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ঘীননয চাবফনযাধী রার নাটও  বিভফনেয থনাটনওয ূঘনাফব
দানী ওভবওায
স্টেট ববনয়য বযাঘব স্টপনরা, নাটও বফবাক, যফীন্দ্র বাযতী বফশ্ববফদযারয়, বিভফে, বাযত
Abstract
Bengali Street Theatre Movement was most inspired by The China‟s „Red Theatre‟. In the
thirty-decade all over the world and in India, horrible conditions were created. In Italy,
Japan, Germany, Spanish were emerged of fascism. On 1939, September 1, World War II
began. At that time, in India there have come to come various information‟s and many plays
related to the red drama of China. These information and plays created a deep resonance in
the minds of students. Edgar Snow's 'Red Star over China' was grown up the interest to
create in such plays. Students have walked, played and performed in the villages taking with
nominal equipment, to spreading anti-Japanese sentiments in the mind of the people. They
launched raids in villages for demanding independence and against fascism, and war.
Key Words: China, Red Theatre, West Bengal, Street Theatre, Patha Natok.

আধুবনও থনাটনওয উদ্ভফ বফিং তাব্দীনত ওৃলও  শ্রবভও স্টশ্রবিয বনচস্ব ভনেয াবতয়ায বননফই আবফবূবত
নয়নঙ। স্টওান প্রনবনয়াভ ভে এয বফওল্প বননফ শুরু য়বন। মঔনই শ্রবভও আনদারন  ওৃলও আনদারন
িংকবিত নয়নঙ তঔনই নাটও নথ স্টননভ এননঙ। থনাটও তাই শ্রবভও, ওৃলও, স্টভনবত, বনমবাবতত, স্টাবলত 
বনীবিত ভানুনলয িংগ্রানভয াবতয়ায। যানেয িংওটভয় বযবিবতনত, যানেয চনবফনযাধী অাননয বফরুনে,
পযাবফানদয বফরুনে, াম্প্রদাবয়ও দাোয বফরুনে স্টদন স্টদন এয আত্মপ্রওা নয়নঙ।
আবিওায় চাতীয় ভুবিয বদনন, আয়াযরযানে বিবট বননফবও াননয বফরুনে, বওউফায় বফপ্লনফয বদনন,
ঘীনন ভুবিমুনেয বদনন, বননগ্রানদয স্টালি ভুবিয বদনন, যাবয়ায মুনেয বদনন, রাবতন আনভবযওা িংগ্রানভয বদনন,
ফািংরানদন ভুবিমুনে  অবননদবীয় িংওটওানর, ববনয়তনানভ বফনদব আক্রভনিয বফরুনে থনাটনওয অবনফামব
আবফববাফ খনটনঙ। এই াবতয়ায স্টদন স্টদন যাচননবতও স্টঘতনা বফওান ফযফহৃত নয় এননঙ। মা আচ
প্রফাভান। বিভফনে বফনলত এই ফািংরায় থনাটনওয আবফববাফ এয ফযবতক্রভ নয়।
বতবযনয দনও াযা বফনশ্ব এফিং বাযতফনলব নানা বদও বদনয় বয়াফ অফিা ততবয য়। ইতাবরনত, চাানন,
চাভবাবননত, স্টেনন পযাবফানদয উত্থান য়। এই দনওই বিভফনে থনাটনওয ূত্রাত। মায ভূর স্টপ্রযিা
এননঙ ঘীন স্টদ স্টথনও। এন াকায স্টনা-য স্টরঔা ‘স্টয োয বায ঘায়না’ (Red star over china by Edgar
Snow), এ োইন-এয ‘স্টকবযরা য়ায’  রুই স্ট্রিং- এয স্টরঔা গ্রন্থ এনদনয ঙাত্রনদয ানত আনত থানও।
ঘীননয ভুবিফাবনী ভুবিনমাোনদয নে নে নাটও ওযনতন। নাটও ওযনত বকনয় অনননও ঔুন নয়নঙ। এই
