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৫৫ঞ্জি হকশবচন্দ্র হদ িীট 

কলকাতা - ৯ 

চতুথয সং - ২০০৪ 

৪১ চপটাপািযায়, মপ শচন্দ্র অিযাত্ম রামায়ণ(আঞ্জদকাণ্ড) 

কঞ্জলকাতা িাস্কর যপে মুঞ্জিত 

সন - ১২৬৭ 

৪২ চপটাপািযায়, হগৌতম রুশ ঞ্জবপ্লব ও বাংলার মুঞ্জক্ত 
আপন্দালন, 
অবিাষ, 
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হক.ঞ্জব.রয় গাপিযন, গঞ্জিয়া হস্টশন, 

কলকাতা - ৮৪, প্রথম প্রকাশ - 

১৯৬৭ 

৪৩ চাকী, হজযাঞ্জতিূষণ গপদয বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

হদব সাঞ্জ তয কুঞ্জটর প্রাইপিট 

ঞ্জলঞ্জমপটি 

২১ ঝামাপুকুর হলন, কলকাতা - 

৯ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০০৫ 

৪৪ চপটাপািযায়, িূজযঞ্জটপ্রসাদ রামায়ণ 

প্রকৃঞ্জত, পযযাবরণ ও সমাজ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ২০১৪ 

৪৫ চপটাপািযায়, সুনীল প্রাচীন িারপতর ইঞ্জত াস ১ম খন্ড 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৩ 
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৪৬ চপটাপািযায়, সুনীল প্রাচীন িারপতর ইঞ্জত াস ২য় খন্ড 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

তৃতীয় সং - জানুয়ারী, ১৯৯২ 

৪৭ জানা, সুস্নাত হপাস্ট মিাঞ্জনযজম ও বাংলা 

কঞ্জবতায় উত্তর আিুঞ্জনক হচতনা 

বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 

৬/২ রমানাথ মজুমদার িীট 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০১০ 

৪৮ রায়, জীপবন্দ্র ঞ্জসং  বাঙলা অলিার 

মিাণয বুক এপজন্সী প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১০ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫ 

৪৯ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ গীতঞ্জবতান,  

ইউনাপটি পাবঞ্জলসাসয, 

৭৭এ পটলিাঙা িীট, কলকাতা 

৯ 
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প্রথম সংস্করণ -  জানুয়াঞ্জর, 

২০০২ 

৫০ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (ঞ্জিতীয় খন্ড) 

ঞ্জবিিারতী 

৬ আচাযয জগদীশচন্দ্র বসু হরাি 

কলকাতা - ১৭ 

হপৌষ, ১৪১৭ 

৫১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খণ্ড) 
ঞ্জবিিারতী 
২ বঞ্জিম চপটাপািযায় িীট, 
কঞ্জলকাতা - ৭ 
প্রথম প্রকাশ - অগ্র ায়ণ - ১৩৪৭ 

৫২ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (৯ম খণ্ড) 
ঞ্জবিিারতী 
২ বঞ্জিম চপটাপািযায় িীট, 
কঞ্জলকাতা - ৭ 
প্রথম প্রকাশ - অগ্র ায়ণ - 

১৩৪৭, িারতবপষযর ইঞ্জত াপসর 

িারা, পৃ - ৫৭৮ 

৫৩ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ সাঞ্জ তয, 
ঞ্জরপেট পাবঞ্জলপকশন, 
৩০ ম াত্মা গান্ধী হরাি, কলকাতা 
- ৯ 
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প্রথম প্রকাশ - ২০০৭, 

সাঞ্জ তযসৃঞ্জি 

৫৪ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঞ্জচিা, 
ঞ্জরপেট পাবঞ্জলপকশন, 
৩০ ম াত্মা গান্ধী হরাি, কলকাতা 
- ৯ 
প্রথম প্রকাশ - ২০০২, 

সাঞ্জ তযসৃঞ্জি, পৃ -৫৭ 

৫৫ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part I 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

