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Rootless peoples’ quest for existence: In the context of Prafulla Roy’s novel
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Abstract
The partition of India divided the Bengalee race into two groups named Hindu and Muslims. The ‘Two-Nation- Theory’
gave birth of two countries India and Pakistan. In that scenario the Muslims of Kolkata went to East Pakistan and from
there the Hindus also came to West Bengal and Tripura. Those destitute and home-less people took shelter in the
station platform and in refugee camps. Through much negligence and dishonor they get the new identity named
‘Refugee’. Thus their struggle for existence began.Contextually worth-mentioning that many of the litterateur of Bengal
in the 5th Decade was the victim of partition and Prafulla Roy also belongs to that group. This mentality of a refugee
inspires Prafulla Roy to create some of his novels like—‘keya Patar Nauka’(1969), ‘Shatadharay Baye Jay’(2008),
‘Uttal Samayer Itikatha’(2014), ‘Nona Jal Mithe Mati’, ‘Bhagabhagi’(2001), ‘Shindhuparer Pakhi’(1958) and many
others. In my final paper it will be discussed elaborately how Prafulla Roy has depicted in reality the crisis, struggle,
pain and disaster of the rootless people of that period.
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Article

১৯০৫ সােল গৃ হীত ব ভে র িস াে র
হেলও সই আকাি

িতবােদ িহ ু -মু সলমান পার

ত িমলন থেক িগেয়িছল অধরা। ১৯৪৭ সােল

িরক ঐেক র কথা বারবার উ ািরত

ায় দু ’ শা বছেরর পরাধীনতার শৃ ল ভে

ভারত াধীন হেলও সমােজর সব েরর মানু ষ সমানভােব সই আন ঘন মু হূতিটেক উপেভাগ করেত পােরিন কারণ
াধীনতার পূ ববতী সময়িট িছল ১৯৪৬ সােল সংঘিটত

াতৃ ঘাতী দা া যা ‘ ট ক ালকাটা িকিলং’ নােম পিরিচত, তার

চরম নৃ শংসতায় কলি ত। তাছাড়া ‘ নায়াখািল’র পাশিবক সংঘাত, বাংলা ও পা াব ভাগ করার নীিত ইত ািদ
অমানিবকতার

ৃ িতও অমিলন। ি জািততে র িভি েত সৃ

াধীন ভারত ও

াধীন পািক ােনর আ

কােশ

কলকাতা থেক মু সলমােনরা চেল যেত থােক পূ ব পািক ােন ও সখান থেক িহ ু রা দশত াগ কের আসেত
কের পি মব

ও ি পু রায়। পি মবে

বাণপু র, দমদম ইত ািদ

শেনর

আগত সই সহায়স লহীন মানু ষেদর

ান হয় িশয়ালদহ, বনগাঁ, দশনা,

াটফেম ও িবিভ শরণাথী িশিবের। গৃ হহীন সই মানু ষ িলর নতু ন নামকরণ হয়

‘উ া ’।
মিলন, বআ
ভ তার সম

জীবনযাপেন বাধ মানু ষ িলর শরীর ও মন থেক ধীের ধীের মু েছ যেত থােক সভ তা-

আবরণ। মাথািপছু সামান সরকাির বরা

কারেণ রাগ- শাক

ভৃ িত সৃ ি

কেরিছল

খাদ , তৃ ার জেলর জন মারামাির, অ া কর পিরেবেশর

িতমু হূেতর এক

মানু ষ িলর মানস ান িবসিজত হেয়েছ ব বার। সরকাির ক া

াসেরাধকারী হাহাকার। রােতর অ কাের বআ
এবং িবিভ

ােসবী সংগঠন

থমিদেক তােদর

সহায়তায় এিগেয় এেলও ধীের ধীের আ য় াথী মানু েষর সংখ া এতটাই বাড়েত থােক য, ১৯৪৮ সােলর পর আগত
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হেয় যায়। বাধ হেয় উ া রা তখন দখল করেত

কের

জিমদার- জাতদারেদর বািড়, জিম, সরকােরর খাস-জিম ইত ািদ; গেড় উঠেত থােক িরিফউিজ কেলানী। জিমর
মািলকেদর পাষা

