


আচার্য ক্ষুদিরাম িাস জন্ম 
শতবর্য উিরাপন কদমদি 

কলকাতা শাখার পক্ থেকক 
দনকবিন-  

আচার্য ক্ষু দিরাম িাসের দিরলে গসেষণায় কেেল রেীন্দ্র মিীষা, ো  বেষ্ণে তত্ত্ব-ির্যসির  োরাৎোর 

ো ইদতহাে-মিস্কতাই ধরা পসেদি, ভাষাতত্ত্ব দেষসয় তাঁর অদধোর প্রগাঢ়। োঁওতালী োংলা 

েমরব্দ অদভধাি তাঁর ভাষাতত্ত্বচচ্যা, দেসরষত োঁত্ততালী ভাষার প্রদত তাঁর শ্রদ্া ও আেষ্যসির 

এেদি োর্যে পদরচয়। তাঁর দিসের োঁওতালী ভাষাচচ্যা দেষয়ে েসয়েদি দিেসধের োহাসরযে আমরা 

এ দেষসয় তার গভীর পাদডিসতযের পদরচয় তষু সল ধরসত কচষ্া েসরদি। তাঁর  োঁওতালী ভাষাচচ্যা 

েম্পসে্য দেদভন্ন গুণগ্াহীর েসয়েদি উদ্ধৃ দত এ প্রেসগে তষু সল ধরদি।   

       ভাষাদেজ্াসি অিষুরাগ েম্বসধে অধযোপে ক্ষু দিরাম িাসের েক্তেযেযঃ-

     েসয়েেি তরুণ অধযোপে-েধেষু  আমাসে প্রশ্ন েসরসিি-আদম মষুখযেভাসে েদেেল্পসলাে ও োেযে 

দিম্যসণর প্রির্যে হসয় রেহীি ভাষাতত্ত্বমূলে অদভধাি রচিায় প্রেধৃত্ত হসয়দি দেভাসে-এর েোসে 

এই প্রেসগেই তাঁসির োিাই কর ভাষাদেজ্াসি আমার আেষ্যণ িাত্ােস্া করসেই।োেযেরাস্রে েরংচ 



এেিষু  পসর। িাত্ােস্া করসে আদম েংস্কধৃ ত প্রােধৃ সত পারির্যী, কেই েসগে োঙলা ভাষাদেজ্াসিও। 

দেন্তু তখি এ দিসয় গসেষণার েষুসরাগ কমসলদি। ফসল গভীরভাসে োদহসতযে অিষুপ্রদেষ্ হসয় েই 

দলসখ রাই োঙলার কশ্রষ্ঠ োদহদতযেে রেীন্দ্রিারসে দিসয় আরম্ভ েসর। োেযে েলা দিসয় আমার 

রােতীয় কিাতষু ি েক্তেযে করষ েরার পর ভাষাদেজ্াসি অিষুরাগ, রা েষুপ্ত হসয় দিল, তা োগ্ত 

হয়। োঙলা ভাষাতত্ত্ব েহ অর্য দিণ্যসয়র অদভধািদি োধযে হসয় ইংসরদেসতই দলখসত হসয়সি, 

দেসরসষ অোঙালীসির োঙলার েসগে পদরচসয়র উসদেসরযে। তারপর আদম দরষ্ চদলত োঙলায় তরা 

পদচিমেগেোেী হওয়ায় পদচিমেসগের কলােমষুসখ এমি প্রচষু র চদলত রসব্দর েযেেহার শুদি, করগুদল 

েংস্কধৃ তমূসল কিসি কিওয়া রায় িা, অর্যাৎ করগুদল কোল-মষুণ্া কগাসত্র ো োঁওতালী। অরচ এ দিসয় 

োঙলা ভাষাদেজ্াসি কতমি কোিও আসলাচিা িেসর পসেদি। ফসল এই কিাতষু ি েযোপাসরর েসগে 

কিরোেীর পদরচয় েরাসিার উসদেসরযে োঁওতালী োঙ্ লার আিাি-প্রিাি েম্পে্য দেষসয় এেদি 

কিাি অদভধাসির মত দেিষু দলখসতই হসয়সি।েই িষু ’দি এখিও মষুদ্রসণর অসপক্ায়। এই েসগে মসি 

