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াইকাননয জনজীফন : একটি ংটিপ্ত রূনযখা 

ড. ইটিযা বট্টাচাময 

কাযী অধযাক, এ এ কনরজ, াইরাকাটি, আাভ 

Abstract 

Villages have been built up on the bank of rivers, canals and lakes and beels. In south-east 

part of Hailakandi, the road which connects Silchar, the first village alongside this road is 

known as Paikan. The history and the cultural surroundings and environment of this tiny 

village draw our notice and attention. It looks like that the Sabdakar community of this 

village is the true representative and emissary of folk culture of Bengal. This Sabdakar 

Community has kept the Chorok Puja of Bengal alive and active till today. Even though, the 

light of education is yet to take firm, dense and deep root in the village, the mothers of 

present generation are curious to confer even highly developed education to their offspring. 

Diverse superstitions largely control and dominate their lifestyle. Economic development is 

yet to make an impression there. This article which is basically a fieldwork has been 

portrayed and put on display against the background of rural community centric lifestyle.  
 

বূটভকা: ফযাক উতযকায াইরাকাটি ১৯৮৯ ইং-তত কাছাড় তজরা তথনক টবন্ন নে তজরাে উন্নীত নেটছর। 

াইরাকাটি নযয চাযটদক টঘনয যনেনছ টফটবন্ন গ্রাভ  চা ফাগান এরাকাে। য  গ্রানভয া টদনে ফনে 

চনরনছ ধনরশ্বযী  কািাখার নদী। প্রকৃটতয টনটফড় তৌিনমযয ভাোঘন এক টচত্ররূ উদ্ভাটত নে উনে তজরাজুনড়। 

াইরাকাটিয বালা-ংস্কৃটত ভূরত ফাংরা বালা  ংস্কৃটত আঞ্চটরক রূ। ফযাক উতযকায অনয ুটটি তজরা টরচয 

 কটযভগঞ্জ তথনক অনিাকৃত তছাি এই অঞ্চরটি। াইরাকাটি নযয ূফয-দটিণ টদনক একটি ড়ক থ 

টরচনযয নে মৃ্পক্ত। প্রটতটদন এই অঞ্চনরয অননক ছাত্র-ছাত্রী এফং টিক আাভ টফশ্বটফদযারনে ছুনি মান 

উচ্চটিা রাব কযনত এফং ােদান কযনত। আফায গুরুতয অুস্থ তযাগীনক টরচয ভযাটডনকর কনরনজ তৌৌঁনছ 

টদনত এই থটিই ফযফহৃত ে। এই ড়ক থ টদনে তমনত প্রথভ তম গ্রাভটিনক অটতক্রান্ত কযনত ে এয নাভ 

াইকান গ্রাভ। আনরাচয টনফনে াইকান গ্রাভটিযই জনজীফননয একটি ছটফ তুনর ধযায প্রো যনেনছ। 

তবৌনগাটরক টযীভা: াইকান গ্রাভটিয তবৌনগাটরক টযীভা ২৩৭ দটভক ৯৬ তক্টয। ২০০৯ ইং টযংখযান 

ভনত, াইকাননয আনুভাটনক জনংখযা ৩৬২৪। াইরাকাটি য তথনক টতন টকনরাটভিায দূনয অফটস্থত এই 

গ্রাভটি। 

     াইকান গ্রাভটি তমখান তথনক শুরু নেনছ তখানন ‘ফাঘাযুর’ ফনর একটি ততু যনেনছ মায নীনচ ফনে 

চনরনছ ফাঘা খার। এই খারটি াইরাকাটি তজরায চন্দ্রুনয ‘মুগীযখার’ নানভ টযটচত, এখান তথনকই খারটি 

প্রফাটত নে ভধযনথ ‘ফাউোয টফর’-এ নড়নছ তম টফনরয একান ফযফি গ্রাভ অনযান টোযীয ায। এই 

টফনরয জর টনষ্কাটত নে াইকাননয টিভাংন ‘ফাঘাখার’ নাভ টননে ূফযটদনক ব্রজুয গ্রানভয ফড়ইযতটর 

গ্রাভনক ছুৌঁনে রা নদী নে ফযাক নদীয অফফাটকায নে ংমুক্ত নেনছ। এছাড়া াইকান তথনক ড়কনথ 
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ভাটিযজুযীয নথ তমনত আনযকটি খার তচানখ নড় মা ‘ছনউযায খার’ নানভ খযাত। ইটতা আনছ তম, এই খারটিয 

