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২৯. চ বতী, পন; দাস, স ম ক; :  ‘সািহত -সমােলাচনা  কান  পেথ’,  কলকাতা-০৬,  

     চে াপাধ ায়, সাধন    চাবাক  ব ি মালা-৪,   চাবাক,   কাশ  কাল-২২  

জানুয়াির, ২০১৪ 

৩০. চে াপাধ ায়, আবীর   :  ‘িব ায়ন গণমাধ ম  ও  সং ৃ িত’,  কলকাতা-৭৩,  

ে িসভ পাবিলশাস, ি তীয় সং রণ- ম, ২০১৩ 

৩১. চে াপাধ ায়, ড: কমেলশ   :  ‘বাংলা  সািহেত   িমেথর  ব বহার  বু েদব  বসুর  

‘তপ ী ও তরি ণী’-র ভূিমকা’, কলকাতা-৭৩, 

মডাণ বুক এেজ ী াইেভট িলিমেটড, থম 

কাশ-আগ , ১৯৮০ 

৩২. চে াপাধ ায়, ড: হীেরন   :  ‘বাংলা উপন ােসর িশ রীিত’, কলকাতা-০১, প: ব:  

রাজ   পু ক  পষদ,  কাশ  কাল-এি ল, ১৯৮২ 

৩৩. চে াপাধ ায়, পাথ    :  ‘ইিতহােসর উ রািধকার’,  কলকাতা-০৯,  আন ,  

থম সং রণ-এি ল, ২০০০, চতুথ মু ণ-জুন, 

২০১১ 

৩৪. চে াপাধ ায়, মিণদীপ   :  ‘পি মবে র পিরকি ত নগরায়ণ উৎস ও স ান’,  

কলকাতা-৯৭, িশবম, থম কাশ-এি ল, ২০১৩ 

৩৫. চে াপাধ ায়, সাধন (স ািদত)  :  ‘ দশভােগর গ   র  বদনা  ও ৃিতর আেলখ ’,  

কলকাতা-১১১, গাঙিচল, থম কাশ-এি ল, 

২০১৬ 

৩৬. চে াপাধ ায়, সাধন (স ািদত)  :  ‘শূন  দশেকর ছাটগ ’,  কলকাতা-৭৩,  অিভযান  

পাবিলশাস,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১৪  



 

 

৩৭. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘অ ের ব জীবন’, কলকাতা-০৪, প ািপরাস, থম  

কাশ-জানুয়াির, ২০০৬ 

৩৮. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘কথাপট’,   কলকাতা-২৭,   িশ ভাষা  আকােদিম,  

থম কাশ-িডেস র, ২০০১ 

৩৯. চে াপাধ ায়, সাধন   :  ‘সমেয়র  সাতপাঁচ’,   কলকাতা-০৯,   ভারতী বুক  

ল,  থম  কাশ - জানুয়াির  ২০১০ 

৪০. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘উপন ােসর   পরীিত’,    কলকাতা-৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,  থম  কাশ - ম,  ২০১১ 

৪১. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘সা িতক  কথাসািহত ’,   কলকাতা-৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,  থম  কাশ - এি ল,  ২০১৩ 

৪২. চে াপাধ ায়, হীেরন   :  ‘সািহত  করণ’,   কলকাতা-৭৩,   ব ীয় সািহত   

সংসদ, তৃতীয় পিরবিধত সং রণ- পৗষ সং াি , 

১৪০৬  

৪৩. চ , বীেরন (স ািদত)   :  ‘িবষয়  :  বাংলা  উপন াস’,  িশিল িড়-৭৩৪৪০৬,  

উ র িন, িডেস র, ২০০২ 

৪৪. চ , িবপন; মুখািজ, মৃদুলা;  :  ‘ভারতবষ াধীনতার পের ১৯৪৭-২০০০’ (আনুবাদ  

    মুখািজ, আিদত      আিশষ  লািহড়ী),   কলকাতা-০৯,  আন ,  থম  

আন   সং রণ - আগ ,  ২০০৬ 

৪৫. চৗধুরী, অিময়    :  ‘বহতা   সমেয়র   ি রিচ    স    পি মব ’, 

কলকাতা-১১১,   গাঙিচল,  থম  কাশ-২০১৩  

 



 

 

৪৬. চৗধুরী, কমল (স ািদত)  :  ‘ াধীনতা  ৫০  পিরেয়’,   কলকাতা-৭৩,  দ’জ  

পাবিলিশং,   থম  কাশ - জানুয়াির,   ১৯৯৯  

     ৪৭. চৗধুরী, শীতল (স ািদত)  :  ‘বাংলা উপন ােসর নানা কথা’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   থম   কাশ - জানুয়াির,   ২০১৩ 