া, পু িলশ ও

দশভােগর ফেল হঠাৎ-ই

শাসেনর দয়হীন ঔদাসীেন র িব ে

হয় তােদর অি

র ার সং াম।

েদেশর সং া বদেল গেল িবমূ ঢ় মানু ষ পােয় পােয় পিরেয় এেসিছল তােদর চনা

মািট, গাছপালা, নদী, আকাশ। পূ ব থেক পি েম অথবা পি ম থেক পূ েব এই অিন াকৃত যাওয়া-আসার পেথ
অেনেকই শষ িনঃ াস ত াগ কেরেছন এবং বািকেদর ভােগ িছল অিনি ত ভিবষ েতর িদেক অিবরাম পথচলা।
স ত উে খেযাগ , পাঁেচর দশেক বাংলার য সকল কথাকার আিবভূ ত হেয়িছেলন তােদর মেধ সংখ াগিরে র
িপতৃ ভূ িমই িছল পূ ববাংলা; ব

শতা ীর ব বধােনও

থেক যায়, তাঁরাও এর ব িত ম নন। দশভােগর

ায়
ত

েত কিট মানু েষর মেধ ই িপতৃ ভূ িমর
এবং পেরা

িত য নািড়র টান

অিভঘােত মানু েষর বিহজীবেন এবং মন ে র

গভীের য সংকট তির হেয়িছল তার ব মাি ক ছিব গভীরতা িনেয় উেঠ এেসেছ সই সািহিত কেদর রচনার
িবষয়ব

েপ। তাঁেদর মেধ অন তম হেলন কথাসািহিত ক

ফু

ধান

রায় যাঁেক একিদন তাঁর পিরবারসেমত

পি মবাংলায় পািড় িদেত হেয়িছল উ া অিভধায় অিভিহত হেয়। তাঁর িনেজর ভাষায়—
“যু ে র

থেক দশভাগ এবং তার পরবতী সমেয় সারা ভারতবষ, িবেশষ কের বাংলা জু েড় য মহাতমসা নেম

এেসিছল আিম বা আমার মেতা অসংখ মানু ষ, সই

াি কােলর সা ী। ধু িনরাস

দশকই নয়, এই চরম দু ঃসময়

আমােদর ভে চু ের দু মেড়মু চেড় নতু ন কের সৃ ি কেরেছ।”১
িনজ জ ভূ িম থেক িবতািড়ত হেয় আসার পর িতিন আর কানওিদন পূ ববাংলায় যানিন; িনেজেক যন

ায় িতিন

‘িছ মূ ল’ কের রেখেছন এবং স বত এই মানিসক অব া থেকই তার মেধ সৃ ি হেয়েছ এক আ য িশ ীস া, যার
সা

খু ঁেজ পাওয়া যায় তাঁর িবিভ

সৃ ি কেম; যমন-– ‘ কয়াপাতার নৗকা’ ( থম খ ) [১৯৬৯ ি ঃ

‘শতধারায় বেয় যায়’ (ি তীয় খ ) [২০০৮ি ঃ

কািশত], ‘উ াল সমেয়র ইিতকথা’ (তৃ তীয় খ ) [২০১৪ ি ঃ

কািশত], ‘ নানা জল িমেঠ মািট’ [ ফু রায় রচনাসম (২) এর অ ভু ,
(১৯৫৮ ি ঃ

কািশত), ‘ভাগাভািগ’ (২০০১ ি ঃ

কাশকালঃ ২০০৩], ‘িস ু পােরর পািখ’

কািশত), ‘একটা দশ চাই’ ‘এখােন িপ র’ (রচনাসম - ২)

‘নাগমতী’, ‘নদীর মেতা’, ‘আমার নাম বকুল’, ‘বাতােস
গ

কািশত],

িত িন’, ইত ািদ অসংখ উপন াস এবং ‘অনু েবেশর’ মত

।
১৯৬৯ সােল

িব যু ে র

কািশত ‘ কয়াপাতার নৗকা’ উপন ােসর কািহিনর সু চনা ১৯৪০ এর অে াবর মাস। ি তীয়

ংসলীলা তখনও অব াহত; এর পাশাপািশ মহাম

র, যু ে র অবসান, দা া ও দশভাগ জািতর জীবেন

এেসিছল হাত ধরাধির কের। উপন ােসর নায়ক িবনয় ওরেফ িবনু যখন বােরা বছেরর িকেশার তখন
রাজিদয়া

ােম আেস এবং তার দৃ ি েত ধরা পেড় জল-জ ল পিরবৃ ত, মানু েষর

সমি ত িবভাগপূ ব বাংলােদেশর ছিব। িক
রাজিদয়ার পিরেবশ পা ােত থােক;

