
 

 

মরমী স ীত সাধক মাnা দ 

পdভূষণ মাnা দ ভারতীয় স ীেতর pবাদpিতম ব িkt। তাঁর খ ািত দেশর 
সীমানা ছািড়েয় সারা পৃিথবীর যখােন ভারতীয় মূেলর hদয় আেছ তার সবgিলেকi জয় 
কেরেছ। মাnা দর স ীত বা তাঁর নাম মানুেষর মেন ভগবৎpীিত o মানিবক pেমর eক aপূব মধুর 
িম েণর ভাব সৃি  কের। তাঁর pিত মানুেষর ei aপিরসীম dার  কারণ ধু তাঁর সা ীিতক িবদgতাi 
নয়, লােক তাঁেক কিবতা o সুেরর eক aপrপ যুগলবnীর s াrেপ aবাক dায় ভিk কের। তাঁর সৃি  
ব িk মাnা দ ক ছািড়েয় aেনক বড় হেয় িবরাজ কের pায় সমg জগৎ জুেড়। 

utর কিলকাতার িসমলা a েলর 9, মদন ঘাষ লেনর eক aবsাপn পিরবাের মাnা দর জn হয় 
1919 ী ােbর ম  মােসর pথম িদেন। তাঁর িপতার নাম পূণচnd দ, মােয়র নাম মহামায়া।  িপতামাতার 
দoয়া নাম ‘pেবাধ চnd  দ’ নােম মাnা দেক খুব কম লােকi চেন। মাnা দর পিরবার eক বৃহৎ 

eকাnবতী ধমপরায়ণ পিরবার eবং তাঁেদর মদন ঘাষ লেনর িবশাল বাড়ী িবশাল মন o িচnাধারার  
ধারক িছল। স যুেগর aন তম  গায়ক স ীতাচায কৃ চnd দ (কাণােক )  তাঁর কিণ  িপতৃব  
িছেলন। স ীেতর পিরেবেশi মাnা দর জn। কাকার uৎসাহ o িশkায় eেকবাের িশ কােলi মাnা দর 
স ীেতর pিত আকষণ জnায় । 

মাnা দর িশkার আরm হয় inুবাবুর পাঠশালা নােমর eকিট sানীয় pাথিমক িবদ ালেয়। eর 
পরi মাnােক sিটশ চাচ sুেল ভিত কের দoয়া হয়। সখান থেকi িতিন ম াি ক পাস কেরন eবং 
i ারিমিডেয়ট পড়ার জন  sিটশ চাচ কেলেজ ভিত হেয় যান। আi e পাস করার পর িতিন িবদ াসাগর 
কেলেজ sাতক sেরর িশkার জন  ভিত হেয়িছেলন। ei সমেয়i কাকার সে  বাmাi যাoয়ার pেয়াজন 
হেয় পড়ায় িতিন sাতক sেরর িশkা সmূণ করেত পােরন িন। বাল কাল থেকi মাnা দ খলাধলূায় 
aত n আgহী o পারদশী িছেলন। কুিs o মুি যুেd িতিন িবদ ালয় sের ভাল নাম কেরিছেলন। িতিন 
বnুেদর মেধ  র রেস কৗতুেক আসর জমােনায় িসdহs িছেলন। তাঁর সহপাঠীেদর িতিন aিবসmাদী নতা 
হেয় uেঠিছেলন। 

sিটশ চাচ কেলেজ i ারিমিডেয়ট kােশ পড়ার সময় থেকi তাঁর গােনর ক  o স ীত pিতভা 
ধীের ধীের aেনেকর নজের পেড়। িবরিতর সমেয় কেলেজ টিবল বািজেয় তাঁর গান গাoয়া সকেলর 
aত n িpয় িছল। তাঁর sুটেনাnুখ pিতভা সহপাঠী o যুবকবৃেnর aনুেpরণায় আরo িবকিশত হবার 
সুেযাগ পায়। ei সময় িতিন কাকা কৃ চnd দ o পের িবখ াত osাদ দবীর খান সােহেবর কােছ 
িশkাgহণ কেরন। ফেল পরপর িতনবার i ার- কেলজ স ীত pিতেযািগতায় তrণ মাnা দ pথম sান 
aিধকার কেরন। ভিবষ েতর তারকা গায়েকর eiভােবi আtpকাশ ঘেট। 

1942 ী ােb কাকা কৃ চnd বাmাi e স ীত পিরচালনার কােজ সুেযাগ পেয় িpয় িশষ  o 
াতু ুt মাnা দ ক সে  িনেয় বাmাi যাtা কেরন। ei সময় তrণ মাnা দ স ীত পিরচালনা, 
pব াক গায়ন, iত ািদ িবষেয় pত k aিভjতা aজন কেরন। sােs র কারেণ কৃ চnd বিশিদন বাmাi 

শহের থাকেত পােরন িন। মাnা iিতমেধ i শচীনেদব বমেণর সহকারী rেপ স ীত পিরচালনার কােজ 



 

 

যাগ দন। ei সমেয় িতিন কাকা ছাড়াo শচীনেদেবর িনকট িশkালাভ কেরন। পের িতিন di িবখ াত 
শাstীয় স ীত িশlী osাদ আমান আিল খান o osাদ রহমান খােনর িনকট িহnুsানী স ীত িশkা 
কেরন। িকছুিদন সহকারী স ীত পিরচালেকর কাজ করার পের িতিন িনেজ sাধীনভােব কাজ কের আরm 
কেরন। 

মাnা দ িসেনমায় নপথ  ক িশlী rেপ pথম সুেযাগ পান 1943 ী ােb ‘তমnা’ নােমর িহnী 
িফেl। ei ছিবর স ীত পিরচালক িছেলন তাঁর কাকা কৃ চnd দ। eকিট মাt গােনi িতিন সুেযাগ 
পেয়িছেলন। িকnt eিট িছল  সকােলর িবখ াত গািয়কা সুরাiয়ার সে  dতকে র গান। গানিট pচুর 

জনিpয়তা aজন কের eবং মাnা দ ক তাঁর pথম খ ািত eেন দয়। 
pায় সাত বৎসর পর 1950 ী ােb শচীনেদব বমেণর স ীত পিরচালনায় ‘মশাল’  িসেনমায় িতিন 

সi িবখ াত ‘uপর গগন িবশাল’ গানিট pথম eকক নপথ  গায়কrেপ রকড কেরন। 1952 ী ােb 
‘aমর ভুপালী’ ছিবিট বাঙলা o মারাঠী di ভাষােতi তরী হেয়িছল।  ei ছিবেত গান গাoয়ার পেরi 
মাnা দ নপথ  ক িশlী rেপ pিতি ত হেয় যান। তার পর তাঁর স ীত জীবেনর বা গায়ক জীবেনর aধ 
শতাbীর সিবkম পথ চলা aসংখ  মানুেষর স d িবsেয়র কারণ হেয় রেয় গেছ। ধু িন া o 
ভিkস াত আtিব ােসর জাের ei সুদীঘ সুরযাtার পথ  সগেব aিতkম কেরেছন মাnা দ। িতিন 
িনেজi তাঁর তুলনা, আর ক হেব?   

মাnােদর পািরবািরক বা িববািহত জীবেনর r হয় করেলর কন া সুেলাচনা কুমারণ ক িববােহর 
সে  18i িডেসmর 1953 ী ােb। ei দmিতর জ া কন া সুরমা জngহণ কেরন, 19 শ aেkাবর 
1956 ী ােb। কিণ া সুিমতার জn 1958 ী ােbর 20 শ জুন। সুখী পিরবার- জীবন সাধক মাnা দর 
সাধনায় aিতিরk স ীবনী সুধা যুিগেয়েছ।  

স ীেতর pায় সব kেti তারঁ aবাধ সাথক িবচরণ। লাকস ীত বা রবীndস ীত সেবেতi িতিন 
সমান সcn। শাstীয় স ীেতর ছাঁয়ায় aনন  হেয় uেঠেছ তাঁর লঘু স ীত। iuেরাপীয় ঘরাণায় গায়নo 
িতিন আয়t কেরেছন সমান দkতায়। ভারেতর সব ভাষায় িতিন গান রকড কেরেছন। সংখ ািটo কম নয়। 
pায় 3,500 িট গােনর akয় ভা ার িতিন দশবাসীেক uপহার িদেয়েছন। sভাবতঃi িতিন বh পুর াের 
ভূিষত হেয়েছন। eর মেধ  পd ী o পdভূষণ িবেশষভােব uেlখেযাগ । যাদবপুর িব িবদ ালয় তাঁেক 
সাmািনক ‘িড িলট’ uপািধেত ভূিষত কেরেছন। লাiফ টাiম a ািচবেমে র জন  ‘দাদাসােহব ফালেক 
পুর ার’ পেয়েছন। আর পেয়েছন ব  pব াক িস ােরর পুর ার pায় আধ ডজন বার। শষ বয়েস তাঁেক 
ব  িবভূষণ পুর াের সmািনত করা হেয়েছ।  তাঁর বাঙলা গানgিলর তািলকা পরবতী পৃ াgিলেত দoয়া 
হল।  



 

 