৪৮. তািন িচ, িশনিকিচ; মাসািহেকা,   :  ‘ ামবাংলা ইিতহাস, সমাজ ও অথনীিত’, কলকাতা   

    তাগাওয়া; তৎসুইয়া নাকাতািন    -১২,  ক.  িপ.  বাগচী  অ া   কা ানী,  থম 

    (স ািদত)      কাশ-২০০৭ 

৪৯. দ , অধ াপক ভবেতাষ   :  ‘ িত ণ  বােজট িবে ষণ সংকলন  (১৯৮৪-৯৪)’,  

কলকাতা-১৩, িত ণ পাবিলেকশনস াইেভট 

িলিমেটড, থম কাশ-বইেমলা, ১৯৯৫ 

৫০. দ , অ ান    :  ‘শতা ীর   ি েত   ভারেতর  আিথক িবকাশ’,  

অথনীিত মালা-৬, কলকাতা-০৯, আন  

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, ি তীয় মু ণ- ম, 

২০০০ 

৫১. দ , অ ান     :  ‘সম েয়র স ােন’,  কলকাতা-০৯,  আন ,  থম  

সং রণ-জানুয়াির, ২০০৮ 

৫২. দ , ভাত    :  ‘আ িলক  রাজনীিত  উ য়ন  ও   িবেকি করণ’,  

কলকাতা-৭৩, িম ম, থম কাশ- ফ য়াির, 

২০০৯ 

৫৩. দ , বীের     :  ‘বাংলা ছাটগ   : স  ও করণ  (ি তীয় খ )’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, থম কাশ-আগ , 

১৯৮৫, ষ  সং রণ-জানুয়াির, ২০০৯ 



 

 

৫৪. দ , সত ত    :  ‘বাংলার  িবধানসভার  একেশা  বছর : রাজানুগত   

থেক গণত ’, কলকাতা-৭৩, ে িসভ 

পাবিলশাস,  থম  কাশ - ফ য়াির,  ২০০২ 

৫৫. দ , স াট     :  ‘িবশ  শতেকর  আখ ানতে র   ি েত   বাংলা  

উপন াস’, কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  সংসদ, 

থম কাশ-২০১০ 

৫৬. দ , সুকাি     :  ‘আখ ােনর আেলাছায়া’, কলকাতা-৪৯, নীলেলািহত,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১২ 

৫৭. দ , হষ; বসু, পন (স ািদত)  :  ‘িবশ  শতেকর   বাঙািল   জীবন   ও   সং ৃ িত’,  

কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ, ি তীয় সং রণ-

এি ল, ২০১০ 

৫৮. দাশ , আন  (স ািদত)  :  ‘ াধীনতা েদশ সমাজ সং ৃ িত’,  কলকাতা-১১১,  

গাঙিচল,  থম  কাশ - বইেমলা,  ২০০৮ 

৫৯. দাশ , দাস    :  ‘রাজনীিত, এখন’,  কলকাতা-৭৩, আজকাল, থম  

কাশ-বইেমলা, ১৯৯৯ 

৬০. দাশ , রা ল    :  ‘আখ ােনর দুিনয়া’,  কলকাতা-৭৩, এবং মুশােয়রা,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১০ 

৬১. দাশ , েভ ু; চে াপাধ ায়,   :  ‘অন  অথ’,   কলকাতা-১২,   চচাপদ,   কলকাতা, 

    রাঘেব ; ভ াচায, বীর ও    িডেস র, ২০১০ 

  বসু, ণব কাি  (স ািদত) 

 



 

 

৬২. দাশ , েভ ু    :  ‘অ - উ য়েনর   ৩৫   কাহন’,   কলকাতা - ৯৯,  

মনফিকরা, পিরবিধত ি তীয় সং রণ-নেভ র, 

২০১১ 

৬৩. দাস, অিমতাভ    :  ‘আখ ানত ’,  কলকাতা-০৯,  ই াস,   পিরেবশক  

িনউ এজ পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, থম 

কাশ-নেভ র, ২০১০, ি তীয় মু ণ-মাচ, ২০১৪  

৬৪. দাস, অ প কুমার    :  ‘ষাট ও স র দশেকর রাজনীিতর াপেট বাংলা  

কথাসািহত ’, কলকাতা-০৯, ক ণা কাশনী, 

২০১১  

৬৫. দাস, মািনক    :  ‘িহ ু-মুসলমান : স ক ও স কহীনতার মৃদুপাঠ’ 

, কলকাতা-৭০, হাওয়া-৪৯, থম কাশ-কলকাতা 

পু কেমলা, জানুয়াির, ২০০৫ 

৬৬. দাসািধকারী, পন   :  ‘ভারতরাে র  ণীচির ’,  কলকাতা-২৭  :  এবং  

জলাক,  থম  কাশ - িডেস র,  ২০০০  

৬৭. দ, আিশসকুমার    :  ‘উপন ােসর   শলী   তারাশংকর    ও    মািনক  

বে াপাধ ায়’, কলকাতা-০৪, প ািপরাস, কাশ-

সে র, ১৯৮৩ 

৬৮. নাজমা জসমীন চৗধুরী   :  ‘বাংলা  উপন াস  ও  রাজনীিত’,   কলকাতা-৭৩,  

িচরায়ত    কাশন,    ি তীয়   সং রণ-২০০৯  

৬৯. নাথ, ি য়কা     :  ‘কাল-িবভািজত  বাংলা  উপন াস’,  কলকাতা-০৯,  

ব ীয়  সািহত   সংসদ,   থম  কাশ - ২০০৭ 



 

