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Up to June 2022 

 

Bengali Books 
 

১.   বহুরূপে ববপবকানন্দ      - স্বামী চেতনানন্দ 

২.  ধ্যানপ াপক শ্রীরামকৃষ্ণ    - স্বামী চেতনানন্দ 

৩.  গল্প-মাব কা      - স্বামী চেতনানন্দ 

৪.  বগবরশেন্দ্র চ াষ     - স্বামী চেতনানন্দ 

৫.  কল্পতরু রামকৃষ্ণ     - স্বামী চেতনানন্দ 

৬.  মাতৃদশ শন      - স্বামী চেতনানন্দ 

৭.   প্রােীন সাধ্ুপদর কথা - ২ খন্ড   - স্বামী চেতনানন্দ 

৮.   রামকৃষ্ণ বমশন অবধ্পবশপনর ইবতবতৃ্ত  - স্বামী চেতনানন্দ 

৯.    শ্রীরামকৃষ্ণপক চেরূে চদবখয়াবি   - স্বামী চেতনানন্দ 

১০.  শ্রীরামকৃপষ্ণর সাবিপধ্য    - স্বামী চেতনানন্দ 

১১.  শ্রীম সমীপে     - স্বামী চেতনানন্দ 

১২.  স্বামী অখণ্ডানন্দপক চেরূে চদবখয়াবি  - স্বামী চেতনানন্দ 

১৩. স্বামী ব্রহ্মানপন্দর স্মবৃতকথা    - স্বামী চেতনানন্দ 

১৪.  স্বামী চপ্রমানপন্দর জীবন ও স্মবৃতকথা  - স্বামী চেতনানন্দ 

১৫. স্বামী রামকৃষ্ণানপন্দর স্মবৃতমা া : তাাঁর েত্র ও রেনাসংগ্রহ  

- স্বামী চেতনানন্দ ও স্বামী ববম াত্মানন্দ  

১৬.  স্বামী সারদানপন্দর স্মবৃতকথা   - স্বামী চেতনানন্দ 

১৭.  স্বামী বশবানন্দপক চেরূে চদবখয়াবি   - স্বামী চেতনানন্দ 

১৮.  স্বামী সুপবাধ্ানপন্দর স্মবৃতকথা   - স্বামী চেতনানন্দ 

১৯.  স্বামী তুরীয়ানপন্দর স্মবৃতকথা   - স্বামী চেতনানন্দ 
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২০.  স্বামী ববজ্ঞানানপন্দর স্মবৃতকথা   - স্বামী চেতনানন্দ 

২১.  চবদান্ত ও মুক্তির বাণী    - স্বামী চেতনানন্দ 

২২. চবদাপন্তর আপ াপক বিপের শশপ ােপদশ  - স্বামী চেতনানন্দ 

২৩. ো চদবী সা সারদা     - স্বামী চেতনানন্দ 

  

 

Bengali Articles 

 

১। একটি েি :  সাতটি বেত্র –      ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, সন্দীেন, ১৯৬৩ 

২। আবম অশরীরী বাণী –               ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, চজযাবতম শয়, ১৯৬৩ (১৩৭০) 

৩। শক্তি সাধ্নায় ববপবকানন্দ –    স্বামী চেতনানন্দ, সাথী, হাওড়া,  ১৯৭১ 

৪। েবথকৃৎ ববপবকানন্দ –     ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, সমাজবশক্ষা, এবপ্র  ১৯৬৫ 

৫। েবথকৃপতর অ ংকার চ াকবনন্দা –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, আবিন, ১৩৭৭ 

৬। কপরা বকংবা মপরা –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, জানুয়ারী ১৯৭১, েুনমু শদ্রণ শনপবদয, ২০১৩ 

৭। আগুন জ্বাপ া –         স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, জানুয়ারী ১৯৭০ 

৮। চপ্রপমর দ্বারা হতযা –     স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, জানুয়ারী ১৯৭২ 

