
229 
 

��পি� (Bibliography) 

ক. আকর�� : 

1. ইিলয়াস, আখতা��ামান   :  ‘�খায়াবনামা’, নয়া উেদ�াগ, ২০৬, িবধান   

সরিণ, কলকাতা-৬, �কাশ সাল : এি�ল, ১৯৯৬, 

ি�তীয় মু�ণ : �ফ�য়াির, ১৯৯৮।  

2. গে�াপাধ�ায়, নারায়ণ :  ‘লালমািট’, ‘নারায়ণ গে�াপাধ�ায় রচনাবলী’ (চতুথ�  

খ�), িম� ও �ঘাষ পাবিলশাস�, ১০, শ�ামাচরণ �দ 

�ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : ১৩৯০ ব�া�। 

3. গে�াপাধ�ায়, নারায়ণ :  ‘��ােতর সে�’, ‘নারায়ণ গে�াপাধ�ায় রচনাবলী’ (�াদশ 

খ�), িম� ও �ঘাষ পাবিলশাস�, ১০, শ�ামাচরণ �দ 

�ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : ১৩৯৫ ব�া�।  

4. �ঘাষ, িবিজত (স�া.)      :  নকশাল আে�ালেনর গ�, পুন�,  ৯এ, নবীন কু�ু

     �লন, কলকাতা-৯,  �থম �কাশ: জানুয়াির, ১৯৯৯, 

২য় সং: জানুয়াির, ২০০৮।  

5. চে�াপাধ�ায়,ঝেড়�র  :  ‘�জনভূিম’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ�  

�ীট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ: এি�ল ১৯৯৪, 

পুনমু��ণ : জুন, ২০১৬।  

6. �চৗধুরী, সুি�য়           :  ‘��াহজ’, ‘শারদীয়া �দশ’, ১৪২১ ব�া�। 

7.  �জায়ারদার, জয়�   :  ‘এভােবই এেগায়’, অনু�ুপ, ২ – ই, নবীন কু�ু �লন,

                          কলকাতা – ৯, �কাশসাল- ১৯৭৯। 

 



230 
 

8. দাশ সু�াত, (স�া.)       :  ‘�তভাগার গ�’, �িতভাস, ১৮/এ �গািব� ম�ল �রাড,  

কলকাতা -২, �থম �কাশ : ১৯৯৮, ি�তীয় মু�ণ : 

জানুয়াির, ২০১১। 

9.  দাশ��, �বণু              :  ‘একিট আ�হত�া ও কেয়কজন নকশাল’ ‘�শায়াক�’, 

 ক�ািনং, ১৯৯৩ – ৯৪।  

10.  দাশ�� �েভ�ু (স�া.) :  ‘�জলখানায় �লখা স�র’, িঠক িঠকানা, ২৯/৩ �  

�গাপাল মি�ক �লন, কলকাতা-১২, �থম �কাশ: 

২০০০, ি�তীয় পিরবিত�ত ও পিরমািজ�ত সং : ২০১৭। 

11.  �দবী, মহাে�তা      :  ‘অপােরশন বসাই টুডু’ , ‘মহাে�তা �দবী রচনা সম�’  

(অ�ম খ�), �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ� 

�ীট, কলকাতা -৭৩, �থম  �কাশ : এি�ল, ২০০৩। 

12. �দবী , মহাে�তা     :  ‘বে�াবি�’ , ‘মহাে�তা �দবী রচনাসম�’ (প�দশ 

খ�), �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ� �ীট, 

কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, ২০০৪। 

13. বসু ,সমেরশ               :  ‘মহাকােলর রেথর �ঘাড়া’, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

     িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম 

সং : ১৯৭৭, নবম মু�ণ : �সে��র, ২০০৭।  

14. মজুমদার সমেরশ   :  ‘কালেবলা’, আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, ৪৫, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম সং : ১ লা 

�বশাখ, ১৩৯০, স�দশ মু�ণ, �াবণ , ১৪১১। 

15.  মা�া, �ণময়   :  ‘লখী�র িদগার’, িবেদ�াদয় লাইে�রী �া. িল., ৭২,  

মহা�া গা�ী �রাড, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

১৯৫০, ি�তীয় সং: ১৯৬৪। 



231 
 

16.  িম�, �ণ�                 :  ‘�ােম চেলা’, ‘ল�া�েপা�, িখল ��ত, ঢাকা–১২২৯, 

�কাশকাল: জানুয়াির, ২০১৭। 

17. মুেখাপাধ�ায় , শীেষ��ু  :  ‘শ�াওলা’, ‘উপন�াস সম�’ (খ�–২), পু�ক িবপিণ, ৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৯৬। 

18. রায় , অসীম   :  ‘অসংল� কাব�’, �াইমা পাবিলেকশন� , ৮৯, এম.িজ.  

     �রাড, কলকাতা – ৭, �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৩। 

19.  রায়, সািব�ী        :  ‘পাকা ধােনর গান’, ‘সািব�ী রায় রচনা সম� (২য়  

খ�), ��ালয় �াইেভট িলিমেটড, ১১এ, বি�ম চ�াটািজ� 

ি�ট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : মাচ�, ২০০৮। 

20.  �সন, কমেলশ (স�া.)  :  ‘�াম বাংলার গ�’, দীপায়ন, ২০, �কশব �সন ি�ট,  

কলকাতা -৯, �থম �কাশ : ভা�, ১৩৮৯ ব�া�, 

তৃতীয় সং: �ম, ২০১৩। 

21. �হােসন, �সিলনা     :  ‘কাঁটাতাের �জাপিত’, ইত�ািদ �কাশনা, ঢাকা,   

রচনাকাল–িডেস�র–১৯৮৫–জুন–১৯৮৮, পিরমাজ�ন : 

নেভ�র -২০১২। 

22. �হােসন, �সিলনা  :  ‘গায়�ী স��া’, সময় �কাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা– 