First Print - 1955 

৫৬ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part II 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2005 
৫৭ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part III 

University of Calcutta 
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87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2016 
৫৮ ঠাকুর, অমপরির ঞ্জনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 

Part IV 

University of Calcutta 

87/1 College Street 

Kolkata - 19 

Edition - 2005 
৫৯ থাপার, হরাঞ্জমলা িারতবপষযর ইঞ্জত াস 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮০ 

৬০ দত্ত, রপমশচন্দ্র ঋপেদ-সংঞ্জ তা(প্রথম খণ্ড) 

 রে প্রকাশনী 

এ ১২৬, কপলজ িীট মাপকযট 

কলকাতা - ৭ 

প্রথম প্রকাশ - ১৪ই আষাঢ়, 

১৩৮৩ 

৬১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড) 

ঞ্জবিিারতী 
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৬ আচাযয জগদীশচন্দ্র বসু হরাি 

কলকাতা - ১৭ 

হপৌষ, ১৪১৭ 

৬২ দত্ত, রপমশচন্দ্র ঋপেদ-সংঞ্জ তা(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

 রে প্রকাশনী 

এ ১২৬, কপলজ িীট মাপকযট 

কলকাতা - ৭ 

প্রথম প্রকাশ - ২৮হশ িাি, 

১৩৮৩ 

৬৩ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(প্রথম 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা ববশাখ, 

১৩৮৩ 

 

৬৪ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(ঞ্জিতীয় 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা অগ্র ায়ণ, 

১৩৮৩ 
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৬৫ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(তৃতীয় 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২২ হশ হেব্রুয়ারী, 

১৯৭৮ 

 

৬৬ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(চতুথয 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২২হশ ঞ্জিপসম্বর, 

১৯৭৮ 

 

৬৭ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(পঞ্চম 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - ১লা বজষ্ঠয, ১৩৮৭ 

 

৬৮ দত্ত, ঞ্জশপ্রা চঞ্জরপি রামায়ণ ম ািারত(ষষ্ঠ 

পবয) 

ঞ্জি,এম, লাইপব্ররী 

৪২, ঞ্জবিান সরণী, কঞ্জলকাতা - ৬ 
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প্রথম প্রকাশ - আঞ্জিন, ১৩৮৭ 

 

৬৯ দাস, হদবপতাষ ঞ্জবনু্দঞ্জবসগয 

পিিারতী 

৩/১ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ২০১৭ 

৭০ দাস, জ্ঞাপনন্দ্রপমা ন বাঙ্গালা িাষার অঞ্জিিান(১ম িাগ) 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জুলাই, ১৯৮৬ 

৭১ দাস, জ্ঞাপনন্দ্রপমা ন বাঙ্গালা িাষার অঞ্জিিান(২য় িাগ) 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জুলাই, ১৯৮৬ 

৭২ দাস, করুণাঞ্জসনু্ধ প্রাচীন িারপতর িাষাদশযন 

প্রপগ্রঞ্জসি পাবঞ্জলশাসয 

৩৭এ কপলজ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ২০০২ 

৭৩ দাস, রমাপ্রসাদ শব্দ ও অথয 

শব্দাপথযর দশযন 
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আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - এঞ্জপ্রল, ১৯৯৫ 

৭৪ দাস, ঞ্জশঞ্জশরকুমার িাষা ঞ্জজজ্ঞাসা 

পযাঞ্জপরাস 

২ গপণন্দ্র ঞ্জমি হলন 

কলকাতা - ৪ 

ঞ্জিতীয় সং - ১৪০৪ 

৭৫ দাশগুপ্ত, প্রবাল িাষার ঞ্জবনু্দঞ্জবসগয 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 

কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ২০১২ 

৭৬ দাস, কৃষ্ণলাল হিতাবতার রামচন্দ্র 

কঞ্জলকাতা 

৩৯/৬ নং দুগযাচরণ ঞ্জমপির িীট, 

নব-কাবয প্রকাশ যপে শ্রী  ঞ্জরচরণ 

দাস িারা মুঞ্জিত 

সন - ১৩০৬ 

৭৭ দাস, কৃষ্ণা বাংলা িাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ 

হদ বুক হস্টার 

১৩/ঞ্জব বঞ্জিম চযাটাজযী ঞ্জিট 



370 

 

কলকাতা - ৭৩ 

১৯৮৭ সং 

৭৮ দাস, অঞ্জবনাশচন্দ্র সীতা 

কঞ্জলকাতা 

১২৯৭ োল্গুন 

৭৯ হদ, সতীশচন্দ্র রামায়পণর প্রকৃত কথা 

গ্রন্থকার ও বুক হকাম্পানী 

৪এ, কপলজ হস্কায়ার, কঞ্জলকাতা 

প্রথম প্রকাশ- ১৩৪১ 

৮০ হদবী হসৌদাঞ্জমনী অদু্ভত-রামায়ণ 
ঞ্জসমুঞ্জলয়া, বলরাম হদর িীট ৬৮ 
সংখযক িবপন শ্রীনেরচন্দ্র 
সরকার িারা মুঞ্জিত 
সন - ১২৯৭ 
 

৮১ পাি, শ্রী শুিাঞ্জশষ ঞ্জচরকলযাণ বণযসঙ্গীত 

ঞ্জজজ্ঞাসা পাবঞ্জলঞ্জশং  াউস 

১এ কপলজ হরা, কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ২০১৭ 

৮২ পাল, পলাশ বরণ(সম্পা) অনুিুপ 

২ নবীন কুনু্ড হলন 

কলকাতা - ৯ 

ঞ্জিতীয় সং - জানুয়ারী, ২০১৫ 
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৮৩ পাল, কুশ হদব রামায়ণ সারসংগ্র  

হপ্রঞ্জসপিঞ্জন্স হপ্রপস মুঞ্জিত 

সংবৎ - ১৯১৯ 

৮৪ বপন্দাপািযায়,  ঞ্জরচরণ বঙ্গীয় শব্দপকাষ(প্রথম খণ্ড) 

সাঞ্জ তয অকাপদঞ্জম 

রবীন্দ্র িবন, ৩৫ ঞ্জেপরাজ শা  

হরাি 

নতুন ঞ্জদল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং 

৮৫ বপন্দাপািযায়,  ঞ্জরচরণ বঙ্গীয় শব্দপকাষ(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

সাঞ্জ তয অকাপদঞ্জম 

রবীন্দ্র িবন, ৩৫ ঞ্জেপরাজ শা  

হরাি 

নতুন ঞ্জদল্লী - ১১০০০১ 

১৯৬৬ সং 

৮৬ বপন্দাপািযায়, কনকপ্রিা সাংখয-পাতিল দশযন 

পঞ্জিমবঙ্গ রাজয পুস্তক পষযদ 

আযয মযানশন(৯ম তল) 

৬এ রাজা সুপবাি মঞ্জল্লক হস্কায়ার 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৮৪ 

৮৭ বপন্দযাপািযায়, ঞ্জবপবকানন্দ তুলনামূলক আপলাচনায় রামায়ণ 

ও ম ািারত 

সংসৃ্কত বুক ঞ্জিপপা 
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২৮/১ ঞ্জবিান সরণী 

কলকাতা - ৬ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়াঞ্জর ২০০০ 
৮৮ বপন্দযাপািযায়, প্রেুল্লচন্দ্র বাল্মীঞ্জক ও তৎসামঞ্জয়ক বৃত্তাত 

কঞ্জলকাতা 

২৪, বাইপলন, অপর সঞ্জকযউলার 

হরাি 

ঞ্জগঞ্জরশ-ঞ্জবদযারত্ন যে 

সন - ১২৮৩ 
৮৯ বসু, বাণী বমপিয় জাতক 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জুলাই, ১৯৯৬ 

