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Personal  Profile 
Name:  DR. SIBSANKAR PAL 
Father’s Name: Late Ahibhusan Pal 
Date of Birth: 28/01/1965 
Category: General, Nationality: Indian, Sex: Male, Marital Status: Married  
Contact Address: Department of Bengali, Darjeeling Govt. College, Darjeeling. 
Contact by Cell Phone: 9476183571, 9434165614, 8926666554 
By E-Mail: sibsankar1916@yahoo.com 
Residential Address: Krishnagar Sentrum, T-I/9B, NH-34, Krishnagar, Nadia, 741101. 
 
Educational Attainments (Degree/Year/Board or University/Div):  
1. Madhyamik, 1980, WBBSE, 1st.   
2. H. S. 1982, WBCHSE, 2nd.  
3. B. A. (Beng. Hons), Part-I, 1984, University of Calcutta, 2Q 
4. B. A. (Beng. Hons), Part-II, 1985*, University of Calcutta, 2nd (Part-I & II old pattern) 
5. M. A. 1987*, University of Calcutta, 2nd 
6. B. Ed. 1990, University of Calcutta, 1st 
7. Ph. D. (Short Stories of Subodh Ghosh***, 1st Ph. D. Degree on Subodh Ghosh)1996, 
University of Calcutta. 
* Session was 1982-1985, but result was published in 1986. 
** Session was 1985-1987, but result was published in 1989. 
*** Title of the Thesis: Subodh Ghosh-er Chhotogalpo : Darshonik Parikathamo O 
Manobik Mulyobodh. Supervisors: Prof. Pranabranjan Ghosh & Prof. Arunkumar 
Mukhopadhyay. 

 
Research Experience: About 25 years including work of Ph. D. Degree. 
Field of Research: Short Stories, Modern Poems, Eco-Criticism, Feminism, 
Society and Literature, Environmental Studies etc. 
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Total Teaching Experience:  
Near about 23 years (with Honours UG Level  & PG Lebel: 9 years) 
Served at: 
1. Yogoda Satsanga Mahavidyalaya, (Under Ranchi University, Concurrence by Bihar 

College Seva Ayog) from 01/10/1993 to 18/12/1996. 
2. T. N. B. College, Under T. M. Bhagalpur University, Recommended by Bihar State 

University (Constituent Colleges) Service Commission, stood 1st position in the 
Commission’s Pannel, from 19/12/1996 to 23/3/2002.        

3. Joined WBES as Lecturer in Bengali at Krishnagar Govt. College from 
22/4/2002(AF) to 23/5/2011. Performed as one of the Founder member &  Head of 
the PG Department of Bengali in this College from July 2008 to May, 2011. 

4. Darjeeling Govt. College, as Head, Dept. of Bengali, from 24/5/2011 to 30/05/2015. 
 

Extended Teaching related Works: 
1. Examiner of West Bengal Regional School Service Commission, South Eastern 

Region, 24 Parganas(N), 2007 
2. Attended Book Selection Programme of Sarbashikkha Abhijan, Nadia, 2006 
3. Performed as  Subject Expert of Guest Lecturer Selection at Dwijenlal College, 

Krishnagar, Nadia, 13/7/2007 
4. Performed as Chief Judge of Essay Competition, Nadia District Level, Organised  by 

ABTA, Nadia District Branch, 2008 
 

 

Major Administrative Experience: 
1. Convenor, Examination-sub Committee, Krishnagar Govt. College, 2006-2007 
2. Member, Admission-Sub Committee, Krishnagar Govt. College, 2009-2010 
3. Co-ordinator, Krishnagar Govt. College Study Centre, NSOU, 2007-2011 
4. Convenor, Examination-sub Committee, Darjeeling Govt. College, 2012-2013 
5. Officer-in Charge, Morning Section, Darjeeling Govt. College, 2013-2015 
6. TCS, Tehatta Government College, from 2015 and continuing. 

