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Abstract 
 

It is observed, after comparative discussion between the dramas ‘Abong Indrajit’ of Badal 

Sarkar and ‘Adhe Adhure’ of the Hindi dramatist Mohan Rakesh. In both the dramas, it was 

the intension to reflect mental feeling of the people. Every character represented as the social 

character of any kind. In the drama ‘Adhe Adhure’ it has been shown how a family was 

ruined caused by social, economic and psychological dilemma. 

Absent of characteristic according to ‘Absurd Bad’, has been found omission of 

characteristics in both the dramas. They are being lead by monotonousness and usual daily 

life style. Death is only the way to be saved from it. Dramatist Badal Sarkar in his drama 

‘Abong Indrajit’ highlighted the different thought of Bengalese towards ideological aspects 

and social custom and the Hindi dramatist Mohan Rakesh on the same situation expressed 

the dilemma of the lower & middle class families after freedom. To keep their existence, the 

people had to lead down words at that very moment. Division & changing of personality were 

mainly reflected in both the dramas.  

 

     নাটকেয এেটট টফটষ্ট শ্রেটণ র অযাফাডত ফা 

উদ্ভট নাটে। ফাদর যোকযয ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ 

(১৯৬৫) নাটেটটয কে টফখ্যাত টটি নাটযোয 

শ্রভান যাকেকয ‘আকধ আধুকয’( অনুফাদ ১৯৭৮) 

নাটেটটয তুরনা েযা মায়। তুরনাভূরে ভীক্ষায় 

শ্রদখ্া মায় এগুটর দুই টবন্নতয বালায নাটযৃটষ্ট। 

নাটকেয োটটন টনভতাণ, চটযত্র টনভতাকণ বফাদৃয 

থােকর গবীযতয আর্ন্ত-টফকেলকণ নাটে দুটটয 

ভনস্তাটিে টবূটভকত টেছু াদৃয আকছ। 

োটটনগত াথতেয কি দুটট নাটকেই যকয়কছ 

ফযটি-ভকনয আত্মানুন্ধাকনয শ্রচষ্টা। ‘এফং 

ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে ইন্দ্রটজকতয ফযটিত্তায 

অনুন্ধান, আয ‘আকধ আধুকয’ নাটকে নায়ে 

ভকন্দ্রনাথ ফযটিভকনয গবীয আত্মানুন্ধাকনয 

দ্বাযা াটযফাটযে ম্পকেতয টিটতকে ফুকঝ টনকত 

চায়। 

     ‘আকধ আধুকয’ নাটকে ফ চটযত্রই শ্রমন 

অকধতে অম্পূণত । নাটযোয তাকদয শ্রোন ুটনটদতষ্ট 

এেটা নাভ টদকয় টচটিত েকযনটন। এভনটে 

প্রকতযেটট ুরুল চটযকত্রয নাভ না ফযফায েকয 

নম্বয ফযফায েকযকছন। মটদ কযাকক্ষ নাটকে 

তাকদয নাভ উকেটখ্ত কয়কছ। এ নাটকে 

যফীন্দ্রনাকথয ‘যিেযফী’ নাটকেয েটভে েটণয 

ভতই প্রকতযেটট ুরুল চটযত্রগুটর এেটট াভাটজে 

শ্রেটণ চটযকত্রযই প্রটতটনটধত্ব েকযকছ। এে ভানুলকে 

টদকয় এখ্াকন নাটযোয ফহু ভানুকলয রূটচত্রকে 
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অঙ্কন েযকত শ্রচকয়কছন। নাটয়ো াটফত্রীয কে 

