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২৭. দাশ, জীবনানn : ‘জীবনানn দােশর কাবয্সমg’; (সmা.) েkt gp; ভারিব; 
পনুমুর্dণ— ৈবশাখ ১৪১১, eিpল ২০০৪; কলকাতা-৭৩ 

২৮. ঐ : ‘জীবনানn দােশর ে  কিবতা’; ভারিব; দশম মdুণ— াবণ ১৪১০, আগs 
২০০৩; কলকাতা-৭৩   

২৯. ঐ : ‘েবলা aেবলা কালেবলা’; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ— মাঘ ১৪০৫, জাnয়াির 
১৯৯৯; কলকাতা ৭০০০৭৩ 

৩০. ঐ : ‘rপসী বাংলা’, িসগেনট েpস, eকাদশ সংsরণ— ফাlনু ১৩৮৫, কলকাতা ২৩ 

৩১. দাশ, িশিশরkমার : ‘aবলpু চতুথর্ চরণ’, কািরগর, pথম কািরগর সংsরণ— জাnয়াির 
২০১১, কলকাতা ৭০০ ০০৪ 

৩২. দাশgp, aিমতাভ : ‘aিমতাভ দাশgpর ে  কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, চতুথর্ 
সংsরণ— জনু ২০০৮, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৩৩. দাশgp, aেলাকর ন : ‘েদবীেক sােনর ঘের নg েদেখ’; pিতভাস; pথম pিতভাস 
সংsরণ— বiেমলা, জাnয়াির, ২০০৪; কলকাতা-৭০০০০২ 

৩৪. পtী, পেূণর্nd : ‘পেূণর্nd পtীর ে  কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ— াবণ ১৪০৯ 
আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৩৫. বs, uৎপলkমার : ‘sখ-dঃেখর সাথী’; সpিষর্ pকাশন; িdতীয় সংsরণ— eিpল, 
২০০৬; ীরামপরু, hগলী  

৩৬. বs, নীলািdেশখর : ‘িহিপ iনেটেলk চুয়ালs  o anাn কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; 
িdতীয় সংsরণ— aেkাবর ২০০০, আি ন ১৪০৭; কলকাতা ৭০০ ০৭৩  

৩৭. মজমুদার, েমািহতলাল : ‘েমািহতলাল মজমুদােরর কাবয্সংgহ’; (সmা.) ভবেতাষ দt; 
ভারিব; pথম pকাশ— েপৗষ ১৪০৪, িডেসmর ১৯৯৭; কলকাতা-৭৩   

৩৮. মNল, sবীর : ‘িনবর্ািচত কিবতা’, aিভযান পাবিলশাসর্, pথম pকাশ— ৩০ আগs  
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২০১২, বনমালীপরু বারাসাত কলকাতা 

৩৯. িমt, েpেমnd : ‘কিবতাসমg’, (সmা.) sরিজৎ দাশgp, িসগেনট েpস, pথম 
সংsরণ— জাnয়াির ২০১৫, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

৪০. ঐ : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ— মাঘ ১৪০৭, জাnয়াির ২০০১; 
কলকাতা ৭০০০৭৩    

৪১. মsুাফা, েসিলম : ‘েদবতার anেরােধ’, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— জাnয়ারী 
২০০৩, আগরতলা-৭৯৯০০৭  

৪২. রায়, তারাপদ : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; পনুমুর্dণ— মাঘ ১৪২১, জাnয়াির 
২০১৫; কলকাতা ৭০০০৭৩     

৪৩. রায়, তুষার : ‘তুষার রােয়র কাবয্সংgহ’; ভারিব; (সmা.) aজয় নাগ; pথম pকাশ— 
মাঘ ১৪০৯, জাnয়াির ২০০৩, কলকাতা-৭৩   

৪৪. র য্াঁেবা : ‘নরেক eক ঋতু’; (an.) েলাকনাথ ভTাচাযর্; eবং মশুােয়রা িdতীয় সংsরণ— 
ৈবশাখ ১৪১৯, eিpল ২০১২; কলকাতা ৭০০০৭৩ 

