সোহিত্য সন্ধ্যো -

বিবিষ্ট কথাসাবিবযিক িীর্ষ
ন্দু
ে মুর্ াপাধ্িার়্ের সর্ে সাবিযি কমিাো
ে
কথোসোহিহত্যক
শীর্ষন্দু
ে
মুর্ োপোধ্যোর়্ের
সোর্থ
আগামী ৩০ য়ি জুন্
িবন্িার বিত্কি ৪ িাে

শীর্ষন্দ
ে ু
মুর্ োপোধ্যায় এর
সাথে সাহিত্য সন্ধ্য
────
জে র্কর সর্ে সরাসবর
সাক্ষার্যর সুিণ সু
ে র্োগ!
────

বিবিষ্ট কথাসাবিবযিক িীর্ষন্দু
ে মুর্ াপাধ্িার়্ের জন্ম ১৯৩৫ সার্ের ২রা নর্েম্বর,
িাাংোর্ের্ির ম়েমনবসাংি জজো়ে। জে ার্ন যাাঁর জীির্নর প্রথম এগার্রা িছর
কার্ে। োরয বিোর্গর সম়ে, যাাঁর পবরিার কেকাযা চর্ে আর্স। এই সম়ে
জরেওর়্ের্য চাকুরীরয বপযার সর্ে বযবন বিিার, পশ্চিমিে ও আসার্মর বিবেন্ন
স্থার্ন যাাঁর জীিন অবযিাবিয কর্রন। িীর্ষন্দু
ে মুর্ াপাধ্িা়ে জকাচবিিার্রর
বের্টাবর়ো কর্েজ জথর্ক মাধ্িবমক বিক্ষা সম্পন্ন কর্রন এিাং কেকাযা
বিশ্ববিেিােয়ে িাাংো়ে স্নাযর্কাত্তর বিবির জন্য পড়াশুন্া কর্রন। বযবন একটে
বিেিাের়্ের বিক্ষক বির্সর্ি যাাঁর কমজীিন
ে
শুরু কর্রন। িীর্ষন্দু
ে মুর্ াপাধ্িার়্ের
প্রথম গল্প জেযরে বির্রানার্ম ১৯৫৯ সার্ে জেি পশ্চিকা়ে প্রকাবিয ি়ে। সায
িছর পর্র ঐ একই পশ্চিকার পূজািাবষকীর্য
ে
ঘুণ জপাকা নামক যার প্রথম
উপনিাস প্রকাবিয ি়ে। জছাের্ের জনি জে া যার প্রথম উপনিাস মর্নাজর্ের
অে্েুয িাব়ি। িযেমার্ন বযবন আনন্দিাজার পশ্চিকা ও জেি পশ্চিকার সর্ে
জব়িয।
পুরস্কারঃ িীর্ষন্দু
ে মুর্ াপাধ্িা়ে মানিজবমন উপনিার্সর জনি সাবিযি আকার্েবম
পুরস্কার পান। আরও পুরস্কার্রর মর্ধ্ি রর়্ের্ছ বিদ্যাসাগর পুরস্কার (বিশু সাবিত্যয
অিদ্াত্ন্র জন্য) আন্ন্দ পুরস্কার (১৯৭৩ ও ১৯৯০) জীিন্িযপী সাবিযয সম্মান্,
২০১৪ - "পািবিিাস অযান্ড
স
িুক য়সিাস বগল্ড"
স
প্রদ্ত্ত।
টেবে এিাং চেশ্চিিঃ যাাঁর পাযািঘর কাবিবন্টি বসত্ন্মা িত্েত্ে। এ োড়া দ্ূরিীন্,
মত্ন্াজত্দ্র অদ্্ভুয িাবড়, িক্সার রযন্, ঝিত্ির ধাত্র িাবড়, ন্ৃবসিংি রিসয, ইযযাবদ্
কাবিবন্ বন্ত্ে টিবভ বসবরোি িত্েত্ে । সম্প্রবয যাাঁর উপন্যাস 'মান্িজবমন্'
অিিম্বত্ন্ িািংিাত্দ্ত্ি ন্ািক তযবর িত্ে। এ োড়াও বসত্ন্মা িত্েত্ে যাাঁর িির
ন্াত্ম য়গাত্েন্দা চবরত্রটি বন্ত্ে।

আর়্োজর্নঃ িাাংো
সাবিযি সাংসে, জমের্িান ে
────

যাবর ঃ ৩০ জি জুন ২০১৮
স্থানঃ Oakleigh Mechanics
Hall. 142-144 Drummond
St, Oakleigh,Vic 3166
সম়েঃ বির্কে ৪-৬ো

────
আপনার্ের সিান্ধি উপবস্থবয
কামি
প্রর্িি মূেি – ১০ িোর

────
য োগোয োগঃ অরিন্দম য ৌধুিী:
0407318303; তরুণ ভট্টো ো ্ য:
0447355503; তুরিন যে:
0433321727; নোিোয়ণ ব্যোনোর্জী:
0421698994; রনরিল সমোদ্দোি:
0409017240; প্রতীশ ব্যন্দযোপোধযোয়:
0419346785; মনর্জুি যমোিযশে
য ৌধুিী: 0407958194; িঞ্জন গুপ্ত:
0417130070; লুৎফি িিমোন িোন:
0425843632; মুরনি আিযমে িোন:
0403087689;

────

www.bssmelbourne.com.au

