
 
 

ত্রিসঙ্গম 
TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL 

A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 
Volume: 2, Issue: iii, 21th July, 2022 

 

 

 

 

Editor in Chief 

Prof. Dipak Kumar Roy 

 

 

 

 

 

Additional services & information for 

trisangam international refereed journal (tirj) 

Can be found at: 

Journal DOI: http://doi.one /10.1750/TIRJ 

About the Journal: https://tirj.org.in/about-us/ 

Journal Editorial Board: https://tirj.org.in/editorial-board/ 

Submission Guidelines: https://tirj.org.in/author-guidelines/ 

Contact: https://tirj.org.in/contact-us/ 

_________________________________________________________ 

Published by 

ত্রিসঙ্গম 
TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL 

A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 
The online version of this article can be found at: https://tirj.org.in/ 

Office: Shiv mandir, (Near NBU Campus), Siliguri, Darjeeling, West Bengal, India -734011 

Contact email: trisangamirj@gmail.com/tirj.org.in@gmail.com Phone: +918016929279 

Associate Editor: Mr. Prasenjit Roy, Assistant Editor: Mr. Bikash Narjinary 

_________________________________________________________ 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

(CC BY-NC 4.0)  

 

 

e ISSN: 2583 – 0848   

 

https://tirj.org.in/about-us/
https://tirj.org.in/editorial-board/
https://tirj.org.in/author-guidelines/
https://tirj.org.in/contact-us/
https://tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com/tirj.org.in@gmail.com


TRISANGAM INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL 

A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

ii 
 

সূচীপি

১. প্রেম ও েতিবাদের আদ াদে শ্রীেৃষ্ণেীিতদের রাধা 
: এেতি পর্তাদ াচো :  
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৩৫. অিীন বত্যাপাধযাতয়র উপনযাতস স্বাধীনিা ও 
দদ্শভাতগর প্রভাব :  

তদ্লরুবা খািুন   ৩১৪ – ৩২৩ 

৩৬. ড. দ্ীপক চতের ‘তবভীষে’ তবতনর্মাতের আতলাতক 
:  

ড. িালু দবসরা   ৩২৪ - ৩৩১ 
৩৭. বাং া প্র ািগদের তবষয় ও তশেরীতির বাাঁেবে  
:  
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৫০. প্র াোয়ি তবজে ভটাচাদর্তর  মাদজতিহা  পাঠ 
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গুরুি :  

শুভেীপ েত্ত   ৫১১ - ৫২০ 
৫৮.  বাাংলাতদ্তশর নকতশ কাাঁথা : তচে ও দর্াতিতফর 
পযমাতলাচনা :  

দর্া. িতরকি ইসলার্   ৫২১ – ৫২৮ 
 
 

 