িব যু

ও ম

িত

আ িরক

থম পূ ববে র
া-ভােলাবাসা

েরর করাল ােস এবং পরবতী দশভােগর কড়ানাড়ায়

হয় িহ ু -মু সলমােনর দা া, কােলাবাজাির, মানু েষ-মানু েষ অিব াস। দা া

চলাকালীন হাজার হাজার মেয়র মেতাই ধিষত িঝনু কেক িনেয় কলকাতায় পািড় িদেত বাধ হয় িবনয়। বালক িবনু র
থম রাজিদয়ায় আসার মু
উ

িব য় শষ হয় আতে র িবদােয়র মেধ ।

উপন ােসর ি তীয় খ

‘শতধারায় বেয় যায়’ এ দখা যায় উ া সমস া কালকাতার রাজনামচায় পিরণত।

এখােনও িবনয় ও িঝনু েকর স েকর যা াপেথর মধ িদেয় ঔপন ািসক তু েল ধরেলন য দশভাগ কীভােব মানু েষর
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াদশী নব ান অ ু েরই িবন হেয় গেছ।

একসময় আ ামান িছল কালাপািনর মাঝখােন ভয় র ীপমালায় অপরাধীেদর পনাল কেলািন নােম পিরিচত।
িনজ

দশমাতৃ কােক

াধীন করার কমযে

অপরাধীেদর’ ি িটশ গভনেম

আ বিলদােন উদ ত অদম

সখােন িনবািসত করত। িক

াধীনতা সং ামীেদর মত ‘কুখ াত

িবেদিশ শাসকেদর

স াঁতেসঁেত জায়গায় বিশিদেনর জন বসিত গড়েত পােরিন, আমােদর েদিশ
সংগিঠত দশভাগ আবার সখােন

দয়-হীনতাও য অ া কর ও

মতা লাভীেদর িনল

িতি ত করল অন ধরেনর এক পনাল কেলািন। চািরিদেক িনিবড় অরণ , পেদ

পেদ মৃ তু ভয়, অকিষত জিমেক উবরা কের তালার চ া, জীবনধারেণর তািগেদ আজ
িবভােগা র বাঙািলর যািপত জীবেনর এই দু িবষহ পিরণিতর বা ব িচ
িমেঠ মািট’ উপন ােস।
িকভােব

দয়হীনতায়

চািষেদর িশকার বৃ ি

িতফিলত হেয়েছ

দশভাগ িকভােব হরণ কেরেছ নারীর আ , সু - াভািবক,

হণ--

ফু রােয়র ‘ নানা জল

ােণা ােস পিরপূ ণ নারীরা

পা িরত হেয়েছ মানিসক ভারসাম হীন, মৃ তবৎ একিট শরীের তার উদাহরণ কাপাসী চির িট। কাপাসীর

িপতা িনত ঢালীর মু েখ

িনত হেয়েছ সই বীভৎসতায় িপ মানু েষর হাহাকার --

“ চৗেখর উপু র যা দখলাম, পাির না, কুেনা িদন ভু লেত পাির না। হা ঈ র, অ ামন সা র িপরিথমী বানাইছ,
অ ামন সা র মানু ষ বানাইছ , িক ক তার মেন এত পাপ িদলা ক ান? ”২
১৯৪৬ সােল সারা ভারতবষ জু েড়
এই দা ায় আসমু

িলত দা ার আ েনর

ৃ িতেত

িহমাচল ব কােলর সিহ ু এই দেশ রে র

হেয়িছল িহ ু -মু সলমান এই দু িট স দােয়র স ীিত। পার

ফু রায় িলখেলন ‘ভাগাভািগ’ উপন াসিট।
াত বেয়িছল; যার ফেল সবচাইেত

িত

িরক িবে ষ, অিব াস এবং ঘৃ ণার আবহাওয়ায় িবষা

সমােজ দু িট আ ীয়সম িভ ধমী পিরবার িকভােব আ র ার জন পা বাড়ায় অজানার উে েশ তাই িচ ািয়ত হেয়েছ
লখেকর কলেম।
‘এখােন িপ র’ উপন ােস পিরচয় হয় দশভােগর কল