ুটানযই আখ  ছন মযাপ্ত টযভানণ াো তমত মায দরুণ এখানন প্রচুয গুড় উৎাটদত নে ফাজাযজাত ত। 

টকন্তু াইরকাটিয াৌঁচগ্রানভ কাগজকনরয প্রস্তুটত নফয অননক ংখযক শ্রটভনকয টনমুটক্তনত শ্রটভনকয অবানফ গুনড়য 

ফযফা ফে নে মাে। যফতযীনত তা কৃটলনিনত টযণত ে। ুটটি খানরয ততুয ভাঝনথ আনছ াইকাননয ফাজায 

মা তিভুয ফাজায নানভ অটবটত।  
 

 

ফাঘাখার 

 

 

ছনউযায ততু  

     াইরাকাটি তজরায ফাৌঁডয গ্রানভয ককোটফর তথনক নারায ভনতা জর টনষ্কাটত নে াইকাননয ‘ছনউযায 

খানর’য ান ‘চুযনগার’ টফনরয উৎটি নেটছর। তম টফনরয ূফযটদনক আনছ ব্রজুয গ্রাভ। ১৯৯৩ ইং ফনযাে 

টফরটিনত টর নড় তায জরধাযা স্তব্ধ নে মাে। টকন্তু এতফছয য  ক্ত ভাটি জভাি ফাৌঁনধটন ফনর টফরটি কৃটল 

কানজয অনুমুক্ত। ফতযভানন টফরটি জাভযানী তপনাে টযূণয এফং ভটল ইতযাটদ প্রাণী এই কদযভাক্ত জনর টফচযণ 

কনয। 
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চুযনগার টফর  
 

জীটফকা: াইকান গ্রানভয তরানকযা আনগ কৃটলকাজ কযত, এখননা কৃটলকাজ অনননকই কনয থানক। ভুটরভ ম্প্রদানেয 

তকউ, গাড়ীয ড্রাইবায, তকউ ুাযী ফা ব্জীয ফযফানত টরপ্ত। তনফ টিু ম্প্রদানেয দা, ার, চি দফীধাযী কনেক 

টযফায অননকিাই স্বচ্ছর, স্বল্প ংখযক টিু-ভুটরভ টটিত তরানকয ভনধয তকউ টিক ফা ফযফােী অথফা অনয 

তকাননা তায নে ংমুক্ত। এই গ্রানভ ফনথনক অটধকংখযক ব্দকয তগাষ্ঠীয ফফা, মটদ ভযভুনযয তভানটিরাে 

ব্দকয কনেক টযফানযয ফটত আনছ তনফ াইকাননই তানদয আটধকয  টফস্তায প্রফর। গ্রানভয অটধফাীনদয ভনধয 

ব্দকয ফা ফাদযকযযাই দটযদ্রতভ টননফ টযগটণত। তানদয ফংগত তা ফাদয ফাজাননা। তকাননা প্রটিণ ছাড়াই তাযা 

ফাজনা ফাজানত িু। তাযা টফটবন্ন অনুষ্ঠানন ফাদয ফাজাফায ফােনা তনে। মটদ উৎফ টফনে াযাফছনযয প্রটতটদন থানক 

না পনর ুরুলযা টযক্সা, ই-টযক্সা এফং অনিা চাটরনে উাজযননয তচষ্টা কনয। ফাটড়য ভটজরাযা নয টগনে ফাটড় ফাটড় 

টযচাটযকায ফৃটি গ্রণ কনয। যাঞ্চরই তানদয জীটফকা টনফযানয প্রধান উৎস্থর। 

টিাফযফস্থা: াইকান গ্রানভ যকাযী ুটটি ভধযফে টফদযারে এফং টতনটি প্রাথটভক টফদযারে আনছ তমখানন গ্রানভয কটচ 

কাৌঁচাযা অধযেন কনয। এই গ্রানভয ফতযভানন অফয প্রাপ্ত প্রধান টিক তথা ভাজনফী টফজেবূলণ দা তাৌঁয কতকৃ 

জটভ দান কনয অননক স্কুর টনভযানণয ুনোগ কনয টদনেনছন। মায ভনধয একটি ফাটরকা টফদযারে আনছ। াইকান 

