঘল্পয্ চার,্ চতর,্ আরু্ ননল্পয়্ চমল্পত্ ল্পফ।্ ফাচ্চা্

চছাটটায্ জ্বয।্ তায্ জল্পনয্ ওলুধ,্ আয্ াগু্ নচনন।্ আজল্পকয্ বাড়াটা্ চরন,্ ফানক্ নতননদন্ আল্পস্ত্ আল্পস্ত্ চদাফ।‛
৩
্

আনছল্পভয্ এই্ কথায্ ভধয্ নদল্পয়্ তায্ ননীনড়ত্ জীফল্পনয্ প্রনতচ্ছনফ্ চপাল্পট্ উল্পঠ।্ চালক্ নযক্সা্ ভানরক্ নঈভুদ্দীন্

আনছভল্পক্াপ্জাননল্পয়্চদয়্ুল্পযা্টাকা্না্নদল্পর্কার্চথল্পক্আয্আনছভ্নযক্সা্াল্পফ্না।্আনছভ্নঈভুদ্দীল্পনয্া্

জনড়ল্পয়্ধল্পয-্‚আল্লায্ওয়াল্পস্ত্আভাল্পক্যভ্কল্পযন্নভয়া্াল্পফ,্আভায্ফার-ফাচ্চা্কার্চথল্পক্উল্পা্কল্পয।্

চফৌটা্ ফাচ্চা্ নফইল্পয়ল্পছ,্ দু’ভা,্ চখল্পত্ না্ চল্পয়্ ওয্ ফুল্পকয্ দুখ্ ায়্ না্ ফাচ্চাটা।্ জ্বল্পয্ ফাচ্চাটা্ আল্পযা্ চননতল্পয়্

ল্পড়ল্পছ।্চখল্পত্নদল্পত্ানয্না।্ওলুধ্চনফ্চল্পভাানথ‛।
৪্

্নঈভুদ্দীল্পনয্নকন্তু্চকাল্পনা্ভায়া্য়্না।্উল্পটা্আনছভল্পক্

ফল্পর-্‚চভরা্নপচল্পরনভ্কনয্চন,্বার্রাল্পগ্না্আনছভ,্টাকাটা্নদল্পয়্চদ।্চতায্ফানড়য্যাঁচার্আভাল্পক্শুননল্পয়্

রাব্ কী।‛
৫
্ আফায্ গল্পেয্ ভাঝখাল্পন্ এল্প্ জুল্পটল্পছ্ চছাটখাল্পটা্ চজাতদায্ চগাল্পছয্ চরাক্ াল্পফয্ নভয়া।্ এল্প্

নঈভুদ্দীল্পনয্ক্ষ্চনয়্এফাং্নঈভুদ্দীল্পনয্ুল্পযা্টাকাটা্আনছভল্পক্নদল্পয়্নদল্পত্চা্ৃনষ্ট্কল্পয।্আয্আনছল্পভয্ভল্পতা্

ননমযানতত্দনযদ্রল্পদয্অকাযল্পণ্চছাটল্পরাক্ফল্পর্গারাগার্কল্পয্াল্পফয্নভয়া।্চল্মযি্াযানদল্পনয্চযাজগায্ ১০্

টাকা্আনছভ্তুল্পর্চদয়্নঈভুদ্দীল্পনয্াল্পত্আয্ফানক্দু’টাকা্চাল্পয়য্চদাকাল্পনয্ভানরক্চগাকুর্দাল্পয্প্রায্নভনটল্পয়্

নদল্পয়্খানর্াল্পত্আনছভ্ফানড়্নপল্পয।্ 
 

     ‚কাল্পর্ চখল্পয়্ চফল্পযায়নন্ আনছভ।্ াযানদল্পন্ দু’কা্ চা,্ একটা্ নফস্কুট,্ এক্ ফানের্ নফনড়।্ ভাথাটা্ ঘুযল্পছ।্

াল্পতধযা্নযক্সায্ফানতটা্উল্পক্নদল্পক্কাদাবযা্ল্পথ্াঁটল্পত্রাগর্আনছভ।্পল্পতভা্য়ত্উল্পা্ফাচ্চাগুল্পরা্ননল্পয়্

ল্পথয্ নদল্পক্চচল্পয়।্ নতনল্পট্ফাচ্চা্ নফইল্পয়ল্পছ্পল্পতভা,্দু’চটা্আল্পছ,্একটা্ভল্পযল্পছ।্এই্ক’ফছল্পয্পল্পতভায্চদল্প্

