ফাাংরা বফবাক ≥ বালাবফন
বফরবাযতী
াবিবনকওতন
নবিভুক্ত ককফলও ঙাত্রঙাত্রী: ১৯৬০ – ২০১২ (নৄননন বিভুবক্তওযকেয তাবযঔ)
ককফলও ঙাত্র
উভা যা
ম্পা ঘখাল
শ্রীভিকুভায চানা
কতেন্দ্রনাি যা
চশ্রী ঘক্রফতী

ককফলোয বফল
যফীন্দ্রাবকতে াধাযে ভানুল
যফীন্দ্রাবকতে বাযতী াংস্কৃবতয উাদান
যফীন্দ্রাবকতে ঘফৌদ্ধ াংস্কৃবত
যফীন্দ্রনাকিয াবতেবঘিা
ফাাংরা ওিাাবকতে চনচীফন

ককফলো-বযঘারও
?
প্রকফাধঘন্দ্র ঘন
প্রকফাধঘন্দ্র ঘন
?
?

নবিভুবক্ত
১৩.১২.১৯৬০
০৯.১২.১৯৬২
১৩.১২.১৯৬২
০৫.০১.১৯৬৫
০২.০৪.১৯৬৫

Hana Pletankova

Bengali Language Research (Casual)

?

18.10.1966

বফানী বাং

Sri Balendranath Tagore & his Literature

?

০৪.১২.১৯৬৬

যত্নাশ্রী মুঔাচী
ভীনাবি ঘফা
স্বনপ্রন্ন যা
সুভঙ্গর যানা

যফীন্দ্রওাকে অরাংওায
যফীন্দ্রঙ্গীকতয াববতেও বফঘায
যফীন্দ্রওাকে অরাংওায (ফরাওা নফন ফতী)

?
?
?

১৬.১২.১৯৬৬
০৯.১২.১৯৬৭
?

Sociological Background of the 16th Century Bengali
Literature (MSS Material)

?

09.08.1968

যফীন্দ্রনাি  ঘরাওাংস্কৃবত
বিকচন্দ্রনাি: চীফন  াবতে
ীভাি ফাাংরায ঘরাওঙ্গীকত বফবঘত্রে  বফবষ্ট্ে
যফীন্দ্রওাকে প্রকৃবত  ভানকফয াযস্পবযও ম্পওন
যফীন্দ্র-ত্রগুচ্ছ:তথ্যবি
ফাাংরা াভাবচও নাটও (১৮৫৪-১৯১২)
শ্রীবনফা আঘাকমন য চীফনী  বফষ্ণফ ধকভন প্রবাফ
ববি  ফাাংরা দাফবর াবকতে ফাৎল্য য
ফাাংরা ওিাাবকতে ভাচ (১৮৭৩-১৯২৩)
প্রবাতকুভায মুকঔাাধ্যা  ফাাংরা াবতে
যফীন্দ্রাবকতে মন টও যফীন্দ্রনাি
আবদ ধভন ভঙ্গরওায রূযাভ ঘক্রফতীয ধভন ভঙ্গর (ম্পাদনা)
যফীন্দ্রঙ্গীকতয বাফ-ম্পাদন
যফীন্দ্র-নাটকও কান: বাফ  প্রমৄবক্ত
প্তদ তকওয যাঢ় ঘদকয ভাচ  াবতে ভীিা
যফীন্দ্র-নাটকও প্রমৄবক্তওরা

?
?
?
?
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
?
?
?
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
বফকতাল দত্ত
ঞ্চানন ভণ্ডর
উকন্দ্রকুভায দা
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
ঞ্চানন ভণ্ডর
ভূকদফ ঘঘৌধুযী

১৯.০১.১৯৬৯
১৬.১১.১৯৬৯
০৩.০৫.১৯৭০
৩১.০৪.১৯৭০
০৩.০৫.১৯৭০
১২.০৬.১৯৭০
২৬.০৬.১৯৭০
২৫.০৩.১৯৭১
০২.০৭.১৯৭২
১৪.১১.১৯৭২
০৩.১২.১৯৭২
১৮.১২.১৯৭২
০২.০১.১৯৭৩
১১.০১.১৯৭৪
১৮.০১.১৯৭৪
২১.০২.১৯৭৪

দীা বভত্র
অনঙ্গকভান রুদ্র
বদরীকুভায যা
যাধাযভে াা
ঘকৌযঘন্দ্র াা
ভঞ্জু ঘখাল
চীমূতফান যা
ঘকৌযী ঘন
সুকদষ্ণা দাগুপ্ত
প্রেবত নাি
চিী ঘি
তনকুভায মুঔাচী
নচীদা ঔাতুন
আরনা যাকঘৌধুযী
অবেভা মুকঔাাধ্যা
ঘৌকযন্দ্রনাি োনাচী
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তুবনকুভায ভাাত্র
ীতাাংর যা
মবিওা ফসু (কবৌবভও)
সুবভত্রা ভণ্ডর

ঊনবফাং তকওয ফাগাবর াংস্কৃবত  প্রাফবিও ফবিভঘন্দ্র
যফীন্দ্র-াবকতে ঙ্গীত প্রঙ্গ: াংওরন  ভীিা
ফাাংরা নৄুঁবিয নৄবিওা – াংওরন  বফঘাযমূরও অধ্যন
ধভন দা ফবেকওয বনযিন ভঙ্গর (নৄুঁবি) (বফঘাযমূরও ম্পাদনা)
তৎ ভওারীন ধভন ম্প্রদা  ধভন াবকতেয তুরনামূরও
অধ্যন
যফীন্দ্র-ত্রগুচ্ছ: তথ্যবি
যফীন্দ্রনাটকওয রূািকযয ইবতবৃত্ত
যফীন্দ্রযঘনা াধাযে ভানুল

?
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
ঞ্চানন ভণ্ডর
ঞ্চানন ভণ্ডর

১০.০৭.১৯৭৫
০৭.১১.১৯৭৫
১৬.১২.১৯৭৫
১৬.১২.১৯৭৫

ভূকদফ ঘঘৌধুযী
রবত াভর
ভূকদফ ঘঘৌধুযী

০৫.০৪.১৯৭৬
২৬.০৬.১৯৭৭
২৮.০৮.১৯৭৭

Elena
Alexandrovna

Some Aspects of Semantics in Bengali

Bhudeb Choudhury

06.12.1977

প্রতুরকুভায বণ্ডত
যকভরয ভাাতা

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

০৮.০৪.১৯৭৮
০৮.০৪.১৯৭৮

ঘযফা যা
চিী (কখাল) ঘি

যফীন্দ্রনাকিয উন্যা: ভওাকরয বযকপ্রবিকত
বনতোনি দাকয ঘপ্রভবফরাকয প্রাভাবেও াংস্কযে: ম্পাদনা 
প্রাবঙ্গও তকথ্যয বফঘায
যফীন্দ্রনাকিয নাটেবাফনা  যফীন্দ্রনাটও
বফকদভ্রভকে যফীন্দ্রনাি (১৮৭৮-১৯২১)

রবত াভর
বফকতাল দত্ত

২৯.০৪.১৯৭৮
১৯.০৫.১৯৭৮

Pranati Nath

Prabhat Kumar Mukhopadhyay and Bangla Sahitya

Gopika Nath
Roychoudhury

27.08.1978

আরনা যাকঘৌধুযী

যফীন্দ্র-নাটকও কান: বাফ  প্রমৄবক্ত

ভূকদফ ঘঘৌধুযী

০৭.০৯.১৯৭৮

Victor Iubul

?

Bhudeb Choudhury

07.11.1978

বফরনাি যা
ফরাই দা

যফীন্দ্রনাি  প্রাঘীন ফাাংরা াবতে
ধভন নৄযাে – যাভঘন্দ্র ফকিোাধ্যা (ম্পাদনা  তুরনামূরও
অধ্যন)
তাযাাংওকযয াবতেওভন
আধুবনও ফাাংরা ওবফতা: ১৯৪০-১৯৬০ মুখ্যপ্রফেতা
ফাাংরা যাচননবতও উন্যা (১৯৫০ মন ি)
যফীন্দ্র-উন্যাকয াঠকবদ: াংওরন  বফকেলে
নিযাভ দা  ভাবাযত ওাে – বফববন্ন ঐবতাবও ভস্যায
তথ্যবববত্তও বফঘায  নৄুঁবি ম্পাদনা
ঘকাবফিবফরা (বফরবাযতীয ১৯০৯ এফাং এবাটিও ঘাাইটিয
৫৬৭৮ াংখ্যও নৄুঁবি অফরম্বকন ম্পাদনা)
যফীন্দ্রাবকতে ঘফৌদ্ধপ্রবাফ
বফ তকওয ফাাংরা উন্যাক নাও: াভাবচও ঘপ্রিাকট
যফীন্দ্রওাকেয কঠনযীবত
যফীন্দ্র-ঘঙাটককেয ইবতা  প্রফেতা
যফীন্দ্রাবকতে রূওিা: বাফ  প্রমৄবক্ত
যফীন্দ্র-নাটকও রূািকযয ইবতবৃত্ত

ভূকদফ ঘঘৌধুযী
ঞ্চানন ভণ্ডর

১০.০৮.১৯৭৯
১৭.০৮.১৯৭৯

রবত াভর
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
রবত াভর
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

১৩.০৯.১৯৭৯
১৮.০১.১৯৮০
১৮.০১.১৯৮০
১৯.০১.১৯৮০
২৪.০১.১৯৮০

ঞ্চানন ভণ্ডর

০৭.০৩.১৯৮০

বফকতাল দত্ত
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
বফকতাল দত্ত
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
রবত াভর