৪৫. লােয়ক, িব িজৎ : ‘unাদ anকােরর েভতর’, নাটমিnর, pথম pকাশ— কলকাতা 
বiেমলা ২০০৭, পrুিলয়া 

৪৬. শিহdlাহ, rd মহুmদ : ‘rd মহুmদ শিহdlাহর েpেমর কিবতা’, akর pকাশনী, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০১৩, ঢাকা ১১০০ 

৪৭. ীজাত : ‘uড়n সব েজাকার’, আনn, িdতীয় মdুণ— েফbrয়াির ২০০৪, কলকাতা-৯ 

৪৮. িসংহ, আবীর : ‘aপণর্া দাশgp’, কিবকথা, বiেমলা ’৯৯ 

৪৯. িসংহ, কিবতা : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; ততৃীয় সংsরণ— ৈবশাখ ১৪১৬, 
eিpল ২০০৯; কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৫০. েসনgp, aিচnয্kমার : ‘utরায়ণ’; (সmা.) িনর ন চkবতর্ী; gন্থালয় pাiেভট 
িলিমেটড; িdতীয় সংsরণ— ১লা মাঘ, ১৪১০/ ১৬i জাnয়াির, ২০০৪; কলকাতা- ৭০০০৭৩   

৫১. েসনgp, জহর : ‘খিNত িচtিলিপ’, ডানা, pথম pকাশ— বdু পিূণর্মা/ ১৭i েম ২০১১, 
েকালকাতা ৭০০০০৯ 
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৫২. েসনgp, সমেরnd : ‘কিফহাuেসর িসঁিড়’, েদ’জ পাবিলিশং, pথম েদ’জ সংsরণ— 
আষাঢ় ১৪০৫ | জলুাi ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৫৩. েসনgp, sপন : ‘ধেুলামাখা িপঁিড়েত eকাকী’, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— 
বiেমলা ২০০১, আগরতলা-৭৯৯০০৭ 

৫৪. হক, সামsল : ‘ে  কিবতা’; (সং. o সmা.) রিফক uল iসলাম; pিতভাস; pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০১৬, বiেমলা; কলকাতা- ৭০০০০২ 

৫৫. হালদার, ৈশেলnd : ‘ে  কিবতা’, (আবিৃtর জn িনবর্ািচত), ৈভরব gন্থালয়, pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০১২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

:  গl→  

১. রায়, সতয্িজৎ : ‘েসলাম েpােফসর শu’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, ততৃীয় 
মdুণ জনু ১৯৯৮, কলকাতা ৯ 

:  গান→  

১. iসলাম, কাজী নজrল : ‘নজrল-গীিত’ (a.); (সmা.) আবdল আজীজ আl -আমান; 
হরফ pকাশনী; ষ  সংsরণ— ৪ জনু ১৯৯৯ kবার, ১৯ নফর ১৪২০, ২০ ৈজয্  ১৪০৬; 
কলকাতা – ৭০০০০৭ 

২. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘গীতিবতান’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— ৈবশাখ ১৪১৯, 
কলকাতা ১৭ 

৩. ঐ : ঐ, পনুমুর্dণ— মাঘ ১৪২১, ঐ 

৪. sমন, কবীর : ‘sমেনর গান’ (িdতীয় সংকলন), সpিষর্ pকাশন, pথম pকাশ— েফbrয়াির 
২০০৭, ীরামপরু, hগলী 

:  িচিঠপt→ 

১. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘রবীndনােথর িচিঠ পাrল েদবীেক’, কলয্াণী িব িবদয্ালয় pকাশন 
িবভাগ, pথম pকাশ— াবণ ১৩৯৪ August 1987, কলয্াণী, নদীয়া  
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:  ছn→ 

১. চkবতর্ী, নীেরndনাথ : ‘কিবতার kাস’, arণা pকাশনী, dাদশ সংsরণ— মাঘ ১৪০৮ 
জাnয়ারী ২০০২, কলকাতা ৬ 