াড়গুল্পরা্পষ্ট্চথল্পক্পষ্টতয্ল্পয়ল্পছ।্ চচাল্পখয্চকাল্পণ্কানর্ল্পড়ল্পছ,্ নল্পঠ্তায্কারল্পচ্কারল্পচ্দাগ্আনছল্পভয্

প্রাল্পযয্নচহ্ন।্যাঁচযাঁল্পচ্ফৃনষ্টল্পত্একটা্ফযাঙ্যাস্তায়্ফল্পনছর।্আনছভ্ফযাঙটাল্পক্চজাল্পয্একটা্রানথ্কলার।্চকাঁক্
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কল্পয্দূল্পয্ নছটল্পক্ড়র্ফযাঙটা।‛
৬
্উেৃত্অাংল্প্আভযা্চদখল্পত্াই্আনছভ্ভাল্পঝ্ভল্পধয্পল্পতভাল্পক্প্রায্কল্পয্

এফাং্এই্প্রায্চম্দনযদ্র্জীফল্পনয্মিণায্ফনপ্রকা্তা্চচাল্পখয্াভল্পন্চবল্প্উল্পঠ।্এখাল্পনই্এক্ভাননফক্েল্পেয্

কথা্উল্পঠ্আল্প।্আনছভ্ নক্তায্ চফৌল্পক্বাল্পরাফাল্প্না?্না্অবাল্পফয্মিণায়্ফাধয্ ল্পয়্ চফৌল্পক্ ননমযাতন্কল্পয।্

আফায্এওল্পতা্এক্ধযল্পণয্ুরুলতল্পিযই্ফনপ্রকা।্নাযী্ননমযাতল্পনয্অনযযকভ্অনবফযনক্ত।্ 
 

     আনছভ্ ঘল্পয্ া্ নদল্পতই্ পল্পতভায্ কণ্ঠস্বয,্ ‘কই্ নকছু্ আল্পনানন?’্ আনছভ্ নক্ ফরল্পফ,্ ফরাযই্ ফা্ আল্পছ্ নক?্

এনদল্পক্ওলুধ্ছাড়া, দুধ-াগু্ছাড়া্অুস্থ্ফাচ্চাটা্এল্পকফাল্পযই্চননতল্পয়্ল্পড়ল্পছ।্‚নকছু্নযাকড়া্নদল্পয়্চঢল্পক্চযাল্পগ্

কু্ষধায়্ ননজযীফ্ফাদাল্পক্চাঁটরায্ভল্পতা্শুইল্পয়্চযল্পখনছর্পল্পতভা।্নযাকড়াটা্ফানযল্পত্দুগযল্পন্ধ্চগল্পছ,্অনয্একনট্

নযাকড়া্াল্পত্পল্পতভা্ফাদায্কাল্পছ্নগল্পয়্চদখর,্নড়াচড়া্কযল্পছ্না্ফাচ্চাটা।্শুধু্চচাখ্দুল্পটা্চভল্পর্ভা’য্নদল্পক্

তানকল্পয়্চঠাঁট্চবল্পঙ্একটু্ার,্কু্ষধাতয্চযাগ্জজযয্নশুটায্ভুল্পখ্নকল্পয্ান্চক্জাল্পন।্যল্পক্ত্ফযানযল্পত্বল্পয্

চগল্পছ্নযাকড়াটা।্পল্পতভা্তাড়াতানড়্ফাচ্চাটাল্পক্নযাকড়া্ফদল্পর্চকাল্পর্তুল্পর্চনফায্আল্পগই্আল্পস্ত্আল্পস্ত্চচাখ্ফন্ধ্

কযর্ফাদা।্চছাট্ট্া্াতগুল্পরা্দু’নতনফায্ছুড়র।্কল্চফল্পয়্তযর্াদাভত্নকছু্চফল্পয়্ড়র।্তাযয্ফ্চল।্

ডুকল্পয্উঠর্পল্পতভা,্ ফাদা্ আভায,্ফাফা্ আভায,্তু্ আভায,্মাদু্ আভায...।‛
৭
্ আনছভ্ ননল্পেষ্ট্ ননফযাক্ঘল্পযয্

