
:  প্রকাশিত গ্রন্থ  : 
 

১। কাব্যগ্রন্থ : অমৃত শিষের প্রপ্রিার কুকার (২০০৩, ব্ামা পুস্তকালয়) 

২। কাব্যগ্রন্থ :  প্র াড়া প্রজন্ম (২০০৮, কবব্তীর্থ) 

৩। প্রব্ন্ধ গ্রন্থ :  কশমকস কথা (২০১৫, অবিযান পাব্বলশার্থ, ISBN ৯৭৮-৯৩-৮০১৯৭-৭৭-৭ ) 

৪। র্ম্পাবিত : যুগসংকট, মধ্যশিত্ত ও িাংলা নাটক (২০১৫ বর্টাদিল, ISBN ৯৭৮-৮১-৯৩৬৬৩২-২-৬ ) 

৪। প্রব্ন্ধ গ্রন্থ : ফশলত রিীন্দ্রনাথ (২০১৭, চাতক পাব্বলদকশন ISBN ৯৭৮-৯৩-৫২৯১-৪০২-৯) 

৫। কাব্য গ্রন্থ : যাষিা মধু্ ুর (২০১৮, ব্াতথ া প্রকাশন, ISBN-৯৭৮-৯৩-৮১৪৯৩-৩৩-৫) 

৬। ছড়ার ব্ই : একষিা ছড়ার িাষসা (২০২০, র্মকাদলর বিয়নকাঠি প্রকাশনী ISBN ৯৭৮-৮১-৯৩৮৪৪-২-০)  

:  ত্র  শত্রকায় প্রকাশিত প্রিন্ধ : 

 

১। শরৎ র্াবিদতযর প্রার্বিকতা (২০০১)- নব্ বব্র্ারী পবিকা 

২। র্ামবরক খাদত অর্থব্যয় : একটি মনস্তাবিক মূলযায়ন (২০০২)- নব্ বব্র্ারী পবিকা   

৩। র্াবিবতযক : র্মাি উন্নবত ও মগ্ন চচতনয – (২০০৩) – নব্ ব্াবণথক পবিকা  

৪। িারতীয় পুরাণ র্াবিদতয প্রকৃবতর গুরুত্ব (২০০৮) – নব্ বব্র্ারী   

৫। প্রাচীন ও মধ্যযুদের ব্াাংলা র্াবিদতয ব্াঙাবলর খািযািযার্ (২০০৮) – ফুটপার্ র্াংব্ািপি   

৬। মাবনক র্াবিদতযর প্রার্বিকতা (২০০৮) – িননী িন্মিূবম র্াংব্ািপি  

৭। কবমকদর্র র্াংজ্ঞা বনণথয় ও ইবতিার্ (২০১০) – বব্বিশা পবিকা  

৮। বকবমবতব্ািীর িাষা ও িাষার বকবমবতব্াি (২০১৩)- প্রমা,( মমাবিত র্াংখযা) ISSN-971-6688 

৯। বব্লুপ্তপ্রায় র্াবি িাষার ব্যাকরণ বনমথাণ (২০১৬)- চযথা পবিকা  

১০। মধ্যবব্দের অব্ক্ষয় ও রু্বচিা িট্টাচাদযথর উপনযার্ (২০১৯) চযথা পবিকা রু্বচিা িট্টাচাযথ র্াংখযা  

১১। িাফদটান ও উদপন্দ্রবকদশার (২০১৯) কৃবিমন পবিকা  

১২। চদলা দুব্াই : এক যািা িীনতার েল্প (২০১৮) পর্ র্াবিতয পবিকা, স্বপ্নময় চক্রব্তী র্াংখযা   

১৩। কবমকদর্র িাষা : েঠনেত বব্দেষণ (২০১৬)। িীপন, ISSN 0975-4237(UGC Listed) 

১৪। কােি িাি করা পৃবর্ব্ী (২০১৯) িীপন, ISSN 0975-4237(UGC Listed) 

১৫। র্বু্ি আদলা মিদে র্াদক কবব্তার পাদশ ( ২০১৭) র্াবিতয অিন ISSN 2394 4889 (UGC Listed) 

১৬। ছদের ব্ারাোয় এক কবব্(২০১৮) লালপবর নীলপবর ISSN 2394-5656 

১৭। েল্প মলখার কলা মকৌশল ও নব্নীতার র্াবিতয (২০১৯) লালপবর নীলপবর ISSN 2394-5656 



১৮। ব্াস্তব্ পরাব্াস্তব্ িেৎ : শীদষথেুর র্াবিতয (২০২০) লালপবর নীলপবর ISSN 2394-5656  

