
 
 

পি  

আকর  

১. চ বতী, মুকু রাম, চ ীম ল, সুকুমার সন (স া.), সািহত  অকােদিম, রবী ভবন, নতুন 

িদি , ষ  মু ণ-২০১৩,  

সহায়ক আকর  

১. বে াপাধ ায়,  কুমার ও চৗধুরী,  িব পিত (স া.), কিবক ণ চ ী, কিলকাতা 

িব িবদ ালয়, কলকাতা, ২০০২ 

বাংলা সহায়ক  

 

১. আহমদ, ওয়ািকল, বাংলা লাকসািহত ঃ ম , এিশয়ািটক সাসাইিট অব বাংলােদশ, ঢাকা, ১৪০২  

২. আহমদ,  ওয়ািকল, বাংলা লাকসংগীতঃ ভাওয়াইয়া, বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, ঢাকা, ১৪০২ 

৩. আহমদ, ওয়ািকল, বাংলার লাকসং ৃ িত, গিতধারা, ঢাকা, ২০১২ 

৪. আহমদ, কয়ামুি ন (স া.), অল-ব নী রিচত ‘ভারত’, অনুবাদ- ভাত মুেখাপাধ ায়, ন াশনাল বুক 

া , ইি য়া, থম কাশ-১৯৯৮ 

৫. ইসলাম, ডঃ: মযহা ল, ফাকেলার : পিরিচিত ও পঠনপাঠন, বাংলা একােডিম, ঢাকা, ১৯৯৩ 

৬. ওয়াহাব, আবদুল, বাংলার লাকবাদ , লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , তথ  ও সং ৃ িত 

িবভাগ, পি মব  সরকার, ঢাকুিরয়া, কলকাতা, ২০০৬ 

৭. করণ, ড. সুধীর, সীমা  বাংলার লাকযান, ক ণা কাশনী, কলকাতা, ১৪০২ 

৮. গে াপাধ ায়, শ ু নাথ, মধ যুেগর বাংলা কােব  নারী চির , পু ক িবপিণ, কলকাতা ১৯৯৬ 

৯. ঘাষ, অিজত কুমার ও অন ান  (স া.), বাংলা নাট  সংকলন (১ম খ ), পি মব  নাট  আকােডিম, 

কলকাতা, ২০০১ 



 
 

১০. ঘাষ, ড. অিনলকুমার, ামীণ িশ ায়ন, মা কাশনী, কলকাতা, ২০০৭  

১১.  ঘাষ, নীহার, বাংলার াচীন মৃি কা ভা য, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , তথ  ও 

সং ৃ িত িবভাগ, কলকাতা, পি মব  সরকার, ২০০০ 

১২. ঘাষ, দীপ র, পি মবে র মৃৎিশ , লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , তথ  ও সং ৃ িত 

িবভাগ, পি মব  সরকার, কলকাতা, িডেস র ২০০২ 

১৩. ঘাষ, ড. েদ াত, বাংলার লাকিশ , পু ক িবপিণ, কলকাতা, ২০০৪ 

১৪. ঘাষ,  িবনয়, পি মবে র সং ৃ িত ( থম খ  - চতুথ খ ), কাশ ভবন, কলকাতা, ফ য়ারী – 

১৯৮৯, 

১৫. ঘাষ, িবনয়, বাংলার লাকসং ৃ িতর সমাজত , অ ণা কাশনী, কলকাতা, ১৪০৬ 

১৬. চ বতী, অিময়, কিবতা সং হ ( থম খ ), স া.- নেরশ হ, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৯৮৯ 

১৭. চ বতী, প ানন (স া.), রােম র রচনাবলী, ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, ২০১৩, 

১৮. চ বতী, ব ণকুমার, বাংলার লাক ীড়া, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ২০০১ 

১৯. চ বতী, ড. ব ণ (স ািদত), ব ীয় লাকসং ৃ িত কাষ, অপণা বুক িডি িবউটাস, কলকাতা, 

১৯৯৫ 

২০. চ বতী, ব ণকুমার (স ািদত), লাকজ িশ , পা ল, কলকাতা, ২০১১ 

২১. চ বতী, ব ণকুমার, লাক যুি , অপণা বুক িডি িবউটাস, কলকাতা, ২০০৪ 

২২. চ বতী, ব ণকুমার, লাকিব াস ও লাকসং ার, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ১৩৯০ 

