
 

 

 

 

 Book Published by the Department of English 
Book:  
Text book for Compulsory English (July 2011) 35 
Edt. Sharmila Majumdar 
 

 Book Published by the Department of Philosophy  
Book: 
Rediscovering Acharya Brajendra Sath Seal in the New millenium (2018) 600 
Edt. Sumit Mukherjee, Sanjib Kumar Dutta & Kuheli Biswas 
 

 Book Published by the Department of Dean of Student’s Welfare 
 

রবী নােথর িচ  পা ল দবীেক (১৯৮৭) ৬০ 
 

 Books Published by the B. Voc Course in Journalism & Mass 
Communication 
Books: 
অপরািজত সত িজৎ ( থম খ ) (২০২১) ৩৭৫ 
স া. েখন িব াস 
অপরািজত সত িজৎ (ি তীয় খ ) (য ) 
স া. েখন িব াস 
 

 Books Published by the Centre for Women’s Studies 
Books: 
Women’s Empowerment or Power Equity A Challenge to 21th Century India 
(2015) 250, Edt. Debjani Guha 
Status of Women in Indian Society (2016)   
Edt. Debjani Guha 
 

 Books, Booklet & Reports Published by the NSS 
Booklet/ Books: 
Annual Report & Activities 2013-2014 (2014) 100 
Edt. Sukhen Biswas 
Annual Report & Activities 2014-2015 (2015) 100 
Edt. Sukhen Biswas 
Annual Report & Activities 2015-2016 (2016) 100 
Edt. Sukhen Biswas 
Annual Report & Activities 2016-2017 (2017) 100 
Edt. Sukhen Biswas 
Resource & Research (2014) 100 
Edt. Sukhen Biswas 
 
িবেবক চতনা (২০১৪) ৫০ 
স া. েখন িব াস 

ারক পি কা (িবেবক সংহিত উৎসব ২০২১) ৫০ 
স া. েখন িব াস 

                                                         Contact 
Prof. (Dr.) Sujay Kumar Mandal   

Chairman/Director 
M: +91 9433841144, +91 7003654837   

E-mail id: drsujaykmandalku@gmail.com 

Dr. Rana Ghosh 
DSW & Convener/Secretary 
M: +91 9831127404, E-mail id: 
dsw@klyuniv.ac.in 

Publication & Public Relation Cell 

 

ক াণী িব িব ালয়  
ক াণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া, পি মব  

ভারত 

 
কাশন ও জনসংেযাগ িবভাগ 

Publication & Public Relation Cell 
 

ক ও পি কার তািলকা  I  List of Books & Journals 
 

 



 

 
আবি ক বাংলা পাঠ সংকলন (২০১০) ৮০ 
স া. েখন িব াস 
বাংলা গ  ও সমােলাচনা সংকলন (২০১০) ১০০  
স া. েখন িব াস 
বাংলা কিবতা ও ব  সংকলন (২০১০) ৮০  
স া. েখন িব াস 
তারাশ েরর জীবন ও িত (২০১৬) ২৫০ 
স া. নি নী বে াপা ায় 
আ িনক বাংলা সািহত  ব মাি ক বণতা (২০১৮) ৫০  
স া. েখন িব াস 
ব ব পদ সংকলন (২০১৯) ৮০ 
স া. েখন িব াস 
শা  পদ সংকলন (২০১৯) ৮০ 
স া. েখন িব াস 
একেশা িচেশ িব িত ষণ (২০২০) ৫০ 
স া. েখন িব াস 
াতেকা র বাংলা ছাটগ  সংকলন ( থম খ ) (২০২০) ১৫০ 

