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ঘয চীফন কওন্দ্রন্নও ফাাংরা উনযাস প্রান্তফকগীয় চনভাসচয ওথওতা 

ড. যাণা ওাং ফন্দ্রনও 

Abstract: 

‘River centered’ and ‘Island centered’ novels have an important place in Bengali literature. 

it can be noticed that many ‘river-centered’ and ‘Island centered novels produced in 

Bengali which familiarize readers with the living conditions of people who live in around a 

river or an island. Island, in Island centered novels, are not merely patches of island, but 

they serve as important symbols that hint at the various aspects culture, social, political and 

economic of a particulars place. In this article we will try to show how the lowers class 

consciousness and their protesting voices have a found a place ‘Island Central’ Bengali 

novels ‘Charkashem’ and ‘Elish maris Char’ novels.  

চীফসনয রূসযঔায ন্দ্রিও ফাস্তফায়ন য় ান্দ্রসতযয আন্দ্রিনায়। মায ভসধয থাসও চীফসনয ুঔ-দুঃঔ, 

ান্দ্রওান্না, আা-আওাঙ্ক্ষা, চয়-যাচয়, প্রান্দ্রি-অপ্রান্দ্রি। আয এই ফন্দ্রওঙু অন্দ্রবখাসতয কঙসন ন্দ্রিয় থাসও 

াভান্দ্রচও-যাচননন্দ্রতও-অথগননন্দ্রতও বাফনা  ভনন। আয উনযা সে এভন এও দগণ কমঔাসন াভান্দ্রচও 

কফাধ, বাফাদগকত ভূরযসফাধ  ভৃত প্রন্দ্রতন্দ্রফসেয স্থাসন চযান্ত চীফনসও কদঔা মায়। উনযা এওন্দ্রি ন্দ্রফসল 

ওারফগসও ন্দ্রনসয় কমভন স্বতন্ত্র আসরাঘনা ওযায ুসমাক ওসয কদয় ন্দ্রিও কতভন্দ্রন কই ভাসচয ন্দ্রিধা-িন্ধ, 

ভাসচয অন্তফগাস্তফতাসও কঘাসঔ আগুর ন্দ্রদসয় কদন্দ্রঔসয় কদয়ায দান্দ্রয়ত্ব কমন ফন ওসয। অধযাও ড. 

ন্দ্রপ্রয়ওান্ত নাসথয কদয়া উনযাসয াংজ্ঞাসও এপ্রসি উসেঔ ওযসত ান্দ্রয “  

‚উনযা ফরসত আভযা ফুন্দ্রছ, করঔও-নযাসযসন ঘন্দ্রযত্র বালা ফন্দ্রওঙুয ন্দ্রভন্দ্ররত ঐওতান। াভান্দ্রচও ভনন, 

দাগন্দ্রনও প্রজ্ঞা, কঘতনায ন্দ্রযীরন, নান্দন্দ্রনও ভাত্রা এফই উনযাসয অি। অথগাৎ ভয় ন্দ্রযয  ন্দ্রিয়ায 

ঐওয উনযাস অন্দ্রযামগ। এ সফয াংসেলসণ উনযাস সয় সি ফহুস্বন্দ্রযও। তাই উনযা শুধু চীফসনয 

ওথা ফসর না, ফসর ভসয়য ওথা। উনযা শুধু স্বসদসয ওথা ফসর না, ফসর। স্বওাসরয ওথা। 

উনযা, কমভন কঘতনায ন্দ্রদকন্ত ন্দ্রফস্তায- কতভন্দ্রন এওই সি ন্দ্রনসচসও ন্দ্রঘসন কনয়ায ন্দ্রল্প ফসি। ভাসচয 

অন্তফগাস্তফতাসও ফযন্দ্রি  ভাসচয নানা িসন্ধয ভাসফ উত্থান্দ্রত ওসযন নযান্দ্রও। বাফাদগ এফাং 

ভূরযসফাসধয ন্দ্রযফতগসনয সি সি উনযাসয ওথাফস্তু ঘন্দ্রযত্র, স্থান ফদসর কমসত থাসও। ভাসচয ন্দ্রিধা-

িন্ধ। কদারঘরতা এফাং তায ককান  প্রওায িানাসাসডন উস্থান্দ্রত য় উনযাস। তাই উনযা সে 

চীফন ন্দ্রল্প।‛
 ১
 

      তাই ফরা মায়, প্রসতযও উনযা এওন্দ্রি স্বতন্ত্র ভানফ াংায, স্বতন্ত্র চীফনঔণ্ড। নদীয করাসত ফসয় আা 

ন্দ্ররভান্দ্রি  ফারুওণা িাযা ততযী য় ঘয’। আয কই ‘ঘয’কও কওন্ন ওসয অন্দ্রতফান্দ্রত য়া চীফন এফাং নানা 

অনুলি পুসি উসিসঙ আভাসদয আসরাঘয ‘ঘযচীফন’ কওন্দ্রন্নও ফাাংরা উনযাস। ঘযচীফন কওন্দ্রন্নও 
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উনযাসয ভরূয উচীফয ন্দ্রফলয় ‘ঘয’ সর কই ঘসয ফফা ওযা কচসর-ভান্দ্রছসদয, ন্দ্রফশ্বা-াংস্কায, 

আঘায-আঘযণ, দন্দ্রযদ্র-াংগ্রাভ  কালণ-ন্দ্রনমগাতসনয ঙন্দ্রফ আভাসদয অন্তভুগরসও নাডা কদয়। গ্রাভ-ফাাংরায 

প্রাণফন্ত চীফনসও ন্দ্রনসয় কম ‘ঘয’ কওন্দ্রন্নও উনযা যন্দ্রঘত সয়সঙ তায ভসধয তাযাঙ্কয ফসন্দযাাধযায় 

ওান্দ্ররন্দী’ (১৯৪০), অভসযন্ন কখাসলয ‘ঘযওাসভ’ (১৯৪৯), নাযায়ণ কসিাাধযাসয়য উন্দ্রনসফ’ (১৯৪৪-

৪৬) আফদর চব্বাসযয ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ (১৯৬১)  অভয ন্দ্রভসত্রয ‘ধনন্দ্রতয ঘয’ (২০০৭) | ন্দ্রফসলবাসফ 

উসেঔসমাকয। অভসযন্ন কখাসলয ‘ঘযওাসভ’  আফদর চব্বাসযয ‘ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ উনযাস ন্দ্রওবাসফ 