৯০ বসু, রাজপশখর বাঞ্জল্মকী-রামায়ণ 

হদবালয় লাইপব্ররী 

৬৮, রমানাথ মজুমদার িীট 

কলকাতা - ১৩ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ২০১৪ 

৯১ বসু, ঞ্জবকাশ শব্দ ঞ্জনপয় 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 
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প্রথম সংস্করণ - হসপেম্বর, 
১৯৮৫ 

৯২ বসু, চন্দ্রনাথ হযাগবাঞ্জশষ্ঠ রামায়ণ 

ঞ্জদ হগ্রট ইস্টারণ ঞ্জপ্রঞ্জন্টং ওয়াকযস্ 

৪৩ নং িগ্র িীট 

১৩২৫ সাল 

৯৩ ঞ্জবিাস, বশপলন্দ্র সংসদ বাংলা অঞ্জিিান 

ঞ্জশশু সাঞ্জ তয সংসদ প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৩২এ আচাযয প্রেুল্লচন্দ্র হরাি 

কলকাতা - ৯ 

পঞ্চম সং - নপিম্বর, ২০০০ 
৯৪ ঞ্জবপবকানন্দ, স্বামী বতযমান িারত 

উপিািন কাযযালয় 

১ উপিািন হলন, বাগবাজার 

কলকাতা - ৩ 

িপয়াদশ সং - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৬২ 

৯৫ ঞ্জবপবকানন্দ, স্বামী স্বামী ঞ্জবপবকানপন্দর বাণী ও 

রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড) 

উপিািন কাযযালয় 

১ উপিািন হলন, বাগবাজার 

কলকাতা - ৩ 

চতুথয সং - বচি, ১৩৮৩ 

৯৬ িক্ত,কৃষ্ণপগাপাল রামায়ণ 
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বালকাণ্ড 

কঞ্জলকাতা 

হগাপীকৃষ্ণ পাপলর হলন নং ১৫: 

নূতন বাঙ্গালা যপে শ্রীিারকানাথ 

ঞ্জবদযারত্ন কতৃযক মুঞ্জিত ও 

প্রকাঞ্জশত 

সন - ১২৮৯ 

৯৭ িটাচাযয, অমপলশ রামায়ণ কথা 

প্রঞ্জতিাস 

১৮এ, হগাঞ্জবন্দমণ্ডল হরাি 

কলকাতা - ২ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়াঞ্জর, ১৯৮৮ 
৯৮ িটাচাযযয, নন্দকুমার কঞ্জবরত্ন হযাগবাঞ্জশষ্ঠ রামায়ণ 

ববরাগয প্রকরণ 

কঞ্জলকাতা  

ঞ্জচৎপুর হরাি, বটতলা ২৪৬ 

সংখযক িবপন ঞ্জবদযারত্ন যপে 

মুঞ্জিত  

সংবৎ ১৯২১ 
৯৯ িটাচাযয, সুকুমারী প্রবন্ধ সংগ্র  ১ 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 
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কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০২ 
১০০ িটাচাযয, সুকুমারী প্রবন্ধ সংগ্র  ২ 

গাঙঞ্জচল 

মাঞ্জটর বাঞ্জি, ওিার পাকয 

হঘালাবাজার 

কলকাতা - ১১ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০২ 

১০১ িটাচাযয, নপরন্দ্রনাথ প্রাচীন িারপত রাষ্ট্রঞ্জচতা ও 

রাষ্ট্রবযবস্থা 

হজনাপরল ঞ্জপ্রন্টাসয য়যান্ড প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১১৯ হলঞ্জনন সরণী, কঞ্জলকাতা - 

১৩ 

প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৫ 

১০২ িটাচাযয, হ মচন্দ্র বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

িারঞ্জব 

১৩/১ বঞ্জিম চাটুপযয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

অখণ্ড সুলি সংস্করণ - হসপেম্বর, 

১৯৭৮ 

১০৩ িটাচাযয, ঞ্জবজনঞ্জব ারী বাগথয 

ঞ্জজজ্ঞাসা 
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১৩৩ এ রাসঞ্জব ারী এঞ্জিঞ্জনউ 