েসর কিসেি কর রেীন্দ্র দেষয়ে িাদয়ত্ব োঁসধ দিসয় আমাসে মহাোরদেজ্াি ো astrophys-

ics-এর রাসেযেও দেচরণ েরসত হসয়সি।আর দরক্ার প্রসয়ােসি দলখসত হসয়সি েযোেরসণর েইও।     

                                             ক্ষু দিরাম িাে

                                           েশ্রদ্ং প্রদতেচিম্ 

                             (পসরর িায়ািদেসত অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে)

 মািষুষ ক্ষু দিরাম 

 ডক্টর ক্ষু দিরাম িাে তাঁর দেিযোেত্তার েসিযে দেখযোত। করমি েংস্কধৃ ত কতমদি োংলা উভয় ভাষায় 

তাঁর অেীম অদধোর। তার কচসয়ও প্ররংেিীয় দলখিশরলী ও রব্দচয়ি।আদম তাঁর োংলা রচিার 

পক্পাতী পাঠে। তার কচসয়ও প্ররংেিীয় তাঁর মষুক্ত মি। েংস্কারমষুক্ত মসি দতদি ভারসতর দেদেধ 

ভাষা অিষুরীলি েসরসিি। দতদি আদেষ্ার েসরসিি কর োংলা ভাষার অেংখযে রব্দ এসেসি 

োঁওতালী ভাষা করসে। রাঁরা দিসয়সিি তাঁরা েংস্কধৃ ত দিসয় করাধি েসর মষুসখ তষু সলসিি। োংলাসির 

কগাোয় দিল আদিোেীসির কির।তাসির ভাষার েসগে েংদমশ্রণ েূসত্ই োংলা ভাষার দেেত্যি 

ঘসিসি। ক্ষু দিরামোেষু কেই দেেত্যসির েধোি দিসয় আমাসির অতীত েম্বসধে আমাসির েসচতি 

েসরসিি।

                                             অন্নিারঙ্কর রায়

                                                                     ( োঁেষু ো কলাে 

েংস্কধৃ দত ,  ডযঃ ক্ষু দিরাম িাে েংখযো)

           



        

     অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে আদর েিসর কপঁিাসলি 

  “ ইিািীং োঁওতাদল ভাষা দিসয় খষুে দেব্রত হসয় পসেদিসলি। োংলা ভাষার মূসল কর দিষাি 

দেরাসতর ভাষা দিেযে আের েদমসয় েসে আসি, তা তাঁর পূসে্য আমরা ততিা েষুঝসত পাদরদি। 

োরণ আর্যেতংসেরা কোল্লভীল্লসির দিেি-আত্ীয় তা স্ীোর েরসত েসঙ্কাচ হয়, মিষু-পরারসরর 

উত্তরীসয়র খষু ঁি ধসর কোসিা প্রোসর আর্যাদমর কগৌরে রক্া েরসত চাই, দেন্তু ভাষাতত্ত্ব িামে িাে-

িেষুযে-ব্রাতযেেম্প্রিায় পর আগসল িাঁদেসয় আসি।োংলা ভাষার ধাত্ী কে, ো কে কে। বেদিে, েংস্কধৃ ত, 

পাদল-প্রােধৃ ত-অপভ্ংর- “েশমৈ কিোয় হদেষা দেসধম”। োংলায় রব্দভাডিার কর বিেষযেেষু লীি ভগে-

েংরসে আের েদমসয় েসে আসি তা িয়। অদধোংর রসব্দর রসজ্াপেীত কিই, কোসিা েংস্কারই 

কিই, েী বেদিে, আর েী কপৌরাদণে। এেিষু -আধিষু  তাদ্রিে কেৌদ্সির োধি-ভেি েংক্ান্ত 

রব্দ রােসত পাসর-রা েহদেয়া কেৌদ্, বেষ্ণে েহদেয়া, িারপন্থ, আউল-োউসলর োধিভেসির 

মধযে দিসয় োংলা ভাষার মসধযে আত্সগাপি েসর দিেযে েেোে েরসি, কে তাসির েংর পদরচয় 

দেজ্াো েসর। তা হসল ঠগ োিসত গাঁ উোে হসয় রাসে। ডযঃ ক্ষু দিরাম িাে মহারয় ভাষা-খদিত্ 

