বুড়াশিব প্রকািনা কর্তক
ৃ প্রকাশির্ গ্রন্থমালা
ক্রশমক
নং

গ্রন্থন্থর নাম

ললখক/সংগ্রাহক/সংকলক

প্রথম প্রকাি

ভগবান ব্রজানন্থের মর্ৃয লীলা কালীন সমন্থে রশির্
ভূ মানে সরস্বর্ী
১৩৩০ সন
শ্রীমৎ গনপশর্ লেব
১৩৩৮ সন
শ্রীমৎ গনপশর্ লেব ট্রান্সন্থলন্থেে বাই শ্রী ১৯৬৭ শখিঃ
প্রাণকুমার ভট্টািার্যযৃ
প্রকািক শ্রীমৎ লগাশবোনে
১৩৮৪ সন
শ্রী িিীন্দ্র নারােণ রাে
৩রা ফালগগুন ১৩৭১ সন
শ্রী বরো সুের লভৌশমক
বুদ্ধন্থেব
কাশর্ৃক ১৩৭২ সন
শ্রী শিত্তরঞ্জন োস রাে

১.
২.
৩.

বুড়াশিব মাহাত্ম্য
লীলা পশরিে (বাংলা)
লীলা পশরিে (ইংন্থরজী)

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

১২.
১৩.

ভজন রত্নমালা
শ্রীশ্রী গুরুভজন
শ্রীশ্রী ব্রজানে ভজন
শ্রী গুরুর ভজন
ব্রজানে ভজন
শিবরাত্রি মহাব্রর্
ব্রজানন্থের অন্থটাত্তর ির্নাম
গীর্মালয
শ্রী শ্রী ব্রজানে সর্যনারােন্থণর
পাাঁিাশল
The omnipotent
অমতর্ সাগর

১৪.
১৫.
১৬.

গুরুধাম পত্রিকা (১০টে খন্ড)
অঘযম
ৃ
লীলা পশরিে গীশর্

গুরুধাম, কলকার্া
কুমার

১৭.
১৮.
১৯.
২০

র্যুগাবর্ার শ্রীশ্রী ব্রজানেস্মরণমগ্
শ্রীশ্রী ব্রজানোটকমগ্
আত্ম্সমপনৃ লতাি
শ্রীশ্রী ব্রজানে প্রসত্রত

২১.

গুরু েিনৃ

২২.

ব্রজানে আশবভৃাব নােক

রামকতষ্ণ পাল
কুমার
পুশলন
৩২ন্থি শ্রাবণ ১৩৪৫ সন
শ্রী সুিীল রাে লিৌধুরী
২৯ন্থি মাঘ, ১৩৬৬ সন(শুক্রবার)
ভগবান ব্রজানন্থের শর্ন্থরাধান পরবর্ী সমন্থে রশির্
সম্পােনা শ্রী সুনীল শবশ্বাস
৩০ লি কাশর্ৃক ১৩৯৯ সন ১৬ ই নন্থভম্বর ১৯৯২
শরিঃ লসামবার
শ্রীমৎ রন্থমিানে ও লরণুকা মাই
শবিঃদ্রিঃ র্যশে কান্থরা লকান শিষয সংগ্রহ কন্থর থান্থক
র্াহন্থল আমান্থের শেন সংরক্ষন্থণর জনয E-mail:

১১.

শ্রী রমণী লমাহন োস
শ্রীমৎ রন্থমিানে
প্রকািক শ্রীমৎ বলানে

-

-

২ে সংস্করণ ১৯৬৯ শরিঃ
রথর্যািা ২৮ লি আষাঢ় ১৩৯৮ সন ১৩ই জুলাই
১৯৯১ শরিঃ িশনবার
১ম সংখযা মাঘী পূশণমা
ৃ ১৩৭৬ সন লথন্থক
শিবির্ু েৃ িী ১৩৪৫ সন
২৯ন্থি মাঘ, ১৩৬৬

২৩
২৪.
২৫.
২৬.
২৭.

ব্রজানে পরন্থমশ্বর স্বেং (৪টে
খন্ড)
ঠাকুন্থরর র্ারক ব্রহ্মনাম ও
ব্রজানেস্মরণম
ভগবান ব্রজানন্থের লবেবাণী ও
আমার ঠাকুর
শ্রীপরন্থমশ্বরামতর্

শ্রী সুশবমল কাশি মজুমোর

ব্রজানেন্থক শনন্থে ললখা একটে
গ্রন্থ

শ্রীমৎ রন্থমিানে

ক্ষমাপরানে সরস্বর্ী
ক্ষমাপরানে সরস্বর্ী
রাজীব কুমার বমণৃ

rajeebbarman91@gmail.com
মাঘী পূশণমা
ৃ ১৪ই ফালগগুন ১৪০৮ সন ২৭ লি
লফবগরুোরী ২০০২ শরিঃ
রথর্যািা ২৫ লি আষাঢ় ১৪২০ সন১০ই জুলাই ২০১৩
শরিঃ
গুরুপূশণমা
ৃ ২৭ লি আষাঢ় ১৪২১ সন ১২ই জুলাই
২০১৪ শরিঃ
মহাশিবরাত্রি ১৫ই ফালগগুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১লা মািৃ
২০২২ শরিঃ
শবিঃদ্রিঃ র্যশে কান্থরা লকান শিষয সংগ্রহ কন্থর থান্থক
র্াহন্থল আমান্থের শেন সংরক্ষন্থণর জনয E-mail:
rajeebbarman91@gmail.com

