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নাম

পবরবচবত, প্রবতষ্ঠান

গকিষণাপকির বশকরানাম

অবনকমষ িযানাজলী

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, বসকধা-োনকিা-িীরসা

ত্রসেত রবিকতর ‘মাড়াইেল’: এে দশেিযাপী (১৯৮৫-১৯৯৫)

বিশ্ববিদযাল , পুরুবল া, পবিমিঙ্গ

অনু সন্ধাকন পুরুবল ার সমাজ ও সাংস্কৃবত

গকিবষো (বপ এইচ বড), ক্ল্যাবসেযাল-শভাোল, সাংগীত ভিন,

বিশ শতকের শশষ বতন দশকে িাাংলার সাাঁওতাল সম্প্রদাক র সমাজ,

বিশ্বভারতী

সাবিতয ও সাংস্কৃবতর রূপকরখা

Research Scholar, Department of Hindusthani

The Music culture of west Bengal with special

Classical Music, Sangeet Bhabana, Visva-Bharati

reference to Hindustani Classical Music from the last

অবপলতা মাবলে
অকশাে িমলন

three decades of 20thcentury
অবভবজৎ দাাঁ

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, িধলমান বিশ্ববিদযাল ,

শযামল গকঙ্গাপাধযাক র উপনযাকস রজনীবতচচলা

িধলমান, পবিমিঙ্গ
আবিদ িাসান

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদযাল ; আাংবশে সমক র

ঊষা শদ

প্রাক্তন ছািী, িিরমপুর গাললস েকলজ, িিরমপুর, মুবশলদািাদ,

অধযাপে, িাাংলা বিভাগ, শযামসু ন্দর েকলজ, িধলমান, পবিমিঙ্গ

শওেত আলীর ‘ ািা’: এোত্তকরর ু দ্ধোলীন সমক র িাস্তিতা
ফুলিউ: সাংস্কাকরর িবল শ খাকন ভাকলািাসা

পবিমিঙ্গ
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ও াবজদা শিগম

সিবশবিো, মাড়্রনাম িাই স্কুল, মাড়্রনাম, খড়্রনাম, মুবশলদািাদ,

সু বচিা সম্পকেল সামানয বচি

পবিমিঙ্গ
ও াবিদু জ্জামান রবন

সিবশিে, শগািরগাড়া িাই স্কুল মাদ্রাসা (উ. মা.), মুবশলদািাদ,

বিশ শতকের শশষ বতন দশে: খাদযাভাকস পবরিতলন

পবিমিঙ্গ
শে া ্টে

অধযাবপো, িিরমপুর গাললস’ েকলজ, মুবশলদািাদ, পবিমিঙ্গ

Cross-culture in Interpreter of Maladies

গীতা মণ্ডল

অধযাবপো, িাাংলা বিভাগ, শো অবডলকনটর িাাংলা বিভাগ

অলোনন্দা: মাতৃত্ব অননয

(স্নাকতােত্তর), িিরমপুর গাললস েকলজ, মুবশলদািাদ, পবিমিঙ্গ
বচন্ম সকরন

গকিষে (এম বফল), িাাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ত্রসেত রবিকতর শছাকটাগকে রাঢ়িঙ্গ সীমাকন্তর অন্তযজ জীিন

জলধর দাস

অাংশোলীন অধযাপে, িাাংলা বিভাগ, োমদা বেঙ্কর স্মৃবত

প্রসঙ্গ: িািকরর প্রার্লনা

মিাবিদযাল , মুবশলদািাদ, পবিমিঙ্গ
তপন ির

অধযাপে, িাাংলা বিভাগ, রামসদ েকলজ, আমতা, িাওড়া,

শির জীিকনর দবলল: মিাকশ্বতার ‘িযাধখণ্ড’

পবিমিঙ্গ
বতলে মণ্ডল

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদযাল ,

জাদু িাস্তিতা: প্রবতস্পধলী রাজদনবতে বনমলাণকেৌশল এিাং শিীদু ল

আসাম

জবিকরর ‘শস রাকত পূ বণলমা বছল’

তীর্ল দাস

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

‘বততাস এেবট নদীর নাম’: এেবট চলবিি বিকেষণ

শদিকজযাবত মণ্ডল

অবতবর্ অধযাপে, বিকিোনন্দ মিাবিদযাল , িধলমান, পবিমিঙ্গ

৮০-এর দশকের ‘আনন্দকমলা’ পবিোর প্রচ্ছদ: আেষলণ ও বিিতলন

দীনিন্ধু মণ্ডল

সিবশিে, খাাঁবজ বেউ এ আবজম উি বিদযাল , শেতু্রনাম,

বিশ শতকের সত্তর উত্তর িাাংলা উপনযাকস ্রনামজীিকনর রূপান্তর

িধলমান, পবিমিঙ্গ
নকিযন্দু রা কচৌধু রী

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, োশী বিন্দু বিশ্ববিদযাল ,

োলেূকটর ‘শাম্ব’: বিপন্ন জীিকনর উত্তরকণর ইবতিাস

উত্তরপ্রকদশ
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পার্ল শদ

গকিষে (বপ এইচ বড), সাংগীত ভিন, বিশ্বভারতী

িাাংলা প্রখযাত তিবল াকদর েৃবতকত্বর সমীিা (বিশ শতকের শশষ
বতন দশে)