আধুিনক গান 

বৎসর গােনর pথম ছt রকড / 
a ালবাম সুরকার  গীিতকার  সহিশlী 

1953 কত dের আর িনেয় যােব বল  মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1953 কত dের আর িনেয় যােব বল  মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1953 হায় হায় গা রাত যায় গা  মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1956 তুিম আর ডেকানা  মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1956 তীর ভাঙা ঢu আর  মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1957 ei kণটুকু কন eত  pভাস দ শ ামল gp  
1957 ei kণটুকু কন eত  pভাস দ শ ামল gp  
1958 চাঁেদর আশায় িনভােয় িছলাম  মাnা দ aিনল িব াস  
1958 ei কেূল আিম আর oi কেূল 

তুিম 
 মাnা দ বি ম ঘাষ  

1958 e জীবেন যত ব াথা পেয়িছ  মাnা দ pণব রায়  
1958 আিম সাগেরর বলা  মাnা দ pণব রায়  
1959 মঘলা মেয় মেঘির সাজ  সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  
1959 eকi aে  eত rপ  সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  
1959 o আমার মন যমুনার aে  aে   মাnা দ শ ামল gp  
1959 আিম িনরালায় বেস বঁেধিছ  মাnা দ শ ামল gp  
1960 আমার না যিদ থােক সুর  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1960 জািন তামার pেমর যাগ  আিম 

তা নi 
 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1962 চার দয়ােলর মেধ  নানান 
দৃশ েক 

 সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  

1962 eক ঝাকঁ পাখীেদর মেতা িকছু 
রাdুর 

 সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  

1963 সi তা আবার কােছ eেল  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1963 শােনা o গরবী  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1964 দিখ oi হািসর িঝিলক ঝের  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1964 আবার হেব তা দখা  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1965 পােরা যিদ িফের eেসা  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1965 hদেয়র গান িশেখ তা গায় গা 

সবাi 
 রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1966 ei তা সিদন তুিম আমাের 
ধােল 

 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  



 

 

1966 দরদী গা, িক চেয়িছ আর িক য 
পলাম 

 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1967 িরম িঝম িঝম বৃি   রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1967 তুিম আঁধার দেখা  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1968 আিম তার িঠকানা রািখিন  সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  
1968 কথায় কথায় য রাত হেয় যায়  সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  
1969 রি নী কত মন মন িদেত চায়  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1969 লিলতা গা, oেক আজ চেল 

যেত বল না 
 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1970 e তা রাগ নয় গা, eেয 
aিভমান 

 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1970 সুnরী গা, দাহাi দাহাi  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1971 আকাশ পােন চেয় চেয়  নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1971 ক ফাটঁা চােখর জল ফেলেছা  নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1971 ধন  আিম জেনিছ মা 

(aন ান  িশlীেদর সে ) 
 সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1971 o আেলার পথ যাtী 
(aন ান  িশlীেদর সে ) 

 সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1971 মানেবা না e বnেনi 
(aন ান  িশlীেদর সে ) 

 সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1971 আhান শােনা আhান 
(aন ান  িশlীেদর সে ) 

 সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1971 সুের সাত কািট বাঙালীর  কানু ঘাষ সিলল চৗধুরী   
1972 o ভাi, ভাiের  কানু ঘাষ সিলল চৗধুরী   
1972 eেদশ eেদশ আমার eেদশ 

(aন ান  িশlীেদর সে ) 
 সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1972 আজ আবার সi পেথ দখা হেয় 
গল 

 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1972 aপবাদ হাক না আেরা  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1973 বশ তা তাi হাক, দখা নয় 

নাi হাক 
 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1973 কথা দাo আবার আসেব  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1974 e িক aপূব pম িদেল  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1974 রাত জাগা dিট চাখ  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1974 তুিম aেনক যt কের  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1974 aিভমােন চেল যo না  রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1974 তুিম eকজনi ধু বnু আমার  নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1974 যিদ কাগেজ লেখা নাম  নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  



 

 

1974 oেগা বষা তুিম ঝােড়া না গা  নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1974 আমার ভালবাসার রাজpাসােদ   নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1975 যখন কu আমােক পাগল বেল  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1975 যখন কu আমােক পাগল বেল  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1975 জেরায়ার ঝুমেকা থেক eকিট 

মািত 
 মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 o কন eত সুnরী হল  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1976 o চাঁদ সামেল রােখা  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1976 আমার eকিদেক ধু তুিম  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1976 িক দখেল তুিম আমােত  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1976 তুিম িনেজর মুেখi বলেল যিদন  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1977 sপন যিদ মধুর eমন  কৃ চnd দ জলধর চে াপাধ ায়  
1977 anকােরর anেরেতi  মাnা দ হেমnd কমুার রায়  
1977 oi মহািসnরু oপার থেক  িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়  
1977 ঘন তমসাবৃত amর ধরণী  িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়  
1978 jালাo আকাশ pদীপ  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 না না যo না  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 গহন মেঘর ছায়া ঘনােয় আেস  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 sপেন বােজ গা বাঁশী  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 ক তুিম তndাহরণী  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 আিম ফুল না হেয় কাটঁা হেয় বশ  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 e নদীeমন নদী  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 মার sহ কােক বেল জািন না  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1979 নীলাম নীলাম, নীলাম হল r  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1979 নীলাম নীলাম, নীলাম হল r  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1979 আমায় আকাশ বl েলা  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1979 ধু eকিদন ভালবাসা  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 মা মা গা মা, আিম eলাম   সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 হাঁিট হাঁিট পা পা  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 আিম রাজী, রােখা বাজী   সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 eেসা যৗবন, eেসা হ বnু  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 তুিম আর আিম আর আমােদর 

সnান  
 সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 মাঝ রােত ঘুম ভেঙ যায়  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 আমায় িচনেত কন পারেছা না মা  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 আিম আজীবন ধু ভুল কের গিছ  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  



 

 

1981 তামার oi হািসেত িক দাrণ 
jালা 

 pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1981 গালােপ কাটঁা বেল কu িক  aসীমা মুখাজী পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 dঃেখo আমার তামায় য 

ভালেবেসিছ 
 aসীমা মুখাজী পুলক বেn াপাধ ায়  

1981 খলা ফুটবল খলা  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 eত লাক ei শহের  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 দীপ িছল, িশখা িছল  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 কাকা মেহদীর নkা হােত  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 িনnুেক যা বলেছ বলুক  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1981 ভালবাসার পানশালােত pায়i 

নশা 
 pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1982 তুিম নয় নাi কােছ আs েল  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1982 সবাi তা সুখী হেত চায়  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1982 কাল িকছেুতi ঘুম eল না  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1982 পৗেষর কাছাকািছ রাদ মাখা  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1982 স আমার ছাট বান  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1983 কিফ হাuেসর সi আ াটা  সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1983 য kিত আিম িনেয়িছেলম মেন  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1983 ভামরা র o ভামরা র  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1984 কতিদন দিখিন তামায়  কমল দাশgp pণব রায়  
1984 মেনিছ গা হার মেনিছ  কমল দাশgp সুেবাধ পুরকায়s  
1984 যিদ িহমালয় আlেসর সমs  নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  
1984 আিম িক আর ভাল হব না  নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  
1984 সানােতi কল  ধের না  নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  
1984 সi ঢাকা মল নাi তা আর  নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  
1984 চতালী চাঁদনী রােত   কাজী নজrল 

iসলাম 
 

1984 e িক সেুর তুিম ঘুম ভাঙােল   কাজী নজrল 
iসলাম 

 

1984 eকলা গৗরী জলেক চেল   কাজী নজrল 
iসলাম 

 

1984 কুh কুh কােয়িলয়া   কাজী নজrল 
iসলাম 

 

1984 মঘলা িনিশ ভাের   কাজী নজrল 
iসলাম 

 

1984 মার ভুিলবার সাধনায়   কাজী নজrল  



 

 

iসলাম 
1984 সn া মালতী যেব   কাজী নজrল 

iসলাম 
 

1985 যিদ eখনo আমােক ধু খুব জানেত icা 
কের 

মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1985 খুব জানেত icা কের খুব জানেত icা 
কের 

pভাস দ মুিk রায়েচৗধুরী  

1985 জবাব চেয়া না ei pে র খুব জানেত icা 
কের 

দীপ র 
চে াপাধ ায় 

দীপ র চে াপাধ ায়  

1985 dঃখ  আমায় dঃখী কেরিন খুব জানেত icা 
কের 

মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1985 নi িকছু আর হািরেয় যাoয়ার খুব জানেত icা 
কের 

aজয় দাস aজয় দাস  

1985 ক জােন শ াম িছল িনলাজ খুব জানেত icা 
কের 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

1985 আহা ভাব কের িক সুখ পাoয়া 
যায় 

খুব জানেত icা 
কের 

মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1985 আিম আকাশ হেত পাির খুব জানেত icা 
কের 

দীপ র 
চে াপাধ ায় 

দীপ র চে াপাধ ায়  

1985 আিম আকাশ হেত পাির খুব জানেত icা 
কের 

pভাস দ পাথসারিথ ভ াচায  

1985 বল রাধা হেত পাের কজনায় খুব জানেত icা 
কের 

aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1986 িমি  eকটা গn রেয়েছ যিদ p  কির pভাস দ শ ামল gp  
1986 যিদ p  কির সবেচেয় িমি  যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1986 aেনক কথা বেলo তবু যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1986 আিম সারারাত ধু য কেঁদিছ যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1986 স িক ভালা যায়, তুিম আমাির 

িছেল 
যিদ p  কির pভাস দ জহর মজুমদার  

1986 সানালী রঙ মেখ পাখীরা যায় যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ দীপ র ঘাষ  
1986 eত ভালবািস তবু িমিটল না সাধ যিদ p  কির pভাস দ pণব রায়  
1986 ei আিছ বশ, rেতi হাক 