 

৭০. পাল, ডা. তাপসকুমার   :  ‘সমাজত  িবক  ভাবনা িবক  পথ’,  হাওড়া-১১১,  

সহজপাঠ,  থম  কাশ - জানুয়াির, ২০১৩ 

৭১. পাল, রিবন : উপন াস   :  ‘ াচ  ও পা াত ’,  কলকাতা-৭৩,  এবং মুশােয়রা,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০১১  

৭২. পাল, রিবন    :  ‘উপন ােসর  বণময় ভুবন’,  কলকাতা-০৬,  অ র  

কাশনী,  থম  সং রণ - িডেস র,  ২০১১ 

৭৩. পাল, রিবন    :  ‘উপন ােসর   উজােন’,    কলকাতা-৭৩,   চ াটাজী  

পাবিলশাস, নেভ র ২০০০  

৭৪. পাল, রিবন    :  ‘কথাসািহেত    িচ ক ’,   কলকাতা-৭৩,  চাটাজী  

পাবিলশাস,  থম  কাশ - িডেস র,  ১৯৯৪ 

৭৫. পািলত, িচ ত    :  ‘উপিনেবিশক  বাংলার সমাজিচ ’,  কলকাতা-৭৩,  

দ’জ  পাবিলিশং,  থম  কাশ-জানুয়াির, ২০০৭  

৭৬. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘কথা  বৃ া ’,   কলকাতা-৫০,   ধানিসঁিড়,  থম  

ধানিসঁিড় সং রণ-িডেস র, ২০১৬ 

৭৭. বে াপাধ ায়, ড. সুবীর   :  ‘এই  সময়  এই সমাজ’,   কলকাতা-০৯,  পু ক  

িবপিণ,  থম  কাশ - িডেস র,  ১৯৯৭ 

৭৮. বে াপাধ ায়, ড. সুভাষচ   :  ‘বাংলা  উপন ােসর  লৗিকক  উপাদান’, কলকাতা-  

০৯, ক ণা কাশনী, থম সং রণ-জানুয়াির,  

২০০৫ 

     ৭৯. বে াপাধ ায়, ড. সুরিভ   :  ‘গেবষণা : করণ ও প িত’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   তৃতীয়   সং রণ - জুলাই,   ২০০৫ 



 

 

৮০. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন াস রাজৈনিতক : িবভূিতভূষণ’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডক াল ইে শন, থম কাশ-জানুয়াির, 

১৯৯২ 

৮১. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন াস রাজৈনিতক’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডক াল  

ইে শন,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ১৯৯১ 

৮২. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘উপন ােসর সমাজত ’, কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডকাল  

ইে শন, থম কাশ-১৯৯৪ 

৮৩. বে াপাধ ায়, পাথ িতম   :  ‘ পা মডান  ভাবনা  ও  অন ান ’,  কলকাতা-০৯,  

র◌্যািডকাল   ইে শন,  ি তীয়   সং রণ-

২০০৭ 

৮৪. বে াপাধ ায়, রাঘব, দাসমহাপা   :  ‘উ য়ন  িবতক’,   কলকাতা-১২,   চচাপদ, থম  

     াবৃট, মুেখাপাধ ায়, স ীব;    কাশ-জুন,  ২০০৮,  ি তীয়  সং রণ - নেভ র,  

     িব াস, দবািশস (স ািদত)   ২০০৯ 

৮৫. বে াপাধ ায়, মা   :  ‘ াধীনতা-উ র বাংলা উপন ােস িন বেগর অব ান  

(১৯৪৭-১৯৭৭)’, কলকাতা-০৯, ব ীয় সািহত  

সংসদ, থম কাশ-নেভ র, ২০০৫ 

৮৬. বে াপাধ ায়, িশবাজী   :  ‘বাংলা উপন ােস ওরা’,  কলকাতা-০৪,  প ািপরাস,  

ি তীয় মু ণ-িডেস র, ২০১২  

৮৭. বে াপাধ ায়, শখর; দাশ , :  ‘জািত,  বণ  ও  বাঙািল  সমাজ’,  কলকাতা-০৬,  

     অিভিজৎ (স াদনা)    অ র  িবন াস,  থম  কাশ - ১৯৯৮ 



 

 

 

 

৮৮. বে াপাধ ায়, কুমার   :  ‘ব   সািহেত   উপন ােসর  ধারা’,  কলকাতা-৭৩,  

মডাণ বুক এেজ ী াইেভট িলিমেটড, পুনমু ণ-

২০১১-১২  

৮৯. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘ ামবাংলার  গড়ন  ও  ইিতহাস’,  কলকাতা-০৯,  