১১০০, �থম �কাশ : �ফ�য়াির , ২০০৩। 

 

খ. সহায়ক �� : 

1. আচায�, অিনল (স�া.)  :  ‘স�র দশক’ (খ� – এক), অনু�ুপ,২ই, নবীন কু�  

     �লন, কলকাতা–৯। 



232 
 

2. আচায�, অিনল (স�া.) :  ‘স�র দশক’ (খ�- দুই), অনু�ুপ, ২ই, নবীন কু� 

�লন, কলকাতা -৯। 

3. আচায�, অিনল (স�া.) :  ‘ষাট স�েরর ছা� আে�ালন’, অনু�ুপ, ২ই, নবীন কু�  

�লন, কলকাতা – ৯, �থম সং: বইেমলা, ১৯৯৮, 

ি�তীয় সং : মাচ�, ২০০৮। 

4. আিতক–উজ–জামান, শরীফ :  ‘িশ� ও সািহেত� �তভাগা ��ালন’, ঐিতহ�,  

     বাংলাবাজার, ঢাকা, �কাশকাল–�ফ�য়াির-২০০৯। 

5. উমর, বদ�ি�ন   :  ‘িচর�ায়ী বে�াবে� বাংলােদেশর কৃষক’, িচরায়ত,  

     কলকাতা,  �থম �কাশ : ১৯৭৮। 

6. উমর, বদ�ি�ন          :  ‘বাঙলােদেশর কৃষক ও কৃষক আে�ালন’, জাতীয়  

সািহত� �কাশ, ঢাকা, ১১০০, �থম �কাশ: �সে��র,                                    

১৯৮৫, জাতীয় সািহত� �কাশ : �থম �কাশ: জুন, 

২০১০। 

7. কুমার ,কা�ন       :  ‘নকশালবািড় ও সািহত�’,সারা ভারত িব�বী সাং�ৃিতক  

িলগ, পি�মব� শাখা,হািলশহর,উ�র চি�শ পরগনা, 

�কাশকাল–২২, এি�ল, ২০০৬। 

8. �কাঙার, িবনয়             :  ‘িনব�ািচত  রাজৈনিতক �ব� �ৃিত ও �রণ’, এন িব  

এ, ১২ এ বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, �থম 

�কাশ : �সে��র, ২০১৪, ি�তীয় মু�ণ, নেভ�র, 

২০১৪। 

9. �গা�ামী, অজু�ন (স�া.) :  ‘নকশালবািড় আে�ালেনর িদন�িল’, নেলজ পাবিলিশং 

হাউস, ২/৭৩, িবেবক নগর, কলকাতা – ৭৫, �থম 

�কাশ : কলকাতা বইেমলা ২০০৯। 



233 
 

10. �ঘাষ, িবিজত   :  ‘বাংলা �ছাটগে� �িতবাদী �চতনা’, পুন�, ৯এ, নবীন  

কু�ু �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ: জানুয়ারী, 

২০০০। 

11. �ঘাষ, িনম�ল   :  ‘নকশালবাদী আে�ালন ও বাংলা সািহত�’, ক�ণা  

�কাশনী, ১৮এ, �টমার �লন, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ: আষাঢ়,  ১৩৮৮, ি�তীয় মু�ণ: ১লা মাঘ, 

১৪০১। 

12. �ঘাষাল, জয়�কুমার  :  ‘বাংলা উপন�ােস সমাজবা�বতা’, পু�ক িবপিণ, ২৭,   

     �বিনয়ােটালা �লন,কলকাতা–৯, �থম �কাশ- ১৯৯২। 

13.  চ�বত�ী, �গৗরা�      :  ‘কাক�ীেপ �তভাগার লড়াই’, �সিরবান, দি�ণ চি�শ  

     পরগণা �থম �কাশ : জানুয়াির: ২০০৪। 

14.  চ�বত�ী, দীপংকর (স�া.) :  ‘িনব�ািচত কালপু�ষ, (১৯৬৭–১৯৬৯) সংেশাধন 

িবেরাধী সং�াম ও নকশালবািড়’, র �ািডক�াল, ৪৩,                                        

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ :                                         

জানুয়াির, ২০১১। 

15.  চ�বত�ী, সুিমতা  :  ‘�ছাটগে�র িবষয়–আশয়’, পু�ক িবপিণ, ২৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ : জুন, 

২০০৪। 

16.  চে�াপাধ�ায় কুণাল   :  ‘�তভাগা আে�ালেনর ইিতহাস’, �ে�িসভ পাবিলশাস�,  

৩৭ এ, কেলজ �ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৮৭, পুনমু��ণ : জানুয়াির, ২০০৬। 

17.  চে�াপাধ�ায়, মেনার�ন (স�া.):  ‘�াধীনতা উ�র বাংলা সািহত�’, নবমন �কাশন, ৯২,  

িপ. �ক. �হ �রাড, কলকাতা – ২৮, �থম �কাশ :  



234 
 

১ লা িডেস�র, ১৯৮৯।                                                                       

18.  চ�, অিমতাভ   :  ‘অিবভ� বাংলার কিমউিন� আে�ালন, সূচনা পব�’,  

পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা– ৯, 

�থম �কাশ : এি�ল, ১৯৯২। 

19.  চ�, িবপান      :  ‘ভারেতর জাতীয় আে�ালন : দীঘ� �ময়াদী গিতসূ�’,  

�ক. িপ. বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. গা�ুলী 

�ীট,কলকাতা–১২, �থম �কাশ : ১৯৯০। 

20.  ি�পাঠী, অমেলশ     :  ‘�াধীনতা সং�ােম ভারেতর জাতীয় কংে�স (১৮৮৫– 

১৯৪৭)’,  আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা–৯, �থম সং : ১ লা �বশাখ, ১৩৯৭, তৃতীয় 

মু�ণ : আি�ন : ১৪০২ । 

21.  দ� ,বীের�      :  ‘বাংলা কথাসািহেত�র একাল’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০�শ 