১এ ও ৩৩ কপলজ হরা,  

কঞ্জলকাতা - ৯ 

তৃতীয় সংস্করণ - জানুয়ারী, 

১৯৭৭ 

১০৪ িটাচাযয, শ্রীদীপ প্রসঙ্গ িন্দ্বমূলক ও ঐঞ্জত াঞ্জসক 

বস্তুবাদ 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ২০১৩ 

১০৫ িটাচাযয, পপরশচন্দ্র িাষাঞ্জবদযা পঞ্জরচয় 

জয়দুগযা লাইপব্ররী 

৮এ, কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

চতুথয সং - জুলাই, ১৯৯৬ 

১০৬ িটাচাযয, অয়ন গদািরিটাচাযযকৃতঃ 

বুযৎপঞ্জত্তবাদঃ 

(অপিদান্বয়িাগপযযতঃ) 

সংসৃ্কত বুক ঞ্জিপপা 
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২৮/১, ঞ্জবিান সরণী 

কলকাতা - ৬ 

প্রথম সং - জানুয়ারী, ২০০৮ 

১০৭ িটাচাযয, তপপািীর প্রতীপচযর সাঞ্জ তযতত্ত্ব 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

তৃতীয় সং - হেব্রুয়ারী, ২০০৬ 

১০৮ িটাচাযয, সুিাষ বাঙাঞ্জলর িাষা 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারী, ২০০০ 

১০৯ িটাচাযয, সুিাষ 
 

িাষার তত্ত্ব ও বাংলা িাষা 

বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 

৬/২ রমানাথ মজুমদার ঞ্জিট 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - রবীন্দ্রজয়তী, 

২০১২ 

১১০ িটাচাযযয, হ মচন্দ্র সমগ্র বযাকরণ হকৌমুদী 

চলঞ্জতকা প্রকাশক 
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৪ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

হষািশ সং - আঞ্জিন, ১৪২০ 

১১১ িটাচাযয, হগৌরীশির স্বর ও বাক্-রীঞ্জত 

সাঞ্জ তযপলাক 

৩২/৭ ঞ্জবিন ঞ্জিট 

কলকাতা - ৬ 

ঞ্জিতীয় সং - হসপেম্বর, ১৯৯৮ 

১১২ িটাচাযয, পাবযতীচরণ শপব্দর জগৎ 

ঞ্জজজ্ঞাসা এপজঞ্জন্সজ্ ঞ্জলঞ্জমপটি 

১এ কপলজ হরা 

কঞ্জলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০ 

১১৩ িটাচাযয, সুখময় রামায়পণর চঞ্জরতাবলী 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম আনন্দ সংস্করণ - ১লা 

ববশাখ, ১৩৯৩ 
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১১৪ িটাচাযযয, রবীন্দ্রকুমার শব্দতত্ত্ব 

সপদশ 

১০১/ঞ্জব ঞ্জবপবকানন্দ হরাি 

কলকাতা - ৬ 

২০০৮ সং 

১১৫ িটাচাযয, সুিাষ িাষার অঞ্জিমুখ, 
বঙ্গীয় সাঞ্জ তয সংসদ 
৬/২ রমানাথ মজুমদার ঞ্জিট, 

কলকাতা - ৯ 

১১৬ মঞ্জতলাল, ঞ্জবমলকৃষ্ণ নীঞ্জত, যুঞ্জক্ত ও িময 

কাঞ্জ নী সাঞ্জ পতয রাম ও কৃষ্ণ 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম সংস্করণ - ববশাখ, ১৩৯৫ 

১১৭ মণ্ডল, নীঞ্জলমা শাব্দপবাপি বুযৎপঞ্জত্তবাদ প্রসঙ্গ 

শরৎ বুক ঞ্জিঞ্জিঞ্জবউটাসয 

১৮ঞ্জব শযামাচরণ হদ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - কল্পতরু উৎসব, 

