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বর্তমান সমাজে নারী শিক্ষার অগ্রগশর্: একটি 

পর্ তজবক্ষণ 

 

গ োপোল চন্দ্র গেন 

 

 বর্তমোন েমোজ বযবস্থোয় একটি গুরুত্বপূর্ ত আললোচচর্ চবষয় হল নোরী চিক্ষো। প্রোচীন ভোরর্বলষ ত নোরীর স্থোন চিল 

উচুলর্ এবং অর্যন্তেম্মোলনর। গে যুল র নোরী পুরুলষর মলযয গকোলনো গভদ চিল নো ।লে যুল  নোরীলদর গবদ পোলে 

অচযকোর চিল এমন চক র্োরো যলেও অংিগ্রহর্ করলর্ পোরলর্ন। নোরীলদর উপনয়লন অংি গ্রহলর্র অচযকোর 

চিল।শুযু র্োই নয় গুরু লৃহ বেবোেকোললর্ো াঁরো ব্রহ্মচয তও পোলন করলর্ পোরলর্ন। প্রোচীন েমোজ বযবস্থোয় 

বোলযচববোহ প্রথোর গর্মন প্রচলন  চিলনো। অথব তলবলদ বলো হলয়লি গয িোত্রী জীবন গিষ নো হলল কুমোরীলদর চববোহ 

গদওয়ো হর্ নো। 

র্লব চহন্দ ুযুল র অবেোলনর পর েমোলজ নোরীলদর চিক্ষোবযবস্থো গিোচনীয় হলয় উলেচিল । মুেচলম যুল  নোনো 

রকম রোজননচর্ক কোরলন নোরীরো চিক্ষোর েুলযো  গথলক অলনকিোই বঞ্চির্ হলয় পল়ে। প্রোচীন যুল র নোরী চিক্ষোর 

যলথষ্ট অবদোন থোকললও মযয যুল  এলে র্োর চকিুিো েমোচি ঘলি । চকন্তু বর্তমোন যুল  নোরী চিক্ষোর ওপর চবলিষ 

গুরুত্ব গদওয়োয় পুনরোয় নোরী চিক্ষোর চবস্তোর ঘলি চলললি।  

 

Objectives of women education:- 

নোরী চিক্ষোর একটি গুরুত্বপূর্ ত চবষয়নোরী চিক্ষো অবলহচলর্ হলল েমোজ দুব তল হলয় পল়ে। আর একমোত্র নোরী 

চিক্ষোর উন্নয়ন হললই একটি িঞ্চিিোলী েমোজ  ল়ে ওলে। এই চদক গথলক নোরী চিক্ষোর চবলিষ কর্গুচল উলেিয 

রলয়লি এগুচল হল-- 

 

1) নোরী চিক্ষোয় নোরীলদর মলযয আত্মচবশ্বোে  ল়ে গর্োলল আত্মময তোদো বঞৃ্চি করলর্ ও আত্ম েলচর্নর্ো েৃটষ্টলর্ 

েোহোযয কলর। 

2) নোরী চিক্ষোর অপর একটি উলেিয হল চনলজলদর েম্পলকতর (দদচহক ও গযৌনর্ো চবষয়ক) েটেক যোরর্ো  ল়ে 

রু্ললর্ েোহোযয কলর। 
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3) এই চিক্ষোর একটি অনযর্ম উলেিয হল গকোলনো চবষলয় চেিোন্ত গনওয়ো ও পোরস্পচরক আললোচনো কলর 

গকোলনো চবষয় েম্পলকত গপৌৌঁিোলনোর ক্ষমর্ো চবকোি ঘিোয়। 

4)  চনজ অচযকোর েম্পলকত েলচর্নর্ো বঞৃ্চি কলর চনরক্ষরর্ো দরূ করলর্ েোহোযয কলর। 

5) নোরীলদর চোকুরী বো কোলজর বোজোর এর উপলযো ী েোন প্রযুঞ্চি র্ দক্ষর্ো ও গকৌিললর অচযকোরী কলর ল়ে 

গর্োলোও নোরী চিক্ষোর গুরুত্বপূর্ ত উলেিয। 

6) েোমোঞ্চজক চবচভন্ন অনষু্ঠোন ও কম তেূচচলর্ নোরীরো যোলর্ েঞ্চিয়ভোলব অংিগ্রহর্ করলর্ পোলর,র্োর উপলযো ী 

