স্নাতকওাত্তর বাাংা (PGBG)-র ায়ও গ্রন্থ  পত্রিওা তাত্রওা

নেতাত্রচ ুভা মুক্ত ত্রবশ্বত্রবদ্যায়
ত্রডত্রড-২৬, ল্টকও নক্টর-১, ওওাতা- ৭০০০৬৪
প্রথম পি : বাাংা াত্রকতযর ইত্রতা

১.

‘বাঙ্গাীর াংস্কৃ ত্রত’, ুেীত্রতকুমার ঘকটাপাধ্যায় ।

২.

‘বাঙ্গাা াত্রকতযর ইত্রতা’ (৫ ঔণ্ড), ুকুমার নে ।

৩.

‘ইাত্রম বাাংা াত্রতয’, ুকুমার নে ।

৪.

‘ঘযযাকীত্রত পদ্াবী’, ুকুমার নে ।

৫.

‘বাাংা নদ্কলর ইত্রতা’ (৩ ঔণ্ড), রকমলঘন্ধ মচুমদ্ার ।

৬.

‘বাঙ্গাার ইত্রতা’ (২ ঔণ্ড), রাঔাদ্া বকন্নযাপাধ্যায় ।

৭.

‘বাগাত্র াংস্কৃ ত্রতর আয়তে’, রামকুমার মুকঔাপাধ্যায় ।

৮.

‘াচার বঙকরর বাগাত্র াংস্কৃ ত্রত’, নকাাম মুরত্রলদ্ ।

৯.

‘বাাংার ামাত্রচও ইত্রতাকর ধ্ারা’, ত্রবেয় নখা ।

১০.

‘মধ্যযুকক বাাংার মাচ  াংস্কৃ ত্রত’, অত্রেরুদ্ধ রায়  রত্নাবী ঘকটাপাধ্যায় ম্পাত্রদ্ত ।

১১.

‘আঠাকরা লতকওর বাাংা কদ্য’, আত্রেুজ্জামাে ।

১২.

‘ওাান্তকর বাাংা কদ্য : পত্রেকবত্রলও আমকর বাাংা কদ্য’, নকাাম মুরত্রলদ্ ।

১৩.

‘বাাংা  বাগাত্রর ওথা’, আবু নমাকমে ।

১৪.

‘দ্ুই লতকওর বাাংা মুদ্রণ  প্রওালে’, ত্রঘত্তরঞ্জে বকন্নযাপাধ্যায় ম্পাত্রদ্ত ।

১৫.

‘দ্ুকলা বঙকরর বাাংা েত্রথপি’, ত্রিপুরা বু ।

১৬.

‘াংস্কৃ ত্রতর ত্রবশ্বরূপ’, নকাপা াদ্ার ।

১৭.

‘বাাংা াত্রকতযর রূপকরঔা’ (৪ ঔণ্ড), নকাপা াদ্ার ।

১৮.

‘বাঙ্গাীর াংস্কৃ ত্রত’, ুেীত্রতকুমার ঘকটাপাধ্যায় ।

১৯.

‘াাংস্কৃ ত্রতওী’ (৪ ঔণ্ড), ুেীত্রতকুমার ঘকটাপাধ্যায় ।

২০.

‘বাগা  বাগাীর মাচ  াংস্কৃ ত্রত’, ডঃ অতু  ুর ।

২১.

‘বাাংা ককদ্যর আত্রদ্পবয’, ভত্রক্তমাধ্ব ঘকটাপাধ্যায় ।

২২.

‘নদ্ল ত্রবকদ্কলর াংস্কৃ ত্রত’, প্রকবাধ্ঘন্ধ বাকঘী ।
ত্রিতীয় পি : ভাাত্রবজ্ঞাে  ভাাতত্ত্ব

১. ‘বাাংা ভাাতত্ত্ব’, আবু ওাাম মেচুর নমারকলদ্ ।
২.

