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 িৃন্দািন বিশ্বাস – অযাবসস্ট্যান্ট শোকিসর, িিরমপুর গালজস েকলজ, পবিমিঙ্গ  
 মমেী দাস -  গকিষে, িাাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদযালয়, আসাম 
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