িডেস�র, ১৯৯৮। 

22.  দ�, বীের�         :  ‘বাংলা �ছাট গ� �স� ও �করণ’, পু�ক িবপিণ, ২৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৮৫, ি�তীয় সং: �ম, ১৯৯৫। 

23.  দাশ, সু�াত         :  ‘অিবভ� বাঙলার কৃষক সং�াম’, ন��, এ–১৫, 

�নতাজী সমবায় আবাস, �ফু�কানন, কলকাতা-১০১, 

�থম �কাশ : কলকাতা পু�কেমলা, ২৬ জানুয়াির, 

২০০২, পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত তৃতীয় সং : ২৯ 

এি�ল ২০১২। 

24.  দাস, অ�পকুমার     :  ‘ষাট ও স�র দশেকর রাজনীিতর ���াপেট বাংলা  



229 
 

��পি� (Bibliography) 

ক. আকর�� : 

1. ইিলয়াস, আখতা��ামান   :  ‘�খায়াবনামা’, নয়া উেদ�াগ, ২০৬, িবধান   

সরিণ, কলকাতা-৬, �কাশ সাল : এি�ল, ১৯৯৬, 

ি�তীয় মু�ণ : �ফ�য়াির, ১৯৯৮।  

2. গে�াপাধ�ায়, নারায়ণ :  ‘লালমািট’, ‘নারায়ণ গে�াপাধ�ায় রচনাবলী’ (চতুথ�  

খ�), িম� ও �ঘাষ পাবিলশাস�, ১০, শ�ামাচরণ �দ 

�ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : ১৩৯০ ব�া�। 

3. গে�াপাধ�ায়, নারায়ণ :  ‘��ােতর সে�’, ‘নারায়ণ গে�াপাধ�ায় রচনাবলী’ (�াদশ 

খ�), িম� ও �ঘাষ পাবিলশাস�, ১০, শ�ামাচরণ �দ 

�ীট, কলকাতা – ৭৩, �থম �কাশ : ১৩৯৫ ব�া�।  

4. �ঘাষ, িবিজত (স�া.)      :  নকশাল আে�ালেনর গ�, পুন�,  ৯এ, নবীন কু�ু

     �লন, কলকাতা-৯,  �থম �কাশ: জানুয়াির, ১৯৯৯, 

২য় সং: জানুয়াির, ২০০৮।  

5. চে�াপাধ�ায়,ঝেড়�র  :  ‘�জনভূিম’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ�  

�ীট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ: এি�ল ১৯৯৪, 

পুনমু��ণ : জুন, ২০১৬।  

6. �চৗধুরী, সুি�য়           :  ‘��াহজ’, ‘শারদীয়া �দশ’, ১৪২১ ব�া�। 

7.  �জায়ারদার, জয়�   :  ‘এভােবই এেগায়’, অনু�ুপ, ২ – ই, নবীন কু�ু �লন,

                          কলকাতা – ৯, �কাশসাল- ১৯৭৯। 

 



234 
 

১ লা িডেস�র, ১৯৮৯।                                                                       

18.  চ�, অিমতাভ   :  ‘অিবভ� বাংলার কিমউিন� আে�ালন, সূচনা পব�’,  

পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা– ৯, 

�থম �কাশ : এি�ল, ১৯৯২। 

19.  চ�, িবপান      :  ‘ভারেতর জাতীয় আে�ালন : দীঘ� �ময়াদী গিতসূ�’,  

�ক. িপ. বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. গা�ুলী 

�ীট,কলকাতা–১২, �থম �কাশ : ১৯৯০। 

20.  ি�পাঠী, অমেলশ     :  ‘�াধীনতা সং�ােম ভারেতর জাতীয় কংে�স (১৮৮৫– 

১৯৪৭)’,  আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা–৯, �থম সং : ১ লা �বশাখ, ১৩৯৭, তৃতীয় 

মু�ণ : আি�ন : ১৪০২ । 

21.  দ� ,বীের�      :  ‘বাংলা কথাসািহেত�র একাল’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০�শ 

িডেস�র, ১৯৯৮। 

22.  দ�, বীের�         :  ‘বাংলা �ছাট গ� �স� ও �করণ’, পু�ক িবপিণ, ২৭,  

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

আগ�, ১৯৮৫, ি�তীয় সং: �ম, ১৯৯৫। 

23.  দাশ, সু�াত         :  ‘অিবভ� বাঙলার কৃষক সং�াম’, ন��, এ–১৫, 

�নতাজী সমবায় আবাস, �ফু�কানন, কলকাতা-১০১, 

�থম �কাশ : কলকাতা পু�কেমলা, ২৬ জানুয়াির, 

২০০২, পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত তৃতীয় সং : ২৯ 

এি�ল ২০১২। 

24.  দাস, অ�পকুমার     :  ‘ষাট ও স�র দশেকর রাজনীিতর ���াপেট বাংলা  



235 
 

কথাসািহত�’, ক�ণা �কাশনী,১৮ এ, �টমার �লন, 

কলকাতা– ৯, �থম �কাশ: অে�াবার, ২০১২। 

25. দাস, অ�পকুমার (স�া.) :  ‘গণযুেগর িদনপি� (১৯৬০ – ১৯৭৯)’, �ে�িসভ 

পাবিলশাস�, ৩৭ এ কেলজ �ীট, কলকাতা – ৭৩, 

�থম �কাশ-জুন, ২০০২।  

26.  �দ,অমেল�ু             :   ‘বাঙালী বুি�জীবী ও িবি��তাবাদ’, পি�মব� রাজ�  

পু�ক পষ�দ, ৬এ,রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা–১৩, �থম �কাশ - ১৯৮৭। 

