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Sl. No. Accession No. Author(s) Title of the Book Price (₹) 

1 1 কা- আে ােনাভা ি - বান গাদ লিভন ি - বােতাভি  ভারতবেষর ইিতহাস   

2 2 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারতবেষর ইিতহাস (ি িতয় খ ) 32 

3 3 বস  কুমার দাস াধীনতা সং ােম মিদনীপুর (ি তীয় খ ) 30 

4 4 বস  কুমার দাস াধীনতা সং ােম মিদনীপুর (ি তীয় খ ) 30 

5 5 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

6 6 বস  কুমার দাস াধীনতা সং ােম মিদনীপুর ( থম খ ) 30 

7 7 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (ি তীয় খ ) 32 

8 8 ফু  কুমার চ বিত ই উেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯১৯) 42 

9 9 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

10 10 ভাতাং  মাইিত ভারেতর ইিতহাস পির মা ( াচীন যুগ) 25 

11 11 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস ( থম খ ) 30 

12 12 অতুল চ  রায় ভারেতর ইিতহাস (ি তীয় খ ) 30 

13 13 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা ( থম খ ) 32 

14 14 ভাতাং  মাইিত ই উেরােপর ইিতহােসর পকথা 32 

15 15 ভাত কুমার মুেখাপাধ ায় রামেমাহন ও তৎকািলন সমাজ ও সািহত  55 

16 16 গৗতম ভ  মুঘল যুেগ কৃিষ অথনীিত ও কৃষক িবে াহ 38 

17 17 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত (ি তীয় খ ) 23 

18 18 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারতর ( থম খ ) 22 

19 19 দব সাদ চৗধুরী আধুিনক যুেগ পূব এিশয়ার সংি  ইিতহাস 20 

20 20 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 30 

21 21 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 30 

22 22 সুজাত ভ  ও কুনাল চে াপাধ ায় াচীন যুেগ সমাজ ও সং ৃ িত 36 

23 23 ই উেরাইল এন াইন আিফম যু  থেক সং ৃ িত   

24 24 দব সাদ চৗধুরী আধুিনক যুেগ পূব এিশয়ার সংি  ইিতহাস 20 

25 25 র াবলী চে াপাধ ায় ও গৗতম িনেয়াগী ভারত ইিতহােস নারী 40 

26 26 অমেলশ ি পাঠী ভারেতর মুি  সং ােম চরমপ ীপব 30 

27 27 অমেলশ ি পাঠী ভারেতর মুি  সং ােম চরমপ ীপব 30 

28 28 কুনাল চে াপাধ ায় তভাগা আে ালেনর ইিতহাস 20 

29 29 কাি  স  সন  দি ণ পি মবে র ইিতহাস-মধ যুগ 25 
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30 30 ম ু চে াপাধ ায় িমক ন ী – সে াষ কুমারী 8 

31 31 িচয়ান – পাজান চীেনর সংি  ইিতহাস   

32 32 বদর উি ন ওমর িচর ায়ী বে াব  ও বাংলােদেশর কৃষক 12 

33 33 ড: গৗরপদ চে াপাধ ায় আধুিনক পি ম এিশয়ার ইিতহাস 30 

34 34 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 35 

35 35 কল াণ চৗধুরী ভারত িজ াসা ( থম খ ) 40 

36 36 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 35 

37 37 ভাতাংশূ মাইিত ভারত ইিতহাস পির মা 25 

38 38 K. S. Latourette The History of Japan 52 

39 39 অতুলচ  রায় ভারেতর ইিতহাস (ি তীয় খ ) 45 

40 40 K. C. Chaudhuri The Middle Ages 30 

41 42 K. C. Chaudhuri History of Greece   

42 43 িকরণ চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা ( াচীন যুগ) 50 

43 44 অতুলচ  রায় আধুিনক ই উেরােপর ইিতহাস 45 

44 45 Kalyan Ku. Ganguli Howrah in Perspective 12 

45 46 গৗতম চে াপাধ ায় িব  িমক আে ালেনর গাড়ার কথা 3 

46 47 িচ র ন দাস মিদনীপুের ব িবক ইিতহাস 2 

47 48 পু  অিধকারী রণীয় যাঁরা 2 

48 49 প ানন রায় কাব তীথ দাসপুেরর ইিতহাস 6 

49 50 মিদনীপুর ইিতহাস রচনা সিমিত শহীদ রে  িস  মিদনীপুর   

50 51 শ ামা সাদ বসু ওয়াহিব থেক িখলাফৎ 7 

51 52 নের কৃষ িসংহ বাংলার অথৈনিতক জীবন 15 

52 53 ভাতাংশূ মাইিত ই উেরােপ ইিতহােসর পেরখা 40 

53 54 কৗ াি নাথ মি ক ই উেরােপর ইিতহাস 7.5 

54 55 িনমল চ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 25 

55 56 ব ভূষণ ভ  ন ী ােমর াধীনতা সং াম 45 

56 57 গৗিরপদ চে াপাধ ায় আধুিনক জাপােনর ইিতহাস 25 

57 58 গৗরীপদ চে াপাধ ায় আধুিনক চীেনর ইিতহাস 30 

58 59 তারাপদ সাঁতারা বাংলার ভা য 8 
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59 60 এন. িস. রায় আ যািতক ইিতহােসর ধারা   

60 61 িবেনাদ শ র দাস জ লম ল ও মিদনীপুেরর গণিবে াভ 3 

61 62 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 30 

62 63 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 30 

63 64 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় E. H. Carr ণীত ‘International relations between the two world 

wars’ ব ানুবাদ 

50 

64 65 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত ( থম খ ) 45 

65 66 ড: িকরণচ  চৗধুরী আধুিনক ই উেরাপ 55 

66 67 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা (ি তীয় খ ) 55 

67 68 ড: িকরনচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা ( থম খ ) 60 

68 69 ফু  কুমার চ বতী য়ােরােপর ইিতহাস 42 

69 70 রবতী মাহন লািহড়ী াচীন ীেসর ইিতহাস 32 

70 71 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা (২য় খ ) 55 

71 72 ড: িকরণচ  চৗধুরী আধুিনক ই উেরাপ 55 

72 73 অতুলচ  রায় ভারেতর ইিতহাস (ি তীয়খ ) 40 

73 74 Indian Council of Historical Research The Indian Historical Revew, July 1983 – January 1984, Vol-X, 

No-1-2 

30 

74 75 হীের নাথ মুেখাপাধ ায় ীেসর পুরাকািহনী 12.6 

75 76 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 45 

76 77 A.B.M. Habibullah The Foundation of Muslim Rule in India 35 

77 78 S.L. Roy A Short History of the for East 35 

78 79 পু  অিধকারী রণীয় যাঁরা 2 

79 80 A. Goodurin The French Revolution Donated by 
College 

80 81  যােগশ চ  বসু মিদনীপুেরর ইিতহাস Donated by 
College 

81 82 A.L. Basham The Wonder that was India Donated by 
College 

82 83 রবী নাথ ঠাকুর কালা র Donated by 
College 

83 84 রবী নাথ ঠাকুর ভারত পিথক রামেমাহন রায় Donated by 
College 
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84 85 রবী নাথ ঠাকুর ইিতহাস Donated by 
College 

85 86 রবী নাথ ঠাকুর সভ তার সংকট Donated by 
College 

86 87 রবী নাথ ঠাকুর বু েদব Donated by 
College 

87 88 Jawaharlal Neharu The Discovery of India Donated by 
College 

88 89 Sahatya Samsad Samsad English Bengali Dictionary Donated by 
College 

89 90 গৗতম িনেয়াগী ইিতহাস ও সা দািয়কতা Donated by 
College 

90 91 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 
 

91 92 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 54 

92 92.A নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 54 

93 92.B নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 54 

94 93 Binod S. Das Changing profit of the Frontier Bengal   

95 94 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 75 

96 95 Wheeler Indus Valley Civilization   

97 95.A Wheeler Indus Valley Civilization   

98 96 ড: নের নাথ ভ াচায ভারতবেষর রাজৈনিতক ইিতহাস (১ম খ ) াচীন যুগ 34 

99 97 ড: নের নাথ ভ াচায ভারতবেষর রাজৈনিতক ইিতহাস (২য় খ ) মধ যুগ 34 

100 98 সুভাষ র ন চ বতী ই উেরােপর ইিতহাস 57 

101 99 I.H.C Indian History Congress 47 in session Kashmir University, 

Srinagar-1986 

57 

102 100 I.H.C Indian History Congress 47 in session Kashmir University, 

Srinagar-1986 

57 

103 101 I.H.C Indian History Congress 43 in session Khrnkshetra University, 

Srinagar-1986 

57 

104 102 I.H.C Indian History Congress 41st session, University of Banday-1980 57 

105 103 Fairbonk Chapter- page 172- 191 Xerox Donated by 
Prof. R. Paul 

106 104 সুিমত সরকার (অনুবাদ) আধুিনক ভারত 90 
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107 105 বদ নাথ বসু ভাষা র- সতীশচ  মধ যুগ ভারত 15 

108 106 Fairbonk Chinese History page 192-203 2nd Copy Xerox P-144-155 Doneted by 
Prof. R. Paul 

109 107 িনমল চ  দ  পি মব  রাজ  পু ক পষদ মধ যুেগর ই উেরাপ (Copy-2) 22.5 

110 108 িমিহর কুমার রায় ভারেতর ইিতহাস তুেকা আফগান যুগ 24 

111 109 Prof. Choudhury International Relations Spec.Copy 

112 110 ড: অেলাক চ বিত াচীন ীেসর ইিতবৃ  54 

113 111 ড: সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 67 

114 112 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত ইসলােমর সার ও সুলতানী আমল (712-1526) 80 

115 113 ফু  কুমার চ বিত ও িস াথ হরাম আ জািতক স েকর ইিতহাস 70 

116 114 ড: ভা র চে াপাধ ায় ভারেতর আথসামািজক ও রা ীয় ব ব া ( াচীন যুগ) 50 

117 115 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা সমাজ ও সং ৃ িত 95 

118 116 এন. এ. িসি কী মুঘল রাজ , ভূিমরাজ  পিরচালন ব ব া 80 

119 117 ড: িস াথ হরায় আধুিনক দুর াচ  চীন ও জাপােনর ইিতহাস 75 

120 118 গৗতম চে াপাধ ায় ও ম ু চে াপাধ ায় আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (1707-1947) 35 

121 119 ফু  কুমার চ বিত য়ােরােপর ইিতহাস (1789-1919) 75 

122 120 ফু  কুমার চ বিত ও িস াথ হরায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 70 

123 121 ড: ভা র চে াপাধ ায় ভারেতর সং ৃ িত ( াচীন যুগ)   

124 122 ড: ভা র চে াপাধ ায় ভারেতর আথসামািজক ও রা ীয় ব ব া ( াচীন যুগ) 50 

125 123 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগ ীেসর ইিতহাস 70 

126 124 রািমলা থাপার ভারতবেষর ইিতহাস   

127 125 সুভাষ র ন চ বিত ই উেরােপর ইিতহাস 105 

128 126 ণব চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত (ি তীয় খ )   

129 127 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরােপর সমী া 60 

130 128 ণব চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত (ি তীয় খ )   

131 129 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (১ম খ ) 32 

132 130 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (২য় খ ) 32 

133 131 সুভাষ র ন চ বিত ই উেরােপর ইিতহাস 105 

134 132 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর (১ম খ ) 67 

135 133 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (১ম খ ) 32 
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136 134 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়শ বছর 160 

137 135 সুিমত সরকার আধুিনক ভারত   

138 136 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত 140 

139 136.A গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত 140 

140 137 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

141 138 অমেলশ ি পাঠী াধীনতা সং ােম ভারেতর জাতীয় কংে স   

142 139 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগ ভারত 100 

143 140 িবপানচ  ও অন ান  ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

144 141 সতীশ চ  মুঘল দরবাের দল ও রাজনীিত   

145 142 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

146 143 ভাতাং  মাইিত ই উেরাপ ও িব ইিতহােসর পেরখা 70 

147 144 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগ ভারত ( থম খ ) 100 

148 145 গাপাল কৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

149 146 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (২য় খ ) 170 

150 147 সরল চে াপাধ ায় ভারেতর াধীনতা সং ােমর মিবকাশ   

151 148 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

152 149 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 

153 150 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

154 151 িকরণচ  চৗধুরী আ জািতক স ক 50 

155 152 ড: িস াথ হরায় ও সুর না চে াপাধ ায় আধুিনক ভারেতর ইিতহাস 160 

156 153 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ 120 

157 154 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (১ম খ ) 180 

158 155 িনমল চ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 

159 156 সতীশ চ  মুঘল দরবাের দল ও রাজনীিত   

160 157 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

161 158 িনহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

162 159 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুগ   

163 160 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

164 161 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  120 
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165 162 অিসত কুমার সন আ যািতক স েকর ইিতহাস 120 