 
Attended Academic Enhancement Programme: 
1. OP, ASC, B. R. Ambedkar University, Muzaffarpur, Bihar, from 14th March 2001 to 

10th April, 2001, Obtained Grade: A 
2. OP, ASC, Jadavpur University, Kolkata, from 01/02/2010 to 27/02/10, Obtained 

Grade: A 
3. RC, ASC, University of Calcutta, From 03/12/2012 to 22/12/12, Thrust Area: 

‘Bismritopray Bangla Sahitya’, Obtained Grade: A 
4. RC (Philosophy--Inter Disciplinary), ASC, North Bengal University, from 04/6/2013 

to 24/6/2013, Thrust Area: ‘Ethics & Aesthetics ’, Obtained Grade: A 
 

  
Signature of Dr. Sibsankar Pal 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  Attended Seminar / Symposium / Workshop / Conference etc. : 
1. Attended National Seminar and presented Paper at B. R. Ambedkar Bihar 

University, Muzaffarpur, on 25th March, 2001.  Sub: Administrative Reformation,  
organized by  Yugantar Bharati,  sponsored by  Ministry of Tourism and Cultural 
Affairs, Government of India.  

 
2. Attended National Seminar and presented Paper at Krishnagar Government College, 
Krishnagar on 16th -17th April, 2004, sponsored by UGC. Sub: Disaster and Its 
Management : Perspective and Future Approaches. Heading of the Paper : 
Disposing Burning Ghat wastes into the Ganga : A Critical Look into  the Ritual 
Practice.  
3.  Attended and Anchored a Workshop on Manuscript Preservation and Awareness 
organized by Bengali Department with National Manuscript Mission on 21st 
September,2006 at Krishnagar Government College. 
  
4. Attended State level Seminar on Regional Economic Development – Special 
Emphasis on District Nadia (WB). Organized by Department of Economics at Krishnagar 
Government College on 4th & 5th April, 2007. 
 
5. Attended UGC sponsored State level seminar on “Safe Drinking Water”, Deptt. of 
Chemistry, Krishnagar Govt. College, 27-28 February, 2008 
6. Attended UGC sponsored  National Level Seminar on Literature, War, and the 
Politics of Representation : The Twentieth Century and After. Organised by  Dept. of 
English, Krishnagar Govt. College, on 4th & 5th March, 2008. 
 
7. Attended one day Workshop on UG Syllabus (Bengali), organized by Kalyany 

University as a Teacher Representative from Krishnagar Govt. College, 2010   
 
8. Attended UGC sponsored  National Level Seminar and Presented Paper on Bangla 
Sahitye Mahila Kathakaar, Organised by  Dept. of Bengali, Siliguri College College, on 
29th  & 30th,  November, 2012. Heading of the Paper: Swarnakumari Devi : Bhin 
Bhubaner Paare—Nutan Ushaar Swarnadwar. 
 
9. Attended State Level Seminar and Presented Paper on Literature & Natural 
Resources, Organised by  Centre For Development Studies and Research 
collaboration with NABARD on13th January, 2013 at Global Institute of Management 
& Technology, Krishnagar. Heading of the Paper: Paribesh-Bhavnaar Janmo Prachin 
Prachyey. 
 
10. Attended UGC sponsored  National Level Seminar and Presented Paper on   
Building of Indian Nation and Swami Vivekananda, Organised by  Dept. of Bengali, 
Dumkal College, Murshidabad, on 13th &14th August, 2013. Heading of the Paper:  
Vivekananda-er Bharat-chetona ki Sottii Geruya?   
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11.  Attended International Seminar and Presented Paper on Environment, Mass 
Movement and Our Literature : Various Outlook, Organised by  Centre For 
Development Studies and Research collaboration with NABARD on18th  & 19th 
January, 2014 at Krishnagar Womens College. Heading of the Paper:  Rabikarojjwal 
Jalokotha. 

 
 Invited Lectures : 

1. Delivered Chair Lecturer on Dwijendralal Memorial Lecture-2009 (Two Hours)  at 
Dwijendra Smriti Pathagar, Krishnagar, Nadia, on 21st  July. Heading of the 
Lecture: Pratishthan Birodhi Dwijendralal. 

