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  গ্রন্থপঞ্জী 

আকর গ্রন্থঃ 

১। গশ্বিাপািযাে সুিীল – যসই সমে, অখি সিংস্করণ, দ্বাদশ মদু্র্ণ তিত্র
১৪১৮,  আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯  

২। গশ্বিাপািযাে সুিীল – পূিি - পবিম, অখি সিংস্করণ, বদ্বতীে মদু্র্ণ,

যেব্রুোরী ২০১৩, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা 
১৪ 

৩।  গশ্বিাপািযাে সুিীল – েথম আশ্বলা, অখি সিংস্করণ, পঞ্চম মদু্র্ণ,

জািেুাবর ২০১৩, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা
০৯  

সিােক গ্রন্থঃ 

৪। আহশ্বমদ মবহউদ্দীি – েুদ্ধবদশ্বির কথা ১৯৭১, েথম েকাশ তিশাখ
১৪২৪, েথমা েকাশ 
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৫। ইসলাম রবেক উল - সুিীল গশ্বিাপািযাে কথািাতি া সিংগ্রহ, েথম
েকাশ, জািেুাবর ২০১৩, েবতভাস, কলকাতা ০২  

৬। ইসলাম রবেক উল – সুিীল গশ্বিাপািযাশ্বের জীিি ও গ্রন্থপবরিে, 

েথম েকাশ ৭ যসশ্বেম্বর, ২০০৩, েবতভাস, কলকাতা ০২ 

৭। ইমাম জাহািারা, একািশ্বরর বদিগুবল, িতুবিিিংশ মদু্র্ণ, োল্গুণ
১৪০৯, সন্ধািী েকাশিী 

৮। গশ্বিাপািযাে সুিীল – অশ্বিিক জীিি, সিম মদু্র্ণ এবেল ২০১২,

আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ১৪ 

৯। গশ্বিাপািযাে সুিীল – কৃবিিাস পঞ্চাশ িির, বিিিাবিত সিংকলি
(১ম খি), বদ্বতীে মদু্র্ণ যেব্রুোবর ২০১১, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট
বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯ 

১০। গশ্বিাপািযাে সুিীল – কৃবিিাস পঞ্চাশ িির, বিিিাবিত সিংকলি 

(২ে খি), েথম সিংস্করণ, জািেুাবর ২০০৫, আিন্দ পািবলশাসি
োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯ 

১১। গুি বিবপিবিহারী – পুরাতি েসি, সম্পাদক অবসতকুমার
িশ্বন্দযাপািযাে, সহ সম্পাদক অশ্বশাক দাস, দীপাবণ্বতা যসি, েথম পুিক
বিপবণ সিংস্করণ, অগস্ট ১৯৮৯, পুিক বিপবণ, কলকাতা ০৯ 

১২। যঘাষ ড. অবজতকুমার – িািংলা িাটশ্বকর ইবতহাস, বদ্বতীে
সিংস্করণ, যম ২০১০, যদ’জ পািবলবশিং, কলকাতা ৭৩ 

১৩। যঘাষ বিিে – বিদযাসাগর ও িাোলী সমাজ, অশ্বেবলিংটি
লিংমযাি, ভাদ্র্ ১৩৩৬ 

১৪। যঘাষ বিিে (সম্পাবদত ও সিংকবলত) -সামবেক পশ্বত্র িািংলার
সমাজবিত্র (১৮৪০-১৯০৫), েথম খি, ‘সিংিাদ েভাকর’ পবত্রকার
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রিিা সিংকলণ, যিিল পািবলশাসি পাইশ্বভট বলবমশ্বটড, েথম েকাশ
১৯৬০, কবলকাতা ১২ 

১৫। যঘাষ বিিে – কলকাতা শহশ্বরর ইবতিিৃ, েথম খি, পঞ্চম
সিংস্করণ জািেুারী ২০০৪, িাক্-সাবহতয োুঃ বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯ 

১৬। যঘাষ বিিে – কলকাতা শহশ্বরর ইবতিিৃ, বদ্বতীে খি, বদ্বতীে
সিংস্করণ যেব্রুোরী ১৯৯৭, িাক্-সাবহতয োুঃ বলবমশ্বটড, কলকাতা
০৯ 