জানুয়ারী, ২০০৩ 

১১৮ ম াপাি, অরুণ বাকযবযয় 

সাঞ্জ তযশ্রী 
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৭৩ ম াত্মা গান্ধী হরাি 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৯৬ 

১১৯ মুপখাপািযায়, হযাগনাথ ইঞ্জত াস অঞ্জিিান(িারত) 

এম. ঞ্জস. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ 

ঞ্জলঃ 

১৪ বঞ্জিম চাটুপযয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

চতুথয সংঃ জুলাই, ১৯৯৭ 

১২০ মুপখাপািযায়, হগাপপনু্দ সংসৃ্কত সাঞ্জ পতযর ইঞ্জতবৃত্ত 

ইউনাইপটি বুক এপজন্সী 

২৯/১ কপলজ হরা 

কলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - রথযািা, ১৪১৯ 

১২১ মুপখাপািযায়, ঞ্জবমল কুমার সাঞ্জ তয ঞ্জবপবক 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

পঞ্চম সং - হসপেম্বর, ২০০৯ 

১২২ মুপখাপািযায়, ঞ্জবমল কুমার সাঞ্জ তয ঞ্জবচারঃ তত্ত্ব ও প্রপয়াগ 

হদ’জ পাবঞ্জলঞ্জশং 

১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট 

কলকাতা - ৭৩ 

চতুথয সং - জুলাই, ২০১৫ 
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১২৩ মুপখাপািযায়, উপপন্দ্রনাথ বাল্মীঞ্জক রামায়ণ 

বসুমতী সাঞ্জ তয মঞ্জন্দর 

কঞ্জলকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার 

ঞ্জিট, বসুমতী-ববদুযঞ্জতক-হরাটাঞ্জর 

যপে শ্রী পূণযচন্দ্র মুপখাপািযায় 

প্রকাঞ্জশত 

তৃতীয় সংস্করণ 

১২৪ মুপখাপািযায়,  পরকৃষ্ণ রামায়ণ 

কৃঞ্জত্তবাস ঞ্জবরঞ্জচত 

সাঞ্জ তয সংসদ 

৩২ আপার সারকুলার হরাি 

কঞ্জলকাতা - ৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৫৭ 

১২৫ লাঞ্জ িী, দুগযাদাস(সম্পাঞ্জদত) অথর্ব্যপবদ-সংঞ্জ তা(তৃতীয় খণ্ডঃ) 
২, 
পৃঞ্জথবীর ইঞ্জত াস মুিাযপে 

শ্রীিীপরন্দ্রনাথ লাঞ্জ িী শর্ম্যণ 

কতৃযক মুঞ্জিত ও প্রকাঞ্জশত, হলাক 

- ৭/১/১ 

১২৬ ৮৬। লাঞ্জ িী, প্রপবািচন্দ্র ও শাস্ত্রী, 
হৃষীপকষ ও বপন্দাপািযায়, 
প্রপদযাতকুমার 

পাঞ্জণনীয়ম্ 

A Higher Sanskrit 

Grammar and Composition 

ঞ্জদ ঢাকা সু্টপিন্টস্ লাইপব্ররী 
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৫/১ শযামাচরণ হদ িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