শষ 
যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ দীপ র ঘাষ  

1986 আমার চােখ বষা যিদ p  কির সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1986 ei জীবেনর বশীটাi dঃখ যিদ p  কির pভাস দ শ ামল gp  
1987 মেন পেড় সi িদনিট, যিদন  pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1987 আিম হািরেয়িছ মার ছা েবলা  সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1987 ei তা আকাশ বশ িছল  সুপণ কািn ঘাষ দীপ র ঘাষ  
1987 আজ শরেতর কােশর বেন   pভাস দ মুিk রায়েচৗধুরী  



 

 

1987 আজ শরেতর কােশর বেন   pভাস দ pণব রায়  
1987 ei সi ঘর   সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1987 যত মঘi কrক আকাশটােত   pভাস দ জহর মজুমদার  
1988 তুিম িচিঠ িলেখ ভেুল গেল তুিম িচিঠ িলেখ 

ভুেল গেল 
মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 ধু তামার ভালবাসায় তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 য সমািধ বদীটার িঠক  oপের তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 ei রাত শষ রাত হয়েতা e 
জীবেনর 

তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

রতু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 তামায় িকছ ুবিলিন তা তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 তুিম চলেত িফরেত gণগান আর 
কােরানা 

তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 তামার িনঃ ােস িবষ িছল তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 নেত নেত aেনক িমেথ  তুিম িচিঠ িলেখ 
ভুেল গেল 

pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1989 িক eমন কথা িক eমন কথা pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1989 তামায় য নােম আিম িক eমন কথা pভাস দ বটকৃ  দ  
1989 মেন মেন যিদ eত দূের িক eমন কথা pভাস দ পাথসারিথ ভ াচায  
1989 তুi িক আমর পুতুল পুতুল িক eমন কথা মাnা দ িমlু ঘাষ  
1989 তামার oi হািসেত িক eমন যাd িক eমন কথা pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1989 সানার ei িদন gেলা িক eমন কথা pভাস দ মুিk রায়েচৗধুরী  
1989 ফুল ফুটেব  িক eমন কথা pভাস দ জহর মজুমদার  
1989 oঃ কয়ুাশা িক eমন কথা pভাস দ বটকৃ  দ  
1990 দশ বছেরর বংশী sহ মায়া 

ভালবাসা
সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  

1990 আমায় আকাশ বl েলা sহ মায়া 
ভালবাসা

মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1990 ক গা নাগরী sহ মায়া 
ভালবাসা

মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  

1990 লাল জবােকo লjা িদেয়েছ sহ মায়া 
ভালবাসা

মাnা দ বটকৃ  দ  

1990 সাগর গভীর হেত পাের sহ মায়া 
ভালবাসা

মাnা দ বটকৃ  দ  

1990 ধু eকিদন ভালবাসা sহ মায়া 
ভালবাসা

মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1990 eকিদন গাড়ী চলেত চলেত sহ মায়া 
ভালবাসা

সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  

1991 আমােক তুিম সmূণ aিধকার শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল

নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  



 

 

1991 সজনী গা যিদ eেল শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল

মাnা দ িমlু ঘাষ  

1991 গভীর হেয়েছ রাত পৃিথবী শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল 

লােকশ 
মুেখাপাধ ায় 

বrণ ঘটক  

1991 তামার চােখ জল, aবাক হেয় 
যাi 

শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল 

মাnা দ aিময়জীবন মুেখাপাধ ায়  

1991 িকছু িকছু িপছুটান শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল 

লােকশ 
মুেখাপাধ ায় 

বrণ ঘটক  

1991 সেব তা পলাম তবু e কমন 
পাoয়া 

শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল 

নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার  

1991 িকছু চাi িকছু পাi শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল

মাnা দ aিময়জীবন মুেখাপাধ ায়  

1991 খলা ফুটবল খলা শারদীয়ায় নতুন 
গােনর ডািল

সুপণ কািn ঘাষ সত  বেn াপাধ ায়  

1992 সেহলী গা কা নােম তামায় 
বেলা ডািক 

সেহলী গা মাnা দ আনn মুেখাপাধ ায়  

1992 আিম জািননা িঠকানা সi স 
আকােশ 

সেহলী গা মাnা দ জহর মজুমদার  

1992 তামার দেহর ভি মািট সেহলী গা সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  
1992 aিভনnন নয় pস  নয় সেহলী গা মাnা দ আনn মুেখাপাধ ায়  
1992 কন িফের যায় বদনায় 

aিভমািননী 
সেহলী গা মাnা দ জহর মজুমদার  

1992 ঘর o সংসার সবাi তা চায় সেহলী গা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  
1992 নীলাম নীলাম, নীলাম হল r সেহলী গা মাnা দ গৗরীpসn 

মজুমদার? 
 

1993 eকi মািট, eক বাগােনর সব তামারi জন মাnা দ জ ািতpকাশ চে াপাধ ায়  

1993 সব তামারi জন  সব তামারi জন মাnা দ মুিk রায়েচৗধুরী  
1993 তামার কাnা সব তামারi জন মাnা দ িমlু ঘাষ  
1993 লাগেছ aেচনা িক সব তামারi জন মাnা দ ভেবশ gp  
1993 ei তানপুরাটাi বnু আমার সব তামারi জন মাnা দ আনn মুেখাপাধ ায়  
1993 তুিম তা আমােক বুঝেল না সব তামারi জন মাnা দ জ ািতpকাশ চে াপাধ ায়  

1993 বnু জািননা তুিম কমন আেছা সব তামারi জন মাnা দ আনn মুেখাপাধ ায়  
1993 কয়ুাশা a ল খােলা সব তামারi জন সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   
1993 নেচেছা pলয় নােচ aমর গীিতgc কৃ চnd দ জলধর চে াপাধ ায়  
1993 মঘ হির নীল গগেন aমর গীিতgc কৃ চnd দ শেলন রায়  
1993 আমার কিবতা হারােয় ফেলিছ aমর গীিতgc কৃ চnd দ ajাত  
1993 নবdীেপর শাভনচnd aমর গীিতgc কৃ চnd দ শেলন রায়  
1993 যেত হেব যেত হেব aমর গীিতgc কৃ চnd দ ajাত  



 

 

1993 ছুঁেয়া না ছুেঁয়া না বধু aমর গীিতgc কৃ চnd দ চ ীদাস  
1993 o তার মরণ যিদন aমর গীিতgc কৃ চnd দ ajাত  
1993 মুিkর মিnর সাপান তেল aমর গীিতgc কৃ চnd দ মািহনী চৗধুরী  
1993 আঁধার রােত eকলা পাগল aমর গীিতgc রবীndনাথ রবীndনাথ  
1993 তামরা যা বেলা তাi বেলা aমর গীিতgc রবীndনাথ রবীndনাথ  
1995 sেগর পািরজাত আকােশ থােক বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 আমার খুক ু ছা  যখন বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 চল যাi সখােন বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 চল বাবা ঘুের আিস বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 ei িপয়ােনা e য আমার বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 বাবা মেন আেছ বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 কu ধু য বাবা বেল বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 ধু আিম কন বলুক সবাi বাবা মেয়র গান সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1995 স য ei দেশরi eক মা ার oের মন শান মাnা দ মুিk রায়েচৗধুরী  
1995 জীবন যুেd যার ধুi লড়াi oের মন শান মাnা দ মুিk রায়েচৗধুরী  
1995 oের মন শান oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1995 কােরা নজর লেগ গল oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1995 ei য আিম eমন আিম oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1995 িঝম ধরা িনম গাছ oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1995 ক আবার চুির কের oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1995 ফুল িদেত হয় ফুল িনেত হয় oের মন শান মাnা দ িবমল দt  
1996 pখর দাrণ aিত দীঘ দg িদন   pভাস দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 লাiট ন আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 চাঙাoয়ালা কেলর গান আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 pথম রিডo eল বাড়ীেত আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 সবুজ রেঙর াম আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 যখন কেলেজ eলাম আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 ছাট হoয়া দাদার জামা আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 িদিদর বাড়ী আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 আিম দেখিছ আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 e বাড়ীর বাগােন, o বাড়ীর uঠেন আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1996 ei হট, হট,হট আিম দেখিছ সুপণ কািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  
1998 আমায় eকটু যায়গা দাo মােয়র 

মিnের বিস 
মা আমার মা মৃণাল কািn 

বেn াপাধ ায় 
পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 আিম dেচাখ ভের ভুবন দিখ মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  



 

 

1998 বড় ময়লা জেমেছ মেন মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 যখন eমন হয় মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 সবাi তা মেন িনল মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 আিম তফাত বুিঝ না মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 আমার জীবন তরী মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1998 মা মােগা মা আমায় ছেড় কাথাo মা আমার মা মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 কথা নয় আজ কথা নয় আজ কথা নয় মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1999 চেল গেল তুিম আজ কথা নয় মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1999 মঘলা আকাশ বড় ভাল লােগ আজ কথা নয় মাnা দ ভ দাশgp  
1999 লাগেছ aেচনা িক আজ কথা নয় মাnা দ ভেবশ gp  
1999 আেলা jালেত য ভয় কের আজ কথা নয় মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1999 কন য বসুর বািজস বাঁশী আজ কথা নয় মাnা দ ভ দাশgp  
1999 আজ রােত চােঁদর িক aসহ  