27.  বসু �দীপ, (স�া.)  :  ‘মনেন সৃজেন নকশালবাড়ী বাঙািলর সাং�ৃিতক  

অনুস�ান’, �সতু �কাশনী, ১২এ, শংকর �ঘাষ �লন, 

কলকাতা–৬, �থম সং : আগ�, ২০১২। 

28.  বসু, �দীপ      :  ‘নকশালবাড়ীর পূব��ণ িকছু �পা� মডাণ� ভাবনা’, 

�ে�িসভ পাবিলশাস�, ৩৭এ, কেলজ �ীট, কলকাতা– 

৭৩, �থম �কাশ : নেভ�র, ১৯৯৮। 

29. বসু, �সৗেরন            :  ‘চা� মজুমদােরর কথা’, িপপ�� বুক �সাসাইিট,  

১০/২ িব, রমানাথ মজুমদার �ীট, কলকাতা – ৯,  

�থম �কাশ - ১৯৮৯। 

30.  বসু, �পন ও দ�, হষ�(স�া.) : ‘িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং�ৃিত’, পু�ক  

িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ-মাচ�, ২০০০। 

31.  বে��াপাধ�ায়, তারকনাথ  :  পি�মবাংলার ভূিম–ব�ব�া ও ভূিম-রাজ�, পি�মব�  

রাজ� পু�ক পষ�দ,  ৬এ, রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা-১৩, �কাশকাল : আগ�, ১৯৮৩। 



236 
 

32. বে��াপাধ�ায় �মা    :   ‘�াধীনতা – উ�র বাংলা উপন�ােস িন�বেগ�র অব�ান  

(১৯৪৭-১৯৭৭), ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬৬/৩, মহা�া 

গা�ী �রাড, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: নেভ�র, 

২০০৫। 

33. বে��াপাধ�ায়, �শখর  :  ‘পলািশ �থেক পািট�শান আধুিনক ভারেতর ইিতহাস’, 

ওিরেয়� লংম�ান, ১৭, িচ�র�ন এিভিনউ, কলকাতা– 

৭২, �থম �কাশ-২০০৬। 

34.  বে��াপাধ�ায়, সেরাজ  :  ‘বাংলা উপন�ােসর কালা�র’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩,  

বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ: 

১৯৬১, তৃতীয় সং: নেভ�র-১৯৯৫। 

35.  িব�াস অিনল, (�ধান স�া.) :  ‘বাংলার কিমউিন� আে�ালন : দিলল ও �াসি�ক  

তথ� (পাঁচ খ�)’, ন�াশনাল বুক এেজি�, ২, সূয� �সন 

�ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল : ২০০২-২০০৭। 

36. �বগম, মােলকা         :   ‘ইলা িম� নােচােলর �তভাগা আে�ালেনর �ন�ী’,  

�থমা �কাশন, িস এ ভবন, ১০০ কাজী নজ�ল 

ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা, �থম �থমা সং : অমর 

একুেশ ��েমলা, ২০১১। 

37.  ভ� �গৗতম             :  ‘ইমান ও িনশান, বাংলার কৃষক �চতেন�র এক  

অধ�ায়’, সুবণ�েরখা, ৭১, মহা�া গা�ী �রাড, কলকাতা-

৭, �থম �কাশ- ১৯৯৪। 

38. �ভৗিমক কৃ�সু�র         :  ‘আমার জীবেন কৃষক আে�ালন’, এন.িব.এ., ২, সূয�  

     �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল- ২০০৫। 

39.  ভ�াচায� ,জয়�,  :  ‘পি�মবে� কৃষক আে�ালেনর ধারা’, এন.িব.এ., ২,  



237 
 

     সূয� �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল-১৯৯১। 

40.  ভ�াচায� ,সব�সাচী     :  ‘ঔপিনেবিশক ভারেতর অথ�নীিত’, আন�, ৪৫, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

এি�ল, ১৯৮৯। 

41.  মজুমদার, উ�লকুমার (স�া.):  ‘প�ােশর দশেকর কথাকার’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ :  জুন, 

১৯৯৮। 

42.  মজুমদার , িদলীপ   :  বাংলা সািহেত� �গিতিচ�া (ঊনিবংশ শতক), 

এডুেকশন �ফারাম,৭৩, সীতারাম �ঘাষ ি�ট,  

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০, আগ�, ২০০৯। 

43. মুেখাপাধ�ায় ,অ�ণকুমার  :  ‘কােলর �িতমা, বাংলা উপন�ােসর ষাট বছর : ১৯২৩– 

১৯৮২’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                          

কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৪,                                        

ি�তীয় সং : এি�ল, ১৯৯১। 

44. মুেখাপাধ�ায়, অ�ণকুমার  :   ‘কােলর পু�িলকা, বাংলা �ছাটগে�র একশ’ বছর : 

১৮৯১–১৯৯০’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                         

কলকাতা–৭৩, �থম সং: �সে��র, ১৯৯৫, ি�তীয় সং                     

: নেভ�র, ১৯৯৯। 

45. মুেখাপাধ�ায়, গীতা         :  ‘বাংলাসািহত সাম�তাি�ক িচ�াধারা (�সকাল ও  

একাল পব�)’, �ক.িপ.বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. 