2. Delivered  Lecturer  on Madhyajug-e Punthi Sangrakkhan, at Workshop on 
Manuscript Preservation and Awareness organized by Bengali Department with 
National Manuscript Mission on 21st September,2006 at Krishnagar Government 
College. 

3. Delivered Two Lectures on - Bangla Banan : Samasya Karan O Samadhaner    Upay  
and Bangla Sahityer Dik Diganto, (Chairing in Question-Answer part in both the 
sessions)  on 23 & 24 June, 2006, Organised by Madhya Shikkha Parshad 
Collaboration With Sarbashikkha Mission, Nadia District. 

4. Delivered lectures on Banga Bhashar Simanta O Samarthya on occasion of 
International Mother Language Day on 21.2.2007 at Public Library, Krishnagar, 
Nadia. 

5. Performed  as main Speaker on “Ajker Din-e Rabindranath-er Prasongikota”, a 
Ramdhanu TV (Local TV Channel, Nadia) Programme, named ‘Prasongiki’ on 
02/5/2008. 

Member of professional bodies :  

(i) Bangiyo Sahitya Parisat (Bhagalpur Branch)  
(ii) General Member, Centre for Development Studies and Research, West Bengal 
Chapter 
(iii) President/Secretary, Society for Journal of Integrated Research and 
Development of Nadia 
(iv) Editor-in-Chief, International Journal of Integrated Research and 
Development, ISSN: 2278-8670 
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Publications 
 

মৗিলক সমূহ : 
১। মানব-অ ার ( ছােটাগে র সংকলন), পিরেবশকঃ পা ু িলিপ, কলকাতা, আকাশ কাশনী, বহরমপুর, মুিশদাবাদ, ১৯৯৮, পৃ াঃ ৪৮।    
২। কে ালযুেগর ছােটাগ  ও শ িব ব, পা ু িলিপ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ াঃ ৮৬।  

৩। সুেবাধ ঘােষর ছােটাগে  মানিবক মূল েবাধ, সুবণা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ াঃ ৩০৪ 

৪। নৃমু মািলকা (কিবতা সংকলন), পর রা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ াঃ ৬৪, ISBN    978-93-80869-27-8 

৫। ভুবনডা ায় মঘলা আকাশ, (পিরেবশ ও সািহত  িবষয়ক িনবািচত ৭  বে র  সংকলন) পর রা, কলকাতা, ২০১৪, পৃ াঃ ১৪২, 

ISBN---978-93-80869-76-6 
 

স ািদত  : 
১। মা  ছঁুেয় আেছ (নবীন বীেণর কিবতা সংকলন), মা ত, লালপুর, রাঁিচ,পিরেবশকঃ আকাশ, ১১৯৫, পৃ াঃ ১০৪।    
২। ব ব পদ স , সািহত চচা বািষক ম-১, আমি ত স াদক, ভাষা াম, সীতানাথ সািহত  কাশনী, দশব ু নগর, বা ইআ , 
কলকাতা, ২০০৪, পৃ াঃ ২৩০।    
  

স ািদত ে  কািশত ব সমূহ : 
১। ব ব পদাবলীর প রস : গে া ী থেক গ াসাগর, ব র পৃ াঃ ৫১, ব ব পদ স , সািহত চচা বািষক ম-১,  ভাষা াম, 
সীতানাথ সািহত  কাশনী, দশব ু নগর, বা ইআ , কলকাতা, ২০০৪, মূল ে র পৃ াঃ ২৩০।    
২। Disposal of Mortal Remains in the Ganga – A Religio-cultural Study, Pp:258 –    261,  Total Page: 
4(Royal Book size), Combating Disaster: Perspective in the New Millennium, acb Publications, 
Kolkata-700089,  ISBN--81-87500-29-8. 