িনেয় উেঠ আসা এক উ া

পিরবােরর যু বক নেব ু র

সােথ। জীিবকার স ান তােক বাধ কেরিছল মু াইেয়র অপরাধ জগেত পা রাখেত। অন অেনেকর মেতাই অবশ াবী
পিরণিতর িদেক তিলেয় জেত জেত একিদন স িনেখাঁজ হয়। তার বান নীলােক ঘােড় তু েল িনেত হয় পু েরা
পিরবােরর অ

যাগান দবার দািয় , এবং অত

মাধ ম এখােন লখক আমােদর জ ািতির

াভািবক ভােবই সমাজ তােক িদেত পােরিন কান সু

উপাজন

ন ীর ‘বােরা ঘর এক উেঠান’ উপন াসিটর কথা মেন কিরেয় দন।

‘আমার নাম বকুল’ উপন ােসর বকুল ও িবজন এমন দু িট চির , যারা সই অি র পিরি িতেত িনেজেদর
পিরবােরর বাঝা টানেত িগেয় যূ পকাে

বিল িদেয়িছল িনেজেদর সু েখর নীড় গড়ার

উপন ােসর নীলা, ‘আমার নাম বকুল’ উপন ােসর বকুল এমন ব

মেয়র

েক। ‘এখােন িপ র’

িতিনিধ যারা িনেজর ও িনজ পিরবােরর

নূ ন তম অ , ব , বাস ান যাগােনর তািগেদ িনেজেদর আ স ান িবসজন িদেয় সভ তার অ কার চারাগিলেত পা
বাড়ােত বাধ হেয়িছল। দশভাগ পরবতী সমেয় সামািজক অি রতা, বকার , মূ ল েবাধ নামক ব িটর িবনি সব
িমিলেয় তৎকালীন কলকাতার অি র, অমানিবক

াপেট দু িট ত ণ-ত ণীর কািহিন ‘আেলায় ফরা’ উপন াসিটও।

‘একটা দশ চাই’ উপন ােস দখা যায় ১৯৪৬ সােলর সা দািয়ক দা ার আঁচ এেস লােগ িবহার রােজ ও; হাজার
হাজার িনরীহ মানু ষ খু ন হয়। ১৯৪৭ সােল াধীনতার পর ল

ল

িবহারীর সে আেলাচ উপন ােসর কিলমু ি েনর
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মত মানু েষরাও চেল যায় পূ ববাংলায় িনি

আ েয়র খাঁেজ। িক নবগিঠত বাংলােদেশ তারা পিরণত হয় অব া ও

ঘৃ ণার পাে । ফেল িন পায় হেয় তারা আবার িফের আসেত থােক জ ভূ িম ভারেত। িক
পিরচয় হয় অনু েবশকারী

েপ। ি িটশ রাজে

উপন াস।

নামক

বে

ফু

রায় রিচত ‘িব ু মা ’

ব

বদেলর এই মমাি ক পিরহােসর িচে

সমৃ

ে র অ গত ‘কােসম আিল, ফিকরা, আেনায়ার এবং অনু েবশ’

আেনায়ার চির িটেকও আেলাচ সংকেটর িশকার িহেসেব দখা যায়। উ

‘রস আইল াে

এখােনও এবার তােদর

তারা িছল ভারতীয়, তারপর পািক ািন, তারও পর বাংলােদিশ;

িছ মূ ল মানু েষর িনজ িশকেড়র স ােন এক জীবেন ব বার নাগিরক
উ
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ে র আেরকিট

ব

–

চি শ িমিনেট দশিট িবেয়’ ত দখা যায় সই িছ মূ ল মানু ষেদর একিট নবজীবন পাইেয় দবার

েচ াও িছল আেরকিট িব েবর সমাথক। হতভাগ , ক -চু ত, দির

িবিভ জীিব বাঙালীেক নতু ন ভােব বাঁচার

দখেতও সাহায কেরিছল িকছু সংখ ক লাক; যােদর মেধ ‘ নানা জল িমেঠ মািট’ উপন ােস ব

পাগলা পাল

সােহব, লা- তর মত চির রা িছল অন তম।
দশভাগ

ধু মা

একিট আেলাচনার িবষয়ব

নয় অথবা একিট িনিদ

সমেয়র িবি

কেয়ক দশক পেরও তার অনু রণন অনু ভব করা যায়; ধারাবািহক চ বৃ ি
আজও। একদল মানু ষ যখন অপর িকছু মানু েষর কােছই পরাজয়
িনঃেশষ হেত দেখেছ িনজ অ রমহেলর আ
আ া। ব -ভাষাভািষ, ব