অনু ু প   কাশনী,   পিরমািজত  সং রণ-২০১০  

৯০. বে াপাধ ায়, স ীপ   :  ‘দিলেতর পুরাণকথা’, কলকাতা-০৯, অনু ু প, থম  

কাশ-২০০৫ 

      ৯১. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  ‘বাংলা উপন াস  :  াি ক  দপণ’,  কলকাতা-২০,  

পি মব  বাংলা আকােদিম, ি তীয় সং রণ- ম, 

১৯৯৬ 

৯২. বে াপাধ ায়, সেরাজ   :  ‘বাংলা উপন ােসর কালা র’, কলকাতা-৭৩, দ’জ  

পাবিলিশং,   প ম  সং রণ - নেভ র,   ২০০৩ 

৯৩. বে াপাধ ায়, িহমব    :  ‘গ  িনেয় উপন াস িনেয়’,   কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

সািহত  সংসদ, ি তীয় পিরমািজত ব ীয় সািহত  

সংসদ সং রণ, ২০০৮ 

৯৪. বসু, অিসত কুমার    :  ‘পি মবে  প ােয়ত ব ব া’, কলকাতা-১৩, প: ব:  

রাজ   পু ক  পষৎ,  ি তীয়  সং রণ-জুন, ২০১০ 

৯৫. বসু, দীপ    :  ‘রাজনীিতর ত  তে র  রাজনীিত’,  কলকাতা-১২,  

চচাপদ, থম কাশ-বইেমলা, ২০১১  



 

 

 

 

৯৬. বাগচী, অিময় কুমার   :  ‘িব ায়ন ভাবনা-দুভাবনা  ( থম খ )’,  কলকাতা- 

৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  াইেভট িলিমেটড, 

থম কাশ-২০০২, প ম মু ণ- সে র, 

২০০৮ 

৯৭. বাগচী, অিময় কুমার   :  ‘সং ৃ িত সমাজ অথনীিত’,  কলকাতা-০৯,  অনু ু প  

কাশনী, অনু ু প সং রণ-২০১০  

৯৮. বাগচী, অিময়কুমার   :  ‘িব ায়ন ভাবনা-দুভাবনা  (ি তীয় খ )’, কলকাতা- 

৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  াইেভট িলিমেটড, 

থম কাশ-২০০২, স ম মু ণ- সে র, ২০০৮ 

৯৯. িব াস, অিচ     :  ‘িমখাইল   বাখিতন   উপন াসত ’, কলকাতা-৭৩,  

িবদ া,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১৪ 

১০০. িব াস, ড. মহীেতাষ   :  ‘বাংলা উপন াস- স   : আ িলকতা’,  কলকাতা- 

০৭, অ পূণা পু ক মি র, থম কাশ- সে র, 

১৯৮৪ 

১০১. িব াস, ড. সুেখন   :  ‘ন নতে র   তীচ ’,   কলকাতা - ৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,  থম  কাশ - নেভ র,  ২০১০ 

১০২. ভ াচায, অিনল    :  ‘িশ া সমাজ ও সময়’,  কলকাতা-৭৩, গিতশীল  

কাশক,  থম  কাশ - ফ য়াির,  ২০১০ 

১০৩. ভ াচায, জগদীশ    :  ‘আমার কােলর কেয়কজন  কথািশ ী’,  কলকাতা- 



 

 

৭৩,  ভারিব,  ি তীয়  কাশ - জানুয়াির,  ২০০৭ 

 

১০৪. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘আখ ােনর   সাতকাহন’,   কলকাতা-০৯,   ব ীয়  

সািহত  সংসদ, থম কাশ-কলকাতা বইেমলা, 

২০১৩  

১০৫. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘আখ ােনর  রা র’,  কলকাতা-১২,  িদবা  রাি র  

কাব ,  থম  কাশ - ফ য়াির,  ২০০৭ 

১০৬. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘আধুিনকতা : পব থেক পবা ের’,  কলকাতা-০৯,  

পু ক িবপিণ, থম কাশ-জুলাই, ১৯৯৫, ি তীয় 

পিরবিতত সং রণ- ফ য়াির, ২০০৮ 

১০৭. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘উপন ােসর িতেবদন’, কলকাতা-০৯, 

র◌্যািডক াল   

ইে শন, থম কাশ-১৯৯৯ 

     ১০৮. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘কথার সময় সমেয়র কথা’,  কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

সািহত  সংসদ,  থম  কাশ-১লা বশাখ, ১৪২০ 

১০৯. ভ াচায, তেপাধীর   :  ‘বাখিতন : ত  ও েয়াগ’,  কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

সািহত  সংসদ, কাশ কাল-কলকাতা পু ক মলা, 

২০১০ 

১১০. ভ াচায, তাপস    :  ‘বাংলা  উপন ােস  উ া   জীবন’,  কলকাতা-০৯,  

পু ক   িবপিন,   থম  কাশ- বশাখ,   ১৪১২ 

১১১. ভ াচায, দু     :  ‘আখ ান ও সমাজ  :  তারাশ র’,   কলকাতা-৮৪,  



 

 

অবভাস,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১৪ 

      

 