কলর  ল়ে গর্োলো। 

এিো়েোও কম ত েংস্থোলনর জনয নোরী চিক্ষো, পচরবোলরর েুরক্ষোর জনয নোরী চিক্ষো, েন্তোনলদর চিক্ষোদোলনর জনয 

নোরী চিক্ষো, গদি  েলনর জনয নোরী চিক্ষো, েোমোঞ্চজক েলচর্ন গনর জনয নোরী চিক্ষো প্রভৃচর্ নোরী চিক্ষোর 

গুরুত্বপূর্ ত উলেিয। 

 

Statement of verious commission for women education:- 

নোরী চিক্ষোর গক্ষলত্র চবচভন্ন কচমিলনর েুপোচরিগুললো েম্পলকত এখন চনলে েংচক্ষি আললোচনো করো হললো - 

 

1)Radhakrishnan commission(1948-49): 

নোরী চিক্ষো েম্বলে রোযোকৃষ্ণন কচমিলনর েুপোচরি কলরলিন র্োহললো- 

১) েহচিক্ষো কললজগুচললর্ গমলয়লদর জনয প্রলয়োজনীয় েুলযো -েুচবযোর বযবস্থো করলর্ হলব। 

২) গমলয়লদর চিক্ষো লোলভর েুলযো  বঞৃ্চি করলর্ হলব। 

৩) নোরী ও পুরুলষর চিক্ষোর গক্ষলত্র কর্গুচল চবলিষ েোদৃিয থোকললও গমলয়লদর জনয চবলিষ যরলনর চিক্ষোর 

বযবস্থো করলর্ হলব। 

৪) েমোলজর নো চরক ও নোরী চহলেলব গমলয়রো যোলর্ উপযুি ময তোদো পোয় গেচদলক লক্ষ রোখলর্ হলব। 

 

2)Mudaliar commission (1952-54): 

নোরী চিক্ষোর উন্নয়ন করলর্ মুদোচলয়োর কচমিলনর েুপোচরি গুচল হল 

১) গিলল গমলয়লদর একই প্রকোর চিক্ষো গদওয়ো প্রলয়োজন। 

২) গমলয়লদর চবদযোলয় গযখোলন েহচিক্ষো বযবস্থো আলি গেখোলন গমলয়লদর জনয  োহতস্থয চবেোন পোলের বযবস্থো 

করলর্ হলব। 

৩) প্রলয়োজন অনুেোলর রোজয েরকোরলক গমলয়লদর জনয পথৃক চবদযোলয় স্থোপন করলর্ হলব। 

৪) গমলয়লদর জনয পোেযেূচচলর্ েং ীর্, কলো ইর্যোচদ চবষয় অনুলমোচদর্ করোর েুপোচরি কলরন। 

৫) গিলল গমলয়লদর পোেিলম যোলর্ একই হয় গেচদলক লক্ষ রোখলর্ হলব। 
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3) Kothari commission(1964-66): 

নোরী চিক্ষোর উন্নয়লনর জনয গকোেোচর কচমিন গয েকল েুপোচরি কলরলিন র্োহললো– 

১) আ োমী কলয়ক বির গমলয়লদর চিক্ষো কম তেূচচর ওপর চবলিষ গুরুত্ব চদলর্ হলব। 

২) স্ত্রী পুরুলষর চিক্ষোর পোথ তকয যথোিলম কচমলয় আনলর্ হলব। 

৩) গমলয়লদর চিক্ষোর বযোপোলর চবলিষ কর্গুচল পচরকল্পনো চনলর্ হলব। 

৪) এগুললোলক গুরুত্ব অনুেোলর আচথ তক েোহোযয চদলর্ হলব। 

৫) গমলয়লদর চিক্ষোর বযোপোলর র্ত্ত্বোবযোন করোর জনয রোজয ও গকন্দ্রীয় স্তলর চবলিষ েং েন  ল়ে রু্ললর্ হলব। 

৬) স্থোনীয় চোচহদো অনুেোলর গমলয়লদর জনয কললজ প্রচর্ষ্ঠো করলর্ হলব।  

৭) স্নোর্লকোত্তর স্তলর গমলয়লদর পথৃক্ বযবস্থোর প্রলয়োজন। 

 