দাওয়ায়্ফল্প্থাল্পক।্ বুল্পখ্ চল্পট্তায্আগুন্জ্বরল্পছ।্কান্না্কানটয্ল্পব্দ্াড়া্প্রনতল্পফী্জভর।্আনছল্পভয্ চছাট্

ফাদা্ভল্পয্চগল্পছ।্ানজ্নঈভুদ্দীন্খফয্চল্পয়ল্পছ,্খফয্চল্পয়্আনছল্পভয্ফানড়ল্পত্এল্পল্পছ্খয়যাত্নদল্পত,্কাপল্পনয্্

জনয।্কাযণ্খয়যাল্পত্চফল্পশ্্চতয্দযজা্চখারা্থাল্পক।্নঈভুদ্দীন্আনছল্পভয্ভৃত্ফাচ্চা্ফাদায্কাপল্পনয্জনয্াচঁ্

টাকা্খয়যাত্ চদয়।্যল্পক্তয্ভত্রার্টকটল্পক্ চচাখ্দুল্পটা্তলু্পর্ানজ্নঈভুদ্দীল্পনয্ নদল্পক্তাকায়্আনছভ।্দৃনষ্টল্পত্

চক্রাধ্ও্ঘৃণা্উল্পচ্ড়ল্পছ্আনছল্পভয।্গল্পেয্চল্ল্পফয্আভযা্আনছল্পভয্আল্পযা্এক্ভাননফক্েল্পেয্নচি্চদখল্পত্

াই-্‚অল্পনক্যাল্পত,্তখন্ফাদাল্পক্কফল্পয্শুইল্পয়্চদয়া্ল্পয়্চগল্পছ,্এল্পক্এল্পক্ফাই্নফদায়্ননল্পয়্নপল্পয্চগল্পছ,্

আনছল্পভয্অবুক্ত্চভল্পয়্যনভা্ঘুল্পভ্অল্পচতন,্শুধু্পল্পতভা্চজল্পগ,্তখন্আনছভ্আল্পস্ত্আল্পস্ত্উল্পঠ্দাঁড়ার।্ঘল্পয্ঢুল্পক্

আল্পস্ত্ আল্পস্ত্ পল্পতভায্ নদল্পক্ এনগল্পয়্ নগল্পয়্ ফানতটা্ এক্ পুঁইল্পয়্ নননবল্পয়্ নদর।্ তাযয্ পল্পতভায্ গাল্পয়য্ কাড়্

খুরল্পত্রাগর্অন্ধকাল্পয।্পল্পতভা্অফাক,্কু্রে্ননল্পজল্পক্ছানড়ল্পয়্ননল্পত্চচষ্টা্কল্পযও্াযর্না।্তাল্পক্উল্পদযাভ্কল্পয্

আল্পষ্ট্ৃল্পষ্ট্জনড়ল্পয়্ধল্পযল্পছ্আনছভ।্নপ্নপ্কল্পয্ফরর,্আল্পযকটা্ফাদা্ততনয্কযল্পত্চাইল্পয্পল্পতভা,্আল্পযকটা্

ফাদা।্নইল্পর্ানজ্নঈভুদ্দীন্কায্কাপল্পণয্জনয্আফায্াঁচ্টাকা্খয়যাত্কল্পয্চফল্পল্পতয্নটনকট-কযল্পফ?্একটা্

জািফ্ প্রনতনাংায়্ উৎীনড়তা্ ল্পত্ থাকর্ পল্পতভা।‛
৮্

্ উেৃত্ অাংল্প্ একনদল্পক্ চমভন্ চদনখ্ পল্পতভায্ জীফল্পন্

াযীনযক্ ও্ ভাননক্ উৎীড়ন,্ আফায্ নঈভুনদ্দল্পনয্ ভল্পতা্ খরনায়কল্পদয্ নফরুল্পে্ আনছভ-পল্পতভায্ প্রনতফাল্পদযও্

কণ্ঠস্বয।্ গেনটয্ ভগ্র্ যীয্ জুল্পড়্ আভযা্ রক্ষয্ কনয্ এক্ ভাননফক্ ভূরযল্পফাল্পধয্ টানাল্পাল্পড়ন্ ও্ েে।্ কাযণ্

গেনটয্ নল্পযানাভ্ ‘জাল্পনায়ায’্ এই্ নাভকযণ্ চথল্পক্ একনট্ নফলয়্ প্রনতন্ন্ য়,্ চম্ ভাননফকতায্ উল্পটা্ চভরুল্পত্