তাকদয ম্পেতটট এে অম্পণূত ভানটে 

টানাকেনকেই টনকদত েকযকছ। ফযটি এ নাটকে 

টফবাটজত ফযটিত্বরূক উিাটত। 

     ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে াত্র-াত্রী  ভাটভা, 

ভানী, অভর-টফভর-েভর,এফং ইন্দ্রটজৎ। শ্রই 

কে শ্ররখ্ে আকছন এেজন চটযত্র টাকফ। 

টনটদতষ্ট প্রচটরত ধাাঁকচয শ্রোন গল্প নাটকে শ্রনই। 

শ্ররখ্ে টরকখ্কছন, এে ফলতীয়ী তাকে ভাক ভাক 

খ্াতায তাো শ্রদন। ভানী শ্রদয়। শ্ররখ্কেয শ্ররখ্া 

শ্রম টেছুই কেনা, এটা শ্রফাঝা মায় োযণ শ্রোন 

চটযত্রকেই শ্র শ্রচকন না। চাযটট চটযত্র ভকে শ্রঢাকে। 

এযা র – অভর, টফভর, েভর এফং ইন্দ্রটজৎ। 

টেন্তু ইন্দ্রাটজৎ জানায় শ্রই টনকজয ছদ্মনাভ 

টনকয়কছ টনভতর। োযণ টনয়কভয ফাইকয শ্রমকত শ্র 

যাজী নয়। এখ্ানোয প্রকতযেটট চটযত্র ফয় ফদর 

েকয, টনকজকদয টযচয় ফদর েকয এফং বূটভো 

ফদর েকয ফাযফায ভকে আক। ‘আকধ আধুকয’ 