প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমতচসনসদয চীফন াংগ্রাভ, প্রন্দ্রতফাদ  প্রন্দ্রতসযাসধয বালা উনযাসয ফয়াসনয অন্তযাসর রুন্দ্রওসয় 

আসঙ তাই তুসর ধযায কঘষ্টা ওযসফা। 

প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত’ ফরসত আভযা াধাযণত ফুন্দ্রছ, ভাসচ মাযা প্রাসন্ত ফফা ওসয, মাসদয চীফন ঘযভাওাসযয 

দসবগাক  দদগায় ন্দ্রযূণগ; অন্দ্রক্ষা, অাংস্কৃত চীফনধাযায় মাযা অবযস্ত; মাসদযসও ওঔন ভাসচয কওসন্ন 

আসত কদয়া য় না। এই অাভয  অননন্দ্রতওতায ভূসর যসয়সঙ উচ্চফসকগয ভানুল। আভযা মন্দ্রদ আয 

এওিু কবীসয ন্দ্রকসয় এই ব্দফন্ন্দ্রিয ন্দ্রফস্তৃন্দ্রত ঔুুঁন্দ্রচ তাসর ভস্ত ম্পসওগয ভসধযই এই প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমতসও 

কদঔসত াসফা। ওাযণ াভান্দ্রচও অাভয ফস্তসযই যসয়সঙ। প্রান্দ্রন্তও-চসনযা সরা ভাসচয এওন্দ্রি ন্দ্রফসল 

অাং, মাযা বযতায আসরা কথসও ফন্দ্রিত। তাই বয াংস্কৃন্দ্রত দাই তাসদযসও এন্দ্রডসয় ঘরসত ঘায়। পসর 

প্রান্দ্রন্তও ফসকগয করাসওযা প্রকন্দ্রত, প্রওৃত উন্নয়ন  ন্দ্রক্ষা েসন্ অন্দ্রযন্দ্রঘত যসয় ককসঙ। 

    ফাাংরা ান্দ্রসতয কম ওর করঔসওয আন্দ্রফগবাফ সয়ন্দ্রঙর তাুঁসদয ভসধয অভসযন্ন কখাল (১৯০৭-১৯৬২) 

ঔান্দ্রনওিা ৃথও  ন্দ্রবন্ন ন্দ্রঘন্তায প্রন্দ্রতন্দ্রনন্দ্রধ। তাুঁয ান্দ্রতযসফাধ চীফন বাফনা ভাচ  যাষ্ট্র ন্দ্রনসয় ন্দ্রচজ্ঞাা 

ফন্দ্রওঙুই ন্দ্রফধৃত যসয়সঙ ‘চফানফন্দ্রন্দসত। ভাসচয উত্তার ন্দ্রযসফস ন্দ্রনভগভ দান্দ্রযসদ্রয ন্দ্রফপ্রতীস দান্দ্রডসয় কম 

চীফনসও ন্দ্রতন্দ্রন মগসফক্ষণ ওসযসঙন, কই চীফনসও ন্দ্রতন্দ্রন তুসর ধযসত কঘসয়সঙন তাুঁয ান্দ্রসতয। ‚ঘযওাসভ 

(১৯৪৯) অভসযন্ন কখাসলয প্রথভ প্রওান্দ্রত উনযা। তাযাঙ্কয ফসন্দযাাধযাসয়য ওান্দ্ররন্দী’ উনযাস 

ওান্দ্ররন্দীয ঘয কমভন ন্দ্রনয়ন্দ্রতয িবূন্দ্রভ ততন্দ্রয ওসযসঙ, ‘ঘযওাসভ’ উনযাস ঘসযয অসভাখ ন্দ্রযা কমন 

উনযান্দ্রিসও এওন্দ্রি ন্দ্রবন্ন ভাত্রায় ন্দ্রনসয় ককসঙ। 

    ‘ঘযওাসভ’ উনযাসয ন্দ্রঙন ভরাসি ন্দ্রফজ্ঞান্দ্রত সয়ন্দ্রঙর, তাযাঙ্কয কমভন যাঢ চীফসনয রুক্ষ যি 

ভৃন্দ্রত্তওায ওথাওায অভসযন্ন কতভন্দ্রন ূফগ ফাাংরায চর ন্দ্রিগ্ধ নযভ ভান্দ্রিয। এ ফাাংরায ন্দ্রফস্তীণগ নদ-নদী তায 

চরাবূন্দ্রভ ওৃন্দ্রলসক্ষসত্রয িবূন্দ্রভওায় কঔানওায ভান্দ্রছ, ভাো ওৃন্দ্রলচীন্দ্রফ ভানুসলয চীফনধাযসণয দুঃঔ দদগা, 

আা আওাঙ্ক্ষায এও খন্দ্রনষ্ট আসরঔয ‘ঘযওাসভ’। 

    ওথা-ান্দ্রতয কমসতু ন্দ্রনঙও ওল্পভারায পরশ্রুন্দ্রত নয় ফা ন্দ্রনঙও ফাস্তসফয ইি, ওাি, াথসয ধ্বস্ত সয় 

মায়া কাড়া চন্দ্রভ নয়। তায ভসধয আভযা উবসয়যই প্রঙন্ন উন্দ্রস্থন্দ্রত অনুবফ ওযসত ান্দ্রয। তাই করঔসওয 

যঘনায় পুসি সি াভান্দ্রচও অন্দ্রবজ্ঞতায আসরায় নতুন ফাস্তফ ভাচ। তা ন্দ্রিও এওইবাসফ অভসযন্ন কখাসলয 

ান্দ্রতয চীফসন উসি এসসঙ ফাস্তফ ওন্দ্রিন ভান্দ্রি কথসওই। এধাযণায াথগও প্রওা খসিসঙ প্রঔযাত 

ান্দ্রতযতান্দ্রিও ন্দ্রপ্রা যওাসযয অনুভ ফাঘসন - 

     ‘ান্দ্রতয ভাচ ন্দ্রফন্দ্রঙন্ন ফৃন্তরীন কওান ওুুভ নয় এফাং ান্দ্রন্দ্রতযও নন ভাচ ফন্দ্রবূগত অসরৌন্দ্রওও 

চকসতয কওান ওল্প ভানুল। ভাসচয সি তায ফন্ন াশ্বত এফাং ন্দ্রনভগাণ ওসযন এও নতুন ফাস্তফতা, কম 