২৬.০২.১৯৮১
১১.০৪.১৯৮১
২৫.০৫.১৯৮১
১৯.০৮.১৯৮১
২৬.০৪.১৯৮২
১৮.১০.১৯৮২

ঘকৌযঘন্দ্র াা
নযফী োনাচী
কিালকুভায যা

অনফন কুভায য
তনকুভায ছা
কুমুদযিন ভণ্ডর
সুবঘত্রা ার
ভারবফওা যওায
বফরবফচ যা
প্রকৃবত ঘক্রফতী
শৃণ্বতী ার
ছনন া দত্ত
াধনকুভায ঘঘৌধুযী
ওবফতা ঘি
নযফী োনাচী
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ঊবভন নিী

ফরাইঘাুঁদ মুকঔাাধ্যা (ফনফুর) : চীফন  বে

ভূকদফ ঘঘৌধুযী

১২.০৯.১৯৮২

Subodh Kumar
Jash

Rabindranath Tagore’s visit to Western and other
Countries and their impact on his mind and
literature

Somendarnath
Bandyapadhyay

19.09.1982

নেন ঘন্দ্র কযাই
কুিরকুভায রুদ্র
াভসুর আরভ

আধুবনও ফাাংরা ঙি  ঙিাস্ত্র
যফীন্দ্রওবফতা বঘত্রওে  যফীন্দ্রওাকেয বফফতনন
নকযঘন্দ্র ঘনগুপ্ত, চীফনী  াবতে  ফাাংরা উন্যাক
াকফাধ  অযাধকফাধ
ফাাংরাকদ  বিভফকঙ্গয ওিাাবতে: টভূবভ, বযকফন,
বেচন  তুরনামূরও আকরাঘনা
ওাীযাভ দা  তাুঁয ভাবাযত
যফীন্দ্রনাকিয নাটেবাফনা  যফীন্দ্রনাটও
যফীন্দ্রনাকিয উন্যা: ভওাকরয বযকপ্রবিকত
ভাবনও ফকিোাধ্যাকয ঘঙাটকে: ভীিা
ফঙ্গবঙ্গ আকিারকনয ঘপ্রবিকত যফীন্দ্রনাকিয চীফন  াবতে
‘বাযতী ঘকাষ্ঠী’য ওিাাববতেওবৃি (১৩১৫): ফাাংরা
ওিাাবতে
বফ তকওয ঘবিকয দও – ওিাাবকতেয বফববন্ন প্রফেতা
ঘরাঘনদাকয বঘতন্যভঙ্গর
ফাাংরা ভঙ্গরওাকেয বযকপ্রবিকত যাঢ়ভূবভয চনচীফন,
ঐবতাবও ভূককার  াাংস্কৃবতও প্রকৃবতয ভীিা
অফনীন্দ্রনাকিয কদ্যবে: রূ  যীবত
বযদা ঠাকুয: তাুঁয চীফনঘবযত  ঘকৌড়ী বফষ্ণফ ধকভন তাুঁয
প্রবাফ
যা যাভানি  বফষ্ণফ াবতে
যফীন্দ্রনাকিয াবতেবফলও প্রফি: াঠকবদ, াংওরন 
বফকেলে
যফীন্দ্রনাকিয ঘল মন াকয ওাকে ভানফচীফন  ভানফধভন
ফবিভঘকন্দ্রয ভওাকর ফবিভাবকতেয ভাকরাঘনায ধাযা
আধুবনও ফাাংরা ওবফতা: ১৯৪০-১৯৬০ মুখ্যপ্রফেতা
বুদ্ধকদফ ফসুয ওবফতা
বফাং তাব্দীয ফাাংরা ওিাাবকতে নকযচীফন (১৯০০-১৯৪১
বিস্টাব্দ)
তাযাাংওকযয াবতেওভন
প্রতেি ফকঙ্গয ীয-াবতে: ওবফ ওকেন য ঘলার ারা ম্পাদনা
চকদী গুকপ্তয াবতেওভন
যফীকন্দ্রাত্তয ফাাংরা ওবফতা যীিাবনযীিা (১৯২৩-১৯৪৭)

যাভফার ঘতাবয
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
বফকতাল দত্ত

১৯.০৯.১৯৮২
২৭.০৪.১৯৮২
২৪.০৩.১৯৮৩

বফকতাল দত্ত

১১.০৩.১৯৮৩

সুঔভ মুকঔাাধ্যা
রবত াভর
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
রবত াভর
ভূকদফ ঘঘৌধুযী/বঘত্তযিন ঘখাল
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

১৫.০৪.১৯৮৩
০২.০৫.১৯৮৩
১৭.০৪.১৯৮৩
২০.০১.১৯৮৪
১৫.০১.১৯৮৪
১১.০৯.১৯৮৩

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
সুঔভ মুকঔাাধ্যা
ঞ্চানন ভণ্ডর

১১.০৯.১৯৮৩
১৯.০৯.১৯৮৩
২২.০৯.১৯৮৩

ভূকদফ ঘঘৌধুযী
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

০৩.১০.১৯৮৩
২৪.১১.১৯৮৩

সুভঙ্গর যানা
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন

০৪.০৪.১৯৮৫
০৪.০৬.১৯৮৫

বফকতাল দত্ত
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
বফকতাল দত্ত
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

১০.১০.১৯৮৫
০৪.১০.১৯৮৫
০৮.১১.১৯৮৫
১৬.০৯.১৯৮৫
৩০.০৮.১৯৮৫

রবত াভর
ঞ্চানন ভণ্ডর
রবত াভর
বফকতাল দত্ত

১৮.০৩.১৯৮৫
১৩.০৩.১৯৮৬
১৩.০৩.১৯৮৬
০১.০৯.১৯৮৬

াবদা আঔতায
রুভা ঘকট্টাাধ্যা
ঘযফা যা
প্রতুরকুভায বণ্ডত
বফদতাযে দা
প্রািকুভায ার
বভকত্রী যা
শ্যাভরী ওয
বফরযিন ঘখাড়াই
ওল্যােকুভায
মুকঔাাধ্যা
অেন া ঘক্রফতী
ভবর ককঙ্গাাধ্যা
ঙ্গীতা ঘখালার
যাভকৃষ্ণ ভণ্ডর
ধভন ব্রত ঘক্রফতী
সুবভতা বট্টাঘামন
তনকুভায ছা
চযরার ফকব
অতনু াভর
অনফন কুভায য
ঘদফাব ঘখাল
ীতাযাভ ভণ্ডর
অভরকুভায ার
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উদঘাুঁদ দা
ঙ্গীতা ভজুভদায
ঘদফাব দা
নৄরওবফাযী গু
রভ্রা ীর
ওবফতা ভজুভদায
ওভরা াুঁচা (মুঔাচী)
ািনুকুভায ার
অকাও বট্টাঘামন
কুিরকুভায রুদ্র
সুঘন্দ্রা বট্টাঘামন (যা)
ঙ্গীতা বত্রাঠি
বফরযিন ঘখাড়াই
ীভাকযঔা দা
ভবর ককঙ্গাাধ্যা
অেন া ঘক্রফতী
রুভা অবধওাযী
বদরীকুভায বট্টাঘামন
যকভরয ভাাতা
ঘচোৎস্দা ঘোটাচী
শ্যাভাপ্রাদ ঘোটাচী
তাী যা
বউবর ঘখাল
আব ঘট্টযাচ
উত্তযা যা
ববক্ত ঘদ
সুদবিো ঘখাল
ঘকৌযাঙ্গ ঘক্রফতী
াবফত্রী নি
বিকযাদঘন্দ্র ভাাতা

যফীন্দ্র-ঘঙাটকে: ফাস্তফতায বযকপ্রবিকত
বফাং তাব্দীয বিতীাকধন য ফাাংরা ওিাাবকতে যাচননবতও,
অিন ননবতও  ভনস্তাবিও প্রফেতা (১৯৫০-১৯৭১)
ঘভাবতরার ভজুভদায  ফাাংরা াবতে
ফাাংর  ববি ঘঙাটককে ভাচবঘত্র (স্বরূ  বফফতনকনয
তুরনাত্মও অধন) (১৮৯১-১৯৪১)
ঘঙাটককে যফীন্দ্রনাকিয চীফনবাফনায বফফতনন
যফীন্দ্র-নাটকওয প্রকৃবত
াভবওত্র ম্পাদনা যফীন্দ্রনাি
তাযাাংওকযয ঘঙাটকে: বফল  আবঙ্গওরূ
ফাাংরা ওবফতা আবওনটাইকয বফন্যা
যফীন্দ্রওবফতা বঘত্রওে  যফীন্দ্রওাকেয বফফতনন
বফভূবতভূলে ফকিোাধ্যাকয ঘঙাটককে বফববন্ন প্রফেতা
ফাাংরা  ববি ঘঙাটককেয তুরনা
ঘরাঘনদাকয বঘতন্যভঙ্গর ম্পাদনা
ফাাংরা াবকতেয ঐবতাবও উাদান
বযদা ঠাকুয: তাুঁয চীফনঘবযত  ঘকৌড়ী বফষ্ণফ ধকভন তাুঁয
প্রবাফ
অফনীন্দ্রনাকিয কদ্যবে: রূ  যীবত
ওাীযাভ দা  তাুঁয ভাবাযত
ফবিভঘকন্দ্রয ইবতাকঘতনা
বনতোনি দাকয ঘপ্রভবফরাকয প্রাভাবেও াংস্কযে: ম্পাদনা 
প্রাবঙ্গও তকথ্যয বফঘায
বফষ্ণফওবফ ‘ওবফকঔয’
‘ঘদ’ বত্রওা যফীন্দ্রঘঘন া
যফীন্দ্রদৃবষ্ট্কত আধুবনও ফাাংরা াবতে
ফবিভঘকন্দ্রয প্রফিাবকতেয াঠকবদ: াংওরন, মূল্যান
ভাবনও ফকিোাধ্যাকয উন্যা
ফবিভঘকন্দ্রয াবকতে ভাচাংস্কায  াভাবচও আকিারন
ঘফৌদ্ধ বদ্ধাঘাকমন য াধনা  ফাাংরা াবকতে প্রবাফ
বফাং তাব্দীয প্রিভাকধন য নাযী ন্যাবও
যফীন্দ্রবঘিা  াবকতে যাভাে ভাবাযত কীতায প্রবাফ 
ঘপ্রযো
বিতী বফরমৄকদ্ধাত্তয ফাাংরা ঘঙাটককে েবক্তয মূরকঘতনায াংওট
(১৯৪৬-১৯৭০)
ভঙ্গরওাকে াভাবচও উাদান
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আরনা যা
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