দিসয় কেই ব্রাতযেেধৃষসলর িষ্-কোষ্ঠী উদ্ার েরসিি। োধ্যসেযেও দতদি প্রায় এেহাসত কেই অদভধাি 

প্রণয়ি েসরসিি, রা প্রোসরর অসপক্ায় আসি”।                                                                                                    

অদেত েষু মার েস্দযোপাধযোয়

(পসরর িায়ািদেসত  অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে)            

    অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে

      আমাসির কিসর অরীদত েির স্পর্য েসর কোি োদহদতযেে ও পদণ্ত কর েদক্য় করসে োদহতযে 

রচিা েরসত েক্ম করি তা মসি হয় এে অভােিীয় ঘিিা। শ্রসদ্য় প্রেীণ অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে 

মহারয় েত্যমাসি কেই দেরল মািষুসষর এেেি। স্দেশ্াসে োদহতযে ও রব্দসোষ রচিা রাঁর এে 

িষুযঃোধযে ব্রত। অদত আিস্দর েরা কর দতদি দেদভন্ন োদহতযে রচিা েযেতীত, দেদভন্ন ভাষায় রব্দসোষ 

রচিা এেং দেসরষ েসর োঁওতাদল ভাষায় রব্দসোষ রচিা েমাপ্ত েসরসিি এিা আমার দিেি 

খষুেই আচির্যযে মসি হয়। তাঁর ভাষাজ্াসির কোি তষু লিা কিই। তারপর োঁওতাদল ভাষায় রব্দসোষ 

রচিা েরা খষুেই েদঠি েযোপার।দতদি এেদিসে রেীন্দ্র দেসরষজ্, অিযেদিসে ভাষাতত্ত্বদেি।রদিও 

আদম োঁওতাদল েমাসের েসগে েদেত আদি, আে পর্যন্ত তাঁসির ভাষা দঠেমত আয়ত্ত েরসত 

পাদরদি। রব্দসোষ রচিা েরা কতা িূসরর েযোপার। কেদিে করসে তাঁর এই অক্ান্ত েম্যপ্রসচষ্াসে 

স্াগত োিাই। তাঁর েধৃদ্ েয়েসে েয় েসর এই অোধারণ োঁওতাদল রব্দসোষ রচিার অেিাি 



েমস্ত োদহদতযেে ও োদহতযে রদেেসির এেং দেসরষত প্রেীণ োদহদতযেেসির েদক্য় ও েধৃেিরীল 

রাোর এে অোমািযে িধৃষ্ান্ত কিখাসে। এই আচির্যযে মািষুষদি দেদভন্ন ভাষায় রব্দসোষ ও োঁওতাদল 

ভাষায় রব্দসোষ রচিা েসর আমাসির েধৃ তজ্তা অে্যি েরসলি এেং রেীন্দ্র দেসরষজ্ দহোসেও 

আদম তাঁসে োির শুসভচ্া ও আন্তদরে স্াগতাদভি্দি োিালাম।অধযোপে িাে এেিা আচির্যযে 

প্রিীপ হসয় আমাসির মসধযে আসিি, আরও িীঘ্যদিি করসে িতষু ি িতষু ি োদহতযে েধৃদষ্ েরসেি, 

কির দেসিসরর পাঠেসির মসধযে তাঁর োদহসতযের রোস্ািি পদরসেরি েরসেি এেং উপহার দিসয় 

রাসেি এই আমাসির েমসেত প্রার্যিা।      

                               মহাসশ্তা কিেী

                         (পসরর িায়ািদেসত   অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে)      

            

        

                   অদভিে অদভধািযঃ োঁওতাল-োংলা তষু লিাত্ে রব্দভাণ্ার

প্রসফের ক্ষু দিরাম িাসের ‘োঁওতাদল োংলা েমরব্দ অদভধাি’ গ্ন্থদি পেসত মসি হয়, তাঁর 

পাদণ্সতযের পদরদধর পদরমাণ করি েীমাহীি।কেেলমাত্ োংলা ও েংস্কধৃ ত ভাষায়ই তাঁর পাদণ্তযে 

েীমােদ্ দিল িা। ইংসরদে ভাষা-োদহতযে, গ্ীে ভাষা-োদহতযে, রব্দ ও ধ্বদিতত্ত্ব ধম্য ও ির্যি 