২৩. চ বতী, িবমেল ু , পৃিথবীর হািচ , প েলখা, কলকাতা, নেভ র ১৯৯২ 

২৪. চে াপাধ ায়, বি মচ , কমলাকাে র দ র, স া. - ডঃ. খ কার শামীম আহেমদ, কথা কাশ, ঢাকা, 

২০১৫ 

২৫.  চে াপাধ ায়, বি মচ , বি ম উপন াস সম , িরে  পাবিলেকশান, কলকাতা, ১৯৯৩ 



 
 

২৬. চে াপাধ ায়,  শচীনাথ, িপনী গায় ী, সং ৃ ত পু ক ভা ার, কলকাতা, ২০১২ 

২৭. চে াপাধ ায়, শি , শি  চে াপাধ ােয়র  কিবতা, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০১২ 

২৮.(ক) চে াপাধ ায়, শরৎচ , শরৎ রচনাবলী, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৯৯৩ 

২৮.(খ) চে াপাধ ায়, সুনীল, াচীন ভারেতর ইিতহাস, পি মব  রাজ  পু ক পষৎ, এি ল, ১৯৮৫ 

২৯. চৗধুরী, ড. দুলাল (স ািদত), বাংলার লাকসং ৃ িতর িব েকাষ, আকােদিম অব ফাকেলার, 

কলকাতা, ২০০৪ 

৩০. জসীমউ ীন, জসীমউ ীন  রচনা সম , কাকিল কাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী- ২০১৭ 

৩১. জানা, র নকাি , পি মবে র লৗিকক জলযান, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , পি মব  

সরকার,  ২০০৯, 

৩২. ঠাকুর, অবনী নাথ, অবনী  রচনাবলী ( থম খ  – অ ম খ ), কাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৯৭ 

৩৩. ঠাকুর, রবী নাথ, রবী -রচনাবলী, ( থম খ  – প দশ খ ), িব ভারতী, কলকাতা, ১৪০২,  

৩৪. ঠাকুর, বেল নাথ, বেল  াবলী, স াদক– েজ নাথ বে াপাধ ায় ও সজনীকা  দাস, ব ীয়- 

সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, মাঘ–১৪২২, 

৩৫. ি েবদী, রােম সু র, রােম -রচনা-সম , ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, ২০১৩ 

৩৬. দ , সদয়, বাংলার লাকিশ  ও লাকনৃত , ছািতম বুক , কলকাতা, ২০০৮ 

৩৭. দাশ, জীবনান , জীবনান  দােসর কাব  সং হ, এস.িব.এস. পাবিলেকশান, কলকাতা, ১৪২৩ 

৩৮. দাশ, জীবনান , জীবনান  দােসর  কিবতা, ভারিব, কলকাতা, ১৩৮৮ 

৩৯. দাশ, ড. িনমল, চযাগীিত পির মা, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০০২ 

৪০. দব, িচ া, ঠাকুরবািড়র অ রমহল, আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ২০১১ 

৪১. দ, িব ু , কিবতা সম  ( থম খ -তৃতীয় খ ), আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

১৯৯৫ 



 
 

৪২. দ, সুশীলকুমার, (স া.), বাংলা বাদ, এ মুখাজী এ  কা ািন াঃ িলঃ, কলকাতা ১৯৫৯ 

৪৩. নাগ, অ ণ (স া.), সটীক েতাম প াঁচার নকশা, আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

২০০৮ 

৪৪. িন লান ,  ামী, দবেদবী ও তােদর বাহন, ভারত সবা ম সংঘ, কলকাতা, ১৪১৮ 

৪৫. িন লান , ামী, বােরা মােস তেরা পা ণ, ভারত সবা ম সংঘ ২১১, কলকাতা, ১৪১৯ 

৪৬. বে াপাধ ায়, অিসতকুমার, বাংলা সািহেত র ইিতবৃ  ( থম খ  ১৯৯৫ – নবম খ  ২০০২), মডাণ 

বুক এেজ ী াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ২০০২ 

৪৭. বে াপাধ ায়, কালী স , মধ যুেগর বাংলা,  দ’জ সং রণ, কলকাতা, ২০০২ 

৪৮. বে াপাধ ায়, চা চ  (স া.), শূন  – পুরাণ, রামাই পি ত িবরিচত, িবেবকান  বুক স ার, 