‘আধ্ুত্রেও ভাাতত্ত্ব’, আবু ওাাম মেচুর নমারকলদ্ ।

৩. ‘বাাংা বযাওরণ’, মুম্মদ্ লীদ্ুল্লা ।
৪. ‘ধ্বত্রেত্রবত্রজ্ঞাে  বাাংা ধ্বত্রেতত্ত্ব’, মুম্মদ্ আবদ্ু াই ।
৫. ‘ভাার ইত্রতবৃত্ত’, ুকুমার নে ।
৬. ‘বাগা ভাা’ (২ ঔণ্ড), হুমায়ুে আচাদ্ ম্পাত্রদ্ত
৭. ‘ভাা-পত্ররওল্পোর মাচভাাতত্ত্ব’, মেুর মুা ।

।

৮. ‘ভাাত্রঘন্তা : প্রঙ্গ  পত্ররত্রধ্’, মেুর মুা ।
৯. ‘ভাা নদ্ল ওা’, পত্রবি রওার ।
১০. ‘ভাা প্রওাল বাঙ্গাা বযাওরণ’, ুেীত্রতকুমার ঘকটাপাধ্যায় ।
১১. ‘বাাংা ভাার বযাওরণ’, নচযাাত্রতভূ ণ ঘাওী ।
১২. ‘A Bengali Phonetic Reader’, Suniti Kumar chatterji.
১৩. ‘A Course in Modern Linguistics’, Charles F. Hockett.

তৃ তীয় পি : ওত্রবতা
১. ‘ঘযযাকীত্রত পদ্াবী’, ুকুমার নে ।
২. ‘ঘযযাকীত্রতকওা’, েীরতে নে ।
৩. ‘ঘযযাকীত্রত পত্ররক্রমা’, ত্রেময দ্া ।
৪. ‘প্রাঘীে ওাবয : ত্রলল্প ত্রচজ্ঞাা’, ডঃ বরুণ ঘক্রবতী ।
৫. ‘চঘতেযঘত্ররতামৃত’, ুকুমার নে  তারাপদ্ মুকঔাপাধ্যায় ম্পাত্রদ্ত ।
৬. ‘পদ্ত্রঘহ্ণ ঘযযাকীত্রত’, বীতকলাও ভটাঘাযয ।
৭. ‘ওৃ ষ্ণদ্া ওত্রবরাচ ত্রবরত্রঘত শ্রীশ্রীচঘতেযঘত্ররতামৃত’, ডঃ ুকঔন্নুুন্নর ককঙ্গাপাধ্যায়

।

৮. ‘ঘণ্ডীদ্া  ত্রবদ্যাপত্রত’, ডঃ লঙ্করীপ্রাদ্ বু ।
৯. ‘প্রাঘীে ভারত : মাচ  াত্রতয’, ুকুমারী ভটাঘাযয ।
১০. ‘পদ্মাবতী’, নদ্বোথ বকন্নযাপাধ্যায় ম্পাত্রদ্ত ।
১১. ‘রাচভার ওত্রব  ওাবয’, নদ্বোথ বকন্নযাপাধ্যায় ।
১২. ‘মধ্যযুককর বাাংা াত্রকতযর তথয  ওাক্রম’, ুঔময় মুকঔাপাধ্যায় ।
১৩. ‘মধ্যযুককর বাাংা াত্রকতয মুত্রম ওত্রব’, আচার ইাম ভুুঁ ইয়া ।
১৪. ‘মধ্যযুককর াত্রতয : নওাকর আকাঘো’, ত্রবষ্ণু বু ।
১৫. ‘ঘযযাপদ্’, অতীন্ধ মচুমদ্ার ।
১৬. ‘চঘতেযভাকবত’, ুকুমার নে ম্পাত্রদ্ত ।
ঘতু থয পি : উপেযা  নঙাটকল্প
১. ‘মধ্যাহ্ণ নথকও ায়াকহ্ণ ত্রবাংল লতাব্দীর বাাংা উপেযা’, অরুণ কুমার মুকঔাপাধ্যায় ।
২. ‘তারালঙ্কর নদ্ল ওা াত্রতয’, উজ্জ্বকুমার মচুমদ্ার ।
৩. ‘আমার ওাকর ওকয়ওচে ওথাত্রলল্পী’, চকদ্ীল ভটাঘাযয ।
৪. ‘উপেযা ত্রেকয়’, নদ্কবল রায় ।