গা�ুলী, �ীট, কলকাতা – ১২, �থম �কাশ : ১৯৮১। 

46.  মুেখাপাধ�ায়, সত� (স�া.)  :  ‘বাংলা সািহেত� িব�াস ও মূল�েবােধর সংকট’,  



238 
 

র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, �বিনয়ােটালা �লন, 

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ১৯৮৬। 

47.  মুখাজ�ী, িব�নাথ          :  ‘ত� ও সং�ােমর �তীক’, মনীষা, ৪/৩িব, বি�ম  

চ�টািজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, 

১৯৯৯। 

48.  রসুল, আবদু�াহ        :  ‘কৃষক সভার ইিতহাস’, নবজাতক, কলকাতা–৭৩, 

 �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৮। 

49. রায় ,অিমত (সংকলক)  :  ‘অ�র� চা� মজুমদার’, র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ : 

জানুয়াির, ১৯৮৯, তৃতীয় �কাশ: জানুয়াির, ২০০৭। 

50. রায়, ধন�য় (স�া.) :  ‘�তভাগা আে�ালন’, আন�, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন,                                 

       কলকাতা–৯, �থম সং: এি�ল, ২০০০, চতুথ� মু�ণ:                                  

      িডেস�র: ২০১১। 

51.  রায়, সেত�� নাথ      :  ‘বাংলা উপন�াস ও তার আধুিনকতা’, �দ’জ পাবিলিশং, 

১৩, বি�ম চ�াটািজ� ি�ট,  কলকাতা–৭৩, �থম 

�কাশ :জানুয়াির, ২০০০। 

52.  রায়, সু�কাশ    :  ‘ভারেতর কৃষক–িবে�াহ ও গণতাি�ক সং�াম’, বুক 

ওয়া�� ৬১, সীতারাম �ঘাষ �ীট, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ: জুলাই, ১৯৬৬, অ�ম সং : ২০০০। 

53.  রায়, সু�কাশ         :  ‘�তভাগা সং�াম’, র �ািডক�াল, ৪৩, �বিনয়ােটালা �লন, 

                                   কলকাতা–৯,  �থম �কাশ : জানুয়াির, ২০০৯, ি�তীয়                     

     �কাশ : জানুয়াির, ২০১১। 



239 
 

54. রায়, সু�কাশ          :  ‘মুি�যুে� ভারতীয় কৃষক’, ভারতী, কলকাতা–৯,                                

     �থম �কাশ : জানুয়াির, ১৯৮৯। 

55. রায়েচৗধুরী, �গািপকানাথ,  :  ‘দুই িব�যুে�র মধ�কালীন বাংলা কথাসািহত�’, �দ’জ 

পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, 

�থম �দ’জ সং : �সে��র, ১৯৮৬, ি�তীয় সং : জুন,                                          

২০০০। 

56. লািহড়ী, অবনী     :  ‘রাজনীিত ও আে�ালেনর অিভ�তা �সে� িতিরশ  

চি�েশর বাংলা’, �সিরবান, দি�ণ চি�শ পরগণা,  

�থম �কাশ: এি�ল, ১৯৯৯। 

57. সান�াল, কমল কুমার  :  ‘উপন�াসবী�া বাংলা উপন�াস ও ঔপন�ািসক’, পপুলার  

লাইে�রী, ১৯৫/১ িব িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম 

�কাশ : মাচ�, ১৯৮৪।  

58.  �সন, রেণন          :  ‘বাঙলায় কিমউিন� পািট� গঠেনর �থম যুগ’, িবংশ 

শতা�ী, তালতলা, কলকাতা ১৬, �থম �কাশ : 

এি�ল, ১৯৮১। 

59.  �সন, সুনীল     :   ‘বাংলার �তভাগা সং�াম ১৯৪৬–৪৭’, চ�াটাজ�ী  

পাবিলশাস�, ৪১এ, ব�ানাজ�ী পাড়া �রাড, কলকাতা–৪১, 

�থম �কাশ : ১৯৯৩। 

60.  �সন�� ,অমেল�ু       :  ‘�জায়ার ভাটায় ষাট স�র’, পাল� পাবিলশাস�,  

২০৬/২৫, িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম �কাশ: 

জানুয়াির, ১৯৯৭। 

61.  �সন��, অমেল�ু    :  ‘উ�াল চি�শ : অসমা� িব�ব’, পাল� পাবিলশাস�,  



240 
 

২০৬/২৫, িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম �কাশ : 

জানুয়াির, ১৯৮৯। 

62.  �হার, �সামনাথ         :  ‘�তভাগার ডােয়ির’, সুবণ�েরখা, ৭১, এম. িজ. �রাড,  

     কলকাতা–৭, �কাশকাল : এি�ল, ১৯৯৯। 

গ. ইংরািজ �� : 

1. Bose ,Sugata,       :  ‘Agrarian Bengal : Economy, Social  

Structure and Politics 1919–1947’, 

Cambridge University Press, New Delhi, 

First Published : 1986.                                         

2. Chatterjee, Partha :  ‘Bengal 1920 – 1947 (Vol.1), The Land  

Question, K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 

First Published: 1984. 

3. Cooper, Adrienne       : ‘Sharecropping and Sharecropper’s Struggle 

in Bengal, 1930–1950’,  K.P. Bagchi & Co., 

New Delhi, 1988. 

4. Custers, Peter      :  ‘Women in the Tebhaga Uprising’, Naya  

Prakash, New Delhi, First Published : 1987. 

5. Dhanagare, D.N    :  ‘Peasant Movement in India : 1920 – 1950’,  

OUP, New Delhi, First Published : 28
th
 July, 

1983. 

6. Ghosh, Atulya      :  ‘The Split in Indian National Congress’,  

     Jayanti, Calcutta, First Published : 1970. 



241 
 

7. Mitra, Asoke         :  ‘Calcutta Diary’, Rupa & Co. , Calcutta, First 

                        Published : 1979. 

8. Sen, Asit              :  ‘An Approach to Naxalbari’, Institute of  

Scientific Thought, Calcutta, First Published 

: 1980. 

9. Sen ,Sunil           :  ‘Agrarian Struggle in Bengal, 1946–47’,  

Peoples Publishing House, Calcutta, First  

Published : 1972. 

10. Sen, Sunil          :  ‘Peasant Movement in India, Mid–  

nineteenth and Twentieth Century’, K.P. 

Bagchi & Co., Calcutta, First Published : 

1982. 