ফাস্তফতা ভাচ অন্দ্রবজ্ঞতাযই তন্দ্রল্পও ফযঞ্জনাভাত্র। 
২
 

     ‘ঘযওাসভ’ উনযাস াসসভয কঙসর ওাসসভয এই স্বসেয ন্দ্রবতয রুন্দ্রওসয় আসঙ বন্দ্রফলযসতয কসড 

িা ঘয, কম ঘয ওাসসভয নাসভ সফ ঘযওাসভ। কম ঘসয ভানুলচন ফন্দ্রত ওযসফ, াি ফসফ, কঞ্জ কসড 
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উিসফ এই স্বে ন্দ্রনসয় ন্দ্রফসবায থাওত উনযাসয নায়ও তথা প্রান্দ্রন্তওান্দ্রয়তচসনয প্রন্দ্রতন্দ্রনন্দ্রধ ওাসভ। অভসযন্ন 

কখাল কম ফাাংরা ভান্দ্রিসত চসেন্দ্রঙসরন, কই ফাাংরাসত সয়সঙ াতন্দ্রি দন্দ্রবগক্ষ। কই দন্দ্রবগসক্ষয পসর াধাযণ 

ভানুল তথা ভাসচয অসন্তুঃফাীসদয য প্রবুন্দ্রিয কম ন্দ্রও ন্দ্রযণন্দ্রত সয়ন্দ্রঙর তাযই এওন্দ্রি ফণগনা 

উনযাস াই াসসভয ভৃতুযয ভধয ন্দ্রদসয় - 

     ‘কম দন্দ্রবগক্ষ ঘযাঘয করসকই আসঙ ফাাংরাসদসয েী অিসর। ওৃলসওয কফওায চীফসনয। এও 

ক্ষফযাী ুদীখগ ফলগা, তাসত ছািা ফাতা। দ্মায় চার ধযা মায় না। কচসরযা ফ ফান্দ্রড ফস ন্দ্রছভায়। 

াসভ তায ভা ভযা কঙসরসও কযসঔ এসরা এও ম্পন্ন কৃস্থ ফান্দ্রডয ওতগীয ওাসঙ। এফাং কঘসয় আনর 

আডাইিা িাওা। ক ফঙয কতা কাধ ওযসত ওাসভ। ভাযা ককর ন্দ্রতসর ন্দ্রতসর অল্প কঔসয়। কসলয ওিা ন্দ্রদন 

নান্দ্রও াুঁন্দ্রসয়ন্দ্রঙর। তাই কঘৌন্দ্রওদায তায চে ভৃতুযয াত-ন্দ্রঘিায় ন্দ্রিও াংফাদিাই ন্দ্ররসঔ ন্দ্রনসয় ককর ভৃতুযয 

ওাযণ াুঁান্দ্রন।
৩
  

     এই আঔযাসন াসসভয নযায় াচায াচায প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত প্রন্দ্রতন্দ্রনন্দ্রধ, দন্দ্রবগসক্ষয আডাসর, প্রবুন্দ্রিয 

ওযার গ্রা কথসও ন্দ্রনস্তায ায়ন্দ্রন। 

     ন্দ্রনম্নফসকগয কঔসি ঔায়া ভানুসলয চীফন ভাত্রাসও ঔুফ ওাঙ কথসও কদসঔন্দ্রঙসরন নযান্দ্রও। তাই ‘বাত-

ভযা’ প্রন্দ্রতসফন্দ্রসদয ওথা ফসরসঙন। মাযা ভাসচ দাই রান্দ্রিত, অতযাঘান্দ্রযত কালণচাসর আফদ্ধ। তাই 

নযান্দ্রও চীফন ারদাসযয ভুঔ ন্দ্রদসয় ভাসচয আর ফাস্তফন্দ্রি তুসর ধসযসঙন। তাই চীফন ারদায দৃি 

ওসে ন্দ্রঘৎওায ওসয ফসরন্দ্রঙর - 

‘ন্দ্রঘযওারই আনাযা আভাসদয কখন্না ওসযন। যাক ওযসফন না ওতগা, ফড মাযা, সচ তাযা 

কঙািয ন্দ্রদসও ন্দ্রপযা ঘায়না। ওযাফর প্রসফাধ ন্দ্রদয়া যাসঔ।'
৪
 

ন্দ্রিতীয় ন্দ্রফশ্বমুদ্ধওারীন ভন্বন্তসযয পসর ফগনাা যিক্ষমী াংগ্রাসভ ুুঁন্দ্রচসত ুুঁন্দ্রচসত স্বাসথগয াংখাসত 

ন্দ্রচন্দ্রনসত্রয দাভ রান্দ্রপসয় ফাসড। এয সি মুি য় ভনুলয ৃষ্ট ভন্বন্তয। এই ভনুলয ৃষ্ট ভন্বন্তসয মাযা প্রধান 

বূন্দ্রভওা ন্দ্রনসয়সঙ তাসদয ভসধয অনযতভ ন্দ্রঙর ফন্দ্রণও ফযফায়ীযা। আয তাসদয কালণ চাসর ন্দ্রষ্ট সয়সঙ 

ভাসচয ন্দ্রনম্নসেন্দ্রণয ভানুল, মায ওথা াই উনযাস - 

‚ওন্দ্রতয় ভানুসলয দন্দ্রনগফায করাসবয ভুসঔা ঔস সডসঙ। উদখান্দ্রিত সয়সঙ তায ন্দ্রর 

ান্দ্রফও রূ। কও কমন চফাফ কদয়, ‘আন্দ্রভ কম এসন্দ্রঙ ভন্বন্তয। তদসফয দসবগাক নয় - ভানুসলয 

ৃন্দ্রষ্ট।‛ 
৫
 

উনযাস আভযা কদন্দ্রঔ ওাসভ হুক্কা কফন ওযত। ন্দ্রওন্তু কদঔা মায় যভয় কম াসত হুক্কা ধসয কফন ওযত 

ক হুক্কা ওাসভসও ধযসত কদয় না। ওাসভসও এওন্দ্রি ন্দ্রবন্ন হুক্কা এন্দ্রকসয় কদয়। তাই চীফন ারদায চীফন  

