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বম্বের চলর্িত্র দুর্িয়ার যর্ে দ াি মূল উপাোি দেম্ব  োম্ব , তা দয তীব্র অর্িশ্চয়তা দে র্বষম্বয় েব 

ঐর্তহার্ে ই েম্ভবত এ  মত হম্ববি। বার্ির্জি ভাম্বব শর্িশালী এবং োরা র্বম্বেই স্বী ৃত এই চলর্িম্বত্রর ধারা 

যাম্ব  আমরা এখি বর্লউড বম্বল েম্বোধি  র্র তার যাত্রা শুরু  ম্বরর্িল দয েমম্বয় তখি ভারম্বত 

ঔপর্িম্ববর্শ  শােি চলম্বি। এই িতুি আর অর্ির্শ্চত উম্বেিাগম্ব  তখি ার দ াি র্বর্িম্বয়াগ ারী ির্তষ্ঠাি 

িুুঁ ম্বত পযিন্ত িস্তুত র্িল িা এবং খুব  ম েংখি  মািুষই এই র্ির্ষদ্ধ  মিম্বেম্বত্র যুি হম্বয় দুিিাম্বমর ভাগী হম্বত 

চাইম্বতি। তা েম্বেও, ১৯৩০-এর েশম্ব র মাঝামার্ঝ েমম্বয়ই বম্বে চলর্িত্র র্শম্বের এ টি চর্লষু্ণ র্িমিাি-ভূর্ম 

হম্বয় ওম্বে। গম্বে ওম্বে চলর্িম্বত্রর এমি এ টি পর্রম্ববশ যার র্শ ে ির্েম্বয় পম্বে র্েম্ব  র্েম্ব । ১৯৩১ দেম্ব  

১৯৪৫ োম্বলর মম্বধি দুই হাজাম্বরর দবর্শ “স্ববা  ির্ব” বা “টর্ ” ততর্র হয় এবং র্িতীয় র্বেযুম্বদ্ধর শুরুর র্েম্ব  অন্তত চর্িশ হাজার মািুষ আিুষ্ঠার্ি ভাম্বব 

এই ইন্ডার্িম্বত  াজ  রর্িম্বলি। এই েমম্বয়ই এ টি েমূ্পিি িতুি ঐর্তহার্ে  চর্রত্র মম্বে িম্ববশ  ম্বর। তা হল, “লোকু উিা াঙ্খী বির্িত্ব” বা “িাগলার”। 

 

মুোইম্বত “িাগলার” শব্দটির এমি এ টি র্ির্েি ষ্ট অেি আম্বি যা ভাষার িাগর্র  বিবহাম্বরর র্বম্বশষ অংশ হম্বয় উম্বেম্বি এবং “দবাোইয়া” িাম্বম এই িগম্বরর দয 

র্িজস্ব দোআুঁশলা শব্দভাণ্ডার আম্বি তাম্বত জায়গা  ম্বর র্িম্বয়ম্বি। মুোইম্বত লোই  রার অেি ির্বম্বত  াজ পাওয়ার দেই অধরা “র্বগ দব্র ” বা “বে 

েুম্বযাম্বগর” জিি ধাক্কাধার্ক্ক  ম্বর এর্গম্বয় যাওয়ার আিাি দচষ্টা। এ জি িাগলার আেম্বল এ টি র্বম্বশষ োমার্জ  চর্রত্র যার এ মাত্র উিা াঙ্খা হল ির্বম্বত 

িাম  রা র্ ন্তু যার এই বিবোর র্ভতম্বর যারা  াজ  ম্বরি দতমি মািুষজম্বির েম্বে দ াি দযাগাম্বযাগ বা অিি দ াি র ম োমার্জ  জিেংম্বযাগ দিই। এর 

পর্রম্বির্েম্বত এই িাগল এ াধাম্বর দেই অর্িশ্চয়তার ির্তর্িয়া ও লেি যা আজও র্মর্ডয়া ইন্ডার্িম্ব  র্চর্িত  ম্বর চম্বলম্বি।      

  