জটভ টতটনই দান কনযনছন। এখানন ১১০ আননয একটি কনপানযন্স র আনছ তমখানন গ্রানভয জনয টতকয অননক 

ভূরযফান বা অনুটষ্ঠত ে। এছাড়া ফতযভানন এই অটপন এনআযট ংক্রান্ত কাজকভয নে থানক এফং কনেকজন 

ভাজনফীনদয দ্বাযা ‘ফেস্ক টিা’-য (Adult Education) ক্লা নে থানক। গ্রানভয অটবভুনখই তন্ট তভযীজ 

স্কুরটিনত যাঞ্চনরয অননক তছনর-তভনে টিা রাব কযনছ। এখন এই গ্রানভয তফীয বাগ ফাচ্চাযাই যকাযী 

টফদযারনেয প্রােনন প্রনফ কনয টফদযারানব উৎাটত। 

 
গ্রাভ ঞ্চানেত অটপ  
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ফাটরকা টফদযারে  
 

ধভযীে ংটত: াইকান গ্রানভ টিু-ভুরভান ুটই ম্প্রাদানেযই তরাকজন টফদযভান। তাই এই গ্রানভ ভটিয এফং 

ভটজনদয াফস্থান টযরটিত। উবে ম্প্রদােই ধভযীে আচায অনুষ্ঠান ধভযীে প্রটতষ্ঠানগুনরানত কনয থানক। গ্রানভ 

ফ তথনক অটধক যনেনছ কারীভটিয। এছাড়া এতদঞ্চনরয তরানকয ভনধয ভনা ভটিয। আয তরাকনাথ, টন, টফ 

ইতযাটদ ভটিয টনভযানণয এফং ূনজায ভাধযনভ গ্রাভফাীনদয ধভযীে ভননাবানফয টযচে উদ্ভাটত। 
 

ংস্কটৃত: ঐটতয যম্পযা  উিযাটধকায অফরম্বনন বাযতফনলযয গ্রাভীণ ভানজ আজ তম ধাযাটি ফতযভান তা ফযাক 

উতযকায গ্রাভগুনরানত টযরটিত, াইরাকাটি অঞ্চনরয াইকান গ্রাভটি এয ফযটতক্রভ নে, ফযাকবূটভয 

নগযােননয ইটতা প্রাচীন নে ফনরই এখানকায ংস্কৃটত গ্রাভীণ। তনফ এই তনক টফশ্বােননয প্রবানফ যাঞ্চনর 

নগযােননয ছা ুম্পষ্ট। যফাীয অন্তনয গ্রাভয তরাক ঐটতনযয ধাযা প্রফাটত থাকনর এখন এনফয ধাযক  

ফাক াধাযণত গ্রানভয তরানকযাই। গ্রানভয ভানুনলয জীফন চমযাে টতৃ-ুরুনলয ংস্কৃটতনক টিটকনে যাখায এই 

প্রফণতা অনুীরননয দ্বাযাই তফৌঁনচ থানক। তাযা প্রটতটদননয অবাফ অনিন  ুটুঃখ জজযয জীফননয একভুখীনতা  

একনঘনেটভতানক কাটিনে উনে ভূরত তরাকগান, কীতযন, তরাকনৃতয ইতযাটদ টযনফনায ভাধযনভ। তাছাড়া উৎফ, 

ারা াফযন গ্রানভয ভাটি  ভানুলনক প্রাণফন্ত  জীফ কনয যানখ মায নে মুক্ত তানদয ধভযীে টফশ্বা। 
 

     াইকান গ্রানভ টফ তনকয টতননয দনক মাত্রা, ঢমাত্রায প্রচরন টছর। গ্রানভযই ফাটিা শ্রীমুক্ত 

উনন্দ্রনভান দা যনপ চারুাধু নানভ টযটচত এক ফযটক্ত এনফয নে মুক্ত টছনরন। মাত্রায টফলে টছর 

ঐটতাটক তকাননা কাটটন এফং ঢমাত্রা অননকিা কটফগাননয ভনতা প্রননািয ফয গাননয ুনয টফটবন্ন বটেভা টদনে 

টযনফন কযা। টতটন টফটবন্ন গ্রানভ-গনঞ্জ টগনে মাত্রা ারা  ঢমাত্রা কযনতন। প্রনতযকফছয মাত্রাারা কযায জনয 