চকৎসও বাসরাবাসফ অনুধাফন ওসয ওাসভ  পুরভসনয ন্দ্রদসও তান্দ্রওসয় ফসরন্দ্রঙসরন - 

‚ফ কন্দ্রযসফয হুক্কা এও ওন্দ্রযসতই ইসফ। তা না ইসর এভন এওিা ন্দ্রদন আসঙ কম তাসদয 

ন্দ্রিইওা থাওাই দস্কয ইসফ।‛
৬
 

নযান্দ্রও, ওাসভ, পুরভন, অঞ্জুভান এসদয চীফন ফরসত দন্দ্রযসদ্রয সি এসদয াংগ্রাভসওই ফুন্দ্রছসয়সঙন। 

তযই ন্দ্রনম্নফসকগয ভানুলসদয ভূরত দন্দ্রযসদ্রয ভসধযই চে দন্দ্রযসদ্রয সি এসদয ফা। তাই অন্তযচ 

ভানুলসদয অফস্থা ন্দ্রফঘাসয ফরা মায় তাযা ন্দ্রঘযওার ফন্দ্রিত-ন্দ্রনীন্দ্রডত এফাং অন্দ্রধওাযীন। তাসদয ক্ষুন্দ্রধত 

ন্দ্রঘৎওায ন্দ্রফদীণগ ওসয গ্রাসভয ান্ত ন্দ্রযসফসও; তাই চীফন ন্দ্রন ফসর ঘসর - 
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‚তাযা এও ইয়া পর ন্দ্রওনসত আসঙ। ধান-ঘাউর-কতর তাভাসওয দাভ ফাডাইসত আসঙ - 

শুইলা ন্দ্রনসত আসঙ ন্দ্রন্দু-ভুরভান ঔন্দ্রযদ্দায ককা। িযাসওা ফায় যওায, বায ফয় যভয় 

ওাসভ। কাধায রাইসকা কতা কফাছা আয কয়াসনয রাইসকা ওযফর ভচা।”
৭
 

‘ঘযওাসভ’ উনযাস ন্দ্রনম্নফসকগয চীফনমাত্রায় কওান যাচননন্দ্রতও াংখাত খিসত কতভনিা কদঔা মায় ন্দ্রন। 

এঔাসন আসঙ শুধু কঔসি ঔায়া ভানুল আয দন্দ্রযসদ্রয সি প্রন্দ্রতন্দ্রনয়ত কফাছাডা। এযই ভসধয ওাসভ  

পুরভন স্বে কদসঔ ুঔ-দুঃসঔয নীড যঘনা ওযসত ঘায়, ঘসর হৃদসয়য আদান প্রদান। তাসদয ভসধয চাসক 

প্রন্দ্রতফাদ  প্রন্দ্রতসযাধ ওযায ক্ষভতা, চীফন ন্দ্রসনয ভধয ন্দ্রদসয় কদঔা মায় নতুন ভতফাদ, ন্দ্রঘন্তাধাযা  নফ 

কঘতনায ইন্দ্রিত। ফহু অনযাসয়য প্রন্দ্রতফাদ, প্রন্দ্রতওাসযয আায় াংখফদ্ধ প্রন্দ্রতসযাসধ চীফন ন্দ্রসনয াসত াত 

কযসঔ উসি দাুঁডাফায অিীওায কানা মায়। তাই চীফন ন্দ্রন ফসর - 

‚প্রন্দ্রতওায না সর প্রন্দ্রতফাদ ওযসত সফ অনযাসয়য। ভাথা কসত ইসরই অনযায়। আয 

উদ্ধত সয় খা ভাযসফ।‛
 ৮
 

ফাাংরা ান্দ্রসতযয ধাযায় প্রন্দ্রতন্দ্রনয়ত কদঔা মায় ন্দ্রনম্নফসকগয য কালণ, এ কওান নতুন ঙন্দ্রফ নয়। এই 

উনযা তায ফযন্দ্রতিভ নয়, াসভ, ওাসভ, অঞ্জুভান, পুরভন তাসদয য অতযাঘায সয়সঙ ন্দ্রওন্তু। 

রক্ষণীয় ন্দ্রফলয় তাসদয ভসধয আফায প্রন্দ্রতফাসদয ুয কানা ককসঙ মঔন অঞ্জুভান ফসর কই দন্দ্রযদ্র ীন্দ্রড়ত 

াংায কথসও - 

‚ন্দ্রতন ন্দ্রতনিা কঙসরসভসয় এস তাসও ওুওুসযয ফাচ্চায ভসতা ন্দ্রখসয ধসয। এতগুসরা। 

করাসওয ভসধয কিসন তায দধ ফায ওযসত ঘায়। কিাসও ক কিরা কভসয উিাসন কপসর কদয়। 

চীফন-ভযণ ভযায আসরাঘনা - এ ভয় ন্দ্রও আয বাসরা রাসক কঙসর কভসয়সদয আব্দায। 

াতসযাচ-কঘাদ্দিা সিা, রাকসফ ভাত্তয এওিা িাওায ঘাউর। তা মন্দ্রদ ভযদায কমাকাড 

ওযসত না াসয তসফ কাাংায াতা ওযান। ভাকীসকা কাসয়য কন্ না ইসর ফুন্দ্রছ খুভ 

আয়না।‛ 
৯
 

এ কমভন অঞ্জভুাসনয প্রন্দ্রতফাদী ওেস্বয ন্দ্রিও কতভন্দ্রন অসন্তুঃফাীসদয প্রাতযন্দ্রও ন্দ্রদনন্দ্ররন্দ্রয এওন্দ্রি ফাস্তফ ন্দ্রঘত্র। 

ন্দ্রওন্তু মা আভাসদয ন্দ্রফসল দৃন্দ্রষ্ট আওলগণ ওযসত ফাধয ওসয তা র চীফন ন্দ্রসনয ভুঔ ন্দ্রদসয় কফুঁসঘ থাওায 

ওথা। ওন্দ্রফ ঙ্খ কখাল কমভন ফসরন্দ্রঙসরন। ‘াকর সত ঘাই না আভযা কফুঁসঘ থাওসত ঘাই’। ন্দ্রিও কতভন্দ্রন 

নযান্দ্রও উনযাসয মফন্দ্রনওা িাসনন এবাসফ - 

‘দূয নদীফক্ষ কথসও এওিা প্রন্দ্রতধ্বন্দ্রন কবস আস - কমসত সফ, কমসত সফ। এওিা 

ওঙ্কারসও আচ আা ফুসও ন্দ্রনসয় ভাথা ঔাডা ওসয প্রন্দ্রতফাদ ওযসত কমসত সফ। 
১০

 