১৯। ব্াাংলা উপনযাদর্ র্মুি (২০২০) িূদোল স্বদিশ চচথ া পবিকা ISSN 2582- 4788 (UGC Listed) 

: গ্রন্থ অন্তরুু্ক্ত প্রিন্ধ : 

 

১। ব্াাংলা কবব্তা র্াদতর িশক; প্রব্ন্ধ-- র্েদরর িশদকর ব্াাংলা কবব্তায় র্ময় মচতনা; ২০১১; মানিুম মিাবব্িযালয়, ব্াাংলা বব্িাে                      

 

২। বশশুতীদর্থ রব্ীন্দ্রনার্; র্ম্পািনা- ড. মদনারঞ্জন পুরকাইত ; প্রব্ন্ধ- বশশু-মনস্তি ও রব্ীন্দ্র বশশু র্াবিদতয তার প্রকাশ ২০১০                        
 

৩। প্রবতব্াদির নাটক, র্ম্পািনা মিব্ব্রত বব্শ্বার্; প্রব্ন্ধ- আেন্তুক : ব্াস্তব্তা ও কুমবতর দ্বন্দ্ব; ব্াাংলার মুখ প্রকাশন; ISBN 978-81-921186-6-6                             

 

৪। মিাকাদলর রদর্র ম াড়া ক্রাবিকাদলর কর্কতা ; র্ম্পািনা মিব্ব্রত বব্শ্বার্; প্রব্ন্ধ- মিাকাদলর রদর্র ম াড়া : পুবলশ ও রাদের িূবমকা, ২০১২ প্রজ্ঞা 

বব্কাশ, ISBN 978-93-81-684-11-5                     

 

৫। রদর্র রবশ : র্ামযিাদব্র র্াংলাপ; র্ম্পািনা মিব্ব্রত বব্শ্বার্, প্রব্ন্ধ-- রদর্র রবশ : তি র্তয ও ইবতিার্, প্রজ্ঞা বব্কাশ ২০১২, ISBN 978-93-

81684-30-6 

                          

৬। প্রবতব্াদির উপনযার্; র্ম্পািনা মিব্ব্রত বব্শ্বার্; প্রব্ন্ধ-- মকৌতুক উপনযার্ : পালদকর রু্ড়রু্বড় ব্নাম খযাাংরা কাঠির মখাোঁ চা, ব্াাংলার মুখ, ২০১২; 

ISBN 978-81-921186-3 
 

৭। েীতাঞ্জবল ১০০; র্ম্পািনা- আবু্দর্ র্াোর; প্রব্ন্ধ- প্রতীকব্াি ও েীতাঞ্জবল, নব্ ব্াবলেঞ্জ মিাবব্িযালয়, ২০১২, ISBN 978-81-923-645-3-7 

 

৮। রব্ীন্দ্রনার্ ঠাকুর ও পাশ্চাতয,  প্রব্ন্ধ-- কদয়কটি পাশ্চাতয অনুষি ও রব্ীন্দ্রনার্, শ্রী রামকৃষ্ণ র্ারিা বব্িযামিাপীঠ, ২০১২ ISBN  978-81-

925784-0-8 

 

৯। রব্ীন্দ্র নাটক বফদর মিখা, প্রব্ন্ধ- রক্তকরব্ী : বব্বনমথাণ, পুরাশ কানপুর িবরিার্ নেী মিাবব্িযালয়, ২০১১, ISBN 978-93-81862-11-7 

 

১০।প্রর্ি: ব্বিমচন্দ্র; র্ম্পািনা- মিযাৎস্না চদট্টাপাধ্যায়; প্রব্ন্ধ- মর্কাদলর বচবকৎর্া বব্জ্ঞান ও ব্বিমচদন্দ্রর উপনযার্; রব্ীন্দ্রিারবত বব্শ্ববব্িযালয়; 

2014; ISBN 978-93-82039-15-0 

 

১১। আদলাবকত উদপন্দ্রবকদশার; র্াধ্থশতব্দষথর আদলায়; প্রব্ন্ধ- র্াংদযােতি ও উদপন্দ্রবকদশাদরর েদল্পর িাষা; ধ্রুব্চাি িালিার কদলি, ২০১৩, 
ISBN 978=93-82623-17-5 