১৯৪৫ সাঙ্গলর চ্চিঙ্গসের মাঙ্গসর চ্চিল্ম ইচ্চিয়া পচ্চেকায় েকাচ্চিত কাঙ্গজর সুঙ্গ াগ পাওয়ার জনয প্রেওয়া চ্চবজ্ঞচ্চি 
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১৯৩০-এর েশম্ব , চলর্িম্বত্রর েমস্ত রাস্তাই বম্বয় দযম্বত শুরু  ম্বরর্িল বম্বের র্েম্ব । ির্বর দুর্িয়ায়  াজ  ম্বর িামযশ পাওয়ার জিি িািার্বধ দচহারার শত 

শত উম্বমোর র্িম্বজম্বের ভাগি পরীো  রম্বত এই শহম্বর হার্জর হয়। এ র্িল এ  র্বস্ময় র ঐর্তহার্ে  ঘটিা – এর আম্বগ দ াি গির্শেমাধিম এই ভাম্বব শত 

শত  মীম্ব  আ ষিি  ম্বর র্ি, তাও আবার এমি র্জর্িম্বের েন্ধাম্বি যা র্িল টা াপয়োর আ ষিম্বির দচম্বয় র্বমূতি । র্িোরুি দব ারত্ব র্েম্বয় র্চর্িত দেই আমম্বল 

চলর্িত্র জগম্বতর ির্তশ্রুর্ত র্িল িচুর দরাজগাম্বরর েুম্বযাগ আর তার েম্বে েম্বে খিার্ত ও েৃজিশীল পর্রপূিিতা। চলর্িম্বত্রর মত িযুর্ির্বেিার িবিতম 

িতীম্ব র েম্বে যুি হম্বয় র্িম্বজম্ব  আধুর্ি  বম্বল িমাি  রার এবং বির্ির আ াঙ্খার দরামার্ি  অর্ভবির্িম্ব  ি াশ  রার েুম্বযাগও  ম্বর র্েম্বয়র্িল এই 

মাধিম। িাগলার, খিার্তলাম্বভর স্বপ্নই র্িল যার এ মাত্র হার্তয়ার, তারা “এম্বের্িল েব জায়গা দেম্ব । শ্রীিগম্বরর উিতা দেম্ব । মাদ্রাজ, র্েিী, পাঞ্জাম্ববর 

উষ্ণতা দেম্ব  আর ভারম্বতর চতুর্েি   দেম্ব ” (জাবা , র্িল্ম ইর্ন্ডয়া, দেম্বেের, ১৯৪০)। এই অর্বর্িন্ন জিিবাহ এতটাই চম িে র্িল দয োংবার্ে রা এই 

অস্বাভার্ব তার িাম রি  ম্বরি “চলর্িত্র উন্মােিা” বা “মুর্ভ মিার্িয়া”।  আর বাবা-মাম্বয়রা চলর্িত্র র্বষয়  পত্রপর্ত্র ায় তাুঁ ম্বের দিম্বলম্বমম্বয়ম্বের বার্ে র্িম্বর 

আেম্বত অিুম্বরাধ জার্িম্বয় মমিস্পশী র্চঠি র্লম্বখ চম্বলি।   

 

চ্চনরুচ্চিষ্ট প্রেঙ্গলর প্র াোঁ ঙ্গজ উেচ্চবগ্ন বাবা-মাঙ্গয়র প্রেওয়া একটি চ্চবজ্ঞচ্চি 



 

যারা চলর্িম্বত্রর ভি দেম্ব  র্িম্বজম্বের এই জগম্বতর  মী র্হম্বেম্বব পুিঃর্িমিাি  ম্বরম্বিি, আর্ম আমার বম্বে হাস লঃ দমর্ ং মুর্ভজ ইি আ  ম্বলার্িয়াল র্েটি 

িাম্বমর িতুি বইম্বত তাম্বের আশাআ াঙ্ক্ষার উপরই দবর্শ মম্বিাম্বযাগ র্েম্বয়র্ি। এই ইন্ডার্িম্বত  মিরত শ্রর্ম েলম্ব  েমাম্বজর র্ভতর দেম্ব ই বারংবার 

েংগঠিত  ম্বর দিওয়ার দয েমতা চলর্িত্র র্শম্বের আম্বি, ভি দেম্ব   মীম্বত পর্রিত হওয়া এই দগাষ্ঠীর মম্বধিই দে েমতা স্পষ্ট হয়। র্বে জুম্বে র্মর্ডয়া 