কলকাতা, ১৪২০ 

৪৯.  বে াপাধ ায়, তারাশ র, কািল ী, িম  ও ঘাষ পাবিলশাস াঃ িলঃ, কলকাতা, ১৩৯৭ 

৫০. বসু, গােপ কৃ , বাংলার লৗিকক দবতা, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৯৮৭ 

৫১. বে াপাধ ায়, তারাশ র, কিব, িম  ও ঘাষ পাবিলশাস াঃ িলঃ, কলকাতা, ১৪০৬ 

৫২. বে াপাধ ায়, দবনাথ (স া.), দৗলত কািজর লারচ াণী ও সতীময়না, সািহত  সংসদ, কলকাতা, 

২০০৩ 

৫৩. বে াপাধ ায়, দবনাথ, প াবতী (স া.), পি মব  রাজ  পু ক পষৎ, কলকাতা, ২০০২ 

৫৪. বে াপাধ ায়, েজ নাথ ও দাস সজনীকা  (স া.), ভারতচ  াবলী, ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, 

কলকাতা, ১৪২৫ 

৫৫. বে াপাধ ায়, সুেরশচ , িতন হাজার বছেরর লাকায়ত জীবন, এ. মুখাজী এ  িলিমেটড, ফা ন – 

১৩৮৩ কা ানী 

৫৬. বে াপাধ ায়, িবভূিতভূষণ, িবভূিত রচনাবলী, িম  ও ঘাষ পাবিলশাস াঃ িলঃ, কলকাতা, ১৩৮৮ 

৫৭. িবদ ািবেনাদ, পি ত কালীিকেশার (স া.), কিববর িবজয়  ণীত প াপুরাণ বা মনসাম ল, 

বণীমাধব শীল’স লাইে রী, কলকাতা, ২০০৮ 



 
 

৫৮. বসাক, শীলা, বাংলার নকশী কাঁথা, আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ২০০২  

৫৯. বসাক, শীলা, বাংলার তপাবণ, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ২০০০ 

৬০. বসু, মলয়, বাংলা সািহেত  পকথা চচা, ক. িপ. বাগিচ এ  কা ানী, কলকাতা, ১৯৮০ 

৬১. বসু, িনমলকুমার, ভারেতর ামজীবন, ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, জানুয়ারী – ২০১৭, 

৬২. িব াস, অিচ  (স ািদত), িবজয় ে র মনসাম ল, অ িল পাবিলশাস, কলকাতা, ২০০৯ 

৬৩.  বদা তীথ, িগিরশচ , াচীন িশ  পিরচয়, সুবণেরখা, কলকাতা, ১৪২৫ 

 

৬৪. বনফুল, বনফুেলর  গ , বাণীিশ , কলকাতা, ১৯৯৯ 

৬৫. ভ াচায, অিম সূদন, বড়ু চ ীদােসর কৃ কীতন সম , দ’জ পাবিলিশং, ২০০৪ 

৬৬. ভ াচায, অেশাক (স ািদত), পি মবে র পটিচ , লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , তথ  ও 

সং ৃ িত িবভাগ, পি মব  সরকার, কলকাতা, ২০০১ 

৬৭. ভ াচায, আ েতাষ (স া.), বাইশ কিবর মনসাম ল বা বাইশা, কিলকাতা িব িবদ ালয়, কলকাতা, 

২০১১ 

৬৮. ভ াচায, আ েতাষ, বাংলার লাক িত, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ১৩৯২ 

৬৯. ভ াচায, আ েতাষ, বাংলার লাকসািহত , ( থম খ  – চতুথ খ ), ক ালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, 

১৯৫৪ 

৭০. ভ াচায, আ েতাষ, বাংলা ম ল কােব র ইিতহাস, এ. মুখাজী এ  কা ািন াঃ িলঃ, কলকাতা, 

২০০৬ 

৭১. ভ াচায, আ েতাষ, বাংলার লাকসািহত  ( থম খ ), এ মুখাজী এ  াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, 

২০০৪ 

৭২. ভ াচায, িমিহর ও ঘাষ, দীপ র (স া.), ব ীয় িশ পিরচয়, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত 

ক , পি মব  সরকার, কলকাতা, ২০০৪ 



 
 

