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সচূীপত্র 

 
কে অতীত...কথো কও, কতো কও – অললোক রোয় 

 ূলদব েলুখোপোধ্যোলয়র অুরুীয় মবমনেয় – মনেমল দোশ 

মবলরোলে বোঙোমলর জীবনচমরত – শকু্লো দত্ত 

সোধনোর ইমতবলৃত্ত এক সন্ন যোসী – তুমেনশভু্র  ট্টোচোর্ম 
মিলজন্দ্রনোথ ঠোকুলরর স্বপ্ন-প্রয়োণ – নলরশচন্দ্র সোেো 
অলীকবোব ুও কজ যোমতমরন্দ্রনোথ – কদবমজত্  বল যোপোাোয় 

চোর-ইয়োমর কথো : এক মচরোয়ত কথো – েললয় ুমদো 
দোলরোগো মপ্রয়নোলথর দপ্তর – প্রলসনমজৎ দোশগপু্ত 

অগ্রজ, অগ্রজ-পত্নীগণ ও রবীন্দ্রনোথ – অনোথনোথ দোস 

রবীন্দ্রনোলথর শব্দতত্ত্ব : একটি মনমবড় মবলেষণ – মেতোলী  ট্টোচোর্ম 
কোব্য-প্রণোলীলত মিলজন্দ্র- ইবোরত এবং তোর সেস্যো - েোনলবন্দ্র েলুখোপো ধ্যোয় 

রলেশচন্দ্র দলত্তর সংসোর ও সেোজ – প্রবীরকুেোর ববা 

সঞ্জীবচলন্দ্রর পোলোলেৌ : বেুেোমত্রক স্বলরর প্রমতধ্বমন – পোথমপ্রমতে চলট্টোপোধ্যোয় 

র্তীন্দ্রনোলতর েরীমচকো – কৃৃ্ ষ্ণরপূ চক্রবতী 
অতুলপ্রসোদ কসলনর গোলনর েোলো : গীমতগঞু্জ – শ্যোেোপ্রসোদ বসু 
অক্ষয়কুেোর বড়োললর এষো – েোনস েজেুদোর 

মচরোয়ত রোেোয়ণী-কথো : পুনপমোঠ – তরুণ েুলখোপোধ্যোয় 

তোরকনোথ গলুোপোধ্যোলয়র স্বণমলতো : স্বোতল্যৃ্  ও দবুমলতোয় – সুমেতো চক্রবতী 
েোনষু ও চুম্বন –এর কমব মশবরোে – অসীেকুেোর মেত্র 

এস. ওয়োলজদ আলী-র েোশলুকর দরবোর – অমনবমোণ রোয় 

েোনেয়ী গোলমস সু্কল : স্রষ্টো  ও সমৃষ্ট – সুলদব বসু 
অন্নপূণমোর েমর : নোরী-েলনর অকমথত কথন – অরনু্ধতী সুর 

েণীন্দ্রলোল বসুর রেলো – েোধবী কদ 

রেপ্রসোদ  শোস্ত্রীর কবোলনর কেলয় – মবজমল সরকোর 

র্গুো্লরর ধোরো োষ্য কুরপোলো – সুমিতো মসদ্ধো্ 

নলরন্দ্রনোথ মেত্র : পরোমজত েোনুলষর অপরোলজয় কথোকোর – মপনোকী  োদড়ুী 
একদো মবশ্রুত অধুনো মবিতৃ চরকোলশে – প্রতোপরঞ্জন েোজরো 
 ুমল নোই এখনও –  লবশ দোশ 

কপ্রেোঙু্কর আতথীর েেোস্থমবর জোতক – মচন্ময়ী েুলখোপোাোয় 

ক োলরর মশমসর কণো   ও মদবলসর শতদল : বসয়দ েুজতোল আলীর দইু নোময়কো – সলুদষ্ণো চক্রবতী 
জরোসলন্ধর কলৌেকপোট : ব্যমতক্রেী সোমেত য – অম মজৎ বল যোপোধ্যোয় 

মবষর রং কেশোলনো েীলরর আংটি : নীলোুরুীয় – নীলো েজেুদোর 

গেৃ ব ুুক্ষো  ও মেংস্র পুরুষ ব ুুক্ষোর লঘু-গরু – রোজীব কচৌধুরী 
র্বুনোশ্ব-র পটলডোঙোর পোাঁচোলী – কমনকো মবশ্বোস 



রঞ্জন-এর শীলত উলপমক্ষতো – তপন বল যোপোধ্যোয় 

র্ে দলত্তর ডোয়োরী এবং অন্যোন্য – কগোপো দত্তল ৌমেক 

অন্নদোশঙ্কর রোলয়র রত্ন  ও শ্রীেতী – সুরমজৎ দোশগুপ্ত 

দীলপন্দ্রনোথ বল যোপোধ্যোলয়র তৃতীয়  ুবন – মেেোচল চক্রবতী 
শমি চোটুলের কুলয়োতলো : বোউনু্ডললর উলড়ো খই – সীপন মবশ্বোস 

তুষোর রোলয়র ব্যোন্ডেোাোর – ইরোবোন বসরুোয় 

কদড়লশো বছলরর মবিতৃ প্রোয় বোংলো বই – সংকলন : সনু অমধকোরী 
 