৯। ববপবকানন্দ েজূা –     স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন,জ ুাই ১৯৭৮  

১০। ববপবকানন্দ োঠ –         স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, জানুয়ারী ১৯৭৯ 

১১। চ াকবশক্ষায় ববপবকানন্দ –    ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, সমাজবশক্ষা, এবপ্র  ১৯৬৩ 

১২। নারী সমসযায় ববপবকানন্দ –   ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, (আগন্তুক) ফ ন ববপবকানন্দ সংখযা 

১৩। স্বামী ববপবকানন্দ ও স্বপদশপেতনা –   ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, সমাজবশক্ষা, ৯ বষ শ, ১১ সংখযা 

১৪। স্বামী ববপবকানন্দ : চবাপে চথপক বঙ্কুবর –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭৫ বষ শ, ৯ সংখযা, চসপেের ১৯৭৩ 

১৫। চসন্ট ে  ও স্বামী ববপবকানন্দ –   ব্রহ্মোরী জ্ঞানচেতনয, উপদ্বাধ্ন, ৬৯ বষ শ, ১, ২, ৩, ৪ সংখযা 

১৬। স্বামী ববপবকানন্দ ও সারা বান শহার্শ –   ব্রহ্মোরী জ্ঞানচেতনয, উপদ্বাধ্ন, ৭০ বষ শ, ৩ সংখযা 

১৭। িযাবন্টপনর  স্মবৃতপত ববপবকানন্দ –   স্বামী চেতনানন্দ, ববিবাণী, ৪০ বষ শ, ৮ সংখযা 

১৮। আপমবরকার বতনটি তীথ শ –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৮৯ বষ শ, ৯ সংখযা  

১৯। থাউজযান্ড আই যান্ড এ ববপবকানন্দ কপিপজর ইবতবতৃ্ত –   মযা কম উই স, 

              ভাষান্তর: স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৯৮ বষ শ, ৯ সংখযা 
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২০। হাজার দ্বীপের উেকথা –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, চসপেের ১৯৭৩ 

২১। চতামাপদর কাপি এ াম –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, অপটাবর ১৯৭১ 

২২। বসংপহর হৃদবেন্ডিা চবপি নাও –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, চফব্রুয়ারী ১৯৭৩ 

২৩। ‘উদ্বন্ধন’ চথপক ‘উপদ্বাধ্ন’ –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ১০০ বষ শ, ১ সংখযা 

২৪। “আবম কখপনা েবিশ চেরুব না” –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ১০৪ বষ শ, ৭ সংখযা  

২৫। বহমা পয়র বেটঠ ১ –    েবথক (স্বামী চেতনানন্দ), ববপবকজীবন, অপটাবর ১৯৭০ 

২৬। বহমা পয়র বেটঠ ২ –    েবথক (স্বামী চেতনানন্দ), উপদ্বাধ্ন, ৭৩ বষ শ, ১ সংখযা 

২৭। চদশবনু্ধ বেত্তরঞ্জন –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭২ বষ শ, ১২ সংখযা  

২৮। প্রপবাধ্ েপন্দ্রাদয় –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭৩ বষ শ, ৬, ৭ সংখযা  

২৯। অিা উেবনষদ –   ব্রহ্মোরী জ্ঞানচেতনয, উপদ্বাধ্ন, ৭০ বষ শ, ৮ সংখযা   

৩০। সমাজ ও সংেম –   স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকানন্দ সং  মধ্যমগ্রাম, ১৯৭১ 

৩১। বশক্ষা আপন্দা পন রামকৃষ্ণবমশন –  ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, ফাল্গুনী নপরন্দ্রেরু, ১৯৬৩  

৩২। সে  অেপ র চখ া –  স্বামী চেতনানন্দ, িন্দক (েরুুব য়া) ১৯৭১   

৩৩। ভারত সংসৃ্কবতর বববেত্রধ্ারা –  স্বামী চেতনানন্দ, ভারত সংসৃ্কবতর রূেপরখা (নপরন্দ্রেুর) ১৯৭১   