১৭। যঘাষ বিিে – িািংলার িিজাগৃবত, েথম ওবরশ্বেি ব্ল্যাশ্বক্সাোি
মদু্র্ণ ২০০৯, ওবরশ্বেি ব্ল্যাকশ্বসাোি, যকালকাতা ৭২  

১৮। িিিতী অবজতকুমার – মহবষি যদশ্বিন্দ্রিাথ োকুর, মহবষির
সািিশতিষিপূবতি  উৎসি উপলশ্বক্ষয সিংস্করণ, ৬ মাঘ ১৩৭৭, বজজ্ঞাসা, 
কবলকাতা ০৯, কবলকাতা ২৯ 

১৯। ডারউইি িালিস, অবরবজি অে বস্পবসস, ভাষান্তর শাবন্তরঞ্জি
যঘাষ, েথম ভাগ, িতুথি সিংস্করণ জলুাই ২০১৫, দীপােণ, কলকাতা
০৯  

২০। ডারউইি িালিস, অবরবজি অে বস্পবসস, ভাষান্তর শাবন্তরঞ্জি
যঘাষ, বদ্বতীে ভাগ, পঞ্চম সিংস্করণ এবেল ২০১৪, দীপােণ, কলকাতা
০৯  

২১। যদি বিত্রা – োকুরিাবের অন্দরমহল, তৃতীে পবরিবিিত ও
পবরমাবজি ত সিংস্করণ, ষষ্ঠ মদু্র্ণ, যেব্রুোবর ২০১৩, 

২২। দি মাইশ্বকল মিুসূদি – মিুসূদি রিিািলী, সিংশ্বশাবিত িতুথি
সিংস্করণ, পুিমুিদ্র্ণ, জািেুাবর ২০০৪, সাবহতয সিংসদ, কবলকাতা ৯ 
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২৩। দি ড. ভূশ্বপন্দ্রিাথ – স্বামী বিশ্বিকািন্দ, েথম র  যোবডকযাল
েকাশ, জািেুাবর ২০১৯, র  যোবডকযাল ইশ্বম্প্রশি, কলকাতা ০৯ 

২৪। বিশ্বিবদতা ভবগিী – স্বামীজীশ্বক যেরূপ যদবখোবি, ৭ম সিংস্করণ, 

উশ্বদ্বািি কােিালে, কবলকাতা ০৩ 

২৫। পাল েশান্তকুমার – রবিজীিিী, বদ্বতীে খি, আিন্দ সিংস্করণ ষষ্ঠ
মদু্র্ণ, যসশ্বেম্বর ২০১৩, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, 

কলকাতা ১৪ 

২৬। পাল েশান্তকুমার – রবিজীিিী, তৃতীে খি, পঞ্চম মদু্র্ণ, শ্রািণ
১৪২৩, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ১৪ 

২৭। পাল েশান্তকুমার – রবিজীিিী, বদ্বতীে খি, ষষ্ঠ মদু্র্ণ, শ্রািণ
১৪১৮, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯ 

২৮। পাল েশান্তকুমার – রবিজীিিী, পঞ্চম খি, ষষ্ঠ মদু্র্ণ, যপ ষ
১৪২১, আিন্দ পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ১৪ 

২৯। িসু স্বপি – সিংিাদ-সামবেক পশ্বত্র উবিশ শতশ্বকর িাোবলসমাজ, 

েথম খি, পবরিবিিত বদ্বতীে সিংস্করণ, জািেুাবর ২০১৩, পবিমিি
িািংলা আকাশ্বদবম, কলকাতা ২০ 

৩০। িসু শিরীেসাদ – বদ্বতীে খি, একাদশ মদু্র্ণ, জািেুারী ২০১৭, 

মিল িকু হাউস, কলকাতা ০৯ 

৩১। িসু শিরীেসাদ – তৃতীে খি, দশম মদু্র্ণ, এবেল ২০১৫, মিল
িকু হাউস, কলকাতা ০৯ 

৩২। িসু শিরীেসাদ – িতুথি খি, অিম মদু্র্ণ, আষাে ১৪২২, মিল
িকু হাউস, কলকাতা ০৯ 
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৩৩। িসু যোগীন্দ্রিাথ – মাইশ্বকল মিুসূদি দশ্বির জীিি িবরত, 