২. ঠাkর, শাজাহান : ‘বাংলা ছেnর রীিত, rপ o িবকাশ’, বাংলা eকােডমী ঢাকা, pথম 
pকাশ— ফাlনু ১৩৯১ েফbrয়াির ১৯৮৫ 

৩. মিনrjামান, েমাহmদ : ‘বাংলা কিবতার ছn’, নoেরাজ িকতািবsান, pথম pকাশ— 
১৫i আগs ১৯৭০ ৩০েশ াবণ ১৩৭৭, বাংলা বাজার, িনuমােকর্ট, ঢাকা, পািকsান 

৪. মেুখাপাধয্ায়, ী aমলূয্ধন : ‘বাংলা ছেnর মলূসtূ’, কিলকাতা িব িবদয্ালয়, পিরবিধর্ত 
a ম সংsরণ, (পনুমুর্dণ), ১৯৯৮ 

৫. েসন, pেবাধচnd : ‘নতূন ছn-পিরkমা’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম 
সংsরণ— জাnয়াির ১৯৮৬। ১৩৯২ েপৗষ, কলকাতা-৯  

:  তtt→ 

১. gp, aতুলচnd : ‘কাবয্িজjাসা’; িব ভারতী gন্থনিবভাগ; পনুমুর্dণ— ৈচt ১৪১২; 
কলকাতা ১৭ 

২. চেTাপাধয্ায়, knল : ‘সািহেতয্র rপ-রীিত o anাn pস ’, রtাবলী, ষ   মdুণ— মাঘ 
১৪১৫/ েফbrয়াির ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০০৯  

৩. মেুখাপাধয্ায়, ড. িবমলkমার : ‘সািহতয্-িবেবক’, েদ’জ পাবিলিশং, প ম সংsরণ—

েসেpmর ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৪. সাnাল, aবnীkমার : ‘ভারতীয় কাবয্তtt’, সারsত লাiেbরী, পনুমুর্dণ— ২০০৯-
২০১০, েকালকাতা-৭০০ ০০৬  

:  নাটক→ 

১. সরকার, বাদল : ‘eবং indিজৎ’; কথািশl; dাদশ মdুণ— ৈবশাখ ১৪২২, eিpল 
২০১৫, কলকাতা – ৭০০ ০৬৮  

 

৩৭৯ 



:  পিরচয়মলূক→ 

১. রায়, জগদানn : ‘বাংলার পািখ’, পাতাবাহার, িdতীয় সংsরণ মাঘ ১৪১৯, কলকাতা ৭০০ 
০১০  

:  pবচন→  

১. আজাদ, hমায়নু : ‘hমায়নু আজােদর pবচনg ’; আগামী pকাশনী; ততৃীয় েশাভন 
সংsরণ িdতীয় পনুমুর্dণ— আষাঢ় ১৪১৪, জলুাi ২০০৭; ঢাকা ১১০০ 

:  pবn/ িরেপাটর্াজ/ সমােলাচনা/ sিৃতকথা→ 

১. আিমন, সরকার : ‘বাংলােদেশর কিবতায় িচtকl’, বাংলা eকােডমী, pথম pকাশ— 
কািতর্ক ১৪১৩/ aেkাবর ২০০৬, ঢাকা ১০০০ 

২. গে াপাধয্ায়, sনীল : ‘ছিবর েদেশ কিবতার েদেশ’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট 
িলিমেটড, সpম মdুণ— জনু ২০০৪, কলকাতা-৯  

৩. ঐ : ‘রবীndনাথেক asীকার eবং পনুরািব ার’; েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ— 
জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭; কলকাতা-৭৩  

৪. gহ, রণিজৎ : ‘কিবর নাম o সবর্নাম’, তালপাতা, িdতীয় সংsরণ— eিpল ২০০৯, 
কলকাতা ৭০০ ০৮১ 

৫. েগাsামী, জয় : ‘আকিsেকর েখলা’, pিতভাস, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০০৮, 
কলকাতা- ৭০০০০২ 

৬. েঘাষ, শ  : ‘িনঃশেbর তজর্নী’, পয্ািপরাস, ততৃীয় মdুণ— ৈচt ১৪০৮, কলকাতা ৭০০ 
০০৪ 