০২.০৯.১৯৮৬
০২.০৯.১৯৮৬

বফকতাল দত্ত
যাভফার ঘতাবয

১৮.০৯.১৯৮৬
২৬.০৯.১৯৮৬

ভূকদফ ঘঘৌধুযী
আরনা যা
সুতা বট্টাঘামন
মবিওা ফসু
বফকতাল দত্ত
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
সুঔভ মুকঔাাধ্যা
সুঔভ মুকঔাাধ্যা
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

২৮.০২.১৯৮৭
২৯.০৮.১৯৮৭
২১.০৯.১৯৮৭
১৫.১২.১৯৮৭
০৮.০১.১৯৮৮
২২.০১.১৯৮৮
১০.০৭.১৯৮৮
০৮.০১.১৯৮৮
২৯.০৭.১৯৮৮
০২.০১.১৯৮৯
০৯.০১.১৯৮৯

ভূকদফ ঘঘৌধুযী
সুঔভ মুকঔাাধ্যা
বফকতাল দত্ত
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

১৪.০১.১৯৮৯
০৯.০২.১৯৮৯
০৬.০৩.১৯৮৯
১৪.০৩৪.১৯৮৯

সুঔভ মুকঔাাধ্যা
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
রবত াভর
বফকতাল দত্ত
সুভঙ্গর যানা
সুতা বট্টাঘামন
ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা

২৮.০৪.১৯৮৯
২৩.০৫.১৯৮৯
২৬.০৫.১৯৮৯
০১.০৬.১৯৮৯
০১.০৬.১৯৮৯
০৮.০৬.১৯৮৯
২৩.০৬.১৯৮৯
২৬.০৬.১৯৮৯
২৪.০৯.১৯৮৯

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

২৪.০৩.১৯৯০

সুঔভ মুকঔাাধ্যা

২৪.০৩.১৯৯০

আব ঘক্রফতী

যফীকন্দ্রাত্তয াুঁঘচন ওবফয ওবফতা ঐবতোনুকত  তাুঁকদয
স্বওীতা
বৃিাফনদাকয বঘতন্যবাকফত: প্রাঘীন নৄুঁবি অফরম্বকন
াঠাংওরন  ম্পাদনা
সুকফাধ ঘখাকলয ঘঙাটককেয বফল  যঘনাযীবতয ভীিা
যফীন্দ্রাবকতে নফন ফঙ্গ
যরযাকভয ককে াস্যয

ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা

২৪.০৩.১৯৯০

সুভঙ্গর যানা

২৫.০৩.১৯৯০

রবত াভর
সুতা বট্টাঘামন
সুতা বট্টাঘামন

০৮.০৪.১৯৯০
০২.০৭.১৯৯০
১৫.১০.১৯৯০

নাযাে ককঙ্গাাধ্যাকয ঘঙাটকে: বফল  রূ
ফাাংরা ওবফতা নকযকঘতনা (১৯২৩-১৯৪১)

রবত াভর
বফকতাল দত্ত

?
০৮.১১.১৯৯০

Parbati Bhowmik

Life and Works of Govinda Das Kaviraj, the
Vaishnava Poet

Sumangal Rana

28.09.1991

অনফন ঘোটাচী

ওকিার বত্রওা প্রওাবত উন্যা  কে: বফলফস্তু 
বেযীবতয ভীিা
যফীন্দ্রওিাাবকতে গ্রাভ  য
ঘণ্ডীদা ভস্যা এফাং ঘণ্ডীদা নাভাবিত বফববন্ন দাফবরয
যঘবতা বনেন 
যফীকন্দ্রাত্তয ফাাংরা ওবফতা যীিাবনযীিা (১৯২৩-১৯৪৭)
যফীন্দ্রনাি  তিকফাবধনী বত্রওা
যফীন্দ্রনাকিয ঘল মন াকয ওাকে ভানফচীফন  ভানফধভন
নৄযাতন ফাাংরা াবকতে প্রফাকদয অকেলে  প্রকাকমূল্যান
ঘপ্রকভন্দ্র বভকত্রয ঘঙাটকে: চীফনদৃবষ্ট্  বেরূ
ফাাংরা ঘঙাটককে ভধ্যবফকত্তয চীফন  ভধবফকত্তয ঘঘতনা: বফ
তকওয প্রিভাধন (১৯৫০ মন ি)
ফাসু ঘখাল: েবক্ত বযঘ, দাফবর  অন্যান্য যঘনা
দীন মিকন্দ্রয ঘকাবফিবফরা: কৃষ্ণভঙ্গর ওাে
বফাং তাব্দীয বিতীাকধন য ফাাংরা ওিাাবকতে যাচননবতও,
অিন ননবতও  ভনস্তাবিও প্রফেতা (১৯৫০-১৯৭১)
ওবফঘন্দ্র িয ঘক্রফতীয যঘনাফবরয াংগ্র  ভীিা
যফীন্দ্র-ঘঙাটকে: ফাস্তফতায বযকপ্রবিকত
যবদন্দু ফকিোাধ্যাকয ঐবতাবও ওাববন: চীফনদৃবষ্ট্ 
বেরূ
আানেন া ঘদফীয াবতোধনা: ১৯৯০ মন ি
াণ্ডুবরবয আকরাকও ঘল মন াকয (‘ঘতুযঙ্গ’ ঘিকও ’ঘায
অধ্যা’) যফীন্দ্র-উন্যা: তাৎমন  বেমূল্য বফঘায
ঘঙাটককে যফীন্দ্রনাকিয চীফনবাফনায বফফতনন
চকদী গুকপ্তয াবতেওভন

বফকতাল দত্ত

২১.১২.১৯৯১

সুতা বট্টাঘামন
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

২২.১২.১৯৯১
০৫.০৫.১৯৯১

বফকতাল দত্ত
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
বফকতাল দত্ত
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
রবত াভর

০৫.০১.১৯৯১
১৮.০৪.১৯৯১
২১.০৩.১৯৯১
২১.০৩.১৯৯১
১৭.০৩.১৯৯১
০১.০২.১৯৯১

সুভঙ্গর যানা
ঞ্চানন ভণ্ডর
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

১০.০১.১৯৯২
০১.০২.১৯৯২
২৫.০২.১৯৯২

রবত াভর
আরনা যা
বফকতাল দত্ত

০২.০৩.১৯৯২
১৫.০৫.১৯৯২
১৪.০৫.১৯৯২

সুতা বট্টাঘামন
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

১১.০৫.১৯৯২
১২.০৫.১৯৯২

মবিওা ফসু
রবত াভর

০৫.০৬.১৯৯২
২৯.০৩.১৯৯২

ীতাাংরকঔয খটও
বদরী ভণ্ডর
ভম্মদ চাইদুর আরভ
উজ্জ্বরকুভায
ককঙ্গাাধ্যা
মৃোরওাবি ভণ্ডর
েন ফযী দাুঁ

অনুভ বট্টাঘামন
যত্নাশ্রী বভত্র
অভরকুভায ার
অরেওো দত্ত
ধভন ব্রত ঘক্রফতী
রূকরঔা মুঔাচী
অবনবিতা োনাচী
অরুবেভা ঘক্রফতী
ঘদফীদ দা
বফরবফচ যা
ঙ্গীতা ভজুভদায
স্বরূকুভায ম
উদঘাুঁদ দা
অিনা ঘখাল
ঘফবি ঘখাল
শ্রাফেী ার
রভ্রা ীর
ীতাযাভ ভণ্ডর

5

সুতা ঘক্রফতী
ািনুকুভায ার
ওবফতা ভজুভদায
কুিরকুভায রুদ্র
বভত্রা াুঁতযা (দা)
ভঞ্জুশ্রী াা
অেন া ভণ্ডর
ঙ্গীতা বত্রাঠিবভত্র

যফীন্দ্রওিাাবকতে নাযীম্পবওনত ভকনাববঙ্গ
তাযাাংওকযয ঘঙাটকে: বফল  আবঙ্গওযীবত
যফীন্দ্রনাটকও প্রকৃবত
যফীন্দ্রওবফতা বঘত্রওে  যফীন্দ্রওাকেয বফফতনন
উন্যাক বফববন্ন ভস্যায রূাকে যৎভানকয িন্দ্ব
শ্রীকৃষ্ণওীতনকন ঙকিয বফবঘত্রে  তায গুরুত্ব
কতেন্দ্রনাি দত্ত  ফাাংরা ঙি
ফাাংরা  ববি ঘঙাটককেয তুরনা