তথযগুবর তঔনওায ঙাত্রনদয ভনন কবীয আনরািন ৃবে ওনয। স্টঔান স্টথনও স্টপ্র যিা স্টনয় তাাঁযা এনদন কিনাটয
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আনদারন কনি স্টতারায চনয নঘে ন। পযাবফানদয বফরুনে, স্বাধীনতায দাবফনত এফিং মুনেয বফরুনে গ্রানভ
গ্রানভ তাাঁযা অববভান ঘারায়।
চর যায় স্টঘৌধুযী বরনঔনঙ,
‚.......এই থনাটও ওযায স্টপ্রযিা আভযা স্টফাধ য় ফাই স্টনয়বঙরাভ ঘীননয ওাঙ স্টথনও। আভযা
নিবঙরাভ, শুননবঙরাভ স্টম, ঘীননয ভুবিফাবনী আনদারননয নে নে নাটও ওনযন এফিং নাটও ওযনত
ওযনত অননও বল্পী দুভননদয ানত ঔুন নয়নঙন। ঘীননয এই দৃোন্ত আভানদয অনুপ্রাবিত ওযত।‛১
কিনাটয আনদারননয অনযতভ বথওৃৎ দয়ার ওুভানযয এওবট স্টরঔা স্টথনও আভযা চাননত াবয, ফািংরানত
ঙাত্রনদয ভনধ ঘীননয কি নাটও িংক্রান্ত নানা তথয  নাটও এনদন আনত থানও। ঘীননয কি নাটও ম্পনওব
এ কায স্টনা য-‘স্টয োয বায ঘায়না’ গ্রন্থবট নি তাাঁনদয ভনন ঐ ধযননয নাটও ওযায প্রবত আগ্র ততবয য়।
হুকরী স্টচরায ঙাত্র স্টপ ানযন দয়ার ওুভাযনও বদনয় এওবট নাটও স্টরঔান। নাটওবটয নাভ বঙর- ‘ভুবিয অববমান’
(১৯৩৮)। নাটওবট ঙাত্রযা অযা া্ট  এ ুনওন বিনক কনি গ্রানভ গ্রানভ বকনয় অববনয় ওনযন। এই নাটওবটনওই
বতবন ফািংরা স্টদনয প্রথভ কি নাটও ফনর দাবফ ওনযনঙন।
ীভা যওায বরনঔনঙন,
‚এ স্টদন ঙাত্র িংকিন কি নাটনওয ভাধযনভ কি স্টঘতনানও চাগ্রত ওযায ওানঙ এবকনয় স্টকনরন।
যাচনীবতয এওবট বনবদবে স্টেনত্র প্রনরতাযীয় ওতবনফযয াববতযও অববফযবিরূন কি নাটনওয প্রথভ
আবফববাফ ূবঘত ওযর ‘ভুবিয অববমান’ নাটওবট।‛২
দয়ার ওুভায যবঘত ‘আনরায নথ’ (১৯৩৮) নাটওবট ওযনত বকনয় ফধবভাননয বওঙু ঙাত্র স্টগ্রপ্তায ন  ওাযারুে
ন। স্টচযাবতভবয় স্টনগুনপ্তয ‘বাগা ঘাওা’ (১৯৩৬) নাটনওয ওথা চানা মায়। তনফ নাটওবট প্রনমাবচত নয়বঙর ফনর
স্টওান িংফাদ ায়া মায় বন। ১ রা স্টনেম্বয ১৯৩৯ ানর বিতীয় বফশ্বমুে শুরু য়। এই ফঙনযয স্টল বদনও
ওনয়ওবট বফশ্ববফদযারনয়য ঙাত্রযা এওত্র নয় কনি স্টতানরন ‘ইউথ ওারঘাযার ইনবেবটউট’ (Y.C.I)। এাঁযা স্টফ বওঙু
নাটও প্রনমাচনা ওনযন। এয ভনধয এওবট র বফশ্ববফদযারনয়য ঙাত্র স্টদফিত ফুয স্টরঔা নাটও ‘ইন দয াটব অপ
ঘায়না’ (ঘীননয অবযন্তনয)। বাযটুন নর নাটওবট প্রথভ অববনীত য়। ঘীননয ১৯৩৭ ানরয ‘ভানওবা স্টানরা
বিনচয’ খটনাবটনও অফরম্বন ওনয নাটওবট যবঘত নয়বঙর। এই নাটনও অববনয় ওনযন ওভর ফু, তথা ঘক্রফতবী,
যনভন যায়, যভা স্টকাস্বাভী প্রভুঔ। অববননয়য বদন দবও বননফ উবিত বঙনরন ওরওাতায ওনার স্টচনানযর।
ভেজ্জায চনয ঘীনা স্টাোয ফযফায ওযা য়। বওন্তু ঘীনা বালা না চানায চনয তা স্টছারাননা নয়বঙর উরনটা
ওনয। ঘীনা নাবফও িংনখয ভাধযনভ ঘীনা টাউন স্টথনও িংগ্র ওযা নয়বঙর ঘীনা স্টাাও-বযচ্ছদ। উনেঔয স্টম,
স্টভয় স্টভনয়নদয নাটনওয াাতার দৃনয তাাঁনদযনও বদনয় নানবয বূবভওায় অববনয় ওববনয় ওযানও ঔাযা
বানফ স্টনয়া ত। বওন্তু প্রকবতীর স্টভনয়যা অববননয় আগ্র স্টদঔায়।