আেলা 
আজ কথা নয় মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 বhিদন হল সত  মারা গেছ আজ কথা নয় মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1999 আগামী পৃিথবী শােনা   সুনীল মজুমদার ভ দাশgp  
1999 dঃখ বদনা যত, যত aপমান   কল াণ সন 

বরাট 
ভ দাশgp  

1999 মােগা তুিম ঘৃণা কােরা না মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

সুনীল মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 গাপাল গািবn হির মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

aমল দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 কন তেব রাত পাহােলা মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 হিরণটােক ধরেত eেস মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না 

হমn 
মুেখাপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 িকছু কথা মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  

1999 ei পান পয়ালায় চমুক িদেয় মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না 

হমn 
মুেখাপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 জলসাঘের মােমর বািত মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

aমল দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 eক পা সাজা মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  

1999 সবাi বেল মজন ু কন মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

গৗরীpসn মজুমদার  



 

 

1999 eকটা ককুরু ঘুরেছ মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না 

পাথ pিতম 
চৗধুরী 

পাথ pিতম চৗধুরী  

1999 আমার ব াে  আেছ টাকা মােগা তুিম ঘৃণা 
কােরা না

পিরমল দাশgp গৗরীpসn মজুমদার  

2000 পৃিথবীেক িবদায় জািনেয় চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ তrণ িসংহ  

2000 আজo আমার পরাজেয় কােঁদা চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ তrণ িসংহ  

2000 oেগা সারািট যািমনী চেল গেছ বnু 
আমার 

pভাস দ pভাস দ  

2000 িঝম ধরা িনম গাছ?? চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ বটকৃ  দ  

2000 নi ঘুম নi চােখ চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ হরpসাদ ম ল o 
uৎপল দাস 

 

2000 ভালবাসা হল িবপn eক দাবী চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ িশবনাথ 
বেn াপাধ ায় 

 

2000 আমার চােখ বষা চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার  

2000 সাগর গভীর হেত পাের চেল গেছ বnু 
আমার 

সুপণ কািn ঘাষ বটকৃ  দ  

2000 কাথায় বেজ uঠল বাঁশী বার মােস তর 
পাবণ 

মাnা দ ভ দাশgp  

2001 আমােদর ঘের ঘের তর পাবণ বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 eল জ  মাস বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 আষাঢ় মােস তুিম য মা বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 ঝর ঝর বাদল ধারা বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 ei মােস ভাদর মােস বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 আগমনী গান শানা যায় বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 জগnয়ী শ ামা বেশ বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 কয়ুাশার ঘামটা ঢাকা বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 পৗষ eল বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 শীেতর হাoয়ায় দালায় চেপ বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 ফাgেনর আgন jেল  বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn 
বেn াপাধ ায়

শ ামল gp  

2001 চt মােস চরক তলায়  বার মােস তর 
পাবণ 

মৃণাল কািn শ ামল gp  



 

 

বেn াপাধ ায়
2001 pদীপ jািলেয়  তামার চরণ sরণ 

কির 
pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 আমার জীবন তরী তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 তামার চরণ   তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 চাi না আিম বাড়ী গাড়ী তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 িtকালদশী তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 ei eমন ভাগ  আমার তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 তুিম কমন কের  তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2001 িশব শm ু তামার চরণ sরণ 
কির 

pভাস দ িমlু ঘাষ  

2002 sেpর কিফ হাuস sেpর কিফ হাuস সুপণ কািn ঘাষ শমীnd রায় চৗধুরী  
2002 বলা পেড় eেলা sেpর কিফ হাuস মাnা দ ভ দাশgp  
2002 গােনর খাতায় sৃিতর পাতায় sেpর কিফ হাuস মাnা দ শ ামল gp  
2002 আিম সাগর জেল sেpর কিফ হাuস মাnা দ পাথসারিথ ভ াচায  
2002 জানেত চo না sেpর কিফ হাuস মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
2002 তামােক িনেয় sেpর কিফ হাuস মাnা দ মুিk রায়েচৗধুরী  
2002 ভাল না বাসেল sেpর কিফ হাuস মাnা দ িশবনাথ 

বেn াপাধ ায় 
 

2003 কখেনা কিব কখেনা সাধক আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 আমায় রk দাo আিম তামায় আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 e কলূ o কলূ dকলূ ভাসাo আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 যমন aিgবীণায় pিতবােদi  আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 জীেব pম কের যi জন আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 eখনo মািটেত লেগ আেছ দখ আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 aিবদ ােক িবদ া িদেল aিশkােক 
িশkা 

আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 িবষয় ধেন ধনী যমন  আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 ভাবনার মহানদী যখন িছল আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   



 

 

2003 নারায়েণর লkী যমন িশেবর 
পাবতী  

আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 তুিমi eেনছ জায়ার  নাটেক  আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2003 সব ধম সমnেয়র মntদাতা  আমার িpয় মনীষী মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 চড়াi uৎরাi oi য পাহাড় ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 anপূণা িব নােথর পুণ  ছাঁয়ায়     ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 চল র মন বৃnাবন ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 আজমীর শরীেফ তীেথ গেল   ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 পুরীেত সাগর দেখ  ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 মন তুi মরিল ঘুের হাজার তীেথ ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 নীলাচেলর িশব পাহােড়র শাভা  ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 ভাবসাধনার মহাসাগর  ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 an, খাড়ঁা, বাবা হাবা পার কের  ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 নম বালাজী, নম িতrপিত  ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2004 পুরীেত সাগর দেখ    ভারত তীথ মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

 
2005 

িভিডo a ালবাম ‘ভারত তীথ’      মৃণাল 
বেn াপাধ ায় 

দবpসাদ চkবতী   

2006 আিম sp দখব বেল       মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 জীবn ভাi oয়ান ড িkেকট      মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 eকা eকা আিম ছুিটর সকােল      মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 আিম িক তার eতi aেচনা       মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 আকাশ দখায় মুখ      মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 িঠক ছিবর মত       মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
2006 িহমালয় থেক কন া কমুািরকা      মাnা দ দবpসাদ চkবতী   



 

 

2006 eক িনজন সকেত বেসিছেল       মাnা দ দবpসাদ চkবতী   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বাঙলা ছায়াছিবর গান 
বৎসর গােনর pথম ছt চলিcেtর নাম সুরকার গীিতকার সহিশlী 

1952 ভােগায়া ঝা া (1ম) aমর ভূপালী বসn দশাi গৗরীpসn মজুমদার আশা ভাঁসেল 

1952 ভােগায়া ঝা া (2য়) aমর ভূপালী বসn দশাi গৗরীpসn মজুমদার জীবন ব ানাজী 

1952 
ঘনশ াম সুnর ীরাধা 
arণ আi 

aমর ভূপালী বসn দশাi গৗরীpসn মজুমদার লতা মে শকর 

1952 
কাথা মুকুn কহ না 

কিহল 
aমর ভূপালী বসn দশাi গৗরীpসn মজুমদার আশা ভাঁসেল 

1952 
মারী মারী oের মনেমাহন 
হািসয়া gণীজন 

aমর ভূপালী বসn দশাi গৗরীpসn মজুমদার লতা মে শকর 

1954 খলার ছেল হির ঠাকুর গৃহ pেবশ   ajাত   

1956 
ei dিনয়ায় ভাi সবi 
হয় 

eকিদন রােt সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1956 বnু লা রাজার কেন  প্ুtবধূ রােজন সরকার গৗরীpসn মজুমদার   
1956 ব থা না পাoয়ার ব থা প্ুtবধূ রােজন সরকার গৗরীpসn মজুমদার   

1957 কাথায় তুিম আজ প্ুtবধূ রােজন সরকার গৗরীpসn মজুমদার 
pিতমা 
বেn াপাধ ায় 

1958 
oেগা তামার শষ 
িবচােরর আশায় 

ডাক হরকরা সুধীন দাশgp 
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

  

1958 
oi লাল পাgিড় বঁেধ 
মােথ 

ডাক হরকরা সুধীন দাশgp 
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

  

1958 
মনের আমার হায় নিল 
না বারণ 

ডাক হরকরা সুধীন দাশgp 
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

  



 

 

1958 কােঁচর চুিড়র ছটায় ডাক হরকরা সুধীন দাশgp 
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

 গীতা দt 

1958 eেলা র চতেন র গাড়ী o আমার দেশর 
মািট 

ajাত ajাত   

1959 
eমন বnু আর ক আেছ 
(1ম) দীপ jেল যাi হমn মুেখাপাধ ায়  গৗরীpসn মজুমদার   

1959 
eমন বnু আর ক আেছ 
(2য়) দীপ jেল যাi হমn মুেখাপাধ ায়  গৗরীpসn মজুমদার   

1959 লাগ লাগ ভলকীর খলা গিল থেক 
রাজপথ 

সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp   

1960 যo নােগা যিদ যাo di বচারা   
  

1960 কােরা না ফের di বচারা    গীতা দt 

1960 
uথালী পাথালী আমার 
বুক 

গ া সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1961 িক জাd জােন (1ম) প িতলক সুধীন দাশgp ajাত  গীতা দt 
1961 িক জাd জােন (2য়) প িতলক সুধীন দাশgp ajাত  গীতা দt 
1961 oের বাবা বড় বড় চােখ প িতলক সুধীন দাশgp ajাত  aন ান  