৩। সংসাের এক অিতিথ (রবী নােথর অিতিথ গে র উ র আধুিনক পাঠ, ব র পৃ াঃ ২৭,  

রবী নাথ : গে র আকর ও আকার, বুকস ওেয়, কলকাতা, ২০০৮, ISBN---978-81-89293-96-3. 
৪। ণ মারী দবীঃ িভন ভুবেনর পাের—নূতন ঊষার ণ ার, বাংলা সািহেত  মিহলা কথাকার, দ’জ কাশনী, কলকাতা, ২০১২, 

ISBN---9-88129-514677. 

৫। িবেবকানে র ভারতেচতনা িক সিত ই গ য়া? (সংবাদপে  আংিশক কািশত), ভারত িনমাণ ও ামী িবেবকান , আট পাবিলিশং ,    

কলকাতা, জানুয়াির, ২০১৫, ISBN: 978-93-84491-02-4   
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িবিভ  প পি কায় কািশত ব সমূহ : 
১। অবনী নােথর সৗ যেচতনা, যাগদা সৎস  মহািবদ ালয় পি কা, ১৯৯৩-৯৪, পৃ াঃ ৮ 

২। সুেবাধ ঘােষর ছােটাগে  নব ি ক িপতৃ  ও মাতৃ , মা ত পি কা, রাঁিচ, ১৯৯৫, পৃ াঃ ১৯ 

৩। বাংলা ছােটাগ ঃ ঐিতহ  ও উ রািধকার, শারদীয় মা ত পি কা, ১৪০২, রাঁিচ, পৃ াঃ ১৭ 

৪। বাংলা রচনা সে  চার কথা,  এন িব কেলজ পি কা, ২০০১-২০০২, পৃ াঃ ০২ 

৫। নজ ল ও মায়াকভি , কৃ নগর গভনেম  কেলজ পি কা, ২০০৩-২০০৪, পৃ াঃ ৭ 

৬। িততােনর গ , কৃ -িব ু র ষা ও সাধু বজন(আহেমদ বিশর ছ নােম কািশত, বাংলা বানান িবষয়ক মু গদ ), আকাশ পি কা, 
বহরমপুর, ১১ বষ, ৩৮ সংকলন, ২০০৪  পৃ াঃ ৬, পি কা সাইজ। 

৭। বাংলা সািহেত  িবহার ও িবহাের রিচত বাংলা সািহত , দীয়া পি কা, ি তীয় বষ, তৃতীয় সংখ া, ২০০৯, পৃ াঃ ১২।  

৮। উজানে ােতর যা ী ি েজ লাল, Conscientia, Academic Journal , Vol-I, No-I, কৃ নগর গভনেম  কেলজ গেবষণা 

পি কা, জুন, ২০১১। পি কা  এর পেরর সংখ া থেক ISSN পেয়েছ।  

৯। িততােনর গ , কৃ -িব ু র ষা ও সাধু বজন ( নােম, পুনমু ণ), নব ীপ ব লতলা া নী সমাচার পি কার অ ম বষ ১০ ও ১১ 

সংখ া এবং নবম বষ ২য় সংখ ায় ধারাবািহকভােব কািশত, ২০০৯-২০১০, Regd No. N.N.DN/WB-NDA-140/2008-2010. 

১০। আজও িত ান িবেরািধতার এক এক িভ  অিভ ান ি েজ লাল, বাংলার মুখ, িশিল িড়, াবণ সংখ া,  ৫ম  বষ   ISSN---
2320-7531. পৃ াঃ ৫, পি কা সাইজ ।  
১১। মণ কয় যাহাের ( মণ সািহেত র সং া িবষয়ক মু গদ ), আকাশ পি কা, বহরমপুর, ২১ বষ, বইেমলা সংখ া, জানুয়াির, ২০১৪,  

পৃ াঃ ৭ । 

১২। পু ষ মাইনাস মানুষ ইজ ই য়াল টু পু ষমানুষ, আকাশ পি কা, বহরমপুর, ২১ বষ, নববষ সংখ া, ১৪২১, পৃ াঃ ৮। 

১৩। িত ার জলব ননীিতেত আসুন রবী নাথ, পর রা পি কা, থম বষ, চতুথ সংখ া, অে াবর-িডেস র, ২০১৩, কলকাতা,  

ISSN—2320-6497. 