গ্রানভ তানদয জটভ-জভা টফটক্র কযনত ত তাই ানতয দনক এই মাত্রাগান ফে নে মাে। চারুাধুয টতা 

ফদরযাভ দা  একজন েীত টিক টছনরন, টতটন গ্রানভয তরাকজননদয টননে েীত চচযা কযনতন। 
 

     যফতযীকানর কীতযন গান গ্রানভয টিু-ম্প্রদানেয ভনধয প্রায রাব কনয। আনজা কাটতযক ভানয প্রবানত 

প্রটতটদন নাযী ুরুল টভনর নগয কীতযনন তফয ে। ভধযমুনগ কফষ্ণফধনভযয বটক্তয ফেবূটভয জননচতনাে বানফয 

ফনযা ফইনে টদনেটছর। শ্রীচচতনয ভাপ্রবুয ঐশ্বটযক রীরা, ন্নযা গ্রণ  ংায তযাগ ফাংরায ধভযম্প্রদাে 

টনটফযননল প্রনতযকনক করুণ যধাযাে টক্ত কযত এফং এয জনটপ্রেতা ফযাক উতযকাে আজ ফভান। 
 

     াইকাননয ভূর বূখনে টিু জনফটত একিু তফী ফনর টিু ংস্কৃটতয আচায-অনুষ্ঠান তরৌটকক ব্রত ারন 

এখননা তদখা মাে। তিভুয ফাজানযয কারীভটিনয প্রটত তাভফায টতননানথয তফা তদো ে। এই তরৌটকক ব্রনতয 

উায তদফতা টতননাথ অথযাৎ টফ। টতনটি ানফািা, টতনটি ভভফাটত  টতনটি প্রদী জ্বাটরনে ুনযাটনতয দ্বাযা 
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ব্রতটি ম্পন্ন ে। এই ব্রনতয ুনযাটনতয অংগ্রণ যফতযীকানরয ংনমাজন। টতননানথয উনেনয কীতযন গান 

কযা ে। তমভন,- 

ঐ আনয আফা য ডুম্বযধাযী। 

এক ো টতন কল্কী টটি।। 

আনযক োয ফন ুাযী। 

.................................  

অটন্তভকানর দোর টতননাথ। 

টদ চযণতযী ফা য ডুম্বুযধাযী।। 
 

     ভধযমুনগয নাথ াটনতযয ভনধয টফফিনা ফা টফনক তমাগী ম্প্রদানেয আযাধয তদফতা টননফ ভানযতা 

তদো নেটছর তানত অননক তরৌটকক উদাননয োন াো মাে। গ্রাভাঞ্চনর এই ব্রত আজ অনুভৃত। 
 

     তরৌটকক ব্রত ারন াইকান গ্রানভয এক আটদ কফটষ্টয ফরা তমনত ানয। তাই এই গ্রানভ কাটতযক ংক্রাটন্তয টদন 

ে যাখারনফা। ‘যাখারনফা’ ফা ‘আই’ কৃটলনকটন্দ্রক ধভয টফশ্বা তথনক উজাত। এই ব্রত যাখার ফারনকযা কনয 

থানক এফং তা তভনেটর ব্রত নে। গরুয স্বাস্থয এফং প্রজনন িভতা ফৃটিয জননয ংক্রাটন্তয টদন যা কৃষ্ণুনজা কনয। 

কাটতযক ভান টকনাযযা গ্রাভ  নযয ফাটড়নত ফাটড়নত তরৌটকক ছড়া ফনর টনধ ফা টধা ংগ্র কনয। খুফই 

প্রচটরত একটি ছড়া র- 

তডপর টন তয তডপর টন 

এগু তডপর টদনফ টন 

........................ 

নাভায গাউনেয  ুোইননয 

আই টকরাে কইনয 

আছড়া ধাননয তনর তয 

আছড়া ধাননয ফড় ফড় ািা 

ফানঘ খাইর ুনতয ভাথা 
 

অথফা,  

টটক রনড় টটক রনড় 

ঝনঝনাইো িাকা নয। 
 

এই ছড়াগুনরা অংরগ্ন এফং এনত কথয বালায প্রনোগই তফী। 
 

     াইকাননয ভনধয টফনল কনয ব্দকয ম্প্রদােযা ফাংরায তরাকংস্কৃটতয প্রফানক উজ্জীটফত তযনখনছ ফরা 