তৃতীে যদ’জ সিংস্করণ ২০০৪, সুিািংশুশ্বশখর যদ, যদ’জ পািবলবশিং, 
কলকাতা ৭৩ 

৩৪। িসু শিরীেসাদ – েথম খি, ত্রশ্বোদশ মদু্র্ণ, জলুাই ২০১৮, মিল
িকু হাউস, কলকাতা ০৯ 

৩৫। িসু রাজিারােণ – যস কাল আর এ কাল, সম্পাদক শ্রী
ব্রশ্বজন্দ্রিাথ িশ্বন্দযাপািযাে, শ্রীসজিীকান্ত দাস, ষষ্ঠ মদু্র্ণ, মাঘ ১৪১১, 

িিীে-সাবহতয-পবরষৎ, কলকাতা ০৬ 

৩৬। বিশী েমথিাথ – রিীন্দ্র িাটয েিাহ, অখি সিম সিংস্করণ, 

এবেল ২০১৭, অবরশ্বেণ্ট িকু যকাম্পাবি, কলকাতা ৭৩ 

৩৭। িশ্বন্দাপািযাে সশ্বরাজ – িািংলা উপিযাশ্বসর কালান্তর, ষষ্ঠ
সিংস্করণ, জািেুাবর ২০১২, যদ’জ পািবলবশিং, কলকাতা ৭৩ 

৩৮। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ (সিংকবলত ও সম্পাবদত) –

সিংিাদপশ্বত্র যসকাশ্বলর কথা, িতুথি মদু্র্ণ তিত্র ১৩৭৭, িিীে-সাবহতয-
পবরষৎ, কবলকাতা ৬ 

৩৯। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ - সাবহতয সািক িবরতমালা (১ম খি)

কালীেসন্ন বসিংহ, পবরিবিিত তৃতীে সিংস্করণ োল্গুি ১৩৫০, িিীে-

সাবহতয-পবরষৎ, কবলকাতা 

৪০। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ - সাবহতয সািক িবরতমালা (১ম খি)

মতুৃযঞ্জে বিদযালিার, পবরিবতি ত ও পবরিবিিত তৃতীে মদু্র্ণ কাবতি ক
১৩৫০, িিীে-সাবহতয-পবরষৎ, কবলকাতা 

৪১। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ - সাবহতয সািক িবরতমালা (১ম খি)

রামিারােণ তকি রত্ন, পঞ্চম সিংস্করণ ভাদ্র্ ১৩৬৬, িিীে-সাবহতয-
পবরষৎ, কবলকাতা 
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৪২। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ - সাবহতয সািক িবরতমালা (২ে খি)

ঈেরিন্দ্র বিদযাসাগর, দীিিনু্ধ বমত্র, পযারীিাঁদ বমত্র, িিীে-সাবহতয-
পবরষৎ, কবলকাতা ৬ 

৪৩। িাগল শ্রীশ্বোশ্বগশিন্দ্র - সাবহতয সািক িবরতমালা (২ে খি)

রািাকান্ত যদি, তৃতীে সিংস্করণ অগ্রহােণ ১৩৫১, িিীে-সাবহতয-
পবরষৎ, কবলকাতা ৬ 

৪৪। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ ও দাস শ্রীসজিীকান্ত - সাবহতয সািক
িবরতমালা (২ে খি) িবিমিন্দ্র িশ্বটাপািযাে, তৃতীে সিংস্করণ আষাঢ়
১৩৫২, িিীে-সাবহতয-পবরষৎ, কবলকাতা ৬ 

৪৫। িশ্বন্দযাপািযাে ব্রশ্বজন্দ্রিাথ - সাবহতয সািক িবরতমালা (২ে খি)

মিুসূদি দি, পবরিবিিত তৃতীে সিংস্করণ আষাঢ় ১৩৫২, িিীে-

সাবহতয-পবরষৎ, কবলকাতা৬ 

৪৬। িাগল শ্রীশ্বোশ্বগশিন্দ্র – সাবহতয সািক িবরতমালা (৩ে খি)