Recommendation of veriouscommittes for women's education:- 

নোরী চিক্ষো অনয উন্নর্ কলল্প গযমন চবচভন্ন কচমিন  ল়ে উলেলি গর্মচন চকিু কচমটি  ল়ে উলেলি আর গেই 

কচমটি গুচল হল- 

 

1) National committee  of women's education(1958): 

নোরী চিক্ষোর েোমচগ্রক চদক পয তোললোচনো করোর জনয দ ূ তোবোই গদিমুখ গযেব েুপোচরলির কথো বলললিন র্ো হল- 

১) নোরীচিক্ষোলক জোর্ীয় েমেযো চহলেলব চচচির্ করলর্ হলব। 

২) র্োর জনয েুদৃঢ় ও পদলক্ষপ গ্রহর্ করলর্ হলব। 

৩) নোরী চিক্ষোর জনয গকন্দ্রস্থল একটি জোর্ীয় পচরষদ এবং রোজয স্তলরর অনুরূপ একটি পষ তদ  েন করলর্ হলব 

। 

৪) নোরী চিক্ষোর বযোপোলর েরকোরলক পরোমি ত দোলনর জনয একজন যুগ্ম চিক্ষো উপলদষ্টো চনলয়ো  করলর্ হলব। 

৫) চিক্ষোর প্রচর্ গমলয়লদর উৎেোচহর্ করোর জনয বচৃত্তর বযবস্থো করলর্ হলব। 

 

2) HansaMehta committee (1961): 

নোরী চিক্ষো েম্বলে হংে গমলহর্ো কচমটি েুপোচরি গ্রহর্ কলরলিন র্ো চনলে রু্লল যরো হললো- 

1) প্রোথচমক চবদযোলয় েহচিক্ষো বযবস্থো গ্রহর্ করলর্ হলব। 

2) গিলললমলয়লদর েংখযো র্ পোথ তকয দরূ করলর্ হলব। 

3)  র্োর জনয গমলয়লদর চিক্ষোর প্রেোর ঘিোলর্ হলব। 

4)  প্রোথচমক স্তলরর গিলললমলয়লদর পোেযিম একই থোকলব। 

5)  গমলয়লদর কোচর চর ও বচৃত্ত চিক্ষোর বযবস্থো করলর্ হলব। 

6)  মোযযচমক চবদযোলয় ও কলললজর চিক্ষক চিচক্ষকো চনলয়ো  করলর্ হলব। 
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3) BhaktaVatsalam committee(1963): 

নোরী চিক্ষো েম্বলে ভিবৎেল কচমটিলর্ গযেব েপুোচরি করো হলয়লি র্ো চনলে রু্লল যরো হললো- 

১) নোরী চিক্ষোর জনয জন লর্র েোহোযয গবেরকোচর প্রচর্ষ্ঠোন  ল়ে রু্ললর্ হলব। 

২)গ্রোম অিললর চিচক্ষকো ও িোত্রীলদর জনয িোত্রীবোলের বযবস্থো করলর্ হলব। 

৩) েংেোরী মচহলোলদর জনয গ্রোলম আংচিক েমলয়র জনয চিক্ষোর বযবস্থো করলর্ হলব। 

৪) চবদযোললয় বোচলকো পচরদি তক চনলয়ো  করলর্ হলব। যোলর্ কলর চিক্ষোর মোলনোন্নয়ন হয় এবং অপচয় ও 

অনুন্নয়ন  নো হয়।  

 

Contribution of indian scholars of the spread of women's education:- 

ভোরর্বলষ তর নোরী চিক্ষোর উন্নয়লনর জনয চবচভন্ন চিক্ষোবতৃ্ত মনীষী র্ চবলিষ ভূচমকো পোলন কলরলিন র্োলদর 

মলযয চবলিষ কলয়কজন এর অবদোন চনলে আললোচনো করো হল - 

 

1) IswarChandraVidyasagar's contribution of women's education: 

স্ত্রীচিক্ষো চবস্তোলর চবদযোেো লরর আগ্রহ চিল  ভীর। চহন্দ ু েমোলজর গেই যুল  যখন মোনুলষর চবশ্বোে চিল 

গলখোপ়েো চিখলল স্ত্রীললোলকর আেু দবযবয অচনবোয ত। র্খন েমস্ত কুেংস্কোরলক অলজয় পুরুষ উলপক্ষো কলর স্ত্রী 