স্টদঔা মানচ্ছ বিভফনেয থনাটনওয ভূর স্টপ্রযিা এননঙ ঘীন স্টথনও। স্বাধীনতা ূফবওানর ফাভন্থী ঙাত্র
আনদারননয ািংস্কৃবতও াবতয়ায বননফই এয আবফববাফ। ফািংরা থনাটও আনদারন ূত্রানতয স্টঙনন ঘীননয
ভুবিমুনেয ভয়ওায রার স্টপৌনচয রার নাটও ফবাবধও অনুপ্রাবিত ওনযবঙর। রার নাটনওয ভনতাই এনদনয ঙাত্র
স্টপ ানযন  তানদয ওারঘাযার স্টস্কায়া গুবর গ্রানভ গ্রানভ অববমান ঘাবরনয় পযাীবফনযাধী ফাতবা ঙবিনয় বদনয়বঙর।
স্টইবদও বদনয় ঘীননয রার নাটনওয স্বরূ চানা আভানদয প্রনয়াচন। আয এয ভনধয বদনয়ই বিভফনেয
থনাটনওয ঘবযত্র আভানদয ওানঙ অনায়ান উনি আনফ।
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বতবযনয দও ঘীননয চাবফনযাধী থনাটনওয দও। ১৯৩১ ানর ঘীনন এওবদনও বঘয়ািং ওাই স্টও ফাবনীয
অতযাঘায। অনযবদনও চাাবন আক্রভি। ঘীননয যাচননবতও বযবিবতনও ওনয স্টতানর বয়াফ। এই ফঙয ওবভউবনে
াবটবয িাযা বচয়ািংবনত ‘ঘাইবনচ স্টাববনয়ত বযাফবরও’ প্রবতবিত য়। এওই ফঙয ফাভন্থী নাটযবল্পীযা কনি
স্টতানরন ‘বরক অফ স্টরপট উইিং ড্রাভাবটে’। এই দরবট ভাভবয়ও ভাচ  যাচননবতও খটনা বননয় নাটও ওযনত
থানও।
স্টাববনয়ত ইউবনয়ননয ফাইনয ঘীননই রার নাটনওয দর রে রে শ্রবভও ওৃলনওয ভনধয আনরািন তুরনত
স্টনযবঙর। ১৯৩১ ানর বওয়ািংবনত নাটনওয গ্রু প্রথভ ঘারু য়। বভ য়-ওুগ-বঘ (Miss Wai-Kung-Chih)
বঙনরন People‟s Anti-Japanese Dramatic Society- এয বযঘারও। বতবন ১৯০৭ ানর Honan-এ
চন্মগ্রি ওনযবঙনরন। ১৯২৯ ানর ওবভউবনে াবটব তাাঁনও ইউনযান ািান; িানে এফিং নয ভনস্কানত বতবন
বোগ্রি ওনযন। স্টদন বপনয এন বওয়ািংবনত স্টকাবওব স্কুনরয ১০০০ স্টঙনর স্টভনয়নদয বো বদনয় লাটবট দর
কিন ওনযন। এইভয় লাটবট নাটনওয দর গ্রানভ  নয চনভত িংকবিত ওযনত ঙবিনয় নি। গ্রানভয স্টরানওযাই
তাাঁনদয ঔায়া-দায়া  মাতায়ানতয ফযফিা ওযনতন। নাটও অববননয়য ভয় ভনে স্টরঔা থাওত ‘বর এযাবি
চাাবনচ ড্রাভাবটও স্টাাইবট’। রার নাটযদনরয এইফ নাটও ফহু স্টেনত্র ীভানন্তয তবনওযা স্টদঔনতন।
১৯৩৪ ানর ভা স্টচ দগ-এয (Mao Zedong, ১৯৯৩-১৯৭৬) স্টনতৃনে ঐবতাবও দমাত্রা ফা রিং ভাঘব
িংকবিত য়। এইযওভ ঐবতাবও ভুূনতব রার স্টপৌনচয স্টকবযরা ফাবনী থনাটও বননয় গ্রানভ গ্রানভ ভানি খানট
অববনয় ওযনত থানওন। এই নাটযফাবনীনও ফরা ত রার নাটনওয দর ফা Red Theatre। ভুি ভনে স্টঔারা
আওানয নীনঘ নাটওগুবর অববনীত ত। াধাযি ভানুনলয ভনধয কিবোয প্রঘায ওযনতই তাাঁযা এই ওাচ
ওযনতন। নাটওগুবর প্রনমাচনা ওযনতন ‘চা বফনযাধী কিনাটয বভবত’। দবও বননফ উবিত থাওনতন তনযযা,
ওানিয বভবি, গ্রাভফাী  ওাযঔানায শ্রবভওযা। দবনওয এই উবিবতনও এ কায স্টনা ফনরনঙন, “Democratic
gathering”। নাটও স্টদঔায চনয স্টওান বফবনভয় ভূরয থাওত না। দবনওয ফায চনয স্টওান বনবদবে আন থাওত
না। ুযননা ভবদয প্রােনি, নদীয তীনয খান বযা ভানি এই নাটওগুবর অববনীত ত। এই স্টয বথনয়টায বীত
ন্ত্রস্ত াধাযি ভানুনলয ভনন চাবকনয় তুরত আা।