৩৪। ভারত সংসৃ্কবতর মম শকথা –  স্বামী চেতনানন্দ, ভারত সংসৃ্কবতর রূেপরখা (নপরন্দ্রেুর) 

৩৫। কস্মই চদবায় হববষা ববপধ্য় –  ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, জনবশক্ষা েক্তত্রকা, সারদােীঠ, ১৯৬৬ 

৩৬। চসন্ট ফ্রাক্তিস ও সাধ্ ুনাগ মহাশয় –  ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, উপদ্বাধ্ন, ৬৭ বষ শ, ১১, ১২ সংখযা  

৩৭। সাগরোপরর এক চদবীতীথ শ –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৮৫ বষ শ, ৯ সংখযা  

৩৮। ধ্যানভূবম দবক্ষপণির –   স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত, ১৫ বষ শ, ৩ সংখযা 

৩৯। েতঞ্জব র েঞ্চশী  –  ব্রহ্মোরী জ্ঞানচেতনয, রহড়া েক্তত্রকা, স্মরণী   

৪০। েবথপকর র্াপয়বর –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭৩ বষ শ, ৮, ৯ সংখযা 

৪১। একিা খবর শুনুন –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭৮ বষ শ, ৯ সংখযা   

৪২। নববনৃ্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৭২ বষ শ, ৩ সংখযা 

৪৩। শদবী বশল্পী ববপবকানন্দ –   ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, উপদ্বাধ্ন, ৬৭ বষ শ, ২ সংখযা  

৪৪। স্বামী ভূপতশানপন্দর স্মবৃত –   স্মারকগ্রন্থ   

৪৫। ঠাকুর আজ েবদ থাকপতন –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা, ১৯৯০, (সাবিপধ্য)  

৪৬। োশ্চাপতয শ্রীরামকৃপষ্ণর োাঁে বশষয –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ৯৯ বষ শ, ৪ সংখযা  
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৪৭। বহুরূেী শ্রীরামকৃষ্ণ –   স্বামী চেতনানন্দ, শ্রীরামকৃপষ্ণর সাবিপধ্য   

৪৮। মা সারদার চবদনগা াঁথা –   উপদ্বাধ্ন HM, 150th, ববপশষ সংখযা, নপভের ২০০৪ 

     েুনমু শদ্রণ : ক্ষীরোই চসবাশ্রম স্মরবণক ২০০৭  

৪৯। রামকৃষ্ণ সারদার দুটি ধ্যানবেত্র –  স্বামী চেতনানন্দ, সারদাসং , চব গাবিয়া (Special Issue, 150th) 

৫০। শ্রীশ্রীমাপয়র প্রথম বতনটি চফাপিাপ্রসপঙ্গ –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, েূজাসংখযা ২০০৬ 

৫১। রবসপকর কাবহনী –     স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, আষাঢ় ১৯৭৮(সাবিপধ্য) 

৫২। সমসযা সমাধ্াপন মা সারদা –  (ো চদবী সা সারদা গ্রপন্থ)   

৫৩। স্বামী ববপবকানন্দ ও তাাঁহার বাণী, স্বামী মাধ্বানন্দ –  অনুবাদ ব্রহ্মোরী চগৌরাঙ্গ, উপদ্বাধ্ন, মা  ১৩৬৮  

৫৪। সংগ্রাপমর েপথ –     শবশাখী, SEU Bank, আবিন ১৯৫৯ 

৫৫। শাবন্তর েপথ –     শবশাখী, SEU Bank, শবশাখ ১৯৫৯ 

৫৬। বনপববদতার স্মবৃত সঞ্চয়ণ –    অনুবাদ, উপদ্বাধ্ন, কাবতশক ১৩৭৪ 

৫৭। শ্রী শ্রী মা –      ব্রহ্মোরী জ্ঞানচেতনয, োঠেক্র েক্তত্রকা ১৯৬৭ 

৫৮। স্বামীজীর স্মবৃত : ববরজা চদবী –   অনুবাদ উপদ্বাধ্ন, চেৌষ ১৩৭৬ 

৫৯। স্বামীজীর স্মবৃত : রীভস  কযা বকনস –  অনুবাদ উপদ্বাধ্ন, মা  ১৩৭৬ 

৬০। রামেবরপত কাব দাস ও ভবভূবত –   উপদ্বাধ্ন, শবশাখ, শজযষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৭৬ (সাবিপধ্য) 