সুঘন্দ্রা বট্টাঘামন (যা)
াবা ার
ঘভৌসুভী বট্টাঘামন
বফরবচৎ ভাইবত

বফভূবতভূলে ফকিোাধ্যাকয ঘঙাটককে বফববন্ন প্রফেতা
নাটেওায বদবকন্দ্রঘন্দ্র ফকিোাধ্যা
যফীন্দ্রনাটেবঘিা এফাং যফীন্দ্রনাটকও তায প্রকাক
বফলফস্তু  প্রওযকেয আকরাকও তীনাি বাদুবড়য উন্যাকয
ভীিা
যফীন্দ্রবঘিা  াবকতে যাভাে ভাবাযত কীতায প্রবাফ 
ঘপ্রযো
‘প্রফাীয’ ঘঙাটকে: মূল্যান (যাভানি ঘকট্টাাধ্যা ম্পাবদত
ফন ১৯০১-১৯৪২)
বৃিাফনদাকয বঘতন্যবাকফত: প্রাঘীন নৄুঁবি অফরম্বকন
াঠাংওরন  ম্পাদনা
ওবফওিকনয ওাকে নৄযাকেয অনুযে  নফন সূযীকদয প্রবাফ
(ঐবতেকত  েবক্তকওবন্দ্রও)
বদ মুচতফা আবর: চীফনকফাধ  বেস্বাতন্ত্র্ে

ঘকৌযাঙ্গ ঘক্রফতী
ঙবফ যওায
ীতাাংরকঔয খটও
ঘঔাওনকুভায ফাক
ভম্মদ ঘতৌবপও
বযাজুবিন াদায
নীরা ভজুভদায
উজ্জ্বরকুভায
ককঙ্গাাধ্যা
ততী াা
মৃোরওাবি ভণ্ডর
স্বরূকুভায ম
রূকরঔা মুঔাচী
বভকত্রী ভারাওায
যত্নাশ্রী বভত্র
অবনবিতা ফকিোাধ্যা

সুতা বট্টাঘামন
মবিওা ফসু
আরনা যা
ভূকদফ ঘঘৌধুযী
মবিওা ফসু
যাভফার ঘতাবয
যাভফার ঘতাবয
ঘাকভন্দ্রনাি
ফকিোাধ্যা/কপ্রাকপয
বফনাি
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
মবিওা ফসু
আরনা যা
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

৩০.১০.১৯৯২
২১.০১.১৯৯৩
২২.০১.১৯৯৩
০৫.১২.১৯৯৩
২০.০৫.১৯৯৩
০৬.০৬.১৯৯৩
১৬.০৯.১৯৯৩
১৮.০৯.১৯৯৩

ঘাকভন্দ্রনাি ফকিোাধ্যা

০৮.০৫.১৯৯৫

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন

২৪.০৭.১৯৯৫

সুভঙ্গর যানা

১৪.০১.১৯৯৬

সুভঙ্গর যানা

১৪.০১.১৯৯৬

সুতা বট্টাঘামন

০৪.০৩.১৯৯৬

বফভূবতভূলে ফকিোাকধ্যয ওিাাবতে: বফকেলোত্মও ভীিা
যরযাকভয ককে াস্যয

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
সুতা বট্টাঘামন

১৫.০৩.১৯৯৬
১২.০৪.১৯৯৬

ফবিভঘন্দ্র  যচনীওাি ফযদনরয উন্যা: এওটি তুরনামূরও
অধ্যন
নাযাে ককঙ্গাাধ্যাকয ঘঙাটকে:বফল  রূ
ওবফঘন্দ্র িয ঘক্রফতীয যঘনাফবরয াংগ্র  ভীিা
নৄযাতন ফাাংরা াবকতে প্রফাকদয অকেলে  প্রকাকমূল্যান
বুদ্ধকদফ ফসুয উন্যা: ভীিা
ঘণ্ডীদা ভস্যা এফাং ঘণ্ডীদা নাভাবিত বফববন্ন দাফবরয
যঘবতা বনেন 
ঘপ্রকভন্দ্র বভকত্রয ঘঙাটকে: চীফনদৃবষ্ট্  বেরূ

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী/উকভ
ঘডওা
রবত াভর/মবিওা ফসু
রবত াভর
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
বফকতাল দত্ত
সুঔভ মুকঔাাধ্যা

২৫.০৫.১৯৯৬
২৪.০৬.১৯৯৬
১১.০৬.১৯৯৬
২৬.০৮.১৯৯৬
১৩.০৯.১৯৯৬
২০.০৯.১৯৯৬

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

১১.১০.১৯৯৬
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১৭.০১.১৯৯৪
১৯.০৩.১৯৯৪
০৭.০৪.১৯৯৪
২৪.১১.১৯৯৪

অরেওো দত্ত
ঘওৌবওকুভায ঘখাল
াফন তী ঘবৌবভও
শ্রাফেী ার

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
মবিওা ফসু
সুভঙ্গর যানা
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী

২৮.০১.১৯৯৭
০২.০২.১৯৯৭
০৩.০২.১৯৯৭
২০.১১.১৯৯৭

সুতা বট্টাঘামন
সুভঙ্গর যানা
সুভঙ্গর যানা

০৩.১০.১৯৯৭
১৫.০৩.১৯৯৮
১১.০৪.১৯৯৮

অনন্যা ফরুা
বভত্রা াুঁতযা (দা)

যফীন্দ্রনাি  তিকফাবধনী বত্রওা
ওারকূট: চীফকনয বফবঘত্র রূকয অনুিানী বেী
ঘকাবফিদা ওবফযাচ: চীফনী  াবতেসৃবষ্ট্
াণ্ডুবরবয আকরাকও ঘল মন াকয (‘ঘতুযঙ্গ’ ঘিকও ‘ঘায
অধ্যা’) যফীন্দ্র-উন্যা: তাৎমন  বেমূল্য বফঘায
বক্ত ঘকট্টাাধ্যাকয ওােকৃবত
ফাসুকদফ ঘখাল: েবক্ত বযঘ, দাফবর  অন্যান্য যঘনা
দবিেফকঙ্গয ঘরাওাবতে  ঘরাওাংস্কৃবত: ঘিত্রভীিা বববত্তও
আকরাঘনা (সুিযফন  তৎাংরগ্ন অঞ্চর)
ভাকরতা ঘদফীয উন্যাক চীফনকঘতনা
উন্যাক বফববন্ন ভস্যায রূাকে যৎভানকয িন্দ্ব

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
মবিওা ফসু

২০.০৯.১৯৯৮
২০.১২.১৯৯৮

কিালকুভায ওভন ওায

অষ্ট্াদ তাব্দীয ফাাংরা াবকতে আধুবনওতায িান

বফকতাল দত্ত

১৬.০২.১৯৯৯

কযনাি দা
ঘওাবনূয ঘফকভ
ঘভৌ ঘক্রফতী
ঘদফািন বট্টাঘামন
প্রসূন ঘখাল
তনকুভায ভণ্ডর
বফওা ভণ্ডর
রক্লা বট্টাঘামন
বদা নাবপা ইরাভ
ইন্দ্রনীর ওাবিরার
বারী ঘদ (নভত্র)
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
সুভনা ভজুভদায
াধনকুভায াা
সুবিতা ঘন (দা)

যফীন্দ্রনাকিয কদ্যওবফতায াঠািয: াংওরন  মূল্যান
ভনাভঙ্গর ওাকে ভাচ  াংস্কৃবত
ঘচোবতভন ী ঘদফী: সৃবষ্ট্  মূল্যান
দরবৃত্ত ঙকিয ওবফ যফীন্দ্রনাি: প্রকাক  ওােবাফনা
ফাাংরা াবকতে আত্মওিনযীবতয উন্যা (১৮৭৩–১৯৭৩)
কেওায সুকফাধ ঘখাল: চীফনদৃবষ্ট্  বনভন ােবে
বরচানি মুকঔাাধ্যা: ওিাাবতে  তায রূবে
যরাকদফীয াবতেওকভন য মূল্যান
ভধ্যমৄককয ফাাংরা াবকতে মুরভান ওবফকৃবতয মূল্যান
ীকলন ন্দু মুকঔাাধ্যাকয উন্যাক চীফনদন ন
উবন তকওয প্রকন নাযীবফলও ভকনাববঙ্গ
ঘকাষ্ঠীচীফনবববত্তও ফাাংরা উন্যা
শ্রীঘন্দ্র ভজুভদায – চীফন  াবতে
তাযািকযয উন্যাক ইবতাকঘতনা
ভাকরতা ঘদফীয ঘঙাটকে: বফল  আবঙ্গকওয মূল্যবফঘায
(১৯৯৯ মন ি )
যফীন্দ্রযঘনা নৃতেবাফনা: াংওরন  বফকেলে
তাযািকযয উন্যাক নাযী: বফবঘত্রে  বফবষ্ট্ে
কৃষ্ণওভর বট্টাঘামন  ফাাংরা াবতে
তাযািকযয উন্যাক অিেচ ঘশ্রবে: এওটি ভীিা
যফীন্দ্রকীত াবকতে ি  বিও
াবফত্রী যা: চীফন  াবতে
প্রফাীয ঘঙাটকে: মূল্যান (যাভানি ম্পাবদত ফন ১৯০১১৯৪২)