দাঁনডল্পয়্আল্পছ্এই্জাল্পনায়ায্ব্দনট।্গল্পেয্একনদল্পক্চমভন্যল্পয়ল্পছ্নঈভুদ্দীন-আনছল্পভয্চালক-চানলল্পতয্েে্

নঠক্অনযনদল্পক্যল্পয়ল্পছ্আনছভ্ও্পল্পতভায্ভাননক্েে্নফনযাল্পয্ল্পঙ্গ্ভাননফক্ও্জািফ্প্রনতনাংায্েে। 
 

     আভাল্পদয্ আল্পরাচনায্ নেতীয়্ গে্ ল্পচ্ছ্ ‘ভানুল’।্ এই্ গল্পেও্ আভযা্ গ্রাভীন্ জীফল্পনয্ দনযদ্র্ ক্লীষ্ট্ ভানুল্পলয্

জীফন্ মাল্পনয্ দৃয্ চদখল্পত্ াই।্ গল্পেয্ চকন্দ্রীয়্ চনযি্ যাজ্জাল্পকয্ নভয়া্ ল্পরও্ গেনট্ আফনতযত্ ল্পয়ল্পছ্

যাজ্জাল্পকয্স্ত্রী্াতানফনফ্ও্তাল্পদয্এগাল্পযা্ফছল্পযয্একনট্চভল্পয়্আয্ছয়্ও্নতন্ফছল্পযয্দুনট্চছল্পরল্পক্চকন্দ্র্কল্পয।্

চযাগনক্লষ্ট্ দনযদ্র্ যাজ্জাল্পকয্ অবাল্পফ্ াংাল্পয্ নতননট্ ফাচ্চাল্পকই্ নবল্পক্ষ্ কযায্ জনয্ াঠাল্পত্ ফাধয্ য়্ যাজ্জাক্ ও্

যাজ্জাল্পকয্স্ত্রী।্‚নতনল্পট্ফাচ্চা্ নবল্পক্ষ্কযল্পত্ফাইল্পয্চগল্পছ,্চতুথটযা্ চগাল্পয্ নগল্পয়ল্পছ।্এই্ঞ্চভটাও্য়ল্পতা্মাল্পফ।্

কুনড়্ নদল্পনয্ চায়ানত্ াতা্ নফনফল্পকও্ প্রায়্ নদন্ উল্পাল্ নদল্পত্ য়।্ ফাচ্চাটা্ এখন্ আয্ ‘ভাই’্ টানল্পত্ চায়্ না।্

চটবনতয্জর্থাকল্পর্ফুল্পক্য্আল্প্চকাল্পেল্পক?‛
৯্ 
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     যাজ্জাক্আল্পগ্ নযক্সা্চারাল্পতা্এখন্অুস্থতায্জনয্কাজ্কযল্পত্াল্পয্না।্তাই্ফাচ্চাগুল্পরাল্পক্ নবল্পক্ষ্কল্পযই্

উদযূনতয্কযল্পত্য়।্াতানফনফয্খুফ্কষ্ট্য়্নকন্তু্নক্কযল্পফ্নকছুই্কযায্চনই— ‚ভস্ত্নদন্চযাল্পদ্চঁল্পট্চঁল্পট্

ফাচ্চাগুল্পরায্ চফাল্পরয্ ীভা্ থাল্পক্ না।্ নতন্ ফছল্পযয্ চছল্পরটা্ চফন্ াঁটানট্ কযল্পত্ াল্পয্ না।্ চভল্পয়টা্ এগাল্পযায়্

ল্পড়ল্পছ্এফায।্চ্এল্পক্চকাল্পর্কল্পয্াঁল্পট।্ফছয্ছল্পয়য্চছল্পরটাও্খানর্চল্পট্াঁটল্পত্াঁটল্পত্ক্লাি্ল্পয়্ল্পড়।্

আজ্চ্চফল্পযাল্পত্চায়নন।্তায্াল্পয়্ফযথা্ল্পয়ল্পছ।্চ্াঁটল্পত্াযল্পফ্না।্াতা্প্রথল্পভ্তাল্পক্ফুনঝল্পয়ল্পছ।্পযাল্পনয্