সপ্তম সং - জুলাই, ২০১২ 

১২৭ শ, রাপমির সািারণ িাষাঞ্জবজ্ঞান ও বংলা 

িাষা 

পুস্তক ঞ্জবপঞ্জণ 

২৭ হবঞ্জনয়াপটালা হলন 

কলকাতা - ৯ 

তৃতীয় সং - ৮ই অগ্র ায়ণ, 

১৪০৩ 

১২৮ শূর, ঞ্জচরিীব মনন ঞ্জবি পঞ্জরচয় 

আপলাচনা চি 

২/১৩৫ যতীন দাস নগর 

কলকাতা - ৫৬ 

প্রথম প্রকাশ - ২০০৭ 

১২৯ শমযা,রামশরণ প্রাচীন িারপত শূি 

হক ঞ্জপ বাগচী এণ্ড হকাম্পানী 

২৮৬ ঞ্জবঞ্জপন ঞ্জব ারী গাঙু্গলী িীট 

কলকাতা - ১২ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৯ 

১৩০ শমযা,রামশরণ প্রাচীন িারপতর সামাঞ্জজক ও 

অথযননঞ্জতক ইঞ্জত াস 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 
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১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০১১ 

১৩১ শমযা,রামশরণ আঞ্জদ মিযযুপগর িারতীয় সমাজ 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০০৩ 

১৩২ শমযা,রামশরণ িারপতর প্রাচীন অতীত 

ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১৭ ঞ্জচত্তরিন এঞ্জিঞ্জনউ 

কলকাতা - ৭২ 

প্রথম ওঞ্জরপয়ন্ট ব্ল্যাকপসায়ান মুিণ 

- ২০১১ 

১৩৩ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(প্রথম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১৬ই হসপেম্বর, 

১৯৮৯ 
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১৩৪ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(ঞ্জিতীয় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১লা নপিম্বর, 

১৯৮৯ 

১৩৫ সরকার, প্রিাতরিন প্রিাতরিপনর 

বযাকরণঞ্জবজ্ঞান(তৃতীয় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম সংস্করণ - ১৮ই ঞ্জিপসম্বর, 

১৯৮৯ 

১৩৬ সরকার, সুিীরচন্দ্র হপৌরাঞ্জণক অঞ্জিিান 

এম. ঞ্জস. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ 

ঞ্জলঃ 

১৪ বঞ্জিম চাটুপযয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ষষ্ঠ সং - মাঘ, ১৩৯৬ 

১৩৭ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৩য় খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 
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প্রথম প্রকাশ - ১৪ই হসপেম্বর, 

১৯৮৪ 

১৩৮ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৪থয খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৪ 

১৩৯ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৫ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৫ 

১৪০ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৬ষ্ঠ খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - জুন, ১৯৮৫ 

১৪১ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৭ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - জুলাই, ১৯৮৫ 

১৪২ সরকার, প্রিাতরিন বণয-ঞ্জবঞ্জচিা(৮ম খণ্ড) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 
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৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৫ 

১৪৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৩য় পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 

১৪৪ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৪থয পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৬ 

১৪৫ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৫ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৬ 

১৪৬ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৬ষ্ঠ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৬ 

১৪৭ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৭ম পবয) 
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আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৬ 

১৪৮ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৮ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৬ 

১৪৯ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(৯ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৬ 

১৫০ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১০ম পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ 

১৫১ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১১ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - এঞ্জপ্রল, ১৯৮৭ 
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১৫২ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১২ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৭ 

১৫৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৩ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৮৭ 

১৫৪ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৪ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৭ 

১৫৫ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৫ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৮ 

১৫৬ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৭ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 
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প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৮৮ 

১৫৭ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৮ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৮৮ 

১৫৮ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(১৯ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - ঞ্জিপসম্বর, ১৯৮৮ 

১৫৯ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২০ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৮৯ 

১৬০ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২১ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হম, ১৯৮৯ 

১৬১ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২২ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 
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কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - হসপেম্বর, ১৯৮৯ 

১৬২ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৩ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - নপিম্বর, ১৯৮৯ 

১৬৩ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৪ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - মাচয, ১৯৯০ 

১৬৪ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৫ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - জুন, ১৯৯০ 

১৬৫ সরকার, প্রিাতরিন শব্দচয়ঞ্জনকা(২৬ পবয) 

আনন্দমাগয প্রচারক সংঘ 

৫২৭ ঞ্জি আই ঞ্জপ নগর, ঞ্জতলজল 

কলকাতা - ৩৯ 

প্রথম প্রকাশ - অপটাবর, ১৯৯০ 

১৬৬ সানযাল, দীননাথ রামায়ণ বাল্মীঞ্জক অনুসরপণ 
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হজ.হক শর্ম্যা এণ্ড হকাং 

