Department: Bengali
Sl
No.

Name of the Book

Name of the Author

1.
2.
3.
4.

উনিশ শতকের বাাংলা গীনতেনবতা বাঙ্গালা সানিকতযর ইনতিাস

অরুণকুমার মুক াপাধ্যায় সম্পানিত।

অয়ানরস্টটকলর সপাকয়টিেস ও সানিতযতত্ত্বঅনরস্টটকলর সপাকয়টিেস-

ড. সু কুমার সসি
সাধ্িকুমার ভট্টাচার্য
নশনশরকুমার িাস অিুনিত।

5.
6.

ভারতীয় িন্দিনচন্তাসানিতয নজজ্ঞাসা

তকপাধ্ীর ভট্টাচার্যজীকবন্দু রায়

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

বাকেযর শক্ততত্ত্ব

ড. িীিবন্ধু নবশ্বাস
উকপন্দ্রিাথ ভট্টাচার্য।

অক্ষর প্রোশিী

ড. সিকবশ কুমার আচার্যয
ড. রাকমশ্বর শ’
রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
- ড. সতয নগনর
সতীিাথ ভাদুডী
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রী পকরশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
ড. রবীন্দ্র কুমার িি
ড. অকশাে কুমার নমশ্র
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।

ইউিাইকটড বু ে একজনি

অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়-

সিজ

19.

রবীন্দ্র োবয পনরক্রমা বাাংলা সানিকতযর ইনতিাস (৩ ণ্ড) সাধ্ারণ ভাষানবজ্ঞাি ও বাাংলা ভাষা
সঞ্চনয়তা
• ববষ্ণব পিাবলী
স াোঁডাই চনরত মািস
োবযনজজ্ঞাসা
ভাষানবিযা পনরচয়
েৃনিবাসী রামায়ণ
সানিকতযর রূপ রীনত সোষ
সানিতয-প্রবন্ধঃ প্রবন্ধ-সানিতয (সম্পািিা) - ড.
িীকরি চকট্টাপাধ্যায় ও ড. েৃষ্ণকগাপাল রায়
বাাংলা উপিযাকসর রূপ ও রীনতর পালাবিল

Name of the
Publisher

সিজ

বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।
- বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।

Edition
and
Year

Remarks(if needed)

অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়সগানপোিাথ রায়কচৌধ্ু রীউনবয মুক াপাধ্যায়
• ড. ভাস্বতী চক্রবতী (লানিনড)-

সিজ
সিজ
সিজ
সিজ।

24.
25.
26

বাাংলা েথাসানিতয নজজ্ঞাসাদুই নবশ্বর্ুকের মধ্যোলীি বাাংলা েথাসানিতয
অনময়ভূষকণর উপিযাস প্রসকঙ্গ
সামানজে ও অথযনিনতে সপ্রক্ষাপকট বাাংলা স াটগল্প
(১৯৪০-১৯৫০)বাাংলা গিযসানিকতযর ইনতিাসএোকলর স াটগল্পমধ্ু সূিি েনব ও িাটযোর

সজিীোন্ত িাসসকরাজকমািি নমত্রসু কবাধ্ চন্দ্র সসিগুপ্ত।

সিজ
প্রজ্ঞানবোশ

27.

ইসলামী বাাংলা সানিতয

সু কুমার সসি।

28.

িবয র্ুকগর েনব ও োবয

শঙ্করী প্রসাি বসু ।

29.

বমমিনসাংি গীনতোঃ িব আকল য

(সম্পািিা)- ড. সেয়া চকট্টাপাধ্যায়

বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।

30.

• পু নথ গকবষণার সিজপাঠ-

বঙ্গীয় সানিতয

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

েৃষ্ণেথায় মালাধ্র ও মাধ্ববাাংলা িাটকের ইনতিাস
ভাষাপ্রোশবাঙ্গালা বযােরণ
আধ্ু নিেবাাংলা ভাষাতত্ত্ব
বাাংলা ভাশা পনরক্রমা
আধ্ু নিে ভাষাতত্ত্ব
আোকিনম নবিযাথী বাাংলা অনভধ্াি
ODBBL
আোকিনম বািাি অনভধ্াি
ভাষা সিশ োল
বাাংলা সানিকতযর ইনতিাস (৩ ণ্ড)

মীর সরজাউল েনরম, সু কবাধ্ র্শ ও
তন্ময় নমত্ররনবরঞ্জি চকট্টাপাধ্যায়
অনজতকুমার স াষ
সু িীনতকুমার চট্টপাধ্যায়
সু চনরতা বন্দযপাধ্যায়
পকরশচন্দ্র মজু মিার
আবু ল্পোলাম মঞ্জুর সমারশ্বি

20.
21.
22.
23.