নযভাণ্একটু্ফানড়ল্পয়্খাইল্পয়ল্পছ।্তফুও্চছল্পর্যানজ্না্ওয়াল্পত্দু’চটা্চড়্নদল্পয়ল্পছ।্নফাল্পফয্ফযাটা,্াঁটল্পত্াযল্পফ্

না!্াঁটল্পত্াযনফ্না্চতা্খাওয়া্ফন্ধ্কয।্তা’নয়,্গতযটা্শুধু্াঁ্কল্পযই্আল্পছ,্বনতয্য়্না।’’
১০

্ 
 

     যাজ্জাক্ফাঁধা্ নদল্পয়ল্পছ-্আা্ভাযনছ্চকন?্ওয্চতা্ভানুল্পলয্যীয।্ভাুভ্ফাচ্চা।্এগাল্পযা্ফছল্পযয্চভল্পয়টা,্

ছয়্ও্নতন্ফছল্পযয্চছল্পর্দুনট্প্রনতনদন্আাল্পযয্ন্ধাল্পন্চযাদ্চাল্পড়্ও্ফৃনষ্টল্পত্নবল্পজ্ভাইর্ল্পনল্পযা্াল্পয়্চঁল্পট্

খাফাল্পযয্ন্ধান্কল্পয।্াতানফনফ্তা্য্কযল্পত্াল্পয্না।্কাযণ্ ফাচ্চাগুল্পরা্ চম্াতানফনফয্এল্পককখানা্ফুল্পকয্

াঁজয।্চড়্ফাল্পত্আযাভ্রাল্পগ্না্াতানফনফয।্ফুল্পকয্চবতয্চল্পযক্চাতায্ভল্পতা্কষ্ট্য়।্এবাল্পফই্যাজ্জাক-্

াতানফনফয্াংাল্পযয্করুণ্কাননন্ চরখক্তুল্পর্ধল্পযন।্কাননন্ নফনযাল্পয্জনয্যনভ্চল্পখয্স্ত্রীয্গে,্উল্পভ্

দাল্পয্ফাল্পয্ ননয্গে।্চচৌধুযী্ফানড়য্ফুনড়য্কাছ্ চথল্পক্ভুযনগয্ফাচ্চা্বাল্পগ্এল্পন্াতানফনধয্ারন্কযায্

গে,্চম্ভুযনগয্ফাচ্চানটল্পক্চয়ার্ধল্পয্ ননল্পয়্চগল্পছ।্আয্এয্ নফননভল্পয়্াতানফনফ্চচায্ফদনাভ্চল্পয়ল্পছ।্তল্পফ্

চুনয্চম্এল্পকফাল্পয্কল্পয্না্াতানফনফ্ফা্তায্স্বাভী্এভন্নয়।্এই্চমভন্নক্ষল্পযটা,্নঝল্পঙ্গটা।্রাকনড়্চকনায্য়া্

চনই্যাস্তায্ধায্চথল্পক্কাযও্য়ত্চফড়া্চবল্পঙ্গ্এল্পনল্পছ,্এই্মা।্এটাল্পক্চুনয্ফরা্মায়্না।্চুনযয্অফাল্পদ্খুফ্যাগ্

য়্াতানফনফয্ নকন্তু্যাগ্াভল্পর্যাল্পখ।্কাযণ্ফড়ল্পরাল্পকয্ কথায়্যাগ্কযল্পর্ নফদ্য়।্যাজ্জাক্ও্াতানফনফ্

ননল্পজয্নকভতল্পকই্চদালারূ্কল্পয।্এই্চম্প্রনতফাদ্নফীন্প্রনতফাদ্যাজ্জাক-াতানফনফয্কণ্ঠস্বযল্পক্চমন্আল্পযা্

াননত্কল্পয্তুল্পরল্পছ।্কাননননটল্পক্এনগল্পয়্ননল্পয়্মাওয়ায্জনয্চচৌধুযী্াল্পফ,্যাল্পক্দা,্নয্চক্রফতযী্ইতযানদ্

নানা্চনযল্পিয্নানা্নফবঙ্গ্ৃনষ্ট্কল্পয্চরখক্কৃনতল্পেয্নযচয়্নদল্পয়ল্পছন।্গেনটয্চল্ল্পফয্এল্প্আভযা্চদখল্পত্