Edger Snow রার নাটও ম্পনওব ফরনত বকনয় বরনঔনঙন,
“What surprised me about these dramatic „clubs‟ was that, equipped with so little, they
were able to meet a genuine social need. They had the scantest properties and costumes, yet
with these primitive materials they managed to produce the authentic illusion of drama. The
players only their food and clothing and small living allowances, but they studied every day,
like all Communists, and they believed themselves to be working for China and the Chinese
people. They slept anywhere, cheerfully ate what was provided for them, walked long
distances from village to village.”৩

চাাবনয আক্রভনিয বফরুনে চন াধাযনিয প্রবতনযাধ কনি তুরনত এই নাটযদরগুবরয অফদান
অনস্বীওামব। বরট ফুযনযায ম্পাদও স্টরা পু (Lu Fu), বরন ু া (Lin Thu-Han), বরনবয়া (Lin Piao)
প্রভুঔ প্রথভ াবযয স্টনতৃফৃনদয নে বননয় ভা স্টম দগ (Mao Tse-tung) এওনে ভাবটনত ফন এই নাটওগুবর
স্টদনঔনঙন। এইভনয়য ওনয়ওবট বফঔযাত নাটও র— ‘অন দয পায়াবযিং রাইন’, ‘অন দয ফযাঙ্কা অফ দয স্টায়ািং
স্টা’, ‘অযানযে দয স্টেইটাব’, ‘চাাবনচ স্টভাোঘ’, ‘দয ফযাটর অফ বিংব া’, ‘পাইনার ববক্টবয’, ‘বড্রভ অফ
ববিং’, ব নপে অফ দয ববনরচ’ প্রবৃবত।
Edger Snow বরনঔনঙন,
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“Across the stage was a big pink curtain of silk, with the words “people‟s AntiJapanese Dramatic Society‟ in Chinese characters as well as Latinized Chinese,
which the Reds were promoting to hasten mass education. The program was to last
three hours. It proved to be a combination of play lets, dancing, singing, and
pantomime – a kind of variety show, or vaudeville, given unity by two central
themes: anti-Nipponism and revolution. It was full of overt propaganda and the
props were primitive.”৪

স্টয বথনয়টানযয এই ওভবওাণ্ড ফািংরায ঙাত্র স্টপ ানযননও বীলিবানফ প্রবাবফত ওনযবঙর। ঙাত্রযা াভানয
উওযি বননয় গ্রানভয য গ্রাভ স্টাঁনটনঙন, অববনয় ওনযনঙন, কান স্টক নয়নঙন শুধুভাত্র স্টদফাীয ভনন চাবফনযাধী
ভননাবাফ ঙবিনয় স্টদয়ায চনয।
১৯৩৭ ানর ‘ভানওবা স্টানরা বিনচয’ (Marco Polo Bridge) খটনাবট চাাননয প্রবত ঘীননয ূিব ভাত্রায়
চাবফনযাধী ভননাবাফ কবীযতয ওনয। এই খটনায এও ভানয ভনধয ‘ভানওবা স্টানরা বিনচয’ খটনায বযনপ্রবেনত
যবঘত য় „Defend Marco Polo Bridge‟ নাটও। ১৩বট চাবফনযাধী নাটযদর াযা স্টদন চাবফনযাধী
ভননাবাফ কনি তুরনত এবকনয় আন। বওঙু দর ািংাইনত (Shanghai) আয বওঙু দর স্টদনয বফববন্ন িানন
চাবফনযাধী নাটনওয ভনধয বদনয় ভানুলনও িংখফে ওযনত স্টঘো ওনয। ১৩ ব নম্বয ১৯৩৭ ানর Guo Moruoয বাবতনে হুনফই (Hubei) প্রনদনয Hankou-স্টত কবিত য় „All-China Anti-Japanese Federation