মাে। তমভন তাযা আনজা ধাভাইর নৃতয  গীত টযনফন কনয টফটবন্ন ভােটরক অনুষ্ঠানন। এই ধাভাইর নাচ ফৃিয 

টনরি অথযাৎ টব্রটিমুনগয ুযভা উতযকা, ফতযভান ফাংরানদ এফং আানভয ফযাক অঞ্চনরয প্রচটরত এক টফখযাত 

তরাকনৃতয। টফনেয অনুষ্ঠানন নানা স্ত্রী আচানযয নে এই নৃতয গীত তভনেযা ভনফতবানফ কনয থানক। এই গান  

নৃনতযয অনযতভ টফলে যাধা-কৃষ্ণ কথা। তমভন: জর ধাভাইনরয একটি গীত- 

ফাৌঁী তক ফাজাে তক ফাজাে 

ই ঘানিনত তানা মাে 

চর তগা রটরতা জনর মাই। 
টফনেয অটধফা ংক্রান্ত গীত- 
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যানভয গনর ফন ভারা তগা। 

কদভতনর কাজর ফযণ কারা।। 
 

টশুয অন্নপ্রান ফা ‘ভুনখ বাত’ অনুষ্ঠানন গীত ে- 
 

স্নান কটযো ভানেয তানা 

ফাইনয তকনন যইরা তগা। 
 

     এইফ গান তাযা কথয বালাে ফা উচ্চাযনণ তগনে থানক। াইরাকাটি নযয ফুনক টফনে টকংফা অন্নপ্রান 

ইতযাটদনত অনথযয টফটনভনে ব্দকয ম্প্রদানেয টনযিয ভটরাযা এই নৃতয গীত নমানগ প্রদযন কনয। 
       

     ব্দকয ম্প্রদানেয ুরুলযা কচত্র ভানয ংক্রাটন্তয টদন ‘চড়ক’ ুনজা কনয মা ফৃিয ফেবূটভয গাজন 

উৎনফয নে একীবূত। আশুনতাল বট্টাচাময ‘ফাংরায তরাকংস্কৃটত’ গ্রনে উনেখ কনযনছন, চড়ক অথয ূনমযয 

চক্রনথ আফতযন এফং তা ূনমযাৎফ নানভ খযাত। তটদন ূময দ্বাদ যাটয নথ টযক্রভা তল কনয আফায ূফযনথ 

নতুন মাত্রায জনয আনযকটি যাটনত প্রনফ কনয। ুনযা কচত্র ভা মাযা চড়ক ুনজায নে জটড়ত তাযা টফ-তগৌযী 

 কারী তনজ এফং যাভ দা টননে গীত  ফাদয নমানগ নৃতয টযনফন কনয গ্রাভাঞ্চনর  যাঞ্চনর। একটি 

ভা ংগৃীত টনধ টননে টনযাটভল বিণ কনয এফং যভ টনষ্ঠাে টদন মান কনয। কচত্রংক্রাটন্তনত চড়ক (ার) 

গানছয নীনচ য-তগৌযীয (অধযনাযীশ্বয) ুনজা কনয। কভ ফেী তছনরযা ভনেয দ্বাযা জ্বরন্ত আগুননয ভনধয, যাভ 

দানেয করায উয নৃতয কনয তরাকনক অফাক কনয তদে। এছাড়া াধুযা তরুণনদয টনেয ভনধয তরাায ফৌঁড়ী 

টফৌঁটধনে পুনিা কনয চড়ক গানছয অগ্রবানগ ূনণয তঘাযান। অননকভে ােযায গরা টছৌঁনড় যা যক্ত ান কনয। 

ভনেয টক্ত তদখনত জযান্ত ভানুলনক ভৃনতয নযাে কনয ভাটি চাা টদনে যাখা ে। ভনেয তম কত টক্ত ফা তজায 

গ্রাভীণ ভানুল ফা নযয ফাফুযা অননকভে তা তদনখ টবযটভ খাে। চড়ক উৎনফয এই ঐটতয াইকান গ্রানভয 

ব্দকনযযাই টিটকনে তযনখনছ। 
 

 

চড়ক  
 

ভাজ-ভানটকতা: াইকান গ্রানভয অটধফাীনদয ভানটকতা এখননা গ্রাভযই যনেনছ। কাযণ তাযা ভাজ নাভক 

এক অদৃয টক্তয কানছ আজ  অফনত, আধুটনকতা উিয আধুটনকতা ফয অটতক্রভ কনয বাযতফনলযয গ্রাভীণ 

