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     �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : কাি��ক, ১৩৫৯; অে�াবর, ১৯৫২, 

     ষ� মু�ণ : �ম, ২০১৮। 

৩৬) পাল, ড. �মাহন : ঘনরাম রচনাবলী, ��া িবকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার ি�ট, 

     কলকাতা-০৯, (1st
 edition, july 2011) �থম �কাশ : ১৫ আগ�। 

৩৭) বসু, �গােপ�কৃ� : বাংলার �লৗিকক �দবতা, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     �ীট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ, নেভ�র ১৯৬৬, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ, 

     এি�ল ১৯৭৮, �বশাখ ১৩৮৫, ষ� সং�রণ, �ম ২০১৮, �জ�� ১৪২৫। 

৩৮) বে�াপাধ�ায়, �দবনাথ (স�ািদত) : কাশীদাসী মহাভারত কাশীখ�, সািহত� সংসদ, 

৩২ এ আচায� �ফু� চ� �রাড, কিলকাতা-০৯, �থম �কাশ মাঘ ১৩৯৮, জানুয়াির 

১৯৯২, চতুথ� মু�ণ : নেভ�র ২০১৫। 

৩৯) বে��াপাধ�ায়, �দবনাথ (স�ািদত) : কাশীদাসী মহাভারত উ�র কাশীখ�, সািহত�  

সংসদ, ৩২ এ আচায� �ফু� চ� �রাড, কিলকাতা-০৯, �থম সং�রণ �পৗষ ১৩৯৯,   

জানুয়াির ১৯৯৩, তৃতীয় মু�ণ �াবণ ১৪১৯, আগ� ২০১২। 

৪০) বে��াপাধ�ায়, �দবনাথ : রাজসভার কিব ও কাব�, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২   

    রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : জানুয়াির, ১৯৮৬, পুনমু��ণ :  

    জানুয়াির,২০০৮। 

৪১) বে��াপাধ�ায়, �মা : ম�লকােব� িন�বেগ�র অব�ান, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২  

     রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, শারেদাৎসব, ২০০৯। 

৪২) বে��াপাধ�ায়, অিভিজৎ : মধ�যুেগর সািহেত� গতানুগিতকতা বনাম �মৗিলকতা, ব�ীয় 

    সািহত� সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, নেভ�র 

    ২০০৮। 

৪৩) �বরা, ম�ুলা : �ব�ব পদাবলীর ভাষাৈশলী, ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২, রমানাথ 

     মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, আি�ন ১৪০৬, �সানারতরী, ৪এ নথ� 

     নওদাপাড়া �রাড, কলকাতা-৫৭, ি�তীয় সংেশািধত ও পিরবিধ�ত ব�ীয় সািহত� 

     সংসদ, কলকাতা বইেমলা, ২০১৯। 

৪৪) বে��াপাধ�ায়, কালী�স� : মধ�যুেগ বাংলা, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী 

     ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �দ’জ সং�রণ : কলকাতা পু�কেমলা জানুয়াির ২০০২, 
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     মাঘ ১৪০৮, পুনমু��ণ : �ম ২০১৫, �জ�� ১৪২২। 

৪৫) �বরা, ম�ুলা : �দৗলত কাজীর সতীময়না ও �লৗরচ�ানী পয�ােলাচনা ও িবে�ষণ, 

     ব�ীয় সািহত� সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, 

     রথযা�া, ২০১৮। 

৪৬) বসু, তারাপদ : নরিসংহ বসুর ধম�ম�ল সমাজ ভাবনা, রাঢ় সং�ৃিত পিরষদ, ৮৯, িড. 

    এন. িম� �লন, বধ�মান-৭১৩১০১, �থম �কাশ, ১০ই ভা� ১৪১৩, ইং 

    ২৭.০৮.২০০৬। 

৪৭) বে��াপাধ�ায়, অিনল চ� : মধ�যুেগ বাংলা ও বাঙালী, �ক িপ বাগচী অ�া� �কা�ানী, 

     ২৮৬ িব. িব. গা�ুলী �ীট, কলকাতা-১২, �থম �কাশ ১৯৮৬, ি�তীয় মু�ণ ১৯৯৯।  

৪৮) বি�, পাঁচুেগাপাল : মহাকােব� ও পুরােণ �িতব�ী �চতনা, পুন�, ৯এ, নবীন কু� 

    �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ বইেমলা, ২০০৮।  

৪৯) িব�াস, অ�ণকুমার : মাতৃসাধনা ও কমলাকা� মাতৃসাধনা পর�রা �বােহ সাধক 

    কিব কমলাকা�, িসগেনট ��স, আন� পাবিলশাস� �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ 

   �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম সং�রণ, জানুয়াির ২০১৩। 

৫০) বে��াপাধ�ায়, � �কুমার ও �চৗধুরী, � িব�পিত (স�ািদত) : কিবক�ণ-চ�ী 

    (কিব মুকু�রাম-িবরিচত) �থম ভাগ, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১ কেলজ ি�ট, 

    কলকাতা-৭৩, পুনমু��ণ, ২০১১। 

৫১) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, তৃতীয় খ� : �থম পব�, 

    মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম 

    সং�রণ : ১৯৬৬, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫২) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, তৃতীয় খ� : ি�তীয় পব�, 

    মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম  

    সং�রণ : ১৯৬৬, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫৩) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, �থম খ�, মডাণ� বুক 

    এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : 

    পুনমু��ণ :  । 

৫৪) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক 
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    এেজ�ী �াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : 

    ১৯৬২, পুনমু��ণ : ২০১৮-২০১৯। 

৫৫) বসু, � নেগ�নাথ (স�ািদত) : শূন�পুরাণ ৺  রামাই পি�ত �ণীত, ব�ীয় সািহত�- 

    পিরষ� , ১৩৭-১ নং কণ�ওয়ািল�  ি�ট, ব�া� ১৩১৪, মাঘ। 

৫৬) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং  

     �াইেভট িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ 

     সং�রণ : বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২।  

৫৭) ভ�াচায�, � সুধীভূষণ (স�ািদত) : ি�জ মাধব রিচত ম�লচ�ীর গীত (ি�তীয় 

সং�রণ), কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম 

�কাশ, ১৯৬৫। 

৫৮) ভ�াচায�, � সুখময় (শা�ী স�তীথ�) : মহাভারেতর চিরতাবলী, আন� পাবিলশাস�  

     �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা - ০৯, �থম �কাশ আি�ন  

    ১৩৭৩, �থম আন� সং�রণ �াবণ ১৩৯৩, স�ম মু�ণ আগ� ২০১৪। 

৫৯) ভ�াচায�, � সুখময় (শা�ী স�তীথ�) : রামায়েণর চিরতাবলী, আন� পাবিলশাস� 

     �াইেভট িলিমেটড, ৪৫ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা - ০৯, �থম �কাশ অ�হায়ণ 

     ১৩৭৬, �থম আন� সং�রণ ১ �বশাখ ১৩৯৩, ষ� মু�ণ �বশাখ ১৪২২। 

৬০) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

     ৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১। 

৬১) ভ�াচায�, �িবজনিবহারী : �কতকাদাস ��মান� মনসাম�ল, সািহত� অকােদিম, 

     রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শা�  �রাড, নতুন িদ�ী-১১০০০১, �থম �কাশ, ১৯৬১, 

     ষ� মু�ণ ২০০৫। 

৬২) ভ�াচায�, অিম�সূদন : বড়ু চ�ীদােসর �কৃ�কী��ন সম�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ 

    বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩,  �থম �কাশ : আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, 

    একাদশ সং�রণ : আি�ন ১৪১৫, অে�াবর ২০০৮। 

৬৩) মুেখাপাধ�ায়, �তী�নাথ (ভাষা�র সত� �সৗরভ জানা) : �বৗ�ধেম�র িবকাশ ভারেত 

    ও বিহিব�ে�, �ে�িসভ পাবিলশাস�, ৩৭ এ , কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ 

    : জুলাই ২০০২, পুনমু��ণ : �ফ�য়াির, ২০০৯। 
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৬৪) মুেখাপাধ�ায়, �হেরকৃ� (স�ািদত) ও চে�াপাধ�ায়, ড. সুনীিতকুমার (ভুিমকা 

     স�িলত) : রামায়ণ কৃি�বাস িবরিচত, সািহত� সংসদ, ৩২, আপার সারকুলার �রাড,  

     কিলকাতা-০৯, �থম �কাশ : আি�ন ১৩৫৪, আগ� ১৯৫৭, প�ম মু�ণ : �পৗষ 

     ১৪১২, িডেস�র ২০০৫। 

৬৫) মুেখাপাধ�ায়, � িনম�েল�ু : ভারতচে�র অ�দাম�ল, মডাণ� বুক এেজ�ী �াইেভট 

     িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : অে�াবর ১৯৭৮, 

    পুনমু��ণ : ২০১০-২০১১। 

৬৬) মুেখাপাধ�ায়, সুখময় : বাংলা সািহেত�র �াচীন কিবেদর পিরচয় ও সময়, ভারতী বুক 

    �ল, ৬িব, রমানাথ মজুমদার ি�ট, কলকাতা—০৯, �থম �কাশ-আগ� ১৯৮৭, 

    পুনমু��ণ : িডেস�র, ২০১৭। 

৬৭) মুেখাপাধ�ায়, ড. অিনমা : সেতেরা শতেকর রাঢ় বাংলার সমাজ ও সািহত�, ব�ীয় 

    সািহত� সংসদ, ৬/২ রমান� মজুমদার ি�ট কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, বধ�মান 

    বইেমলা, ১৯৯৫, পিরমািজ�ত ও পিরবিধ�ত ব�ীয় সািহত� সংসদ সং�রণ : কলকাতা 

    বইেমলা , ২০১৬। 

৬৮) মি�ক, দীপ�র : মধ�যুগ : িফের �দখা, পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা �লন, 

     কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, �ফ�য়াির ২০০৪। 

৬৯) িম�, ত�য় ও কিরম মীর �রজাউল : মধ�যুেগর বাংলা গদ�, ব�ীয় সািহত� সংসদ, 
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