সিজ
সিজ
রূপা
পযানপরাস
সিজ
িয়া উকিযাগ
পনিমবঙ্গ আোকিনম

Sunitikumar Chatterjee
াাোকিনম
পনবত্র সোর
ড. সিকবশ কুমার আচার্যয

ইউিাইকটড বু ে একজনি

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

সাধ্ারণ ভাষানবজ্ঞাি ও বাাংলা ভাষা
সনঞ্চতা
বীরাঙ্গিা - মধ্ু সূিি িি
সঞ্চনয়তা - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
শ্রীোন্ত - শরৎচন্দ্র চকট্টাপাধ্যায়
রাজ নসাংি - বনঙ্কমচন্দ্র চকট্টাপাধ্যায়
বাাংলা সানিকতযর নিগনিগন্ত - অধ্যাপে এ.
মুক াপাধ্যায়
ববষ্ণব পিাবলী - ড. সতয নগনর
শাক্ত পি সমীক্ষা - তপি কুমার চকট্টাপাধ্যায়
স াোঁডাই চনরত মািস - সতীিাথ ভাদুডী
অন্নিামঙ্গল - রায়গুণাের ভারতচন্দ্র
প্রথম প্রনতশ্রুনত - আশাপূ ণযা সিবী
অচলায়তি - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
র্তীন্দ্রিাথ সসিগুকপ্তর সশ্রষ্ঠ েনবতা
হুকতাম পযাোঁচার িেশা - োলীপ্রসন্ন নসাংি
পকথর পাোঁচালী - নবভূনতভূষণ বকন্দযাপাধ্যায়
োবযনজজ্ঞাসা - অতুলচন্দ্র গুপ্ত
ভাষানবিযা পনরচয় - শ্রী পকরশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
রাধ্া - তারাশঙ্কর বকন্দযাপাধ্যায়
ন্দ-অলঙ্কার িীনপো - তপি কুমার চকট্টাপাধ্যায়
েমলাোকন্তর িপ্তর - বনঙ্কমচন্দ্র চকট্টাপাধ্যায়
আমার জীবি - রাসসু ন্দরী িাসী
নবষবৃ ক্ষ - বনঙ্কমচন্দ্র চকট্টাপাধ্যায়
চতুরঙ্গ - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
নিবযাস ও অরণয সরািি - অনময়ভূষণ মজু মিার

ড. রাকমশ্বর শ
োজী িজরুল ইসলাম
অসীম সরোর
নবশ্বিাথ সবরা
শ্রী সসৌনমত্র আচার্য
নবশ্বিাথ সবরা
নবোশ সাধ্ু াোঁ
সু মি চকট্টাপাধ্যায়
নবোশ সাধ্ু াোঁ
বামাচরণ মুক াপাধ্যায়
নবোশ সাধ্ু াোঁ
নপ. িি
শ্রী সসৌনমত্র আচার্য
ইন্দ্রািী বমযি (প্রোশে)
নবোশ সাধ্ু াোঁ
নপ. িি
নবোশ সাধ্ু াোঁ
সতযনজৎ সািযাল
নপ. িি
নবোশ সাধ্ু াোঁ
পাথয আচার্য
নবোশ সাধ্ু াোঁ
শ্রী শুভানশষ চযাটাজী
এস. মনিে
সু ধ্াাংশু সশ র সি

