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বফখযাত লরখকদদয ছদ্মনাভ 
করভ নাভ ফা ছদ্মনাভ (ফা, বকছু লেদে, একবি ফাস্তফ নাদভয একবি বফকবিক পভম) একবি লরখক দ্বাযা গৃীত 

প্রকৃত নাদভয বযফদতম ভুবিত এক নাভ। 

 

ছদ্মনাভ লরখদকয নাভদক আযও স্বতন্ত্র কদয তুরদত, লরখদকয বরঙ্গদক ছদ্মদফদ যাখদত, লরখকদক তাদদয অনযানয 

কাজ লথদক দূদয যাখদত, লরখকদক তাদদয লরখায বফরুদে ন্ত্রা লথদক যো লদত, একাবধক ফযবিদক একক 

নািকযণদমাগয লরখদকয াদথ একীবূত কযদত, ফা কাদজয বফণন ফা নান্দবনক উস্থানায াদথ ম্পবকমত 

লফ কদ়েকবি কাযদণয জনয ফযফায কযা ়ে। 

 

অদনক লরখক ফছদযয য ফছয ধদয ছদ্মনাভ নাভ ফযফায কদযদছন। বকছু লরখক তাদদয প্রকৃত বযচ়ে লগান 

যাখায জনয ছদ্মনাভ  ফযফায কদযন, লমভন একজন প্রািন গুপ্তচয একবি উনযা বরখদছন। অনযানয লরখকযা 

ছদ্মনাভ ফযফায কদযন মাদত তাদদয একবি লছাি নাভ থাদক মা ব্র্যাবডিংদ়েয উদেদয ফরা জ। ছদ্মনাভগুবর 

প্রবতবিত লরখকদদয দ্বাযাও ফযফায কযা দ়েদছ মাযা অনয একবি ঘযানা়ে বরখদত চান এফিং মূ্পণম ববন্ন 

লরাতাদদয রেয কযায জনয ছদ্মনাভ ফযফায কযদত চান।  

বফখযাত লরখকদদয ছদ্মনাদভয তাবরকা  

বব্র্বি ানাভদর অদনক লরখক এফিং কবফ যাধীনতায গ্লাবনয বফরুদে তাদদয করভ তুদরবছদরন। লই এই 

ভস্ত লরখক ম্প্রদা়ে ছদ্মনাদভয আড়াদর তাদদয লরখাগুবর প্রকা কযদতন। বনদে বফখযাত লরখকদদয ছদ্মনাদভয 

একবি তাবরকা লদও়ো র।  

 

লরখক ছদ্মনাভ 

ূদণমনু্দ েী ভুিগুপ্ত 

আনন্দ ফাগচী লমফধমন 

বনবখর যকায লদৌফাবযক 

ব়েদ ভুজতফা আবর তযীয, ওভয বখ়োভ, লিকচাাঁদ, বপ্র়েদমী, ভুাবপয 
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বফানী ভুদখাাধযা়ে অব়েঙ্কয 

বফাযীরার চদটাাধযা়ে নাদাদিা াাঁদাযাভ 

ুনীর গদঙ্গাাধযা়ে নীরদরাবত, নাতন াঠক, নীর উাধযা়ে 

যাজদখয ফু যশুযাভ 

প্রভথনাথ লচৌধুযী ফীযফর 

তাযাঙ্কয ফদন্দযাাধযা়ে াফু ভমা 

ুবাল ভুদখাাধযা়ে পবকয 

ফীদযন্দ্রকৃষ্ণ বি বফফাবক 

দতাল কুভায লঘাল ইন্দ্রনীর,উত্তভ ুরুল 

ঈশ্বযচন্দ্র গুপ্ত গুপ্ত কবফ 

বনবখর যকায শ্রীান্থ 

বকযণ বভে দুভুমখ 

মু্ভ বভে শ্রীঞ্জীফ 

দীনফনু্ধ বভে ব.এপ.এন্ড্রু 

বফন়ে লঘাল শ্রীফৎ 

অিী ফধমন আকা লন 

লগাারবয লদভুখ লরাকবত 

ভধুূদন ভজুভদায দৃবিীন 

ভদয ফু কারকূি 

নদযচন্দ্র জানা বথক 

বদর লদ ফহুরূী 

জনীকাত দা লফচাযাভ ভাইবত 

লজযাবতবযন্দ্র নন্দী লজাৎস্না যা়ে 
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ফবঙ্কভচন্দ্র চদটাাধযা়ে 