তাই ‘ঘযওাসভ’ আঔযাসনয অন্তযাসর কম ভয় ন্দ্রযয ন্দ্রফধৃত, প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমতচসনয অন্তচগীফন রুন্দ্রওসয় আসঙ 

তা সচই ধযা সড। ওাযণ এই ঘসযয ভধয ন্দ্রদসয় কই ভসয়য ন্দ্রনম্নফকগীয় ভাসচয অায় াংওসিয 

ওথা রুন্দ্রওসয় আসঙ তা কফাছাসত কঘসয়সঙন। তাই নযান্দ্রও ন্দ্রনচ অন্দ্রবজ্ঞতায আসরা ন্দ্রদসয় ‘ঘযওাসভ’ 

উনযাস ন্দ্রনম্নফকগ চীফসনয মথাথগ নতুন কভাড কপযায ন্দ্রল্পরূ এুঁসওসঙন। 

     ফাাংরা ওথাান্দ্রসতযয করঔও আফদর চব্বায তাুঁয করঔন তরীয ন্দ্রনুণতায় কম অন্দ্রবনফসত্বয ন্দ্রযঘয় 

ন্দ্রদসয়সঙন তা ভওারীন করঔও ককান্দ্রি কথসও স্বতন্ত্র তাসত কওান সন্দ কনই। ফরা ফাহুরয, যফীন্ননাথ  

যৎঘসন্নয ভত তায যঘনাবাণ্ডায এত ভৃদ্ধ না থাওা সি ািও হৃদসয় কম স্থান অন্দ্রধওায ওসযসঙন তা 

প্রাংনীয়। ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ (১৯৬১) স্বয  প্রন্দ্রতস্বসযয আতন্দ্রতসত কসড িা এওন্দ্রি কেি চীফনাসরঔয। 

ঘয’ কওন্দ্রন্নও উনযাস কদঔা মায়, উনযাসয কওন্নন্দ্রফন্দুসত অফস্থান ওসয আফভান ওার ধসয মাযা 
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অসন্তুঃফাী  ব্রাতয; অল্প চ ওসয ফরসর এবাসফ ফরা মায়, প্রান্দ্রন্তওচসনযা। তাসদয ভতাদগ  

প্রন্দ্রতসফদন  ভস্ত স্বে আওাঙ্ক্ষা কমন ন্দ্রনফগান্দ্রত সয় থাসও। ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘসয ফফা ওযা প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত 

চসনসদয বাকয ন্দ্রফডেনায ন্দ্রনয়ন্তা ভাচন, অন্দ্রক্ষা  ওুাংস্কাযই ন্দ্রঙর তাসত কওান ন্দ্রিভত কনই। 

     ‘ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ উনযান্দ্রি শুধুভাত্র ওল্পনা - ন্দ্রন্দ্রিত ন্দ্রনভগাণ ওরায প্রদগনী নয়। তায ভসধয রুন্দ্রওসয় 

আসঙ ফহুভান্দ্রত্রও তয মা ন্দ্রল্পীত ফাস্তসফয ফহুস্বসযয ওথা ফসর। তাই কদন্দ্রঔ, ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘসয ফফা ওযা 

কচসর ভান্দ্রছসদয আঙসড ডা চীফসনয ওথা ফুছাসত ন্দ্রকসয়ই উনযাসয ূঘনা ওসযসঙন এবাসফ “ 

‚আলাসঢয অভাফযায কবীয যাসত বযা কওািাসরয ভুসঔই নাভসরা আওা।‛ 
১১

 

নযান্দ্রও সঘতনবাসফ ‘আলাসঢয অভাফযায কবীয যাসতয ওথা উসেঔ ওসযসঙন। ওাযণ ইন্দ্রর ভান্দ্রযয 

ঘসয ফফা ওযা কচসর ভান্দ্রছসদয বন্দ্রফলযৎ অভাফযায ভত অন্ওায। তাসদয চীফন অন্দ্রক্ষা ওুাংস্কাসয 

আেন্ন। আভযা চান্দ্রন উনযাস প্রন্দ্রতপন্দ্ররত প্রন্দ্রতসফদন তা শুধভুাত্র নযান্দ্রসওয অন্দ্রবজ্ঞতায ন্দ্রফফযণ ভাত্র 

নয়, তায অন্তযাসর রুন্দ্রওসয় আসঙ প্রেন্ন বাসলযয উস্থানা। তাই ঘসয ফফা ওযা কচসরভান্দ্রছসদয চীফসন 

কম করাও ন্দ্রফশ্বা-করাওাঘায তাসদয কওসন্ন ন্দ্রঙর তায ওথাই স্পষ্ট ওযায চনয নযান্দ্রও তায করঔনীয 

ভুন্সীয়ানায় ফসরসঙন - 

‚এ বাগা ঘসযয ভাছঔাসন আসঙ াুঁঘন্দ্রি কঔচুয কাঙ কখযা ফুচ খায়ারা এওঔণ্ড চন্দ্রভ। 

গ্রীষ্ম, ফলগা াযা ফঙযই কঔাসন ফস থাসও কওানী - আিা প্রায় উরি এও কভডয়া ন্নাী 

ভযায ভাাং ঔায়। শ্মানিা কবসগ না ডাই কম তায ভাাসেয প্রওা তা ফাই চাসন ফসরই 

ন্নযাীয কায়াফাসযা। পরভরূিা আয কাুঁচািা কচাসি তায।‛ 
১২

 

ন্দ্রওন্তু উনযা মত এন্দ্রকসয়সঙ কই ঘসয ফফা ওযা কচসর ভান্দ্রছসদয ওুাংস্কায, অন্ন্দ্রফশ্বাস আখাত 

করসকসঙ। ওাযণ ভাচ মাসদয ব্রাতয ওসয কযসঔন্দ্রঙর, মাসদযসও দসয ম্মুসঔ আায অন্দ্রধওায কদয়ন্দ্রন, 

মাসদয অন্দযভসর ন্দ্রক্ষায আসরা প্রসফ ওযায ুসমাক ায়ন্দ্রন তাসদয চীফসন নফ ন্দ্রক্ষায, নফসঘতনায 

ন্দ্রদাযী রূস আন্দ্রফবূগত সয়ন্দ্রঙর তান্দ্রযণী ভান্দ্রছয কঙসর যতন। তায প্রসঘষ্টায় প্রান্দ্রন্তওান্দ্রয়ত কচসরভান্দ্রছযা কফুঁসঘ 