এমিদে দেজ্াসিও তাঁর জ্াি অপদরেীম।

   ভাষাদেজ্াসির দিয়ম কমসি ভাষাতাদত্ত্বসের গসেষণার এে অমূলযে দিির্যি এই েমরব্দ অদভধাি। 

ভাষাচার্য েষুিীদতেষু মার চস্াপাধযোসয়র ভাষার দেোসরর মূল েূত্গুদল-দেসরষ েসর োংলা ভাষার 

কক্সত্, অভ্ান্তভাসে দিণ্যীত হসয়সি। দেন্তু ভাষাচাসর্যর গসেষণায় োঁওতাদল ভাষা দিসয় কতমি চচ্যা 

হয়দি।এমিদে োঁওতাদল অদভধািও রদচত হয়দি।কেই কমৌদলে পসর ভাষাচাসর্যর েষুসরাগযে দরষযে 

ক্ষু দিরাম িাে পদরেধৃ সতর ভূদমো পালি েসরসিি। 

কর ভাষার প্রাচীি দলদপ কিই। কর ভাষার কোসিা অদভধাি রদচত হয়দি। কেই োঁওতাদল ভাষার েসগে 

তষু লিামূলে পর্যাসলাচিায় োংলাসে দমদলসয় কিওয়া-েদতযেোসরর এে িষুরূহ পদরশ্রমোধযে োে। 

েহুসক্সত্ শুধষু োঁওতাল-োংলা িয়, দহদ্দ, ফারদে, প্রােধৃ ত, েংস্কধৃ ত রসব্দর িমষুিা দিসয়, ভারতীয় 

ভাষা পদরোসরর এে েষুিধৃঢ় ঐেযে কিদখসয়সিি। োংলাভাষা তরা ভারতীয় ভাষা মািদচসত্ কিদর-

দেসিরী ভাষাদেিসির চচ্যার ইদতেধৃসত্ত ‘োঁওতাদল-োংলা েমরব্দ অদভধাি’ গ্ন্থদি এে িষুযঃোহেী 

পিসক্প। ভাষাদেি ক্ষু দিরাম িাসের েন্মরতেসষ্য পদচিমেগে োংলা আোসিমীর প্রোদরত এই 

গ্ন্থদি শুধষু উসল্লখসরাগযে িয় দেরল এে অদভধাি গ্ন্থ। েদচে েিৎ েষু মার চস্াপাধযোয় তাঁর দিসেিি 

অংসর দলসখসিি-“োংলা ভাষা ও োদহসতযের প্রদরতররা অধযোপে ক্ষু দিরাম িাে িীঘ্যোল োঁওতাদল 

রব্দ দিসয় গভীর গসেষণায় েযোপধৃত দিসলি। তারই ফলস্রূপ দতদি োংলায় েযেেহৃত দিে্যাদচত 



োঁওতাদল রসব্দর এই অদভধািদি রচিা েসর আোসিদমসে দিসয়সিি। স্সক্সত্ োঁওতালী োংলার 

এই অদভধািদি প্রোদরত হওয়ার ফসল তষু লিাত্ে ভাষাতসত্ত্বর েগসত এেদি দেদরষ্ েংসরােি 

ঘিল”।আমাসির োংলা ভাষার অদভধাি রচিার ইদতহাে, তষু লিামূলে অদভধাি কিই েলসলই 

চসল।অন্তত িষু দি ভারতীয় ভাষাচচ্যার কক্সত্, কেই িষুরূহেধৃসত্ত িষুযঃোহদেে ক্ষু দিরাম, ক্ষু দ্র অর্যভাণ্ার 

আর অফষু রন্ত প্রাণরদক্তসত তাঁর কমধােী মিিসে এে িতষু ি ভাষার ভষু েসির েধোি দিসয়সিি। 

