
 

 

 

 

 

 

ার্তা ভুয়েরায। এ ফছয (২০০৯) াহয়র্ে ননায়ফর যুস্কায 

নয়রন। ফর্তভায়ন জাভতাহনয়র্ ফফা কযয়র ার্তা ভুয়েরায 

আদয়র্ নযাভাহনোন ফংয়াদ্ভরূ্ । ১৯৮৭ ায়র নযাভাহনো 

নছয়ে হিভ জাভতাহন চয়র মান। র্াযয নেয়ক ফাহরতয়নই 

ফফা কযয়ছন। উদ্বাস্তু হয়য়ফ হিয়ভ ফফায়য নানা 

ভো  হনফতাহয়র্য ভানহক মন্ত্রনায নানা হদক ম্বয়ে 

হরয়েয়ছন। র্াাঁয নরোয আয়যকহি হফলে র-ফোহি  

প্রহর্ষ্ঠায়নয হফয়যাধ । এ ছাো র্াাঁয নরোে নযাভাহন 

গ্রাভীণজীফয়নয নানা অংগহর্ প্রকা নয়েয়ছ। ... বাহয 

াী ভহরা ার্তা ভুয়েরায-হফয়দয়য ভাহিয়র্ ফয় জন্মবহূভ 

নযাভাহনোয একয়কহিক ানদ্ধহর্য কয় ায ভায়রাচনা 

কয়যহছয়রন ... 

 

 

 

 

 

ফানাি নজরাহি নযাভাহনোয হিয়ভ। নই নজরায একহি গ্রাভ 

হনৎহস্কডপত। ঐহর্াহক কাযয়ণই গ্রাভহিয অহধফাীযা কো ফয়র 

জাভতান বালাে। ন গ্রায়ভই ১৯৫৩ ায়রয ১৭ আগস্ট ার্তা ভুয়েরায 

জন্ম গ্রন কয়যন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ফানাি নজরায প্রধান য হিহভয়াোযা। োয়নই যয়েয়ছ হিহভয়াোযা হফশ্বহফদোরে। জাভতান  নযাভাহনে াহর্ে হনয়ে 

হিহভয়াোযা হফশ্বহফদোরয়ে য়েয়ছন ার্তা । ২ে ভামুয়দ্ধয য নেয়কই নযাভাহনোে হছর নাহবয়ের্ হনেন্ত্রয়ণ । ১৯৪৭ ায়র 

নযাভাহনোয়ক ভাজর্াহন্ত্রক যাষ্ট্র ন ালনা কযা ে। ১৯৬৫ ায়র হনয়কারাই চয়স্কু (১৯১৮-১৯৮৯) য়ে য় ন ক্ষভর্ায ভধেভহন। ন 

ভে ার্তায ১২ ফছয ফে। চয়স্ক ুযকায ভাজর্ন্ত্র হফহনভতায়ণ নানাভূহে দয়ক্ষ গ্রন কয়যহছয়রন। মায়দয নফ বায়রা রায়গহন- 

ার্তা ভুয়েরায হছয়রন র্ায়দয অনের্ভ।  হিহভয়াোযা হফশ্বহফদোরয়ে োয ভেই ার্তা চয়স্কু যকায হফয়যাধী য়ে উয় হছয়রন। 

স্বাধীন নরেকয়দয হনয়ে গহ র্ একহি হভহর্ নমাগ হদয়েহছয়রন।  

 

 

হিহভয়াোযা হফশ্বহফদোরে 

 

 
 

নরোোয া  চুকয়র ার্তা একহি নভহন পোক্টহযয়র্ নদাবালীয (ফা অনফুাদয়কয) কাজ হননরন । একহি আদত 

ভাজর্াহন্ত্রক যাষ্ট্রগ য়নয রয়ক্ষ চয়স্কু যকায়যয গুপ্তহুর নক নানা ধযয়নয কাজকাযফায কযয়র্ র্। র্াযা ার্তায়ক ফরয়রন 

ইনপযভায য়র্; -অস্বীকায কযাে -চাকহযচূের্ ন ার্তা।   



 

 

মাই নাক। এর্ফ দহূফতায়কয ভয়ধে -নরেক ফয়রই-নছাি নছাি গল্প হরেয়র্ন ার্তা। অফহে প্রকা কযয়র্ াযয়র্ন না। 

নকননা, ননন্সয র্ নরো। একহি আদত ভাজর্াহন্ত্রক যাষ্ট্রগ য়নয রয়ক্ষ নরেকয়দয মা র্া হরেয়র হক চয়র! মা নাক। ার্তায নরো 

গল্পংকরন ১৯৮২ ার অফহধ ছাায়না মােহন- নদর্োগ কযায যই ছাায়না ছাায়না ম্ভফয য়েহছর !  