কভরাকাত, শ্রী চ চ চ, দমনাযা়েণ বততূড, বীষ্মদদফ লখানবফ, 

বযদা বফযাগী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চদটাাধযা়ে 

নীাযযঞ্জন গুপ্ত ফাণবট 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয 

শ্রীভবত ভধযভা, বদকূনয বটাচামম, বানুবিং,আন্নাকারী াকড়াী, 

অকিচন্দ্র বাস্কয, লিীচযণ লদফভমা, ফানীবফদনাদ বফদযাবফদনাদ, 

শ্রীভবত কবনিা 

লদফব্র্ত ভবিক বীষ্মদদফ 

গদজন্দ্রকুভায বভে শ্রীজ্ঞান দীঙ্কয 

যৎচন্দ্র চদটাাধযা়ে শ্রীকাত ভমা 

ুবাল ভুদখাাধযা়ে লঢার লগাবফন্দ 

ঈশ্বযচন্দ্র গুপ্ত ভ্রভনকাযী ফনু্ধ 

লজযাবতভম়ে লঘালদবস্তদায ঙু্ক ভাযাজ 

াবফেী প্রন্ন চদটাাধযা়ে অবভতাব 

বৃগুযাভ দা শুবঙ্কয 

প্রদফাধচন্দ্র লন বজজ্ঞাু ড়ু়ো 

ভারাধয ফু গুণযাজ খাাঁ 

বদ্বদজন্দ্রনাথ ঠাকুয ফদঙ্গয যঙ্গদমক 

ঈশ্বযচন্দ্র বফদযাাগয কযবচৎ উমুি বাইদা চযয 

যাবফাযী ঠাকুয যবক ঠাকুয 

কাবরদা নাগ করন 

বরজা ভুদখাাধযা়ে বরজানন্দ ভুদখাাধযা়ে 

প্রপুি রাবড়ী কাবপ খাাঁ 

কাবভনী যা়ে জননক ফঙ্গভবরা 

প্রবাত বকযণ ফু কাকাফাফু 
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নীায যঞ্জন গুপ্ত ফাণবট 

লগৌযবকদায লঘাল গজভূখম 

অফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয যুন আবর 

কারাচাাঁদ বাদুড়ী কারাাাড় 

ভবত নন্দী কারদকতু 

ুদফাধ লঘাল ুান্থ 

তাযাদ যা়ে গ্রন্থকী,নেে যাই 

লগৌযবকদায লঘাল পাবদ়েন 

ভদন্দ্র গুপ্ত শ্রীভ 

জগদফনু্ধ বি গযাড়াবূত 

ভাইদকর ভধুূদন দত্ত এ লনবিব 

জনীকাত লন আদফার তাদফার লন 

ভাদশ্বতা লদফী ুবভো লদফী 

লপ্রভাঙু্কয আতথমী ভাস্থবফয 

তাযাঙ্কয ফদন্দযাাধযা়ে করযাণঙু্ক 

বফভর কয বফদুয 

জীফনানন্দ দা শ্রী 

ভবণঙ্কয ভুদখাাধযা়ে িংকয 

লদদফ চন্দ্র যা়ে লফদুইন 

দীদন গদঙ্গাাধযা়ে শ্রীবট 

প্রভথনাথ বফব াতুবড় 

জনীকাত দা লভদঠাবূত 

বফন়ে লঘাল কারদাঁচা 

লভাবতরার ভজুভদায তযুন্দয দা 
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বি চদটাাধযা়ে অববনফ গুপ্ত 

ফরাইচাাঁদ ভুদখাাধযা়ে রীরাফান, ফরাইচাাঁদ ভুদখাাধযা়ে 

বফদযনাথ বটাচামম ফাণীকুভায 

ুকুভায যা়ে যাভ যা়ে, উযনাভ বিত 

বিদ যাজগুরু ঞ্চভুখ 

লগৌযবকদায লঘাল রূদমী 

বি চদটাাধযা়ে রূচাাঁদ েী 

বফজন বটাচামম মােী 

প্রদফাধ চন্দ্র ফু প্রফুে 

ুনীর গদঙ্গাাধযা়ে নীর উাধযা়ে 

নীদযন্দ্রনাথ চক্রফতমী শ্রীবনযদে 

চারুচন্দ্র চক্রফতমী জযান্ধ 

জনীকাত দা হুতা ারদায 

বফভর বভে জাফাবর 

যৎকুভায ভুদখাাধযা়ে বেঙু্ক 

যৎচন্দ্র চদটাাধযা়ে অবনরা লদফী 

ভদয ফু ভ্রভয 

বফানী লনগুপ্ত চাণকয লন 

কাজী নজরুর ইরাভ নুরুর ইরাভ 

ব়েদ ভুজতফা বযাজ ইফবর 

তদাবফজ়ে লঘাল ভীযণ বিং 

ূদণমনু্দ চক্রফতমী াথমক চক্রফতমী 

জীভউেীন তুজম্বয আবর 

বি চদটাাধযা়ে সু্ফবরঙ্গ ভাোয 
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মু্ভ বভে প্রাদ দত্ত 