চিক্ষোর চবস্তোলর র্োর উৎেোহ ও প্রলচষ্টো চিল অক্লোন্ত। স্ত্রী চিক্ষো চবস্তোলরর জনয চর্চন হু চল, গমচদনীপুর ও বয তমোন 

গজলোর স্ত্রীচিক্ষো েঞ্চম্মলনী  েন কলরন। চর্চন চিলমল জলুভনোইল গেোেোইটির েলে যুি গথলক নোরীলদর েোচব তক 

উন্নয়লনর েলচষ্ট চিললন। ঈশ্বরচন্দ্র চবদযোেো র আিো কলরচিললন গয র্োর প্রচর্টষ্ঠর্ চবদযোলয়টি ভোরর্ েরকোলরর 

আচথ তক েোহোযয পোলবন। চকন্তু এক বির অচর্বোচহর্ হলর্ নো হলর্ই চর্চন বুঝলর্ পোলরন ভোরর্ েরকোর আচথ তক 

েোহোযয করলর্ অচনচু্ছক। এচদলক বোচলকো চবদযোললয়র চিক্ষকলদর গবর্ন পোলচ্ছন নো র্খন চর্চন গলখোললচখ 

কলর ভোরর্ েরকোলরর কোি গথলক একবোলরর মলর্ো গবর্ন পোন। র্োরপর চবদযোেো র মহোিয়চবদযোলয় চোচললয় 

যোবোর জনয এবং প্রচর্টি চবদযোললয়র আচথ তক েমেযোর েমোযোলনর জনয নোরী চিক্ষো ভোন্ডোর  েন কলরন। 

 

2) Contribution of Raja Ram Mohan Roy on women's education : 

 

নোরী চিক্ষোর গক্ষলত্র রোজো রোমলমোহন রোলয়র অবদোন চবলিষ র্োৎপয তপূর্ ত। চহন্দলুদর মলযয নোরী চিক্ষোর প্রেোলর 

গুরুত্বপূর্ ত ভূচমকো পোলন কলরন অজস্র প্রবে চর্চন। চললখ গদখোন গয প্রোচীন ভোরলর্র নোরী চিক্ষোর প্রচলন চিল 

নো। বরং েমোলজ নোরীরো কর্িো ময তোদোপূর্ ত আেন লোভ কলরচিললন, গবৌি যলম তর প্রচোলর, গকৌচলনয প্রথোর প্রেোলর 

এবং মুেচলম িোেন কোলল চকভোলব নোনো ঘোর্ প্রচর্ঘোলর্ নোরী চিক্ষো বোযোপ্রোি হলয়লি। চর্চন পুনরোয় আযুচনক 

ভোরলর্ নোরী চিক্ষোর প্রেোলরর জনয গজোর গদন। নোরী চিক্ষো প্রেোলরর উলেলিয চর্চন প্রচর্ষ্ঠোন স্থোপন কলরচিললন 

এবং অনযলদরও নোরী চিক্ষোর গকন্দ্র স্থোপলন অনুপ্রোচর্র্ কলরচিললন। 
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3) Swami Vivekanand contribution to women's education : 

চবলবকোনন্দ স্ত্রী চিক্ষোর ওপর যলথষ্ট গুরুত্ব চদলয়চিললন। চর্চন বোচলকোলদর জনয গ্রোলম গ্রোলমর পোেিোলো প্রচর্ষ্ঠো 

কলরন। র্োলদর চিচক্ষর্ করলর্ বলললিন কোরর্ গমলয়রো চিচক্ষর্ নো হলল একটি জোচর্ েু টের্ হলর্ পোলর নো। 

এই প্রেলে চর্চন বলললিন- 

‘It is in the hand of education and pious mother that great man are born.’1  

 

র্ো াঁর মলর্ পোশ্চোলর্যর নোরী হললো পত্নী আর প্রোলচয চর্চন হললন জননী। চবলবকোনলন্দর মলর্, নোরী চিক্ষো দীক্ষো 

চচরত্র রোমোয়লন বচর্ তর্ েীর্োলদবীর মলর্ো, নয় হলবন র্োলদর আদি ত অনুকরর্ীয়। চর্চন গমলয়লদর জনয 