াই্ যাজ্জাক্ ও্ াতানফনফয্ নবল্পক্ষ্ কযল্পত্ চফনযল্পয়্ মাওয়া্ চছল্পরল্পভল্পয়্ নতননট্ কুন্ তানড়ল্পয়্ ভযা্ গরুয্ কাল্পছ্

আাল্পযয্ন্ধাল্পন্চগল্পছ।্ফাচ্চাল্পদয্ফানড়্নপযল্পত্চদনয্ল্পচ্ছ্চদল্পখ্যাজ্জাক্ফাচ্চা্নতননটল্পক্খুঁজল্পত্নগল্পয়,্ভযা্গরুয্

কাল্পছ্চল্পয়ল্পছ।্নতন্ফছল্পযয্ফাচ্চানটয্ভুখটা্ফন্ধ্যল্পয়ল্পছ।্যাজ্জাক্ফাচ্চানটল্পক্ধভক্চদয়্ভুখ্চখারায্জনয-্‚ভুখ্

চদনখ,্ াঁ্ কয!্ চছল্পরটা্ াঁ্ কল্পয্ না।্ ছুল্পট্ ারাল্পত্ মানচ্ছর।্ যাজ্জাক্ তাল্পক্ ধল্পয্ চপল্পর।্ চকঁল্পদ্ চপল্পর্ ফাচ্চাটা।্

জরবযা্চচাল্পখ্ নভননত্কল্পয্চভল্পয়টা,্ফাফা,্আভাল্পদয্খুফ্ নক্ষনধ্চল্পয়নছর!্ভস্ত্নদন্চঁল্পটও্আভযা্ নকছু্ চখল্পত্

াইনন।্আভাল্পদয্খুফ্ নক্ষল্পধ্চল্পয়নছর্ফাফা!্আভাল্পদয্চভল্পযা্না্ফাফা,্ চদাাই্ চতাভায!্ক্ত্াল্পতয্চড়্ চখল্পয়্

চছল্পরটা্নচৎকায্কল্পয্চকঁল্পদ্উল্পঠ।্ভুখ্চথল্পক্খল্প্ল্পড়্একটুকল্পযা্ভাাং!‛
১২

্যাজ্জাল্পকয্‘ক্ত্াল্পতয্চড়’্চালক্

চশ্রনণয্নফরুল্পে্প্রফর্প্রনতফাল্পদয্প্রতীক্ল্পয়্থাকর্‘ভানুল’্গল্পেয্ভানিল্পত। 
 

     আভাল্পদয্আল্পরাচনায্তৃতীয়্গে্ল্পচ্ছ্‘রাখ্টাকায্ভানুল’।্আয্এই্নল্পযানাভ্গেনট্নদল্পয়ই্গে্গ্রল্পন্থয্

নাভকযণ্কযা্ল্পয়ল্পছ।্চভাট্আঠাল্পযানট্গল্পেয্ভল্পধয্এই্গেনট্ফচাইল্পত্চফন্দীঘয।্প্রায়্ছয়নি্ৃষ্ঠায়্নফনযস্ত্

এই্গল্পেয্অফয়ফ।্গল্পেয্চকন্দ্রীয়্চনযি্চযণুনফনফ্ও্নাতনী্আভানতাযা।্চযণুনফনফয্জীফন্ফৃত্তািই্গল্পেয্ভূর্

নফলয়।্অনযানয্চনযি্ও্কানননগুল্পরা্ চযণুনফনফল্পকই্আফতযন্কল্পযই্ চঘাযাল্পপযা্কযল্পছ।্ চযণুনফনফ্ভুরভান্ নফধফা্

ভনরা্ও্তায্চভল্পয়্াযা্নাতনননটল্পক্ননল্পয়ই্তায্াংায।্অবাল্পফয্াংায্ল্পরও্ফানড়য্পায়পর্নফনক্র্কল্পয্

দুনট্প্রাণীয্চকানক্রল্পভ্চল্পর্মায়।্চযণুনফনফ্চভল্পয়্পুরুল্পক্নফল্পয়্নদল্পয়নছর্নকন্তু্স্বাভী্তাল্পক্ চছল্পড়্চল্পর্চগল্পছ্শুধু্

চযল্পখ্ চগল্পছ্তায্ঔযজাত্এক্কনযা্িানল্পক।্ চ্আভানতাযা।্ চভল্পয়নটল্পক্ চযল্পখ্পুরুও্খুফ্তাড়াতানড়্এই্