বযতা ংস্কৃটত তানদয ভাজজীফনন প্রকাভান। তাযা আনজা টিায স্বরূ ম্বনে নচতন নে ফনর আটথযক 

অবাফ অনিন তানদয টনতযেী। অধযটটিত ফা টনযিয গ্রাভফাীনদয তরাকটফশ্বা আনছ তম, তুক-তাক, ঝড়-পুৌঁক, 
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ফাণ-ভাযা ইতযাটদয ভাধযনভ টননজনদয ভের কযা এফং অননযয অটনষ্ট াধন কযা। ুরুলযা টদননয আনরাে 

তযাজগায কযনর যাটত্র আৌঁধানয তীয তখনর ভদ  গাৌঁজা তখনে তনা কনয। পনর ংায এফং ন্তাননয বটফলযনতয 

উজ্জ্বর টদক তাযা টচন্তা কনয না। তনফ তুরনাভূরক একাং নাযীনদয ভনধয এই নচতনতা তদখা তগনছ তম তাযা 

ফাচ্চানদয উন্নতভাননয টিা ংস্কৃটত টদনত আগ্রী। গ্রানভয ফটস্ত এরাকাে তকাননা টতৃীন টশুয ভা মখন 

কারনফরা নয উজযননয উনেনয গভন কনয তখন এই টশুগুনরায যিণানফিণ প্রটতনফটনীযা াটভুনখ কনয 

থানক। ভানজ এধযনণয ঐনকযয ফাতাফযণ ফাইনক ংঘফি কনয তযনখনছ ফরা মাে। 

 

ব্দকয ফটস্তয টশুযা  
 

উংায: াইকান গ্রাভটি গ্রাভ ঞ্চানেনতয প্রটতটনটধয দ্বাযা টযচাটরত। গ্রাভ ঞ্চানেত দ্বাযা গ্রানভয স্বাস্থয, টিা, 

টযচ্ছন্নতা  নানা স্থানীে ভযায ভাধান নে থানক। বাযতফলয দীঘযকার স্বাধীনতা অজযন কনযনছ তনফ আজ 

মযন্ত গ্রাভীণ অথযনীটতনত ততভন তকাননা অবাফনীে উন্নটত ঘনিটন। াইকান গ্রানভয ভানুল অটধকাংই দাটযদ্র ীভায 

নীনচ ফফা কনয। গ্রানভয চুযনগার টফরটিনক মটদ গ্রাভ ঞ্চানেনতয তত্বাফধানন খনন কনয ভৎ চাল কযা ে 

তনফ গযীফ তরানকয আটথযক ুটফযরতা ঘুচনফ আা কযা তমনত ানয। আটথযক অনিন হ্রা তনর টিা ম্বনে আনযা 

তীব্রবানফ নচতনতা ফৃটি ানফ নি তনই। গ্রানভ গাৌঁথা এই ফযাক উতযকায টিা, বযতা ংস্কৃটতয উৎকলযতা 

উন্নতভাননয নর তনফই না তদনয প্রগটত ত্বযাটিত নফ। কানযা অজানা নে গ্রাভগুনরাই তদনয প্রকৃত ম্পদ। তাই 

এ ধযননয গ্রাভগুনরায াভগ্রীক উন্নটতকনল্প নীটত টনধযাযকযা এফং আধুটনক ভাজ মটদ নদয ান থানক ফুনক 

ফর অজযন কনয জগৎবাে তশ্রষ্ঠত্ব রানবয অটধকাযী নফ ফযাক উতযকায অনযানয তজরায নে াইরাকাটি 

তজরা এনত তকাননা টদ্বভত তনই। 

  

তথযতূ্র:  
 

১। াইরি ষ্টাটড। 

২। প্রতযি ফা প্রাথটভক ািাৎকায। 

৩। নযাি ািাৎকায। 

৪। আন্তজযার তথনক প্রাপ্ত তথয। 

 

ােক গ্রে:  
 

১। ফাংরায তরাকংস্কৃটত, আশুনতাল বট্টাচাময, ১৯২৭, নযানার ফুক ট্রাস্ট, ইটেো। 

২। ংস্কৃটতয যঙ-রূ, কাভারুেীন আনভদ, ১৯৯০, তন্টায পয ফাংরানদ টযাচয ইউ. তক।  