৬১। আমাপদর আধ্যাক্তত্মক উত্তরাবধ্কার : স্বামী রঙ্গনাথানন্দ – অনুবাদ উপদ্বাধ্ন, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৭৫  

(৭০ বষ শ) --উপদ্বাধ্ন ১০০ গ্রপন্থ মুবদ্রত 

৬২। চপ্রমানন্দ স্মবৃতকথা : স্বামী বনবখ ানন্দ –  অনুবাদ উপদ্বাধ্ন আষাঢ় ১৩৭৭ 

৬৩। বশল্প ও আধ্যাক্তত্মক সাধ্না : নন্দ া  বসু –  অনুবাদ উপদ্বাধ্ন কাবতশক ১৩৭৬ 

৬৪। রামেবরপত কৃবত্তবাস ও তু সীদাস –   উপদ্বাধ্ন, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৭৭ 

৬৫। কথামৃপতর জন্মশতাব্দী –    উপদ্বাধ্ন, শেত্র, ১৩৮৮ 

৬৬। কথামতৃ প্রপবশ –     উপদ্বাধ্ন, চসপেের, অপটাবর ১৯৮২ (সাবিপধ্য ) 

৬৭। রহসযময় কল্পতরু : েদ ুমবিপকর নাবত –  রামকৃষ্ণ ভাবনা -- উপদ্বাধ্ন, জ ুাই ১৯৮৩ (সাবিপধ্য) 

৬৮। হৃদয়রাম মুপখাোধ্যায় –    উপদ্বাধ্ন ৮৮ বষ শ, মা , শবশাখ, আষাঢ়, ১৯৮৬ জানুয়ারী  

৬৯। প্রতাে েন্দ্র হাজরা –     উপদ্বাধ্ন ৮৯ বষ শ, মা , শেত্র; মােশ ১৯৮৭ 

৭০। শ্রীরামকৃপষ্ণর েুনরাগমন –    উপদ্বাধ্ন, ১০০ বষ শ, ফাল্গুন, (সাবিপধ্য) 

৭১। চশষজন্মরহসয –     উপদ্বাধ্ন, শবশাখ, শজযষ্ঠ ১৩৯০ (সাবিপধ্য) 
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৭২। শ্রীরামকৃপষ্ণর সপঙ্গ বড়বদপনর িুটি –   উপদ্বাধ্ন ৯৭ বষ শ, ৫ সংখযা, (সাবিপধ্য) 

৭৩। রামকৃষ্ণ একটি নাম ও নাম সাধ্না –   উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা, চসপেের ১৯৮৭, 

(সাবিপধ্য) 

৭৪। শ্রীরামকৃপষ্ণর সাধ্ –     উপদ্বাধ্ন, শজযষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৯৯৭ 

(সাবিপধ্য) 

৭৫। স্বামীজীর স্মবৃত : স্বামী চবাধ্ানন্দ : অনুবাদ বসপেিরানন্দ – উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা, ১৯৯২  

৭৬। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক কাতার চ াক –   উপদ্বাধ্ন, আবিন ১৯৯৭  

৭৭। স্বামী গম্ভীরানপন্দর স্মবৃত –    স্মারকগ্রন্থ, বনপবাধ্ত, জ ুাই আগস্ট ২০১৩ 

৭৮। শ্রীরামকৃপষ্ণর মানুষ ভাব –    বনপবাধ্ত, ২১ বষ শ ৩, ৪ সংখযা, জানুয়ারী ২০০৮  

৭৯। একটি কাল্পবনক সাক্ষাৎকার –   উপদ্বাধ্ন, ববপশষ সংখযা ১৭৫ বষ শ, উদ্দীেন জনু ২০১২ 