      ১১২. ভ াচায, িব ব ু     :  ‘কথািশ ী  মািনক  বে াপাধ ায়’,  কলকাতা-০৬,  

ব ীয় সািহত  সংসদ, থম কাশ-বইেমলা, 

২০০৪ 

১১৩. ভ াচায, বীতেশাক (স ািদত)  :  ‘বাংলা  উপন াস  সমী া’,  কলকাতা-৭৩,  এবং  

মুশােয়রা,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০০৭  

১১৪. ভ াচায, সুতপা    :  ‘িবশ   শতেকর   কথাসািহত   অপি েতর   পাঠ’,  

কলকাতা-০৯, র াবলী, থম কাশ-জানুয়াির, 

২০০৯  

১১৫. ভ াচায, সুতপা    :  ‘ মেয়েদর লখােলিখ’, কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ,  

থম কাশ-২০০৪ 

১১৬. ভৗিমক, গাপা দ    :  ‘কথার  অিলে ’,  কলকাতা-৭৩,  এবং মুশােয়রা,  

থম কাশ-জানুয়াির, ২০০৬ 

১১৭. মজুমদার, অিভিজৎ   :  ‘চ ীম ল  (আেখিটক  খ )  : সংগঠন  ও   শলী  

িবচার’, কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, থম 

কাশ-জানুয়াির, ২০০৫  

১১৮. মজুমদার, অিভিজৎ   :  ‘ শলী   িব ান   এবং   আধুিনক    সািহত ত ’,  

কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, তৃতীয় সং রণ-

এি ল, ২০১৬  



 

 

১১৯. মজুমদার, ড. সমেরশ   :  ‘বাংলা   উপন ােসর   পঁিচশ   বছর (১৯২৩-৪৭)’,  

কলকাতা - ০৯,  ব ীয়  সািহত   সংসদ, ২০০৪  

১২০. মজুমদার, পেরশ চ ;    :  ‘বাংলা   সািহত পাঠ   :   শলীগত   অনুধাবন’,  

      মজুমদার, অিভিজৎ    কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, ২০১০  

১২১. মজুমদার, স ীতা   :  ‘দুই  দশেকর  বাংলা  উপন াস  (১৯৫০-১৯৭০)’,  

কলকাতা-১১১, গাঙিচল, থম কাশ- ফ য়াির, 

২০১২ 

১২২. মজুমদার, অ ণকুমার   :  ‘বাংলা  উপন ােসর  প  ও  রীিতর  পালাবদল’, 

কলকাতা-৭৩, দ’জ পাবিলিশং, থম কাশ-

জানুয়াির, ২০১১ 

১২৩. মজুমদার, উ লকুমার (স া)   :  ‘প ােশর দশেকর কথাকার’, কলকাতা-০৯, পু ক  

             িবপিণ,  থম  কাশ - বইেমলা,  ১৯৯৮  

১২৪. মজুমদার, উ লকুমার   :  ‘উপন াস পাঠেকর ডায়াির’,  কলকাতা-০৯,  ব ীয়  

সািহত   সংসদ,  থম  কাশ - বইেমলা, ২০০৯  

     ১২৫. মজুমদার, উ লকুমার   :  ‘উপন ােস জীবন ও িশ ’,  কলকাতা-০৯,   ব ীয়  

সািহত  সংসদ, থম কাশ- াবণ, ১৩৮৪, ি তীয় 

পিরবিধত ব ীয় সািহত  সংসদ সং রণ-কলকাতা 

বইেমলা, ২০০৮ 

১২৬. মজুমদার, গীিতক    :  ‘প ােয়ত ও জনগেণর অিধকার’,   কলকাতা-০৯,  

ন াশনাল পাবিলেকশন, থম সং রণ-মাচ, ২০১৩ 

 



 

 

১২৭. সন মজুমদার, জহর   :  ‘উপন ােসর ঘরবািড়’, কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ,  

থম কাশ-রজত জয় ী বষ কাশন, ম, ২০০১ 

১২৮. সন মজুমদার, জহর   :  ‘িন বেগর িব ায়ন’,  কলকাতা-০৯, পু ক িবপিণ,  

থম কাশ-২০০৭ 

১২৯. মা া, ণময়    :  ‘বাংলা উপন ােসর িশ াি ক’,  কলকাতা,  ভাষা ও  

সািহত ,  থম  কাশ - নেভ র,  ১৯৯৫   

১৩০. মাজী, িব ব (স ািদত)   :  ‘বাংলা উপন াস ২০০ বছর’, কলকাতা-০৯, অ িল  

পাবিলশাস,   থম  কাশ – ৮ ই  ম,   ২০০৮ 

১৩১. মারিজৎ, সুগত    :  ‘উ য়েনর  যুি   তে া’,  কলকাতা-০৯,  অনু ু প,  

থম কাশ-বইেমলা, ২০০৮ 

১৩২. িম , অেশাক    :  ‘সমাজসং া আশািনরাশা’,  কলকাতা-০৯ : আন   

পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, থম আন  

সং রণ-জানুয়াির, ১৯৯৯ 

১৩৩. িম , ড. অেশাক কুমার   :  ‘কাব   শলী   ম ু ির’,   কলকাতা - ৭৩,   দ’জ  

পাবিলিশং,   থম   কাশ - িডেস র,   ২০১৪  

১৩৪. িম , পু া (স ািদত)   :  ‘িসগমু  েয়ড’,   কলকাতা-৭৩,  এবং মশােয়রা, 

ি তীয় মু ণ-আগ , ২০১৮  

১৩৫. িম , শবাল    :  ‘ষােটর ছা  আে ালন’,  কলকাতা-১৯,  আজকাল,  

থম কাশ-বইেমলা, ১৯৯০, ি তীয় সং রণ-

১৯৯৭ 

 