ার্তায নছািগয়ল্পয ংকরয়নয নাভ: হনয়ডরুনয়জন। নফ নছাি নছাি গয়ল্প পুয়ি উয় য়ছ নযাভাহনোয জাভতানবালী গ্রাভীণ জীফয়নয 

 র্া আয ননযাে আয অফাধেয়দয য চয়স্ক ুযকায়যয হনমতার্য়নয গা হউযায়না নযোহচত্র। জাভতান ংেোর ুনদয পোহস্ট 

ভয়নাফৃহি, নধমতীনর্া আয দনূতীহর্য কো ার্তা হরয়েয়ছন অকয়ি: মায পয়র, নযাভাহনোে আদতফাদী গ্রাভীণ জাভতান জীফন ধ্বং 

কযায জনে ফোক ভায়রাহচর্ ন ার্তা। (নরেক নর্া হর্ে কো হরেয়ফই। ফাই চু কয়য োকয়র নকভন নদোে!) 

মাক। নভহন পোক্টহযয়র্ নদাবালীয চাকহযিা াহযয়ে কী আয কযা-স্কয়ুরই চাকহয হনয়রন ার্তা। ন ভেই ‘হনয়ডরুনয়জন’ ীভান্ত 

াহে হদয়ে হিভ জাভতাহন ন াঁছর-এফং প্রকা নর । ার্তায নরো ফহুর প্রংহর্ র।  

   

র্াযয ফ্র্োঙ্কপুয়িয ফইয়ভরাে নগয়রন ার্তা। নোয়ন ফিফে যােয়রন নস্বযাচাযী চয়স্ক ুযকায়যয ানফেফস্থায হফরুয়দ্ধ। 

এয যযই নযাভাহনোে ার্তায নরোয়রহে হনহলদ্ধ য়ে মাে। একহি আদত ভাজর্াহন্ত্রক যাষ্ট্রগ য়নয রয়ক্ষ হফয়দয়য ভাহিয়র্ ফয় 

জন্মবহূভ নযাভাহনোয একয়কহিক ানদ্ধহর্য কয় ায ভায়রাচনা কযা চরয়ফ না!  নরো ছাায়না য়ে না ফয়ি-র্য়ফ ার্তা হরনে 

চরয়রন। নানাবায়ফ চয়স্ক ুযকায়যয গুপ্তহুর র্াাঁয়ক ননস্থা কযহছর। হফয়ে কয়যহছয়রন ার্তা। স্বাভীয নাভ হযচাডত োগনায। হর্হন 

নরোয়রহে কয়যন।  ১৯৮৭ ায়র স্বাভীয়ক হনয়ে ার্তা হিভ জাভতাহন চয়র এয়রন। র্াযয নেয়ক ফাহরতয়নই ফা কযয়ছন। ার্তায নরো 

আয়র হনয়জয জীফননযই অহবজ্ঞর্ায ব্দরু। ‚নফোযপুি নপব্রুোহয‛ ফইয়র্ হনয়জয ায়ািত ংগ্রয়য  িনাই হরয়েয়ছন।‚এক 

ায়ে ভ্রভন‛ ফইয়র্ হরয়েয়ছন হিয়ভ ফফায়য ভো  হনফতাহয়র্য ভানহক মন্ত্রনায নানা হদক হনয়ে। আহভ এ নরোয শুরুয়র্ 

ফয়রহছ নম ... ার্তা ভুয়েরায: এ ফছয (২০০৯) াহয়র্ে ননায়ফর যুস্কায নয়রন। ননায়ফর প্রদায়নয কাযণ হয়য়ফ ুইহড 

অোকায়ডহভ এ কোগুহর ফয়রয়ছন:  "with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts 

the landscape of the dispossessed". 