1961 কার কথা ভেব ভেব শলিলিপ সুধীন দাশgp      

1962 
রাধা চেলেছ মুখিট 
িফরােয় 

সির ম াডাম বদ পাল      

1962 তুিম আমারi oেগা সির ম াডাম বদ পাল   আশা ভাঁসেল  
1962 শান শান বিল ভাi সির ম াডাম বদ পাল   সিবতা চৗধুরী 

1964 
গাকুেল বসn রােগ 
কািকল গান গায় 

কা ন র  িভ বালসারা  ajাত   

1964 সাঁস ক জখম লাল পাথর সিলল চৗধুরী  gলজার   

1964 হর ফুল হাঁস রহা হ ায় 
সn া দীেপর 
িশখা পিবt চে াপাধ ায়  ajাত   

1965 
বাংলায় যােক বেল 
ভােলাবাসা িদনােnর আেলা গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায় কালী ব নাজী 

1965 
সাবাস আমার হাoয়াi 
গাড়ী িদনােnর আেলা গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়   

1965 মােগা যেশামতী মা দালনা   িশবদাস 
বেn াপাধ ায় 

  

1965 সবাi ঘুরেছ ভাi তােল মুখাজী পিরবার মানেবnd শ ামল gp   



 

 

মুেখাপাধ ায় 

1966 
বাংলায় যােক বেল 
ভােলাবাসা বধূ বরণ কমল দাশgp শ ামল gp   

1966 আনn aমৃত বধক রাম লব কশু ীকাn ajাত   

1966 
d েলােক ভেূলােক 
anরীেk 

লব কশু ীকাn গৗরীpসn মজুমদার   

1966 তুে  আমার বৃহsিত মায়ািবনী লন aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
1966 শ ামবাজােরর শ ামসুnর মায়ািবনী লন aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
1966 িচক িচক িচকনাi রাম ধাkা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়   
1966 পৃিথবীটা বন বন ঘুরেছ রাম ধাkা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়   
1966 ক  pথম কােছ eেসিছ শ েবলা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  লতা মে শকর 

1966 
আিম আগntক, আিম 
বাতা িদলাম 

শ েবলা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়   

1966 তব চরেণর িনেm uৎসব সুভাষচnd িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়   
1967 ঝুম ঝুমেক নােচা র aিভশp চmল সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp   
1967 বড় হেয় তুিম aিভশp চmল সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp  মৃণাল চkবতী 
1967 আিম যািমনী তুিম শশী হ a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার   
1967 ন হ a া িন তামায় a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার  aলক বাগচী?? 
1967 জয় জয়া যােগnd জায়া a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার   

1967 
মা তুi আমায় দয়া করিব 
িকনা a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার   

1967 
চmা চােমিল গালােপির 
বােগ 

a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার 
 সn া 
মুেখাপাধ ায় 

1967 আিম য জলসা ঘেরর  a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার   

1967 ক বেল সাির র তার a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার 
 rমা 
gহঠাকুরতা 

1967 ক বেল সাির র তার a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার    

1967 
কu বা করেছন 

ব াির ারী a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার  aধীর বাগচী 

1967 
সত  বেট আিম জেতেত 
িফির ী a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার    

1967 
ei বাঙলায় বাঙালীর 
বেশ 

a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার    



 

 

1967 য শিk হেত uৎপিt a া িন িফির ী aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার    

1967 
তুিম আকাশ eখন যিদ 
হেত 

আশীেত আিসo 
না গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়  িনমলা িম   

1967 o ভালা মন 
আশীেত আিসo 
না গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়     

1967 pভাত সূয জীবন মৃতু  গােপন মিlক  
সn া মুেখা-
পাধ ায় o aন  

1967 কান কথা না বেল জীবন মৃতু  গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায় 
সn া 
মুেখাপাধ ায়   

1967 ধন  িনষাদপিত নল দময়nী কালীপদ সন পুলক বেn াপাধ ায়     
1968 ei মাল িনেয় িচরকাল  aিdতীয়া হমn মুেখাপাধ ায়  মুকলু দt     

1968 
o কািকলা তাের ধাi 
র 

বািঘনী হমn মুেখাপাধ ায়  মুকলু দt     

1968 
বড় eকা লােগ ei 
আঁধাের 

চৗর ী aসীমা মুেখাপাধ ায়  িমlু ঘাষ     

1968 কয় কালী জয় কালী গড় নািসমপুর শ ামল িমt  pণব রায়     
1968 সাজােয় তামার জীবন স ীত হমn মুেখাপাধ ায়        
1968 eক di িতন কখনo মঘ সুধীন দাশgp       
1968 হ রাধা মাধব পdাবতী জয়েদব িবজন পাল  পুলক বেn াপাধ ায়     
1968 িক মধু মাধুরী পdাবতী জয়েদব িবজন পাল  পুলক বেn াপাধ ায়     

1968 িনrপম পূণশশী পdাবতী জয়েদব িবজন পাল  পুলক বেn াপাধ ায় 
 আরিত 
মুেখাপাধ ায়  

1968 হ কrণািসn ুদীনবnু পdাবতী জয়েদব িবজন পাল  পুলক বেn াপাধ ায়     
1968 মন ধন  হল য মহাভােব পdাবতী জয়েদব িবজন পাল  পুলক বেn াপাধ ায়     

1968 িদনরাত যারা িদনরাত তীরভূিম িবজন পাল?  পুলক বেn াপাধ ায় 
 িনমলা িম  o 
aন ান    

1968 লেড় যাo দাদা িতন aধ ায় গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়     
1968 ছুঁেয়ানা ছুঁেয়ানা িতন aধ ায় গােপন মিlক  পুলক বেn াপাধ ায়     

1969 o রােধ 
aিg যুেগর 
কািহনী গােপন মিlক  শ ামল gp     

1969 
ফুল পাখী বnু আমার 
িছল 

িচরিদেনর নিচেকতা ঘাষ 
 গৗরীpসn 
মজুমদার 

    

1969 লাল নীল সবুেজর মলা িচরিদেনর নিচেকতা ঘাষ  গৗরীpসn     



 

 

বেসেছ মজুমদার 

1969 মানুষ খুন হেল পের িচরিদেনর নিচেকতা ঘাষ 
 গৗরীpসn 
মজুমদার 

    

1969 তুিম আমার িচরিদেনর িচরিদেনর নিচেকতা ঘাষ 
 গৗরীpসn 
মজুমদার 

    

1969 পািখেদর ভাষা কাকলী িচরিদেনর নিচেকতা ঘাষ 
 গৗরীpসn 
মজুমদার 

    

1969 িনঠুর িবিধের মা o মেয়    pণব রায়     

1969 
o কািকল কােলা কন া 
তামার 

মা o মেয়    pণব রায়     

1969 
দখিন িক পেথo ফােট 

?? সবরমতী গােপন মিlক গৗরীpসn মজুমদার     

1969 r থেক শষ শষ  থেক r নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1969 oেগা চndবদনী সুnরী   ক সাির হমn মুেখাপাধ ায় মািহনী চৗধুরী     
1969 িক কিহব pম কথা   ক সাির হমn মুেখাপাধ ায় মািহনী চৗধুরী     
1969 সুnরী o আমার ীকৃ  pম হীেরণ ঘাষ শ ামল gp     
1969 বনমালী তারা ক িনিব ীকৃ  pম হীেরণ ঘাষ শ ামল gp     

1970 হয়ত তামারi জন  
িতন ভুবেনর 
পাের 

সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     

1970 জীবেন িক পাবনা িতন ভুবেনর 
পাের 

সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     

1970 বঁেধানা ফুলমালা ডাের িবলিmত লয় নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায় 
 আরিত 
মুেখাপাধ ায়  

1970 মন কাহঁা লােগ মরা চয়ন িবলিmত লয় নিচেকতা ঘাষ gলজার 
 আরিত 
মুেখাপাধ ায়  

1970 
কন ব থা দাo তাo 

বুিঝনা dিট মন হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  rিব ব ানাজী   

1970 জােগা নতুন pভাত (1ম) dিট মন হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়      
1970 জােগা নতুন pভাত (2য়) dিট মন হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়      

1970 
শান ভাi আমার জীবন 

কথা ei কেরছ ভাল aধীর বাগচী পুলক বেn াপাধ ায়      

1970 
ei য eকমুেঠা হালকা 
খুশী ei কেরছ ভাল aধীর বাগচী        

1970 িবদায় িদেত না চাi কলি ত নায়ক রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়      



 

 

1970 মেয় যখন রাগ কেরেছন কলি ত নায়ক রবীন চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় বাসবী নnী  
1970 বেহ মৃd সমীরণ মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 ব ব bাhণ আিম মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 হ রাজন হ রাজন মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 জয় ী রামচnd মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 মা, মা তুিম কলুকু িলনী মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 মধু চtমােসi সi মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 িনবাসেনi িবসিজন ু মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      

1970 
নূপুর পিড়য়া পােয় মnর 
গমেন 

মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      

1970 পিত িবরিহনী সীতা মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 ফুল সােজ সািজ মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      

1970 
pজা িহতকারী তুিম রাজা 
গৗেড় র 

মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      

1970 রাম রাজ  সমতুল হর মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      
1970 সীতা কেহ পিত তুিম মহাকিব কিৃtবাস   গৗরীpসn মজুমদার      