166 163 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা সমাজ ও সং ৃ িত 120 

167 164 শশীভূষণ চৗধুরী িসপাহী িবে াহ ও গণিব েবর সংি  ইিতহাস 100 

168 165 তসিলম চৗধুির মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

169 166 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত    

170 167 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

171 168 চ বতী ও হরায় আ যািতক স েকর ইিতহাস   

172 169 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  120 

173 170 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

174 171 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা সমাজ  ও সং ৃ িত 120 

175 172 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 180 

176 173 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত (২য় খ )   

177 174 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগ ভারত (২য় খ ) 170 

178 175 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  120 

179 176 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

180 177 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

181 178 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত 180 

182 179 ফু  কুমার চ বতী ই উেরােপর ইিতহাস 105 

183 180 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

184 181 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস াচীন যুগ 80 

185 182 অেশাক মুেখাপাধ ায় াধীনতা সং ােম িনয়মতাি কআেপাশমুখী আে ালন 55 

186 183 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

187 184 মািহবুল হাসান িটপু সুলতান   

188 185 িকরণচ  চৗধুরী আ যািতক স ক 50 

189 186 সমর মি ক ই উেরােপ িব েবর কাল 80 

190 187 সমর মি ক ই উেরােপ িব েবর কাল 80 

191 188 রি ত সন ও ি া সন মহািবে াহ ও ভারতীয় উদাসীনতা 80 

192 189 রামসরণ শমা আযেদর অনুস ান   

193 190 সু কাশ রায় ভারেতর ব িবক সং ােমর ইিতহাস 190 



Seminar Library 
Department of History 

 
Sl. No. Accession No. Author(s) Title of the Book Price (₹) 

194 191 নের নাথ ভ াচায ভারেতর াধীনতা সং ােমরইিতহাস 50 

195 192 গাপালচ  িসনহা ভারেতর ইিতহাস ( াচীন যুগ) 200 

196 193 ফু  কুমার চ বতী ই উেরােপর ইিতহাস   

197 194 অেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  120 

198 195 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

199 196 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস ( াচীন যুগ) থম খ  200 

200 197 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস ( াচীন যুগ) 200 

201 198 গৗিরপদ চে াপাধ ায় মধ যুেগর ই উেরােপর ইিতহাস   

202 199 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

203 200 পুলীন চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (২য় খ )   

204 201 ড: গৗরীপদ চে াপাধ ায় াচীন ীেসর ইিতহাস   

205 202 সমর কুমার মি ক ই উেরােপর িব েবর কাল 80 

206 203 সমর কুমার মি ক ই উেরােপ িব েবর কাল 80 

207 204 নজ ল ইসলাম বাংলা িহ ু-মুসলমান স ক 120 

208 205 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

209 206 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

210 207 গাপালচ  িসনহা তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

211 208 ড: অতুলচ  সুর িস ু  সভ তার প ও সমস া   

212 209 সমর কুমার মি ক ই উেরােপ িব েবর কাল 80 

213 210 িনিখলনাথ রায় মুিশদাবাদ কািহনী 75 

214 211 সমর কুমার মি ক ই উেরােপ িব েবর কাল 80 

215 212 গাপালচ  িসনহা তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

216 213 সুেশাভন সরকার বাংলার রেনসাঁস 35 

217 214 রেমশচ  দ  াচীন ভারতবেষ সভ তার ইিতহাস   

218 215 শাি ময় রায় ভারেতর মুি  সং ােম মুসিলমঅবদান 35 

219 216 সনৎকুমার ন র মুঘল যুেগ বাংলা সািহত    

220 217 রামদাস সন বু েদব তাঁহার জীবন ও ধমনীিত   

221 218 এম. এন. রায় ইসলােমর ঐিতহািসক অবদান   

222 219 অ ন গা ামী ইিতহােসর াপেট িহ ুমুসলমান 35 
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223 220 রেমশচ  দ  বাংলার কৃষক সমাজ 60 

224 221 আবদুর রািকব সং ামী নায়ক মা লানা আবুলকালাম আজাদ 35 

225 222   G.K.   

226 223 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস (১ম খ ) 32 

227 224 অ ণ ঘাষ আধুিনক ভারেতর িশ ার ইিতহাস 60 

228 225 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

229 226 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (২য় খ ) 180 

230 227 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগ ভারত 180 

231 228 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগ ভারত 180 

232 229 রনিজৎ ঘাষ আধুিনক ভারেতর িশ ার িবকাশ   

233 230 িকরণ চৗধুরী ভারতবেষর ইিতহাসকথা 50 

234 231 হীের নাথ মুখা ী ভারতবেষর ইিতহাস   

235 232 হীের নাথমুখা ী ভারতবেষর ইিতহাস   

236 233 শ ামা সাদ বসু খলজী রামবংেশর তু ষ ও েদশ   

237 234 িবনয় ঘাষ িবদ াসাগর ও বাঙালী সমাজ 175 

238 235 দশাই ভারতীয় জাতীয়তাবােদর সামািজকপটভূিম 80 

239 236 সুেশাভন সরকার বাংলার রেনসাঁস 35 

240 237 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

241 238 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

242 239 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

243 240 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

244 241 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

245 242 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

246 243 িকরণ চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

247 244 িকরণ চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

248 245 িকরণ চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

249 246 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

250 247 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

251 248 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 
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252 249 যাগনাথ মুেখাপাধ ায় ইিতহাস অিভধান   

253 250 সুকুমারী আচায  াচীন ভারত সমাজ ও সািহত  40 

254 251 মুনমুন গা ামী াচীন ভারেতর অথৈনিতক ইিতহাস   

255 252 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

256 253 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

257 254 গাপালকৃ  গা ামী মুঘল যুেগ ভারত   

258 255 সু তীম দাস ীস অনুস ান 100 

259 256 সু তীম দাস ীস অনুস ান 100 

260 257 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

261 258 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

262 259 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

263 260 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

264 261 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

265 262 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

266 263 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

267 264 নের নাথ ভ াচায ধম ও সং ৃ িত াচীন ভারতীয়ে াপট   

268 265 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

269 266 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

270 267 রণবীর চ বতী াচীন ভারেতর অথৈনিতকইিতহােসর স ােন   

271 268 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

272 269 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

273 270 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরাপ িবন াস ও িববতন 130 

274 271 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরাপ িবন াস ও িববতন 130 

275 272 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

276 273 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

277 274 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

278 275 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

279 276 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

280 277 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    
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281 278 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

282 279 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

283 280 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

284 281 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

285 282 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

286 283 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

287 284 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

288 285 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

289 286 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ 120 

290 287 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ 120 

291 288 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ 120 

292 289 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

293 290 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

294 291 ড: িকরণচ  চৗধুরী আ জািতক স ক 50 

295 292 ড: িকরণচ  চৗধুরী আ জািতক স ক 50 

296 293 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

297 294 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ 120 

298 295 গৗতম পাল পিরেবশ ও দূষণ   

299 296 তারক মাহন দাস পিরেবশ স    

300 297 ভালানাথ চ বতী ও অন ান  মানুষ ও পিরেবশ   

301 298 অনীশ চে াপাধ ায় পিরেবশ   

302 299 অনীশ চে াপাধ ায় পিরেবশ   

303 300 দবী সাদ কুমারী পিরেবশ িশ া   

304 301 দবী সাদ কুমারী পিরেবশ িশ া   

305 302 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

306 303 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

307 304 িকরণ চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

308 305 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন ভারেতর ইিতহাস 32 

309 306 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরােপর িবন াস ওিববতন 130 
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310 307 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরােপর িবন াস ওিববতন 130 

311 308 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরােপর িবন াস ওিববতন 130 

312 309 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

313 310 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

314 311 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

315 312 িচ া অিধকারী আধুিনক ই উেরােপর িবন াস ওিববতন 130 

316 313 সুনীল চে াপাধ ায় আধুিনক ভারেতর ইিতহাস 32 

317 314 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

318 315 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

319 316 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

320 317 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

321 318 সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

322 318B. সমর মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

323 319 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

324 320 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

325 321 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

326 322 িকরণচ  চৗধুরী আ জািতক স েকর ইিতহাস 50 

327 323 িকরণচ  চৗধুরী আ জািতক স েকর ইিতহাস 50 

328 324 সু িতম দাস ীস অনুস ান 100 

329 325 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

330 326 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

331 327 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

332 328 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

333 329 অিসত সন আ জািতক স েকর ইিতহাস 120 

334 330 অিসত সন আ জািতক স েকর ইিতহাস 120 

335 331 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

336 332 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত 180 

337 333 িদলীপ গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 220 

338 334 সুকুমারী আচায  াচীন ভারেতর সমাজ ও সািহত  40 
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339 335 িদলীপ গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 220 

340 336 িদলীপ গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 220 

341 337 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

342 338 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

343 339 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

344 340 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

345 341 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

346 342 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

347 343 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

348 344 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

349 345 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

350 345A. িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

351 346 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ সমী া 210 

352 347 আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

353 347A. আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

354 348 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

355 349 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

356 350 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

357 351 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

358 352 িদলীপ কুমার গা ুলী ভারত ইিতহােসর স ােন 220 

359 353 িকরণচ  চৗধুরী ভারত ইিতহাস কথা 50 

360 354 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

361 355 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ 80 

362 356 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ 80 

363 357 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ 80 

364 358 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ 80 

365 359 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ 80 

366 360 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

367 361 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 
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368 362 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 200 

369 363 অিসত কুমার সন তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

370 364 অিসত কুমার সন তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

371 365 অিসত কুমার সন তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

372 366 অিসত কুমার সন তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

373 367 অিসত কুমার সন তুেকা আফগান যুেগ ভারত   

374 368 দীপক মুেখাপাধ ায় িব  ইিতহােস াপেট ই উেরাপ 200 

375 369 দীপক মুেখাপাধ ায় িব  ইিতহােস াপেট ই উেরাপ 200 

376 370 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

377 371 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

378 372 িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

379 373 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

380 374 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

381 375 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

382 376 িজ. ক. পাহাড়ী মুঘল যুেগ ভারত   

383 377 িজ. ক. পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

384 378 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

385 379 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

386 380 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

387 381 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

388 382 ড: আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

389 383 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

390 384 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

391 385 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

392 386 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

393 387 ড: িস াথ হরায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 110 

394 388 দােমাদর ধমান  কাশাি  ভারত ইিতহাস চচার ভূিমকা 200 

395 389 দােমাদর ধমান  কাশাি  ভারত ইিতহাস চচার ভূিমকা 200 

396 390 দােমাদর ধমান  কাশাি  ভারত ইিতহাস চচার ভূিমকা 200 
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397 391 দােমাদর ধমান  কাশাি  ভারত ইিতহাস চচার ভূিমকা 200 

398 392 দােমাদর ধমান  কাশাি  ভারত ইিতহাস চচার ভূিমকা 200 

399 393 ব ণ চ বতী ভারেতর সংি  অথৈনিতকইিতহাস 85 

400 394 ব ণ চ বতী ভারেতর সংি  অথৈনিতকইিতহাস 85 

401 395 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস 130 

402 396 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস 130 

403 397 সব সাচী ভ াচায ঔপিনেবিশক ভারেতর অথনীিত 25 

404 398 লাডলী মাহন রায়েচৗধুরী আজাদ িহ  ফৗেজর কাট মাশাল ও গণিবে াভ 75 

405 399 িদলীপ চ বতী ভারতবেষ াৈগিতহািসক   

406 400 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

407 401 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

408 402 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

409 403 আেলাক চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

410 404 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

411 405 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (১ম খ ) 85 

412 406 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

413 407 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

414 408 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

415 409 িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

416 410 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1858-1964) 160 

417 411 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1858-1964) 160 

418 412 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1858-1964) 160 

419 413 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1858-1964) 160 

420 414 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1707-1857) 160 

421 415 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1707-1857) 160 

422 416 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1707-1857) 160 

423 417 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (1707-1857) 160 

424 418 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

425 419 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 
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426 420 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

427 421 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

428 422 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (মুঘল আমল) 170 

429 423 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

430 424 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

431 425 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

432 426 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর ১৫০ বছর 130 

433 427 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত (১ম খ ) 80 

434 428 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত (২য় খ )   