নাটকে টনটদতষ্ট াটযফাটযে ফৃকত্ত োটটন আফটততত 

কর শ্রল মতর্ন্ াভাটজে-অথতননটতে-

ভনস্তাটিে ঙ্ককটয ভাকঝ এেটট টযফাকযয 

ধ্বংকয ভধয টদকয় নাটযোয এেটট শ্রেটণয 

ভানুকলয ধ্বংকয ফাততাকেই ূটচত েযকত 

শ্রচকয়কছন। ভকন্দ্রনাথ  াটফত্রী শ্রই শ্রেটণযই 

প্রটতটনটধ। 

     আভাকদয আকরাচয ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’  ‘আকধ 

আধুকয’ দুটট নাটকেয চটযত্র গুটরয জীফকনয 

অংগত আচযণ শ্রদকখ্ ভকন য় জীফন টনছে 

এেটট প্রেন্ন ফস্তু। ফটেছু টনয়কভয প্রাচীকয 

আফদ্ধ। ভানুল শ্রচষ্টা েকয এয ফাইকয টেছইু 

েযকত াকয না। ভাকঝ ভাকঝ তাকদয ভকন শুব 

টচর্ন্ায অতীত ফাততা আক টেন্তু যক্ষকণই তা শ্রমন 

ভযীটচোয ভত ধূটরাৎ কয় মায়। তখ্নই জীফকন 

আফায আক শ্রই তাা, ক্লাটর্ন্  শ্রই 

প্রাতযটেতায় ৃটষ্ট য় এেক াঁকয়টভ। ভকন য় 

ভানুল জীফকন এে অথতীন থ টযক্রভা েকয। 

এটাই শ্রমন তায টনয়টত। 

     এই দুইটট নাটেকেই অযাফাডত নাটকেয 

মতায়বূি েযা মায়। মুটি ৃঙ্খরাীন উদ্ভট অকথত 

অযাফাডত েথাটট ফযফহৃত য়। টযদৃযভান 

জগতকে ভানুল টনজস্ব শ্রফাধ ফুটদ্ধয আকরায় ফুকঝ 

টনকত চায়। মখ্ন শ্রোন নাটয প্রফাক শ্রোন  টনায 

োমতোযণ ঙৃ্খরা খ্ুাঁকজ ায়া মায় না,তখ্নই 

তাকে অযাফাডত আখ্যা শ্রদয়া মায়। অযাফাডত 

এেটট দাতটনে দৃটষ্টবটে ফকট। অযাফাডতফাদী 

াটটতযেকদয ভকত ভানুকলয জীফন মুটি টদকয় 

ফযাখ্যা েযা চকর না। শ্রেননা এয শ্রোকনা উত্তয 

খ্ুাঁকজ ায়া মায় না। চাটযটদকে শুধু নাটস্তয 

ূনযতা,অযাফাডতফাদী াটকতয জগৎ  জীফকনয 

শ্রই মুটিীন অম্ভফই রূ ায়। অযাফাডতফাদী 

চটযত্র তায টনকজয গর্ন্ফযকে টিয েযকত অকনে 

ভয় ফযথত য়। অটস্তকত্বয ভূর অফিানকে এই 

অথতীন টফককলয ভকধয খ্ুাঁকজ শ্রফোকত প্রাণার্ন্ 

শ্রচষ্টায় শ্র শ্রভকত থাকে।  

     অটস্তত্বফাদী টচর্ন্াটফদযা ভানুকলয অটস্তকত্বয 

স্বরূতা টনকয় টচর্ন্া েকযকছন ফকরই তাাঁকদয 

যচনায় আটস্তকত্বয অাঢ়তা  অথতীনতায শ্রফাধ 

প্রো শ্রকয়কছ। অটস্তকত্বয াযাথত অকেলকণ 

অযারকফযয োভু  াত্রত অযাফাডতকে 

শ্রদটখ্কয়কছন। এেক কয়টভকেই েীকেতগাদত 

অটস্তকত্বয ভূকর টনকদত েকযকছন। আয তাযই জনয 

ভানুল অকনে টেছ ু শ্রকয় না ায়ায অতৃটিকত 

শ্রবাকগ। উি দুই নাটকেয অকনে াত্র-াত্রী এই 

অতৃটিকফাকধয টোয। 

     দুটট নাটকেয োটটনগত তুরনায় শ্রদখ্া মায় 

‘আকধ আধুকয’ নাটকেয োটটন টনটদতষ্ট াটযফাটযে 

ফৃকত্তয নানান ভযায রূায়ণ। টেন্তু ‘এফং 

ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে প্রচটরত শ্রোন গল্প শ্রনই। অভর-

টফভর-েভর এফং ইন্দ্রটজকতয ভধয টদকয় ভানুকলয 

জীফকনয টফটবন্ন মতায়গুটরয এে টফকেলণাত্মে 

টল্পরূ এখ্াকন উদ্ঘাটটত। ‘আকধ আধুকয’ 

নাটকেয নাটয়ো াটফত্রী তৎোরীন টনম্ন ভধযটফত্ত 

টযফাকযয গৃটণী। শ্র প্রচটরত শ্ররাকত টনকজকে 

বাটকয় টদকয়কছ। অথতরাকবয জনয টফটবন্ন 
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ুরুকলয শ্রভাটনী কয় তীত্ব টফজতন টদকত তায 