ইন্ডার্ির েংগেি এবং  াযি লাম্বপর আুঁচও এর দেম্ব  পাওয়া যায়। িাের্ম  অবস্থায়, বম্বের চলর্িত্র র্শম্বে মূলধম্বির িবল অভাব র্িল এবং ির্ব ততর্রর 

জিি টা াপয়োর েংস্থাি  রা র্িল তেির্িি েমেিা। এই আর্েি  অিতুলতার  ারম্বিই, ঠি  এই েময়, িাগলাম্বরর ঐর্তহার্ে  আর্বভি াব েম্ভব হয়। বম্বের 

র্বখিাত িম্বযাজ ম্বের মম্বধি অম্বিম্ব ই অেংখি তের্ি  মজুর, স্টাম্বির  াম্বজ র্িযুি র্শেী, লাইটবয় এবং অস্থায়ী অর্ভম্বিতা বা এক্সট্রাম্বের  াম্বজর 

অর্িশ্চয়তার উপর র্িভি র  ম্বর র্িম্বজম্বের অেিনির্ত  ঝুুঁ র্  োমলাম্বতি। আজ এই িার্ন্ত   মীরা েবাই র্বসৃ্মর্তর অতম্বল তর্লম্বয় দগম্বিি। এই িাগলাররা 

এ র্েি খিার্তলাম্বভ  রম্ববি বম্বল স্বপ্ন দেখম্বতি। এই আ াঙ্খার  ারম্বিই উদ বৃত্ত শ্রর্মম্ব  শহর দেম্ব  র্গম্বয়র্িল।  াজ দশষ হম্বলই খার্রজ  ম্বর দেওয়া যায় 

এমি দগাষ্ঠীর র্িরর্বর্িন্ন দরাতম্ব  র্ভর্ত্ত  ম্বর এই ভাম্ববই ততর্র হয় এ  জির্িয় এবং িািবন্ত চলর্িত্র র্শে।        

 

 

বঙ্গে হাস্ল বই-এর েচ্ছঙ্গে বযবহৃত অচু্ছযৎ কনযা (১৯৩৬) েচ্চবর শুটিিং-এর েঙ্গ াজনা চ্চচে।  



 

বর্লউড এ  বহু দ াটি টা ার ইন্ডার্ির এ র্ত্রত েমাম্ববশ যাম্ব  েম্ভবত েব েময়ই ঝ ঝম্ব  আর চট োর বম্বল মম্বি হয়। েংবােমাধিমগুর্ল তার া এবং 

ির্বর জগম্বতর অিিািি র্বর্শষ্ট বির্িত্বম্বের উপরই মম্বিাম্বযাগ দেয়। বর্লউড র্িম্বয় দয দির্তবাচ  খবরগুর্ল দবম্বরায় এমির্  দেগুর্লও খিাতিামাম্বের 

বির্িগত জীবম্বিই েীমাবদ্ধ োম্ব । িাগলার বা ির্বর জগম্বত িামযম্বশর আ াঙ্ক্ষা যাম্বের আম্বি তাম্বের উপর এই মম্বিাম্বযাগ ের্রম্বয় আিম্বল, দিম ও শ্রম্বমর 

দয অর্লর্খত রূপ আমরা দেখম্বত পাব তাই আেম্বত এই ইন্ডার্িম্ব  ভােমাি রাম্বখ। এবং িাগলারম্বের শুধুমাত্র অবস্থার েরল র্শ ার বা বীর র্হম্বেম্বব িা 

দেম্বখ, আমাম্বের উর্চত তাম্বের দেখা দুরূহ আ াঙ্ক্ষায় ভরা এ টি জটিল দগাষ্ঠী র্হোম্বব। এবং তাম্বের এইভাম্বব দেখার উপম্বরই আর্ম দজার র্েম্বত চাই।       

 

 

একজন অল্পবয়সী বযচ্চি ক্ল্যাপার প্রবািড  হাঙ্গত প্ররাঙ্গে োোঁ চ্চড়ঙ্গয় পঙ্গরর িঙ্গের জনয অঙ্গপক্ষা করঙ্গে। ইজ্জৎ (১৯৩৭) েচ্চবর শুটিঙ্গের সময় প্রনওয়া আঙ্গলাকচ্চচে। 

চ্চস্থরচ্চচে প্রসৌজঙ্গনয, প্র াঙ্গসি উইয়ারচ্চিিং আকড াইভ/আলকাচ্চজ কাঙ্গলকিন অি প্রিাঙ্গোগ্রাচ্চি। 