 

ঘ. প� – পি�কা : 

1.  অিধকারী, �গৗতম (স�া.)   :  ‘কথা�প’, ‘ননী �ভৗিমক সংখ�া–এক’, ষ� সংকলন  

                               জুলাই , ২০১০,কলকাতা। 

2. চ�বত�ী, দীপ�র (স�া.)  :  ‘অনীক (�তভাগা ও ভূিম সং�ার সংখ�া), মাচ�–এি�ল, 

                              ১৯৯৭, কলকাতা। 

3. চে�াপাধ�ায়, �দব�ত (স�া.) :  ‘পিরকথা’, ‘িবংশ শতা�ী : বাঙািলর মননচচ�া’, �ম,                                     

              ২০০১, সাউথ গিড়য়া, দি�ণ চি�শ পরগণা। 

4.  দাসািধকারী, �পন         :  ‘অধুনা জলাক�’, ‘স�েরর শহীদ �লখক িশ�ী সংখ�া’                                         

       জানুয়াির – মাচ�, ১৯৯৭, �গিল। 



242 
 

5. দাসািধকারী, �পন          :  ‘এবং জলাক�’, ‘চা� মজুমদার সংখ�া–(১)’, জানুয়াির– 

    �সে��র, ২০০৯, গিড়য়া। 

6. �দ, অমর                   :  ‘গ� সরিণ’, ‘মহাে�তা �দবী িবেশষ সংখ�া’, �ষাড়শ  

    বষ� : বািষ�ক সংকলন, ২০১১ – ১২, দমদম। 

7. ফুয়াদ, আিফফ             :  ‘িদবারাি�র কাব�’, ‘�তভাগা সংখ�া’, জুলাই–�সে��র,  

    ১৯৯৮, কলকাতা। 

8.  �ভৗিমক, তাপস            :  ‘�কারক’, ‘মািনক সংখ�া’, বইেমলা, ১৪১৪, কলকাতা। 

9.  মজুমদার, িদব�েজ�ািত      :  ‘পি�মব�’, ‘�তভাগা সংখ�া’, �ম, ১৯৯৭, কলকাতা। 

10.  সাম�, সুবল              :  ‘এবং মুশােয়রা’, ‘�ণময় মা�া সংখ�া’, শারদীয়,  

    ১৪১৭, কলকাতা।  



235 
 

কথাসািহত�’, ক�ণা �কাশনী,১৮ এ, �টমার �লন, 

কলকাতা– ৯, �থম �কাশ: অে�াবার, ২০১২। 

25. দাস, অ�পকুমার (স�া.) :  ‘গণযুেগর িদনপি� (১৯৬০ – ১৯৭৯)’, �ে�িসভ 

পাবিলশাস�, ৩৭ এ কেলজ �ীট, কলকাতা – ৭৩, 

�থম �কাশ-জুন, ২০০২।  

26.  �দ,অমেল�ু             :   ‘বাঙালী বুি�জীবী ও িবি��তাবাদ’, পি�মব� রাজ�  

পু�ক পষ�দ, ৬এ,রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা–১৩, �থম �কাশ - ১৯৮৭। 

27.  বসু �দীপ, (স�া.)  :  ‘মনেন সৃজেন নকশালবাড়ী বাঙািলর সাং�ৃিতক  

অনুস�ান’, �সতু �কাশনী, ১২এ, শংকর �ঘাষ �লন, 

কলকাতা–৬, �থম সং : আগ�, ২০১২। 

28.  বসু, �দীপ      :  ‘নকশালবাড়ীর পূব��ণ িকছু �পা� মডাণ� ভাবনা’, 

�ে�িসভ পাবিলশাস�, ৩৭এ, কেলজ �ীট, কলকাতা– 

৭৩, �থম �কাশ : নেভ�র, ১৯৯৮। 

29. বসু, �সৗেরন            :  ‘চা� মজুমদােরর কথা’, িপপ�� বুক �সাসাইিট,  

১০/২ িব, রমানাথ মজুমদার �ীট, কলকাতা – ৯,  

�থম �কাশ - ১৯৮৯। 

30.  বসু, �পন ও দ�, হষ�(স�া.) : ‘িবশ শতেকর বাঙািল জীবন ও সং�ৃিত’, পু�ক  

িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ-মাচ�, ২০০০। 

31.  বে��াপাধ�ায়, তারকনাথ  :  পি�মবাংলার ভূিম–ব�ব�া ও ভূিম-রাজ�, পি�মব�  

রাজ� পু�ক পষ�দ,  ৬এ, রাজা সুেবাধ মি�ক ��ায়ার, 

কলকাতা-১৩, �কাশকাল : আগ�, ১৯৮৩। 



236 
 

32. বে��াপাধ�ায় �মা    :   ‘�াধীনতা – উ�র বাংলা উপন�ােস িন�বেগ�র অব�ান  

(১৯৪৭-১৯৭৭), ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬৬/৩, মহা�া 

গা�ী �রাড, কলকাতা–৯, �থম �কাশ: নেভ�র, 

২০০৫। 

33. বে��াপাধ�ায়, �শখর  :  ‘পলািশ �থেক পািট�শান আধুিনক ভারেতর ইিতহাস’, 

ওিরেয়� লংম�ান, ১৭, িচ�র�ন এিভিনউ, কলকাতা– 

৭২, �থম �কাশ-২০০৬। 

34.  বে��াপাধ�ায়, সেরাজ  :  ‘বাংলা উপন�ােসর কালা�র’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩,  

বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ: 