of Dramatists‟। History Textbooks and the Wars in Asia: Divided Memories গ্রনন্থ চানা মায়,
“The Marco Polo Bridge Incident (Lugouqiao Shibian) marked the beginning of
Japan‟s full-scale invasion of China 1937 and followed a pattern similar to the
earlier, the Manchurian Incident. . . the Japanese troops manufactured the Marco
Polo Bridge Incident, occupied Marco Polo Bridge, the gateway from Beijing to the
hinterland, and surrounded the city of Beijing (known today as Beijing). Japan used
the Marco Polo Bridge Incident as a starting point for launching an all-out against
China…”৫

এই নাটয আনদারননয য বববি ওনযই ১৯৩৪-৩৫ ানর রিং ভাঘব ঘরাওারীন ঘীননয ানব প্রনদনয
ইনয়নানন কনি নি িায়ী নাটয প্রবেি স্টওন্দ্র। স্টঔাননই ১৯৪২ ানরয স্টভ ভান ভা স্টম দগ াবতয  বল্প
বফলনয় ইনয়নান স্টপাযানভ তাাঁয ঐবতাবও ফিৃতা স্টদন। বতবন ফনরনঙন,
“In our struggle for the liberation of the Chinese people there are various fronts,
two of which are: the civilians‟ front and the soldiers‟ front, or the cultural front
and the military front. To defeat the enemy we must rely primarily on armed troops.
But this is not enough; we also need a cultural army which is absolutely
indispensable for our own unity and the defeat of the enemy. Since the May 4
Movement of 1919 this cultural army has taken shape in China and has contributed
to the Chinese revolution by gradually reducing the domain and weakening the
influence of feudal culture and of comrador culture which serves imperialist
aggression.”৬
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ইনয়নান ফিৃতায় ভা স্টচ দগ স্বীওায ওনযবঙনরন, বভবরটাবয িনিয ভনতা ািংস্কৃবতও িি বঙর আয এওবট
িি। চন ভুবিয স্টেনত্র দুই িিই উনেঔনমাকয বূবভওা ারন ওনযবঙর। ফািংরা থনাটও আনদারন এঔান স্টথনওই
স্টপ্রযিা রাব ওনয। বাযতফনলবয ঙাত্র স্টপ ানযন  তানদয ওারঘাযার স্টস্কায়া গুবর গ্রানভ গ্রানভ অববমান ঘাবরনয়
পযাীবফনযাধী ফাতবা ঙবিনয় স্টদয়।
১৯৪৯ ানরয অনক্টাফয ভান চন কিতাবন্ত্রও বফপ্লনফয ভনধয বদনয় ঘীনন প্রবতিা ায় বর বযাফবরও অপ
ঘায়না। এই বযফতবনন এই নাটযদরগুবরয বূবভওা গুরুেূিব বঙর। এ কায স্টনা এই ফযাানয বঙনরন এওভত, বতবন
বরনঔনঙন,
“There was no more powerful weapon of propaganda in the Communist
movement than the Reds‟ dramatic troupes, and none more subtly
manipulated.”৭
ঘীননয এই ‘স্টয বথনয়টায’ ফািংরা থনাটনওয বববিপ্রস্তয ওনযবঙর। ঘীননয কিনাটযওভবীযা স্টলাকান তুনরবঙনরন
‘স্টব দয স্টনন থ্রু াভা’। তাাঁযা বননচনদযনও নাটযওভবী ফরনতন না ফরনতন ‘নাটযনবনও’। বঘনন স্টই ভয় এাঁনদয