 

ির্বর জগম্বত িাম  রা আর টিুঁম্ব  ো ার এই লোই র্িম্বয় িেম্বমই আমাম্বের যা বুঝম্বত হম্বব তা হল দয, লোইটি র্ির্রর্বর্িন্ন। যর্েও খিার্তর স্বপ্ন দয 

ভর্বষিম্বত েিল হম্বতই পাম্বর তার িমাি দেওয়ার জিি োিম্বলির েতি ঘটিার উোহরি তুম্বল ধরা হত উপর (দযমি, েুম্বলাচিার  ার্হিী। ১৯৩০-এর 

েশম্ব র েুর্বখিাত তার া েুম্বলাচিা এ ো র্িম্বলি দটর্লম্বিাি অপাম্বরটর), খুব  ম েংখি  িামযম্বশর উম্বমোরই খিার্ত আর ির্তষ্ঠার এই উিতায় দপ ুঁিম্বত 

পারত। অিি অম্বিম্ব র জিিই এই লোইটা র্িল র্বরামহীি। হতাশা এবং িতিাখিাি র্িল জীবম্বির অর্বম্বিেি অংশ, র্ ন্তু তবুও,  ার্স্টং র্ডম্বরক্টর ির্িিী 

শ্রীম্ব ন্ত দযমি বম্বলি, এরপরও িাগলাম্বরর  াজ “ে াম্বল ঘুম দেম্ব  ওো, র্েম্বির পর র্েি লোই চার্লম্বয় যাওয়া”। এই লোই তাই এমি এ টা আশ্চযি 

অস্থায়ীম্বত্বর িারা র্চর্িত র্িল যা র্িল েম্বিহাতীতভাম্বব ভর্বষিৎমুখী র্ ন্তু, এ ই েম্বে, দৃঢ়ভাম্বব বতি মাম্বি ির্তর্ষ্ঠত।     



 

 

সুঙ্গলাচনা, আঙ্গগর নাম রুচ্চব প্রমযরস, চ্চেঙ্গলন চ্চনবডাক  ুঙ্গগর জনচ্চেয় অচ্চভঙ্গনেী। চ্চতচ্চন সবাক েচ্চবর  ুঙ্গগও সমানভাঙ্গব সিল হঙ্গয়চ্চেঙ্গলন। চলচ্চিঙ্গে নামিাক 

পাওয়ার আিা চ্চনঙ্গয়  াোঁ রা এঙ্গসচ্চেঙ্গলন তাোঁ রা বারবারই বঙ্গলঙ্গেন প্র  সুঙ্গলাচনার েচ্চত ভাঙ্গলাবাসাই তাোঁ ঙ্গের চলচ্চিে জগঙ্গত আসার কারণ।  

 

চলর্িম্বত্রর দুর্িয়ায় লোই জারী রাখার জিি র্বম্বশষভাম্বব জরুর্র র্িল অম্বপো  রম্বত দশখা। িাগলার িমাি  ম্বর দয অম্বপো মাম্বিই র্ির্িয়তা িয়। বরং তা 

এ টা র্বম্বশষ ধরম্বির শ্রম। িাগলার অম্বপো  ম্বর োম্ব   খি তার দিাম্বির উত্তম্বর দিাি আেম্বব,  খি তার ির্তর্ির্ধ দ াম্বিা েুখবর আিম্বব। ইর্তমম্বধি, 

দে তার ভর্বষিম্বতর মাটি ততর্রর জিি অিিািি  তি বি  ম্বর চম্বল – দপাটি ম্বিার্লওর জিি আম্বরা ভাম্বলা ির্ত ৃর্ত দতালা, র্ের্ভ জমা দেওয়া িািা জায়গায়, 

বিায়াম ও শারীর্র   েরম্বতর তার্লম চার্লম্বয় যাওয়া, র্বর্ভন্ন সু্টর্ডওম্বত দঘারাঘুর্র  রা আর পর্রর্চর্ত বাোম্বিা। তাা্ অম্বপো আেম্বল এই দুর্িয়ায় টিুঁম্ব  ো ার 

জিি র্িরন্তর িািা  াম্বজ বিস্ত ো া, অিি এ টা জীবম্বির জিি েোেত ি  আর ততর্র ো া।   

 