পোেযিলমর গযেব চবষয় রোখোর কথো বলললিন গেগুললো হললো যম ত, চিক্ষো, চিল্প, চবেোন,  োহতস্থযচবেোন ও রোন্নো 

ইর্যোচদ। র্ো াঁর মলর্, গমলয়রো অলনযর েোহোযয িো়েোই চনলজর েমেযো চনলজরোই গমিোলর্ পোরলব। পৃচথবীর অনয 

গদলির গমলয়লদর রু্লনোয় এ গদলির গমলয়রো গকোন অংলি কম নয়। এইজনয চবলবকোনন্দ বলললিন গয ‘একদল 

ব্রহ্মচোচরর্ী গমলয়লদর চিক্ষো চদলবন’। 2 

 

4)Gandiji's contribution to women's education: 

 োেীজীর নোরী চিক্ষোর উপর যলথষ্ট গুরুত্ব চদলয়চিললন। এই জনয চর্চন বলললিন - 

‘Women are the mothers ofthe race. Woman should not be an instrument of pleasure. They should 

be regarded as mans  helpmate’.3  

অথ তোৎ নোরী হললো জোচর্র মোর্ো, নোরী শুযুমোত্র প্রিোচন্ত লোলভর উপকরর্ নয়। র্োলদর পুরুলষর েোহোযযকোরী 

ভূচমকো পোলন করো উচচর্। পরোমি তদোর্োর চদক গথলক নোরী ও পুরুষ গযলহরু্ েমোন, গেলহরু্ র্োলদর যথোথ ত চিক্ষো 

প্রদোন করলর্ হলব। এই প্রেলে চর্চন বলললিন- 

‘Man and woman are of equal rank, but they are not identical. They are a peeress pair being 

supplementary to one another, each help the other. So that without the one the existence of other 

cannot be conceived and  therefore it follows  as a necessary corollary from those fact s that anything 

that will impair the states of either of them will involve the equal, ruin of them’. 4 

 

The problem of women's education: 

চিক্ষো গক্ষলত্র নোরীলদর েমোন অচযকোর আইন র্ ভোলব স্বীকৃর্ হললও অচযকোলরর গক্ষলত্র বহু েমেযো রলয় গ লি। 

গেই েমেযোগুললো হললো- 

১) কুেংস্কোর। 

২) েোমোঞ্চজক রক্ষর্িীলর্ো । 

৩) বোলযচববোহ। 

৪) চনরক্ষর অচভভোবক। 

৫) যোর্োয়োলর্র েুচবযো। 
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৬) অপচয় ও অনুন্নয়ন । 

৭) অচভভোবকলদর উদোেীনর্ো। 

 

The solution of the problem of women's education: 

নোরী চিক্ষো প্রচোলরর জনয গয েমস্ত েমেযো লক্ষয করো যোয় র্োর েমোযোন গুচল হল- 

১) অপচয় ও উন্নয়নলবোয। 

২) গমলয়লদর জনয পথৃক চবদযোলয় স্থোপন। 

৩) অচভভোবকলদর উৎেোহ দোন। 

৪) েংস্কোর করো দবচচত্রযপূর্ ত পোেিম। 

৫) পয তোি গিৌচো োলরর বযবস্থো করো। 

৬) অনবর্চনক নোরী চিক্ষোর বযবস্থো করো। 

৭) মচহলো চিক্ষক চনলয়োল র বযবস্থো করো। 

৮) িোত্রীবোলের বযবস্থো করো। 

Government Initiatives For The Development Of Women’s Education: 

                                                                                                                            

ভোরর্বলষ ত নোরী চিক্ষো উন্নয়লনর জনয রোজয ও গকন্দ্রীয় েরকোর েমোন ভূচমকো পোলন কলরলি চনলে এলদর 

পদলক্ষপ গুচল রু্লল যরো হললো– 

 

A) Step Taken by The State Government for The Development of Women's Education: 
 

1)  Mohila Sangho 
2)  Kanyashree Sheme 
3)  Ruposhri Scheme 
4)  Swami Vivekananda Scholarship 
5)  Minority Scholarship  
6)  Uttar Kanya Scholarship 
7)  Jagdish Chandra Bose Scholarship 
 

 