435 429 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস (অ াদশশতা ী) 130 

436 430 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস (অ াদশশতা ী) 130 

437 431 িশিরন র াগার হর া সভ তার স ােন   

438 432 রামশরণ শমা াচীন ভারেত ব গত সং ৃ িতও সমাজ গঠন   

439 433 দীেনশ চ  সন বৃহৎ ব  (২-য় খ ) 250 

440 434 দীেনশ চ  সন বৃহৎ ব  (২-য় খ ) 250 

441 435 ড: রেমশচ  মজুমদার বাংলােদেশর ইিতহাস (১ম খ ) ( াচীন যুগ) 120 

442 436 ড: রেমশচ  মজুমদার বাংলােদেশর ইিতহাস (২য় খ ) (মধ  যুগ) 250 

443 437 ড: রেমশচ  মজুমদার বাংলােদেশর ইিতহাস (৪থ খ )আধুিনক যুগ) 250 

444 438 কািল স  বে াপাধ ায় বাংলার ইিতহাস (নবাবী আমল) 250 

445 439 নীহাের ু বে াপাধ ায় বাঙালীর ইিতহাস (আিদ পব) 260 

446 440 রামশরণ শমা আিদমধ যুেগর ভারতীয় সমাজ (সাম ি য়া িবষয় এক সমী া)   

447 441 অলক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব    

448 442 অলক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব    

449 443 ড: গৗরী শ র দ ভারেতর ইিতহাস (তুেকা আফগান যুগ)   

450 444 ড: গৗরী শ র দ ভারেতর ইিতহাস (তুেকা আফগান যুগ)   

451 445 অধ াপক জয়  বদ  ও িব নাথবে াপাধ ায় আধুিনক চীন ও জাপােনর ইিতহাস   

452 446 অধ াপক জয়  বদ  ও িব নাথবে াপাধ ায় আধুিনক চীন ও জাপােনর ইিতহাস   

453 447 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 

454 448 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 
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455 449 অ না ঘাষ ঠা াযু  উ র আ জািতকস ক সংকট ও বণতা   

456 450 িশিরন র াগার হর া সভ তার স ােন   

457 451 ইরফান হািবব িস ু  সভ তা   

458 452 মুরাির ঘাষ অনন  রামেমাহন অথনীিতিবদ, রাজনীিতিবদ ও যুগনায়ক 25 

459 453 সুরিজৎ দাশ  রামেমাহন ও ব ি  াধীনতা 50 

460 454 অমর দ  িডেরািজও ও িডেরািজয়ান  60 

461 455 অভীক মজুমদার িডেরািজও 25 

462 456 রািমলা থাপার অেশাক ও মৗয েদর পতন   

463 457 শখর বে াপাধ ায় অ াদশ শতেকর মুঘল সংকট ওআধুিনক ইিতহাস িচ া   

464 458 ই ু িম  ক ণাসাগর িবদ াসাগর   

465 459 িবনয় ঘাষ িবদ াসাগর ও বাঙালী সমাজ 175 

466 460 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (1526-1818) 170 

467 461 সত েসৗরভ জানা মেহরগড় হর া সভ তার ামীনপটভূিম 100 

468 462 গৗরা  চ বতী কাক ীেপ তভাগার লড়াই 125 

469 463 িব নাথ বে াপাধ ায় ই উেরােপর িববতন (1500-1700) 130 

470 464 রীলা মুখ ী পা িরত ই উেরাপ (৯০০-১৮০০) 130 

471 465 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উে ারেণর পেথ ই উেরাপ (1400-1700) 150 

472 466 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

473 467 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

474 468 ব ণ কুমার দ   চতেন র জীবন ও দশন 70 

475 469 রীলা মুখ ী পা িরত ই উেরাপ (৯০০-১৮০০) 130 

476 470 িব নাথ বে াপাধ ায় ই উেরােপর িববতন (1500-1700) 130 

477 471 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

478 472 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উে ারেণর পেথ ই উেরাপ (1400-1700) 150 

479 473 রামশরণ শমা াচীন ভারত   

480 474 রামশরণ শমা াচীন ভারত   

481 475 সুধাং  পা  িব ান চচায় াচীন ভারত ওসমকালীন অন ান  দশ   

482 476 দূগাচ  সান াল বাংলার সামািজক ইিতহাস 150 

483 477 সাধনকমল চৗধুরী াচীন সমাজব ব া ওেগৗতমবু    
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484 478 অ ণ দাস  দি ণ পূব এিশয়ার পেরখা ( থম খ )   

485 479 অলক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব  (১৮৭০-২০০৪)   

486 480 িম  কৗিটল  িবেবকানে র িব ব িচ া 50 

487 481 অধ াপক জয়  বদ  আধুিনক চীন ও জাপােনর ইিতহাস (ি তীয় খ )   

488 482 জয়  বদ  আধুিনক চীন ও জাপােনর ইিতহাস   

489 483 গৗরীশ র দ ভারেতর ইিতহাস; তুেকা আফগান যুগ (১২০০-১৫৫৬)   

490 484 সুশীল চৗধুরী নবািব আমেল মুিশদাবাদ 100 

491 485 সুশীল চৗধুরী নবািব আমেল মুিশদাবাদ 100 

492 486 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

493 487 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (১৫২৬-১৮১৮) 170 

494 488 সাধনকমল চৗধুরী ইিতহােসর আেলায় গৗতম বু    

495 489 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

496 490 িমিহর রায় ভারেতর ইিতহাস (তুেকা আফগান যুগ)   

497 491 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

498 492 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত ( থম খ ) 80 

499 493 ড: আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

500 494 ড: আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

501 495 ড: আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

502 496 ড: আেলাক চ বতী মুঘল ভারেতর ইিতবৃ    

503 497 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

504 498 তসিলম চৗধুরী মধ যুেগর ভারত (সুলতানী আমল) 180 

505 499 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ও ঐিতহািসক   

506 500 সু িতম দাশ ীস অনুস ান 100 

507 501 সু িতম দাশ ীস অনুস ান 100 

508 502 সু িতম দাশ ীস অনুস ান 100 

509 503 সু িতম দাশ ীস অনুস ান 100 

510 504 সু িতম দাশ ীস অনুস ান 100 

511 505 িবপান চ , মৃদুলা মুখা ী, আিদত  মুখা ী, ক. এন. পািণ র, 

সুেচতা মহাজন 

ভারেতর াধীনতা সং াম   
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512 506 িবপান চ , মৃদুলা মুখা ী, আিদত  মুখা ী, ক. এন. পািণ র, 

সুেচতা মহাজন 

ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

513 507 িবপান চ , মৃদুলা মুখা ী, আিদত  মুখা ী, ক. এন. পািণ র, 

সুেচতা মহাজন 

ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

514 508 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

515 509 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

516 510 ড: িকরণচ  চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস কথা 50 

517 511 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র 180 

518 512 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র 180 

519 513 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র 180 

520 514 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র 180 

521 514.A সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র 180 

522 515 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

523 516 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

524 517 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

525 518 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪) 160 

526 519 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় মাঘল সা াজ  থেক ি িটশ রাজ 150 

527 520 সৗিম  মানী সুলতানী রাজ কােল ভারত 110 

528 521 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় মাঘল সা াজ  থেক ি িটশ রাজ   

529 522 অিন  রায় ও সুভাষ র নচ বতী নেপািলয়ান ও া  160 

530 523 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

531 524 অিন  রায় মুঘল ভারেতর অথৈনিতক ইিতহাস   

532 525 রাধারমন চ বতী ও সুক াচ বতী সমসামিয়ক আ জািতক স ক   

533 526 অিন  রায় ও সুভাষ র নচ বতী নেপািলয়ান ও া  160 

534 527 সৗিম  মানী সুলতানী রাজ কােল ভারত 110 

535 528 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

536 529 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগর ীেসর ইিতহাস 70 

537 530 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগর ীেসর ইিতহাস 70 

538 531 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত (১৯২০-১৯৮৭) 80 



Seminar Library 
Department of History 

 
Sl. No. Accession No. Author(s) Title of the Book Price (₹) 

539 532 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত (১৯২০-১৯৮৭) 80 

540 533 সুনীল চে াপাধ ায় ীেসর ইিতহাস 70 

541 534 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

542 535 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

543 536 গাপালকৃ  পাহাড়ী তুেকা আফগান যুেগ ভারত 75 

544 537 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগর ীেসর ইিতহাস 70 

545 538 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস ( থম খ ) 195 

546 539 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস ( থম খ ) 195 

547 540 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস ( থম খ ) 195 

548 541 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস (ি তীয় খ ) 195 

549 542 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস (ি তীয় খ ) 195 

550 543 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস (ি তীয় খ ) 195 

551 543 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস (ি তীয় খ ) 195 

552 544 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান-পতেনরইিতহাস (ি তীয় খ ) 195 

553 545 অিন  রায় মুঘল সা ােজ র উ ান পতেনরইিতহাস ( থম খ ) 195 

554 546 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ 130 

555 547 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ 130 

556 548 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ 130 

557 549 গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ 130 

558 550 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ, ফরাসী িব ব থেকি তীয় িব যু  (১৭৮৯-১৯৪৫)   

559 551 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ, ফরাসী িব ব থেকি তীয় িব যু  (১৭৮৯-১৯৪৫)   

560 552 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ, ফরাসী িব ব থেকি তীয় িব যু  (১৭৮৯-১৯৪৫)   

561 553 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ, ফরাসী িব ব থেকি তীয় িব যু  (১৭৮৯-১৯৪৫)   

562 554 সৗিম  মানী সুলতানী রাজ কােল ভারত 110 

563 555 সৗিম  মানী সুলতানী রাজ কােল ভারত 110 

564 556 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

565 557 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

566 558 শখর বে াপাধ ায় পলািশ থেক পািটশান 195 

567 559 শখর বে াপাধ ায় পলািশ থেক পািটশান 195 
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568 560 শখর বে াপাধ ায় পলািশ থেক পািটশান 195 

569 561 আেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

570 562 আেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

571 563 আেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

572 564 আেলাক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব  (১৮৭০-২০০৪)   

573 565 িস াথ হরায় আধুিনক পূব-এিশয়া চীন ওজাপােনর ইিতহাস 110 

574 566 গৗতম বসু ও সত সু র জানা ভারতবেষর ইিতহাস (আিদমধ যুগ) (৬৫০-১২০০)   

575 567 গৗতম বসু ও সত সু র জানা ভারতবেষর ইিতহাস (আিদমধ যুগ) (৬৫০-১২০০)   

576 568 অিন  রায় মধ যুেগর ভারেতর ইিতহাস (সুলতানীআমল)   

577 569 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

578 570 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

579 571 আেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

580 572 আেলাক কুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  125 

581 573 গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত   

582 574 গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত   

583 575 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

584 576 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 

585 577 িদলীপ কুমার গা ুলী ভারত ইিতহােসর স ােন (ি তীয়খ )   

586 578 িদলীপ কুমার গা ুলী ভারত ইিতহােসর স ােন (ি তীয়খ )   

587 579 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগর ীেসর ইিতহাস 70 

588 580 সুনীল চে াপাধ ায় াচীন যুেগর ীেসর ইিতহাস 70 

589 581 সুেবাধ কুমার মুখা ী আধুিনক পূব-এিশয়া চীন ও জাপান 150 

590 582 সুেবাধ কুমার মুখা ী আধুিনক পূব-এিশয়া চীন ও জাপান 150 

591 583 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

592 584 ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

593 585 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

594 586 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

595 587 িমিহর রায় ভারেতর ইিতহাস (তুেকা আফগান যুগ)   

596 588 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 
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597 589 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ ( থম খ ) 85 

598 590 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

599 591 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

600 592 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ (ি তীয় খ ) 90 

601 593 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (১৮৫৮-১৯৪৭) 180 

602 594 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (১৮৫৮-১৯৪৭) 180 

603 595 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (১৮৫৮-১৯৪৭) 180 

604 596 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৭০৭-১৯৬৪) 160 

605 597 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৭০৭-১৯৬৪) 160 

606 598 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৭০৭-১৯৬৪) 160 

607 599 িস াথ হরায় ও সুর নচে াপাধ ায় আধুিনক ভারতবেষর ইিতহাস (১৭০৭-১৯৬৪) 160 

608 600 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস, মুঘল যুগ থেকআধুিনক যুেগ উ রণ (১৫২৬-১৮১৮) 170 

609 601 জহর সন এ যুেগর চীনকথা (১৮৩৯-১৯৪৯) 100 

610 602 অনুবাদ: অং পিত দাস  অতীেতর উ ল ভারত 280 

611 603 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

612 604 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় মুঘল সা াজ  থেক ি িটশ রাজ (১৫৫৬-১৮১৮) 160 

613 605 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় মুঘল সা াজ  থেক ি িটশ রাজ (১৫৫৬-১৮১৮) 160 