 

ভারতীয় চলচ্চিঙ্গের েথম প্রকাচ্চরওগ্রািার মাোম আজুচ্চরর এই জগঙ্গত আকৃষ্ট হওয়ার কারণ চ্চেল তারকা সুঙ্গলাচনার েচ্চত তাোঁ র েগাঢ় অনুরাগ। 

চ্চস্থরচ্চচে প্রসৌজঙ্গনয, প্র াঙ্গসি উইয়ারচ্চিিং আকড াইভ/আলকাচ্চজ কাঙ্গলকিন অি প্রিাঙ্গোগ্রাচ্চি।  

 

দযম্বহতু, অম্বপো আর িস্তুর্ত আেম্বল এ টি র্িরর্বর্িন্ন পদ্ধর্ত, তাই পুুঁর্জবাম্বের দশষ পযিাম্বয়র েম্বে িাগলারম্বের দয েম্প ি  তার ধরি  ারখািা বা 

অর্িে মীম্বের দেম্ব  অম্বি টাই আলাো। তাুঁ ম্বের দেম্বত্র  াজ, অবের এবং র্িম্বজর যত্ন দিওয়ার মম্বধি িারা  খুবই েীি। এই র্বেম্বজাো পুুঁর্জবাম্বের র্গগ 

ই ির্ম (দয অেিনির্ত  বিবস্থায় র্িলিান্স  মীম্বের স্বেম্বময়ােী  াম্বজর জিি অস্থায়ীভাম্বব র্িম্বয়াগ  রা হয়) এই ঘটিা আমাম্বের খুবই দবেিাোয় ভাম্বব 

দচিা। আজম্ব র র্েম্বি, মুোই শহম্বরর অর্লম্বত গর্লম্বত, এই লোই বা িাগল মযিাোর র্চি, এমি এ টি েংম্ব ত যার মমি দবাঝার েমতা এ মাত্র আম্বি এই 

েুর্বশাল িতুি অর্ির্শ্চত জিম্বগাষ্ঠীর। এ টা র্ভম্বে আর ির্তম্বযার্গতায় ভরা পর্রম্ববম্বশ টিুঁম্ব  ো ার তের্ি  যুদ্ধম্ব  েম্মাি জািাম্বিার মাধিম র্হোম্ববই তারা 

এই েংম্ব তম্ব  পাে  ম্বরি। এখি ার োংসৃ্কর্ত   মীম্বের উিাশায় বাধা দেওয়া হয়, যাম্ব  অিাম্বঞ্জলা মিা ম্বরার্ব তাুঁ র বই র্ব র্িম্বয়টিভঃ দমর্ ং এ র্লর্ভং 

ইি েি র্িউ  ালচার ইন্ডার্িজ (পর্লটি, ২০১৬) বম্বলি, “র্িম্বয়টির্ভটি র্ডেম্বপাটিভ” তা িম্বয়াগ  ম্বর।      

    

র্িম্বয়টিভ র্ডেম্বপাটিভ এ  ধরম্বির মতােশিগত হার্তয়ার যার োহাম্বযি চা রীর র্িরাপত্তা,  াম্বজর র্ির্েি ষ্ট েময় বা স্বাস্থি বীমার জিি উিা াঙ্খী বির্ির 

েৃজিশীলতাম্ব  ির্তম্বরাধ  ম্বর অর্িশ্চয়তা র্িমিািম্ব  অিুম্বমােি, এমির্ , তবধতা দেয়। তাই, যর্েও আজম্ব র দুর্িয়ার র্গগ ইম্ব াির্মম্বত র্িলিান্স  াজ 



 রাটা অম্বি  অর্িে মীর জিিই আবশি , র্ ন্তু যা আবশি  তাম্ব  েজ্ঞাম্বি র্িবিাচি বম্বল দঘাষিা  রাটা আেম্বল র্বভ্রার্ন্ত র। ১৯৩০-এর েশম্ব র ির্বর 

জগম্বতর িাগলাম্বরর দির্েম্বত এই ভাবিাগুর্ল দিম্বেম্বচম্বে দেখম্বল, র্িরাপত্তাহীিতাম্ব  উম্বত্তজিাপূিি ঘটিা বম্বল োবী  ম্বর অর্িশ্চয়তাম্ব  স্বাভার্ব , 