৮০। নর ী ায় শ্রীরামকৃষ্ণ –    উপদ্বাধ্ন, আবিন সংখযা ২০১১ 

৮১। শ্রীরামকৃপষ্ণর অঙ্গধ্যান –    উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০০৯,  

েুনমু শদ্রণ : েরুুপষাত্তম ১৭৫ বষ শেূবত শ, ২০১১ 

৮২। বহুরূপে ববপবকানন্দ –    উপদ্বাধ্ন েূজা সংখযা, ২০১০ 

৮৩। ববজ্ঞান মহারাপজর স্মবৃত: ববিরূোনন্দ সংগ্রহ –  উপদ্বাধ্ন ১১ সংখযা ২০১১ 

৮৪। ধ্যানতপে কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ –    উপদ্বাধ্ন ২ সংখযা ২০১২ 

৮৫। শ্রীরামকৃপষ্ণর গুণধ্যান –    উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০১২ 

৮৬। েুণযস্মবৃত : স্বামী সব শজ্ঞানন্দ –    অনুবাদ ও সংগ্রহ উপদ্বাধ্ন, ১১৪ বষ শ, ১১ সংখযা  

৮৭। চনৌবম গুরু ববপবকানন্দম –   ববপবকজীবন ২০১৩ ও  

বনপবাধ্ত জানুয়ারী, চফব্রুয়ারী ২০১৪ 

৮৮। আবম এরূে শুপনবি (ইংপরজীর অনুবাদ) –  উপদ্বাধ্ন সাধ্ শশতবষ শেূবত শ সংখযা 

৮৯। রানী েক্তিনীর কাবহনী –    বনপবাধ্ত, মােশ, এবপ্র  ২০১৩ 

৯০। ববপবকানন্দ : একটি ববস্ময় –    বনপবাধ্ত, চম, জনু ২০১৩ 

৯১। আবম মানুষ ভাপ াবাবস –    উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০১৩ 

৯২। ববপবকানন্দ : প্রােয ও োশ্চাপতযর এক চসতু –  বনপবাধ্ত ২০১৪ 

৯৩। শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্র –     উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা, ২০১৪ 

৯৪। নববপষ শর ধ্যান –     উপদ্বাধ্ন মা , ১ সংখযা ২০১৫ 

৯৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃপতর ইবতবতৃ্ত –   বনপবাধ্ত, নপভের বর্পসের ২০১৫   
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চম জনু জ ুাই আগস্ট ২০১৫,  

চম জনু জ ুাইআগস্ট ২০১৬  

 

৯৬। শ্রীরামকৃষ্ণ  ী াপ্রসপঙ্গর ইবতবতৃ্ত – 

 জগবন্দন (২ খপন্ড), কা োর ইনবস্টটিউি, ক কাতা, 
      জানুয়ারী ২০১৫ 

 

৯৭। ধ্যানমঙ্গ ম –      বনপবাধ্ত, েূজাসংখযা ২০১৫ 

 

৯৮। কম শকপ বরম অদ্ভুতপেেম –    

 বনপবাধ্ত, েজূাসংখযা ২০১৬, মােশ এবপ্র  ২০১৬ 

  

৯৯। বাং ার বতন ববস্মতৃ নাবয়কা – ববপনাবদনী, বতনকবড়, তারাসুন্দরী – সময় েজূাসংখযা ২০০৮ 

 

১০০। েপথ প্রান্তপর শ্রীরামকৃষ্ণ –    

 স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন ২ সংখযা, ১৩৭৯ 

 

১০১। সাপন্তর বভতর অনন্ত (সংক ন) –   

 স্বামী চেতনানন্দ, চসপেের, শারদীয়া উপদ্বাধ্ন ১৯৮৬ 

 