614 607 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

615 608 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

616 609 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

617 610 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

618 611 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

619 612 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

620 613 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

621 614 তসিলম চৗধুরী আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 180 

622 615 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদমধ  ও মধ যুেগ ভারত (৬৫০-১৫৫৬) 160 

623 616 গৗরী শ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  (১৯৪৫-২০০৭) 150 

624 617 গৗরী শ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  (১৯৪৫-২০০৭) 150 

625 618 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস ( াচীন ওআিদমধ যুগ) 80 
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626 619 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস ( াচীন ওআিদমধ যুগ) 80 

627 620 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস, মুঘল যুগ থেকআধুিনক যুেগ উ রণ (১৫২৬-১৮১৮) 170 

628 621 জহর সন এ যুেগর চীনকথা (১৮৩৯-১৯৪৯) 100 

629 622 সুকুমারী ভ াচায াচীন ভারেত নারী ও সমাজ 40 

630 623 ড: অিমত ভ াচায চীেনর পা েরর ইিতহাস (১৮৪০-১৯৬৯) 95 

631 624 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

632 625 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

633 626 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

634 627 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

635 628 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

636 629 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

637 630 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

638 631 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

639 632 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

640 633 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

641 634 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

642 635 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 140 

643 636 গাপাল কৃ  পাহাড়ী ভারেতর ইিতবৃ  (১ম খ )   

644 637 গাপাল কৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ   

645 638 গাপাল কৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ   

646 639 গাপাল কৃ  পাহাড়ী মুঘল রাজ থেক কা ািন রাজ   

647 640 গাপালকৃ  পাহাড়ী িব ব থেক িব যু  150 

648 641 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

649 642 গাপালকৃ  পাহাড়ী িব ব থেক িব যু  150 

650 643 গাপালকৃ  পাহাড়ী িব ব থেক িব যু  150 

651 644 অধ াপক অ ন গা ামী ভারত অনুস ান ( থম খ ) 150 

652 645 অধ াপক অ ন গা ামী ভারত অনুস ান ( থম খ ) 150 

653 646 গাপাল কৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬৫০-১৫৫৬)   

654 646. A গাপাল কৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬৫০-১৫৫৬)   
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655 647 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

656 648 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

657 649 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

658 650 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

659 651 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

660 652 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

661 653 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক পূব এিশয়া 150 

662 654 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক পূব এিশয়া 150 

663 655 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক পূব এিশয়া 150 

664 656 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক পূব এিশয়া 150 

665 657 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক পূব এিশয়া 150 

666 658 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

667 659 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

668 660 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

669 661 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

670 662 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

671 663 রাধারমন চ বতী ও সুক াচ বতী সমসামিয়ক আ জািতক স ক 180 

672 664       
673 665 রাধারমন চ বতী ও সুক াচ বতী সমসামিয়ক আ জািতক স ক 180 

674 666       
675 667 রাধারমন চ বতী ও সুক াচ বতী সমসামিয়ক আ জািতক স ক 180 

676 668 রাধারমন চ বতী ও সুক াচ বতী সমসামিয়ক আ জািতক স ক 180 

677 669 অলক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব    

678 670 অলক কুমার ঘাষ আ জািতক স ক ও বতমানিব    

679 671 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক 100 

680 672 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক 100 

681 673 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক 100 

682 674 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক 100 

683 675 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক 100 

684 676 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 
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685 677 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

686 678 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

687 679 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

688 680 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

689 681 সৗিম  মানী মুঘলযুগ থেক কা ািন আমল   

690 682 গৗরীশংকর দ আিদ ভারত - একিট সংি  ইিতহাস   

691 683 অধ াপক িজ. ক. পাহাড়ী তুকী মুঘল যুেগ ভারত   

692 684 রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস 160 

693 685 রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস 160 

694 686 অিন  রায় মধ যুেগর ভারেতর অথৈনিতকইিতহাস   

695 687 অিন  রায় মধ যুেগর ভারেতর অথৈনিতকইিতহাস   

696 688 িচ ত সন ও অিময় ঘাষ আধুিনক ভারত 180 

697 689 িচ ত সন ও অিময় ঘাষ আধুিনক ভারত 180 

698 690 ড: িমিহর কুমার রায় মধ যুেগর ভারত-সুলতানী ও মুঘলআমল   

699 691 িনত র ন দাস মুসিলম শাসন ও ভারতবষ   

700 692 িনত র ন দাস মুসিলম শাসন ও ভারতবষ   

701 693 িবপান চ  ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

702 694 িবপান চ  ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

703 695 িবপান চ  ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

704 696 িবপান চ  ভারেতর াধীনতা সং াম 180 

705 697 ড: হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

706 698 ড: হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

707 699 ড: হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

708 700 ড: হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

709 701 ড: হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

710 702 মৃণালকাি  চে াপাধ ায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 140 

711 703 মৃণালকাি  চে াপাধ ায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 140 

712 704 মৃণালকাি  চে াপাধ ায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 140 

713 705 মৃণালকাি  চে াপাধ ায় চীন ও জাপােনর ইিতহাস 140 
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714 706 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়েশা বছর 160 

715 707 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়েশা বছর 160 

716 708 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়েশা বছর 160 

717 709 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়েশা বছর 160 

718 710 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর দড়েশা বছর 160 

719 711 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 130 

720 712 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 130 

721 713 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 130 

722 714 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 130 

723 715 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ) 130 

724 716 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৭০৭-১৮৫৭) 160 

725 717 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৭০৭-১৮৫৭) 160 

726 718 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৭০৭-১৮৫৭) 160 

727 719 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৭০৭-১৮৫৭) 160 

728 720 ড: রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৭০৭-১৮৫৭) 160 

729 721 সমর কুমার মি ক াধীনতার দুদশক নেহ র ভারত (১৯৪৭-১৯৬৪) 100 

730 722 সমর কুমার মি ক াধীনতার দুদশক নেহ র ভারত (১৯৪৭-১৯৬৪) 100 

731 723 সমর কুমার মি ক াধীনতার দুদশক নেহ র ভারত (১৯৪৭-১৯৬৪) 100 

732 724 সমর কুমার মি ক াধীনতার দুদশক নেহ র ভারত (১৯৪৭-১৯৬৪) 100 

733 725 সমর কুমার মি ক াধীনতার দুদশক নেহ র ভারত (১৯৪৭-১৯৬৪) 100 

734 726 জহর সন এ যুেগর চীনকথা 100 

735 727 জহর সন এ যুেগর চীনকথা 100 

736 728 জহর সন এ যুেগর চীনকথা 100 

737 729 জহর সন এ যুেগর চীনকথা 100 

738 730 জহর সন এ যুেগর চীনকথা 100 

739 731 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

740 732 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

741 733 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

742 734 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদ পব ( থমখ ) 230 
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743 735 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদ পব ( থমখ ) 230 

744 736 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদ পব ( থমখ ) 230 

745 737 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদ পব ( থমখ ) 230 

746 738 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদ পব ( থমখ ) 230 

747 739 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

748 740 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

749 741 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

750 742 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

751 743 গৗতম বসু আ জািতক স েকর ইিতহাস 130 

752 744 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস (1919 ি : থেক বতমান কাল পয ) 285 

753 745 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস (1919 ি : থেক বতমান কাল পয ) 285 

754 746 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস (1919 ি : থেক বতমান কাল পয ) 285 

755 747 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস (1919 ি : থেক বতমান কাল পয ) 285 

756 748 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস (1919 ি : থেক বতমান কাল পয ) 285 

757 749 সমর কুমার মি ক মাঘল আমল আকবর থেক ঔর েজব 190 

758 750 সমর কুমার মি ক মাঘল আমল আকবর থেক ঔর েজব 190 

759 751 সমর কুমার মি ক মাঘল আমল আকবর থেক ঔর েজব 190 

760 752 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

761 753 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

762 754 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

763 755 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 200 

764 756 ড: রনিজৎ কুমার সমা ার বাংলার গণসং ােমর পটভূিমকা   

765 757 ড: নীিতশ সন  ব ভূিম ও বাঙালীর ইিতহাস   

766 758 শখ বাসারাত হােসন উনিবংশ শতা ীর বাংলা ভারতিবদ াচচা 200 

767 759 অিন  রায় ও সুভাষ র নচ বতী নেপািলয়ান ও া  160 

768 760 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

769 761 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

770 762 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 160 

771 763 গালাম আহেমদ মাতজা চেপ রাখা ইিতহাস   



Seminar Library 
Department of History 

 
Sl. No. Accession No. Author(s) Title of the Book Price (₹) 

772 764 শেলশ কুমার বে াপাধ ায় ভারতভাগ ও ধমিনরেপ তা 170 

773 765 সুকুমার সন ভারত িবভাগঃ ইিতহােসর ভ  80 

774 766 িনিখেল র সন  হর সাদ শা ীর ইিতহাস িচ া 75 

775 767 স াদনা: পু েষা ম ভ াচায থম মহাযুে র পর িব রাজনীিতর গিত কৃিত 50 

776 768 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ও ঐিতহািসক াচীন, মধ  ও আধুিনক কাল   

777 769 শা  ামািনক হর ার অনাযগিরমা   

778 770 িব ব দাশ  বাঙালী জািত ও বাংলা ভাষা, াক ঔপিনেবিশক পব   

779 771 ড: ণব কুমার চে াপাধ ায় ভারত ও িবে র ইিতহাস   

780 772 গাপালচ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস ( ােগৗিতহািসককাল থেক িদ ী সুলতানী সা ােজ র পতন) 80 

781 773 আিশষ কুমার মুেখাপাধ ায় াধীনতার পকার নতাজী 150 

782 774 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

783 775 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

784 776 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

785 777 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

786 778 হর সাদ চে াপাধ ায় চীেনর ইিতহাস 200 

787 779 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 200 

788 780 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 200 

789 781 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 200 

790 782 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 200 

791 783 জয়  বদ  আধুিনক চীন জাপােনর ইিতহাস 70 

792 784 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

793 785 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

794 786 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

795 787 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

796 788 গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  120 

797 789 দীপ র মুেখাপাধ ায় ভারতীয় উপমহােদশ ি িটশরাজে র শষ দশক 200 

798 790 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

799 791 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

800 792 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 
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801 793 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

802 794 ণব চে াপাধ ায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 285 

803 795 সুেবাধ মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত 250 

804 796 হর সাদ চে াপাধ ায় জাপােনর ইিতহাস 200 

805 797 গৗরীশ র বে াপাধ ায় আধুিনক িব  ও আ জািতক 140 

806 798 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

807 799 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  150 

808 800 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 220 

809 801 শাি  স  বে াপাধ ায় মারাঠা শি র অভু দয় ও বাংলারবগীয় হা ামা 150 

810 802 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস 150 

811 803 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস 150 

812 804 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস (১৫২৬-১৯১৪) 160 

813 805 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস (১৫২৬-১৯১৪) 160 

814 806 জীবন মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ 160 

815 807 জীবন মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ 160 

816 808 ড: আেলাক কুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

817 809 ড: আেলাক কুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

818 810 ড: আেলাক কুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

819 811 ড: আেলাক কুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

820 812 ড: আেলাক কুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

821 813 গৗরীশ র দ দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস ( াৈগিতহািসককাল থেক আিদ মধ যুগ) 500 

822 814 গৗরীশ র দ দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস ( াৈগিতহািসককাল থেক আিদ মধ যুগ) 500 

823 815 অিন  রায় মধ যুেগর বাংলা (আনুমািনক১২০০-১৭৬৫) 500 

824 816 শ ামা সাদ বসু সভাষচ  বসু (কংে সরা পিত থেক নতাজী) 250 

825 817 কুমুিদনী িম  জাহাি েরর আ জীবনী 100 

826 818 নিলনীিকেশার হ বাংলার িব ববাদ 350 

827 819 গৗরীশংকর বে াপাধ ায় আধুিনক িব  ও আ জািতকস ক (1919-1945) 140 

828 820 গৗরীশংকর বে াপাধ ায় আধুিনক িব  ও আ জািতকস ক (1919-1945) 140 

829 821 গৗরীশংকর বে াপাধ ায় আধুিনক িব  ও আ জািতকস ক (1919-1945) 140 
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830 822 গৗরীশংকর বে াপাধ ায় আধুিনক িব  ও আ জািতকস ক (1919-1945) 140 

831 823 গৗরশ র দ দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 500 

832 824 সৗিম  মানী িবংশ শতেক পৃিথবী 285 

833 825 সৗিম  মানী িবংশ শতেক পৃিথবী 285 

834 826 সমর কুমার মি ক ি ক মি ক মুঘল আমল (১৫৫৬-১৭০৭) 215 

835 827 সমর কুমার মি ক ি ক মি ক মুঘল আমল (১৫৫৬-১৭০৭) 215 

836 828 শিম া নাথ আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৮৮৫-১৯৬৪) 180 