1970 মরণ তামার হার হল য ম রী aেপরা সুধীন দাশgp 
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

     

1970 
কাজললতা সারা জনম 
কািল িদেয়ছ 

ম রী aেপরা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়      

1970 দীপ খাঁেজ আেলা মঘ কােলা পিবt চে াপাধ ায় pণব রায়      

1970 
না চািহেল যাের পাoয়া 
যায় 

মঘ o রৗd রবীndনাথ রবীndনাথ 

স ীত 
পিরচালনা: 
arnতী দবী    

1970 
আহা পাছা পেড় রিঙন 
সাড়ী মৗসুমী মন aিনল দt পুলক বেn াপাধ ায়  কৃ া রায়    

1970 িবহগী uলু িদল মুিksান রােজন সরকার পুলক বেn াপাধ ায়       

1970 
না না না আজ রােত আর 
যাtা নেত  িনিশপd নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার       

1970 যা খুিশ oরা বেল বলুক  িনিশপd নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার       
1970 আিম ী ী ভজহির মাnা  pথম কদম ফুল  সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়       

1970 
ei শহর থেক আরo 
aেনক দূের  pথম কদম ফুল  সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়       



 

 

1970 ক বেল মা তুi পাথর  রk জবা  নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার       

1971 
ননদ গা তার ভাi 
ক ােন 

আটাtর িদন পের কালীপদ সন ajাত  

1971 িনদ নািহ আিঁখপােত আটাtর িদন পের কালীপদ সন ajাত  
1971 ধাi আিম ei পিথেক চতালী শচীনেদব বমণ গৗরীpসn মজুমদার  

1971 
dিট কথা যন বেল যায় 
মাের চতালী শচীনেদব বমণ গৗরীpসn মজুমদার  

1971 আিম কান পেথ য চিল ছdেবশী সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     
1971 বাঁচাo ক আেছা মেরিছ ছdেবশী সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     
1971 লািঠবাজী হিক নয় ধিন  মেয় নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়   

1971 রিব শশী gহ তারা হর পাবতী সেnাষ মুেখাপাধ ায়  শচীnd ভ াচায     
1971 o ারm হর পাবতী সেnাষ মুেখাপাধ ায়  শচীnd ভ াচায     

1971 
eকটু আরo সেরi না হয় 
আs েল গা খুঁেজ বড়াi রবীন চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার  

1971 
eকটু আরo সেরi না হয় 
আs েল গা (1ম) খুঁেজ বড়াi রবীন চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার  

1971 
eকটু আরo সেরi না হয় 
আs েল গা (2য়) খুঁেজ বড়াi রবীন চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার  

1971 আঁিখ জেল রাখ ধের pথম pিতrিত নীহার রায় পুলক বেn াপাধ ায়   

1971 আিম কমন কের রব ঘের শচীমার সংসার 
মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

শ ামল gp   

1971 arেপর rেপর লীলা শচীমার সংসার 
মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

শ ামল gp   

1971 ei dিনয়া তা ভাi শষ পব   িশবনাথ  
বেn াপাধ ায় 

  

1971 িtনয়নী মা, িtনয়নী মা িtনয়নী মা   শ ামল gp   

1972 রাsা চলেত কu জািননা আজেকর নায়ক aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   

1972 
ei eত আেলা eত 
আকাশ 

আেলা আমার 
আেলা পিবt চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   

1972 শহেরর মানুষgেলার বৃিd ছায়া তীর 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

গৗরীpসn মজুমদার   

1972 eেসিছ, আিম eেসিছ হার মানা হার সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 eেসিছ আলািদন ছুঁ মnর হার মানা হার সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     



 

 

1972 তামার দেহর ভ ীমািট হার মানা হার সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     
1972 লখাপড়া িশেকয় তুেল হার মানা হার সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 রাজা নাচেব রাণী নাচেব জবান সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 ei পেথ পাশাপািশ জবান সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায় কৃ া ভ   
1972 যিদ pম কির তুিম আিম জবান সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     

1972 মের গিছ না বঁেচ আিছ জীবন সকেত সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp 
মানেবnd 
মুেখাপাধ ায়   

1972 
বল আমার জিম আমার 
মািট  মা o মািট   গৗরীpসn মজুমদার 

aলক বাগচী o 
aন ান  

1972 আজ বুিঝ পাখীরা মমসােহব aসীমা মুেখাপাধ ায় িমlু ঘাষ   

1972 কা ীের নয় িশলেঙo নয় িপকিনক সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     

1972 
eকিদন দল বঁেধ কজেন 
িমেল িপকিনক সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     

1972 ধন ধান  পুে  ভরা রাণুর pথম ভাগ িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়     
1972 িবধাতার ei জগেতর সজাrর কাটঁা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 বেn মাতরম, পdা নদীর শপথ িনলাম   

    
1972 শবরী কন াের শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 কu েনছ িক শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 eর চেয়o দূের থাকাo শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     

1972 
বnু মেনর আয়না িদেয় 
দখ শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     

1972 আিম কখনo হi চ ীদাস শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     
1972 ঝন ঝন বােজ টাকা শবরী নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     

1972 
যমন সািপনীেক পাষ 

মানায় oঝা (1ম) stী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1972 
যমন সািপনীেক পাষ 

মানায় oঝা (2য়) stী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1972 হাজার টাকার ঝাড়বািতটা stী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1972 
সখী কােলা আমার ভাল 
লােগ না। stী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1973 িচt িd গ া জেল আিবের রাঙােনা  aমল দt     

1973 
aেনক তা িদন কেট 
গল aেচনা aিতিথ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

1973 
তুিম আমার দ িস মেনর 
eকিট aেচনা aিতিথ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়     

1973 ভয় পেল বাঙালীরা aিg মর নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার 
সn া 
মুেখাপাধ ায়    

1973 
আের মােন টােন gিল 
মােরা aিg মর নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার 

সn া 
মুেখাপাধ ায়    

1973 আgন লেগেছ লেগেছ বসn িবলাপ সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     

1973 o ভােব নাগরী বন পলাশীর 
পদাবলী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      

1973 
আের আের চলেল 
কাথায় eক য িছল বাঘ সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp 

 আরিত 
মুেখাপাধ ায়   

1973 ঘুের ঘুের ei চkেরেতi eক য িছল বাঘ সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     
1973 য খােন dেচাখ রািখ eকদা   পুলক বেn াপাধ ায়     
1973 dিনয়া iজম ভরা eকদা   পুলক বেn াপাধ ায়     
1973 তােল িদেয় তাল eপার oপার সুধীন দাশgp       
1973 হািম হামার লািঠ িলেয় ফরার নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      
1973 o ভাi র ভাi মিজনা আবদাlা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   
1973 বােজ গা বীণা মিজনা আবদাlা সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী   

1973 
িবরহ jালা িক িবরহ 
মালা 

ননী গাপােলর 
িবেয় 

নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      

1973 
আিম বাঘ নi য িখেদর 
চােট 

ননী গাপােলর 
িবেয় 

নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      

1973 চেলেছ, চেলছ, চলেবi নতুন িদেনর 
আেলা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      

1973 
বা র বা রঙ বরেঙর 
জlা 

নতুন িদেনর 
আেলা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার      

1973 ভেব িক আর  িনিশ কন া আ েতাষ ব ানাজী পুলক বেn াপাধ ায়     
1973 রাsা ঘুের ডাiেন বাঁেয় রােতর রজনীগnা সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     

1973 
নয় তুিম যােক আিম 
খুঁেজিছ রােতর রজনীগnা সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     

1973 oi দূের দূের দূের রৗd ছায়া  aিমতাভ নাহা       
1973 ভালবাসায় বাঁিচ আিম রৗd ছায়া  aিমতাভ নাহা       
1973 গািবn গাপাল শষ পৃ ায় দখুন  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায় কারাস    



 

 

1973 সত েমব জয়েত শষ পৃ ায় দখুন  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায় 
 হমn o 
aন ান    

1973 e িক eমন কথা তােক শষ পৃ ায় দখুন  মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়     
1974 যাবনা সoদা িনেয় আেলা o ছায়া  িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়     
1974 যাবনা সoদা িনেয় আেলা o ছায়া  িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়     

1974 িফের eেসা সখা (1ম) আেলার িঠকানা নিচেকতা ঘাষ pণব রায় 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1974 িফের eেসা সখা (2য়) আেলার িঠকানা নিচেকতা ঘাষ pণব রায়      
1974 ভাল যিদ লােগ তা আেলার িঠকানা নিচেকতা ঘাষ pণব রায়      

1974 ধেরা আমরা dজন aসতী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1974 
স আসেব জািন আসেব 

িফের aসতী নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1974 
আহা মুশিকল আসান 
কেরা কারাস pশাn ভ াচায   aন ান      

1974 কান কােল eক রাজা কারাস pশাn ভ াচায   aন ান      
1974 ন ন মহাশয় (1ম) ফুেল রী হমn মুেখাপাধ ায়   aন ান      
1974 ন ন মহাশয় (2য়) ফুেল রী হমn মুেখাপাধ ায়   aন ান       

1974 
আেমিরকা, ল ন প ািরস 
ভিনস জnভূিম aনল চে াপাধ ায় aনল চে াপাধ ায়       

1974 পৃিথবী তািকেয় দখ জীবন রহস  
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1974 
ক তুিম, ক তুিম ধুo 