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
সুনীরকুভায ছা
সুতা বট্টাঘামন
াংখবভত্রা ফকিোাধ্যা
মবিওা ফসু
যফীন্দ্রনাি ার
যফীন্দ্রনাি ার
সুতা বট্টাঘামন
সুনীরকুভায ছা
মবিওা ফসু
সুতা বট্টাঘামন
সুতা বট্টাঘামন
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
যফীন্দ্রনাি ার
সুতা বট্টাঘামন

১৫.০৫.১৯৯৯
২১.০৫.১৯৯৯
০৯.০৭.১৯৯৯
১২.১০.১৯৯৯
০১.০২.২০০০
০৩.০২.২০০০
০৩.০২.২০০০
০৪.০২.২০০০
১১.০২.২০০০
১৯.০৩.২০০০
০৯.০৪.২০০০
১৩.০৪.২০০০
১৬.০৬.২০০০
২৭.০৮.২০০০
০৩.০৯.২০০০

আরনা যা
যাভফার ঘতাবয
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
যফীন্দ্রনাি ার
আরনা যা
যফীন্দ্রনাি ার
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন

০৫.০২.২০০১
১১.০২.২০০১
১২.০২.২০০১
১২.০২.২০০১
১৯.০২.২০০১
০৭.০৪.২০০১
১৫.০৭.২০০১

অনা বফরা
ঘদফীদ দা
ঘকৌযপ্রন্ন ভণ্ডর

অনসূা ারদায
ভধুবভতা দা
বীষ্মকদফ মুকঔাাধ্যা
আনিককাার ফাকবদ
বফক্রভ বাং
ঘকৌতভ অবধওাযী
ঙবফ যওায
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বফবাওাবি ভণ্ডর
সুচাতা োনাবচন
(ফাকবঘ)
ঘদফাব মুঔাবচন
সুবচতকুভায বফরা
ফরুেঘন্দ্র দত্ত
নীরা ভজুভদায
ঘঔাওনকুভায ফাক
বভকত্রী ভারাওায
অচ াা
তন্দ্রা দানা
ভম্মদ ভচারুর াবভদ
ফরুে ঘকট্টাাধ্যা
যীতা ঘোটাবচন
স্বাতী ঠাকুয
িচকুভায ভণ্ডর
বরবওা াভি
ব্রতীন ঘদ
অনািফন্ধু ঘোটাবচন
অনা বফরা
নূনৄয ঘখাল
স্ববস্তওা যা
াবা ার
ফীো অবধওাযী
তশ্রী দা
অভতনে মুকঔাাধ্যা
যাবঔ মুকঔাাধ্যা
ফীবিওা
নাকভজুভদায(কখাল)
অকাওকৃষ্ণ ঘোটাবচন

ফাদর যওায: নাটও এফাং নাটেদন ন
যফীন্দ্রনাটকওয যফীন্দ্রকৃত ইাংকযবচ মূরানুকতে  সৃবষ্ট্

সুদী ফসু
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন

২৪.০৭.২০০১
২৮.০৭.২০০১

তাযািকযয ওিাাবকতেয ফাস্তকফয নযনাযী
যফীন্দ্রযঘনাফবর ম্পাদনায ইবতবৃত্ত
অনিত ভিফভন ন: চীফন  াবতে
বফভূবতভূলে মুকঔাাধ্যাকয ওিাাবতে: বফকেলোত্মও ভীিা
ওবফওিকেয ওাকে নৄযাকেয অনুযে  নফন সূযীকদয প্রবাফ
(ঐবতেকত  েবক্তকওবন্দ্রও)
বুদ্ধকদফ ফসুয উন্যা: ভীিা  মূল্যান
বফরবাযতী বত্রওা যফীন্দ্রপ্রঙ্গ (১৩৪৯-১৩৯৩ফঙ্গাব্দ)
বিভ যাঢ় অঞ্চকরয উবালা: এওটি ভীিা
সুকুভায যাকয ফাাংরা বালা: বাফনা  প্রকাক
ভানফতে  যফীন্দ্রনাি
ফবিভঘকন্দ্রয দৃবষ্ট্কত ঊনবফাং তাব্দীয ফাাংরা াবতে
যাকভন্দ্রসুিয: েবক্ত  াধনা
যবদন্দু ফকিোাধ্যা  তেবচৎ যাকয ঘকাকিা াবতে:
তুরনামূরও বফঘায
প্যাযীঘাুঁদ বভকত্রয াবতে: এওটি বালাতাবিও মূল্যান
ফাাংরা াবকতে নদীকওবন্দ্রও উন্যাকয আকরাঘনা
বযব্রাচও উভাপ্রাদ মুকঔাাধ্যা  তাুঁয ভ্রভোবতে
বক্ত ঘকট্টাাধ্যাকয ওবফকৃবত
যাঢ় অঞ্চকরয বনম্বাওন ম্প্রদাকয াধনা এফাং আনুলবঙ্গও
াবতে াংগ্র  মূল্যান
বফভর ওকযয ঘঙাটকে (১৯৪৩-১৯৯১): বেরূ বফঘায
নাটেওায বদবকন্দ্রঘন্দ্র ফকিোাধ্যা – এওটি ভীিা
যফীন্দ্রউন্যাকয টভূবভ: ভূবভওা  বফবষ্ট্ে
ওবফ  ওিাাববতেকওয আত্মস্মৃবতকত াবতেবাফনা 
াববতেও েবক্তত্ব: বফকেলে  ভীিা (১৩৫১-১৪০০)
নাটোঠে ভঞ্চাঠ: ‘বফচনন’  ‘যাচা’: যফীন্দ্রনাি  ম্ভু
বভকত্রয নাটেিান
প্যাবযকভান ঘনগুপ্ত: চীফন  াবতোধনা
াভবও বত্রওা আকরাবঘত বফষ্ণফ ওবফ  ওাে – এওটি
ভীিা (১৩০১-১৩৫০ ফঙ্গাব্দ)
সুনীর ককঙ্গাাধ্যাকয উন্যাক ইবতাকয েফায (২০০০
বিস্টাব্দ মন ি) : বফকেলে  মূল্যান

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
যফীন্দ্রনাি ার
ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
সুভঙ্গর যানা

২৮.০৭.২০০১
০২.০৮.২০০১
১২.০৮.২০০১
১৯.০৮.২০০১
০৯.০৯.২০০১

বফকতাল দত্ত
সুদী ফসু
অবরবা দািী
সুবভতা বট্টাঘামন
সুতা বট্টাঘামন
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
যাভফার ঘতাবয
মৃোরওাবি ভণ্ডর

২৬.০৪.২০০২
২০.০৬.২০০২
০৪.১০.২০০২
০৭.১০.২০০২
০৭.১০.২০০২
১৭.১১.২০০২
১৮.১১.২০০২
২৬.০৪.২০০২