৭. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘সািহতয্’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— কািতর্ক ১৪১১, 
কলকাতা ১৭ 

৮. ঐ : ‘সািহেতয্র পেথ’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— আি ন ১৪১৪, ঐ     

৯. দt, েজয্ািতমর্য় : ‘েজয্ািতমর্য় দtর pবn সংকলন’, পয্ািপরাস, pকাশ— িডেসmর 
১৯৯৯, কলকাতা ৭০০ ০০৪  
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১০. দt, মীনাkী : ‘aয্ালবাম েথেক কেয়কজন’; pিতভাস; পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ— 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭; কলকাতা-৭০০০০২  

১১. দাশ, জীবনানn : ‘কিবতার কথা’, িসগেনট েpস, নবম সংsরণ— মাঘ ১৪০৯, 
কলকাতা ২৩  

১২. দাশgp, aেশাক : ‘সািনর ৩৪’, আজকাল পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম 
pকাশ— বiেমলা ১৯৮৯, কলকাতা - ৭০০০০৯ 

১৩. নnী, শাoন : ‘প াশ : কিবতার নয়াচর’; ব ীয় সািহতয্ সংসদ; ১ম pকাশ— েম, 
২০১২; কলকাতা-৭০০০০৯  

১৪. বেnয্াপাধয্ায়, মািনক : ‘েলখেকর কথা’; িনu eজ পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড; 
িdতীয় সংsরণ— েফbrয়াির, ১৯৯৭; কলকাতা -৭৩  

১৫. বs, গেণশ : ‘নরকেরািটেত pজাপিত’, মনন pকাশনী, pথম pকাশ— মাচর্ ২০১১, 
কলকাতা ৭০০ ০০৬ 

১৬. িব াস, আকাশ : ‘প ােশর pবণতা o িবনয় মজমুদার’, ব ীয় সািহতয্ সংসদ, pথম 
pকাশ— বড়িদন ২০১২, কলকাতা-৭০০০০৯ 

১৭. মজমুদার, মনিসজ :  ‘হারােনা-pািp সংবাদ o anাn’, গাঙিচল, pথম pকাশ— 
বiেমলা ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ১১১  

১৮. মNল, aমলkমার : ‘aি নীতারার কিব : িবনয় মজমুদােরর জীবনকথা’, কিবতীথর্, pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০০৯, কলকাতা-২৩  

১৯. মেুখাপাধয্ায়, তrণ : ‘কিব িবনয় মজমুদার’; পািখর আকাশ pকাশনী; pথম pকাশ— 
১লা আষাঢ়, ১৪১৮, েকালকাতা-১০৪  

২০. সরকার, sিজত : ‘কিব কিবতা পাঠক’, pিতভাস, pথম pকাশ— ২০০৭, কলকাতা-২  

২১. েসন মজমুদার, জহর : ‘কিবতার dীপ কিবতার দীিp’; সািহতয্স ী; িdতীয় pকাশ— 
১লা ৈবশাখ, ১৪১৭, ১৫i eিpল, ২০১০; কলকাতা-৭০০০০৯  

২২. রায়েচৗধরুী, sbত : ‘eকােলর কিবতা িবষেয় o ৈশলীেত’, pjা িবকাশ, pথম pকাশ— 
বiেমলা, ২০০৯, কলকাতা-৯ 
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:  রচনাবলী→ 

১. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘রবীnd-রচনাবলী’ (eকাদশ খN), িব ভারতী, পনুমুর্dণ েপৗষ ১৪১০, 
কলকাতা ১৭  

:  রচনাসংgহ→ 

১. দাশgp, বাsেদব : ‘বাsেদব দাশgp রচনাসংgহ’; (সং. o সmা.) aপবূর্ সাহা; আলাপ 
pকাশন; pথম সংsরণ— জাnয়াির, ২০১৪; কলকাতা - ৭০০০০৯  

:  সংকলন→কিবতা→ 

১. গে াপাধয্ায়, sনীল : ‘an েদেশর কিবতা’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, ষ  
মdুণ াবণ ১৪২০, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