৫. ‘আধ্ুত্রেও বাাংা উপেযাকর পটভূ ত্রম  ত্রবত্রবধ্ প্রঙ্গ’, রাকমশ্বর ল ’ ।
৬. ‘বাাংা উপেযা : িাত্রন্দও দ্পযণ’, করাচ বকন্নযাপাধ্যায় ।
৭. ‘বাাংা উপেযাকর ইত্রতা’ (১-৬ ঔণ্ড), নেি গুপ্ত ।
৮. ‘বাাংা উপেযা  তার আধ্ুত্রেওতা’, কতযন্ধোথ রায় ।
৯. ‘ত্রবয় বাাংা উপেযা’ (১ম  ২য় ঔণ্ড), বীকরে ঘন্ন ম্পাত্রদ্ত ।
১০. ‘উপেযাকর আকা আুঁধ্ার’, ডঃ তকপাধ্ীর ভটাঘাযয ।
১১. ‘ত্রবভূ ত্রতভূ ণ : আধ্ুত্রেও ত্রচজ্ঞাা’, অরুণ নে ম্পাত্রদ্ত ।
১২. ‘তারালঙ্কর : বযত্রক্তত্ব  াত্রতয’, প্রদ্ুযম্ন ভটাঘাযয ম্পাত্রদ্ত ।
পঞ্চম পি : প্রবন্ধাত্রতয  চলীত্রবজ্ঞাে
১. ‘রবীন্ধ-নঙাটককল্পর ত্রলল্পরূপ’, তকপাব্রত নখা ।
২. ‘বত্রঙ্কমবরণ’, নমাত্রতা মচুমদ্ার ।
৩. ‘কদ্য পকদ্যর িন্দ’, ত্রলত্রলরকুমার দ্াল ।
৪. ‘বাাংা ককদ্যর ঘার যুক’, মকোকমাে নখা ।
৫. ‘বুদ্ধকদ্ব বু’, ুদ্ত্রেণা নখা ।
৬. ‘বুদ্ধকদ্ব বু : োো প্রকঙ্গ’, আেন্ন রায় ম্পাত্রদ্ত ।
৭. ‘আঘাযয রাকমন্ধুন্নর’, চােওীোথ ভটাঘাযয ।
৮. ‘আঘাযয রাকমন্ধুন্নর’, ত্রবত্রপেত্রবারী গুপ্ত ।
৯. ‘নকাপা াদ্ার : াংস্কৃ ত্রতর স্বরূপ দ্রষ্টা’, ুেীত্রবারী নেলমযা, ওরুণাত্রন্ধু দ্া  পল্লব
নেগুপ্ত ম্পাত্রদ্ত ।
১০. ‘ওাচী আবদ্ু দ্ুদ্’, আবদ্ু ওাত্রদ্র ।
১১. ‘ওাচী আবদ্ু দ্ুদ্ : স্মৃত্রত  ত্তা’, অকধ্যন্নু ঘক্রবতী, চাত্ররু াাে, আত্রল নদ্, 
লীতদ্া নচায়ারদ্ার ম্পাত্রদ্ত ।
১২. ‘আধ্ুত্রেও বাাংা ওত্রবতা : প্রঙ্গ  প্রওরণ’, আত্রলকুমার নদ্ ।
চলীত্রবজ্ঞােঃ অপূবযকুমার রায়
১৩. ‘চলী ত্রঘন্তাঘঘযা’, ত্রবপ্লব ঘক্রবতী ম্পাত্রদ্ত ।
১৪. ‘বাাংা ককদ্য স্টাইত্রটিক্স’, েকবন্নু নে ।
১৫. ‘াত্রতয  াংস্কৃ ত্রতর তীথযঙ্গকম’, শ্রীকুমার বকন্নযাপাধ্যায়
১৬. ‘বত্রঙ্কমঘন্ধ ঘকটাপাধ্যায় : ত্রেবযাত্রঘত রঘো’, াংওে  ম্পাদ্ো – ভবকতা দ্ত্ত ।
১৭. ‘ওত্রবতার চলী : তত্ত্ব  প্রকয়াক’, অত্রঘন্তয ত্রবশ্বা ।
১৮. ‘চবদ্গ্ধ্য’, বুদ্ধকদ্ব বু াংঔযা, ১৯৯৯ ।
১৯. ‘উত্তরাত্রধ্ওার’, েকভম্বর – ত্রডকম্বর ১৯৭৪ ।