শ্রোন টদ্বধা শ্রনই। অযাফাডতফাকদয াটটতযে রূক 

াত্রত দুটট টফলয়কে গুরুত্ব টদকয় এাঁকেকছন। 

প্রথভত, ূণযতা  টদ্বতীয়ত, জীফকনয অথতীনতায 

বাকয আক্রার্ন্ ভানুকলয ছটফ। এই ূণযতা আকরাচয 

নাটেগুটরয ভকধয এককছ। ণূযতা এককছ 

ইন্দ্রটজকতয ভকধয, এককছ ভকন্দ্রনাথ এফং 

াটফত্রী  ভানীয ভকধয। এেইবাকফ আকরাচয 

নাটেদ্বকয়য াত্র-াত্রীযা জীফকনয অথতীনতায 

বাকয আক্রার্ন্ কয়কছ।  শ্রলমতর্ন্ মটদ 

ইন্দ্রটজৎ ফাাঁচায প্রয়া এফং টিটরত টিয 

জয়গাকন টনকজকে প্রাতযটেতায় টভটকয় 

টদকয়কছ। ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে াধাযণ জীফকনয 

জয় শ্র ালণাই নাটযোকযয উকেয ফকর গণয 

কয়কছ। োযণ এয টযিতা, ূণযতা  ভযায 

শ্রফোজাকর আটকে ভানুকলয অটস্তত্ব টফন্ন কর 

ভানুলকে তা টনকয়ই ফাাঁচকত য়, োযণ টনয়কভয 

ফাাঁধা অটতক্রভ েযায টি অকনেকক্ষকত্রই 

ভানুকলয থাকে না। ভকন্দ্রনাথকে তায ভযা 

এফং জীফকনয অথতীনতাকেই শ্রভকন টনকত 

কয়কছ। ফনু্ধয ফাটেকত টগকয় আেয় টনকয় তায 

ভুটি য়টন, তাকে আফায ংাকযয টাকন 

টনয়কভয শ্রফোজাকর আফদ্ধ কত কয়কছ। স্ত্রীয 

মকথোচায তাকে ংায শ্রথকে দূকয টযকয় 

যাখ্কত াকযটন। 

     অযাফাডতকফাকধ আক্রার্ন্ ভানুল ঠাৎ জীফকনয 

ভস্ত টফশ্বা াটযকয় শ্রপকর, ূফতেৃত োজগুটর 

তায োকছ ণ্ডেভ ফকর ভকন য় এফং শ্র 

অায়তা শ্রফাধ েকয। ‘আকধ আধুকয’ নাটকেয 

নাটয়ো াটফত্রী তায টযফাকযয চাটদা শ্রভটাকত 

টগকয় ফযথত কয়কছ, পকর তায ভকধয অায়তা 

শ্রফাকধয জন্ম টনকয়কছ। াটফত্রী এয শ্রথকে ভুটি 

চাইকছ। অকথতয শ্রনা তাকে স্বাভীয ফদকর অনয 

ুরুকল আেৃষ্ট েকয তুকরকছ। আয এই টযটস্তটতয 

জনয শ্র স্বাভীকেই দায়ী ভকন েকয। 

ভাকরাচেকদয ভকত ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ টনাঁখ্ুত 

অযাফাডত নাটে। মটদ নাটযোয ফাদর যোয 

একে অযাফাডত নাটে ফকরন টন। এই নাটকে 

অভর-টফভর-েভর-টনভতর, ভানী, ভাটভা 

প্রকতযকেই টযকফকয  টনাচকক্রয টফটবন্ন ফযটিয 

স্বরূ; ইন্দ্রটজকতয ফযটিস্বত্তায শ্ররা  

ভাজতকেয তুে অংভাত্র কয় উঠাকে শুধুভাত্র 

ইন্দ্রটজতই ভানকত াকযনা । আফায তায জীফকন 

শ্রই প্রাতযটেতা। ইন্দ্রটজৎ ফকর –‘আটভ ফাজায 

েটয, আভায ফউ যান্না েকয।’ াভাটজে ত্তায 

আোকর ভুখ্ রুটেকয় আকছ ফযটিত্তা –টনভতকরয 

আোকর ইন্দ্রটজৎ এখ্াকন অথতীন জীফনমান 

েকয। প্রতীক্ষা েকয ভৃতুযয। টেন্তু ‘আকধ আধুকয’ 

নাটেকে ম্পূণতরূক অযাফাডত নাটকেয 

মতায়বূি েযা মায় না। নাটযোয মটদ চটযকত্রয 

নানা উদ্ভট আচযণকে প্রো েকযকছন টেন্তু 

শ্রলমতর্ন্ াভাটজে ম্পেত এফং এেটা অস্পষ্ট 

টানাকাকেন তাকদয ভকধয শ্রথকেই শ্রগকছ। াটফত্রী 

স্বাভীকে শ্রমবাকফ শ্রচকয়টছর শ্রবাকফ ায়টন, 

আফায ভকন্দ্রনাথ স্ত্রীকে এোর্ন্ বারফাায 

াত্রীরূক ায়টন, বারফাা আদায় েযায শ্রোন 

শ্রজায প্রকচষ্টা েকযটন। ভযা টনকয়ই জীফকন 

এেক কয়াঁটভকে েী েকয একদয জীফন চরকফ। 

এয শ্রথকে ভুটি টভরকফ শুধ ুভৃতুযকত। 

     ‘আকধ আধুকয’  ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকেয 

শ্রপ্রক্ষাট টফচায েযকর শ্রদখ্া মায় তৎোরীন 

বাযত  ফাংরাকদকয টযটিটত টছর অতযর্ন্ 

ংেটজনে। টদ্বতীয় টফশ্বমুকদ্ধাত্তয নগ্ন ফাস্তফতা 

ভানুলকে অর্ন্কয ক্ষত-টফক্ষত েকয টদকয়টছর। 

ধকভতয টবটত্তকত শ্রদবাগ ভানুলকে টছন্নভূর  

টফদ্ধস্ত েকয টদকয়টছর। ১৯৪৭ াকরয স্বাধীনতা 

বাযতীয়কদয েকয টদকয়টছর ভানটেবাকফ দুফতর 

এফং আটথতেবাকফ টফমতস্ত। আয তখ্নই 

টনম্নভধযটফত্ত টযফাকয শ্রদখ্া শ্রদয় চযভ 

অথতননটতে ংেট। োকয ভের্ন্য, াম্প্রদাটয়ে 

দাো, ভানুকল ভানুকল টফকবদ, ানাাটন ভানুকলয 

ভকধযোয শুব  েরযাণেয ভকনাফৃটত্তকে নষ্ট 

েযর। পকর ভানুকলয ভকধয মকেয ভতই 

এেক াঁকয়টভ শুরু র। অকক্ষােতৃ 
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টনম্নভধযটফত্তযা টবখ্াটযকত টযণত র। আয 