থাওায ভন্ত্র ন্দ্রসঔন্দ্রঙর। যতন প্রকন্দ্রতফাসদয প্রতীও। তাই তায এওাগ্রতা  ন্দ্রফশ্বাসয প্রন্দ্রতপরন স্বরূ কদঔসত 

াই ইন্দ্ররভান্দ্রযয ঘসয ন্দ্রফদযারয় প্রন্দ্রতিা। ন্দ্রক্ষা মঔন ভাসচয তৃণস্তসয প্রসফ ওযসত শুরু ওসযন্দ্রঙর তঔন 

াধুয অন্দ্রস্তসত্বয াংওি া কবস আস আভাসদয াভসন - 

‚কমঔানিাসত কভডয়া ন্নযাীিা যাতন্দ্রদন ফস থাওসতা ধুন্দ্রন কেসর। ফড এওিা বমাংওয পাির 

অসনও দূয কথসও ওুম্ভওসণগয ভসতা কার কভসরসঙ াুঁ ওসয।‛ 
১৩

 

এই ‘বয়ঙ্কয পাির’ শুধভুাত্র চন্দ্রভয পাির নয়। এই পাির’ সে এতন্দ্রদনওায ফন ওযা ঐন্দ্রতয; কঘতনা, 

ভূরযসফাধ  বাফাদসগয পাির। এই পাির’ কম মুক ন্দ্রযফতগসনয ইন্দ্রিত ফন ওসয তা আভাসদয আয 

কফাছায অসক্ষা যাসঔ না।  

      ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘসয ধনতান্দ্রন্ত্রও ভাসচয প্রন্দ্রতবূ ন্দ্রঙসরন তান্দ্রযণী ভান্দ্রছ  তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছ। দ’চন দই ধভগ 

ম্প্রদাসয়য। এওচন ন্দ্রন্দু  অযচন ভুরভান। তাযা তাসদয ভতানুাসয ‘ফঔযা’ ততন্দ্রয ওসয ‘ফঔযা’ 

আদায় ওযসতা। এই ফঔযা আদাসয়য ভসধয ন্দ্রঙর ভাচনসদয স্বাথগয দৃন্দ্রষ্ট  কালসণয ঘূডান্ত ভাত্রা। 

এওথা নযান্দ্রও এবাসফ উসেঔ ওসযসঙন -     

‚ঘাযসি ভাঙ া ভাচসনয আডাইিা, ফান্দ্রওিা সফ াসড ন্দ্রতন ফঔযা; দ’চন দান্দ্রডয । 

দ’ফঔযা, এওচন ভান্দ্রছয কদড ফঔযা। ভাচসনয াত ন্দ্রদসয়ই সফ ক বাক ফাসিায়াযা।‛ 
১৪
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কচসর ভান্দ্রছসদয যীয বাসরা না রাকসর তাসদয ভাঙ ধযসত কমসত য়, নয়সতা তাসদয ঔায়া। চুিসফ 

না। াযাযাত ভাঙ ধসয; কযাদ-ফৃন্দ্রষ্ট, ছড-িাণ্ডা কওান ন্দ্রওঙুসতই ওান্দ্রর য় না তাযা। ওাযণ তাযা চাসন কম 

উমুি চার ফা কনৌওা তাসদয ওাসঙ কনই; আয ইন্দ্ররসয ভযুসভ মন্দ্রদ ন্দ্রিওিাও ভাঙ ধযসত না াসয 

তাসর তাসদয াংায ন্দ্রনফগা দুঃাধয সয় ডসফ। তাযয তাসদয চাসর মন্দ্রদ ওাচর-ককৌযী ইন্দ্রর ভাঙ 

সি তাসর ক ভাঙ তাযা ন্দ্রফন্দ্রি না ওসয ভাচনসদয খসয ন্দ্রদসয় আস। তাই কচসর ভান্দ্রছসদয আসক্ষসয 

ুযসও নযান্দ্রও তুসর ধসযসঙন এবাসফ - 

‚তাসও ন্দ্রদসত য় ফন্দ্রওঙু। ভাঙ, িাওা, ভান, ইজ্জৎ, ায় চীফন মগন্ত।‛ 
১৫

 

নযান্দ্রও তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছয ভধয ন্দ্রদসয় কই ভাসচয স্বাথগাসন্বলী, রাম্পিয  ওুঘিী ভানুল ন্দ্রওবাসফ তাসদয 

অসথগয দাসি াধাযণ ভানুল কথসও ভাচন সয় সিসঙ তায ওথাই ফসরসঙন। তায ঘান্দ্রযন্দ্রত্রও ত্রুন্দ্রি কই 

ঘসয ফফা ওযা প্রসতযওন্দ্রি নয-নাযীসদয চীফন ন্দ্রফমগস্ত ওসয তুসরন্দ্রঙর। তায ান্দ্রফও অতযাঘাসযয ফন্দ্রর 

সয়ন্দ্রঙর ওানাসইয কফৌ ভারতী, কভসয় রক্ষ্মী  সযসনয স্ত্রী ন্দ্রন্ু। ভারতীয ভসধয আভযা তযফন্দ্রদয  ন্দ্রফরুসদ্ধ 

প্রন্দ্রতফাসদয আগুন েরসত কদন্দ্রঔ। ক এধযসণয অাভান্দ্রচও ওামগওরাসয ন্দ্রফরুসদ্ধ কসচগ উসিন্দ্রঙর। 

তাই ক তযফন্দ্রদয ভসতা ভাচনসও কই ঘয কথসও উসেদ ওযায চনয ভারতী প্রাণনা ওযায হুওভু 

ন্দ্রদসয়ন্দ্রঙর। আয ভারতী তযফন্দ্রদয প্রাণ না ওযসতই সফ ক ওথা কচাড করায় ফসরন্দ্রঙর - 

‚য চসনয ফাই ককর। কতায ফা, গুসর, কওসরা সযসনয কফৌ আয সযন কমসত ফসসঘ 

কযায়, তাযয তুই কতায কসিয কঙসর ফসকর ফ মাসফ। ভা সয় তসও ফরন্দ্রঘ, তুই। সও 

ভায; া সফসন, স্বসকয মান্দ্রফ, ুন্দ্রনয সফ। তুই কভসয়; কতাসও আয ফ ওথা আভায ঔুসর ন্দ্রও 