১৯৬১, তৃতীয় সং: নেভ�র-১৯৯৫। 

35.  িব�াস অিনল, (�ধান স�া.) :  ‘বাংলার কিমউিন� আে�ালন : দিলল ও �াসি�ক  

তথ� (পাঁচ খ�)’, ন�াশনাল বুক এেজি�, ২, সূয� �সন 

�ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল : ২০০২-২০০৭। 

36. �বগম, মােলকা         :   ‘ইলা িম� নােচােলর �তভাগা আে�ালেনর �ন�ী’,  

�থমা �কাশন, িস এ ভবন, ১০০ কাজী নজ�ল 

ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা, �থম �থমা সং : অমর 

একুেশ ��েমলা, ২০১১। 

37.  ভ� �গৗতম             :  ‘ইমান ও িনশান, বাংলার কৃষক �চতেন�র এক  

অধ�ায়’, সুবণ�েরখা, ৭১, মহা�া গা�ী �রাড, কলকাতা-

৭, �থম �কাশ- ১৯৯৪। 

38. �ভৗিমক কৃ�সু�র         :  ‘আমার জীবেন কৃষক আে�ালন’, এন.িব.এ., ২, সূয�  

     �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল- ২০০৫। 

39.  ভ�াচায� ,জয়�,  :  ‘পি�মবে� কৃষক আে�ালেনর ধারা’, এন.িব.এ., ২,  



237 
 

     সূয� �সন �ীট, কলকাতা–১২, �কাশকাল-১৯৯১। 

40.  ভ�াচায� ,সব�সাচী     :  ‘ঔপিনেবিশক ভারেতর অথ�নীিত’, আন�, ৪৫, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা – ৯, �থম �কাশ : 

এি�ল, ১৯৮৯। 

41.  মজুমদার, উ�লকুমার (স�া.):  ‘প�ােশর দশেকর কথাকার’, পু�ক িবপিণ, ২৭, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ :  জুন, 

১৯৯৮। 

42.  মজুমদার , িদলীপ   :  বাংলা সািহেত� �গিতিচ�া (ঊনিবংশ শতক), 

এডুেকশন �ফারাম,৭৩, সীতারাম �ঘাষ ি�ট,  

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ২০, আগ�, ২০০৯। 

43. মুেখাপাধ�ায় ,অ�ণকুমার  :  ‘কােলর �িতমা, বাংলা উপন�ােসর ষাট বছর : ১৯২৩– 

১৯৮২’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                          

কলকাতা–৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৪,                                        

ি�তীয় সং : এি�ল, ১৯৯১। 

44. মুেখাপাধ�ায়, অ�ণকুমার  :   ‘কােলর পু�িলকা, বাংলা �ছাটগে�র একশ’ বছর : 

১৮৯১–১৯৯০’, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ� �ীট,                                         

কলকাতা–৭৩, �থম সং: �সে��র, ১৯৯৫, ি�তীয় সং                     

: নেভ�র, ১৯৯৯। 

45. মুেখাপাধ�ায়, গীতা         :  ‘বাংলাসািহত সাম�তাি�ক িচ�াধারা (�সকাল ও  

একাল পব�)’, �ক.িপ.বাগচী এ�া� �কাং, ২৮৬, িব. িব. 

গা�ুলী, �ীট, কলকাতা – ১২, �থম �কাশ : ১৯৮১। 

46.  মুেখাপাধ�ায়, সত� (স�া.)  :  ‘বাংলা সািহেত� িব�াস ও মূল�েবােধর সংকট’,  



238 
 

র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, �বিনয়ােটালা �লন, 

কলকাতা–৯, �থম �কাশ: ১৯৮৬। 

47.  মুখাজ�ী, িব�নাথ          :  ‘ত� ও সং�ােমর �তীক’, মনীষা, ৪/৩িব, বি�ম  

চ�টািজ� ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : এি�ল, 

১৯৯৯। 

48.  রসুল, আবদু�াহ        :  ‘কৃষক সভার ইিতহাস’, নবজাতক, কলকাতা–৭৩, 

 �থম �কাশ : এি�ল, ১৯৭৮। 

49. রায় ,অিমত (সংকলক)  :  ‘অ�র� চা� মজুমদার’, র �ািডক�াল ইে�শন, ৪৩, 

�বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা–৯, �থম �কাশ : 

জানুয়াির, ১৯৮৯, তৃতীয় �কাশ: জানুয়াির, ২০০৭। 

50. রায়, ধন�য় (স�া.) :  ‘�তভাগা আে�ালন’, আন�, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন,                                 

       কলকাতা–৯, �থম সং: এি�ল, ২০০০, চতুথ� মু�ণ:                                  

      িডেস�র: ২০১১। 

51.  রায়, সেত�� নাথ      :  ‘বাংলা উপন�াস ও তার আধুিনকতা’, �দ’জ পাবিলিশং, 

১৩, বি�ম চ�াটািজ� ি�ট,  কলকাতা–৭৩, �থম 

�কাশ :জানুয়াির, ২০০০। 

52.  রায়, সু�কাশ    :  ‘ভারেতর কৃষক–িবে�াহ ও গণতাি�ক সং�াম’, বুক 

ওয়া�� ৬১, সীতারাম �ঘাষ �ীট, কলকাতা–৯, �থম 

�কাশ: জুলাই, ১৯৬৬, অ�ম সং : ২০০০। 

53.  রায়, সু�কাশ         :  ‘�তভাগা সং�াম’, র �ািডক�াল, ৪৩, �বিনয়ােটালা �লন, 

                                   কলকাতা–৯,  �থম �কাশ : জানুয়াির, ২০০৯, ি�তীয়                     

     �কাশ : জানুয়াির, ২০১১। 



239 
 

54. রায়, সু�কাশ          :  ‘মুি�যুে� ভারতীয় কৃষক’, ভারতী, কলকাতা–৯,                                

     �থম �কাশ : জানুয়াির, ১৯৮৯। 

55. রায়েচৗধুরী, �গািপকানাথ,  :  ‘দুই িব�যুে�র মধ�কালীন বাংলা কথাসািহত�’, �দ’জ 

পাবিলিশং, ১৩, বি�ম চ�াটািজ� ি�ট, কলকাতা–৭৩, 

�থম �দ’জ সং : �সে��র, ১৯৮৬, ি�তীয় সং : জুন,                                          

২০০০। 

56. লািহড়ী, অবনী     :  ‘রাজনীিত ও আে�ালেনর অিভ�তা �সে� িতিরশ  

চি�েশর বাংলা’, �সিরবান, দি�ণ চি�শ পরগণা,  

�থম �কাশ: এি�ল, ১৯৯৯। 

57. সান�াল, কমল কুমার  :  ‘উপন�াসবী�া বাংলা উপন�াস ও ঔপন�ািসক’, পপুলার  

লাইে�রী, ১৯৫/১ িব িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম 

�কাশ : মাচ�, ১৯৮৪।  

58.  �সন, রেণন          :  ‘বাঙলায় কিমউিন� পািট� গঠেনর �থম যুগ’, িবংশ 

শতা�ী, তালতলা, কলকাতা ১৬, �থম �কাশ : 