 

 

১৩৬. মুেখাপাধ ায়, অিনবাণ (স া.)  :  ‘িনব   বিচে র  িতন  দশক’,   কলকাতা - ১২,  

চচাপদ,  থম  কাশ - জানুয়াির,  ২০১০ 

১৩৭. মুেখাপাধ ায়, অমল কুমার  :  ‘বাঙািল রাজনীিতর প াশ বছর  (১৯৪৭-১৯৯৭)’,  

কলকাতা-৭৩, এ মুখাজী অ া  কা ানী াইেভট 
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২০১০’, কলকাতা-৭৩, ন াশনাল বুক এেজি  

াইেভট িলিমেটড, ষ  পিরবিতত ও পিরমািজত 

সং রণ-অে াবর, ২০১৫ 

১৯৩. সন , অমেল ু   :  ‘ জায়ার  ভাটায়  ষাট-স র’,  কলকাতা-০৬, পাল  

পাবিলশাস, থম কাশ-১৯৯৭ 

১৯৪. সন , চ ম ী    :  ‘িমথ-পুরােণর  ভাঙাগড়া’,  কলকাতা-০৯,   পু ক  

িবপন, থম কাশ-এি ল ২০০১ 

      ১৯৫. সন , সুধীন    :  ‘িবপ  অরণ  ও বন াণী’,  কলকাতা-০৯, আন ,  



 

 

থম কাশ-জুন, ২০০৮ 

১৯৬. হােসন, সয়দ আকরম   :  ‘রবী নােথর  উপন াস  চতনােলাক  ও িশ প’,  

ঢাকা (বাংলােদশ)-৪৩-৪৪, একুেশ পাবিলেকশন 

িলিমেটড, একুেশ সং রণ- ফ য়াির, ২০০১ 

     ১৯৭. িসকদার, অ কুমার   :  ‘আধুিনকতা  ও  বাংলা  উপন াস’,  কলকাতা-০৬,  

অ ণা  কাশনী,  চতুথ সং রণ-নেভ র, ২০০৮ 

সহায়ক প -পি কা : 

১. চ বতী, দীপংকর; (স ািদত)  :  ‘অনীক’,  কলকাতা-৫৯,  বষ-৪৪,  সংখ া- ৪-৫,  

   রতন খাসনিবশ     অে াবর-নেভ র, ২০০৭ 

২. আচায, অিনল (স ািদত)   :  ‘অনু ু প’,  কলকাতা-০৯,  একি শ বষ,  শারদীয়- 

১৯৯৬ 

৩. বাগ, খাকন কুমার (স ািদত) :  ‘অ মুখ’ পি মব  : িবগত িতন দশক, কলকাতা-  

০৬, পব - ৩, সংখ া - ১, জুলাই- সে র, ২০১৩ 

৪. ম ল, ড. রামকৃ  (স ািদত)  :  ‘অবকাশ সািহত প ’  বাংলা  উপন াস  ২১ শতক,  

   ও বাদল ঘাষ     িসউিড়-১০১,   বষ-২৪,   সংখ া-৬২,  ী , ২০১৪ 

৫. চ বতী, পাথ (স ািদত)   :  ‘অবভাস’,  কলকাতা-৮৪, ি তীয় বষ, চতুথ সংখ া,  

জানুয়াির-মাচ, ২০০৩ 

৬. ভ াচায, সুেখ ু (স ািদত)  :  ‘আ জািতক ছাটগ ’,  ‘ ছাটগ  - ব   সংখ া’,  

পূবাচল-৭৪৩১৮৬, থম বষ, থম সংখ া, এি ল, 

২০০২ 



 

 

৭. সন , স াট; মুেখাপাধ ায়,  :  ‘আেলাচনা চ ’,  কলকাতা-৫৬,  বষ-২৬,  সংখ া- 

   স য় (স া) (মুখ  (স া)- র,  ৩৫, আগ , ২০১৩ 

   িচির ীব) 

