গৰ্ন্থপিঞ্জ

গৰ্ন্থপিঞ্জ
[ টীকা : গৰ্ন্থসূ িচর সেঙ্গ সামঞ্জস েরেখ সমগৰ্ গৰ্ন্থপিঞ্জিট এ এ িস আর ২ অনু সাের িবন স্ত হেয়েছ। েযেহতু
গৰ্ন্থপিঞ্জ বা তথ পিঞ্জ বা তথ সু তৰ্ রচনা করার েদিশ িবেদশী িনয়মাবলীগুিল অসম্পূ ণর্ এবং বাংলা ভাষায় েকান
সব্য়ংসম্পূ ণর্ েকােনা িনেদর্িশকা গৰ্ন্থ রিচত হয়িন তাই এেক্ষেতৰ্ যিতিচহ্ন ও তেথ র পৰ্েয়াজনীয় পিরবতর্ন করা
হেয়েছ। সম্পািদত ও সঙ্কিলত গৰ্ন্থগুিল সহেজ সনাক্তকরেণর জন সম্পাদক বা সঙ্কলক িদেয় এিন্টৰ্ করা
হেয়েছ। পৰ্িত অধ ােয়র তথ সূ তৰ্ েদখা ছাড়াও এই গৰ্ন্থপিঞ্জিট উত্সাহী পাঠক, গেবষকেদর ভিবষ েত সংিশ্লষ্ট
িবষেয় জ্ঞানাজর্েন সাহায করেব, আশা কির। ]

ক.

বাংলা গৰ্ন্থ

1. অদৰ্ীশ িবশব্াস, সম্পা. বটতলার বই : ঊিনশ শতেকর দু ষ্পৰ্াপ কুিড়িট বই. কলকাতা : ২০১২.
২ খ. [েমাট ৪০ িট গৰ্েন্থর পুনমুর্দৰ্ণ]
2. --- . বাঙািলর বটতলা. কলকাতা : অনু ষ্টুপ. ২০০৫. ৫০০ পৃ.
3. অিভিজত্ কুমার েভৗিমক, সঙ্ক. হাওড়া েজলার সরকার েপািষত সাধারণ গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত পুঁিথ দু ষ্পৰ্াপ
গৰ্ন্থ ও পতৰ্পিতৰ্কা. হাওড়া : হাওড়া েজলা গৰ্ন্থাগার, ২০০৩
4. অরুণ েঘাষ, সম্পা. বই যথা : িনবর্ািচত রচনা-সংকলন. কলকাতা : অবভাস, ২০১২. ২২১ পৃ.
5. অরুণ মুেখাপাধ ায়. এই বাংলার শতায়ু গৰ্ন্থাগার. কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৩. পৃ. ৪৩
6. অেলাক রায়. বইেয়র জগত্ : পৰ্বন্ধগৰ্ন্থ. কলকাতা : অব য় িলটারাির েসাসাইিট, ২০০৯. ৪৮ পৃ.
7. অিসতাভ দাস, সঙ্ক. কােলর পৰ্হরী. কলকাতা : িরডাসর্ সািভর্স, ২০০৫. ১৫২ পৃ.
8. আিদত ওহেদদার. গৰ্ন্থিবদ া. কলকাতা : বঙ্গীয় গৰ্ন্থাগার পিরষদ, ১৯৮৩. ২১৫ পৃ.
9. --- . বইিবিচতৰ্া. কলকাতা : েবানা, ২০০১. ১২৮ পৃ.
10. আিল আহমদ, সঙ্ক. বাংলা মুসিলম গৰ্ন্থপঞ্জী. ঢাকা, বাংলা আকােডিম, ১৯৮৫
11. ইউিনয়ন ক াটালগ অব েবঙ্গিল বুকস্ এন্ড িপিরয়িডক ালস্ : হুগলী েজলার িবিভন্ন গৰ্ন্থাগাের রিক্ষত
পুস্তক . . . চুচঁ ু ড়া : পিশ্চমবঙ্গ সাধারেণর গৰ্ন্থাগার কমর্ী সিমিত, ১৮৬৮. ১ম খ. (৩১৮ পৃ.)
12. উিনশ শতেক বাংলা গৰ্ন্থিচতৰ্ণ. কলকাতা : বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, ২০১১
13. কুণাল িসংহ. পিশ্চমবেঙ্গর পুরাতন গৰ্ন্থাগার ও নিথপতৰ্ সংগৰ্হ. কল াণী, নদীয়া : কল াণী িবশব্িবদ ালয়,
১৯৯৯. ১৩, ২৯৩ পৃ.
14. --- . পৰ্াচীন গৰ্ন্থসংগৰ্হ : পিশ্চমবেঙ্গর কেয়কিট পৰ্াচীন গৰ্ন্থাগােরর সংিক্ষপ্ত িববরণ. কিলকাতা : ওয়াল্ডর্
েপৰ্স, ১৯৭২. ১৯৯ পৃ.