ৃনথফী্চছল্পড়্চল্পর্চগল্পছ।্চযণুনফনফ্একভাি্নাতনননটল্পক্রারন্ারন্কল্পয্ফড়্কল্পযল্পছ্অল্পনক্কল্পষ্ট।্আভানতাযা্

এখন্অল্পনক্ফড়্ল্পয়্চগল্পছ।্এখন্তায্ূণয্চমৌফন।্তাল্পক্ননল্পয়্চযণুনফনফয্নচিায্চল্চনই।্গল্পেয্ভধযবাল্পগ্

এল্পল্পছ্ফীয,্ফীল্পযয্স্ত্রী,্ফীল্পযয্বাই্কানদয,্ফীল্পযয্ভা,্ফীল্পযয্বাই্কানদল্পযয্ফউ্ানুপা্প্রবৃনত্চনযি।্
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এছাড়াও্ যল্পয়ল্পছ্ আল্পযা্ নকছু্ চনযি্ মথাক্রল্পভ– পারুক,্ ভনতন,্ নফরার,্ খানরক,্ জনভরুনদ্দন,্ নবখানযনী,্

াড়াপ্রনতল্পফী,্ক্কানজ্াল্পফ,্ইয়ানন্আভানতাযায্ফাফা,্আবু্দছ্ারাভ্ও্না্নভয়া।্ 
 

     দীঘয্গেনটয্যীয্জুল্পড়্যল্পয়ল্পছ্গ্রাল্পভয্অধয্ননক্ষত,্অননক্ষত,্ননম্নভধযনফত্ত্ভাল্পজয্প্রনতচ্ছনফ।্রাউ্ও্কাঁচ্

করায্ দাভ্ আনল্পত্ ফীল্পযয্ ফানড়্ নগল্পয়্ নছর্ চযণুনফনফ্ আয্ আভানতাযা্ ফানড়ল্পত্ একাই্ নছর।্ ফীল্পযয্ ফানড়্

মাওয়ায্ থ্ চথল্পক্ আযম্ভ্ কল্পয্ ফীল্পযয্ ফানড়ল্পত্ মাওয়া্ মযি্ ফীল্পযয্ ফানড়ল্পত্ চম্ ধুন্ধভায্ কাে্ ঘল্পট্ চগর্

চযণুনফনফয্াভল্পন।্অথযাৎ্ফীয্তায্স্ত্রী্ চক্তারাক্ নদল্পয়ল্পছ্এফাং্তা্ নকবাল্পফ্ক্বাজীয্ফানড়্ চথল্পক্পযভান্ ননল্পয়্

ভীভাাংা্ কযা্ ও্ অনযানয্ ঘটনা্ ননল্পয়্ চযণুনফনফ্ চনযিনট্ এনগল্পয়্ চগল্পছ।্ আয্ এনদল্পক্ চযণুনফনফয্ অফতযভাল্পন্

আভানতাযায্ফাফা্ও্তায্নতুন্ফউল্পয়য্বাই্আব্দুছ্ারাভ্আভানতাযাল্পক্প্রায়্ চজায্কল্পয্তুল্পর্ ননল্পয়্মায়্

নফল্পয়্চদওয়ায্জনয।্এফাং্নফল্পয়্নদল্পয়্কানফন্আদায়্কযল্পত্চায়্আভানতাযায্ফাফা।্এই্কানফল্পনয্দাভ্ঞ্চা্

াজায্টাকা।্আয্তায্িন্ধী্আব্দুছ্ারাভ্আল্পযা্একধা্এনগল্পয়্ফল্পর্রাল্পখয্কভ্ চভাল্পটই্ল্পফ্না।্ ননল্পজয্

ঔযজাত্কনযা্িানল্পক্ননল্পয়্কানফল্পনয্নাল্পভ্এই্চয়্দাভদয্তা্এক্ভানফতা্স্খরল্পনয্ননজয্ফরা্মায়।্্ 
 

     চযণুনফনফ্মখন্কানদযল্পদয্াল্পথ্কানজয্ফানড়্নগল্পয়নছর্এফাং্নপল্পয্আল্পত্যাত্ল্পফ্ফল্পর্আভানতাযা্চক্

াাযা্চদওয়ায্জনয্কানদয্না্নভঞাল্পক্ানঠল্পয়নছর।্নকন্তু্না্নভঞা্আভানতাযাল্পক্তায্ফাল্পয্কাছ্চথল্পক্