ডােকা জীবন রহস  
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1974 না না না জীবনটাi নাটক িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়     
1974 যা পলাম স আমার জীবনটাi নাটক িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়     

1974 িকছু কথা চােখ জীবনটাi নাটক িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায় 
সn া 
মুেখাপাধ ায়  

1974 o  আমার মেনর মানুষ কিব aিনল বাগচী তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 ফুেলেত ধূেলােত pম কিব aিনল বাগচী তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 কােলা যিদ মn তেব কিব   তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    



 

 

1974 কয়া ফুল িচনেত কিব  
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 তামার তােখ জল কিব  
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 ei খদ মার মেন কিব  
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 বাবুমশােয়রা নুন কিব  pণব রায়     

1974 সুবলের ei িক তােদর কিব  
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 বলেত  তুিম বালনাক কিব  
তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1974 
আকােশ বেজেছ খুশীর 
মাদল কৃ পk পাথpিতম চৗধুরী sপন কমুার পাঁজা     

1974 eবার মেল সূেতা হব মৗচাক নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1974 
পাগলা গারদ কাথায় 
আেছ মৗচাক নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার 

আশা ভাঁসেল  
o aন ান    

1974 তা বেল িক pম দব না মৗচাক নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1974 য কিদন আকাশ জুেড় pাnেরখা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1974 কন তেব রাত পাহােলা শা তী   পুলক বেn াপাধ ায়     
1974 eক পা সাজা শা তী   ajাত     

1974 
আিম eক টপ মsান 
(1ম) াবন সn া নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1974 
আিম eক টপ মsান 
(2য়) াবন সn া নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1974 কত না নদীর জn হয় সুজাতা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1974 
ei বয়সটা তা 
ভালবাসার 

িতন পরী ছয় 
pিমক   aন ান     

1975 
টুকেরা হািসর তাল 
ফায়ারা বাঘবnী খলা দীপ র চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1975 
যেশাদা কিহেছ কাথায় 
গাপাল ছা  নায়ক নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1975 
মুশিকল আসান আর কন 
িচnা ছুিটর ফাঁেদ নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়     

1975 খুশী খুিশ খশুীেত কাজল লতা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     



 

 

1975 রেঙ য আgন িছল কাজল লতা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1975 o মা গ া তামার জেল লg eল 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1975 ভালবাসায় ভুল কেরানা নতুন সূয   গৗরীpসn মজুমদার     
1975 কােছ নয় eস আরo নতুন সূয   গৗরীpসn মজুমদার     

1975 
e িক আজব কারখানা র 
ভাi পাল  সুধীন দাশgp গৗরীpসn মজুমদার     

1975 
মন বড় আনচান আনচান 
কের পাল  সুধীন দাশgp গৗরীpসn মজুমদার     

1975 o মন ঘর বানাo র পাল  সুধীন দাশgp গৗরীpসn মজুমদার     
1975 সােধ বiয়া যায় র িদন পাল  সুধীন দাশgp গৗরীpসn মজুমদার     
1975 aেনক িদেনর iেc িছল pেমর  ফাঁেদ   

    
1975 আিম ডানকুিনর রািমo pেমর  ফাঁেদ   

    

1975 আিম ডানকুিনর রািমo সn া সূয   
আরিত 
মুেখাপাধ ায় 

1975 oেগা rপসী ক িদল rপ সn া সূয    

1975 
কাহারবা নয় দাদরা 
বাজাo সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1975 hজুর বেল সলাম কের সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 কারণ সবায় বারণ কর সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1975 
ঘর o সংসার সবাi তা 
চায় সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1975 oেগা বশী দাম বল কার সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 সi কথা িক জােন inু সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 কত রিসক দখ ভগবান সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 পূজা িক গা থেম যায় সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 ভালবাসার আgন jালাo সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 তারানা সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 থাির িভkা করেক লানা সn াসী রাজা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1975 িকিচিমিচ িকিচিমিচ সয়ংিসdা নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp     
1975 বলনা তাের সিদন dজনায় সুধীন দাশgp সুনীলবরণ বন ী সনgp    
1975 দেখ eলাম rেপর আgন সলাম aিভিজত পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

মমসােহব বেn াপাধ ায় 

1975 
ঝরণা ঝরঝিরেয় কন 
নেচ 

সলাম 
মমসােহব 

aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1975 
কাথাo রািt কাথাo য 

িদন uমেনা ঝুমেনা সেnাষ মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1976 আিম uিকল না হেয় আনn মলা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1976 শাn করেত ভাঙা বুেক আনn মলা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1976 কখন য ভাল লােগ আনn মলা নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1976 বnু যিদ তুিম না eেল aপরািজতা সুধীন দাশgp সুধীন দাশgp     
1976 যিদ ei কথাi বিল আিম aপরািজতা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1976 মিদর sেp মম মন aসময় কাজী নজrল কাজী নজrল     
1976 ভুিল কমেন aসময় কাজী নজrল কাজী নজrল     

1976 
মম দাষ gণ কেরানা 
িবচার িবlম ল  pণব রায়     

1976 মেনাহর শ াম মনেচার িবlম ল  pণব রায়     

1976 
আঁিখ মার কৃ  rেপর 
িপয়াসী িবlম ল aিনল বাগচী pণব রায়     

1976 e তা বেনর কসুমু নয় িবlম ল  pণব রায়     
1976 e jালা য তারi jালা বিhিশখা হমn মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     
1976 যা যা যা  দmিত  পুলক বেn াপাধ ায় সিবতা চৗধুরী    
1976 ময়নামতীর পেথর ধাের  হারেমািনয়াম তপন িসংহ তপন িসংহ  বন ী সনgpা 

1976 
aেনক p  aজs 
হাততািল হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp aন ান     

1976 সময় জবাব দেব তার হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  
1976 জার খবর জার খবর হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  
1976 সুরাপােন নশা হয় না হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  

1976 
আমরা ঘুরিছ না পৃিথবীটা 
ঘুরেছ হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  

1976 টস টস আঙুেরর রস হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  

1976 
লাভিল ভালবাসা স িক 
জয় হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp  

1976 
ডারuiন সােহেবর মেত 
নািক হােটল sা ফk নিচেকতা ঘাষ শ ামল gp    



 

 

1976 কাদার মােঝ হািরেয় হীরা যুগমানব কবীর    ajাত     

1976 
আিম রাম রসায়ন পান 
কেরিছ যুগমানব কবীর   পুলক বেn াপাধ ায়     

1976 কাথা রাম যুগমানব কবীর    ajাত     

1976 
আমার আlা য জন সi 
ভগবান যুগমানব কবীর   পুলক বেn াপাধ ায়     

1976 
gr িবনা ক দখােব 
িদশা যুগমানব কবীর    ajাত     

1976 aলখ iলাহী যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 di জগদীশ যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 মাlা হেয় যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 ei dিনয়া পাগল যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 কর ল শৃ ার (1ম) যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 রাম রাম জপােত যুগমানব কবীর   পুলক বেn াপাধ ায়     
1976 মন ন রাঙােয় যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 তীরথ কৗন কের যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 লািল মের যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 মািট কেহন যুগমানব কবীর    ajাত     
1976 আিম ভালেবেস ফেলিছ শ িবষ হমn মুেখাপাধ ায়  পুলক বেn াপাধ ায়     

1976 
oের দ দ আমায় পাগল 
কের দ সi চাখ নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1976 বল পেকেছ গােছ সi চাখ নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1976 
ফল পাকেল িমেঠ আর 
মানুষ পাকেল সi চাখ নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1976 
ক জানত তামার সে  

ei সi চাখ নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1976 
হীের আঙটী আবার বাঁকা 
ন াকা সi চাখ নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1976 
oের দ দ আমায় পাগল 
কের দ সুদূর নীহািরকা মানেবnd 

মুেখাপাধ ায় 
শ ামল gp     

1976 জীবন মরেণর সাথী সুদূর নীহািরকা মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

শ ামল gp     

1976 ধািগনা ধািগন sীকােরািk aিভিজত পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

বেn াপাধ ায় 

1977 ম াঁয় h ঁ াoয়ার বয় aমৃেতর sাদ হীেরন ঘাষ শ ামল gp     
1977 িশব শm ুিtপুরাির বাবা তারকনাথ নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1977 
িতিন eকিট 
বলপাতােতi তু  বাবা তারকনাথ নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1977 যা যা যা ব থা বাবুমশাi মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার 
aলক বাগচী  
o aন ান     

1977 চল যাi হাoয়া খেত বাবুমশাi মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  

1977 
আজ মালা হব তামার 
গলায় বাবুমশাi মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  

1977 মাসী গা মাসী বাবুমশাi মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার  
1977 ei ভাল চাiিল ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  
1977 ei খuড় খuড় খuড় ভালা ময়রা aিনল বাগচী গৗরীpসn মজুমদার  
1977 যত িছল িনgণ ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  
1977 লখীnর গা চােখর জেল ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  
1977 মান দিখেয় মািননী রাi ভালা ময়রা aিনল বাগচী গৗরীpসn মজুমদার  
1977 মল িক না মলেলা রাi ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  
1977 o আমার কৃ  সখা ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  
1977 oর খেল হািল ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  

1977 
সখী আমায় ময়রা হেত 
বােলানা ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  