২০. ‘লব্দমন্ত্র’, বুদ্ধকদ্ব বু াংঔযা, ১৯৭৬ ।
২১. ‘ওওাতা’, বুদ্ধকদ্ব বু াংঔযা, ১৯৬৯ ।
২২. ‘পত্ররঘয়’, নকাপা াদ্ার ম্মাে াংঔযা, ১৯৮০ ।
২৩. ‘পত্ররঘয়’, নকাপা াদ্ার ম্মাে াংঔযা, ১৯৮৪ ।
২৪. ‘াত্রতয  াংস্কৃ ত্রত’, ১৬ বয, ৪থয াংঔযা ।

ষ্ঠ পি ; োটও  বাাংা মঞ্চাত্রভেকয়র ইত্রতা
১. ‘বঙ্গীয় োটযলাার ইত্রতা’, ব্রকচন্ধোথ বকন্নযাপাধ্যায় ।
২. ‘বাাংা োটযলাাা্র ইত্রতা’, ওাীল মুকঔাপাধ্যায় ।
৩. ‘বাাংা রঙ্গমঞ্চ  োটযাত্রভেকয়র ইত্রতা (উকদ্যাকপবয) : ১৭৯৫-১৮৭২’, েেিকুমার
রায়কঘৌধ্ুরী ।
৪. ‘বাাংা োটযমকঞ্চর রূপকরঔা’, দ্ুকযালঙ্কর মুকঔাপাধ্যায় ।
৫. ‘রবীন্ধোটযপ্রবা’, প্রমথোথ ত্রবলী ।
৬. ‘রবীন্ধোটকও ট্রাকচত্রড’, নামকন্ধোথ বু ।
৭. ‘রবীন্ধোকথর মাত্রেী’, আশু ভটাঘাযয ।
৮. ‘ত্রিকচন্ধা : ওত্রব  োটযওার’, রথীন্ধোথ রায় ।
৯. ‘বুদ্ধকদ্ব বু : মেকে  অকেকণ’, তরুণ মুকঔাপাধ্যায় ম্পাত্রদ্ত ।
১০. ‘বাাংা োটযাত্রভেকয়র ইত্রতা’, অত্রচতকুমার নখা ।
১১. ‘লম্ভু ত্রমি । ত্রেমযাণ  ৃচে’, কুমার রায় ।
১২.

‘ওাকও বক োটযওা’, লম্ভু ত্রমি ।

১৩. ‘কল্প নত্রওমাকব : রূপকওর আয়োয়’, লম্পা ত্রমি ।
১৪. ‘োটযবযত্রক্তকত্বর মুকঔামুত্রঔ’, অপূবয নদ্ ।
১৫. ‘োটযতত্ত্বত্রবঘার’, দ্ুকযালঙ্কর মুকঔাপাধ্যায় ।
১৬. ‘বাাংা োটযরীত্রত’, ত্রবষ্ণু বু ।
১৭. ‘োটকওর ওথা’, অত্রচতকুমার নখা ।
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১. ‘ককবণাপি অেুন্ধাে  রঘো’, চককমাে মুকঔাপাধ্যায় ।
২. ‘ককবণা : প্রওরণ  পদ্ধত্রত’, ুরত্রভ বকন্নযাপাধ্যায় ।
৩. ‘অেুবাদ্ঘঘযা’, রবীন্ধোথ ঠাকুর ।
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