২. গে াপাধয্ায়, sনীল o রায়, দীপক (সmা.) : ‘ei শতাbীর েpেমর কিবতা’; সািহতয্m ; 
pথম pকাশ— gন্থেমলা, ১৯৮৭; কিলকাতা-৭০০ ০৭৩ 

৩. gp, মণীnd (সmা.): ‘আবহমান বাংলা কিবতা’; (pথম পবর্ : চযর্াগীিত — ঈ র gp); 
pথম পরmরা সংsরণ— জাnয়াির, ২০১৬; কলকাতা ৭০০ ০০৯   

৪. েগাsামী, aজুর্ন (সmা.): ‘রk ঝরােত পািরনােতা eকা’ (িবেdাহ o িবেdাহী কিবতার 
সংকলন), রkকরবী, pথম pকাশ— জলুাi ২০০৫, কলকাতা-৫৪ 

৫. হাজরা, নীলা ন (ভাষাnর) : ‘পািকsােনর সাmpিতক কিবতা’; uবর্ী pকাশন; pথম ‘uবর্ী’ 
pকাশ— বiেমলা, ২০০৫; কলকাতা ৭০০ ০১৪  

৬. েহনরী, রহমান (বাঙলায়ন) : ‘aিধকৃত ভূখেNর কিবতা’, ভাষািচt, pথম pকাশ ekেশ 
বiেমলা ২০১২, ঢাকা ১০০০  

:  সংকলন→পিtকা→ 

১. গে াপাধয্ায়, sনীল (সmা.) : ‘কৃিtবাস প াশ বছর িনবর্ািচত সংকলন’ (১), িবংশ 
সংকলন, ১৯৬৫, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম সংsরণ— আগs ২০০৩, 
কলকাতা-৯  

২. ঐ : ‘কৃিtবাস সংকলন’ (২), পয্ািপরাস, pকাশ—১৩৯৩ ৈবশাখ ১, কলকাতা ৭০০ ০০৪  
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৩. েঘাষ, ৈশেল র (সmা.) : ‘হাংির েজনােরশেনর s ােদর kুধাতর্ সংকলন’(সাতিট 
pিত ানিবেরাধী সংখয্া); েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ— জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭; 
কলকাতা-৭৩   

:  সংকলন→pবn→ 

১. িব াস, তnয় o রায়, aিনশ (সং. o সmা.) : ‘কিবতার anেলর্ােক’; বকুস েsস; pথম 
pকাশ— জনু, ২০১৫; কলকাতা - ৭০০ ০০৯    

২. মNল, aমলkমার (সmা.) : ‘িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব’; কিবতীথর্; ২য় 
সংsরণ— াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২; কলকাতা-২৩ 

৩. rd, sbত (সmা.) : ‘কিবর ভাবনায় কিবতা’; pিতভাস; pথম pকাশ— বiেমলা, 
জাnয়াির ২০১৪; কলকাতা- ৭০০০০২   

:  সাkাৎকার→ 

১. মNল, sবীর (সmা.) : ‘uবাচ’, কবীর, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০১২, কলকাতা - 
৭০০০৬৫ 

English References 

: Collection→ 

1. Palgrave, Francis Turner (slt. and arn. by) : ‘Palgrave’s Golden Treasury’, 
(THE GOLDEN TREASURY OF THE BEST SONGS AND LYRICAL 
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by) JOHN PRESS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Twenty-ninth 
impression 2003 

: E-book→ 

1. Clare, John : ‘John Clare Poems’, Poemhunter.com – The world’s Poetry 
Archive, Publication Date— 2004 

2. Do : ‘Selected Poems by John Clare’, Wessex Publications, Somerset 
3. Wareham, John : ‘The Poetry of John Clare’, English Association  

Bookmarks, No. 39, University of Leicester, UK 
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: History→ 

1. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published 
in the UK in 1998 by Marshall Publishing Ltd., This edition published 
2000, London  

: Journal→ 

1. Mukhopadhyay, Tirtha Prasad (edt. by) : ‘Rupkatha’ (pdf), Journal on 
Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 3 No. 4, 2011  

: Link→ 

1. http://rupkatha.com/V3/n4/04_John_Clare_Poetry_of_His_Asylum_Yea

rs.pdf 

2. http://www.bloomsburyreview.com/Archives/2005/Major%20Works.pd

f‐  Link,  Major  Works,  Edited  by  Eric  Robinson  &  David  Powell, 

Introduction by Tom Paulin, Oxford University. 