৮. মাইিত, গিত (স ািদত)   :  ‘ইস া’,  কলকাতা - ১১৮,   বষ - ২০, সংখ া-২,  

ফ য়াির, ২০১৪ 

     ৯. চ , বীেরন (স ািদত)   :  ‘উ র িন’,  ‘বাংলােদেশর কাব -সািহত -সমাজ ও  

চলি  সংখ া’, িশিল িড়-৭৩৪০০৬, বষ-৩৮, 

সংখ া-অনুি িখত,  শারদ-১৪২২,  অে াবর, ২০১৫ 

১০. চৗধুরী, িস াথর ন (স ািদত)  :  ‘উবুদশ’  ভােব অনুভােব রবী নাথ, কলকাতা-১২,  

বষ - ২৩,  সংখ া - ২,  অে াবর,  ২০১১ 

১১. আচায, িনমাল  (স ািদত)  :  ‘এ ণ’,  কলকাতা-০৯,  প দশ বষ, ৩-৪ সংখ া,  

১৩৮৯ 

১২. বে াপাধ ায়, অ ণ (স ািদত)  :  ‘এবং এই সময়’,  কলকাতা-৬০,  বষ-১২, সংখ া- 

৩৭,  শরৎ - ১৪০৬,  নেভ র,  ১৯৯৬ 

১৩. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং  মুশােয়রা,  উপন াস  সংখ া,  কলকাতা-৯০,  

ঊনিবংশিত বষ, তৃতীয় সংখ া, শারদীয়-১৪১৯, 

অে াবর-িডেস র, ২০১২ 

১৪. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং  মুশােয়রা,  কলকাতা - ৯০, িবংশিত বষ, ১ম  

সংখ া, এি ল-জুন, ২০১৩ 

     ১৫. সাম , সুবল (স ািদত)   :  এবং মুশােয়রা,  কলকাতা - ৯০,  স ম বষ, থম  

সংখ া, এি ল-জুন, ২০০০ 



 

 

১৬. সন , গৗতম (স ািদত)  :  ‘ক ’,  দেবশ  রায়  স াননা সংখ া, বধমান-০৩,  

বষ - অনুি িখত,  চতুদশ  সংখ া,  আগ , ২০১৪ 

১৭. দ, সুধাং েশখর (স ািদত)  :  ‘কেলজ  ি ট’,  কলকাতা - ৭৩,  ি িবংশিত বষ,  

শারদ  সংখ া - ১৪২১,  সে র-অে াবর, ২০১৪ 

     ১৮. সন, সব সাচী (স ািদত)   :  ‘কা বাসনা’, কলকাতা-৩০, প ম বষ, সংখ া-ষ - 

স ম, ১৪১৮, শীত ও ী , ২০১১-১২  

১৯. চ বতী, নীের নাথ (স ািদত)  :  ‘কািল ও কলম’,  কলকাতা-৭১,  ি তীয় বষ, াদশ  

সংখ া, জুন, ২০১৭ 

২০. ভৗিমক, তাপস (স ািদত)  :  ‘ কারক’, কলকাতা-৫৬, া  শারদ সংখ া-১৪১৫,  

২০০৮  

২১. বে াপাধ ায়, সুদী  (স ািদত)  :  ‘চাবাক’, কলকাতা-০৬,  ি তীয় বষ,  থম সংখ া,  

বশাখ- াবণ, ১৪২০ 

২২. ঘাষ, গৗতম; মজুমদার, জয় ;  :  ‘দশিদিশ’   সং ােরর   অথনীিত   ও    জন াথ,  

গা ুলী, গারা; রি ত, শ ু  (স া)  কলকাতা-১০৭, বষ-২, সংখ া-১, এি ল- সে র, 

২০১৩ 

২৩. দ , কমলকুমার (স ািদত)  :  ‘দাহপ ’, চ ননগর-৭১২১৩৬, বষ-১৯, সংখ া-২৭,  

জুন-িডেস র, ২০১৪ 

২৪. জুলিফকার, এন (স ািদত)  :  ‘দীপন’  অবেহলার শতবষ,  কলকাতা-১২, চতুদশ  

বষপূিত সংখ া, জুন, ২০১১ 

২৫. সাহা, জ ািত কাশ (স ািদত)  :  ‘নবাবী’,   উ র  চি শ  পরগনা-১৪৪,  বষ-১৯,  

শারদীয়া সংখ া, আি ন, ১৪২০, অে াবর, ২০১৩  



 

 

২৬. চ বতী, লয়; পািলত, (স ািদত):  ‘নয়দরজা’  িব ৃত  কথাসািহিত ক  :  জীবন  ও  

     কৃে ু      সািহত , কলকাতা-১২৪, বষ-ি তীয়,  সংখ া-চতুথ,  

অে াবর, ২০১৪ 

২৭. চ বতী, লয়; পািলত, (স ািদত):  ‘নয়দরজা’, বষ-ি তীয়, সংখ া-তৃতীয়, ফ য়াির,  

     কৃে ু      ২০১৪ 

২৮. বে াপাধ ায়, গৗতম (স ািদত) :  ‘িনর র’  মূল ভাবনা িবপ  পিরেবশ,  কলকাতা- 

০৬,  বষ - ৩য়,  সংখ া - ২য়,  জুলাই,  ২০১৩ 

২৯. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীলেলািহত’ আেলাকপাত : বাংলােদেশর াধীনতা  