অবরবা দািী
মবিওা ফসু
সুনীর ছা
সুতা বট্টাঘামন
সুনীর ছা

২৪.০১.২০০৩
২৪.০১.২০০৩
০২.০৩.২০০৩
১৭.০৩.২০০৩
২৯.০৩.২০০৩

আরনা যা
মবিওা ফসু
মবিওা ফসু
সুদী ফসু

২০.০৫.২০০৩
২৩.০৮.২০০৩
২০.০৯.২০০৩
২৮.০৯.২০০৩

আরনা যা

২৯.০৯.২০০৩

াংখবভত্রা ফকিোাধ্যা
সুদী ফসু

০৯.১১.২০০৩
১৭.০৪.২০০৪

সুতা বট্টাঘামন

২৫.০৪.২০০৪
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আফীয ওয

প্রািবভও ফাাংরা বিেগ্রকেয বফফতনন: বফদ্যাাকয ঘিকও
যফীন্দ্রনাি
রা কাঙ্গুবর
রীরারও বফরৄভঙ্গর যবঘত ‘শ্রীকৃষ্ণওেন ামৃতম্’ গ্রকেয মদুনিন
দা-কৃত ফঙ্গানুফাদ (বফরবাযতী াংগ্রক যবিত নৄবি-ম্পাদনা)
নফককাার যা
‚বফদ্যাসুিয‛ উাখ্যাকনয নানারূ: বফকেলে  তুরনামূরও
বফঘায
কযনাি দা
যফীন্দ্রনাকিয কদ্যওবফতায াঠািয: াংওরন  মূল্যান
সূমন কঔয ার
ফবিভঘন্দ্র  উবন তকওয ফাাংরা াভাবচও উন্যা:
তুরনামূরও বফঘায
ঘওাবনূয ঘফকভ
ভনাভঙ্গর ওাকে ভাচ  াংস্কৃবত
ঘদফমানী দা
ফােী যাকয াবতেকৃবত: এওটি মূল্যান
তুলাযওাবি মুকঔাাধ্যা
ওিাবেী যকভঘন্দ্র ঘন: এওটি ভীিা
যীো ভণ্ডর
ফীযভূভ ঘচরায ঘরাওাংস্কৃবত  ঘরাওাবতে
যাকচন্দ্রপ্রাদ
সুযাান বনফাযে আকিারন  উবন তকওয ফাাংরা াবতে:
মুকঔাাধ্যা
এওটি ভীিা
সুনীরকুভায ঘখাল
ফাাংরা বঘতন্যচীফনী াবকতে ফবেন ত ভাচবফফতনন  বফকেলে
ঘভৌ ঘক্রফতী
ঘচোবতভন ীকদফীয সৃবষ্ট্  মূল্যান
বভন ষ্ঠা ঘখাল
নকযন্দ্রনাি বভকত্রয ওিাাবকতে নাযীয স্বাবধওাযকঘতনায প্রওা
ভরকুভায ার
ঘদবাক  ফাাংরা নাটও: এওটি ভীিা
নবেন ভা োনাচী
ভকয ফসুয ঘঙাটককে বনম্নফককনয ভানুল: এওটি ভীিা
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা ঘকাষ্ঠীচীফনবববত্তও ফাাংরা উন্যা (১৯৪৭-১৯৯৭): প্রফেতা 
প্রওযে
শ্যাভরকুভায ঘকাস্বাভী
বঘতন্যচীফকনয বফববন্ন খটনায ঐবতাবওতা বফঘায
বদা নাবপা ইরাভ
ভধ্যমৄককয ফাাংরা াবকতে মুরভান ওবফকৃবতয মূল্যান
বারী ঘদ
উবন তকওয প্রকন নাযী বফলও ভকনাববঙ্গ
উত্তভকুভায যা
ওাচী আফদুর দুদ: চীফন  াবতোধনা
তনুশ্রী ঘনগুপ্তবভত্র
ফাভাকফাবধনী বত্রওা ভাচকঘতনা  াবতেপ্রঙ্গ
ধনি বট্টাঘামন
দরবৃত্ত ঙকিয ওবফ যফীন্দ্রনাি: প্রকাক  ওবফবাফনা
ভবিওা দাগুপ্ত
যফীন্দ্রনাি  বনফাকযয বঘঠি: এওটি াভবগ্রও মূল্যান (১৩৩১১৩৭৩)
চি বনা
নাটেওায ভকনাচ বভত্র: এওটি মূল্যান
ভধুবভতা দা
তাযাাংওকযয উন্যাক নাযীনফবষ্ট্ে  বফবঘত্রে
সুবিতা ঘন (দা)
ভাকরতা ঘদফীয ঘঙাটকে: বফল  আবঙ্গকওয মূল্যবফঘায
পারৃনী বট্টাঘামন
স্বাধীনতানফন বফ তকও ফাাংরা ওিাাবকতেয বিা, বিওতা
 বিও
ভম্মদ াবভভ
ফাাংরা উন্যাক ভঙ্গরওাকেয উাদান: বফকেলোত্মও ভীিা
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অভ্র ফসু

১৪.০৫.২০০৪

সুভঙ্গরা যানা

০১.০৬.২০০৪

সুদী ফসু

২৮.০৮.২০০৪

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
মৃোরওাবি ভণ্ডর

২৮.০৮.২০০৪
১৮.০৯.২০০৪

সুনীরকুভায ছা
সুবভতা বট্টাঘামন
াংখবভত্রা ফকিোাধ্যা
মৃোরওাবি ভণ্ডর
সুদী ফসু

১৩.০৯.২০০৪
০৯.০১.২০০৫
৩০.০১.২০০৫
১১.০২.২০০৫
০৪.০৩.২০০৫

সুনীরকুভায ছা
সুতা বট্টাঘামন
মবিওা ফসু
মবিওা ফসু
মবিওা ফসু
সুতা বট্টাঘামন

০২.০৪.২০০৫
১০.০৪.২০০৫
১১.০৪.২০০৫
১৭.০৪.২০০৫
০৬.০৫.২০০৫
০৫.০৬.২০০৫

সুভঙ্গর যানা
সুনীর ছা
সুতা বট্টাঘামন
যফীন্দ্রনাি ার
সুদী ফসু
াংখবভত্রা ফকিোাধ্যা
অভ্র ফসু

১৯.০৬.২০০৫
০৯.০৭.২০০৫
২৩.০৭.২০০৫
২৩.০৭.২০০৫
২৪.০৭.২০০৫
২৯.০৮.২০০৫
১৪.০২.২০০৬

অভ্র ফসু
যাভফার ঘতাবয
সুতা বট্টাঘামন
অভরকুভায ার

২১.০৩.২০০৬
২০.০৫.২০০৬
১৫.০৭.২০০৬
০৩.০৮.২০০৬

অভ্র ফসু

২৭.০৮.২০০৬

ঘাভা আঘামন
বা বফরা
বফরবচৎ মুঔাচী
নীরা ভজুভদায
ঘভখনাদ ঘখালার
াবওচাভিযী ঘঘৌধুযী
অনসূা ারদায
ভানকফন্দ্রনাি াা
ফরযাভ ঘখাল
ফি বওফতন
শ্রাফেী ফসু
ঘদফাঙ্গন ফসু
সুবাল মুঔাচী
দীাবেতা বট্টাঘামন
ভধুঙিা ঘঘৌধুযী
প্রেফকুভায বকবয
ওারীিয ঘখাল
ািন ঘনগুপ্ত
সুচাতা ঘক্রফতী
বরবওা াভি
সুনিা বভত্র
ফাপ্পা ঘখাল
তুবরকযঔা কাঙ্গুবর
ফরুে ঘকট্টাাধ্যা
ম্পদকুভায বট্টাঘামন
তুলায টুা
িচকুভায ভণ্ডর

ফাাংরা ঘরাওমাত্রা  অভীা অিীা নাকটয াভাবচও 
াববতেও: মূল্য ভীিা  মন াকরাঘনা
ঊনবফাং তকও ফাাংরা াবকতেয ইবতাঘঘন া
উবন তকওয ফাাংরা উন্যাক বফফা: াভাবচও ঘপ্রবিত 
ন্যাবও দৃবষ্ট্কওাে
বফভূবতভূলে ফকিোাধ্যাকয ওিাাবকতে বফকেলোত্মও ভীিা
সুবাল মুকঔাাধ্যাকয ওবফতা ওরাকৃবত
যফীন্দ্রযঘনা বফষ্ণফ ওবফ  ওবফতা: নৄনঃাঠ  ভীিা
যফীন্দ্ররঘনা নৃতেবাফনা: বফকেলে  ভীিা
ফাাংরা াবকতেয নতুন াংরূ ফাাংরা বঘত্রনাটে: বফকেলে 
মূল্যান (১৯৫৫-২০০৩)
অতীন ফকিোাধ্যাকয উন্যাক চীফনফাস্তফতা (২০০৫ মন ি
উন্যা অফরম্বকন)
ফাাংরা াবকতে াস্যযকয ধাযা বফযাভ ঘক্রফতীয দান
যফীন্দ্র-উন্যাকয বালা: বরীকত মন াকরাঘনা
বযঘযে ফকিোাধ্যাকয চীফন  ওভন
যফীন্দ্রনাি  ব.এপ.এন্ড্রুচ: াযস্পবযও ম্পকওনয মূল্যান
বফাং তাব্দীয ফাাংরা ককে ম্পকওনয বফবঘকত্রে ভানুল 
ভনুকেতয প্রােী: এওটি ভীিা
াবতোধও ব্রকচন্দ্রনাি ফকিোাধ্যাকয াবতেঘর্চ্না: আকরাঘনা
 বফকেলে
যফীন্দ্র-উন্যা ভাকরাঘনায ধাযা: ভীিা  মূল্যান (১৯৪১১৯৬১)
প্রাকআধুবনও ফাাংরা াবকতে চীবফওা: এওটি অনুিানী ভীিা
বর াববতেও ভকনাযিন বট্টাঘামন : চীফন  ওভন
উকন্দ্রবওকায যাকঘৌধুযীয াবতে  বেকৃবত: এওটি ভীিা
প্যাযীঘাুঁদ বভকত্রয াবতে: এওটি বালাতাবিও মূল্যান
যফীন্দ্রাবকতে প্রে: এওটি মূল্যান
শ্যাভর ককঙ্গাাধ্যাকয ঘঙাটকে: বফল  প্রওযে
উবন তকওয ফাাংরা আখ্যানওাকে নাযী: বফবঘত্রে  বফকেলে
যফীন্দ্রবাফনা ভানফতে
ভধ্যমৄকক ফাাংরা াবকতে ইরাভী ধাযা – বফকেলোত্মও ভীিা
তাযািয ফকিোাধ্যাকয গ্রাভকওবন্দ্রও উন্যাকয প্রওযেবফঘায
যবদন্দু ফকিোাধ্যা  তেবচৎ যাকয ঘকাকিা কে:
তুরনামূরও বফঘায
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সুদী ফসু

২৭.০৪.২০০৭

সুভঙ্গর যানা
অবভত্রসূদন বট্টাঘামন

৩০.০৩.২০০৭
০২.০৪.২০০৭

ঘকাবওানাি যাকঘৌধুযী
অভরকুভায ার
আরনা যা
আরনা যা
অভরকুভায ার

১০.০৪.২০০৭
১৬.০৪.২০০৭
২২.০৪.২০০৭
১৭.০৫.২০০৭
১৭.০৬.২০০৭

বনভন রকুভায ভণ্ডর

১৭.০৯.২০০৭

বনভন রকুভায ভণ্ডর
অভ্র ফসু

৩০.০৯.২০০৭
১১.১০.২০০৭

অভ্র ফসু
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
মৃোরওাবি ভণ্ডর

০৪.১১.২০০৭
০১.০২.২০০৮
০২.০২.২০০৮

সুদী ফসু

০৩.০২.২০০৮

অভ্র ফসু

০৩.০২.২০০৮

অবভত্রসূদন বট্টাঘামন
অভরকুভায ার
অভরকুভায ার
অবরবা দািী
মৃোরওাবি ভণ্ডর
অভ্র ফসু
বনভন রকুভায ভণ্ডর
সুতা বট্টাঘামন
সুভঙ্গর যানা
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
মৃোরওাবি ভণ্ডর