3. http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/john_clare_2004_9.pdf  ‐ 

Link, Classic Poetry Series, John Clare Poems, Publication Date : 2004, 
Publisher : PoemHunter.Com‐The World’s Poetry Archive. 

4. http://www.poemhunter.com/john‐clare/biography/ 

: Poetry→ 

1. Clare, John : ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, Faber  and 
Faber Limited, First published in the UK in 2004, London   

: Song→ 

1. Dylan, Bob : ‘BOB DYLAN 1962-2001 LYRICS’, Simon & Schuster, 
First published in Great Britain by Simon & Schuster UK Ltd, 2004, This 
edition published by Simon & Schuster UK Ltd, 2006, London 

: Theory→ 

1. Abrams, M.H. : ‘A Glossary of Literary Terms’, (Seventh Edition), 
Thomson Heinle, First Reprint 2006 by Thomson Business International 
India Pvt. Ltd.  
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সহায়ক পt-পিtকা 

১. a য়, তপনkমার (সmা.) : ‘মািটর কাছাকািছ’ পিtকা,  (সািহতয্ o সংsিৃত িবষয়ক 
পিtকা), কািতর্ক-েপৗষ ১৪১৩, িহজলপkুিরয়া, utর ২৪ পরগনা   

২. আযর্, ঋপণ (সmা.) :  ‘কামড়’ পিtকা, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪ পরগনা  

৩. গে াপাধয্ায়, sনীল (সmা.) : ‘কৃিtবাস’ (নবপযর্ায়) পিtকা, a ম সংখয্া, aেkাবর 
২০০৩, কলকাতা-৭০০০০২   

৪. gহ, িবমল (সmা.) : ‘পান্থজেনর সখা’, (টয্াবলেয়ড পিtকা), ৪থর্ বষর্ ২য় সংখয্া, ৈচt-
ৈবশাখ ১৪২২-১৪২৩, মাচর্-eিpল ২০১৬, ঢাকা – ১২০৭ 

৫. েঘাষ, িবনয় (সmা.) : ‘েযাগসtূ’ পিtকা, জাnয়াির-মাচর্ ১৯৯৩, কলকাতা   

৬. চkবতর্ী, aিনrd (সmা.) : ‘নnন’ পিtকা; ৪-i েফbrয়াির, ২০০৭ 

৭. চkবতর্ী, িলিপ o ভTাচাযর্, চnন (য.ু সmা.) : ‘gিন্থ’ পিtকা, (eক ষাNািসক সািহতয্ 
পিtকা), িশl- আেলাচনা সংখয্া, িdতীয় বছর pথম সংখয্া, ৈবশাখ ১৪১২, 2nd Year 1st 
Issue, May 2005   

৮. চkবতর্ী, ভািশস (সmা.) : ‘aহিনর্শ’ পিtকা, দশম বষর্ চতুদর্শ সংকলন শীত ১৪১৩, 
aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা 

৯. দt, aেশাক (সmা.) : ‘uপসংহার’ পিtকা, eকাদশ সংখয্া, ফাlনু সন ১৩৯৪, 
পrুিলয়া     

১০. দt, কমলkমার (সmা.) : ‘দাহপt’ পিtকা, (দহন pিkয়ার পtrপ), সংখয্া ২০, 
িডেসmর ২০০৬, চnননগর, hগিল  

১১. দt, হষর্ (সmা.) : ‘বiেয়র েদশ’ পিtকা, aেkাবর-িডেসmর ২০১০ সংখয্া 

১২. বমর্ন, েশৗনক (সmা.) :  ‘p ায়া’ পিtকা, িবনয় মজমুদার সংখয্া, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, 
aেkাবর ’৯৯, বারাসাত 