৩৩ নং গুরুপ্রসাদ হচৌিুরী হলন 

কঞ্জলকাতা 

প্রথম প্রকাশ -১৩৩৩ বঙ্গাব্দ 

১৬৭ হসন, সুপকামল িারপতর সিযতা ও সমাজঞ্জবকাপশ 

িময হশ্রণী ও জাঞ্জতর হিদ 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

চতুথয পঞ্জরমাঞ্জজযত ও পঞ্জরবঞ্জিযত 

মুিণ - অপটাবর, ২০০৪ 

১৬৮ হসন, সুকুমার িাষার ইঞ্জতবৃত্ত 

আনন্দ পাবঞ্জলশাসয প্রাঃ ঞ্জলঃ 

৪৫, হবলঘঞ্জিয়া হলন, 

কলকাতা - ০৯ 

প্রথম আনন্দ সংস্করণ - 

হসপেম্বর, ১৯৯৩ 

১৬৯ হসন, সুকুমার বুযৎপঞ্জত্ত-ঞ্জসদ্ধাথয 

বাংলা হকাষ 

পঞ্জিমবঙ্গ বাংলা আকাপদঞ্জম 

১/১ আচাযয জগদীশচন্দ্র বসু হরাি 

কলকাতা - ২০ 

প্রথম প্রকাশ - ২০হশ হম, ২০০৩ 
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১৭০ হসন, দীপনশচন্দ্র রামায়ণী কথা 

গুরুদাস চপটাপািযায় এণ্ড সন্স 

২০৩.১.১, কণযওয়াঞ্জলস্ িীট, 

কঞ্জলকাতা 

পঞ্চদশ সংস্করণ 

১৭১ হসন, সুঞ্জপ্রয়া রামায়ণী কথামৃত 

ইউ.এন. ির ইয়যণ্ড সন্স প্রা.ঞ্জল. 

১৫ বঞ্জিম চযাটাজযী িীট, 

কঞ্জলকাতা - ১২ 

১৭২  াঞ্জবব, ইরোন িারতবপষযর ইঞ্জত াস প্রসঙ্গ 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী, ১৯৯৯ 

১৭৩  াঞ্জবব, ইরোন ঞ্জসনু্ধ সিযতা 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

ঞ্জিতীয় সংস্করণ - হসপেম্বর, 

২০০৫ 

১৭৪  াঞ্জবব, ইরোন প্রাক-ইঞ্জত াস 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 
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প্রথম সংস্করণ - হেব্রুয়ারী, 

২০০২ 

১৭৫  াঞ্জবব ইরোন ও ঝা, ঞ্জবপবকানন্দ হমৌযয যুপগর িারতবষয 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০০৬ 

১৭৬  াঞ্জবব, ইরোন ও ঠাকুর, ঞ্জবজয় 
কুমার 

ববঞ্জদক সিযতা 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০০৫ 

১৭৭  াঞ্জবব, ইরোন ও ঠাকুর, ঞ্জবজয় 
কুমার 

ববঞ্জদক সিযতা 

নযাশনাল বুক এপজঞ্জন্স প্রাঃ ঞ্জলঃ 

১২এ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট 

কলকাতা - ৭৩ 

প্রথম প্রকাশ - বইপমলা, ২০০৫ 

১৭৮  ালদার,জ্ঞাপনন্দ্রনাথ রামায়ণী-গল্প 

প্রকাশক শ্রীজ্ঞাপনন্দ্রনাথ  ালদার 

৬৩নং কপলজ িীট, কঞ্জলকাতা 

তৃতীয় সংস্করণ 

১৭৯ Bloomfield, L Quoted by 
Huck G J K Goldsmith J A 

Ideology and Linguistic 

Theory: Noam Chomsky 

and the Deep Structure 
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