স া. েখন িব াস 
াতেকা র বাংলা ছাটগ  সংকলন (ি তীয় খ ) (২০২০) ১৫০ 

স া. েখন িব াস 
াতেকা র বাংলা কিবতা ও ব  সংকলন (২০২০) ১০০ 

স া. েখন িব াস 
শতবেষ সত িজৎ (২০২০) ৩০০ 
স া. েখন িব াস 
 
পি কা 
িবভাগীয় পি কা ( থম সং া) (১৯৭৯-১৯৮০) ৫  
স া. জ ািতময় ঘাষ 
িবভাগীয় পি কা (ি তীয় সং া) (১৯৮০-১৯৮১) ১০ 
স া. ষার চে াপা ায় 
িবভাগীয় পি কা ( তীয় সং া) (১৯৮২-৮৩) ১০ 
স া. দশন চৗ রী 
িবভাগীয় পি কা (চ থ সং া) (১৯৯২-৯৩) ৩০ 
স া. রবী নাথ বে াপা ায় 
িবভাগীয় পি কা (প ম সং া) ৩৫ 
স া.ক াণী শংকর ঘটক 
িবভাগীয় পি কা (ষ  সং া) (২০০১) ৫০ 
স া. ককা ঘটক 
িবভাগীয় পি কা (স ম সং া) (২০১৩) ১৫০ 
স া. ককা ঘটক 
িবভাগীয় পি কা (অ ম সং া) (২০১৪) ২০০ 
স া. নি নী বে াপা ায় 
িবভাগীয় পি কা (নবম সং া) (২০১৯) ১৩০ 
স া. েখন িব াস 
িবভাগীয় পি কা (দশম সং া) (২০১৯) ২০০ 
স া. েখন িব াস 
িবভাগীয় পি কা (একাদশ সং া) (২০২০) ২০০ 
স া. েখন িব াস 
িবভাগীয় পি কা ( াদশ সং া) (২০২২)  
স া. বীর ামািণক 
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 লাকসং িত িবভাগ থেক কািশত  ও পি কা 

  
বাংলােদেশ লাকসং িত চচা (২০০১) ১০০ 
স া. ব ণ মার চ ব  

 ত  ও বাংলা (২০০২) ৫০ 
ম য়া েখাপা ায় 
লাকসং িত রচনাপি  (২০০২) ১০০ 
স া. ব ণ মার চ ব  
 
Folkloristics Perspective (1992)  
Edt. Tushar Chattopadhyay 
Folklore and Folklanguage: Myth or Reality? (1995) 
Debaprasad Bandyopadhyay 
Folk Deities of Bengal (1998) 50  
Edt. Pralay Kumar Deb, Asit Guha & Barun Kumar Chakraborty 
Department of Folklore: A Profile (2005) 50 
Edt. Sujay Kumar Mandal 
 

 পি কা 
লাকদপণ ( থম বষ, থম সং া; ২০০৩), ধান স া. কাকলী ধাড়া ম ল ১০০ 

Lokodarpan (Vol: 1, No.: I; 2003), Bilingual Annual Research Journal on Folklore.  
লাকদপণ (ি তীয় বষ, থম সং া; ২০০৫), ধান স া. জয় মার ম ল ১৫০ 

Lokodarpan (Vol: 2, No.: I; 2005), Bilingual Annual Research Journal on Folklore.  
লাকদপণ ( তীয় বষ, থম সং া; ২০০৭), ধান স া. তপন মার িব াস ১৫০ 

Lokodarpan (Vol: 3, No.: I; 2007), Bilingual Annual Research Journal on Folklore.  
লাকদপণ (চ থ বষ, থম সং া; ২০০৯), ধান স া. কাকলী ধাড়া ম ল ২০০ 

Lokodarpan (Vol: 4, No.: I; 2009), Bilingual Annual Research Journal on Folklore.  
লাকদপণ (প ম বষ, থম সং া; ২০১৫), ধান স া. জয় মার ম ল ২৫০ 

Lokodarpan (Vol: 5, No.: I; 2015), Bilingual Annual Research Journal on Folklore.  
লাকদপণ (ষ  বষ, থম সং া; ২০২২), ধান স া. জয় মার ম ল (য ) 

Lokodarpan (Vol: 6, No.: I; 2022), Bilingual Annual Research Journal on Folklore. 
  

  বাংলা িবভাগ থেক কািশত  ও পি কা 
 

এ েশর কথা (২০০৮) ২০  
স া. েখন িব াস 
শতবেষ মািনক (২০০৮) ৫০ 
স া. েখন িব াস 

 