েগেোেী-েগেভাষী োঁওতাল েিোদতর োসিও অতীে আিরণীয় েম্পি দহোসে গধৃহীত হসয়সি। 

এই িেঅদভধাি িোদয়ত েরুে ভাষাসপ্রদমে ভারতোেীসে।

                                         েষুরঞ্জি দমসদে

                                        মিীষয়া িীপযেদত

                              আচার্য ক্ষু দিরাম িাে রতোদষ্যেী মৈারে গ্ন্থ 



সমদপ্যত

আচার্য সুনীদত কুমার চ্ািাজ্যী



সূচীপত্র

১) সাঁওতালী ভারার সকগে বাঙ্ লার ঘদনষ্ঠতা

২)বাঙলা-সাঁওতালী ভারা-সম্পক্য 

৩)বাঙলা ভারায় সাঁওতালী উপািান

৪)সাও-বাঙলা অদভধান দবরয়ক প্রস্াবনা
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ডযঃ িাসের েন্ম োঁেষু ো কেলার কেদলয়াসতাে গ্াসম, 

েগেীয় েি ১৩২৩-এর ২৩ আদশ্ি (খীযঃ ১৯১৬, 

৯ অক্ কিাের)। দতদি প্রয়াত হি িিীয়া কেলার 

েধৃ ষ্ণিগসর ২০০২ োসলর ২৮ এদপ্রল।  দপতা 

েতীরচন্দ্র, মাতা োদমিীোলা। গ্াসমর মধযে-ইং 

দেিযোলসয় ষষ্ঠ কশ্রণী পর্যন্ত দরক্া েমাপ্ত ে’কর  োঁেষু ো 

দেলা স্কষু সল চার েৎের অধযেয়ি েসরি। ঐ েসগে 

েংস্কধৃ ত োসেযের আিযে, ও পষুরাণ পদরষসির মধযে পাে 

েসরি। কেখাি করসে ১৯৩৩ খীযঃ মযোদ্েষু সলরি 

পাে ে’কর োঁেষু ো দমরিারী েসলসে ইন্ িার ও দে 

এ পসেি। ১৯৩৭-এ েংস্কধৃ ত অিাসে্য    প্ররম 

কশ্রণীসত তধৃতীয় হি ও োেযে-েযোেরসণর মধযে পরীক্া পাে েসরি। ে’লোতা দেশ্দেিযোলসয় োঙ্ লা 

প’কে ১৯৩৯ খীযঃ প্ররম কশ্রণীসত প্ররম হসয় দেশ্দেিযোলসয়  স্ণ্যপিে েহ পাঁচদি স্ণ্যপিে ও 

এেদি করৌপযেপিে পাি।োংলা এম এ দডগ্ী অে্যসির পারাপাদর েংস্কধৃ সত োেযেতীর্য ও োেযেরত্ন 

পরীক্ায় পাে। অপদরেীম  িাদরসদ্রার েসগে েংগ্াম ে’কর এঁসে িাত্েীেি োিাসত হয়। 

          এম-এ পাে েরার পর দে-দি পাে ে’কর ইদি প্রারদমে স্কষু ল পদরির্যসের োে দিসয় 

োল্ িা ও খািােষু সল েৎের খাসিে োদিসয় এেং ে’লোতায় িষু ’ এেদি স্কষু সল দরক্েতা ে’কর 

স্কদির চাচ্য েসলসে িষু ’ মাে, দেদি েমাসে্য চার-পাঁচ মাে এেং উইসমন্ স্  েসলসে দতি েৎের মত 

অধযোপিা েসরি। এরপর দরক্াদেভাগ করসে প্ররম -িদমসিরি কপসয় কপ্রদেসডন্ দে েসলসে করাগ 

কিি ১৯৪৫-এর েষুলাইসয়। কপ্রদেসডন্ দেসত অধযোপে েিাি্যি চক্েত্যীর েহোরী হসয় ির েৎের 

োে ে’কর (মাসঝ কিে মাে কোচদেহার েসলে) ১৯৫৫ আগষ্ মাসে প্রধাি অধযোপে দহোসে 

েধৃ ষ্ণিগর েসলসে েদ্ দল হি ।কেখাি করসে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত কমৌলািা আোি েসলসে 

এেং ি’মাসের েিযে হুগলী েসলসে োে েসরি।তারপর ১৯৭৩ ১লা কেপ্ কিম্বর ে’লোতা 

দেশ্দেিযোলসয় আসেি ‘রামতিষু লাদহেী অধযোপে’ পসি ।কেই পসি প্রায় োসে োত েৎের োে 

েরার পর  অেের কিি। অেের কিওয়ার পর পদচিমেগে রােযে পষুস্তে পষ্যি তাঁসে তষু লিামূলে 