াি র চি শ বছর উপন াস গ  কিবতা ব , 

কলকাতা-৪৯, বষ-৭ম ও ৮ম, সংখ া-১ম ও ২য়, 

২০১১-১২ 

৩০. দাশ , বাসব (স ািদত)  :  ‘নীলেলািহত’,  সাধন চে াপাধ ায় সংখ া, কলকাতা- 

৪৯,  বষ-অনুি িখত, সংখ া-১০, সে র, ২০০২ 

৩১. দাশ, জ ািতময়; বসু (স ািদত)  :  ‘পদে প’,  কলকাতা-৯৭,  বষ-৩৩,  সংখ া-৩৮,  

    অসীমকুমার     িডেস র, ২০০৭ 

৩২. বসু, সমীর  (স ািদত)   :  ‘পদে প’,   কলকাতা-৯৭,   বষ-২৯,  সংখ া-৩৪,  

িডেস র, ২০০৩ 

৩৩. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’ স   : িব সািহত , কলকাতা-০৫, বষ- 

প দশ,  সংখ া - ি তীয়,  ম,  ২০১৩ 

৩৪. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’  িবংশ  শতা ী  :  বাঙািলর   মননচচা, 

কলকাতা-৫৪, বষ-তৃতীয়, সংখ া-ি তীয়, ম, ২০০১ 



 

 

৩৫. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’, কলকাতা-৫৪, বষ-ি তীয়, সংখ া- থম,  

িডেস র, ১৯৯৯ 

     ৩৬. চে াপাধ ায়, দব ত (স ািদত)  :  ‘পিরকথা’,  কলকাতা - ৫৪,  প দশ  বষ,  থম  

সংখ া, িডেস র, ২০১২ 

৩৭. ভ াচায, িব নাথ (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’  আখ ান  ও  আখ ানত ,  কলকাতা-০৬,  

বষ-৮৫, সংখ া-২য়, নেভ র, ১৬, ফ য়াির, ১৭ 

৩৮. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’  সমােলাচনা  সংখ া,  কলকাতা-০৬, বষ- 

৮৩,  সংখ া – ৭ - ১২, ফ য়াির - জুলাই, ২০১৫ 

৩৯. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’,  কলকাতা-০৬,  বষ-৮১,   সংখ া-৭-১২  

ফ য়াির-জুলাই, ২০১৩  

৪০. ভ াচায, িব ব ু  (স ািদত)  :  ‘পিরচয়’,  কলকাতা-০৬, বষ-৮৩, ১-৩ যু  সংখ া,  

ফ য়াির-অে াবর, ২০১৪ 

৪১. অিধকারী, রণিজৎ (স ািদত)  :  ‘পূব’,   পি ম মিদনীপুর-১৪৯,  বষ-৮, সংখ া-২,  

সে র, ২০১২ 

৪২. ঘাষ, কাশ (স ািদত)   :  ‘ মা’, কলকাতা-০৬, বষ-৩৮, ী  সংখ া, ২০১৫ 

 

      ৪৩. ঘাষ, সুরিজৎ (স ািদত)  :  ‘ মা’,   কলকাতা-০৬,   বষ-অ ম,  সংখ া-চতুথ,  

জুলাই- সে র, ১৯৮৬ 

৪৪. বাংলা িবভাগীয় পি কা   :  ‘বাংলা িবভাগ’,  যাদবপুর িব িবদ ালয়, কলকাতা- 

৩২, ষ দশ-স দশ যু  সংখ া, মাচ, ২০০৭ 

৪৫. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ স  : পি মব  এই সময়, কলকাতা- 



 

 

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    ০৬,   ি তীয়  বষ,  ি তীয় সংখ া, নবপযায়, জুন,  

২০১৫ 

৪৬. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ স   : দশভাগ, কলকাতা-০৬, থম  

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    বষ,  ি তীয়  সংখ া,  নবপযায়,  অে াবর,  ২০১৩ 

৪৭. ঘাষ, অ ; দ , িমলন;   :  ‘িবতিককা’ িবষয় : নদী, কলকাতা-০৬, বষ, সংখ া  

     ঘাষ, তপস া (স ািদত)    ও কাশকাল-অনুি িখত 

৪৮. ঘাষ, অ রা (স ািদত)   :  ‘ যাজনা’ পিরেবশ ও উ য়ন সংখ া, কলকাতা-৬৯,  

ম, ২০১২ 

৪৯. বাস, ধীরাজ (স ািদত)   :  ‘রিবশস ’  সময়, েদশ ও বামপ া; কলকাতা-৩২,  

বইেমলা, ২০১৪ 

৫০. সরকার, ণব (স ািদত)  :  ‘ লাক’  গা ী, সমাজ, স দায় ১; কলকাতা-১৫০,  

বষ - ১৪,  শারদ - ১৪২০,  অে াবর,  ২০১৩  

৫১. ঘাষ, মৗসুমী (স ািদত)   :  ‘িশলািদত ’, কলকাতা-১৯, প ম বষ, াদশ সংখ া,  
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