১০.০২.২০০৮
১০.০২.২০০৮
১০.০২.২০০৮
১৭.০২.২০০৮
০৩.০৩.২০০৮
০৬.০৩.২০০৮
০৬.০৩.২০০৮
০৮.০৩.২০০৮
২৭.০৭.২০০৮
২৭.০৭.২০০৮
০২.০৮.২০০৮

নূনৄয ঘখাল
বনবভন বত োনাচী
অভতনে মুঔাবচন
ফীো অবধওাযী
ঘিন কুণ্ডু
ঘওৌকলী োনাবচন
প্রদী বফরা
ফীবিওা নাকভজুভদায
অমৃতা বট্টাঘামন
ঘৌকত মুকঔাাধ্যা
সুভি মুঔাচী
রবব্রত ঘকাস্বাভী
াযবভতা বভত্র
ীমল ঘািায
বফত্র ওাযপা
ভরকুভায ার
ইন্দ্রানী ঘকাস্বাভী
ঘদফরীনা দারার
সুকরঔা যাকঘৌধুযী
অেন া কাঙ্গুবর
নৄকিন্দুবফওা ফাক
বস্দগ্ধতা ছা

যাঢ় অঞ্চকর বনম্বাওন ম্প্রদাকয াধনা এফাং আনুলবঙ্গও
াবতোংগ্র  মূল্যান
যফীন্দ্রনাকিয ‚কীতবফতান‛এয াংওরন  বফন্যা: স্রষ্ট্ায
অববপ্রা
নাটোঠ – ভঞ্চাঠ – বফচনন  যাচা – যফীন্দ্রনাি  ম্ভু
বভকত্রয নাটেিান
যফীন্দ্র-উন্যাক টভুবভ: গুরুত্ব  বফবষ্ট্ে
ঘঙঘবিকয দাঙ্গা, ঘদবাক: ফাাংরা উন্যাকয দনকে
নাটেওায ঘবরভ আরাবদন – সৃচন  বাফনায স্বাতন্ত্র্ে
ওভরাওাি বট্টাঘাকমন য চীফন  ওভন াধনা: তথ্যানুিান 
াববতেও মূল্যান
াভবও বত্রওা আকরাবঘত বফষ্ণফ ওবফ  ওাে: এওটি ভীিা
(১৩০১-১৩৫০ ফঙ্গাব্দ)
বনফন াবঘত ফাাংরা উন্যাক বফফাবফকচ্ছদ প্রঙ্গ: এওটি
মন াকরাঘনা (১৯৫৫-২০১০)
ভওাকরয ঘপ্রিাকট ভওারীন বত্রওা: াভবগ্রও মূল্য
ঘভাবত ঘকট্টাাধ্যাকয নাটও: এওটি মন াকরাঘনা
ভাকরতা ঘদফীয ঘঙাটককে নাযী: এওটি াভবগ্রও মূল্যান
(২০০০ বিস্টাব্দ মন ি প্রওাবত ঘঙাটকে অফরম্বকন)
যফীন্দ্রওাকে আখ্যানপ্রকাক  বেরূ
ঙ্খ ঘখাকলয ওবফতা াভাবচও অববখাত  প্রবতফাদ (২০১১
মন ি)
ভাকরতা ঘদফীয ওিাাবকতে বনম্নফককনয ভানুল: এওটি াভবগ্রও
মন াকরাঘনা
ঘদবফবাক  ফাাংরা নাটও – এওটি ভীিা
ফাগাবর ভবরায উর্চ্বিা এফাং ভবরা যবঘত াবকতে
উর্চ্বিায প্রবতপরন
যফীন্দ্র উন্যাকয নাযীঘবযকত্রয াযস্পবযও ম্পওন: এওটি
মূল্যান
নফনীতা ঘদফককনয ঘঙাটককে নাযীচীফকনয ভূবভওা (২০১০
মন ি)
ফাাংরা ওবফতা াভাবচও ারাফদকরয বঘহ্ণ: ১৯৫০-২০০০
(বনফন াবঘত ভবরা ওবফ)
উবন তকও ফাাংরা ওাকে যাধাকৃষ্ণ ওিা
ভধ্যমৄকী চীফনীাবকতেয ধাযা ীতাঘবযত্র  বতাগুেওদম্ব:
মূল্যান এফাং ঐবতাবও গুরুত্ব বফঘায
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সুনীরকুভায ছা

২১.০৮.২০০৮

আরনা যা

২৮.০৮.২০০৮

আরনা যা

২৯.০১.২০০৯

মবিওা ফসু
যফীন্দ্রনাি ার
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
বভরনওাবি বফরা

২৮.০৩.২০০৯
০২.০৯.২০০৯
২০.১২.২০০৯
২০.১২.২০০৯

সুদী ফসু

২১.১২.২০০৯

বফরবচৎ যা

০৩.০১.২০১০

বভরনওাবি বফরা
বনভন রকুভায ভণ্ডর
বনভন রকুভায ভণ্ডর

০৩.০১.২০১০
১৯.০২.২০১০
২০.০৬.২০১০

অভরকুভায ার
অেন া যা

২০.০৬.২০১০
২০.০৬.২০১০

বনভন রকুভায ভণ্ডর

২১.০৬.২০১০

মবিওা ফসু
অেন া যা

২২.০৬.২০১০
২৭.০৬.২০১০

মৃোরওাবি ভণ্ডর

২৭.০৬.২০১০

অেন া যা

২৭.০৬.২০১০

অেন া যা

২৮.০৬.২০১০

অেন া যা
অেন া যা

২৮.০৬.২০১০
০২.০৭.২০১০

যাকচন্দ্রপ্রাদ
মুকঔাাধ্যা
ভনাভী ফসু
বনযতা মুঔাচী
ওনওরতা াা
বাংবও দা
আফীযা ঘনগুপ্ত
বনর যা
সুদীপ্ত াউ
ফনানী দলুই
দীনফন্ধু ভণ্ডর
যিনা বট্টাঘামন
বাস্কয ঔাুঁড়া
ঘদফব্রত কুনুই
ীতাযাভ ভণ্ডর
গুরুপ্রাদ দা
বভন ষ্ঠা ঘক্রফতী
ঘভৌসুভী দা
বযা মুঔাচী
অেন ফ ভবিও
ঘভানাবরা দা
বযঘন্দ্র দা
বচবনা যা
যভা ার
মাদকফ আঘামন
ইবিযা ভিায
ঘভৌসুভী বট্টাঘামন

সুযাান বনফাযে আকিারন  উবন তকওয ফাাংরা াবতে:
এওটি ভীিা
দুই ফাাংরায বফ তকওযফাাংরা াবকতেয ইবতাঘঘন া: ভীিা
 মূল্যান
ভানকুভাযী ফসুয চীফন  সৃবষ্ট্: এওটি ভীিা
ঠাকুযফাবড়য ভবরাকদয স্মৃবতওিা: াভবগ্রও মন াকরাঘনা
যফীন্দ্রত্রাফরীকত ব্রহ্মঘমন াশ্রভ  বফরবাযতী প্রঙ্গ: এওটি
মন াকরাঘনা
আনিকভরা প্রওাবত ফাাংরা ওবভও: মূল্যান  ভীিা
(১৯৭৫-১৯৯০)
যফীন্দ্রনাকিয কে: বালাকত ভীিা
ভাওনফাদী যফীন্দ্রফীিে: এওটি াভবগ্রও মূল্যান
ফাগাবর ভবরাকদয প্রফকি বফলনফবঘত্রে: এওটি মন াকরাঘনা
(১৮৬০-১৯৩২)
বফাং তাব্দীয ঘল বতন দকওয বনফন াবঘত ফাাংরা উন্যাক
গ্রাভচীফকনয রূািয: এওটি ভীিা
স্বাধীনতানফন বতন দকওয ওরওাতা  ফাাংরা ঘকাকিা ওাববন
ফাাংরা াাংবয আকিারন: প্রাবপ্ত  অপ্রাবপ্ত – এওটি ভীিা
ফীযভূকভয ঘরাওাবকতে আিন াভাবচও ঘপ্রিাট:
ঘিত্রভীিাবববত্তও মন াকরাঘনা
ফাাংরা াবতেভাকরাঘও সুকফাধঘন্দ্র ঘনগুপ্ত: ভীিা  মূল্যান
তাযাাংওকযয উন্যাক ঘরৌবওও উাদান
ফাগাবর নাযীয স্মৃবতওিা যফীন্দ্রনাি
ওভরকুভায ভজুভদাকযয উন্যাকয বফল  রূ
বকবযফারা ঘদফীয াবতেওভন : এওটি াভবগ্রও মূল্যান
প্রবতবা ফসুয উন্যাক ঘপ্রভনফবঘত্রে: এওটি মূল্যান
ফাাংরা বর নাটোবকতে বরবিায ভূবভওা (১৯৯০-২০১০):
ভীিা  মন াকরাঘনা
ফাাংরা ওিাাবকতে উত্তযফকঙ্গয যাচফাংী চীফন: অনুিান 
বফকেলে
বফকফওানকিয ভওাকর প্রওাবত উকিাধন: এওটি ভীিা
যফীন্দ্রনাকিয নৃতেনাটে: উৎ  রূািয
অবভভূলে ভজুভদাকযয কে: বফল  প্রওযে
সুকযঘন্দ্র ভাচবত ‘াবতে’ বত্রওায াবতেবফলও
প্রফিাফবর: ভীিা  আকরাঘনা
ফাাংরা নৄবিয নৄবিওা ভাচবঘত্র: এওটি বফকেলে
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সুদী ফসু