837 829 শিম া নাথ আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৮৮৫-১৯৬৪) 180 

838 830 শিম া নাথ আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৮৮৫-১৯৬৪) 180 

839 831 গৗরীশংকর বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  (1945-2011) 170 

840 832 ড: মৃণালকাি  চে াপাধ ায় সমসামিয়ক িবে র ইিতহাস 160 

841 833 রািমলা থাপার অেশাক ও মৗয েদর পতন 200 

842 834 অিন  রায় মধ যুেগর বাংলা (আনুমািনক১২০০-১৭৬৫) 500 

843 835 িবপান চ  আধুিনক ভারত ও সা দািয়কতাবাদ 220 

844 836 িনিখল সুর ভারতীয় জাতীয়তাবােদর পটভূিম 90 

845 837 জগদীশ নারায়ণ সরকার অনুঃবাদ ফণী নাথ চ বতী মুঘল অথনীিত: সংগঠন এবংকায ম 38 

846 838 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 200 

847 839 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 200 

848 840 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 200 

849 841 ড: আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

850 842 ড: আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

851 843 ড: আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

852 844 ড: আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 125 

853 845 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস আধুিনকযুগ (১৭০৭-১৯৬৪) 220 

854 846 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস আধুিনকযুগ (১৭০৭-১৯৬৪) 220 

855 847 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস আধুিনকযুগ (১৭০৭-১৯৬৪) 220 

856 848 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস আধুিনকযুগ (১৭০৭-১৯৬৪) 220 

857 849 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস আধুিনকযুগ (১৭০৭-১৯৬৪) 220 

858 850 জীবন মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 240 
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859 851 জীবন মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 240 

860 852 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস 240 

861 853 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস 240 

862 854 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ( াৈগিতহািসক যু-১৫২৬ ি া ) 240 

863 855 জীবন মুেখাপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ( াৈগিতহািসক যু-১৫২৬ ি া ) 240 

864 856 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল-রাজ থেক কা ানী রাজ (১৫০০-১৮০০ ি া ) 260 

865 857 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল-রাজ থেক কা ানী রাজ (১৫০০-১৮০০ ি া ) 260 

866 858 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল-রাজ থেক কা ানী রাজ (১৫০০-১৮০০ ি া ) 260 

867 859 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মুঘল-রাজ থেক কা ানী রাজ (১৫০০-১৮০০ ি া ) 260 

868 860 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

869 861 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

870 862 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

871 863 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

872 864 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬০০ ি :-১৫০০ি :) 260 

873 865 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬০০ ি :-১৫০০ি :) 260 

874 866 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬০০ ি :-১৫০০ি :) 260 

875 867 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত (৬০০ ি :-১৫০০ি :) 260 

876 868 ড. রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪)ি িটশরাজ থেক নেহ  যুগ 260 

877 869 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 220 

878 870 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 220 

879 871 গৗতম বসু আধুিনক ভারত 220 

880 872 ড. রতন কুমার িব াস আধুিনক ভারেতর ইিতহাস (১৮৫৮-১৯৬৪)ি িটশরাজ থেক নেহ  যুগ 260 

881 873 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

882 874 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

883 875 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

884 876 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

885 877 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

886 878 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

887 879 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 
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888 880 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ [ থম খ ] 160 

889 881 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

890 882 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

891 883 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

892 884 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

893 885 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

894 886 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব: থম খ ] 380 

895 887 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

896 888 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

897 889 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

898 890 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

899 891 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

900 892 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন [আিদপব:ি তীয় খ ] 380 

901 893 ড. অেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

902 894 ড. অেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

903 895 ড. অেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

904 896 ড. অেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

905 897 ড. অেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

906 898 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

907 899 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

908 900 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

909 901 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

910 902 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  (১৭৮৯-১৯৪৫ি :) 170 

911 903 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  220 

912 904 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  220 

913 905 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  220 

914 906 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  220 

915 907 গৗরীশ র বে াপাধ ায় ইিতহােসর আেলায় সমকালীন িব  220 

916 908 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 
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917 909 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

918 910 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

919 911 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

920 912 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

921 913 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

922 914 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

923 915 ড: অেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

924 916 পুলেকশ রায়, সায়া ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ (১৪০০-১৭০০) 150 

925 917 পুলেকশ রায়, সায়া ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ (১৪০০-১৭০০) 150 

926 918 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  200 

927 919 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  200 

928 920 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  200 

929 921 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  200 

930 922 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ই উেরােপর ইিতবৃ  200 

931 923 ড: মৃণালকাি  চে াপাধ ায় ই উেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯৪৫) 175 

932 924 ড: মৃণালকাি  চে াপাধ ায় ই উেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯৪৫) 175 

933 925 ড: মৃণালকাি  চে াপাধ ায় ই উেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯৪৫) 175 

934 926 ড: মৃণালকাি  চে াপাধ ায় ই উেরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯৪৫) 175 

935 927 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 150 

936 928 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 150 

937 929 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 150 

938 930 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 150 

939 931 িস াথ হ রায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 180 

940 932 িস াথ হ রায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 180 

941 933 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 180 

942 934 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 180 

943 935 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 180 

944 936 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 180 

945 937 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 180 
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946 938 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ (১৭৮৯-১৯৪৫) 180 

947 939 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ (১৮৪৮-১৯১৯) 200 

948 940 সমর কুমার মি ক নব েপ ই উেরাপ (১৮৪৮-১৯১৯) 200 

949 941 ড: অতুল সুর বাংলা ও বাঙািলর সমাজ ওসং ৃ িত 100 

950 942 সু কাশ রায় ভারেতর কৃষক িবে াহ ওগণতাি ক সং াম 400 

951 943 পুেরােষা ম ভ াচায , অিন েজ ািত মজুমদার আ জািতক স েকর পেরখা 100 

952 944 শখর বে াপাধ ায় অিভিজৎদাশ  জািত, বণ ও বাঙািল সমাজ 180 

953 945 ড: অতুল সুর বাংলা ও বাঙািলর িববতন 150 

954 946 ইরফান হািবব ভারতবেষর ইিতহাস স  130 

955 947 তীথংকর রায় ই  ইি য়া কা ািন ও ভারেতরঅথৈনিতক ইিতহাস 150 

956 948 ই এইচ কার কােক বেল ইিতহাস 100 

957 949 রামশরণ শমা াচীন ভারেতর শূ  250 

958 950 িবনয় ঘাষ বাংলার নবজাগৃিত 225 

959 951 অমেলশ ি পাঠী ইিতহাস ও ঐিতহািসক 100 

960 952 িবপান চ  আধুিনক ভারেতর ইিতহাস 260 

961 953 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত 130 

962 954 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত 130 

963 955 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত 130 

964 956 ইরফান হািবব মধ কালীন ভারত 130 

965 957 ইরফান হািবব মানুষ ও পিরেবশ 200 

966 958 িবপান চ , মৃদুলা মুখা ী, আিদত  মুখা ী ভারতবষ াধীনতার পের 500 

967 959 ফু  কুমার চ বতী, িস াথ হ রায় আ জািতক স েকর ইিতহাস 100 

968 960 ফু  কুমার চ বতী য়ােরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯১৯) 220 

969 961 ফু  কুমার চ বতী য়ােরােপর ইিতহাস (১৭৮৯-১৯১৯) 220 

970 962 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা , সমাজ, সং ৃ িত 120 

971 963 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা , সমাজ, সং ৃ িত 120 

972 964 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা , সমাজ, সং ৃ িত 120 

973 965 পুলেকশ রায় মধ যুেগর ই উেরাপ রা , সমাজ, সং ৃ িত 120 

974 966 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ-সমী া 250 



Seminar Library 
Department of History 

 
Sl. No. Accession No. Author(s) Title of the Book Price (₹) 

975 967 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ-সমী া 250 

976 968 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ-সমী া 250 

977 969 নীহাের ু বে াপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ-সমী া 250 

978 970 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 280 

979 971 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 280 

980 972 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

981 973 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

982 974 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

983 975 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

984 976 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 140 

985 977 ড. আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

986 978 ড. আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

987 979 ড. আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

988 980 ড. আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

989 981 ড. আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  180 

990 982 তপন কুমার ঘাষ াচীন ভারেত বণ ণী ও জাত 250 

991 983 আচায  বীের র গে াপাধ ায় াচীন ভারেত বণ ণী ও জাত 150 

992 984 আবীরা বসু চ বতী ভারতবষ: ঐিতহািসক সূচনা ও আযধারণা 85 

993 985 অেশাককুমার রায়, সু ত রায় ভারতবেষর ইিতহাস 200 

994 986 গৗরব িসনহা াৈগিতহািসক ও বিদক যুেগরইিতহাস 180 

995 987 রামশরণ শমা ভারেতর াচীন অতীত 350 

996 988 সতীশ চ  মধ যুেগর ভারত 300 

997 989 সতীশ চ  মধ যুেগর ভারত 300 

998 990 গালাম হাসায়ন সলমী বাংলার ইিতহাস 325 

999 991 জািহ ল হাসান বাংলায় মুসলমােনর ইিতহাস 300 

1000 992 িনত র ন দাস মুসিলম শাসন ও ভারতবষ 250 

1001 993 ননীেগাপাল চৗধুরী িবেদশী পযটক ও রাজদূতেদরবণানায় ভারত 100 

1002 994 এ. ক. এম. শাহ নাওয়াজ ভারত উপমহােদেশর ইিতহাস 250 

1003 995 বীর ঘাষ কা ীের আজািদর লড়াই একিটঐিতহািসক দিলল 80 
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1004 996 হরশ র ভ াচায ি েটেন িশ িব ব ও তারপর 150 

1005 997 শাি  স  বে াপাধ ায়, পক দাস ই দী রা  ই ােয়ল 180 

1006 998 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় সমকালীন িব  ও আ জািতকস ক 260 

1007 999 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় সমকালীন িব  ও আ জািতকস ক 260 

1008 1000 িশবানী িসংহ ফরািস িব ব 300 

1009 1001 রেমশচ  দ  ভারেতর ইিতহাস 280 

1010 1002 গৗতম চে াপাধ ায় ইিতহাস চচার ধারা 500 

1011 1003 র াবলী চে াপাধ ায়, গৗতমিনেয়াগী ভারত ইিতহােস নারী 130 

1012 1004 ইরফান হািবব ভারেতর অথনীিত 200 

1013 1005 বদ ীন উমর ভারতীয়জাতীয় আে ালন 200 

1014 1006 িসরাজুল ইসলাম চৗধুরী জাতীয়তাবাদ, সা দািয়কতা ওজনগেণর মুি  800 

1015 1007 সালাম আজাদ বাংলােদেশর মুি যুে  ভারেতরঅবদান 190 

1016 1008 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত 150 

1017 1009 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত 150 

1018 1010 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত 150 

1019 1011 ণব কুমার চে াপাধ ায় আধুিনক ভারত 150 

1020 1012 িনিখল সুর ভারতীয় জাতীয়তাবােদর পটভূিম 90 

1021 1013 িব নাথ গে াপাধ ায় ভারেতর সশ  াধীনতারসং াম 100 

1022 1014 জাতীয় াগার কমী সিমিত াধীনতা আে ালন ও াধীেনা র আশ া স াবনা 150 

1023 1015 যােগশচ  বাগল মুি র স ােন ভারত 550 

1024 1016 ড: আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  210 

1025 1017 ড: আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  210 

1026 1018 ড: আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  210 

1027 1019 ড: আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  210 

1028 1020 ড: আেলাককুমার চ বতী াচীন ীেসর ইিতবৃ  210 

1029 1021 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 250 

1030 1022 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 250 

1031 1023 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 250 

1032 1024 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 250 
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1033 1025 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস (আধুিনক যুগ) 250 

1034 1026 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত (পলাশী থেক নেহ ) 280 

1035 1027 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত (পলাশী থেক নেহ ) 280 

1036 1028 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত (পলাশী থেক নেহ ) 280 

1037 1029 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত (পলাশী থেক নেহ ) 280 

1038 1030 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ভারত (পলাশী থেক নেহ ) 280 

1039 1031 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1040 1032 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1041 1033 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1042 1034 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1043 1035 ড. আেলাককুমার চ বতী মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1044 1036 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ ১৮৫৮-১৯৪৭) 375 