দীদপ্তন্দ্র কুভায ানযার নীরকণ্ঠ 

দযন ঘিক নতুনদা 

যাজা যাভদভান যা়ে যাভচন্দ্র দা 

ুবজত কুভায নাগ বদরদায 

যঙ্গরার ফদন্দযাাধযা়ে য.র.ফ 

নাযা়েণ গাঙু্গরী ুনন্দ 

দতযন্দ্রনাথ দত্ত অীবতয র্ম্মা 

অভূরযধন ভুদখাাধযা়ে লফতারবট 

আনায উর ক লনপাযবতবত লফগভ 

কাজী নজরুর ইরাভ ফযাঙাবচ 

লকি চদটাাধযা়ে খযাবতপ্রকা চদটাাধযা়ে 

অদাকবফজ়ে যাা ফবন দত্ত 

জনীকাত দা লদাদুর লদ 

রবরত ভুদখাাধযা়ে বফজ্ঞান ববেু 

যাধাযানী লদফী অযাবজতা লদফী 

ঈশ্বযচন্দ্র বফদযাাগয কযবচৎ উমুি বাইদায 

লপ্রদভন্দ্র বভে কৃবত্তফা বি 

যাভ ফু কবনষ্ক 

ভদয ভজুভদায মীশু দাগুপ্ত 

বফানী ভুদখাাধযা়ে গগন যকযা 

ভদনাযঞ্জন ুদযাকাইত দবেণ যা়ে 

কাবরদা বি াম্ব ইরাভ 

প্রভথনাথ বফী প্র.না.বফ 
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প্রভথনাথ বফী নফ কভরাকাত 

দতযন্দ্রনাথ দত্ত নফকুভায,কবফযত্ন 

অন্নদাঙ্কয যা়ে ুচবযতা 

অভৃতরার ফদন্দযাাধযা়ে অবভ়ো লদফী 

লগাবফন্দচন্দ্র যা়ে প্রফাী 

নাযা়েণ ানযার বফকণম 

লভচন্দ্র ফদন্দযাাধযা়ে যবক ভিা 

বফভর কুভায লঘাল লভৌভাবছ 

দতযন্দ্রনাথ দত্ত বেবফক্রভ ফভমণ 

বগবযচন্দ্র লঘাল ভুকুিাচযণ বভে 

তীনাথ বাদুবড় বচেগুপ্ত 

অবখর বনদ়োগী স্বন ফুদড়া 

বভানী লগাস্বাভী ীরবি 

প্রতুর চন্দ্র যকায ব.ব.যকায 

নফারুণ বটাচামম ুযন্দয বাি 

অন্নদাঙ্কয যা়ে রীরাভ়ে যা়ে 

ব়েদ ভুজতফা আবর বপ্র়েদমী 

ভীয লভাাযপ লাদন উদাীন বথক 

যাভর ভুদখাাধযা়ে ফরযাভ 

যাবযচাাঁদ বভে লিকচাাঁদ ঠাকুয 

ব়েদ ভুজতফা আবর যা়ে বদথৌযা 

কাবরদা যা়ে লফতার বট 

দতযন্দ্রনাথ দত্ত নফকুভায কবফযত্ন 

বযভর লগাস্বাভী এক করভী 
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যৎচন্দ্র চদটাাধযা়ে অনুভা 