যদশ্বিন্দ্রিাথ োকুর, বদ্বতীে সিংস্করণ, শ্রািণ ১৩৫৩, িিীে-সাবহতয-
পবরষৎ, কবলকাতা 

৪৭। িশ্বন্দযাপািযাে িন্ডীিরণ – বিদযাসাগর, তৃতীে সিংস্করণ ১৯০৯, 

ইবিোি যেস, এলাহািাদ 

৪৮। িশ্বন্দযাপািযাে শ্রী বহরন্মে – োকুরিােীর কথা, িতুথি মদু্র্ণ, 

এবেল ২০০২, সাবহতয সিংসদ, কবলকাতা ০৯ 

৪৯। িশ্বন্দযাপািযাে অবসতকুমার – িািংলা সাবহশ্বতযর ইবতহাস (৪থি
খি), পুণিমদু্র্ণ ২০০৯- ২০১০, মডি াি িকু এশ্বজবে োইশ্বভট বলবমশ্বটড, 

কলকাতা ৭৩ 
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৫০। িসু স্বপি, ইন্দ্রবজৎ যি িুরী – উবিশ শতশ্বকর িাোবলজীিি ও
সিংসৃ্কবত, েথম েকাশ ২৯ িশ্বভম্বর ২০০৩, পুিক বিপবণ, কলকাতা
০৯  

৫১। বিদযারত্ন শভুিন্দ্র – বিদযাসাগর – জীিিিবরত ও ভ্রমবিরাস, 

সম্পাদিা ড. কুমদুকুমার ভটািােি, বদ্বতীে মদু্র্ণ, যম ২০০২, বিরােত
েকাশণ োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ৭৩ 

৫২। বিশী েমথিাথ, িিভি, েথম েকাশ মািি  ১৩৬২, বমত্র ও যঘাষ
পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড োুঃ বলুঃ, কবলকাতা ৭ 

৫৩। ভটািােি তশ্বপািীর, েতীশ্বিযর সাবহতয তি, তৃতীে পবরিবিিত
যদ’জ সিংস্করণ, যেব্রুোবর ২০০২, যদ’জ পািবলবশিং, কলকাতা ৭৩  

৫৪। মশু্বখাপািযাে অরুণ কুমার – কাশ্বলর েবতমা, পঞ্চম সিংস্করণ, 

যেব্রুোবর ২০১৪, যদ’জ পািবলবশিং, কলকাতা,৭৩ 

৫৫। বমত্র রািারমণ – কবলকাতা দপিণ, বদ্বতীে সিংস্করণ এবেল 

১৯৮২, সুিণিশ্বরখা, কলকাতা ০৯ 

৫৬। রাে বিিেভূষণ – অন্তুঃপুশ্বরর স্ত্রীবশক্ষা,েকাশ জািেুাবর 

১৯৯৮, িো উশ্বদযাগ, কলকাতা ০৬  

৫৭। শিংকর – অশ্বিিা অজািা বিশ্বিকািন্দ, িতুবিিিংশ সিংকলি, মািি
২০১৪, সাবহতযম্, কলকাতা ৭৩ 

৫৮। শিংকর – আবম বিশ্বিকািন্দ িলবি, দ্বাদশ সিংস্করণ, জািেুাবর
২০১৪, সাবহতযম্, কলকাতা ৭৩ 

৫৯। শাস্ত্রী বশিিাথ – রামতি ু লাবহেী ও তৎকালীি িিসমাজ, 

সম্পাদিা িাবরদ িরণ যঘাষ, বদ্বতীে সিংশ্বশাবিত বিউ এজ সিংস্করণ, 

তৃতীে মদু্র্ণ ২০০৯, বিউ এজ পািবলশাসি ো. বল, কলকাতা ০৯ 
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৬০। শাস্ত্রী বশিিাথ – আত্মিবরত, যদ’জ বদ্বতীে সিংস্করণ, আবেি

