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বিখ্যাত িাাংলা প্রহসন
1. প্রশ্ন: অমৃতলাল িসু (১৮৫৩-১৯২৯) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: বিিাহ বিভ্রাট, সম্মবত সঙ্কট, িালা পাবন, িািু, এিািার, বিৌমা, গ্রাময বিভ্রাট, িাহিা িাবতি,
খ্াস দখ্ল, ব ানরর উপর িাটপাব়ি, বিসবমস, াটু নযয ও িা়ি–বযয, তাজ্জি িযাপার, িৃ পননর ধন।
2. প্রশ্ন: বিবরশ ন্দ্র ব াষ (১৮৪৪-১৯১২) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: সপ্তমীনত বিসর্জন, বিবিি িার্ার, ি়িবদননর িিবশস, সভ্যতার পান্ডা |
3. প্রশ্ন: বর্যাবতবরন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: বিবিৎ র্লনযাি, (১৮৭২), এমন িমজ আর িরি না (১৮৭৭), হঠাৎ নিাি (১৮৮৪), বহনত
বিপরীত (১৮৮৬), দান়ে পন়ি দারগ্রহ।
4. প্রশ্ন: রামনারা়েন তিজ রত্ন এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: বযমন িমজ বতমন ফল (১৯৭৯ িঙ্গাব্দ), উভ়্ে সঙ্কট (১৯৬৯), ক্ষু দান (১৯৬৯)।
5. প্রশ্ন: মাইনিল মধুসুধন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৪) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: এনিই বি িনল সভ্যতা (১৮৬০), িুন়িা শাবলনির ান়ি বরা (১৮৬০)।
6. প্রশ্ন: মীর বমাশারফ বহানসন( ১৮৪৭-১৯১২) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: এর উপা়ে বি( ১৮৭৫), ভ্াই, ভ্াই এই বতা াই (১৮৯৯), ফাাঁস িাির্, এবি (১৮৯৯)।
7. প্রশ্ন: রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: বিিনের খ্াতা (১৮৯৭), িযঙ্গ বিৌতু ি (১৯০৭), হাসয বিৌতু ি ( ১৯০৭), ব রকুমার সভ্া
(১৯২৬), বশষ রক্ষা ( ১৯২৮)।
8. প্রশ্ন: দীনিন্ধু বমত্র( ১৮৩০-১৮৭৩) এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: সধিার এিাদশী (১৮৬৬), বিন়ে পািলা িুন়িা ( ১৮৬৬), র্ামাই িাবরি ( ১৮৭২)।

9. প্রশ্ন: বিনর্ন্দ্রলাল রা়ে এর প্রহসননর নাম বি বি ?
উ: িবি অিতার (১৮৯৫), বিরহ ( ১৮৯৭), এযহস্পশজ (১৯০০), প্রা়েবিত্ত ( ১৯০২)।

অমৃতলাল িসু
উইবিবপবি়ো, মুক্ত বিশ্বনিাষ বথনি
অমৃতলাল বসু (১৭ই এবপ্রল, ১৮৫৩- ২রা র্ুলাই, ১৯২৯) বিটিশ আমনলর িাঙাবল
নাটযিার ও নাটয অবভ্ননতা। তার র্ন্ম হন়েবিল িলিাতা়ে। নাটি র না এিাং নাটযাবভ্নন়ে
সাফনলযর র্নয র্নসাধারনের িানি রসরার্ নানম খ্যাত বিনলন। বিবরশ ন্দ্র ব াষ ও অনধজন্দনু শখ্র
মুস্তফীর উৎসানহ বতবন নযাশনাল, বগ্রট নযাশনাল, বগ্রট নযাশনাল অনপরা বিাম্পাবন, বিঙ্গল, স্টার,
বমনাভ্জ া ইতযাবদ রঙ্গমনি সুনানমর সানথ অবভ্ন়ে িনরন। িলিাতা বিশ্ববিদযাল়ে
িতৃজ ি জগৎ্ তারিণী পদক লাভ্ িনরন। বিবশষ্ট বশক্ষাবিদ ও প্রথম িাঙাবল মবহলা
এম.এ ন্দ্রমুখ্ী িসু তার সম্পবিজ ত বিান।