১০২। শ্রীমা ও স্বামীজীর স্মবৃত : স্বামী চবাধ্ানন্দ সংক ন –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা 
২০১৭ 

 

১০৩। মহারাপজর স্মবৃত : বশীির চসন –   স্বামী চেতনানন্দ (অনুবাদক),  

উপদ্বাধ্ন মা  ১৪০৯, জানুয়ারী ২০০৩ 

 

১০৪। শ্রীরামকৃপষ্ণর সাবিপধ্য শ্রীম : বড়বদপনর িুটিপত –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন এবপ্র  ১৯৯৫ 

 

 

১০৫। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী : শ্রীধ্াম কামারেকুুর (চতজসানন্দ),  

         শ্রীরামকৃপষ্ণর জীবনী ও েবরপশপষ উেপদশ সংক ন রেনা – স্বামী চেতনানন্দ, ১৯৬৩ 

 

১০৬। আমার বযারাকেুপরর বদনগুব  –   স্বামী চেতনানন্দ, সাবহতযচসকত, অপটাবর - বর্পসের 

১০৭। ববপবকানন্দ ভাবনা –    স্বামী চেতনানন্দ, মহাজীবন, শ্রাবণ, ১৯৭৬ 

১০৮। শ্রীরামকৃপষ্ণর চসবাধ্যান –    স্বামী চেতনানন্দ, শারদীয়া উপদ্বাধ্ন, ২০১৫ 

১০৯। শ্রীরামকৃপষ্ণর মনধ্যান –    স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত, শারদীয়া ২০১৬ 

১১০। অবভনন্দন –     স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকানন্দ চবদান্ত চসাসাইটি  

১১১। স্মবৃতর আপ ায় বনপববদতা –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন,  

স্মারক গ্রন্থ - ভারত চেতনায় বনপববদতা    
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১১২। স্বামীজী প্রসপঙ্গ : অবেকানন্দ : সংক ন – স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০১৬ 

১১৩। স্বামী ববপবকানন্দ শতবষ শ জয়ন্তী –   স্বামী চেতনানন্দ, S. P. W. Souvenir, ১৯৬৩ 

১১৪। উপদ্বাধ্নী ভাষণ : রাধ্াকৃষ্ণণ : চদশবপ্রয় োকশ – স্বামী চেতনানন্দ (অনুবাদক), ১৯৬৩ 

১১৫। োঞ্চজনয : স্বামী েক্তন্ডকানন্দ : ভূবমকা –  স্বামী চেতনানন্দ, ১৯৬৩ 

১১৬। স্মরবণকা : চজযাবতম শয় –    স্বামী চেতনানন্দ, ১৯৬৩ 

১১৭। ববপবকরক্তি : নপরন্দ্রেরু --   স্বামী চেতনানন্দ, সংক ন ১৯৬৩ 

১১৮। আগুন জ্বাপ া –    স্বামী চেতনানন্দ, ববপবকজীবন, জানুয়ারী  ১৯৭০ 

১১৯। আত্মানুসন্ধাপনর ভূবমকা –   স্বামী চেতনানন্দ 

১২০। বীর সিযাসী ববপবকানন্দ –    স্বামী চেতনানন্দ, তারপকির 

১২১। স্বামী ববপবকানপন্দর েুণযস্মবৃত : স্বামী চবাধ্ানন্দ – স্বামী চেতনানন্দ (অনুবাদক), উপদ্বাধ্ন, মােশ ১৯৭৮ 

১২২। স্মবৃত সঞ্চয়ণ : স্বামী প্রভবানন্দ –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন  

১২৩। শ্রীরামকৃষ্ণপক বুঝা –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন  

১২৪। স্বামীজীর কপয়কটি স্মবৃত : তুরীয়ানন্দ –  স্বামী চেতনানন্দ (সংক ক)   