1045 1037 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ ১৮৫৮-১৯৪৭) 375 

1046 1038 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ ১৮৫৮-১৯৪৭) 375 

1047 1039 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ ১৮৫৮-১৯৪৭) 375 

1048 1040 সমর কুমার মি ক আধুিনক ভারেতর পা র (রাজ থেক রাজ ১৮৫৮-১৯৪৭) 375 

1049 1041 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক (েনেহ র ভারত)   

1050 1042 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক (েনেহ র ভারত)   

1051 1043 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক (েনেহ র ভারত)   

1052 1044 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক (েনেহ র ভারত)   

1053 1045 সমর কুমার মি ক াধীনতার দু-দশক (েনেহ র ভারত)   

1054 1046 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1055 1047 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1056 1048 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1057 1049 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1058 1050 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1059 1051 ইরফান হািবব ভারতবেষর মানুেষর ইিতহাস 90 

1060 1052 ইরফান হািবব ভারতবেষর মানুেষর ইিতহাস 90 

1061 1053 ইরফান হািবব ভারতবেষর মানুেষর ইিতহাস 90 
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1062 1054 ইরফান হািবব ভারতবেষর মানুেষর ইিতহাস 90 

1063 1055 ইরফান হািবব ভারতবেষর মানুেষর ইিতহাস 90 

1064 1056 িদলীপকুমার চ বতী ভারতবেষর াৈগিতহাস 200 

1065 1057 িদলীপকুমার চ বতী ভারতবেষর াৈগিতহাস 200 

1066 1058 িদলীপকুমার চ বতী ভারতবেষর াৈগিতহাস 200 

1067 1059 িদলীপকুমার চ বতী ভারতবেষর াৈগিতহাস 200 

1068 1060 িদলীপকুমার চ বতী ভারতবেষর াৈগিতহাস 200 

1069 1061 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1070 1062 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1071 1063 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1072 1064 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1073 1065 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1074 1066 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1075 1067 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1076 1068 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1077 1069 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1078 1070 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 290 

1079 1071 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1080 1072 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1081 1073 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1082 1074 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1083 1075 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1084 1076 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1085 1077 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1086 1078 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1087 1079 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1088 1080 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1089 1081 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1090 1082 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 
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1091 1083 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1092 1084 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1093 1085 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1094 1086 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1095 1087 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1096 1088 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1097 1089 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1098 1090 পক দাস ও শিম া দাস াচীন রােমর ইিতবৃ  180 

1099 1091 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1100 1092 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1101 1093 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1102 1094 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1103 1095 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1104 1096 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1105 1097 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1106 1098 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1107 1099 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1108 1100 গৗরীশংকর বে াপাধ ায়, সা নাব ানাজী রােমর ইিতহাস ও সভ তা 150 

1109 1101 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 280 

1110 1102 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 280 

1111 1103 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 400 

1112 1104 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1113 1105 অতুল চ  রায়, সুর নাসান াল ভারেতর ইিতহাস 475 

1114 1106 রনবীর চ ব ী ভারত-ইিতহােসর আিদপব 350 

1115 1107 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 330 

1116 1108 গৗরীশংকর দ, দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1117 1109 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস 280 

1118 1110 গৗতম বসু, সত েসৗরভ জানা ভারতবেষ ইিতহাস (আিদ মধ যুগ) 100 

1119 1111 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদ ও মধ যুেগ ভারত 220 
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1120 1112 রামশরণ শমা আিদমধ যুেগর ভারতীয় সমাজ 325 

1121 1113 অ ন গা ামী ভারত অনুস ান 325 

1122 1114 অ ন গা ামী ভারত অনুস ান 325 

1123 1115 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ভারত অনুস ান 280 

1124 1116 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ভারেতর ইিতবৃ  280 

1125 1117 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী ভারেতর ইিতবৃ  280 

1126 1118 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদ মধ  ও মধ যুেগ ভারত 220 

1127 1119 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদ মধ  ও মধ যুেগ ভারত 220 

1128 1120 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদ মধ  ও মধ যুেগ ভারত 220 

1129 1121 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আিদ মধ  ও মধ যুেগ ভারত 220 

1130 1122 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন 800 

1131 1123 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন 800 

1132 1124 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত-ইিতহােসর স ােন 800 

1133 1125 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 330 

1134 1126 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 330 

1135 1127 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 330 

1136 1128 অধ াপক গাপালকৃ  পাহাড়ী মধ কালীন ভারত 330 

1137 1129 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 350 

1138 1130 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 350 

1139 1131 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 350 

1140 1132 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 350 

1141 1133 গৗতম বসু ও সত েসৗরভ জানা ভারতবেষর ইিতহাস 100 

1142 1134 গৗতম বসু ও সত েসৗরভ জানা ভারতবেষর ইিতহাস 100 

1143 1135 গৗতম বসু ও সত েসৗরভ জানা ভারতবেষর ইিতহাস 100 

1144 1136 গৗতম বসু ও সত েসৗরভ জানা ভারতবেষর ইিতহাস 100 

1145 1137 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1146 1138 িদলীপকুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1147 1139 অতুল চ  রায় ও সুর নাসান াল ভারেতর ইিতহাস 475 

1148 1140 অতুল চ  রায় ও সুর নাসান াল ভারেতর ইিতহাস 475 
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1149 1141 অতুল চ  রায় ও সুর নাসান াল ভারেতর ইিতহাস 475 

1150 1142 অতুল চ  রায় ও সুর নাসান াল ভারেতর ইিতহাস 475 

1151 1143 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 150 

1152 1144 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 150 

1153 1145 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 150 

1154 1146 গাপাল চ  িসনহা ভারতবেষর ইিতহাস 150 

1155 1147 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদপব 350 

1156 1148 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদপব 350 

1157 1149 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদপব 350 

1158 1150 রণবীর চ বতী ভারত ইিতহােসর আিদপব 350 

1159 1551 রামশরণ শমা আিদ মধ যুেগর ভারতীয় সমাজ 325 

1160 1552 রামশরণ শমা আিদ মধ যুেগর ভারতীয় সমাজ 325 

1161 1553 রামশরণ শমা আিদ মধ যুেগর ভারতীয় সমাজ 325 

1162 1554 রামশরণ শমা আিদ মধ যুেগর ভারতীয় সমাজ 325 

1163 1155 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1164 1156 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1165 1157 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1166 1158 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1167 1159 সৗিম  মানী ভারেতর মধ যুগ 395 

1168 1160 সৗিম  মানী ভারেতর মধ যুগ 395 

1169 1161 সৗিম  মানী ভারেতর মধ যুগ 395 

1170 1162 িদলীপ কুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1171 1163 িদলীপ কুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1172 1164 িদলীপ কুমার গে াপাধ ায় ভারত ইিতহােসর স ােন 425 

1173 1165 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস 280 

1174 1166 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস 280 

1175 1167 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস 280 

1176 1168 তসিলম চৗধুরী ভারেতর ইিতহাস 280 

1177 1169 অ ন গা ামী ভারত অনুস ান 295 
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1178 1170 অ ন গা ামী ভারত অনুস ান 295 

1179 1171 শা তী দাস াচীন ও আিদমধ যুেগর ভারত 280 

1180 1172 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1181 1173 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1182 1174 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1183 1175 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1184 1176 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1185 1177 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1186 1178 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1187 1179 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1188 1180 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1189 1181 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1190 1182 বি ম ভ াচায স  ইিতহাস ও ঐিতহািসক 140 

1191 1183 বি ম ভ াচায স  ইিতহাস ও ঐিতহািসক 140 

1192 1184 বি ম ভ াচায স  ইিতহাস ও ঐিতহািসক 140 

1193 1185 বি ম ভ াচায স  ইিতহাস ও ঐিতহািসক 140 

1194 1186 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1195 1187 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1196 1188 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1197 1189 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1198 1190 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1199 1191 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1200 1192 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1201 1193 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1202 1194 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1203 1195 িনমলচ  দ  মধ যুেগর ই উেরাপ 160 

1204 1196 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1205 1197 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1206 1198 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 
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1207 1199 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1208 1200 গৗরীশ র দ ও দীপ দ ভারতবেষর ইিতহাস 600 

1209 1201 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1210 1202 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1211 1203 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1212 1204 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1213 1205 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1214 1206 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1215 1207 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1216 1208 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1217 1209 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1218 1210 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় পি মবে র ইিতহাস ও ঐিতহািসক 250 

1219 1211 ড: িব নাথ বে াপাধ ায় ই উেরােপর িববতন 160 

1220 1212 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1221 1213 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1222 1214 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1223 1215 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1224 1216 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1225 1217 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1226 1218 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1227 1219 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1228 1220 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1229 1221 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1230 1222 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1231 1223 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1232 1224 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1233 1225 রীলা মুখাজী পা িরত ই উেরাপ 150 

1234 1226 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1235 1227 পুলেকশ রায় ওসায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 
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1236 1228 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1237 1229 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1238 1230 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1239 1231 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1240 1232 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1241 1233 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1242 1234 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1243 1235 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1244 1236 বাসেব  বসু আধুিনক ই উেরােপর িববতন 220 

1245 1237 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 300 

1246 1238 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 300 

1247 1239 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 300 

1248 1240 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 300 

1249 1241 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপ যুগা র 300 

1250 1242 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1251 1243 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1252 1244 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1253 1245 পুলেকশ রায় ও সায় ন দাস উ রেণর পেথ ই উেরাপ 220 

1254 1246 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1255 1247 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1256 1248 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1257 1249 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1258 1250 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1259 1251 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1260 1252 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1261 1253 সুেবাধ কুমার মুেখাপাধ ায় আধুিনক ই উেরাপ আিদপেবর পা র 250 

1262 1254 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1263 1255 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1264 1256 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 
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1265 1257 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1266 1258 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1267 1259 ড. দীপ ম ল, জয়  বদ  ওিব িজৎ রায় মধ  ও পা িরত যুেগরই উেরােপর ইিতহাস 180 

1268 1260 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপর যুগা র 300 

1269 1261 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপর যুগা র 300 

1270 1262 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপর যুগা র 300 

1271 1263 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপর যুগা র 300 

1272 1264 ভা র চ বতী, সুভাষর নচ বতী, িকং ক চে াপাধ ায় ই উেরােপর যুগা র 300 

1273 1265 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1274 1266 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1275 1267 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1276 1268 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1277 1269 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1278 1270 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1279 1271 িবমল চ  বতাল রামান সভ তার ইিতহাস 300 

1280 1272 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 280 

1281 1273 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 280 

1282 1274 দব  দ াচীন রােমর ইিতহাস 280 

1283 1275 অেশাক কুমার সরকার ভারেতর সংিবধান পিরচয় 350 

1284 1276 অেশাক কুমার সরকার ভারেতর সংিবধান পিরচয় 350 

1285 1277 িনবাণ বসু অনুস ােনর িমক ইিতহাস 700 

1286 1278 িনবাণ বসু অনুস ােনর িমক ইিতহাস 700 

1287 1279 সৗিভক রে াপাধ ায় সা দািয়কতা ও ইিতহাস রচনা 175 

1288 1280 সৗিভক রে াপাধ ায় সা দািয়কতা ও ইিতহাস রচনা 175 

1289 1281 অিমত ভ াচায মািকন যু রাে র ইিতহাস (অ াদশ শতক থেক ঊনিবংশ শতক) 200 

1290 1282 অিমত ভ াচায মািকন যু রাে র ইিতহাস (অ াদশশতক থেক ঊনিবংশ শতক) 200 

1291 1283 সব সাচী চে াপাধ ায়, সুিজতরাজবংশী ঔপিনেবিশক ভারেত িব ানসংি  ইিতহাস 200 

1292 1284 সব সাচী চে াপাধ ায়, সুিজতরাজবংশী ঔপিনেবিশক ভারেত িব ানসংি  ইিতহাস 200 

1293 1285 কৗিশক বে াপাধ ায় খলা যখন ইিতহাস 200 
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1294 1286 কৗিশক বে াপাধ ায় খলা যখন ইিতহাস 200 

1295 1287 সব সাচী চে াপাধ ায় িব ান যখন আে ালন 250 

1296 1288 সব সাচী চে াপাধ ায় িব ান যখন আে ালন 250 

1297 1289 আপেডট ািড প আস  পিরেবশ িবপযয় কেরানাউ রাখ  ইয়াস... 250 

1298 1290 আপেডট ািড প আস  পিরেবশ িবপযয় কেরানাউ রাখ  ইয়াস... 250 

1299 1291 রািমলা থাপার, এ.িজ. নুরািন, সদান  মনন স  জাতীয়তাবাদ 200 

1300 1292 রািমলা থাপার, এ.িজ. নুরািন, সদান  মনন স  জাতীয়তাবাদ 200 

1301 1293 অির য় িব াস, পলাশ ম ল াচীন িমশর ( াচীন রাজে রযুগ) ২৬৮৬-২১৮১ ি পূবা  130 