B) Step Taken by The Central Government for The Development of Women's Education 
 

1)  Digital Gender Atlas  
2)  Sarva Shiksha Abhiyan 
3)  Uddaon 
4)  Beti Bachao Beti Padhao Scheme 
5)  Dhanlakshmi Scheme 
6)  National Program for Education of Girls at Elementary Level 
7)  Single Girl Child Scholarship  
8)  Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme  
9)  National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education 
10)  Sakshar Bharat Mission for Female Literacy 
11)  Sukanya Samriddhi Scheme 
 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                             © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 9 September 2020 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2009564 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 4399 
 

 

              পচরলিলষ আমরো বললর্ পোচর প্রোচীনকোল গথলকই নোরী চিক্ষোর প্রচলন চিল। চকন্তু মযযযুল র মুেচলম 

িোেন বযবস্থোয় এর অগ্র চর্ খোচনকিো কলম গ ললও আযুচনক যুল র চবে্রৃ্চর্ বঞৃ্চি গপলয়লি। বর্তমোলন নোরীরো 

আর েমোলজ অবলহলোর পোত্রী নন। র্োরো েমোনর্োলল পুরুলষর কোাঁলয কোাঁয চমচললয় চনলজলদর অচযকোর আদোলয় 

েঞ্চিয় ভূচমকো পোলন করলি। েরকোর নোনোভোলব নোরী চিক্ষোর প্রচর্ দৃটষ্ট প্রযোন করলিন। র্লব জনেোযোরলর্র 

েচদচ্ছো ও আগ্রহ এবং েরকোলরর উদোর মলনোভোব থোকললই নোরী চিক্ষোর অগ্র চর্ র্থো উন্নয়ন েম্ভব হলব এ 

চবষলয় গকোন েলন্দহ নোই । 

 

উৎস শনজদতিাবলী 

১) মহোন চিক্ষোচবদ  োলনর কথো, ডঃ অচভঞ্চজৎ কুমোর পোল, ক্লোচেক পোবচললকিন, গকোলকোর্ো, পষৃ্ঠো নং 52  

২) র্লদব পষৃ্ঠো নং 54 

৩) র্লদব পষৃ্ঠো নং 62 

৪) র্লদব পষৃ্ঠো নং 63 

 

গ্রন্থপঞ্জি শনজদতিাবলী 

মহোন চিক্ষোচবদ  োলনর কথো, ডঃ অচভঞ্চজৎ কুমোর পোল, ক্লোচেক পোবচললকিন, গকোলকোর্ো,2014 

স্বোমী চবলবকোনলন্দর বোর্ী ও রচনো, (পিমখন্ড), উলবোযন কোয তোলয়, কলকোর্ো, 1369 

 ভোরর্ীয় চিক্ষোর চবকোি ও েমেযো, ডঃ িরৎ চলটোপোযযোয়, চনউ গেন্ট্রোল বুক এলজঞ্চি, কলকোর্ো,1994 

 ভোরর্ীয় চিক্ষো র্লত্ত্বর রূপোয়র্, ডঃ িরৎ চলটোপোযযোয়, চনউ বুক এলজঞ্চি, কলকোর্ো,1993 

 ভোরর্ীয় চিক্ষোর রূপলরখো, ভঞ্চিভূষর্ ভিো, অ-আ-ক-খ প্রকোিনী, কলকোর্ো,2005 

 ভোরলর্র চিক্ষো ও চিক্ষোর ভোরর্োয়ন, েুিীল রোয়, গেোমো বুক এলজঞ্চি,কলকোর্ো,2001 

 চিক্ষর্ প্রেলে ভোরর্ীয় চিক্ষোর ইচর্হোে, গ ৌ়ে দোে, বযোনোঞ্চজত পোবচললকিন, কলকোর্ো,1984 

আযুচনক ভোরলর্র চিক্ষোর যোরো, ডক্টর চদলীপ কুমোর েোকুর, গিখ হোচমদুল হক, রীর্ো 

পোবচললকিন,কলকোর্ো,2009 ভোরর্ীয় চিক্ষো ইচর্হোলের রূপলরখো, ডক্টর নুরুল ইেলোম, শ্রীযর প্রকোিনী, 

কলকোর্ো. 2017 

চিক্ষো দি তলনর রূপলরখো, অচভঞ্চজৎ কুমোর পোল, ক্লোচেক বুক, কলকোর্ো, 2010  
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