৭৩. ভ াচায, িশবকালী আয়ুেবদাচায, িচর ীব বেনৗষিধ ( থম খ ), আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, 

কলকাতা, ১৪২২ 

৭৪. ভ াচায, শ ামাচরণ (সংকিলত), অথ িহ ু  ব ব াস  সম , বণীমাধব শীলস লাইে রী, কলকাতা, 

২০১৯, 

৭৫. ভ াচায, সুকুমারী, ইিতহােসর আেলােক বিদক সািহত , পি মব  রাজ  পু ক পষৎ, পি মব  

সরকার, কলকাতা, ২০১৫ 

৭৬. ভ াচায,  িবজনিবহারী (স া.), কতকাদাস মান , মনসাম ল, সািহত  অকােদিম, রবী  ভবন, 

নতুন িদি , ২০১১ 

৭৭. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ঢাঁড়াই চিরত মানস, ব ল পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ১৩৮৮ 

৭৮. ভৗিমক, ড: িনমেল ু , বাংলা ছড়ার ভূিমকা, সািহত , কলকাতা, ১৯৭৯ 

৭৯. মজুমদার, কমলকুমার, ব ীয় িশ ধারা ও অন ান  ব , দীপায়ন, কলকাতা, বশাখ–১৪০৫, 

৮০. মজুমদার, িদব েজ ািত, বাংলা লাককথার টাইপ ও মািটফ ইনেড , গাঙিচল, কলকাতা, ২০১২  

৮১. মজুমদার, িদব েজ ািত, লাককথার ঐিতহ , পু ক িবপিণ, কলকাতা, ১৯৮৬ 

৮২. মজুমদার, পেরশচ , সং ৃ ত ও াকৃত ভাষার মিবকাশ, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৪২২ 

৮৩. মজুমদার, িবমানিবহারী, গািব দােসর পদাবলী ও তাঁহার যুগ, কিলকাতা িব িবদ ালয়, ১৯৬১ 

৮৪. মজুমদার, িবমানিবহারী (স া.), চ ীদােসর পদাবলী, ব ীয় – সািহত  – পিরষৎ, কলকাতা, ২০১৭ 

৮৫. মজুমদার, রেমশচ  (স ািদত), বাংলােদেশর ইিতহাস:  মধ যুগ (ি তীয় খ ), জনােরল ি াস 

অ া  পাবিলশাস িলিমেটড, কলকাতা, ১৩৮৫ 

৮৬.  মজুমদার, লীলা, পৃিথবীর  পকথা (স া.), মেডল পাবিলিশং হাউস, কলকাতা, ১৯৯৮ 

৮৭. মজুমদার, লীলা, বড়ােলর বই, িশ  সািহত  সংসদ, কলকাতা, ১৯৯২ 

৮৮. মাইিত, বি মচ , দি ণ পি ম সীমা  বাংলার লাকায়ত সং ৃ িত, িবিদশা কাশনী, নারায়ণগড়, 

মিদনীপুর, থম কাশ – ১৩৯৭ 



 
 

৮৯. মুেখাপাধ ায়, তী নাথ, লাকিশ  বনাম উ  মাগীয় িশ , লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , 

পি মব  সরকার, কলকাতা, ১৯৯৯ 

৯০. মুেখাপাধ ায়, সুখময় (স া.), ময়মনিসংহ-গীিতকা, ভারতী বুক ল, কলকাতা, ২০১৪ 

৯১. মুেখাপাধ ায়, সুেদব (স াদনা), েলাক  নাথ রচনাবলী (অখ ) সং রণ, কািমনী কাশালয়, 

কলকাতা, ১৪১০ 

৯২. মুেখাপাধ ায়, হেরকৃ  (স া.) ও চে াপাধ ায়, ড. সুনীিতকুমার (ভূিমকা), রামায়ণ (কৃি বাস 

িবরিচত), সািহত  সংসদ, কলকাতা, ২০০৫ 

৯৩. িম , খেগ নাথ, বাংলার ডাকাত, পুন , কলকাতা, েমলা,  ১৯৯২ 

৯৪.  িম , েম ,  গ , দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৪০৮ 

৯৫. িম  মজুমদার, দি ণার ন, ঠাকুরদাদার ঝুিল, িম  ঘাষ পাবিলশাস, কলকাতা, ১৪০৮ 

৯৬. িম  মজুমদার, দি ণার ন, ঠাকুরমার ঝুিল, িম  ঘাষ পাবিলশাস, কলকাতা, ১৪১০ 

৯৭. িম , সনৎকুমার, পি মবে র পুতুলনাচ, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ১৯৮৯ 

