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সূচীপ0 

 

পি0কার কথা 
স�াদকীয় 

 

2রণ 

অেশাক েসেনর কথা – সুদী5 কিবরাজ 

সংেযাগ িব7েয়াগা�াঃ িমিহর েসন;5 

 

সং<ৃিত সমাচার 

েগা> ও িহ@Aুবাদী রাজনীিত – রাজ&মার চBবতC 
িশDেদর েফল করােল িক আমরা পাস করব ? – সুশীল সমাজপিত 

আদশ	হীন েলালুপতার রাজনীিত – সু&মার >জ 

লালু7সাদ সাউ-এর ছিব – সJীব চে"াপাধ �ায় 

 

পুLক সমােলাচনা 
েস আিম েয আিম নই – েদবািশস রায়েচৗধুরী 
মহাযুেN ভারেতর কOPর – স@ীপন েসন 

মহাভারেতর নারী/ চির0 – Rপণ	া দS 

 

7বT 

রUকরবী – েবাধ েথেক সৃি�েত / বীজ েথেক অVুের – অেশাক ভাদড়ুী 
েব �ামেকস – শরিদ@ ুবনাম গণমাধ �ম – অনািমকা দাস 

বাংলা গX সািহেত � ভূতকথা – পরYরা ও পিরবত	 মানতা 
ঋ[ সু@র বে@ �াপাধ �ায় 

অ\র িশX, এক] েখাঁজ – িহরণ িম0 

_া`েনতা েকশবচa ও বটতলা – 7বীর&মার ৈবদ � 



স5েকা]র ভারতভূিম – ি�েজaনাটেক িহ@-ুমসুলমান – মলয় রি\ত 

 

;d কিবতা 
অিনতা অিeেহা0ী, নীলাJন হাজরা, েগৗতম সরকার 

েBাড়প0 7সf – েযৗনতা 
েযৗনতার তg-দাশ	িনক আেলাচনা – েhাত  - েhাত-িবেরাধী সমস �া - এণা\ী িম0 

7সf েযৗনতা – অপ7চার ও 7কৃত িশ\া –ইaিজৎ বে@ �াপাধ �ায় 

সা\াৎকার মােস	ল িসিjk – জয়� নাগ 

 

কিবতা 
েসানালী দS, সাধন বসাক, সু_ত ছাটুই, শ �ামল &মার েঘাষ 

7বT 

রাম-স �াম-যদ-ুমধু, আধুিনক গান এবং জৈনক হিরদাস পাল- উৎপল চBবতC 
বাঙািল সSায় বাঙােলর ইিতবSৃ – েসৗেমন চBবতC 
সo  খুয়ানা – দি\ণ আেমিরকার 7থম নারীবাদী কিব – েসানালী দS 

পিpম পু>িলয়ার িবেয়র গােনর কাব �মলূ � ও ভাষাগত ৈবিশ� � – েগৗতম &মার 
ম'ল 

গভীর িনজ	 ন অTকাের – একজন মানেুষর গX – রfনকাি� জানা 
িফের েদখা   নীিতন েবাস – ত>ণ েসন 

রম �রচনা ভূেতাকািহিন – তনজু িনেয়াগী 
 

গX 

েকেরািসেনর ল �া�প-সুমন ধারা 
q �ান িচৎ - েদবািশস দাস 

হাওয়া কী বেলিছল – মেনাজ েদ িনেয়াগী 
েখাঁজ – উমাদাস ভ"াচায	 
 

েশষ েলখা 
কথেকর কািহিন – েম ইেয়ন 