অকন্নয জনয ফুবুক্ষু ভানুকলয াাোযকে টল্পী 

াটটতযেযা তাকদয ৃটষ্টকত তুকর ধযকরন। এযই 

পরশ্রুটতকত গণনাটয  নফনাটয আকিারকনয 

ূত্রাত র। এই আথতাভাটজে শ্রপ্রক্ষাকটই 

ফাদর যোয ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে ফাঙাটরয 

বনটতে  াভাটজে ভানকয টানাকাকেনকে 

তুকর ধযকরন। টটি নাটযোয শ্রভান যাকে 

‘আকধ আধুকয’ নাটকে স্বাধীনতা যফততী 

টনম্নভধযটফত্ত টযফাকযয াভাটজে অফক্ষকয়য 

টচত্রকে তুকর ধযকরন। অটস্তত্ব যক্ষাকথতই তখ্ন 

ভানুলকে এতটা নীকচ নাভকত কয়টছর।          

     ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকে ভূখ্য চটযত্র ইন্দ্রটজৎ 

প্রকে স্বয়ং নাটযোয ফাদর যোয ফকরকছন – 

‘Who is neither a character nor prototype.’ 

টতন অকঙ্কয এই নাটকে ভধযটফত্ত জীফকনয নানা 

খ্টণ্ডত দৃয শ্রোরাজ কয় ধযা কযকছ। অভর-

টফভর-েভর এফং ইন্দ্রটজৎ োজ েকয, খ্ায়, 

 ুভায়, ভানীকে আোঙ্ক্ষা েকয, টনয়ভ ভাকন, 

বাকঙ, অথতীন েথা ফকর, টনরুকেক চকর। 

শ্ররখ্ে জানান – ‘আভাকদয থ আকছ, আভযা 

াটফ।’ টটপা এয রূকে জীফকন অথতীন বায 

ফকনয ক্লাটর্ন্কে নাটযোয এ নাটকে তুকর 

ধকযকছন। জীফন ূণযতায েথা এখ্াকন এককছ। 

শ্রমভন ‘এ এে অঙ্ক। আফততকনয অঙ্ক। ুকযা 

অঙ্কটায উত্তয ূণয।’ শ্ররখ্ে চটযত্র এখ্াকন 

ূত্রধাকযয বূটভো টনকয়কছ। ইন্দ্রটজতকেই তাই 

টনভতর নাভ টনকয় গতানুগটতেতায তাকরই চরকত 

য়।  

     দুই নাটকেয চটযত্র টচত্রকণ টেছুটা াদৃয 

খ্ুাঁকজ ায়া মায়। োযণ টফবাটজত ফযটিকত্বয 

রূায়কণয টদেটা উবয় নাটকেই খ্ুফ গুরুত্ব 

শ্রকয়কছ। ‘আকধ আধুকয’ নাটকেয চাযজন ুরুল  

চটযত্র র ভকন্দ্রনাথ, টংাটনয়া, জগকভান, 

জুকনজা। এই চাযজন শ্ররাকেয বূটভোয় এেজন 

শ্ররােই অটবনয় েযকফ ফকর নাটকেয প্রথকভই 

নাটযোকযয অটবভত। ‘তাকর চাযজন ুরুল 

টতযই এে ?’  টনাগত টযটস্তটত তাকদয এে 

নয়। তফু তাযা খ্ণ্ড খ্ণ্ড ফযটিকত্বয টযচায়ে – 

াটফত্রী তাকদয ভকধয শ্রোন ম্পূনত ভানুলকে 

খ্ুাঁকজ ায় না। শ্রফোযত্ব  আটথতেবাকফ 

অস্বয়ম্ভযতায ফকরই াটফত্রীয োকছ ভকন্দ্রনাকথয 

অটস্তত্ব অথতীন। এখ্াকন নাটযোয তায অটবনয় 

শ্রেৌর ফণতনায় ভনস্তাটিেতায টবূটভ যচনা 

েকযকছন।  

     ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ নাটকেয ভানী এফং ‘আকধ 

আধুকয’ নাটকেয াটফত্রী ম্পণূতই টবন্ন। ভানী 

এখ্াকন অভর–টফভর-েভর এফং ইন্দ্রটজকতয ে 

শ্রদয়। ভানী এখ্াকন এেই নাযীয টবন্ন টবন্ন রূ। 

াটফত্রীয কক্ষ এটা ম্ভফ নয়। ‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ 