০৬.০৭.২০১০

সুদী ফসু

১৬.১২.২০১০

সুবভতা বট্টাঘামন
শ্রীরা ফসু
অভ্র ফসু

১৬.১২.২০১০
১৬.১২.২০১০
১৬.১২.২০১০

বফরবচৎ যা

১৬.১২.২০১০

অভরকুভায ার
শ্রীরা ফসু
শ্রীরা ফসু

১৮.১২.২০১০
১৮.১২.২০১০
১৮.১২.২০১০

মৃোরওাবি ভণ্ডর

১৮.১২.২০১০

বফরবচৎ যা
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
বভরনওাবি বফরা

১৮.১২.২০১০
১৮.১২.২০১০
১৮.১২.২০১০

সুদী ফসু
অভরকুভায ার
অভরকুভায ার
বফরবচৎ যা
শ্রীরা ফসু
সুবভতা বট্টাঘামন
যীতা ঘভাদও

১৯.১২.২০১০
১৯.১২.২০১০
১৯.১২.২০১০
১৯.১২.২০১০
০২.০৫.২০১১
০৩.০৫.২০১১
০৩.০৫.২০১১

বভরনওাবি বফরা

০৩.০৫.২০১১

বফরবচৎ যা
আরনা যা
যীতা ঘভাদও
সুদী ফসু

০৩.০৫.২০১১
০৫.০৫.২০১১
০৫.০৫.২০১১
০৬.০৫.২০১১

অেন া যা

০৬.০৫.২০১১

প্রফীযকুভায ভণ্ডর
ত্রকরঔা নাি
ঘৌকরাভী যা
ভবেকুিরা ফসু
াবগ্নও দাগুপ্ত
অাংরভান ঠাকুয
ভধুবভতা াুঁতযা
ফাভাদ কুণ্ডু
মুন্সী ভম্মদ ইফুর
আকভদ
ঘভৌসুভী দত্ত
ভবেওা াা
শ্রীবনফা ঘখাল
ঘভানাবরা ার
াংখবভত্রা ঘখাল
শ্রাফিী ান
াভসুন বনায
াযবভতা ঘখাল
কৃবষ্ট্শ্রী বট্টাঘামন
ঘন্দ্রকঔয ারদায
প্রেফকুভায াা

(বফরবাযতীকত যবিত বনফন াবঘত নৄবি অফরম্বকন)
ফবিভঘকন্দ্রয উন্যাক ভধ্যমৄকী মূল্যকফাধ  ভানবওতা
ফাাংরা াবকতে নীর বফকদ্রাকয প্রবাফ (১৮৬০-২০০০) :
ভীিা  আকরাঘনা
বদ মুস্তাপা বযাকচয উন্যাক স্বাধীনতা-উত্তযওাকর
বযফবতনত গ্রাভচীফন
ফাাংরা ওিাাবকতে াবফত্রী যা  সুকরঔা ান্যার: ভীিা 
মন াকরাঘনা
বনফন াবঘত ভনাভঙ্গর ওােসূকত্র ভধ্যমৄকী ফাাংরায াভাবচও
ইবতা অনুিান: এওটি মন াকরাঘনা
বফরবাযতী গ্রেনবফবাককয গ্রেবনভন াে াংস্কৃবত: ইবতবৃত্ত 
মূল্যান (১৯২৩-২০০১)
‘বফবঘত্রা’ বত্রওা াবতেপ্রফি: ভীিা  মন াকরাঘনা
বফ তকও বনফন াবঘত ফাাংরা উন্যাক ‘উবন তও’-এয
প্রবতপরন: মন াকরাঘনা  মূল্যান
বিভফকঙ্গয আিন াভাবচও  যাচননবতও বফফতনকনয ঘপ্রবিকত
াধন ঘকট্টাাধ্যাকয ওিাাবতে (১৯৭০-২০০০): এওটি
ভীিা
স্বপ্নভ ঘক্রফতীয ঘঙাটকে: বফল  আবঙ্গও
অবভভূলে ভজুভদাকযয বনফন াবঘত উন্যাক বফববন্ন প্রফেতা
বফ তকও ভনাভঙ্গর ওাে ভাকরাঘনায ইবতা
বফ তকওয ফাাংরা ওবফতা যাধাকৃষ্ণওিা (১৯৫১-২০০০):
াভবগ্রও মূল্যান
দুই দকওয বনফন াবঘত ফাাংরা উন্যাক নাযী  নাযীকত্বয
নৄনবনন ভন াে: ভীিা  মূল্যান (১৯৯০-২০১০)
ভধ্যমৄককয ফাাংরা াবতোধনা ফধন ভান ঘচরায অফদান:
াভবগ্রও মন াকরাঘনা
বনফন াবঘত ফাাংরা উন্যাক মুবরভ নাযী ঘবযকত্রয অফস্থান
(১৮৬৫-২০০০)
ফাগাবর ঘঘতনা ‘াবিবনকওতন’: মন াকরাঘনা  মূল্যান
ফাগাবর ভবরা ন্যাবওকদয ওরকভ নাযীয স্ববনবনযতা (১৯৪৭২০০০)
ঘায দকওয ফাাংরা উন্যাক ওরওাতা (১৯৪০-১৯৭৯): এওটি
মন াকরাঘনা
‘াবতে-বযলৎ-বত্রওা’ প্রাঘীন  ভধ্যমৄক প্রঙ্গ: ভীিা 
মূল্যান (১৩০১-১৩৫০)
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সুবভতা বট্টাঘামন
সুদী ফসু

০৬.০৫.২০১১
০৭.০৫.২০১১

সুবভতা বট্টাঘামন

০৭.০৫.২০১১

যীতা ঘভাদও

০৭.০৫.২০১১

অেন া যা

০৭.০৫.২০১১

ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা

০৭.০৫.২০১১

সুদী ফসু
বফরবচৎ যা

০৭.০৫.২০১১
০৭.০৫.২০১১

মৃোরওাবি ভণ্ডর

০৭.০৫.২০১১

অভ্র ফসু
যীতা ঘভাদও
সুদী ফসু
বনভন রকুভায ভণ্ডর

০৭.০৫.২০১২
০৭.০৫.২০১২
০৮.০৫.২০১১
০৮.০৫.২০১১

বফরবচৎ যা

০৮.০৫.২০১১

বনভন রকুভায ভণ্ডর

০৮.০৫.২০১১

যীতা ঘভাদও

০৮.০৫.২০১১

ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা
মৃোরওাবি ভণ্ডর

০৮.০৫.২০১১
০৮.০৫.২০১১

সুবভতা বট্টাঘামন

১০.০৫.২০১১

বভরনওাবি বফরা

১০.০৫.২০১১

সুবভত ভাবচ
ঘন্দ্রানী মুঔাচী
মৃোর ফীযফাংী
অনসূা ারদায
নফন া মুকঔাাধ্যা
ািন াযবি নিী
সুভন দা
স্বনকুভায ণ্ডা
যাভানুচ মুঔাচী
বওরাবত াা

যভা দা
বভঠুনকুভায ঘদ
ঘভাঃ াইফুজ্জাভান

ফাাংরা ওিাাবকতে ঘতবাকা আকিারকনয প্রবতপরন
বনফন াবঘত ভঙ্গরওাে অফরম্বকন ভধ্যমৄককয দাম্পতেম্পওন: এওটি
ভীিা
ভঙ্গরওাকে নৄযােপ্রঙ্গ: অনুিান  বফকেলে
যফীন্দ্রযঘনা নৃতেবাফনা: বফকেলে  াংওরন
বতবয ঘিকও ত্তয দকওয ফাাংরা ওবফতা বফলাকদয উদ্ভা:
বনফন াবঘত প্রঙ্গ (ওবফ  ওাে)
ঘরাওাংস্কৃবতয ঘপ্রিাকট হুকবর ঘচরায বওাংফদবি  আঞ্চবরও
ইবতা: ঘিত্রভীিাবববত্তও মন াকরাঘনা
যফীন্দ্র ঘঙাটককেয াঠািয, রূািয  বালািয
অীভ যাকয ওিাাবতে: াভবগ্রও মূল্যান
ব্রাহ্ম বযকপ্রবিত  যফীন্দ্র-াবতে
বিভফকঙ্গয ভওারীন আিন াভাবচও  যাচননবতও অফস্থায
ঘপ্রবিকত ভকয ভজুভদাকযয বনফন াবঘত উন্যা: এওটি
মন াকরাঘনা
ঘওাঘবফায ঘচরায স্থাননাভ: ভাচবালাতাবিও অধ্যন
যফীন্দ্রওবফতায স্বকৃত অনুফাকদ বঘত্রওকেয রূািয
ফাাংরাকদকয নাটকও ‘বনম্নফকন’ (১৯৭১-২০০০): ভীিা 
মূল্যান
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যীতা ঘভাদও
যীতা ঘভাদও

১৩.০৫.২০১১
১৩.০৫.২০১১

বভরনওাবি বফরা
আরনা যা
সুদী ফসু

০২.০৭.২০১১
১১.০৮.২০১১
২২.১২.২০১১

বভরনওাবি বফরা

২৩.০২.২০১২

অভ্র ফসু
বভরনওাবি বফরা
অভ্র ফসু
মৃোরওাবি ভণ্ডর

১০.০৫.২০১২
১২.০৫.২০১২
১২.০৫.২০১২
১৪.০৬.২০১২

অবরবা দািী
অভ্র ফসু
ভানকফন্দ্র মুকঔাাধ্যা

১৭.০৬.২০১২
১৭.০৬.২০১২
২৪.০৮.২০১২