ফুেদদফ ফু বফপ্রদা বভে 

নাযা়েণ ানযার লগাারক ভজুভদায 

াভুয যভান চেুষ্মান 

অভদরনু্দ চক্রফতমী অজাতত্রু 

অিী ফধমন লক়ো বভে 

াবতবপ্র়ে ফদন্দযাাধযা়ে শ্রীািংফাবদক 

াঙ্কদখয অবধকাযী লখয 

প্রদফাধকুভায ানযার কীতমবন়ো 

ভাইদকর ভধুূদন দত্ত বিদভাবথ লনদাদ়েভ 

অবভতাব লচৌধুযী চাণকয 

যাভানন্দ চদটাাধযা়ে ীরু,ডভরুধয 

ুধীন্দ্রনাথ দত্ত বফশ্বকভমা 

ভনী ঘিক মুফনাশ্ব 

দতযন্দ্রনাথ দত্ত ফস্তুতাবন্ত্রক চূড়াভবণ 

ুদফাধ লঘাল কারুরুল 

নাযা়েণ ানযার বফকণম 

তাযাদ যা়ে গ্রন্থকীি 

বর চক্রফতমী এবর়ো 

অভৃতরার ফু বাাঁড়ুদত্ত 

ফরাইচাাঁদ ভুদখাাধযা়ে ফনপুর 

প্রভথনাথ বফী বফষু্ণভমা 

নীযদচন্দ্র ভজুভদায ফযাচী 

লদভন্দ্র কুভায যা়ে প্রাদ যা়ে 
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কাজী নজরুর ইরাভ নুরু 

অযবফন্দ গু ইন্দ্রবভে 

প্রাণদতাল ঘিক উদ়েবানু 

যাজা যাভদভান যা়ে বফপ্রাদ দা 

লজযাবতভম়ে লঘাল বাস্কয 

ঙ্খ লঘাল কুতক 

ফবঙ্কভচন্দ্র চদটাাধযা়ে যাভচন্দ্র 

প্রবাতকুভায ভুদখাাধযা়ে ভুাবপয 

ুবাল ভুদখাাধযা়ে ুফচনী 

জ়েদদফ কভমকায লজানাবক 

ফীদযন্দ্রকৃষ্ণ বি বফরূাে 

কাবরকানন্দ ভুদখাাধযা়ে অফধূত 

তরুণ যা়ে ধনঞ্জ়ে বফযাগী 

লগাার ারদায প্রপুি ারদায 

ইন্দ্রনাথ ফদন্দযাাধযা়ে ঞ্চানন 

বফবূবতবূলণ ভুদখাাধযা়ে ক্ববচৎ লপ্রৌঢ় 

অবজতকৃষ্ণ ফু অ.কৃ.ফ 

যবদনু্দ ফদন্দযাাধযা়ে চন্দ্রা 

কারীপ্রন্ন বিং হুতুভ লাঁচা 

বফন়ে ভুদখাাধযা়ে মামাফয 

লভাবতরার ভজুভদায চাভায খা়ে আভ 

 

হুতুভ লাঁচা কায ছদ্মনাভ? 
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কারীপ্রন্ন বিংদয ছদ্মনাভ 'হুদতাভ যাাঁচা'। কারীপ্রন্ন বিং বছদরন একজন বাযতী়ে ফাঙাবর লরখক ও 

ভাজদফক। ফািংরা াবদতয তায দুই অভয অফদানভূদয জনয বচযস্ভযনী়ে দ়ে আদছন।  

 

বফকণম কায ছদ্মনাভ? 

 

নাযা়েণ ানযাদরয ছদ্মনাভ 'বফকণম '। নাযা়েণ ানযার আধুবনক ফািংরা াবদতযয প্রখযাত লরখক। এছাড়াও বতবন 

একজন ুয প্রদকৌরী। বনতয নতুন বফল়েফস্তু বনফমাচন বছর তায যচনানরীয এক বফবিয। 

 

ফনপুর কায ছদ্মনাভ? 

ফরাইচাাঁদ ভুদখাাধযা়ে বকদায লথদকই লরখাদরবখ শুরু কদযন। বেকদদয কাছ লথদক বনদজয নাভ রুদকাদত বতবন 

ফনপুর ছদ্মনাদভয আর়ে লনন। 

 

কভরাকাত কায ছদ্মনাভ? 

 

বঙ্কভচন্দ্র চদটাাধযা়ে-এয ছদ্মনাভ র কভরাকাত। ফবঙ্কভচন্দ্র চদটাাধযা়ে বছদরন উবন তদকয বফবি ফাঙাবর 

ঔনযাবক। ফািংরা গদয ও উনযাদয বফকাদ তায অীভ অফদাদনয জদনয বতবন ফািংরা াবদতযয ইবতাদ 

অভযত্ব রাব কদযদছন।  

 

 

লিকচাাঁদ ঠাকুয কায ছদ্মনাভ? 

 

লিকচাাঁদ ঠাকুয যাযীচাাঁদ বভদেয ছদ্মনাভ। যাযীচাাঁদ বভে ফািংরা াবদতযয প্রথভ ঔনযাবক; ছদ্মনাভ লিকচাাঁদ 

ঠাকুয। 