 

১২। কাবি নিরুল চচথ া : র্মকাদলর মপ্রবক্ষদত বফদর মিখা; র্ম্পািনা- ড. কুতুব্উবিন মমাল্লা; প্রব্ন্ধ- যুদের বচহ্ন প্রতীক ও নিরুদলর কবব্তা, মধু্ব্ানী 
পাব্বলবশাং, ২০১৬, ISBN 978-81-925537-4-2 

 

১৩। তারাশিদরর মছাটেল্প : রূপ ও চব্বচি; র্ম্পািনা শীতল মচৌধু্রী; প্রব্ন্ধ- বতন ব্দেযাপাধ্যায় : েদল্পর বিদকাণবমবত; রত্নাব্লী, ২০১৩, ISBN 978-

93-81978-93-8129-30-6 

 

 

    : প্রসশমনাষর গষিেণা ত্র  াঠ : 

 

রাজযস্তর 

 



 

১। বনউ আবলপুর কদলি; বব্ষয়- আবম ও রব্ীন্দ্রনার্; পঠিত প্রব্ন্ধ- আশম  ক্ষ ও রিীন্দ্রনাথ, ২০১২ 

 

২। মনতািী নের কদলি ফর উইদমন রব্ীন্দ্রনাদর্র পল্লী পুনেথঠন িাব্না ও তার প্রার্বিকতা; পঠিত প্রব্ন্ধ- ফশলত রিীন্দ্রনাথ, ২০১১  

 

৩। পুরাশ কানপুর িবরিার্ নেী মিাবব্িযালয়; রব্ীন্দ্র নাটক : বফদর মিখা; পঠিত প্রব্ন্ধ- রক্তকরিী : শিশনমুাণ, ২০১১ 

  

 

 

 

 

জাতীয় স্তর  

 

 

১। মানিূম মিাবব্িযালয় ব্াাংলা কবব্তা : র্াদতর িশক; পঠিত প্রব্ন্ধ-  সত্তষরর দিষকর িাংলা কশিতায় সময় প্রেতনা, ২০১১               

 

২। রব্ীন্দ্রিারতী বব্শ্ববব্িযালয়; বব্ষয়-ব্বিমচন্দ্র ও উবনশ শতক; পঠিত প্রব্ন্ধ- প্রসকাষলর শেশকৎসা শিজ্ঞান ও িশিমেষন্দ্রর উ নযাস,  ২০১২  

 

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ র্ারিা বব্িযামিাপীঠ; বব্ষয়- রব্ীন্দ্রনার্ ঠাকুর ও পাশ্চাতয; পঠিত প্রব্ন্ধ- কষয়কটি  াশ্চাতয অনুেঙ্গ ও রিীন্দ্রনাথ,২০১২  

 

৪। R.S.P. college, Jharia: Swami Vivekananda and Today’s India.; পঠিত প্রব্ন্ধ- শিষিকানষের গদযশিলী : সমাজর্াোশিঞ্জাষনর 

আষলায়, 2012 

 

৫। মনতািী মিাবব্িযালয়, বব্ষয়- এই র্ময় ও রব্ীন্দ্রনার্, পঠিত প্রব্ন্ধ- রিীন্দ্রসাশিষতয খাষদযর রূ্শমকা, ২০১১   

 

৬। নব্ ব্াবলেঞ্জ মিাবব্িযালয়, বব্ষয়- েীতাঞ্জবল ১০০; পঠিত প্রব্ন্ধ- প্রতীকিাদ ও গীতাঞ্জশল, ২০১১  

 

৭। র্রশুনা কদলি;বব্ষয়- ব্বিব্থদি ব্াাংলা িাষা-র্াবিতয চচথ ার েবত প্রকৃবত ও িবব্ষযৎ; পঠিত প্রব্ন্ধ- িাংলা র্াো ও সাশিতয প্রোষর ই-

মযাগাশজনগুশলর রূ্শমকা; ২০১২   

 

৮। মিাদিব্ানে মিাবব্িযালয়; বব্ষয়- ব্াাংলা উপনযাদর্ প্রবতব্ািী নারী চবরি, পঠিত প্রব্ন্ধ-  শিষফন্স প্রমকাশনজম িনাম নারীর প্রশতিাদ ও িাংলা 

উ নযাস; ২০১৩  

 