নকছুল্পতই্ফাঁচাল্পত্াল্পযনন।্চযণুনফনফ্মখন্ফানড়ল্পত্এল্প্আভানতাযাল্পক্চদখল্পত্না্চল্পয়্অনস্থয্ল্পয়্উল্পঠ্এফাং্

না্নভঞাল্পক্নজল্পজ্ঞ্কল্পয্আভানতাযা্চকাথায়?্এফাং্এযই্জফাল্পফ্না্নভঞা্জানায়-্‚ওয্ফাফায়্আইনছল্পরা,্

ল্পঙ্গ্ ওয্ লোয্ ভল্পতা্ িন্ধী,্ ওযা্ ওল্পয্ নফয়া্ নদল্পত্ রইয়া্ চগল্পরা,্ ওয্ ফাল্প্ কয়্ কানফন্ ঞ্চা্ াজায,্ ওয্

িন্ধীল্পয়্কয়্এক্রাল্পখায্কল্পভ্ওল্পয্চভাল্পটই্নদল্পত্নদল্পফা্না,্কী্আনল্পকাযা্নজননল।‛
১২

 
 

     এই্ প্রফল্পন্ধ্ আল্পরানচত্ নতননট্ গে্ ছাড়াও্ ফদরুজ্জাভাল্পনয্ উল্পল্লখল্পমাগয্ গেগুনরয্ ভল্পধয্ ‘পুরজান্ নফনফয্

কথাভারা’,্‘ফহুফল্লবা’্ও্‘অশ্লীর’্ইতযানদ্গেগুনরল্পত্নতনন্ননম্ননফত্ত্ভুরভান্ভাল্পজয্নাযীয্অনীয়্অফস্থান্ও্

ভাননফক্েল্পেয্যাকাষ্ঠা্ততনয্কল্পযল্পছন।্প্রনতনট্গল্পেই্উল্পঠ্এল্পল্পছ্াভানজক্ক-ুপ্রথা,্কুাংস্কায্ও্ুরুলতল্পিয্

প্রতা।্তল্পফ্গেকায্প্রনতফাল্পদয্বালাও্চগঁল্পথ্নদল্পয়ল্পছন্প্রনতনট্গল্পেয্চকন্দ্রীয়্চনযিগুনরয্াংরাল্প।্ 

 

 

উল্পল্লখঞ্জী:  
 

১/্চচৌধুযী,্ফদ্রুজ্জাভান,্রাখ্টাকায্ভানুল,্২০০৩,্াইরাকানদ,্নযনচনত্অাং। 

২/্তল্পদফ,্জাল্পনায়ায,্ৃ-৭। 

৩/্তল্পদফ,্ৃ-৮। 

৪/্তল্পদফ। 

৫/্তল্পদফ,্ৃ-৯। 

৬/্তল্পদফ,্ৃ-১০। 

৭/্তল্পদফ,্ৃ-১১। 

৮/্তল্পদফ,্ৃ-১২। 

৯/্তল্পদফ,্ভানুল,্ৃ-২৮। 

১০/্তল্পদফ,্্ৃ-২৯। 

১১/্তল্পদফ,্ৃ-৩৩। 

১২/্তল্পদফ,্রাখ্টাকায্ভানুল,্গে,্ৃ-১৪৩। 
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গ্রন্থঞ্জী:  

 

১/্চচৌধুযী,্ফদ্রুজ্জাভান-্রাখ্টাকায্ভানুল,্২০০৩,্ানতয্প্রকানী,্াইরাকানদ। 

২/্বট্টাচাময,্তল্পাধীয-্প্রতীল্পচযয্ানতয্তত্ত্ব,্২০০৬,্তৃতীয়্াংস্কযণ,্চদ’জ্াফনরনাং,্করকাতা। 

৩/্ভুল্পখাাধযায়,্অরুণকুভায-্কাল্পরয্ুত্তনরকা,্২০১১,্চতুথয্াংস্কযণ,্চদ’জ্াফনরনাং,্করকাতা।্ 

৪/্চন,্অঞ্জন-্ঔননল্পফনকতা্চথল্পক্উত্তযআধুননকতা,্২০১১,্প্রথভ্প্রকা,্ফঙ্গীয়্ানতয্াংদ,্করকাতা।্ 

 


