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সূচীপ8 

 

কিবতা 
নীের9নাথ চ;বত<, শ> েঘাষ, অেলাকরBন দাশCD, EণবGমার মেুখাপাধ �ায়, 
শরৎGমার মেুখাপাধ �ায়, মণী9 CD, অরিণ বসু, সংযুIা বেJ �াপাধ �ায়, শ �ামলবরণ 
সাহা, সKিয়তা GLু, তীথ�Mর দাশ পুরকায়N, EবালGমার বসু, সুদীপ বসু, েপৗেলামী 
েসনCD, অংPমান কর। 

 

নীল িদগেR এখন ম �ািজক 

সুমR মেুখাপাধ �ায় – েযখােন কিবতা থােম 

 

আরও কিবতা 
শামীম েরজ, েসবRী েঘাষ, অভীক মজমুদার, রজেত9 মেুখাপাধ �ায়, অণ�ব পLা, 
েটাকন ঠাGর, PW বেJ �াপাধ �ায়, অিভিজৎ েবরা, সিXতা বসু, িতেলা�মা বসু। 

 

আিম কীরকম ভােব েবেঁচ আিছ 

রাণা রায়েচৗধুরী – কলকা[ 

 

অণ ুনাটক 

সুদীD েভৗিমক – সাহস, ;াRদশ<, লাভ বাড�  
 

অনবুাদ কিবতা 
নবনীতা েদবেসন – হাইG Gিড় 

 

Eব\ 

পিব8 সরকার – বাংলা ভাষা এখন 

 



গ- 

Eেচত CD – বিৃ]র েফাঁটায় আেলা 
 

সুনীল গে'াপাধ �ায় _ারক বIৃতা 
%পন চ;বত< – Wমর েপেয়িছ শে` : শে`র Wম, কিবর Wমণ 

িচaয় Cহ – কৃি�বাস সুনীল গে'াপাধ �ায় %ামর বIৃতা 
 

েশেষর কিবতা 
িনয়াজলু হক, সুিজত দাস, GRল মেুখাপাধ �ায়, িচরিBৎ সামR, %াতী রােয়েচৗধুরী, 
সুজয় দ�, অলেকশ দ�রায়, সংযম পাল, েbতা চ;বত<, অিভেষক মেুখাপাধ �ায়, 
অনপুম মেুখাপাধ �ায়, মণৃাল বসুেচৗধুরী, Eণব চেcাপাধ �ায়, নয়ন রায়, েদবায়ুধধ 
চেcাপাধ �ায়, অিদিত বসুরায়, Eিমতা েভৗিমক, েসামনাথ েদ, জয়R েদবdত েচৗধুরী, 
সুদিeণা , িবbিজৎ লােয়ক, ঋক অমতৃ, জয়R িবbাস, %াগত িম8, েছাটন েদ, 
অিভgপ মেুখাপাধ �ায়, gপক সান �াল, অিমত, নবGমার েপাhার, শাbতী সান �াল, 
িততাস বেJ �াপাধ �ায়, শিI Giকার, সুজাতা রায়, PেভJ ু েঘাষ, েতৗিসফ হক, 
উদয়ন ভcাচায�, আফজল আিল, অনপুম ভcাচায�, অিমত সাহা, Pভম চ;বত<, 
রজতকািR িসংহেচৗধুরী, মaৃয় েভৗিমক, Eীিত সান �াল, িনতাইিবেনাদ পািরয়া, রkা 
েঘাষ, Eদীপ চ;বত<, কল �াণ চেcাপাধ �ায়, চয়ন েভৗিমক, রথীন বেJ �াপাধ �ায়, সBয় 
ঋিষ, েসিলম মLল, সতী9 অিধকারী, িশবশংকর পাল, েসৗরভ মুখািজ� , আিদেদব 
মেুখাপাধ �ায়, তaয় ভcাচায�, lপক েগা%ামী, িশখা কম�কার, েসানালী দ�, ফারহানা 
সুলতানা, িEতম দাস। 

 

স"াদেকর কলেম – %াতী গে'াপাধ �ায় 

দলু�ভ সুনীল – সুনীল গে'াপাধ �ােয়র িতনm কিবতা 