১৪১৯, কলকাতা ৭৩  

৬১। বসিংহ কালীেসন্ন – সটিক হুশ্বতাম পযাঁিার িকশা, সম্পাদিা

অরুণ িাগ, আিন্দ সিংস্করণ, তৃতীে মদু্র্ণ আগস্ট ২০১০, আিন্দ 

পািবলশাসি োইশ্বভট বলবমশ্বটড, কলকাতা ০৯ 

৬২। সুর ড.  অতুল – িােলা ও িাোলীর বিিতি ি, তৃতীে সিংস্করণ,

িিাব্দ ১৪০৮, সাবহতযশ্বলাক, কলকাতা ০৯ 

৬৩। সুর ড. অতুল – যস আর এক কলকাতা, েথম েকাশুঃ ১ তিশাখ

১৪০৪, সাবহতযশ্বলাক, কলকাতা ৬ 

৬৪। সুর ড. অতুল – িােলা ও িাোলীর সমাজ ও সিংসৃ্কবত,

Reprinted 1991, যজযাৎোশ্বলাক, কবলকাতা ৩ 

ইিংশ্বরবজ সহােক গ্রন্থািলীুঃ 

1. Majumdar R. C – The History of Bengal, Vol 1, Hindu
Period, Reprinted 1971, Printed & Published by Newal
Kishore Singh of M/s N.V. Publications, Lohanipur,
Patna-3 at Skylark Printers, Delhi-6

2. Neheru Jawaharlal — An Auto-Biography, with an
Introduction by Sunil Khilnani, first edition published by
Penguin Books India 2004, Penguin Books, Penguin
Random House India Pvt. Ltd, Gurgaon, Haryana

3. Neheru Jawaharlal - the Discovery of India, first edition
published by Penguin Books India 2004, Penguin Books,
Penguin Random House India Pvt. Ltd, Gurgaon,
Haryana



205 

4. Sarkar Jadu Nath – The History of Bengal, Vol 2,
Muslim Period, First Edition, August 1948, Published by
THE UNIVERSITY OF DACCA, RAMNA, DACCA,
1948

সিােক পত্রপমত্রকাঃ 

১। আরভ – িশ্বভম্বর ২০১২, িষি ৪, সিংখযা ৮, সম্পাদক লালি িাহার।
মলূয পশ্বিশ্বরা টাকা 

২। যদশ - ২ িশ্বভম্বর, ২০১২, ৮০ িষি, সিংখযা ১, সম্পাদক হষি দি, 

মলূযুঃ কুবে টাকা  

৩। পরমা – ১৫ িশ্বভম্বর ২০১২, িষি ১, সিংখযা ৭, সম্পাদক অপণিা
যসি, মলূয কুবে টাকা 

৪। িইশ্বের যদশ – জািেুাবর – মািি  ২০১৩, সুিীল গশ্বিাপািযাে সিংখযা, 
সম্পাদক হষি দি, মলূয ৩০ টাকা 

৫। িিদশিি(১২৮০ – ১২৯৭) – মাবসক পত্র ও সমাশ্বলািিা, শ্রী
িবিমিন্দ্র িশ্বটাপািযাে কিৃিক সম্পাবদত, কাঁোলপাো, িিদশিি েশ্বন্ত্র
শ্রীহারাণিন্দ্র িশ্বন্দযাপািযাে কতৃি ক মবুদ্র্ত ও েকাবশত, মলূয বতিটাকা, 
ডাকমাশুল সশ্বমত ৪ টাকা 

৬। ভারতী(১২৮৪-১৩০৯) – মাবসক সমাশ্বলািিী পবত্রকা, 
শ্রীবদ্বশ্বজন্দ্রিাথ োকুর কিৃিক সম্পাবদত, কবলকাতা আবদ ব্রাহ্মসমাজ 

েশ্বন্ত্র শ্রী কাবলদাস িিিতী কিৃিক মবুদ্র্ত ও েকাবশত, মলূয ৩ টাকা, 
মাশুল সশ্বমত ৪ টাকা 

৭। সািিা(১২৯৯-১৩০২) – মাবসক পবত্রকা, শ্রী সুিীন্দ্রিাথ োকুর
সম্পাবদত, কবলকাতা আবদ ব্রাহ্মসমাজ েশ্বন্ত্র, শ্রী কাবলদাস িিিতী
দ্বারা মবুদ্র্ত ও েকাবশত, ৫৫ িিং আপার বিৎপুর যরাড   