বণ, ব

তখন অত

ঘটনাও নয়। বতমােন

হাের স কুফল

ভাব িব ার করেছ

ীকার কের ত াগ করেত বাধ হেয়েছ জ

াভািবকভােবই

জািত সমি ত একিট দশ তখনই সু

হেয়েছ তােদর পার

ান,

িরক িব াস,

ভােব এিগেয় যােব যখন জািত-ধম-বণ

িনিবেশেষ মানু ষ একেজাট হেয় িবপেদর িদেন এিগেয় যাবার মানিসকতা রাখেব। িক একিট জনজািতর

ায় অেধক

মানু ষ যখন উ া , অনু েবশকারী ইত ািদ পিরচেয় লাি ত তখন তােদর কাছ থেক দশমাতৃ কার উ িত সাধেন
আ ত াগ আশা করা িবড় না মা । তাই আজও

িতিনয়ত ঘেট চেলেছ দশত াগ। িনজ পািরপাি ক সমাজ, সরকার,

রাজৈনিতক, অথৈনিতক ইত ািদ িবিভ দৃ ি ভি েত িনরাপ াহীনতায় আ া যু বসমাজ
ল ব

ায়ই িবেদশ যা ােক জীবেনর

মেন করেছ। আজও িহ ু -মু সলমান উভয় স দায় উভেয়র কােছ পু েরাপু ির িব াসেযাগ হেয় উঠেত

পােরিন।

ফু রােয়র ভাষায় -“দু ই তীের অফুরান ফসেলর খত
িকছু ধান উেঠ গেছ
বািক সব সানািল লাবেণ ভরা – িদগ

অবিধ

দূ ের দূ ের িনিবড় বনানী
ধানবন, আকােশর পািখ, উতেরাল বেয় চেল নদী
বাংলার মু খ হাজার বছর ধের যমন কামল
তমনই তা আেছ
তবু বদেল গেছ অেনক িকছু ই
বাতাস িবষবাে
ঘাতেকর
দশ ি ধািবভ
ক নামা ।
হেয়ই

হেল িবিভ

ভরা - সে েহ, আতে , অিব ােস,
াের ...”৩

সামািজক সু িবধা, শাি -স ীিতর অব ান ইত ািদ িবষেয় যা ভাবা হেয়িছল তা িছল

দশভাগ কান নতু ন িদেনর আশার বাণী শাণায়িন, অতীেতর

-সংঘাত–হানাহািনর িবষবাে

হেয়িছল নয়া যা া। তেপাধীর ভ াচায তাঁর ‘সময়ঃ সমাজঃ সািহত ’

দশভাগ–বা চু িত–

ে

এই

সে

মিথত

বেলেছন -–“

জন তা একক ব ি র স ট নয় ; জনেগা ীর একিট িবপু ল অংশ অিনেকত হেয় উ ূ ল
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িশকেড়র শােক পু েড় পু েড় খাক হেয় গেছ।”৪ কথাসািহিত ক
িবি

ফু

রায় একিট িবেশষ অ ল থেক কেশােরই

হেয় সারা যৗবনকাল ধের খু ঁেজ বিড়েয়েছন িনেজর স ার

স ান অব াহত। ফেল একিদেক

94

পেক এবং বাধেক প েছ আজও তাঁর এই

ৃ িতবািহত শশব ও কেশারেক যমন তু েল ধেরেছন তাঁর বিশরভাগ উপন াস ও

ছাটগে , তমিন পাশাপািশ িনেজেক িব ৃ ত কের িদেয়েছন সম ভারেতর জনসমােজর সে সংযু
িনেজর বা চু িত, তাঁেক যন মানব চির

স

করার সাধনায়।

েক জানার িবষেয় আরও আ হী কের তু েলিছল। দশভাগ

একিট দেশর রাজৈনিতক বা ভৗেগািলক িবভাজন মা

ধু মা

নয়, ভাগ হেয়িছল সমাজ, সং ৃ িত; িবেভদ সৃ ি হেয়িছল

জীবন ও জীিবকায়, ি -খি ত হেয়েছ মানু েষর মন। ভারেতর

ে এই পীড়া িছল আরও মমাি ক; কারণ াধীনতার

আনে র সােথই জিড়েয় িছল সই বদনা। িবভাজেনর

ও পেরা

আঘােত জজিরত মানু েষর স ট, সং াম,

তােদর আ পিরচেয়র এক গভীর অসু খ, িশকড় স ানী মানু েষর মন

বাংলা উপন ােসর আি নায় এক নতু ন

িদগে র সূ চনা কেরিছল। সই

ত

ত

ধারার যাগ তম ধারক ও বাহেকর মযাদায়

ফু

রায় সবকােল

রণীয় হেয়

থাকেবন ।

উে খপি ঃ
১)