১৪। ভারতচে র পিরেবশেচতনা, ম, ২১ কািতক, ১৪২০, ৮ নেভ ,২০১৩, ১ম বষ, ২য় সংখ া, এক  Peer reviewed 
আ জািতক আ জািলক আ ঃিবদ ক গেবষণা পযােলাচনাধম    পি কা, সৗহাদ  কাশনী, কলকাতা ও শাি িনেকতন।    

১৫। চল পানিস কও ড়, ( মণ িবষয়ক মু গদ ), PINES & CAMELLIAS,  দািজিলং গভনেম  কেলজ পি কা, ২০১১-

২০১২। 

১৫। ধষণঃ বল িপতৃতে র পুংিল িনমাণ (দীঘ গেবষণাপ  International Journal of Intregrated Research &               
Development, ISSN--2278-8670, September, ২০১৪ সংখ ায় কািশত)    

১৬। লাকায়ত যাপনকথার সৗ যদশন ও এক  তেলায়ার ( লাকজীবেন ভুবনীকরণ ও কেপােরট সং ৃ িতর ভাব িবষয়ক ব , 
সংবাদপে  আংিশক কািশত, স ূণ  ব  মািসক পর রা পি কার তৃতীয় বষ, এি ল-জুন, ২০১৩ ি তীয় সংখ ায় কািশত।  
ISSN: 2320-6497)।  

১৭। কবে  বােধর আেলা, বােধর সং া সং া  এক  িভ  ােদর িতেবদন, বাংলা আকােদিম ারা  িলটল ম াগািজন 
পুর ার া  ঐিহক পি কার বাধ সংখ ায় কািশত, ২০১৫ ।  

১৮। ছুিরর উপর চমকােলা রা ু র ! ছুির তুিম ভীষণ বাহা র !! এই শীষেক কিবতার জনন িবষয়ক এক  ব , অিত স িত 
কলকাতা থেক কািশত এক  পি কায় মুি ত। পি কা  এখনও হােত আেসিন। ২০১৬।    
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অনূিদত রচনা : 
“অনুবােদ  ভারতীয় সািহত ” এই শীষেক অনূিদত রচনা ও তথ  সং েনর তািলকাঃ 
১। িবহােরর িহি  ভাষার কিব মজ ন অিনেমষ, মার মু ল ও স ীব ঠা েরর  কের 

কিবতার অনুবাদ, সহ াি ক পি কা, আ কাশ সংখ া, জানুয়াির, ২০০১, ভাগলপুর, পৃ াঃ৮  
২। ওিড়য়া ভাষার কিব মেনারমা িবশাল মহাপা , রি তা নােয়ক, মার হাসান, িতভা পািরদা ও শ  পা েবর  কের কিবতা এবং 
সদান  ি পা র এক  ছােটাগে র অনুবাদ, সহ াি ক পি কা, জুন-আগ , ২০০১, ভাগলপুর, পৃ াঃ ১৮। 
৩। ড. যােগ -র পিরেবশ িবষয়ক ব  ‘মরণাপ  গ ার জন  এক  শাকগীিত’, সহ াি ক পি কা, আ কাশ সংখ া, জানুয়াির, 
২০০১, ভাগলপুর, পৃ াঃ ১৩ [ েত ক লখক-কিবর পিরিচিত সহ।]  

      