৯৮. িম , হীের নাথ, বাংলার লাকউৎসব ও লাকিশ , ব ীয়-সািহত -পিরষৎ, কলকাতা, ১৪২৩ 

৯৯. িম , খেগ নাথ (স া.), মালধর বসুর কৃ িবজয়, কিলকাতা িব িবদ ালয়, কলকাতা, ২০১১ 

১০০. িম , খেগ নাথ ও মজুমদার, িবমানিবহারী (স া.), িবদ াপিতর পদাবলী, কমলা ি ি ং ওয়াকস, 

কলকাতা, ১৩৫৯ 

১০১. মে য়, অ য়কুমার, ভারতিশে র কথা, সািহত েলাক, কলকাতা, ১৩৮৯  

১০২.ক. ম , মালা, বাদল ঢুিল, আন  কাশন, কলকাতা, সে র ২০০৬  

১০২.খ. ম ল, রবীন, িশ ভাবনা, বাণী িশ , কলকাতা, জানুয়াির ২০০৭ 

১০২.গ.  মাহমুদ, আল, আল মাহমুেদর কিবতা, হরফ কাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪ 

১০৩. রায়, নীহারর ন, বা ালীর ইিতহাস (আিদ পব), দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৪০২ 



 
 

১০৪. রায়, ণব, মিদনীপুর জলার  স দ, ত  অিধকার, তথ  সং ৃ িত িবভাগ, পি মব  

সরকার, কলকাতা, ১৯৮৬ 

১০৫. রায় িব ব ভ, বস র ন (স া.), কৃ কীতন, ব ীয় – সািহত  – পিরষৎ, কলকাতা, ১৪২২ 

১০৬. রায়, সব সাচী, ি ম ভাইেদর পকথা, িনমল পু কালয়, কলকাতা, ১৯৯৮ 

১০৭. রহমান, এস এম লৎফর, লালনশাহ: জীবন ও গান, বাংলােদশ িশ কলা একােডমী, ঢাকা, জ  – 

১৪০২ 

১০৮. শা ী, হর সাদ, াচীন বাংলার গৗরব, স া. – িজশান হািবব, প েলখা,  কলকাতা, ২০১৭ 

১০৯. শা ী, হর সাদ (স া.), হাজার বছেরর পুরাণ বা ালা ভাষায় বৗ গান ও দাহা, ব ীয় – সািহত  –                 

পিরষৎ, কলকাতা, ১৪২৫  

১১০. অরিব , ভারতীয় সং ৃ িতর িভি , অরিব  আ ম, পি েচরী, ২০০৭ 

১১১. সরকার, পিব , লাকভাষা লাকসং ৃ িত, িচরায়ত কাশন, কলকাতা, বশাখ – ১৩৯৮ 

১১২. সামাদ, আবদুস, বাংলার জনজািত, বাকচচা, কলকাতা, ২০০৮ 

১১৩. সন, অধ াপক, দীেনশচ  (স া.), কাশীদাসী মহাভারত, রামকৃ  পু কালয়, কলকাতা, ১৪১৪ 

১১৪. সন, দীেনশচ , বৃহৎ ব  ( থম খ ), দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ২০০৬ 

১১৫. সন, দীেনশচ , বৃহৎ ব  (ি তীয় খ ), দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা, ১৯৯৩ 

১১৬. সন, দীেনশচ , মমনিসংহ গীিতকা, কিলকাতা িব িবদ ালয়, ১৯৫৮ 

১১৭. সন, সুকুমার (স া.), কৃ দাস কিবরাজ িবরিচত চতন চিরতামৃত, সািহত  অকােদিম, রবী ভবন, 

নতুন িদি , ২০১২  

১১৮. সন, সুকুমার (স া.), চতন ভাগবত, বৃ াবনদাস িবরিচত, সািহত  অকােদিম, রবী ভবন, নতুন 

িদি , ২০১১ 

১১৯. সন, সুকুমার, াচীন বাংলা ও বাঙালী, িব ভারতী ালয়, কলকাতা, বশাখ – ১৩৫৩ 



 
 