ফরসফা,  সরা াী দসমগাধন; য ই যওভ ভযনই বার।‛ 
১৬

 

ওানাসইয স্ত্রী রক্ষ্মীসও নযান্দ্রও ন্দ্রবন্নবাসফ উস্থান ওসযসঙন। তায ভসধয ভাচসফাধ প্রফর। ন্দ্রযভাসণ 

গ্রন্দ্রথত ন্দ্রঙর। তাই কতা ভারতীয ন্দ্রফসয়য চনয মঔন ফয়স্ক কঙসরয আরা আর তঔন সি সি এই 

ন্দ্রফসয়সত অভত কালণ ওসয। উনযাসয কলাাংস তযফন্দ্রদয ন্দ্রফরুসদ্ধ প্রন্দ্রতফাদ ভুঔয সয় সি। প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত 

চসনসদয অাভয  অননন্দ্রতওতা প্রন্দ্রতন্দ্রনয়ত ইসত সতা। ওাযণ তাসদয ন্দ্রক্ষা-দীক্ষায অবাফ ন্দ্রঙর, অসথগয 

অবাফ ন্দ্রঙর, চীন্দ্রফওা াংস্থাসনয চনয অসনযয য ন্দ্রনবগয ওযসত সতা। তাই ভারতী তায প্রায 

অন্দ্রধওাযিুওু প্রাি ওযায চনয মঔন তযফন্দ্রদ ওাসঙ ন্দ্রকসয়ন্দ্রঙর তঔন তযফন্দ্রদ ভাচসনয ওসে আন্দ্রধতয ফসকগয 

ধ্বন্দ্রনই প্রন্দ্রতপন্দ্ররত সয়সঙ - 

‚বাক কওসি ড এঔান কথসও। কতায ফা কযাচকায’ 'ভাত্তা ফন্দ্রসয় কযসঔ কযাসঘ কফাধ য় 

এসঔসন?‛ 
১৭

 

তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছয ভসধয নযান্দ্রও ন্দ্রতৃতসন্ত্রয আদরসও ন্দ্রনন্দ্রত ওসযসঙন। আভযা চান্দ্রন, ন্দ্রতৃতসন্ত্রয ওাসঙ 

নাযীযা দাই প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত; নাযীসদয ন্দ্রনচস্ব ওেস্বয কনই ফসর তাযা দাফী ওসয; তাই তাযা রান্দ্রিত, প্রতান্দ্রযত 

 অফসন্দ্ররত। তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছ ন্দ্রনসচয ওুওভগ ঢাওায চনয স্ত্রীয য অতযাঘায ওযসত তায ন্দ্রফসফও ান 

ওসযনা। তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছয স্ত্রী ওরুভ মঔন স্বাভীয আর কঘাযা ম্পসওগ অফকত য় তঔন ক স্বাভীয ন্দ্রফরুসদ্ধ 

কসচগ সি ফসর - 

‚কমত ফুসড়া কাচ্চ কতত ফুসড়া বাভ কাচ্চ তুন্দ্রভ? কঙযওার এওযওভ! ... ওার িুসও িুসও 

‘ন্দ্রনভাচ সড ওাসর দাক ওসয কপসরসঘ আয সযয ভাসকয কদাসয কমসয় ওাড কফরাউচ 

ন্দ্রদসয় আস কওন ?‛ 
১৮
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এফ ওথা শুসন তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছ শুয ভত কসচগ সি স্ত্রীয য ান্দ্রফও অতযাঘায ওসয। তায ওথাই করঔও 

ফসরসঙন এবাসফ - 

‚ওুরসভয িান্দ্রিিা ন্দ্রিস ধসয ঘাা ওওগ স্বসয শুয ভত কসচগ সি, াফায ওসয কদায 

াযাভচাদী ভাকী! ঘু ওয ! ওযন্দ্রফ ঘু ? আন্দ্রভ মাই ওন্দ্রয কতায ফাফায ন্দ্রও ?‛
 ১৯

 

করঔও আব্দুর চব্বায ওুরসভয ভধয ন্দ্রদসয় প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত নাযীয অফদন্দ্রভত ওেস্বয কাচ্চায বাসফ প্রওা 

ওসযসঙন। তাসদয কম ন্দ্রনসচয ভত আসঙ, ন্দ্রনচস্ব অন্দ্রবভত আসঙ, প্রন্দ্রতফাসদয ক্ষভতা আসঙ তাযই নভুনা 

ওুরসভয উন্দ্রিসত প্রওা কসয়সঙ - 

‚ঘু ওযসফা? ন্দ্রও অনযায় ওন্দ্রযন্দ্রঘ? সথ াকসফ  কঘাঔ যাগাসফ? ফাতুসর ওথা ফরসত রজ্জা 

ায়সন?‛ 
২০

 

অনযন্দ্রদসও তান্দ্রযণীভান্দ্রছয ভসধয কদঔা মায় স্ত্রীয প্রন্দ্রত কবীয বাসরাফাা  ন্তানসদয প্রন্দ্রত প্রফর কিানুযাক। 

ক তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছয ভসতা ফঔযা আদায় ওযসতা ন্দ্রওন্তু তায কঙসর যতসনয আকভসনয সি সি ভান্দ্রছসদয 

কথসও ফঔযা কনয়ায নভুনা াসে ককসঙ। ভাচসনযা কম ন্দ্রওবাসফ প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত কচসরভান্দ্রছসদয িন্দ্রওসয় 

তাসদয ধনবাণ্ডায ন্দ্রিত ওসযসঙ  কালণ ওসযসঙ তায প্রন্দ্রত ফাইসও য়ান্দ্রওফার ওযায়। তযফন্দ্রদ ভান্দ্রছয 

ওুান  কালসণয চনযই সযন  তায স্ত্রীয ন্দ্রন্ুয চীফন অওাসরই কাসগয চসর কবস ন্দ্রকসয়ন্দ্রঙর। ন্দ্রওন্তু 

চয়নুন্দ্রদ্দয বূন্দ্রভওা উনযাস অন্দ্রযীভ। ভস্ত উনযাসয ভসধয ক প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত ফসকগয প্রন্দ্রতন্দ্রনন্দ্রধত্ব ওসয। 

চয়নুন্দ্রদ্দ চসরয অন্দ্রনশ্চয়তা কঙসড যতসনয াাসময ন্দ্রনশ্চয়তায চন্দ্রভয ফসন্দাফস্ত ওযায ওথা বাসফ। ন্দ্রওন্তু তায 