কুমকুম মানিন্দার
িজরুল ইিটিটিউট

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

েৃনিবাসী রামায়ণ - ড. রবীন্দ্র কুমার িি
সানিকতযর রূপ রীনত সোষ
জাপাি র্াত্রী - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
সগারা - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
কর বাইকর - রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর
নততাস এেটি িিীর িাম - অনৈত মিবমযণ
সানিতয-প্রবন্ধঃ প্রবন্ধ-সানিতয (সম্পািিা) রবীন্দ্র রচিাবলী
বনঙ্কম রচিাবলী
পু তুলিাকচর ইনতেথাঅনরস্টটকলর সপাকয়টিেস
ভারতীয় িন্দিনচন্তা
সানিতয নজজ্ঞাসা
আধ্ু নিে বাাংলা অলঙ্কার
বনঙ্কম সৃ নি সমীক্ষা
বাাংলা উপিযাকসর রূপ ও রীনতর পালাবিল
বাাংলা েথাসানিতয নজজ্ঞাসা
সানিতয নবচারঃ তত্ত্ব ও প্রকয়াগ
দুই নবশ্বর্ুকের মধ্যোলীি বাাংলা েথাসানিতয
অনময়ভূষকণর উপিযাস প্রসকঙ্গ
সামানজে ও অথযনিনতে সপ্রক্ষাপকট বাাংলা স াটগল্প
(১৯৪০-১৯৫০)
বাাংলা উপিযাকসর োলান্তর
নবনবধ্ প্রবন্ধ
অয়ানরস্টটকলর সপাকয়টিেস ও সানিতযতত্ত্ব
বাাংলা গিযসানিকতযর ইনতিাস
রাকমন্দ্রসু ন্দর নত্রকবিীর প্রবন্ধ

শরৎ চন্দ্র পাল
ড. অকশাে কুমার নমশ্র
অমৃ ত সসি
কুমকুম ভট্টাচার্য
নবশ্বিাথ সবরা
শ্রী শুভানশষ চযাটাজী
ড. িীকরি চকট্টাপাধ্যায় ও ড.
েৃষ্ণকগাপাল রায়

বঙ্গীয় সানিতয সাংসি

মানিে বকন্দযাপাধ্যায়
নশনশরকুমার িাস অিুনিত
তকপাধ্ীর ভট্টাচার্য
জীকবন্দু রায়
ড. পঞ্চািি মালাোর
অনমত্রসূ িি ভট্টাচার্য
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়
ড. নবমল কুমার মুক াপাধ্যায়
সগানপোিাথ রায়কচৌধ্ু রী
উনবয মুক াপাধ্যায়
ড. ভাস্বতী চক্রবতী (লানিনড)

বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
সিজ
সিজ
সিজ
সিজ
সিজ
সিজ
সিজ

সকরাজ বকন্দযাপাধ্যায়
বনঙ্কমচন্দ্র চকট্টাপাধ্যায়
সাধ্িকুমার ভট্টাচার্য
সজিীোন্ত িাস

সিজ
সিজ
সিজ
সিজ

93.
94.
95.
96.

গল্পগুকের রবীন্দ্রিাথঃ রবীন্দ্রিাকথর গল্পগুে
স াটগকল্পর ত্রয়ী
এোকলর স াটগল্প
মীর মশাররপফ সিাকসি ও জমীিার িপযণ সমীক্ষা
বডু চণ্ডীিাকসর শ্রীেৃষ্ণেীতয ি সমগ্র

97.
98.
99.

বাঙ্গালা সানিকতযর ইনতিাস (৫ ন্ড সবটা)
সম িািবধ্ োবয সম্পািিা
উনিশ শতকের বাাংলা গীনতেনবতা
জীবিািন্দ িাশ : নিবযানচত েনবতা

100.

রবীন্দ্র েনবতা সঞ্চয়িঃ অন্তরঙ্গ পাঠ

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

মধ্ু সূিি িকির বীরাঙ্গিা োবয (সম্পািিা)
নবিারীলাকলর সারিামঙ্গল
রবীন্দ্র সমীক্ষা
রনব পনরক্রমা
রবীন্দ্রািুসারী েনবসমাজ
রবীন্দ্র স াটগকল্পর রূপকর া
রবীন্দ্রিাকটয রূপ : অরূপ
রবীন্দ্রোবয চচযার িািা নিগন্ত
রবীকন্দ্রাির বাাংলা সানিকতযর েথা
রবীন্দ্রিাথ বাাংলা েথাসানিতয াঃ িািা িপযকণ
রবীন্দ্র নিমযাণ াঃ েনবতার অবয়ব
রবীন্দ্র-স াটগকল্পর নশল্পরূপ
বাঙানলর ইনতিাস
আধ্ু নিে েনবতার নিগবলয়
আধ্ু নিে বাাংলা োবয পনরচয়