বশক্ষার্ীিন[উৎস সম্পাদনা]
বতবন িলিাতার িম্বুবল়োনটালা িঙ্গ বিদযালন়ে িালযবশক্ষা সম্পন্ন িনরন। এরপর বিিু
সমন়ের র্নয বহন্দু স্কু নল প়িানশানা িরার পর বতবন ১৮৬৯ সানল বর্নানরল অ্যাসেম্বলিজ
ইন্সটিটিউশন থেসে এন্ট্রান্স পাশ েসেন। এেপে দুই বছে েিোতা থেলিেযাি
েসিসজ লিলেৎোশাসে পডাসশানা েসেন। লতলন োশীসত থ ালেওপযালে লনস়ে
পডাসশানা েসেন।
েেজীবন[উৎে
ম
েম্পাদনা]

লেছু েেস়েে জনয থ ালেওপযালে িিমাে পে লতলন েেোেী লিলেৎেে ল োসব
থ ািম সে়োে যান। স্বল্প েেস়েে জনয পুলিশ লবভাসেও োজ েসেসছন। লতলন ১৮৭২
োসিে ৭ই লিসেম্বে থজাডাোাঁসোসত েধুেূদন োনযাসিে বালডসত "নীিদপণম নািসে
অ্লভন়ে েসেন। পসে নযাশনাি, থেি নযাশনাি, থেি নযাশনাি অ্সপো থোম্পালন,
লেনাভমা, স্টাে, থবঙ্গি প্রভৃ লত েঙ্গেসে অ্লভন়ে েসেন। লতলন থোি িলিশটি েন্থ
েিনা েসেসছন, যাসদে েসধয থিৌত্রিশটি সিা নািে। তাে উসিখসযােয নািেগুসিা
সে তরুিতা (১৮৯১), লবোতা বা লবজ়ে বেন্ত (১৮৯৩), লেশিন্দ্র (১৮৯৯),
এবং আদশ বন্
ম ধু (১৯০০)। প্র েন েিনা়ে লেদ্ধ স্ত সিও লতলন এসত েক্ষণশীিতাে
পলেি়ে লদস়েসছন। নােী লশক্ষা ও নােী স্বাধীনতাসে বযঙ্গ েসে লতলন তাজ্জব
বযাপাে প্র েন েিনা েসেন। এোোে প্র েসন লনিু জালতে ইংসেত্রজ লশক্ষাে
লবরুসদ্ধ তীব্র লবদ্রুপ েসেন। এছাডা োিাপালন প্র েসন ল ন্দুসদে েেুদ্রযািা
এবং বাবু প্র েসন থদসশে প্রেলতশীি োোত্রজে আসন্দািসনে পলেেৃত

ব্রহ্মেোজসে লনস়ে বযঙ্গ েসেন।
েেোজ উপালধ[উৎে েম্পাদনা]

ােযেোত্মে নািযেিনাে জনয লতলন স্বসদশবােীে োসছ "েেোজ" উপালধ
থপস়েলছসিন। ইংিযাসেে যুবোসজে আেেন উপিসক্ষ উলেি জেদানসন্দে বালডসত
অ্নুটিত ঘিনাসে বযঙ্গ েসে েলিত নাটিো পলেিািনাে জনয আদািসত দত্রিত ন।
এই বযাপাসে েেোে েোলভনস়েে জনয ১৮৭৬ েসন আইন েিনা েসে।

উসিখসযােয নািে[উৎে েম্পাদনা]
তাে েলিত েসন্থে েংখযা িলিশ এবং তাে েসধয নািে থিৌত্রিশ। এে েসধয
উসিখসযােযঃ









লতিতপণম ,
লববা লবভ্রাি,
তরুিতা (১৮৯১)
খােদখি
বযাপীোলবদা়ে,
লবোতা বা লবজ়েবেন্ত (১৮৯৩)
লেশিন্দ্র (১৮৯৯)
আদশ বন্
ম ধু (১৯০০) প্রভৃ লত।











প্র েন েিনা়ে অ্তযন্ত পােদশী লছসিন। তাে েস়েেটি প্র েসনে নাে:
তাজ্জব বযাপাে
োিাপালন
বাবু
এোোে
থিাসেে উপে বািপালে (১৮৭৬)
লতিতপণম (১৮৮১)
লিেলেশ (১৮৮৩)
িািুসজয ও বাাঁডুসজয (১৯০৪)