ভসধয করাওন্দ্রফশ্বা  াংস্কায প্রফর ন্দ্রযভাসণ ন্দ্রযরন্দ্রক্ষত য় তাই ক নতুন চার ন্দ্রনসয় মঔন নদীয ফুসও 

ান্দ্রড কদয় তঔন ক াুঁঘ ীসযয ফদযকাচীয ওাসঙ ফাতাা ভানত ওসয। ন্দ্রওন্তু যতন মঔন আগ্র বসয 

ভাসচয অন্দ্রনয়সভয প্রন্দ্রত তাসও সঘতন ওসয তুসর তঔন ক নতুন মুসকয ভানুলরূস কই ন্দ্রনম্নফকগীয় 

প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমত চনভাসচ আন্দ্রফবূগত য়। পসর যতসনয কদঔাসনা নতুন ফঔযায ন্দ্রসফ প্রসতযও কচসর 

ভান্দ্রছসদয য়ান্দ্রওফার ওসয ভাচনসদয ন্দ্রফরুসদ্ধ চয়নুন্দ্রদ্দ প্রন্দ্রতফাদ ওসয। 

    ‘ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ উনযাসয করঔও ূফগন্দ্রযওন্দ্রল্পত ধযান ধাযণায ন্দ্রনসয়ই যতসনয ভত ঘন্দ্রযত্র ৃন্দ্রষ্ট 

ওসযন্দ্রঙসরন। যতন নাময আইসনয ওথা ফসর; নাময আইন ভাসচয ভসধয ভতা ততন্দ্রয ওসয। যতন ভাসচয 

ভসধয ৃন্দ্রষ্ট য়া উচ্চ কেণী  ন্দ্রনম্নসেণীয তফলভয ন্দ্রঘযওাসরয চনয দূয ওযসত কঘসয়ন্দ্রঙর। নযান্দ্রসওয 

ন্দ্রনচস্ব অন্দ্রবফযন্দ্রিই যতসনয ভধয ন্দ্রদসয় তুসর ধযসত কঘসয়সঙন। চয়নুন্দ্রদ্দয কঙসরয নাভ ওী যাঔসফ তা ন্দ্রনসয় 

মঔন অসনও ওথা সয়ন্দ্রঙর তঔন যতসনয উন্দ্রিসত চকসতয যভ তযই প্রওান্দ্রত সয়ন্দ্রঙর - 

‚কম ৎসরাও; ুনযাো, ক কম চাসতযই কম ধসভগযই কাও তায চনয ুযস্কায আসঙ। থাওা 

উন্দ্রঘত। ... তসফ অফয কতাভায ন্দ্রফসফওসও চাগ্রত ওযসত সফ “ জ্ঞানী ওযসত সফ। - তায চনয 

ন্দ্রক্ষায দযওায।‛
 ২১

 

নযান্দ্রও চীফসনয প্রন্দ্রতন্দ্রি তযসও স্বীওায ওসযই ন্দ্রনচ অন্দ্রবফযন্দ্রি এই ওথন ফয়সন ন্দ্ররন্দ্রফদ্ধ 

ওসযসঙন। আভাসদয জ্ঞাসনয ন্দ্রযযসও ফড ওসয তুরসত সর করঔাডা ওযসতই সফ। করঔা-ডা ওযাই 

কম ঘাওন্দ্রয ায়া ফা ঘাওন্দ্রয কসতই সফ এই ধযসণয ভ্রান্ত ধাযণায ন্দ্রফসযান্দ্রধতা ওসয নযান্দ্রও ফসরন - 
 

‚ভুন্দ্রঘয করঔাডা কঔা দযওায। করঔাডা ন্দ্রসঔ কম ঘাওন্দ্রযই ওযসত সফ তা ন্দ্রও কওান ভাসন 

আসঙ? ন্দ্রক্ষা সরা আসরা, ন্দ্রনসচয অন্তসযয অন্ওায কখাঘাফায চসনয ন্দ্রনসচয প্রাসণয চকৎসও 

আসরান্দ্রওত ওযফায চনয।‛ 
২২
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তাই উমুি ন্দ্রক্ষায় ন্দ্রন্দ্রক্ষত সয় হৃদয়সও ন্দ্রফশ্বসদউর ওসয কসড তুরফায চনয যতন ফাইসও আহ্বান 

ওসয। আয এই ন্দ্রক্ষাই াসয ভাসচয ফধযসণয অভাসনয ন্দ্রফরুসদ্ধ প্রন্দ্রতফাদ ওযসত। উচ্চন্দ্রফত্তযা ওঔন 

ন্দ্রনম্নন্দ্রফসত্তয য অতযাঘায ওযসফনা, প্রান্দ্রন্তওান্দ্রমতযা ন্দ্রনসচসদয ন্দ্রনচস্ব স্বয  অফস্থান ঔুুঁসচ াসফ।  

তাই কসল ফরা মায়, ‘ঘযওাসভ  ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’ উনযাস দন্দ্রি নযান্দ্রওসদয অন্দ্রবজ্ঞতায 

ন্দ্রযক্কতায় চীফনসও ণূগ প্রাসয কদঔায এও স্বতস্ফতূগ প্রয়া। আসরাঘয উনযা দ’ন্দ্রিসত প্রান্তফকগীয় 

চনভাসচয কফুঁসঘ থাওায কান  তাসদয ন্দ্রনচস্ব অফস্থান কথসও উত্তযসণয থ ন্দ্রনন্দ্রত সয়সঙ। 
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১১. চব্বায আব্দরু, ইন্দ্রর ভান্দ্রযয ঘয’, ইউন্দ্রনবাগর ফুও ন্দ্রডসা ওরওাতা - ১২, প্রথভ প্রওা ১৩৬৮ ৃিা 

াংঔযা - ১। 

১২. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৩৬। 

১৩. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৩৭। 

১৪. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৩। 

১৫. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৪। 

১৬. তসদফ, ৃিা াংঔযা “ ২০১-২০২। 

১৭. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ২০২। 

১৮. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৪৯। 

১৯. তসদফ, ৃিা াংঔযা - ৪৯। 

২০. তসদফ, ৃিা াংঔযা “ ৫০। 

২১. তসদফ, ৃিা াংঔযা “ ৩২।  

২২. তসদফ, ৃিা াংঔযা “ ১০৭।  