এি�ল, ১৯৮১। 

59.  �সন, সুনীল     :   ‘বাংলার �তভাগা সং�াম ১৯৪৬–৪৭’, চ�াটাজ�ী  

পাবিলশাস�, ৪১এ, ব�ানাজ�ী পাড়া �রাড, কলকাতা–৪১, 

�থম �কাশ : ১৯৯৩। 

60.  �সন�� ,অমেল�ু       :  ‘�জায়ার ভাটায় ষাট স�র’, পাল� পাবিলশাস�,  

২০৬/২৫, িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম �কাশ: 

জানুয়াির, ১৯৯৭। 

61.  �সন��, অমেল�ু    :  ‘উ�াল চি�শ : অসমা� িব�ব’, পাল� পাবিলশাস�,  



240 
 

২০৬/২৫, িবধান সরিণ, কলকাতা–৬, �থম �কাশ : 

জানুয়াির, ১৯৮৯। 

62.  �হার, �সামনাথ         :  ‘�তভাগার ডােয়ির’, সুবণ�েরখা, ৭১, এম. িজ. �রাড,  

     কলকাতা–৭, �কাশকাল : এি�ল, ১৯৯৯। 

গ. ইংরািজ �� : 

1. Bose ,Sugata,       :  ‘Agrarian Bengal : Economy, Social  

Structure and Politics 1919–1947’, 

Cambridge University Press, New Delhi, 

First Published : 1986.                                         

2. Chatterjee, Partha :  ‘Bengal 1920 – 1947 (Vol.1), The Land  

Question, K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 

First Published: 1984. 

3. Cooper, Adrienne       : ‘Sharecropping and Sharecropper’s Struggle 

in Bengal, 1930–1950’,  K.P. Bagchi & Co., 

New Delhi, 1988. 

4. Custers, Peter      :  ‘Women in the Tebhaga Uprising’, Naya  

Prakash, New Delhi, First Published : 1987. 

5. Dhanagare, D.N    :  ‘Peasant Movement in India : 1920 – 1950’,  

OUP, New Delhi, First Published : 28
th
 July, 

1983. 

6. Ghosh, Atulya      :  ‘The Split in Indian National Congress’,  

     Jayanti, Calcutta, First Published : 1970. 



241 
 

7. Mitra, Asoke         :  ‘Calcutta Diary’, Rupa & Co. , Calcutta, First 

                        Published : 1979. 

8. Sen, Asit              :  ‘An Approach to Naxalbari’, Institute of  

Scientific Thought, Calcutta, First Published 

: 1980. 

9. Sen ,Sunil           :  ‘Agrarian Struggle in Bengal, 1946–47’,  

Peoples Publishing House, Calcutta, First  

Published : 1972. 

10. Sen, Sunil          :  ‘Peasant Movement in India, Mid–  

nineteenth and Twentieth Century’, K.P. 

Bagchi & Co., Calcutta, First Published : 

1982. 

 

ঘ. প� – পি�কা : 

1.  অিধকারী, �গৗতম (স�া.)   :  ‘কথা�প’, ‘ননী �ভৗিমক সংখ�া–এক’, ষ� সংকলন  

                               জুলাই , ২০১০,কলকাতা। 

2. চ�বত�ী, দীপ�র (স�া.)  :  ‘অনীক (�তভাগা ও ভূিম সং�ার সংখ�া), মাচ�–এি�ল, 

                              ১৯৯৭, কলকাতা। 

3. চে�াপাধ�ায়, �দব�ত (স�া.) :  ‘পিরকথা’, ‘িবংশ শতা�ী : বাঙািলর মননচচ�া’, �ম,                                     

              ২০০১, সাউথ গিড়য়া, দি�ণ চি�শ পরগণা। 

4.  দাসািধকারী, �পন         :  ‘অধুনা জলাক�’, ‘স�েরর শহীদ �লখক িশ�ী সংখ�া’                                         

       জানুয়াির – মাচ�, ১৯৯৭, �গিল। 



242 
 

5. দাসািধকারী, �পন          :  ‘এবং জলাক�’, ‘চা� মজুমদার সংখ�া–(১)’, জানুয়াির– 

    �সে��র, ২০০৯, গিড়য়া। 

6. �দ, অমর                   :  ‘গ� সরিণ’, ‘মহাে�তা �দবী িবেশষ সংখ�া’, �ষাড়শ  

    বষ� : বািষ�ক সংকলন, ২০১১ – ১২, দমদম। 

7. ফুয়াদ, আিফফ             :  ‘িদবারাি�র কাব�’, ‘�তভাগা সংখ�া’, জুলাই–�সে��র,  

    ১৯৯৮, কলকাতা। 

8.  �ভৗিমক, তাপস            :  ‘�কারক’, ‘মািনক সংখ�া’, বইেমলা, ১৪১৪, কলকাতা। 

9.  মজুমদার, িদব�েজ�ািত      :  ‘পি�মব�’, ‘�তভাগা সংখ�া’, �ম, ১৯৯৭, কলকাতা। 

10.  সাম�, সুবল              :  ‘এবং মুশােয়রা’, ‘�ণময় মা�া সংখ�া’, শারদীয়,  

    ১৪১৭, কলকাতা।  