অরুণকুমার বসু ও সতযচরণ চকট্টাপাধ্যায়
নবশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
সকরাজকমািি নমত্র
ড. অমৃ তলাল বালা
অনমত্রসূ িি ভট্টাচার্য
সু কুমার সসি
ধ্রুবকুমার মুক াপাধ্যায়
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায় সম্পানিত
তকপাধ্ীর ভট্টাচার্য (প্রােেথি ও
সম্পািিা)
বণযানল িাজরা, নিলীপ কুমার নিগার
(সম্পািিা)
ড. েৃষ্ণকগাপাল রায়
ড. নমনির সচৌধ্ু রী োনমলযা
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়
অরুণকুমার মুক াপাধ্যায়
ড. অকশােকুমার নমশ্র
ড. অকশােকুমার নমশ্র
আিন্দময় ভট্টাচার্য
সেশব আডু
সগানপোিাথ রায়কচৌধ্ু রী
জীকবন্দ্র নসাংি রায়
তকপাব্রত স াষ
িীিাররঞ্জি রায়
অশ্রুকুমার নসেিার
িীনপ্ত নত্রপাঠী।

প্রজ্ঞানবোশ
প্রজ্ঞানবোশ
প্রজ্ঞানবোশ
প্রজ্ঞানবোশ
সি'জ পাবনলনশাং
আিন্দ পানিশাসয
প্রজ্ঞানবোশ
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি।
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ
সি'জ

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

নবরুেতার পাোঁচানলঃ রাসসু ন্দরী সিবীর 'আমার জীবি'
িীিবন্ধু নমকত্রর সধ্বার এোিশী
নগনরশচকন্দ্রর বনলিািঃ পু িমূযলযায়ণ
বাাংলা িাটকের ইনতিাস
নগনরশচকন্দ্রর জিাঃ পু িমূযলযায়ণ
নবভূনতভূষণ বকন্দযাপাধ্যায় রচিাবলী- উপিযাকসর।
তারাশঙ্কর বকন্দযাপাধ্যায় রচিাবলী
ববষ্ণকবতর বাাংলা োকবয ববষ্ণব প্রভাব
েৃষ্ণেথায় মালাধ্র ও মাধ্ব
ববষ্ণব পিাবলীর রূপকর া

127.
128.
129.

সেতোিাস সক্ষমািকন্দর মিসামঙ্গল: জীবিবীক্ষার
আকলাকে
অন্তজযলী র্াত্রা
গড শ্রী ণ্ড
পু নথ গকবষণার সিজপাঠ

130.

মধ্যর্ুকগর বাাংলা গিয

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

বমমিনসাংি গীনতোঃ িব আকল য (সম্পািিা)
বচতিযমঙ্গলমিসানবজয়শরৎ রচিাবলী
মালাধ্র বসু র শ্রীেৃষ্ণনবজয়
িবয র্ুকগর েনব ও োবয
মুসনলম বাাংলা সানিতয
ইসলামী বাাংলা সানিতয
আধ্ু নিে মঙ্গলোবয

মধ্ু নমত্র
অনজতকুমার স াষ (স)
ড. অকশােকুমার নমশ্র
অনজতকুমার স াষ

বঙ্গীয় সানিতয সাংসি
প্রজ্ঞানবোশ
প্রজ্ঞানবোশ

ড. অকশােকুমার নমশ্র

সি'জ
প্রজ্ঞানবোশ

নিগনবজয় সি সরোর
রনবরঞ্জি চকট্টাপাধ্যায়
িীকরি চকট্টাপাধ্যায়
মুিমুি গকঙ্গাপাধ্যায়

সি'জ
সি'জ
সি'জ
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি

েমলকুমার মজু মিার
অনময়ভূষণ মজু মিার
মীর সরজাউল েনরম, সু কবাধ্ র্শ ও
তন্ময় নমত্র
মীর সরজাউল েনরম, সু কবাধ্ র্শ ও
তন্ময় নমত্র
ড. সেয়া চকট্টাপাধ্যায়
জয়ািন্দ
নবপ্রিাস নপপলাই
ড. িয়াময় মন্ডল
শঙ্করী প্রসাি বসু
আিকমি শরীফ।
সু কুমার সসি।
ড. তারাপি মুক াপাধ্যায়

বঙ্গীয় সানিতয
বঙ্গীয় সানিতয
বঙ্গীয় সানিতয সাংসি

প্রজ্ঞানবোশ

মধ্ু সূিি েনব ও িাটযোর
রবীন্দ্র োবয পনরক্রমা

সু কবাধ্ চন্দ্র সসিগুপ্ত
উকপন্দ্রিাথ ভট্টাচার্য।