১৩. িব াস, aমেলnd (সং.) : ‘েহ আেলখয্’, pথম sরণ সংখয্া (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় 
মজমুদােরর pথম sরণসভা uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), েনৗেকা pকাশনী, 
িবরািট 
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১৪. ঐ (সmা.) : ‘েনৗেকা’ পিtকা, িবেশষ বiেমলা সংখয্া, জাnয়াির ২০০৭, িবরািট 

১৫. ঐ : ঐ, েফbrয়াির ২০০৮, ঐ  

১৬. ঐ : ‘েনৗেকা’ সািহতয্ পt, িবেশষ কিবতা সংখয্া, ষ  বষর্, aেkাবর-িডেসmর, ১৯৮৮, 
িবরািট  

১৭. িব াস, বীিথকা (সmা.) : ‘কােলর রাখাল’ কিবতা পt, (কিবতা o কিবতা িবষয়ক 
ৈtমািসক), নবপযর্ায় প ম সংখয্া, (১৭i েসেpmর, ২০১১) ১৪১৮, (কিব িবনয় মজমুদােরর 
৭৮ তম জnিদবস uপলেkয্ pকািশত িবেশষ েkাড়পt ), েগাপালনগর, utর ২৪ পরগনা  

১৮. িব াস, রতন kমার (সmা.) : ‘পুiঁমাচা’ পিtকা; (গেবষণাধমর্ী সািহতয্ o সংsিৃত 
িবষয়ক ষাNািসক পিtকা ); চndসংকলন, জাnয়াির ২০১২; িবরািট, েকালকাতা – ৭০০ ০৫১  

১৯. িব াস, sতীথর্ (সmা.) : ‘বাlীিক’ পিtকা, (িশl সািহতয্ সংsিৃত িবষয়ক পিtকা), 
কিব িবনয় মজমুদার িবেশষ সংখয্া, ৪৩ বষর্ ২০১৩ আি ন-কািতর্ক, শারদ সংকলন – ১৪২০, 
েগাপালনগর, utর ২৪ পরগনা 

২০. ভTাচাযর্, uৎপল (সmা.) : ‘কিবতীথর্’ পিtকা, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, মাঘ ১৪১৩ 
কলকাতা  

২১. েভৗিমক, নীলািd (সmা.) : ‘aিভেষক’ সািহতয্ পt, বষর্ ১৬, সংখয্া ২১, aেশাকনগর, 
utর ২৪ পরগনা 

২২. মNল, aমলkমার (সmা.) : ‘uেdদ’ পিtকা, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ২০০৭, 
েবলঘিরয়া  

২৩. মNল, েপাশর্ীয়া ( সmা. ) :  ‘যািমনী’ পিtকা,  ৈtমািসক সািহতয্ পিtকা, pথম বষর্, 
pথম সংখয্া, ২০১২ জাnয়ারী    

২৪. মেুখাপাধয্ায়, sতপা (সmা.) : ‘ujীবন ১’ পিtকা, ৈবশাখ-আষাঢ় ১৪১৪, কলকাতা 

২৫. রায়, েবািধসtt (সmা.) : ‘aধরা মাধরুী’ পিtকা, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-
মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা  

২৬. রায়েচৗধরুী, aিনবর্াণ (সmা.) : ‘বিh’ পিtকা, সpম বষর্, sp সংখয্া, বiেমলা ২০০৫ 

২৭. েসন, সবয্সাচী (সmা.) : ‘কাrবাসনা’ পিtকা, (anভাবনার ষাNািসক সািহতয্  

৩৮৬ 



পিtকা), িলটল ময্াগািজন েমলা o বiেমলা ২০১০, দমদম 

২৮. েসনgp, জহর (সmা.) : ‘বয্ নবণর্’ পিtকা, ততৃীয় সংখয্া, ১৯৮৭-’৮৮, হাবড়া, utর 
২৪ পরগনা  

২৯. েসনgp, sতপা (সmা.) : ‘aিভমান’ পিtকা, ২৫ সংখয্া, ২১ েফbrয়াির ১৯৮৮  
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