15. কুমুদকুমার ভট্টাচাযর্. ঊিনশ শতেকর িনিষদ্ধ গৰ্ন্থ ও কিব েগািবন্দ দাস. কিলকাতা : এ. মুখাজর্ী,
১৯৭৭. ১৯২ পৃ.
16. েগৗতম ভদৰ্. ন াড়া বটতলায় যায় ক'বার. কলকাতা : ছািতম বুকস, ২০১১. ৮৭৩ পৃ.
17. িচত্তরঞ্জন বেন্দ াপাধ ায়, সম্পা. দু ই শতেকর বাংলা মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশন. কিলকাতা : আনন্দ, ১৯৮১.
৫০৫ পৃ.
18. জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর সংিক্ষপ্ত ইিতহাস, ১৯০৬ – ৫৬ : সু বণর্জয়ন্তী. কিলকাতা : জাতীয় িশক্ষা
পিরষদ, ১৯৫৬ ? ৬ পৃ.
19. ধূ জ্জর্িটপৰ্সাদ মুেখাপাধ ায়. ধূ জ্জর্িটপৰ্সাদ মুেখাপাধ ায় রচনাবলী. কলকাতা : েদ’জ, ১৯৮৫-১৯৮৭. ৩ খ.
20. িনিখল েসন. পুরেনা বই. কিলকাতা : এ. মুখাজর্ী, ১৩৬৪ ব. [১৯৫৭]. ২২৪ পৃ.
21. িপনাকী চকৰ্বতর্ী, সম্পা. কিব সু ধীন্দৰ্নাথ দেত্তর জন্মশতবষর্ স্মরিণকা, ১৯০১-২০০১. কলকাতা :
পুতুলওলা বািড়, ২০০১. ৪৭ পৃ.
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22. পীযূ ষকািন্ত সরকার. বাংলায় বণর্পিরচয়. পিশ্চম েমিদনীপুর : রাজশৰ্র্ী েপৰ্স, ২০০৮. [৮], ২৪০ পৃ.
23. পৰ্বুদ্ধ চেট্টাপাধ ায়, সম্পা. একিট আেলাকপৰ্বাহ : উিনশ েথেক একুশ শতক. হুগলী : উত্তরপাড়া
জয়কৃষ্ণ সাধারণ গৰ্ন্থাগার সাধর্শতবষর্ উদ্যাপন কিমিট, ২০০৯. ২৪৬ পৃ.
24. পৰ্ভাত কুমার মুেখাপাধ ায়. জাতীয় িশক্ষা পিরষেদর িদনগুিল. কলকাতা : বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ,
১৯৭৯. ৩২ পৃ.
25. বইপড়া. পৰ্বন্ধ-সংগৰ্হ. কলকাতা : িবশব্ভারতী, ১৯৬৮
26. বঙ্গীয় সািহত পিরষত্. উিনশ শতেক বাংলা গৰ্ন্থিচতৰ্ণ. কলকাতা : বঙ্গীয় সািহত পিরষত্, ২০১১
27. --- . বঙ্গীয় সািহত -পিরষত্ পুস্তকালয় : পুস্তক তািলকা : পৰ্থম খন্ড-বাংলা পুস্তক. কিলকাতা : বঙ্গীয়
সািহত -পিরষত্, ১৩৪৮ ব. [১৯৪১]
28. বরুণ মুেখাপাধ ায়. বাংলা মুিদৰ্ত গৰ্েন্থর ইিতহাস : আিদযু গ : ১৬৬৭ - ১৮৩৪. কলকাতা : কিলকাতা
িবশব্িবদ ালয়, ১৯৮৫. ২ খ.
29. িবজয়পদ মুেখাপাধ ায়. সু চীকরণ : িকছু নতুন ভাবনা. কলকাতা : পৰ্ভা পৰ্কাশনী, ২০০৭. ১৭৫ পৃ.
30. িবেনাদ িবহারী দাস, সম্পা. অনন সু ধীন্দৰ্নাথ : জীবন ও রচনাপঞ্জী. কলকাতা : যাদবপুর
িবশব্িবদ ালয়, ২০০৪. ২৬১ পৃ.
31. িবমল কুমার দত্ত. গৰ্ন্থ সূ িচকরণ. কিলকাতা : িবদ াভারতী, ১৯৭৩. পৃ. ৭৮
32. িবষ্ণু বসু , সম্পা. ইংেরজ শাসেন বােজয়াপ্ত বই. কলকাতা : এিশয়া পাবিলিশং, ১৯৭৭. ২ খ.