নাটকে ইন্দ্রটজৎ  শ্ররখ্ে চটযত্রদ্বকয়য ভকধযই স্ব্ 

 স্ব্বকেয মেণা তীব্র। গতানুগটতেতাকে 

ভানকত াকযনা ফকরই তাযা ুদূকযয টয়াী। 

তাই শ্রদটখ্ – ‘জাটননা শ্রোথা। অকনেদূকয 

শ্রোথা। েী আকছ অকনেদূকয তা জাটন না। 

জের ভরুবূটভ ফযকপয স্তু, েতগুকরা াটখ্।’ এ 

জীফন তাকদয োকছ টফলণ্ণ ক্লার্ন্। েরোতায 

নাগটযে জীফন মেণায় ‘োতয ভানুলকে’ এখ্াকন 

নাটযোয তুকর ধকযকছন। এেভয় ইন্দ্রটজকতয 

স্ব্বকেয মেণা তীব্র কর শ্রলমতর্ন্ তা 

প্রভাটণত কয় মায়। ‘আকধ অধুকয’ নাটকে স্ব্বে 

কয়কছ ভকন্দ্রনাথ, াটফত্রী এফং তাকদয 

টযফাকযয প্রায় প্রকতযেটট ভানুকলয। ভকন্দ্রনাকথয 

াটযফাটযে ুকখ্য স্ব্বে য়। াটফত্রীয স্বাভীয 

অথত  ঐশ্বমত রাকবয স্ব্ বে য়। আফায 

তাকদয ফে শ্রভকয়য স্বাভীকে টনকয় ুকখ্ ংায 

ফাাঁধায স্ব্ বে য়। প্রকতযেটট চটযত্রকেই 

স্ব্বকেয মেণা টনকয়ই শ্রফাঁকচ থােকত কয়কছ। 

নাটযোয শ্রকল শ্রোন উজ্জ্বর আকরাে ফটততো 

শ্রদখ্ানটন। শুধু শ্রফাঁকচ থাোই তাকদয এেভাত্র োজ। 

     এইবাকফ অনুুঙ্খ টফকেলণ েযকর শ্রদখ্া মায় 

ভনস্তাটিে টফচায টফকেলকণ ‘আকধ আধুকয’  

‘এফং ইন্দ্রটজৎ’ দুটট নাটেই দুই টফখ্যাত 

নাটযোকযয টিারী প্রটতবায পর। ফযটিকত্বয 
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টফবাজন  রূার্ন্য দুই নাটকেই প্রটতপটরত। 

ভোরীন দুই বাযতীয় নাটযোয টেবাকফ তাকদয 

টনজস্ব টফকেলণী প্রটতবায দ্বাযা দুটট ৃথে টল্প 

টনভতাণ েকযকছন তা শ্রেফর তুরনাভূরে 

আকরাচনায ভাধযকভই শ্রফাঝা ম্ভফ। এ দুটট 

নাটকেয আকরাচনায় শ্রফাঝা মায় আধুটনে বাযতীয় 

নাটকে ফযটিয অর্ন্য-টফকেলণ এফং টফবাটজত 

ত্তায রূায়ণ নতুন নতুন থ ন্ধান েযকছ। 
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ইটিয়া, নয়াটদেী, ১৯৭৮ 

চক্রফততী  টফপ্লফ, তুরনাভূরে বাযতীয় াটতয স্বরূ  বফটচত্রয, রূী ফাংরা, শ্রোরোতা, প্রথভ ংস্কযণ, 

২০১৩ 

ফু শ্রৌটভত্র, নাটযচচতা  অনযানয প্রে, ূফতাা, প্রথভ প্রো, জানুয়াটয ২০০৬ 

শ্রভাো শ্রভাোঃ েুতুফুটেন, ফাদর যোকযয এফং ইন্দ্রটজত : অটবনফ অকেলা, গ্রন্থ টফো, প্রথভ প্রো, 

জানুয়াটয ২০০৭ 

ভুকখ্াাধযায় তরুণ, এফং ইন্দ্রটজৎ  ফাটে ইটতা, াটতযকরাে, েরোতা, ুনভুতদ্রণ, জুন ২০০৭     

চক্রফততী ুধীয, ফুটদ্ধজীফীয শ্রনাটফই (ম্পাদনা), ুস্তে টফটণ, টদ্বতীয় ংস্কযণ, নকবম্বয ২০১১      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গকফলে, ফাংরা টফবাগ, টত্রুযা টফশ্বটফদযারয়, টত্রুযা 