অদভধাি রচিার িাদয়ত্ব কিয়।েদঠি পদরশ্রম েসর ও েয়সের োধা অদতক্ম েসর ১৯৯৬ োসল 

দতদি কেই অদভধাি রচিা েমাপ্ত েসরি।কেি কেই অদভধাি আেও আসলার মষুখ কিখল িা কেিাই 

প্রশ্ন রসয় কগল। আে ডযঃ িাে কিই। দেন্তু তাঁর অদভধাসির োে কেই পাডিষু দলদপ দিচিয়ই েরোদর 

কোিও স্াসি কহফােৎ আসি।আমরা আরাোিী। আগামী দিসি হয়সতা কোিও উিার, মহািষুভে, 

দচন্তারীল, ডযঃ িাসের োেিা রাসত আসলার মষুখ কিখসত পায় তার  েযেেস্া েরসত পারসেি। ইদি 



েগেীয় েংস্কধৃ ত দরক্া পদরষসির েভাপদত, েদলোতা দেশ্দেিযোলয় কেসিি েিেযে, োংলা আোসিদমর 

োর্যদিে্যাহী েিেযে, েরোদর অিযোিযে প্রদতষ্ঠাসির েিেযে, ও অসিে েসলে ও স্কষু সলর প্রদতষ্ঠাতা 

দিসলি ।এ’র কলখা গ্ন্থেমূহ হ’ল,ররাক্সম (১)রেীন্দ্র-প্রদতভার পদরচয় (২)োংলা োসেযের রূপ 

ও রীদত (৩)দচত্গীতময়ী রেীন্দ্র-োণী (৪) বেষ্ণে-রে-প্রোর (৫)েমােযঃ প্রগদতযঃ রেীন্দ্রিার (৬) 

েম্পািিা- েদেেঙ্কণ-চণ্ী (৭)রেীন্দ্র-েল্পিায় দেজ্াসির অদধোর। (৮)োিাি োিাসিার ে্দসর 

(৯)১৪০০ োল ও চলমাি রদে (১০)কির োল োদহতযে (১১)োঙলা োদহসতযের আিযে মধযে (১২) 

েযোেরণ (দতি খণ্) (১৩) োঁওতালী োঙলা েম রব্দ অদভধাি (১৪)োিাই প্রেধে এ-িাো রসয়সি 

িািান্  পদত্োয় িোসিা অগদণত প্রেধে-দিেধে।‘রেীন্দ্র-প্রদতভার পদরচয়’ গ্সন্থর েিযে ে’লোতা 

দেশ্দেিযোলয় অধযোপে িােসে োঙ্ লা োদহসতযে েে্যপ্ররম প্রিত্ত দড-দলট্  উপাদধ দ্ারা (১৯৬২) 

েম্াদিত েসরসিি। ১৯৭৩ োসল প্রোদরত বেষ্ণে রে প্রোর গ্ন্থদির েিযে ‘প্রাণসতাষ ঘিে 

মৈধৃদত পষুরস্কার’ (কশ্রষ্ প্রেধে গ্সন্থর েিযে ১৯৭৩ োসল),গিযে োদহসতযে দেসরষ অেিাসির েিযে ১৯৮৪ 

োসল ‘দেিযোোগর মৈধৃদত পষুরস্কার’, ১৯৮৭ োসল হওো পদণ্ত েমাে প্রিত্ত ‘োদহতযে রত্ন’  উপাদধ, 

১৯৮৮ োসল েলোতা দেশ্দেিযোলসয়র ‘েসরাদেিী েেষু’ স্ণ্যপিে, ১৯৯১ োসল েলোতা কিসগার 

দরোচ্য ইিদটিদিউি প্রিত্ত ‘রেীন্দ্র তত্ত্বচার্য’ উপাদধ, কচাদের োল ও চলমাি রদে গ্ন্থদির েিযে দতদি 

‘রেীন্দ্র মৈধৃদত পষুরস্কার’ পাি ১৯৯৪ োসল, ১৯৯৫ োসল পাি েলোতা দেশ্দেিযোলসয়র ‘িারায়ণ 

গসগোপাধযোয় মৈারে পষুরস্কার’, ১৯৯৮ োসল পাি েংস্কধৃ ত েসলে প্রিত্ত ‘রদেতীর্যংের’ উপাদধ। 
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