
ভারতী

ভারতী ঊনিবংশ শতা�ীর �শষভাগ �থেক িবংশ
শতা�ীর �থম ভাগ পয�� �কািশত একিট বাংলা
মািসক পি�কা। পি�কািটর �থম �কাশ �াবণ
১২৮৪ ব�া� (১৮৭৭ ি��া�)। �িত�াতা-
স�াদক িছেলন রবী�নােথর বেড়াদাদা
ি�েজ�নাথ ঠাকুর। ি�েজ�নাথ �থম সাত বছর
এই পি�কার স�াদনা কেরন। পের িবিভ� সমেয়

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0


�ণ�কুমারী �দবী, িহর�য়ী �দবী, সরলা �দবী,
রবী�নাথ ঠাকুর, মিণলাল গে�াপাধ�ায়,
�সৗরী�েমাহন মুেখাপাধ�ায় �মুখ ঠাকুর
পিরবােরর সদস�রাই �ধানত এই পি�কা
স�াদনার দািয়� �হণ কেরন। ঠাকুরবািড়র
�নামধন� �লখক-�লিখকারা এই পি�কার সে�
ঘিন�ভােব যু� িছেলন। বালক পি�কািট
িকছ�কাল এই পি�কার সে� যু�ভােব �কািশত
হেয়িছল। পি�কার মুখ� উে�শ� িছল �েদশীয়
ভাষার আেলাচনা, �ােনাপাজ�ন ও ভাবসমৃি�েত
সাহায� করা। সািহত�, দশ�ন, িব�ান ইত�ািদ নানা
িবষেয় ���পূণ� �ব� �কািশত হয় এই

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95


পি�কায়। এই পি�কা �সযুেগ বি�মচ�
চে�াপাধ�ােয়র ��সমােলাচনারও দঃুসাহস �কাশ
কের। রবী�নাথ রিচত বাংলা ভাষার �থম
�ছােটাগ� "িভখািরণী" ও কিবর অন�তম
উে�খেযাগ� কীিত�  ভানুিসংহ ঠাকুেরর পদাবলী-র
কিবতা�িল এই পি�কােতই �কািশত হেয়িছল।
িবেদিশ পি�কার আদেল ভারতী পি�কায়
একািধকবার বােরায়াির উপন�াস রচনার
আেয়াজন করা হয়। এই পি�কায় �কািশত
রচনার মান অত�� উ�ত িছল। ১৯১৫ সােল
মিণলাল গে�াপাধ�ােয়র স�াদনায় এই
পি�কােক �ক� কের গেড় ওেঠ এক ত�ণ

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%80


�লখক �গা��। "ভারতী �গা��" নােম পিরিচত এই
�লখকেগা��র সদস�রা িছেলন অবনী�নাথ
ঠাকুর, �সৗরী�েমাহন মুেখাপাধ�ায়, চা�চ�
বে��াপাধ�ায়, �হেম�কুমার রায়, ��মা�ুর
আতথ�, অিসতকুমার হালদার, সেত��নাথ দ�,
ি�েজ�নারায়ণ বাগচী, চা�চ� রায়, ক�ণাধন
চে�াপাধ�ায় �মুখ। এঁরা সকেলই িছেলন রবী�
�গা��ভ��। এঁরা ছাড়াও এই পি�কায় িনয়িমত
িলখেতন �মথ �চৗধুরী, শরৎচ� চে�াপাধ�ায় ও
�মািহতলাল মজমুদার। প�াশ বছর এই
পি�কািটর অি�� িছল।

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A3_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%9A%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%A8_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A5_%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8E%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0


ভারতী পি�কার পৃ�েপাষণা ও পিরচালনার
��ে� �জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র সি�য় ভ� িমকা
িছল। �জ�ািতির�নাথ ঠাকুেরর ��ােব ১৮৭৭
সােলর জলুাই মােস (�াবণ, ১২৮৪ ব�া�)
ি�েজ�নাথ ঠাকুেরর স�াদনায় এই পি�কার
আ��কাশ ঘেট। �থম সংখ�ার স�াদকীয়

িনবে� পি�কার উে�শ� স�েক�  বলা হেয়িছল:

ইিতহাস

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A7%8B_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0


" ভারতীর উে�শ� �য িক তাহা নােমই �কাশ।
ভারতীর এক অথ� বাণী, আর এক অথ� িবদ�া,
আর এক অথ� ভারেতর অিধ�া�ী �দবতা।
বাণী�েল �েদশীয় ভাষার আেলাচনাই

আমােদর উে�শ�। িবদ�া�েল ব�ব� এই �য,
িবদ�ার দইু অ�, �ােনাপাজ�ন এবং
ভাব�� িত� । উভেয়রই সাধ�ানুসাের সহায়তা
করা আমােদর উে�শ�। �েদেশর অিধ�া�ী
�দবতা�েল ব�ব� এই �য, আেলাচনার সময়
আমরা �েদশ িবেদশ িনরেপ� হইয়া �যখান
হইেত �য �ান পাওয়া যায়, তাই নতম�েক
�হণ কিরব। িক� ভাবােলাচনার সময় আমরা