(অবখ ভারত েবু মহামন্ড  সুযপভবনর) ১৯৯২ 

১২৫। বশক্ষা আপন্দা পন রামকৃষ্ণবমশন –   স্বামী চেতনানন্দ, ফাল্গুনী, নপরন্দ্রেুর, ১৯৬৩ 

১২৬। ভারপত ববপবকানন্দ : জজশ মপন্টগু –    স্বামী চেতনানন্দ (অনুবাদক), ববপবকজীবন 

১৯৭৭ 

১২৭। স্বাধ্ীন ভারপতর একটি  ুপ্ত অধ্যায় সমাজবশক্ষা – স্বামী চেতনানন্দ, ১৩৮১ 

১২৮। ভবগনী বনপববদতা : রামানন্দ েপটাোধ্যায় –  স্বামী চেতনানন্দ, সংক ন, ববপবকজীবন, ১৯৭৪ 

১২৯। শদবীবশল্পী ববপবকানন্দ –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন, ফাল্গুন ১৩৭১ 

১৩০।  ী াপ্রপঙ্গর কাববযক বণ শনা –    স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত ৩১।৬ সংখযা 

১৩১। স্মবৃতর আপ ায় সারদানন্দ –    স্মারকগ্রন্থ, উপদ্বাধ্ন  

১৩২। শ্রীরামকৃপষ্ণর মনধ্যান --    স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত, ৩০।৩ সংখযা 

১৩৩। স্মবৃত সরবণ -স্বামী চদপবশানন্দ (সংক ন) –  বনপবাধ্ত ৩০।৬ সংখযা 

১৩৪। গীতা প্রসপঙ্গ –      স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০১৯ 

১৩৫। স্বামী ববপবকানন্দ: একশ্চন্দ্র –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন ১২২।৯ সংখযা 

১৩৬। শ্রীরামকৃপষ্ণর মহাসমাবধ্র ইবতবতৃ্ত –   স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন 
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১২২ বষ শ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২ সংখযা  

১২৩ বষ শ ১, ২, ৩, ৪, ৫ সংখযা 

১৩৭। রামকৃষ্ণ বমশন অবধ্পবশপনর ইবতবতৃ্ত –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন ১২৪ । ৩, ৪ সংখযা 

১৩৮। ভগবান কানখড়পক –    স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত ৩৪।৬ সংখযা 

১৩৯। ভিবপ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ –    স্বামী চেতনানন্দ,স্বামী গীতানপন্দর স্মারক গ্রন্থ  

১৪০। চকান আপদশ চেপয়ি বক? –    স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন েূজাসংখযা ২০২১ 

১৪১। শ্রীরামকৃপষ্ণর জপন্মাৎসপবর ইবতবতৃ্ত –   স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত, মােশ - এবপ্র  ২০২২ 

১৪২। স্বামী প্রপময়ানন্দজীর স্মরপণ –    স্বামী চেতনানন্দ, স্মারক গ্রন্থ  

১৪৩। স্বামী ববরজানপন্দর স্মবৃত - শ্রীধ্রানন্দ সংক ন –  স্বামী চেতনানন্দ, উপদ্বাধ্ন  

১৪৪। শ্রীম প্রসপঙ্গ –     স্বামী চেতনানন্দ, চদশ েক্তত্রকা ২।৪।২০২২ 

১৪৫। চেতনানপন্দর সাক্ষাৎকার –    বইপয়র চদশ, জ ুাই - চসপেের ২০২১ 

১৪৬। শ্রীরামকৃপষ্ণর সপঙ্গ একটি কাল্পবনক সাক্ষাৎকার –   স্বামী চেতনানন্দ, বনপবাধ্ত, েূজাসংখযা ২০২২ 

১৪৭। বনপববদতার সাধ্না, সংগ্রাম, বসক্তে –     স্বামী চেতনানন্দ, সারদাসং , চব গাবিয়া 

    

 

          জনু, ২০২২ 

 