প পি কা স াদনা : 
১। রৗরব, বহরমপুর থেক কািশত এক সমেয়র সাড়া জাগােনা সািহত  সং ৃ িতর মািসক পি কার কম  িহেসেব যু ,  ১৯৮২-৮৬।  
২। িবক , কলকাতা থেক কািশত িব ান সািহত  সং ৃ িতর মািসক। স াদনার কালসীমাঃ ১৯৯০-১৯৯২। 
৩। মা ত পি কা, রাঁিচ থেক কািশত িব ান সািহত  সং ৃ িতর মািসক। স াদনার  কালসীমাঃ ১৯৯৪-১৯৯৬।     
৪। সহ াি ক পি কা, ভাগলপুর থেক কািশত িব ান সািহত  সং ৃ িতর চতুমািসক। কােশর কালসীমাঃ ২০০০-২০০১।  
৫। সািহত চচা, স ািদত বািষক কাশ সং া। ভাষা াম, সীতানাথ সািহত  কাশনী, দশব ু নগর, বা ইআ , কলকাতা, ২০০৪ 

৬। Editor-in Chief, International Journal of Intregrated Research & Development, ISSN--2278-8670, A 
Multi-lingual, Multi-disciplinary,  Bi-annual, Peer Reveiwed Research Journal. President of Peer 
Review Board:  Sudhir Chakraborty. Our Website: htpp://www.journalird.hpage.com  

    

য সকল বে  আমার রচনা বা জীবনপি  উি িখত হেয়েছ : 
১। য মা েত সানার ফসল ফেল, বীের ভূষণ মুেখাপাধ ায়, ব ীয় সািহত  পিরষৎ, ভাগলপুর শাখার শতবষ উপলে  কািশত 
‘শতবষ রণী’, ১৩১২-১৪১২, জীবনপি   উি িখত। 
২। ি েজ লাল রায়ঃ জ সাধশতবেষ াঘ , তাপ মার সন, সহেযাগী অধ াপক, গলী 

মহিসন কেলজ, Conference Proceedings, WBGCTA, 42nd Annual General Conference, 2014. 
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দিনক সংবাদপে র উ রস াদকীয় কলেম কািশত িনব সমূেহর তািলকা :   

 

 *বিশর আহেমদ ছ নােম লখা  

 
 
 
 
 

  
Signature of Dr. Sibsankar Pal 

ম সংখ া শীষক   দিনেকর নাম   কােশর 
তািরখ  

১।  মমতাঃ নারীবােদর এক নতুন সং া িনমাণ     আন বাজার পি কা    ৩১.৫.১১  

২।  এই িবে র সব জল আমরা সবাই ভাগ কের নব      একিদন    ১৭.২.১২  

৩।  নদীপিরক নার ভুেলর মা ল তা িদেতই হেব  
(পেরর িদন সমাপ )   

ঐ      ০১.৩.১২  

৪।  ইিতহাস থেক িশ া িনেয় নদীর সং ার হাক (সমা )  ঐ      ০২.৩.১২   

৫।  হািরেয় যেত পাের গাখা আ পিরচেয়র দাবী  
(পেরর িদন সমাপ )   

