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সূচীপ� 

 

স�াদকীয় 

"ব: 

মধ %িদেন গান ব: কের পািখ – ইরবান বসুরায় 

মহাকািব %ক উপন %াস ও ধীের বেহ ডন – রিবন পাল 

গােনর কােছ – Aশতী েসন 

বীভৎস মজা – িপনাকী ভাদড়ুী 
Cািদিমর নেবাকেভর উপন %াস েলািলতা – শ %ামাপদ বেD %াপাধ %ায় 

রেমন আচােয র কিবতার েদশ-িবেদশ – েদবারিথ িম� 

েজ %ািতির� নDীর গF: একG পাঠ পিতি�য়া – িফটক চাঁদ েঘাষ 

ঔপন %ািসক নারায়ণ গেOাপাধ %ােয়র আেলাকপণ া – সােহলা খাতুন 

মহানদী : চলমান জীবেনর আখ %ান – শ�া ভPাচায  (বসু) 

জSশতবেষ -ইসমত চুগতাই – Tণ াভ বালা 
সুনীল গেOাপাধ %ােয়র েছাটগF – পাUলী মুখাজV 
েবতার নাটেক িচSয় রায় – িনিখলরWন "ামািণক 

মরমী কিব েXয়ােরর সবুেজর অিভযান – সুিমতা ব %ানাজV 
সাZিতক উপন %ােস পিরেবশ িবপ[তা – িব\িজৎ পা]া 
রলাঁ বা^। (Roland Barthes) – আমল বেD %াপাধ %ায় 

উপন %াস ভাবনা, বাত া : ি"য় অি"য় কথা – রবীন পাল 

 

গF 

েস – অিনতা অি`েহা�ী 
েহেজমিণ – িহরaয় গেOাপাধ %ায় 



তনয়ার অসুখ – ধির�ী েগাTামী 
পরবােস – অসীমা পাল / িবতাংস – তারকনাথ Ab 

উজান েcাত – রমা েশঠ েদ / নীল সংলাপ – িবদ ু%ৎ িব\াস 

 

কিবতা 
জগিদ� ম]ল, দীপক কর, সে�াষ মুেখাপাধ %ায়, কলম মুেখাপাধ %ায়, "ণব বসু রায়, 
সুিমতা দাসমজমুদার, তাপস রায়, িদেব %Dু েঘাষ, কমল ঘড়া, ফুdরা মুেখাপাধ %ায়, 
অনীক Ab, মিল েগােমজ েভৗিমক, েগৗরশংকর বেD %াপাধ %ায়, শাওন নDী, মfয়া 
ইসলাম, সু"ভাত সরকার, অAণ পাঠক। 

 

আনুবাদ 

দেুটা হাত (গF) – ইgত চুগতাই (অনু. অAণা মুেখাপাধ %ায় 

েমােরাগ লড়াই (গF) – আিনম কািলম (অনু. নীলাWন হাজরা) 

নােবা (গF) – গ %ািiেয়ল গািস য়া মােক স (অনু. মWেুলখা েবরা) 

িসমন-দ % েবােভায়ার-এর িচj (জাঁ পল সাত -েক েলখা) (অনু. তপতী রাfত 

খুয়াল রােমান িখেমেনজ-এর কিবতা (অনু. েসানালী দk এবং অনু. েদিবকা বসু) 

িবষl বস�(উপন %াস) পাি�ক মিদয়ােনা (অনু. অংmর সাহা) 

 

পুnক পয ােলাচনা 
সাZিতক েছাটগF: জীবেনর বfবণ  েকালাজ – মুনমুন েঘাষ 

নতুন গF । আoপিরচয়। দহনজাত। বাpহীন। অ�লVন 

শীতলার জাগরণ পালা – িশেবDু মা[া 
কিব ভূেম� �হ ে�াড়প� 

ভূেম� �হর কিবতা 
সােফা-র কিবতা (ভাষা�র : ভূেম� �হ) 

ভুেম� �েহর gিৃত চারণ – জগিদ� ম]ল 

িপতামহ কথা বেলা : ভুেম� �হ-র জীবন ও কিবতা – রণিজৎ দাশ 

ভূেম� �হর কিবতার rs উkর পুAষ – বীতেশাক ভPাচায  
কিবতাকার ভূেম� �হ – েদবািশস ভPাচায  
সংিtu জীবন ও rsপিW 

 

"vদ – িহরণ িম� 