1302 1294 অির য় িব াস, পলাশ ম ল াচীন িমশর ( াচীন রাজে রযুগ) ২৬৮৬-২১৮১ ি পূবা  130 

1303 1295 অির য় িব াস, পলাশ ম ল াচীন িমশর ( াচীন রাজে রযুগ) ২৬৮৬-২১৮১ ি পূবা  130 

1304 1296 কালীপদ ধান জ ল মহাল ও মিদনীপুেররগণিবে াভ 60 

1305 1297 কালীপদ ধান জ ল মহাল ও মিদনীপুেররগণিবে াভ 60 

1306 1298 অ িণমা রায়েচৗধুরী াৈগিতহািসক ভারতবষ রযুগ েথেক লৗহযুগ 100 

1307 1299 অ িণমা রায়েচৗধুরী াৈগিতহািসক ভারতবষ রযুগ েথেক লৗহযুগ 100 

1308 1300 তুষার চ বতী মুঘল যুেগর ভারত 150 

1309 1301 তুষার চ বতী মুঘল যুেগর ভারত 150 

1310 1302 তুষার চ বতী মুঘল যুেগর ভারত 150 

1311 1303 তুষার চ বতী মধ যুেগ ভারত 250 

1312 1304 তুষার চ বতী মধ যুেগ ভারত 250 

1313 1305 তুষার চ বতী মধ যুেগ ভারত 250 

1314 1306 শা  ম ল কলকাতার বাঙািল মুসলমান সমাজ 400 

1315 1307 শা  ম ল কলকাতার বাঙািল মুসলমান সমাজ 400 

1316 1308 সুদশন রায়েচৗধুরী শ িব েবর কািহনী 80 

1317 1309 সুদশন রায়েচৗধুরী শ িব েবর কািহনী 80 

1318 1310 সুকুমার ভ াচায াচীন ভারেত নারী ও সমাজ 200 

1319 1311 সুকুমার ভ াচায াচীন ভারেত নারী ও সমাজ 200 

1320 1312 িনমল বে াপাধ ায় িমেশল ফুেকা (ইিতহাস-ত -দশন) 125 

1321 1313 িনমল বে াপাধ ায় িমেশল ফুেকা (ইিতহাস-ত -দশন) 125 

1322 1314 কয়ামুি ন আহমদ অল-িব ণী রিচত ভারত 115 
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1323 1315 কয়ামুি ন আহমদ অল-িব ণী রিচত ভারত 115 

1324 1316 এ. আর. দশাই ভারতীয় জাতীয়তাবােদর সামািজকপটভূিম 250 

1325 1317 এ. আর. দশাই ভারতীয় জাতীয়তাবােদর সামািজক পটভূিম 250 

1326 1318 শ ামলচ  বে াপাধ ায় াচীন িমশর 400 

1327 1319 শ ামলচ  বে াপাধ ায় াচীন িমশর 400 

1328 1320 মাক ক ইিতহাস লখেকর কাজ 200 

1329 1321 মাক ক ইিতহাস লখেকর কাজ 200 

1330 1322 ই এইচ কার কােক বেল ইিতহাস? 250 

1331 1323 ই এইচ কার কােক বেল ইিতহাস? 250 

1332 1324 সুেচতনা মুেখাপাধ ায় আেলার মেয়েদর গ  200 

1333 1325 সুেচতনা মুেখাপাধ ায় আেলার মেয়েদর গ  200 

1334 1326 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় আধুিনক ইউেরাপ 300 

1335 1327 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় আধুিনক ইউেরাপ 300 

1336 1328 সুিমত সরকার মডাণ টাইমস 400 

1337 1329 সুিমত সরকার মডাণ টাইমস 400 

1338 1330 রামশরণ শমা ভারেতর সাম ত  220 

1339 1331 রামশরণ শমা ভারেতর সাম ত  220 

1340 1332 ইরফান হািবব সমাজত  সে  200 

1341 1333 ইরফান হািবব সমাজত  সে  200 

1342 1334 এস.িস. দুেব ভারতীয় সমাজ 65 

1343 1335 িব ব মাজী িন বেগর ইিতহাস  

রািণ িশেরামিন ও চূয়াড় িবে াহ 

250 

1344 1336 িব ব মাজী বা ীিক রামায়েণ রাম আিদবাসী রামায়েণ রাম 200 

1345 1337 েসনিজৎ চৗধুরী মহারা ীয় নবজাগরণ 125 

1346 1338 েসনিজৎ চৗধুরী মহারা ীয় নবজাগরণ 125 

1347 1339 পাথ চ বতী কৃিত পিরেবশ িনসগনীিত 100 

1348 1340 পাথ চ বতী কৃিত পিরেবশ িনসগনীিত 100 

1349 1341 িনিখেলশ হ, মধুিমতা বিদক ভারত ইিতহােসর পবা র 125 

1350 1342 িনিখেলশ হ, মধুিমতা বিদক ভারেতর ইিতহােসর পবা র 125 
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1351 1343 ড. অ িনমা রায়েচৗধুরী িব সভ তার আিদপব 125 

1352 1344 ড. অ িনমা রায়েচৗধুরী িব সভ তার আিদপব 125 

1353 1345 উমা চ বতী াচীন ভারেতর ইিতহাস  

াত জেনর চােখ 

175 

1354 1346 উমা চ বতী াচীন ভারেতর ইিতহাস  

াত জেনর চােখ 

175 

1355 1347 অিমত ভ াচায াচীন ভারেতর ইিতহাস   

পুরা  যুগ থক মগেধর উ ান 

175 

1356 1348 অিমত ভ াচায াচীন ভারেতর ইিতহাস  

 পুরা  যুগ থক মগেধর উ ান 

175 

1357 1349 গৗতম মুেখ াপাধ ায় সামািজক ও রাজৈনিতক 

 গেবষণা প িত 

75 

1358 1350 গৗতম মুেখ াপাধ ায় সামািজক ও রাজৈনিতক 

 গেবষণা প িত 

75 

1359 1351 কৗিশক বে াপাধ ায় ১৯১১ বাঙািলর ঐিতহািসক ফুটবল যু  100 

1360 1352 কৗিশক বে াপাধ ায় ১৯১১ বাঙািলর ঐিতহািসক ফুটবল যু  100 

1361 1353 পিরমল ঘাষ আমােদর আধুিনকতার কেয়কিট িদক 100 

1362 1354 পিরমল ঘাষ আমােদর আধুিনকতার কেয়কিট িদক 100 

1363 1355 পু েষা ম ভ াচায , 

অিন  জ ািত মজুমদার 

আ জািতক স েকর পেরখা থম খ  200 

1364 1356 পু েষা ম ভ াচায , 

অিন  জ ািত মজুমদার 

আ জািতক স েকর পেরখা থম খ  200 

1365 1357 অপরািজত বসু ভারেতর িব ান– যুি  মধ যুেগর শষ  

পেবর ইিতহাস (1206-1833) থম খ  

520 

1366 1358 অপরািজত বসু ভারেতর িব ান– যুি  মধ যুেগর শষ 

 পেবর ইিতহাস (1206-1833) থম খ  

520 

1367 1359 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস ঊনিবংশ শতা ী 180 

1368 1360 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস ঊনিবংশ শতা ী 180 

1369 1361 সুদশনা সন,অিন  ভ াচায সামািজক গেবষণা প িত িবদ া, প িত ও কৗশল 400 

1370 1362 সুদশনা সন,অিন  ভ াচায সামািজক গেবষণা প িত িবদ া, প িত ও কৗশল 400 
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1371 1363 অপরািজত বসু ভারেতর িব ান- যুি ,মধ যুেগর শষ পেবর ইিতহাস (1206-1833) ি তীয় খ  480 

1372 1364 অপরািজত বসু ভারেতর িব ান- যুি ,মধ যুেগর শষ পেবর ইিতহাস (1206-1833) ি তীয় খ  480 

1373 1365 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস িবংশ শতা ী (১৯০০–১৯৪৭) 180 

1374 1366 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলা আিথক ইিতহাস িবংশ শতা ী (১৯০০–১৯৪৭) 180 

1375 1367 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস অ াদশ শতা ী 200 

1376 1368 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় বাংলার আিথক ইিতহাস অ াদশ শতা ী 200 

1377 1369 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ও ঐিতহািসক াচীন মধ  ও আধুিনক কাল 280 

1378 1370 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় ভারেতর ইিতহাস ও ঐিতহািসক াচীন মধ  ও আধুিনক কাল 280 

1379 1371 কল ানী বে াপাধ ায় নারী ণী ও বণ 180 

1380 1372 কল ানী বে াপাধ ায় নারী ণী ও বণ 180 

1381 1373 সুপণা  ইিতহােস নারীঃ িশ া 120 

1382 1374 সুপণা  ইিতহােস নারীঃ িশ া 120 

1383 1375 িটনা বসু মানব সভ তা ও সং ৃ িত 250 

1384 1376 িটনা বসু মানব সভ তা ও সং ৃ িত 250 

1385 1377 আিসফ জামাল ল র িব –সভ তার মধ যুগ 250 

1386 1378 আিসফ জামাল ল র িব –সভ তার মধ যুগ 250 

1387 1379 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় পি েমর ইিতহাস ও ঐিতহািসক 300 

1388 1380 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় পি েমর ইিতহাস ও ঐিতহািসক 300 

1389 1381 আিশস ন ী জাতীয়তাবাদ ও ভারতিচ া 225 

1390 1382 আিশস ন ী জাতীয়তাবাদ ও ভারতিচ া 225 

1391 1383 িচ ত পািলত ি িটশ আমেল াম বাংলা সংেকত ও সংঘাত 300 

1392 1384 িচ ত পািলত ি িটশ আমেল াম বাংলা সংেকত ও সংঘাত 300 

1393 1385 িনমাই চ  ম ল,েস  কানাই ইিতহাস চচা ও গেবষণা প িত াচ  ও পা াত  300 

1394 1386 িনমাই চ  ম ল,েস  কানাই ইিতহাস চচা ও গেবষণা প িত াচ  ও পা াত  300 

1395 1387 ইরফান হািবব ভারেতর জন– ইিতহাস –25 ি িটশ শাসেনর থম পেব ভােরতর অথৈনিতক 

১৭৫৭–১৮৫৭ 

180 

1396 1388 ইরফান হািবব ভারেতর জন– ইিতহাস –25 ি িটশ শাসেনর থম পেব ভােরতর অথৈনিতক 

১৭৫৭–১৮৫৭ 

180 

1397 1389 ইরফান হািবব ভারেতর জন– ইিতহাস –২৮  ভােরতর অথৈনিতক ১৮৫৮–১৯১৪ 200 
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1398 1390 ইরফান হািবব ভারেতর জন– ইিতহাস –২৮  

 ভােরতর অথৈনিতক ১৮৫৮–১৯১৪ 

200 

1399 1391 ভা র চে াপাধ ায় ভারেতর সং ৃ িত – াচীন যুগ 250 

1400 1392 ভা র চে াপাধ ায় ভারেতর সং ৃ িত – াচীন যুগ 250 

1401 1393 আ েতাষ বালা াচীন ভারেতর ইিতহাস ও সং ৃ িত 180 

1402 1394 আ েতাষ বালা াচীন ভারেতর ইিতহাস ও সং ৃ িত 180 

1403 1395 আ েতাষ বালা াচীন ভারেতর ইিতহাস ও সং ৃ িত 180 

1404 1396 শাজাহান খান আিদ পেবর ভারত ইিতহাস 160 

1405 1397 শাজাহান খান আিদ পেবর ভারত ইিতহাস 160 

1406 1398 শাজাহান খান আিদ পেবর ভারত ইিতহাস 160 

1407 1399 পন সরকার অ ৃশ তা িনবৃি করেণর ে  গাি  ও  

আে দকেরর ধারণার তুলনা মূলক পযােলাচনা 

150 

1408 1400 পন সরকার অ ৃশ তা িনবৃি করেণর ে  গাি  ও আে দকেরর ধারণার তুলনা মূলক 

পযােলাচনা 

150 

1409 1401 সারদা ঘাষ নারীেচতনা ও সংগঠন 300 

1410 1402 সারদা ঘাষ নারীেচতনা ও সংগঠন 300 

1411 1403 আেনায়ার হােসন াধীনতা সং ােম বাংলার মুসিলম নারী ১৮৭৩–১৯৭১ 200 

1412 1404 আেনায়ার হােসন াধীনতা সং ােম বাংলার মুসিলম নারী ১৮৭৩–১৯৭২ 200 

1413 1405 আিশস ন ী ভারতীয় রাজনীিতর সাং ৃ িতক মন  180 

1414 1406 আিশস ন ী ভারতীয় রাজনীিতর সাং ৃ িতক মন  180 

1415 1407 সজল বসু সমাজ গেবষণার প িত 170 

1416 1408 সজল বসু সমাজ গেবষণার প িত 170 

1417 1409 িনিখল সুর বাটািনক াল গােডন ইিতহােস ও িবে  360 

1418 1410 িনিখল সুর বাটািনক াল গােডন ইিতহােস ও িবে  360 

1419 1411 বাসেব  বসু আধুিনক ইউেরাপ িববতন 250 

1420 1412 বাসেব  বসু আধুিনক ইউেরাপ িববতন 250 

1421 1413 রামশরণ শমা আযেদর অনুস ান 60 

1422 1414 রামশরণ শমা আযেদর অনুস ান 60 

1423 1415 রামশরণ শমা আযেদর অনুস ান 60 
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1424 1416 তী নাথ মুেখ াপাধ ায়  বৗ ধেমর উে ষ ভারেত এবং বিহিবে  50 