ঐ*      ২৮.৩.১২ 

৬। হািরেয় যেত পাের গাখা আ পিরচেয়র দাবী (সমা )   ঐ*      ২৮.৩.১২ 

৭।  সরকাির কেলেজর অব া এখনও সই িতিমের ঐ*      ১৭.৫.১২   

৮।  উ রবে র জলসং ৃ িতর সংর ণ েয়াজন   ঐ     ১৪.৬.১২   

৯।  িত ান িবেরািধতার অন  নাম ি েজ লাল  ঐ     ১৯.৭.১২    

১০।  অতলাি ক িচে র মুেখ ধরাধােমর বাসেযাগ তা   ঐ     ২৭.৭.১২    

১১।  িতন দশেকর অতীেতর ফসল কেলেজর অশাি     ঐ*     ০১.৮.১২    

১২।  বষণ তা :  িবক  অমৃত ে র স ােন  ঐ     ৩১.৮.১২     

১৩।  তামার পু ষ শই তামােক কেরেছ কাপু ষ  ঐ     ০৫.১০.১২      

১৪।  এ েশ বাঙািলর বােরা মােসর তেরা পাবণ   ঐ*      ১৪.১২.১২       

১৫।  ধষেকর মনঃ যখােন াচ  পা া  একাকার  ঐ      ০৩.০১.১৩        

১৬।  রাজ রাজনীিতেত হেল- কউেট িবস াদ   ঐ*       ১৭.০১.১৩  

১৭।  পাহােড়র শাি কল াণ খােদর কান িকনারায়?  ঐ      ২৩.০১.১৩  

১৮।  িপিরিত পরমিনিধ হারােলা কান িনধুবেন?   ঐ      ১৫.০২.১৩   

১৯।  সুেবাধ ঘাষঃ বাংলা ছােটাগে র কালপু ষ  ঐ      ১২.৩.১৩  

২০।  দািজিলং পাহােড় এখন অমলকাি  রা ু র   ঐ*     ২৮.৫.১৩   

২১।  এক ভুেল-যাওয়া কিব ও তাঁর পিরেবশভাবনা ঐ    ০৫.৬.১৩    

২২।  সুম িছঁেড় গাঁথা মালার িশিশরেভজা কািহিন  ঐ    ১৬.৭.১৩   

২৩। কালেনিমর ল াভাগই তেব দািজিলেঙর িনয়িত  ঐ*      

২৪। সামনাথ লািহড়ী : ভতরখাকী সভ তার তার কথক িতিন  ঐ    ১১.১০.১৩  

২৫।  িবেবকান  িক সিত  গ য়া ?  ঐ    ১৪.১.১৪    
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বতমােন য সকল গেবষণায় যু  এবং য ব িল কােশর পেথঃ 
১। বাঙািল পু েষর বােরামাস া (সংবাদপে  আংিশক কািশত, স ূণ ব  কােশর অেপ ায় )। 
২। সখী, ভােলাবাসা কাের কয়? (সংবাদপে  আংিশক কািশত, বাঙািল পু েষর যৗনতা িবষয়ক মু গদ , কােশর অেপ ায়)।  
৩। মহামান  আদালত (ধষণ ও আদালত িবষয়ক মু গদ , কােশর অেপ ায়)।    
৪। পণ ািফঃ তৃতীয় িব যু ? (তথ পূণ গেবষণাধম  দীঘ ব , অিধকাংশ রিচত)।  
৫। এক ভবঘুেরর বইবািহক আ কথন ও এক  িব ৃত অিভ ান(িব ৃত ায় এক ছােটাগ কােরর পু ক সমােলাচনা, ব  পি কা 
দ ের কােশর অেপ ায়)। 
৬। যুবনা র পটলডাঙার পাঁচালী (পু ক সমােলাচনা, আংিশক রিচত) 
৭। দািজিলং গাখাল া  নপািল : এক  নৃতাি ক সমী া (সংবাদপে  আংিশক কািশত, িনভর ক , অিধকাংশ রিচত)।  
৮। িব রেণর অ কাের ‘কিলযুেগর গ ’ এক িনে ািষত তরবাির ( সামনাথ লািহড়ীর ‘কিলযুেগর গ ’বই র আেলাচনা। (সংবাদপে  
আংিশক কািশত, স ূণ ব  কােশর পেথ)। 

  ৯। সুভাষ মুেখাপাধ ায় :  চার  কিবতার চতু া  (অিধকাংশ রিচত) 

১০। রবী জলকথা (রবী নােথর রচনায় জল সেচতনতার স , আ জািতক আেলাচনা চে  প ত ব , International Journal 
of Intregrated Research and Development, ISSN--2278-8670, িডেস র ২০১৪ সংখ ায় কািশত)    

 
কােশর জন  ত/আংিশক ত  :  

১। পুংিল িনমাণ ( িনবািচত ৭  বে র সংকলন, সািহেত র স  সহ িপতৃত  ও পু ষ ধান সমােজর সমী া, কােশর জন  ত) 
২। বইবািহেকর দ র (িব ৃত ায় লখক ও অচিচত ে র পযােলাচনা, মু গেদ ) 
৩। ছােটাগে র ঘরেদার(আংিশক রিচত) 
৪। কিবতাযাপনকলা (আংিশক রিচত) 
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