33. বীেরশব্র বেন্দ াপাধ ায়. েহেটা বই. কলকাতা : েলাকসংস্কৃিত ও আিদবাসী েলাকসংস্কৃিত েকন্দৰ্, ২০০৬.
২১৮ পৃ.
34. মায়া ভট্টাচাযর্ , সম্পা. শতবেষর্ শৰ্দ্ধাঞ্জিল. কলকাতা : বঙ্গীয় জাতীয় িশক্ষা পিরষদ, ২০০৬. ১৭৬ পৃ.
35. মুনতাসীর মামুন. উিনশ শতেক ঢাকায় মুদৰ্ণ ও পৰ্কাশনা : ১৮৪৮-১৯০০. ঢাকা : সময় পৰ্কাশন,
২০০৪. ৮৩০ পৃ.
36. যতীন্দৰ্েমাহন ভট্টাচাযর্, সঙ্ক. মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্ন্থািদর তািলকা, ১৭৪৩ – ১৮৫২. কলকাতা : এ. মুখাজর্ী,
১৯৯০. ১ম খ. (১৫, ১৬২ পৃ.)
37. --- . মুিদৰ্ত বাংলা গৰ্েন্থর পিঞ্জ, ১৮৫৩ – ১৮৬৭. কলকাতা : পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােডিম, ১৯৯৩.
১৭, ৩৪৪, [২৪] পৃ.
38. রিব বসু . িবনয় নামা : জাতীয় িশক্ষা আেন্দালেনর েপৰ্ক্ষাপেট িবনয় কুমার সরকার. কলকাতা :
সংস্কৃত বুক িডেপা, ২০০৪. ছ, ১৮৪ পৃ.
39. রাজকুমার মুেখাপাধ ায়. গৰ্ন্থাগার িবজ্ঞােনর অিভধান. কলকাতা : ওয়াল্ড েপৰ্স, ১৯৬৩. পৃ. ২৭-৩১
40. লং েজমস. গৰ্ন্থাবলী. শৰ্ীরামপুর, হুগলী : শৰ্ীরামপুর েপৰ্স, ১৮৫২
41. িশেবন্দৰ্নারায়ণ শাস্তৰ্ী, সম্পা. বাংলার পািরবািরক ইিতহাস. কলকাতা : েলখক, ১৩৩৯ ব. [১৯৩২].
খ. ৪, পৃ. ১৩১-৪৪
42. িশিশর কর. িবৰ্িটশ শাসেন বােজয়াপ্ত বাংলা বই. কিলকাতা : আনন্দ, ১৯৮৮. ৩৫৩ পৃ.
43. শুেভন্দু দাসমুন্সী. টইপাড়ার টহলদাির. কলকাতা : সপ্তিষর্, ২০১১. ২০০ পৃ.
44. ৈশেলন্দৰ্ িবশব্াস, সঙ্ক. সংসদ বাংলা অিভধান, ৫ম সং. কলকাতা : সািহত সংসদ, ২০১২. ২৪,
৯৪৭ পৃ.
45. শৰ্ীপান্থ. বটতলা. কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৭. ১১৪ পৃ.
46. --- . যখন ছাপাখানা এল. কলকাতা : পিশ্চমবঙ্গ বাংলা আকােদিম, ১৯৯৬. ১৮২ পৃ.
47. সঙ্ঘিমতৰ্া েচৗধু রী. আধু িনক বাংলা সািহেত মিহলা রিচত রচনার কৰ্মিবকাশ, ১৮৫০-১৯০০.
কলকাতা : েবানা, ২০০২. ৮৬৩ পৃ.
48. সেত ন্দৰ্নাথ চকৰ্বতর্ী. মহািদগেন্তর কিব জগন্নাথ চকৰ্বতর্ী. কিলকাতা : পৰ্য়াস, ১৯৯৬. ৮, ২৪০ পৃ.
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49. সািবতৰ্ীপৰ্সন্ন চেট্টাপাধ ায়. মহারাজা মণীন্দৰ্চন্দৰ্. কিলকাতা : গুরুদাস চেট্টাপাধ ায়, ১৩৩৯ ব. [১৯৩২].
১৬, ৩৮৪, ২০৮ পৃ.
50. সু কুমার েসন. বটতলার ছাপা ও ছিব. ২য় পিরব. সং. কলকাতা : আনন্দ, ২০০৮. ১৪৪ পৃ.
51. সু নীলকুমার বেন্দ াপাধ ায়. বঙ্গাে র উত্সকথা : উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৯৭. পৃ. ৫৩-৫৯
52. সু েবাধচন্দৰ্ েসনগুপ্ত, সম্পা. সংসদ বাঙািল চিরতািভধান : পৰ্ায় চার সহসৰ্ জীবনী-সমব্িলত আকরগৰ্ন্থ.
৪থর্ সং. কলকাতা : সািহত সংসদ, ২০০২. ২ খ.
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