িংঔযা বঙর প্রায় দুই রে। ১৯৩৮ ানর ঘীনা নাটনওয উৎফ বদফ ১০ অনক্টাফযনও চাতীয় ঙুবটয বদন বানফ
স্টখালিা ওযা য়। এইফ িংফাদ এ স্টদনয প্রকবতীর ঙাত্র মুফানদয ভনধয বীলিবানফ অনুনপ্রযিা স্টদয়। ফািংরা
থনাটনওয বথওৃৎ দয়ারওুভায তাাঁয স্টরঔানত তা উনেঔ ওনযনঙন। স্টইভয় ঘীননয চাবফনযাধী ফহু নাটও
এনদন আনত থানও। এইযওভ এওবট নাটও বঙর ‘স্টস্ট্রঞ্জ বভবটিং’ (Strange Meeting)। নাটওবট বরনঔবঙনরন
ঘীননয রার নাটনওয উদীয়ভান স্টরবঔওা বতগ বরগ (Ting Ling)। ১৯৪৩ ানরয ২৫ স্টভ স্টফাম্বাইনয়য ভািয়াবয
বফদযারয় নর ওবভউবনে াবটবয ািংস্কৃবতও াঔা বানফ কিনাটয িংখ কনি িায নয স্টফাম্বাইনয়য কিনাটয িংখ
ঘীননয কিনাটও ‘স্টস্ট্রঞ্জ বভবটিং’ ইিংনযবচনত অববনয় ওনযন। ঐ ফঙযই কিনাটয স্টথনও প্রওাবত য় দুবট ইিংনযবচ
নাটও ‘স্টফায ঘায়না’  ‘স্টপায ওভনয ’। ১৯৪২ ানরয ৭ চুরাই ঘীন বদফ উরনে ঙাত্র স্টপ ানযন ুওান্ত
বট্টাঘামব যবঘত ‘চাাননও রুঔনত নফ’ (১৯৪২) নাটওবট অববনয় ওনয। এই নাটওবট রার নাটনওয অনুনপ্রযিায়
গ্রানভ গ্রানভ, ানট ভানি অববনীত য়। ঙাত্র স্টপ ানযন ওরওাতায চািা স্টচরায় বকনয় এই নাটও অববনয় ওনযন।
‘চাাননও রুঔনত নফ’ (১৯৪২) নাটনওয াাাব ‘যাচফদীনদয ভুবি ঘাই’ (১৯৪২)  ‘প্রবতনযাধ’ (১৯৪২)
নাটওগুবর অববনীত য়। ভবিুয ীভানন্ত চাান আক্রভনিয ভয়  ুওান্ত বট্টাঘামব এওবট নাটও বরনঔ বঙনরন।
নাটওবটয নাভ চানা মায়বন। ১৯৪৪ ানরয স্টভ-চুন ভান আাভ ভ্রভনিয ভয় ওরওাতায ঙাত্র স্টপ ানযন এই
নাটওবট অববনয় ওনযন। ১৯৪২ ানরয চুরাই ভান ফবযার স্টচরায ঘতুথব নেরননয প্রওায ভানফন ূনিবদু
দবস্তদানযয চাবফনযাধী নাটও ‘নতোয প্রবতনাধ’ (৩যা আকে ১৯৪২)  ুনফাধ স্টখানলয ‘ওিবপুবরয াও’
(১৯৪২-৪৩) নাটও দুবট অববনীত য়। ১৬  ১৭ অনক্টাফয ফবযার স্টচরায ১৪ বট গ্রানভ  ঘনট্টাগ্রানভ প্রায় ১০
াচায ভানুনলয াভনন ‘ওিবপুবরয াও’ (১৯৪২-৪৩) নাটওবট অববনীত য়। ১৭ অনক্টাফয পবটওা গ্রানভয
চবভদায ফাবিনত অববনীত য় ‘চাাননও রুঔনত নফ’ নাটওবট। ১৯৪২ ানরই পযাবফানদয বফরুনে ‘এও ’
(১৯৪২-৪৩) নাটওবট অববনয় ওনযন ঙাত্র স্টপ ানযন।
তথযূত্র:
১। যায়নঘৌধুযী চর, গ্রু বথনয়টায, ৯ ফলব ২ িংঔযা, ৃ ১৭৩-১৭৪
২। যওায ীভা, নথয নাটও, প্রভা, ৃ ২১
৩। Snow Edger, Red Theatre Jan Cohen-Cruz, Redical Street Performance: An
International Anthology, Routledge, 05-Nov-2013, p.29
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৫। Gi- Wook Shin, Daniel C. Sneider, History Textbooks and the wars in Asia: Divided
Memories, Routledge, 11-Feb-2011, P. 142
৬। Zedond Mao, Talks at the Yeanan Forum on Art and Literature (May !942), Mao
Zedong: His Thoughts and Works, Mukherjee Subrata, Ramaswamy Sushila, Deep
and Deep Publications, 01-Jan-1998 p. 225
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