ি�েজ�নাথ ঠাকুর পি�কার স�াদক হেলও
�ধান উেদ�া�া িছেলন
�জ�ািতির�নাথই।[২]ভারতী পি�কার �থম
�কাশকােল রবী�নােথর বয়স িছল �ষােলা বছর
িতন মাস। �থম �থেকই রবী�নাথ িছেলন এই
পি�কার অন�তম �লখক। তার এই সমেয়র রচনা
ভানুিসংহ ঠাকুেরর পদাবলী-র কিবতা��,
মাইেকল মধুসূদেনর "�মঘনাদবধ কােব�র
সমােলাচনা", এবং "িভখািরণী" ও "ক�ণা" নােম

�েদশীয় ভাবেকই িবেশষ ��হদিৃ�েত
�দিখব।"[১]

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF


দিুট গ� �কািশত হয় ভারতী-�ত। উে�খ�,
"িভখািরণী" বাংলা সািহেত�র �থম �ছােটাগ�।
ভারতী পি�কার িবকােশ রবী�নােথর ভ� িমকা
তাই অন�ীকায�।

ভারতী পি�কািট দীঘ� ৫৯ বছর �ায়ী হয়। িবিভ�
সমেয় যাঁরা এই পি�কা স�াদনা কেরন তােদর
মেধ� উে�খেযাগ�: ি�েজ�নাথ ঠাকুর
(১২৮৪-১২৯০), �ণ�কুমারী �দবী (১২৯১-১৩০১),
িহর�য়ী �দবী ও সরলা �দবী (১৩০২-১৩০৪),
রবী�নাথ ঠাকুর (১৩০৫), সরলা �দবী
(১৩০৬-১৩১৪), �ণ�কুমারী �দবী (১৩১৫-১৩২১),
মিণলাল গে�াপাধ�ায় ও �সৗরী�েমাহন

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1


মুেখাপাধ�ায় (১৩২২-১৩৩০), এবং সরলা �দবী
(১৩৩১-১৩৩৩, কািত�ক)।[২]

দীঘ� ৫৯ বছেরর ইিতহােস ভারতী একািধক
স�াবনাময় �লখেকর উ�ােন সাহায� কের। সরলা
�দবী, �ণ�কুমারী �দবী, িহর�য়ী �দবী �মুখ
নারীেদর স�াদনায় িবেশষ খ�ািত অজ�ন কের
এই পি�কা। রবী�নােথর অসংখ� গান, কিবতা,
গ�, উপন�াস, নাটক ও �ব� �কািশত হয়
এখােন। �কািশত হয় �ণ�কুমারী �দবীর উপন�াস,
অবনী�নাথ ঠাকুেরর নানা রচনা, এবং �মথ
�চৗধুরীর গদ�ও। ১৩১৪ ব�াে� ভারতী

https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0


পি�কােতই �কািশত হেয়িছল শরৎচ�
চে�াপাধ�ােয়র বড়িদিদ।

১৮৭৭ সাল �থেক ১৯১৫ সাল পয�� ভারতী
পি�কার স�াদকীয় কায�ালয় িছল �জাড়াসাঁেকা
ঠাকুরবািড়েত। সরলা �দবী রামভ�জ দ�েচৗধুরীেক
িববাহ কের পা�ােব চেল যাওয়ার সময় ভারতীয়
স� �দান কের যান মিণলাল গে�াপাধ�ােয়র
হােত। ১৯১৫ সােল ঠাকুরবািড়র িঠকানা �থেক
ভারতী-র স�াদকীয় কায�ালয় উেঠ আেস ২২
সুিকয়া ি�েট (�কলাস বসু ি�ট)। নিলনীকা�
সরকােরর �লখা �থেক জানা যায় �য িতনতলা এই
বািড়িটর এক তলায় িছল কাি�ক ��স, �দাতলায়

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8E%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BF


ছাপাখানা এবং িতন তলায় িছল ভারতী-র
কায�ালয়। মিণলাল গে�াপাধ�ায় িছেলন কাি�ক
��স ও ভারতী উভেয়রই মািলক। মিণলােলর
সে� �যাগ িদেলন তার সািহিত�ক ব�ু
�সৗরী�েমাহন মুেখাপাধ�ায়। দইু ব�ুর
যু�স�াদনায় কাি�ক ��স �থেকই নবপয�ায়
ভারতী পি�কার আ��কাশ।[১] এই সময়ই এই
পি�কােক �ক� কের গেড় ওেঠ রবী�ানুসারী
ভারতী �গা��।
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