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সচূীপত্র 

 
পনিকার কর্া 
সম্পাদকীয় 

সংগীত নবর্য়ক প্রবন্ধ : 

শনুন, কবল শনুন : অনরন্দম চিবতী, ছড়াডুনব – অনরন্দম চিবতী 
রসাস্বাদননর প্রক্ষাপনে রাগরানগণীর লেনণনবভাজন – একটি ভাবনা : নকনশার চিবতী 
উননশ শতনকর কনবওয়ালানদর গান – অঞ্জন লসন 

আমানদর উচ্চাঙ্গ সংগীত : তখন, এখন ও উত্তর-আুননক – স্বপনকুমার বনন্দ যাপাাায় 

রাগরানগণীর ভাব  ও রবীন্দ্রনানর্র গান : অভ্র বসু 
র্াত্রাপালার গাননর পর্ষাবনৃত্ত : প্রভাতকুমার দাস 

বাংলা ছনবর গানদনরয়া : অতন ুচিবতী 
বেতলার গান : একটি অচনচষ ত সংসীতধারা : অদ্রীশ নবশ্বাস 

নবট লস্  উপাখ্যান : শনুভাদয় দাশগপু্ত 

বাংলা গান, বাাঁকবদল  ও ব্যানন্ডর গান : সনুপ্রয় রায় 

ঘনড়নত একো-চনিশ : নবশ্বনার্ দাস 

প্রর্নুি   ও সংগীত : জয় সরকার 

 
লিাড়পত্র ১ 

গায়ক   ও গান 

নকছু গাননর ছনব : জটিনলশ্বর মুনখাপাধ্যায় 

ধ্রুপদী সংগীনতর পরম্পরা : আমার ব্যনিগত অনভঞতাতা : পনন্ডত লগৌতম রায় 

লজ যানতনরন্দ্র রমনত্রর সংগীতরচনা : নবজীবননর গান ও অন্যান্য : লদবানশস রায়নচৌধুরী 
এক ভুনল র্াওয়া নশল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্ষ : উৎপল চিবতী 
 
সংগীত নবর্য়ক প্রবন্ধ ২ 

বাঙানল মসুনলম নববাহ অনষু্ঠাননর গান : কামরজু্জামান 

ভাটির লদনশ গাজন ভাো লদনলর গান : লগৌতম কুমার দাস 

নভন্ন লগানত্র অন্য র্াত্রা – লজন ওয়াইনয়র রবীন্দ্রসংগীত চচষ া : লদবায়ুব চনট্টাপাধ্যায় 

দইু গান, দইু র্ুগ : এক নারী - সন্দীপন লসন 

আধনুনক  বাংলা গান –এর নববতষন – অভীক 

ভূনম  ও চন্দ্রনবন্দ ুবনাম বাংলা গাননর নবশ্বায়ন – নীলাঞ্জন গুপ্ত 

 

লিাড়পত্র ২ 

প্রসঙ্গ : পুরাতন বাংলা গান (পুনমুষদ্রণ) – রানজ যশ্বর নমত্র 



পুরাতন বাংলা গান, ননধবুাবুর গাননর উৎস : কনয়কটি উপাদন, বাংলা গাননর আনদপবষ : উননশ 
শতনকর বাংলা গান, রবীন্দ্র-অভ ুযদনয়র প্রাাানল বাংলার সংগীত, গীনতকার সানহনত যক লহনমন্দ্রকুমার 
রায়, বাংলা গানন অশ্লীলতা 
 
লিাড়পত্র ৩ 

নজঞতাাসা ও মতামত 

ঞতাানপ্রকাশ লঘাঘ 

অনল চনট্টাপাধ্যায় 

 
সাক্ষাৎকার 

সনলল লচৌধরুী : অনুরাধা রায় 

লহমন্ত মুনখাপাধ্যায় : অনুরাধা রায় 

মনুখামনুখ কবীর সুমন : সুনপ্রয় রায় 

 
 
 