1425 1417 তী নাথ মুেখ াপাধ ায় বৗ ধেমর উে ষ ভারেতর এবং বিহিবে  50 

1426 1418 তী নাথ মুেখ াপাধ ায় বৗ ধেমর উে ষ ভারেতর এবং বিহিবে  50 

1427 1419 সমরকাি  চ বতী আেমিরকার ইিতহাস 300 

1428 1420 সমরকাি  চ বতী আেমিরকার ইিতহাস 300 

1429 1421 সমরকাি  চ বতী আেমিরকার ইিতহাস 300 

1430 1422 কল ানী বে াপাধ ায় রাজনীিত ও নারী শি  180 

1431 1423 কল ানী বে াপাধ ায় রাজনীিত ও নারী শি  180 

1432 1424 শা তী ঘাষ সমতার িদেক আে ালেন নারীঃ থম পব 60 

1433 1425 শা তী ঘাষ সমতার িদেক আে ালেন নারীঃ থম পব 60 

1434 1426 প পিত সাদ মাহাত ও সজল বসু ঝাড়খ ঃ সমাজ ও িবে াহ আে ালন 160 

1435 1427 প পিত সাদ মাহাত ও সজল বসু ঝাড়খ ঃ সমাজ ও িবে াহ আে ালন 160 

1436 1428 িচ ত সন ভারেতর আিদবাসী 450 

1437 1429 িচ ত সন ভারেতর আিদবাসী 450 

1438 1430 ইরফান হািবব মানুষ ও পিরেবশ ভারতবেষর বা তাি ক ইিতহাস 200 

1439 1431 ইরফান হািবব মানুষ ও পিরেবশ ভারতবেষর বা তাি ক ইিতহাস 200 

1440 1432 সৗম  বসু িবতিকত দশনায়ক সুভাষচ  বসুর রাজনীিত  ১৯২১–১৯৪১ 550 

1441 1433 সৗম  বসু িবতিকত দশনায়ক সুভাষচ  বসুর রাজনীিত  ১৯২১–১৯৪১ 550 

1442 1434 জদুলাল চে াপাধ ায় সং ৃ ত সূে  মুসলমান  225 

1443 1435 জদুলাল চে াপাধ ায় সং ৃ ত সূে  মুসলমান  225 

1444 1436 নিলনীিকেশার হ বাংলায় িব ববাদ 350 

1445 1437 নিলনীিকেশার হ বাংলায় িব ববাদ 350 

1446 1438 র নকাি  জানা সং হশালা লখ াগার এবং ত  120 

1447 1439 র নকাি  জানা সং হশালা লখ াগার এবং ত  120 

1448 1440 র নকাি  জানা সং হশালা লখ াগার এবং ত  120 

1449 1441 র নকাি  জানা সং হশালা লখ াগার এবং ত  120 

1450 1442 র নকাি  জানা সং হশালা লখ াগার এবং ত  120 

1451 1443 িবমল চ  বতাল াচীন িব –ি ক সভ তার ইিতহাস 300 

1452 1444 িবমল চ  বতাল াচীন িব –ি ক সভ তার ইিতহাস 300 
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1453 1445 সু ত পাহাড়ী উিনশ শতেকর বাংলায় সনাতনী িচিকৎসা ব ব ার প 200 

1454 1446 সু ত পাহাড়ী উিনশ শতেকর বাংলায় সনাতনী িচিকৎসা ব ব ার প 200 

1455 1447 িমিহর দ ভারেতর িবেদশনীিত এবং দি ন এিশয়া 160 

1456 1448 িমিহর দ ভারেতর িবেদশনীিত এবং দি ন এিশয়া 160 

1457 1449 িমিহর দ ভারেতর িবেদশনীিত এবং দি ন এিশয়া 160 

1458 1450 রাজল ী কর, স ীতা ব ানাজী, িবমল চ  বতাল মধ যুেগর ইউেরাপ ও ইসলামীয় িব  200 

1459 1451 রাজল ী কর, স ীতা ব ানাজী, িবমল চ  বতাল মধ যুেগর ইউেরাপ ও ইসলামীয় িব  200 

1460 1452 রাজল ী কর, স ীতা ব ানাজী, িবমল চ  বতাল মধ যুেগর ইউেরাপ ও ইসলামীয় িব  200 

1461 1453 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1462 1454 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1463 1455 িস াথ হ রায়,অপরািজতা ভ াচায িব  সভ তাঃ াচীন যুগ 160 

1464 1456 িস াথ হ রায়,অপরািজতা ভ াচায িব  সভ তাঃ াচীন যুগ 160 

1465 1457 িস াথ হ রায়,অপরািজতা ভ াচায িব –সভ তার মধ যুগ 160 

1466 1458 িস াথ হ রায়,অপরািজতা ভ াচায িব –সভ তার মধ যুগ 160 

1467 1459 িস াথ হ রায়,অপরািজতা ভ াচায িব –সভ তার মধ যুগ 160 

1468 1460 র নকাি  জানা ভারেতর –িশ কলা ঐিতেহ র পেরখা 100 

1469 1461 র নকাি  জানা ভারেতর–িশ কলা ঐিতেহ র েপেরখা 100 

1470 1462 র নকাি  জানা ভারেতর–িশ কলা ঐিতেহ র েপেরখা 100 

1471 1463 র নকাি  জানা ভারেতর–িশ কলা ঐিতেহ র েপেরখা 100 

1472 1464 র নকাি  জানা ভারেতর–িশ কলা ঐিতেহ র েপেরখা 100 

1473 1465 রাজকুমার চ বতী বেড়া সময় থেক ছােটা সময়ঃ ঐিতহাস িবদ ায় পা র 360 

1474 1466 রাজকুমার চ বতী বেড়া সময় থেক ছােটা সময়ঃ ঐিতহাস িবদ ায় পা র 360 

1475 1467 অ িনমা রায়েচৗধুরী আধ াি কতা ও নারী মতায়ন 130 

1476 1468 রি ত সন ভারত ইিতহােসর দুই ব ি  মহা া গা ী ও নতাজী সুভাষ চ  বসু 120 

1477 1469 সুিজত সন জাতপাত ও সংর ণ ভারতীয় াপট 70 

1478 1470 সুিজত সন দিলত আে ালনঃ  ও স  220 

1479 1471 ম ু চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (২৫) পি মব  ইিতহাস সংসদ 700 

1480 1472 ম ু চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (২৬) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

1481 1473 ম ু চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (২৭) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 
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1482 1474 ম ু চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (২৮) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

1483 1475 ম ু চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (২৯) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

1484 1476 কানাইলাল চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (৩০) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

1485 1477 কানাইলাল চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (৩২) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

1486 1478 রি ত সন ইিতহাস অনুস ান ৩৩) পি মব  ইিতহাস সংসদ 1000 

1487 1479 রি ত সন ইিতহাস অনুস ান (৩৪) পি মব  ইিতহাস সংসদ 100 

1488 1480 রি ত সন ইিতহাস অনুস ান (৩৫) পি মব  ইিতহাস সংসদ 1000 

1489 1481 অিন  রায় 

সংকলন সৗিভক বে াপাধ ায় 

মধ কালীন ভারত পি মব  ইিতহাস সংসদ 350 

1490 1482 রি ত সন,সু াত দাশ 

আশীষ কুমার দাস 

ইিতহােসর িদ  দশন পি মব  ইিতহাস সংসদ 900 

1491 1483 আশীষ কুমার দাস,  

অিময় কুমার বাউল 

অনুস ােন বাংলােদেশর মুি যু , [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 400 

1492 1484 অিময় কুমার ঘাষ, আশীষ কুমার দাস, শা  কুমার ঘাষ ভারত ছােড়া আে ালেন িফের দখা,   [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 300 

1493 1485 সৗেম নাথ মুেখ াপাধ ায় কলকাতাঃ ক নােত ও বা েব  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 25 

1494 1486 শা  রায় নােমর স ােন [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 30 

1495 1487 জয়  কুমার রায়,জাতীয় অধ াপক, ভারত সরকার বাংলােদশঃ মুি যু  ১৯৭১  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 50 

1496 1488 িনমল বে াপাধ ায় বাংলায় িব ববােদর শতবষ [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 35 

1497 1489 আশীষ কুমার দাস,  কা ীর সমস ার অতীত ও বতমান  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 100 

1498 1490 ি েজ  নারায়ণ ঝা িহ ু স ায় গামাংস [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 60 

1499 1491 ি েজ  নারায়ণ ঝা এক িহ ু আ পিরচেয়র খাঁেজ  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 100 

1500 1492 অিন  রায়,ৈসয়দ নু ল হাসান, গৗতম ভ , অশীন দাস  মধ যুেগর ভারত  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 60 

1501 1493 কসুভাষ র ন চ বতী কলকাতায় ফরাসী িব েবর ইিতহাস পাঠ  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 40 

1502 1494 অেশাক কুমার দাস দরবােরর বাইেরর মুিশদাবাদ িচ  িশে র মিববতন [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 40 

1503 1495 আশীষ কুমার দাস িশবাজী কয়ােলর কলেম  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 150 

1504 1496 আশীষ কুমার দাস উ রব  ইিতহাস চচার আেলােক  [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 150 

1505 1497 িবমান সমা ার, িবদূষী সরকার সংগেটর আবত াধীনতা উ র বাংলা 300 

1506 1498 Dr. Ranjit Sen 1857: visionResurrected Shaping Ideas From oblivion 450 

1507 1499 Dr. Ranjit Sen 1857: visionResurrected Shaping Ideas From oblivion 450 
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1508 1500 রি ত সন, সু াত দাশ, আশীষ কুমার দাস ভারত বিহভূত অন ান  দশ িব  বী ণ [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 1000 

1509 1501 রি ত সন, সু াত দাশ, আশীষ কুমার দাস আধুিনক ভারত েদশ ও সমকাল [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 1000 

1510 1502 রামকৃ  চে াপাধ ায়,  সািহত  সমাজ ইিতহাস [পি মব  ইিতহাস সংসদ] 600 

1511 1503 রি ত সন, সু াত দাশ, আশীষ কুমার দাস মধ যুেদর ভারত িনমাণ ও পাঠেভদ  [পি মব  ইিতহাস সংসদ]   

1512 1504 রি ত সন,সু াত দাশ, আশীষ কুমার দাস াচীন ভারত তেকর ব র [পি মব  ইিতহাস সংসদ]   

1513 1505 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1514 1506 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1515 1507 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1516 1508 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1517 1509 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1518 1510 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1519 1511 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1520 1512 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1521 1513 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1522 1514 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1523 1515 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1524 1516 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1525 1517 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1526 1518 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1527 1519 আ েতাষ বালা ইউেরােরর িববতেনর পেরখা 540 

1528 1520 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1529 1521 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1530 1522 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1531 1523 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1532 1524 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1533 1525 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1534 1526 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1535 1527 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1536 1528 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 
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1537 1529 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1538 1530 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1539 1531 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1540 1532 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1541 1533 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1542 1534 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1543 1535 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1544 1536 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1545 1537 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1546 1538 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1547 1539 সুেবাধ কুমার মুেখ াপাধ ায় দি ণ–পূব এিশয়া 500 

1548 1540 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1549 1541 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1550 1542 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1551 1543 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1552 1544 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1553 1545 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1554 1546 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1555 1547 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1556 1548 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1557 1549 জহর সন দি ণ–পূব এিশয়ার ইিতহাস (মালয়–ইে ােনিশয়া) [পি মব  রাজ  পু ক পষদ]   

1558 1550 কানাইলাল চে াপাধ ায় ইিতহাস অনুস ান (৩১) পি মব  ইিতহাস সংসদ 800 

 