৯। শযামাপ্রর্াি কদলি, বব্ষয়- ব্াাংলা নাটদক প্রবতব্াি; পঠিত প্রব্ন্ধ- ক্ষমতার সিুনাম িনাম প্রশতিাষদর সিুনাম ও িাংলা নাটক, ২০১৩   

 

১০। ধ্রুব্চাি িালিার কদলি; অনাদলাবকত উদপন্দ্রবকদশার র্াধ্থ শতব্দষথর আদলায়,পঠিত প্রব্ন্ধ- সংষযাগ তত্ত্ব ও উষ ন্দ্রশকষিাষরর র্াো, ২০১৩   

 

১১। মিারািা মনীন্দ্রচন্দ্র কদলি, বব্ষয়- ব্াাংলা নাটক : মিশ কাল র্মাি ; পঠিত প্রব্ন্ধ- ইদেবলদিবি প্রকাষিন্ট িনাম ইষমািানাল প্রকাষিন্ট ও 

িাংলা নাটক, ২০১৩  

 

১২। তারদকশ্বর বডবগ্র কদলি; বব্ষয়- িবক্ষন পূব্থ িারদতর বশশু র্াবিতয, পঠিত প্রব্ন্ধ- িশক্তর ছড়া: ছড়ার িশক্ত, ২০১৩ 

১৩। টাবক েিঃ কদলি, বব্ষয়- কাবি নিরুল চচথ া : র্মকাদলর মপ্রবক্ষদত বফদর মিখা, পঠিত প্রব্ন্ধ- যুষের শেহ্ন প্রতীক ও নজরুষলর কশিতা, 

২০১৬ 

 



১৪। বব্ধ্াননের েি কদলি, বব্ষয়- ব্াাংলা র্াবিদতয ব্ীরত্ব; পঠিত প্রব্ন্ধ- গুল্প িীষরর িীরত্ব, ২০১৬ 

 

১৫। চাপড়া ব্ািালবি কদলি; বব্ষয়- ব্াাংলা র্াবিদতয িীব্নী; পঠিত প্রব্ন্ধ- অনুজীিনী, মষনাজীিনী ও দুএকটি কথা, ২০১৬ 

১৬।  আচাযথ িেিীশ চন্দ্র মব্ার্ কদলি; বব্ষয়- িন্মশতব্দষথর অদ্বদ্বত মল্লব্মথণ, পঠিত প্রব্ন্ধ- জীিনতৃষ্ণার কশিতা: প্রসঙ্গ অশৈত, ২০১৫ 

১৭। কবব্ িয়দিব্ মিাবব্িযালয়; বব্ষয়-Manglakabya and Its legacy: A Modern Bengali Perspestive; পঠিত প্রব্ন্ধ- মঙ্গলকাষিযর শমথ: 

কষয়কটি প্রসঙ্গ। ২০১৬   

 

আন্তজুাশতক স্তর 

 

১। রব্ীন্দ্রিারতী বব্শ্ববব্িযালয়, বব্ষয়- মধ্যযুদের র্াবিতয ও র্াংসৃ্কবত, পঠিত প্রব্ন্ধ- মধ্যযুষগর সাশিষতয যাত্রা ষথর সংসৃ্কশত, ২০১৫  

২। রব্ীন্দ্রিারতী বব্শ্ববব্িযালয়, বব্ষয়- ব্াাংলা র্াবিদতয বচঠিপি; পঠিত প্রব্ন্ধ-  শেঠি ষত্র মনস্তত্ব, ২০১৫ 

 

 

প্রসশমনার আষয়াজন 

 

আদয়ািক ও কাযথ বনব্থািী র্ম্পািক বিদর্দব্, রাবয়বি ী কদলদির উদিযাদে, বব্শ্ববব্িযালয় মঞু্জবর আদয়াদের অর্থানুকূদলয  ‘যুগ সংকট, মধ্যশিত্ত ও 

িাংলা নাটক’ শীষথক দু’বিদনর িাতীয়স্তদরর আদলাচনাচক্র আদয়ািন।   

 

 

: গষিেণাকমু : 

 

১। ব্ধ্থমান বব্শ্ববব্িযালদয় বপএইচবড েদব্ষণা করদছন িাংলা সাশিষতয সমুষের প্রর্াি বব্ষদয়। 

২। ইউবিবর্ অর্থানুকূদলয ‘িাংলা সাশিষতয অনযতর সক্ষম : অিস্থান ও  ুনিুাসন’ শীষথক েদব্ষণা র্ম্পন্ন।  

  