ফু রায়, ‘ লখােলিখ

সে ’, ‘ ফু রায় ৭৫’, ক ণা

কাশন, কলকাতা- ৯,

থম

কাশ, বইেমলা ২০১০,

পৃ ঃ ৫০৬
২)

ফু রায়, ‘ নানা জল িমেঠ মািট’, ‘ ফু রায় রচনা সম (২)’, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা- ৭৩,

থম

কাশ,

কলকাতা পু কেমলা, জানু য়াির ২০০৩, পৃ ঃ ৯৫
৩)

ফু রায়, ‘জেল েল আকাশতেল’, ‘ ফু রায় ৭৫’, ক ণা

কাশনী, কলকাতা- ৯,

থম

কাশ, বইেমলা

২০১০,পৃ ঃ ৫২৮
৪) তেপাধীর ভ াচায, ‘সময়ঃ সমাজঃ সািহত ’, পৃ ঃ ৪৩

পি
আকর
১)

ঃ

ফু রায়। ‘রচনা সম (২)’। কলকাতাঃ দ’জ পাবিলশং;

থম

কাশঃ কলকাতা পু কেমলা, জানু য়াির,

২০০৩।
২)

ফু রায়। ‘একটা দশ চাই’। কলকাতাঃ ‘প ভারতী’;

থম

কাশঃ আগরতলা বইেমলা, ফ য়াির, ২০১০।

৩)

ফু রায়। ‘ভাগাভািগ’। কলকাতাঃ দ’জ পাবিলিশং;

থম

৪)

ফু রায়। ‘ কয়া পাতার নৗকা’। কলকাতাঃ ক ণা

কাশনী;

কাশঃ এি ল, ২০০১।
থম অখ

কাশঃ কলকাতা বইেমলা, ২০০৩।
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৫)

ফু রায়। ‘শতধারায় বেয় যায়’। কলকাতাঃ ক ণা

কাশনী;

৬)

ফু রায়। ‘িব ু মা ’। কলকাতাঃ দ’জ পাবিলিশং;

থম

সহায়ক

থম

95

কাশঃ কলকাতা বইেমলা, ২০০৮।

কাশঃ কলকাতা পু কেমলা, জানু য়াির, ১৯৯৫।

ঃ

১) উ ল কুমার মজু মদার। ‘উপন ােস জীবন ও িশ ’। কলকাতাঃ ব ীয় সািহত সংসদ;

থম

কাশঃ ৩০ াবণ,

১৩৮৪।
২) তেপাধীর ভ াচায। ‘সময়ঃ সমাজঃ সািহত ’। কলকাতাঃ এবং মু শােয়রা;

থম

৩) তারক সরকার। ‘বাংলা উপন ােস দশিবভাগ ও দশত াগ’। কলকাতাঃ অ না

কাশঃ িডেস র, ২০১০।
কাশন;

কাশকালঃ ফ য়াির,

২০০৯।
৪) ড. দেবশ কুমার আচায । ‘বাংলা সািহেত র ইিতহাস’। কলকাতাঃ ইউনাইেটড বু ক এেজি ;

থম

কাশঃ ১৮

আগ , ২০১০।
৫) সৗেমন চ বতী। ‘উ া জীবন ও মানবািধকার’। কলকাতাঃ মু মন;

থম

কাশঃ কলকাতা পু কেমলা,

জানু য়াির, ২০০৩।
৬) ড. সত বতী িগির, ড. সমেরশ মজু মদার (স ািদত)। ‘ ব স য়ন’। কলকাতাঃ র াবলী;

থম

১৯৯৭।

সামিয়ক প ঃ
১) রায়

ফু । ‘আয়নায় িনেজর মু খ’, ‘ দশ’, ১৩৮৩ ব া / ১৯৭৬ ি ঃ, সািহত সংখ া, পৃ ঃ ১৭৮।

কাশঃ মাচ,