১২০.  সন, সুকুমার, বা ালা সািহেত র ইিতহাস ( থম খ  – প ম খ ), আন  পাবিলশাস াইেভট 

িলিমেটড, কলকাতা, ২০০১,  

১২১. সন, সুকুমার, ভাষার ইিতবৃ , আন  পাবিলশাস াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ১৯৯৮ 

১২২. সন, সুনীলকাি  (স া.), যতী নাথ সন ে র কিবতা সংকলন, পি মব  রাজ  পু ক পষৎ, 

কলকাতা, ১৯৯০  

১২৩. সন , প ব, পূজা পাবেণর উৎসকথা, পু ক িবপিণ, কলকাতা, ১৯৯০ 

১২৪. সন , গৗরা েগাপাল, াচীন ভারেতর পথ-পির মা, সািহত  সংসদ, কলকাতা, ২০১০ 

১২৫. িসি কী, ডঃ আশরাফ, বাংলার মুখ, নওেরাজ সািহত  সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৩ 

১২৬. িস া বাগীশ, হিরদাস, ৃিতিচ ামিণ:, িব বাণী কাশনী, কলকাতা, ১৪২৫  

১২৭. সাঁতরা, তারাপদ, পি মবে র লাকিশ  ও িশ ীসমাজ, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , 

তথ  ও সং ৃ িত িবভাগ, পি মব  সরকার, কলকাতা, ২০০০ 

১২৮. হাজরা, বালকাি , ামীণ ঐিতেহ র ঝলক, ভা কাশনী, কলকাতা, আগ  – ১৪০৯,  

বাংলা প  পি কা 

১. গে াপাধ ায়, উেপ নাথ (স াদক) িবিচ া, াবণ ১৩৩৪ 

২. গে াপাধ ায়, উেপ নাথ (স াদক),িবিচ া, ৫ম বষ, জ  – ১৩৩৯, অ হায়ণ – ১৩৩৯, পৗষ – 

১৩৩৯ 

৩. ঘাষ, হেম সাদ (স াদক), মািসক বসুমতী, ২য় বষ ২য় সংখ া, তৃতীয় সংখ া, আষাঢ় – ১৩৩০ 

৪. চে াপাধ ায়, কদারনাথ (স াদক), বাসী, ফা ন – ১৩৫০ 

 চ  – ১৩৫০ 

 ভা  – ১৩৫১ 

 াবণ – ১৩৫৭ 

৫. চে াপাধ ায়, রামান  (স াদক), বাসী,  

জ  – ১৩২২,  



 
 

ফা ন – ১৩২৯, 

  জ  – ১৩৩২, 

  চ  – ১৩৩২ 

  মাঘ – ১৩৩৩ 

  বশাখ – ১৩৩৪ 

  আষাঢ় – ১৩৩৪ 

  াবণ – ১৩৩৪ 

  আি ন – ১৩৩৪ 

  কািতক – ১৩৩৪ 

  মাঘ – ১৩৩৪ 

  ফা ন – ১৩৩৪ 

  পৗষ – ১৩৩৫ 

  বশাখ – ১৩৩৯ 

  াবণ- ১৩৩৯ 

  চ  - ১৩৩৯ 

  কািতক – ১৩৪০ 

  আি ন – ১৩৪১ 

  কািতক – ১৩৪১ 

  ফা ন – ১৩৪১ 

  আি ন – ১৩৪২ 



 
 

  জ  – ১৩৪৪ 

  ফা ন – ১৩৪৪ 

  পৗষ – ১৩৪৮ 

  ফা ন – ১৩৪৮ 

৬. ঠাকুর, রথী নাথ (স াদক) িব ভারতী পি কা, ৫ম বষ, ১ম সংখ া, াবণ – ১৩৫৩ 

৭. দ , নিলনা  (স াদক), সািহত -পিরষৎ-পি কা, ৪থ সংখ া, ১৩৪১ 

৮. দাশ, িচ র ন, নারায়ণ, শারদীয় সংখ া, কািতক – ১৩২২ 

৯. ধান, সুধী ও অন ান  (স াদক ম লী), ‘ লাক িত’ (১৩) পি কা, লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী 

সং ৃ িত ক , তথ  ও সং ৃ িত িবভাগ, পি মব  সরকার, েয়াদশ সংখ া, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৭ 
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