পারবমতা মণ্ডল

গকিবষো (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সাধন চকটাপাধযাক র গকে ত্রিবচিযম তা

ফারবসনা খাতুন

প্রাক্তন ছািী, িাাংলা বিভাগ, েলযাণী বিশ্ববিদযাল , নদী া,

শীকষলন্দু মুকখাপাধযাক র গে: সাধারণ মানু ষ

পবিমিঙ্গ
বিদু যৎ মণ্ডল

অবতবর্ অধযাপে, িাাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর), িিরমপুর গাললস

ঝকড়শ্বর চকটাপাধযাক র শছাটগে: রাজদনবতে অনু ষঙ্গ

েকলজ
বিপ্লি দাস

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদযাল

মবিো শসনগুকের ‘রক্তবচহ্ন’: এেবট বভন্ন পাঠ

বিপ্লি িমলন

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, রা গঞ্জ বিশ্ববিদযাল

বিশ শতকের শশষভাকগ মূ লযকিাকধর ভাঙন: সু বচিা ভটাচাক র
ল
‘ভাঙনোল’ উপনযাস

িৃ ন্দািন বিশ্বাস

সিোরী অধযাপে, িাাংলা বিভাগ, িিরমপুর গাললস েকলজ,

নেশাল আকন্দালকনর শপ্রিাপকট মবণভূ ষণ ভটাচাক লর েবিতা

মুবশলদািাদ, পবিমিঙ্গ
মধু বমি

সিোরী অধযাপে, িাাংলা বিভাগ, শডামেল েকলজ, মুবশলদািাদ,

জীিন বিচূ যত সমাকজর পাল্টা উপাখযান: ‘িাজার চুরাবশর মা’

পবিমিঙ্গ
বিশ্বা ন, সমাজ, সাংস্কৃবত

মনীষা বিশ্বাস, ড. অবমত
শভৌবমে, এনামুল েিীর পাশা
মানস ভূ ল

সিোরী অধযাপে, সাংগীত ভিন, বিশ্বভারতী

সমাজ সাংস্কৃবতকত সবলল শচৌধু রী

শমানাবলসা লাক ে

প্রাক্তন ছািী, িাাংলা বিভাগ, েলযাণী বিশ্ববিদযাল

িাট শর্কে শবপাং মল: িাাংলা ভাষার বিিতলন

শমৌসু মী রা

সিোরী অধযাবপো, সাংগীত ভিন, বিশ্বভারতী

বিশ শতকের শশষ বতন দশকের রাগাবিত িাাংলা গান: রূকপ
রূপান্তকর
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ত্রমিী দাস

গকিবষো (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদযাল ,

“ম নাবীপ”: ছ দশে শপবরক ‘পদ্মানদীর মাবঝ’র পরিতলী অধযা

আসাম
গকিষে (বপ এইচ বড), ভাগলপুর বতলো মাবঝ বিশ্ববিদযাল ,

বিাংশ শতাব্দীর শশষ বতন দশকে মুবশলদািাকদর পদ্মাতীরিতলী

বিিার

জনজীিকন অবস্থরতা ও জীিন ভািনা

রতন প্রামাবণে

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

রমাপদ শচৌধু রীর ‘অবভমনু য’: সমাজ-রাজনীবত-প্রবতিাদ

রানু েমলোর

অধযাবপো, িাাংলা বিভাগ, রামসদ েকলজ, আমতা, িাওড়া,

নারীর িযবক্তত্বম ী রূপ: মিাকশ্বতার সাবিকতয

শমাোঃ সাবদদু ল আলম

পবিমিঙ্গ
সিবশিে, রামপুরিাট শরলওক আদশল বিদযামবন্দর, িীরভূ ম,

উৎপলেুমার িসু এিাং বিাংশ শতাব্দীর শশষ বতন দশে: এে অননয

পবিমিঙ্গ

েণ্ঠস্বর

বরবম্প মণ্ডল

প্রাক্তন ছািী, িাাংলা বিভাগ, েলযাণী বিশ্ববিদযাল

অতীন িকন্দযাপাধযাক র শছাকটাগে: মধযবিকত্তর সাংেট

বলল্টু মণ্ডল

গকিষে (বপ এইচ বড), িাাংলা বিভাগ, োশী বিন্দু বিশ্ববিদযাল ,

অবনল ্ড়াইক র শদৌড়িগারার উপাখযান: নদী, মানু ষ আর জীিন

উত্তরপ্রকদশ

সাং্রনাম

অধযাবপো, িাাংলা বিভাগ, বদ ভিানীপুর এডুকেশন শসাসাইবট

‘প্রর্ম পার্ল’র েুন্তী: আধু বনে মনকনর প্রবতচ্ছবি

রাজবষল িযানাজলী

শম্পা বসনিা িসু

েকলজ, েলোতা, পবিমিঙ্গ
বশিপ্রসাদ গড়াই
শ্রীতম মজুমদার
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