এমির্ , দরামার্ি   ম্বর দতালার জিি এ ই র ম এ টি িয়াে দেখা যায়। এই ভাম্ববই, র্বংশ শতাব্দীর িেমর্ে  ার ির্বর জগম্বতর িাগলার, আজম্ব র 

র্েম্বির তো র্েত েৃজিশীল র্শম্বের দেম্বত্র র্বম্বশষ  ম্বর, অর্ির্শ্চত ভর্বষিম্বতর র্েম্ব  মুখ  ম্বর োুঁ র্েম্বয় ো া দয জিম্বগাষ্ঠীর েৃর্ষ্ট হম্বয়ম্বি তাম্বেরই 

ঐর্তহার্ে  পূবিেূরী। 

 

 

“নৃতযচ্চিল্পী, গায়ক, স্পে বয়, সাহা যকারী, কযাঙ্গমরামযান, এচ্চি, প্রোিাকিান কঙ্গরালার, লাইেমযান”্ইতযাচ্চে পঙ্গের জনয আঙ্গবেনপে পাঠিঙ্গয় চ্চনঙ্গজঙ্গের 

আঙ্গবগঙ্গক অনুসরণ করঙ্গত আহ্বান করা হঙ্গয়ঙ্গে। ২০২০ সাঙ্গল, মুোইঙ্গত চলচ্চিে চ্চিঙ্গল্প প্র াগোঙ্গন ইচু্ছক নবাগতঙ্গের জনয প্রেওয়া চ্চবজ্ঞচ্চি। েচ্চব তুঙ্গলঙ্গেন, 

অচ্চভচ্চজৎ মুকুল চ্চকঙ্গিার। 

 



যর্েও আজম্ব র বর্লউড আন্তজি ার্ত স্তম্বর খিার্তলাভ  ম্বরম্বি, তা েম্বেও, মুোই-এর ির্বর জগম্বতর পর্রম্ববশ অর্তমারী দেম্ব  রাজনির্ত  কুৎো র্িম্বয় 

আজও এ টি উম্বিম্বগর জায়গা। তা েম্বেও, এই শহম্বরর বার্েিা আর তাম্বেরম্ব  স্বপ্নম্ব  জায়গা র্েম্বত মুোই িগর দযমিভাম্বব বােম্বত ো া েমুম্বদ্রর 

জলস্তরম্ব  তুি  ম্বর দ বর্ল ির্েম্বয় পম্বে, ঠি  দতমিভাম্ববই, বম্বের চলর্িত্র জগম্বতর  মীরাও তাম্বের টিুঁম্ব  ো ার লোইটাম্ব  দিম্বে চম্বল যায় িা। েমস্ত 

স্তম্বরর ির্বর ভি, অস্থায়ী অর্ভম্বিতা এবং  মিচারীম্বের তের্ি  লোই আেম্বল এ  ভেুর েমম্বয় বাুঁ চা ভেুর জীবম্বির উম্বেশি দবর  ম্বর আিার এ টা 

দৃঢ়ির্তজ্ঞ িম্বচষ্টা। দযর ম অিেভাম্বব িাগলাররা তাম্বের েমস্ত আশাআ াঙ্ক্ষা চলর্িত্র র্শম্বের উপর দেম্বল র্েম্বয়ম্বি তা এই র্শম্বের েম্বে আমাম্বের র্িজস্ব 

েম্প ি ম্ব  র্িম্বয় আবার ভাবম্বত বাধি  ম্বর এবং বম্বের ির্বর জগৎ র্িম্বয় আমাম্বের অর্তর্রি  েিািবিতা বা দখালাখুর্লভাম্বব এর  াোম্বমাগত পাম্বে 

আমাম্বের দয উৎোহ তাম্ব  র্বচর্লত  ম্বর।      

 

দেবশ্রী মুখার্জি   লর্েয়া র্বের্বেিালম্বয়র র্ডপাটি ম্বমি অি র্মডল ইস্টািি, োউে এর্শয়াি অিান্ড অিার্ি াি স্টার্ডম্বজর (এমইএেএএএে) েহ ারী অধিাপ । 

র্তর্ি বম্বে হাস লঃ দমর্ ং মুর্ভজ ইি এ  ম্বলার্িয়াল র্েটি ( লর্েয়া ইউর্িভার্েিটি দিে, ২০২০) বইটির দলখ । 