1977 
sপন দেখিছ িবপােক 
পেড়িছ ভালা ময়রা   গৗরীpসn মজুমদার  

1977 পটল ডা ার আমরা কজন চার মূিত aজয় দাস 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1977 খট খট খুট খুট চার মূিত aজয় দাস 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1977 ভারত আমার ভারতবষ চার মূিত aজয় দাস 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1977 তািড়র নশাi হেয় গেছ eকাদশী তrণ - রণিজত রণিজত বসু রায়  

1977 চােখ মুেখ হািস তার হারােণা pািp 
িনrেdশ 

মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1977 পটল ডা ার আমরা কজন কিবতা  সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  



 

 

1977 oেগা সুnর মির মির ফুলশয া aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1977 বা বা বা বাের বা  ফুলশয া aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1977 
কারo জেnর জন  কu 
দায়ী নয় র রাজবংশ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার  

1977 মhয়ােতi হয় না নশা রাজবংশ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার aন ান  

1977 eেতা পুতুল খলা নয় রাজবংশ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার  
1977 পূব আকােশ কাটেলা রাঙা বৗিদ িবজন পাল  বলা পাল  
1977 e িহেমিল িহেমিল রােত িস ার সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী হমnী kা 

1977 
oi আকাশ খুঁেজ যারা 
চেলেছ  sাতী হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1977 যেত যেত িকছু কথা  sাতী হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় 
arnতী  
হামেচৗধুির 

1977 ছুঁেয়ানা ছুঁেয়ানা শ াম  তীর ভা া ঢu aিনল দt   লিলতা 
ধরেচৗধুরী 

1977 যতi ঝাল হাক না কন িতন পরী ছয় 
pিমক  বীেরndনাথ ভ াচায     

1978 oের আকাশ ভের তারা  আgেনর ফুলিক 
মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়   

1978 ei কলকাতায়  চুিপ চুিপ চ ীদাস বাস পুলক বেn াপাধ ায়   
1978 আিম সখী কত সুখী  di পুrষ aধীর বাগচী পুলক বেn াপাধ ায়   
1978 বহাগ যিদ না হয় রাজী  di পুrষ aধীর বাগচী পুলক বেn াপাধ ায়   
1978 oের মূখ oের মূঢ় গালাপ বu নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     
1978 নােকর বদেল নrন গালাপ বu নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1978 o  দয়াল গালাপ বu নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার 
pিতমা o 
aন ান     

1978 কত য হয় পালাবদল  নদী থেক সাগের হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
1978 গাঁজা খাo দম ভের  জয় মা তারা    
1978 eতিদন dঃেখর কােছ মন লা ু িহমাং  িব াস গৗরীpসn মজুমদার     
1978 o হায় হায় হির লা ু িহমাং  িব াস গৗরীpসn মজুমদার     
1978 সবi তা পলাম পদিচh নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     
1978 anকার ধু anকার পদিচh নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     
1978 eিক sp না সিত  পদিচh নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     



 

 

1978 o দয়াল বলব কাের িসংহ dয়ার aজয় দাস সমীর ঘাষ  
1978 o মন থাকেত সবার িসংহ dয়ার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 o তার চাখ মুেছ ফল িসংহ dয়ার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 দ না ঘামটা খুেল িসংহ dয়ার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1978 গলা ছেড় গান গেয় যাi িসংহ dয়ার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1978 
pম নগের খলেত যািব 

চল াiকার pবীর মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1978 কত রাত গেছ হারােয়   তােসর িবিব** বুবাi িব াস গৗরীpসn মজুমদার  
1978 কথা িছল দখা হেব   তােসর িবিব** বুবাi িব াস গৗরীpসn মজুমদার ** মুিk হয়িন 

1978 গালােপর aিল আেছ িতেলাtমা aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1978 রঙ ধু িদেয়i গেল িতেলাtমা aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায় 
arnতী 
হামেচৗধুরী    

1979 oের মূখ   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1979 বাণী বাণী বাণী   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1979 িহিপনী টা কােছ নi   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1979 ঘাবেড় যo না িদিদ   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1979 ন ন ন সেব   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     
1979 িছ িছ ঘnা ধের গল   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1979 
আমােদর কাছা চাi কাঁচা 
চাi   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1979 টাকা ছাড়া ভালবাসা   bজবুিল নিচেকতা ঘাষ গৗরীpসn মজুমদার     

1979 
ei রাত সi রাত তুিম 
আিম dজেনi   িচরnন সেnাষ মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1979 শাoন  রােত যিদ দবদাস কাজী নজrল কাজী নজrল     

1979 
যিদন লব িবদায় ধরা 

ছািড় দবদাস কাজী নজrল কাজী নজrল     

1979 ভার হiল জগত জািগল  গণেদবতা হমn মুেখাপাধ ায়       

1979 
শান র বিল শান র 

বিল   গণেদবতা হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt     

1979 
eক ঘঁটু তার সাত বটা 
িশব িশব   গণেদবতা হমn মুেখাপাধ ায় 

তারাশ র 
বেn াপাধ ায় 

    

1979 লািঠ খেয় আর কতিদন গণেদবতা হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

মরিব   
1979 o আমার ফুলটুসী গা   ঘটকািল গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায় িবটু সমাজপিত  
1979 নi আিম pmটার   ঘটকািল গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়     

1979 
oের আমার ভালবাসার 
iছামতী র   হীেরর টুকেরা**   

িশবদাস 
বেn াপাধ ায় 

    

1979 জ েলর নাম জ ল হীের মািণক মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় aমেলশ দলুi 

1979 ঘর ঘর ম দীপক জলেত হীের মািণক মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1979 ei তা বশ আিছ জ ািত বসু জবাব 
দাo** 

সমীর গা ুলী িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1979 
িচিড়য়া খানায় বাঘ 
দেখেছ 

লাল গালােপর 
পাপিড় 

আিল আকবর খান pশাn রায়েচৗধুরী  

1979 e বুক ভাঙা কাnা মা দশভজূা কালীপদ সন পুলক বেn াপাধ ায়  
1979 ei বৃি েত িভেজ মািট মাদার বীের র সরকার   লতা মে শকর 

1979 dিনয়ায় মার কহ নাi নবিদগn কালীপদ সন 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1979 যায় যাক ভেঙ যাক sp পmা   পুলক বেn াপাধ ায়  

1979 
oi দূের বh দূের eক 
আেলার শহর   প ীরাজ?? হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1979 
আের হেস নাo dিদন 
বi তা নয়   প ীরাজ?? হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1979 o মন চাখ dেটা তার পিরচয়   িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1979 
িক কের আেস জামাi 
শ র বাড়ী সমাধান aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার   

1979 
ক চঁর ক াচঁর গাrর 
গাড়ী সমাধান aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার     

1979 যখন ভািব গাঁেক আমার সমাধান aধীর বাগচী গৗরীpসn মজুমদার     
1979 ছুক ুছকুু কের ীকােnর uiল সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী সিবতা চৗধুরী 
1980 নীল নীল ধু ঘন নীল   aিভ   পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 
ব াকুল বাঁশরী বােজ 
aনুkণ   বাঁশরী hদয় কশুারী       

1980 
কােঁদ গা আমার 
রাধারাণী   বড়ভাi aধীর বাগচী পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

1980 
আমার বu হেয়েছ 
সংসারী   বাতাসী aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 
aকলূ গােঙর মািঝ র 
ভাi    ভাগ  চk িশবনাথ মুেখাপাধ ায় শ ামল gp  

1980 বnু পলাম সাথী পলাম   িবচার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 eবার নুন নুন   িবচার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 গ াের e গ া থাpর d া িবচার aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 eখুিন বান যােব চেল ব ািপকা িবদায় সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  
1980 কয়ুাশায় a ল খাল ব ািপকা িবদায় সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  

1979 জনম aবিধ   দাদার কীিত হমn মুেখাপাধ ায় 
শরিদnু 
বেn াপাধ ায় 

    

1980 
সi, ভাল কের িবেনাদ 
বণী দপচূণ কাজী নজrল কাজী নজrল     

1980 
তামাির আঁিখর মত 

আকােশর dিট তারা দপচূণ কাজী নজrল কাজী নজrল     

1980 
তুিম তানপুরাটার তার 
বঁেধ নাo di পৃিথবী আনnশ র গৗরীpসn মজুমদার 

আরিত 
মুেখাপাধ ায়    

1980 ঝেড়র মুেখামুিখ di পৃিথবী আনnশ র গৗরীpসn মজুমদার   
1980 ভজ মন জীবন সেবর   িজ িট রাড aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     
1980 ভজ মন জীবন নাম সেবর িজ িট রাড aনল চে াপাধ ায় পুরাতনী     
1980 আয় না সবাi   িজ িট রাড aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 
oের বৃি  র আকাশ 
ভেঙ   ঘেরর বাiের ঘর মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 rব দৗ rব পৃিথবী   ঘেরর বাiের ঘর মৃণাল বেn াপাধ ায় পুরাতনী     

1980 িবটেল aগা ছাঁড়া   ঘেরর বাiের ঘর মৃণাল বেn াপাধ ায়   
aিনতা 
মজুমদার  
o aন ান     

1980 ছািড় যিদ কািমনী গাপাল ভাঁড়   
    

1980 
ফাগ ফাগ, নীল ফাগ লাল 
ফাগ (1ম)   মািটর পুতুল aনল চে াপাধ ায় aনল চে াপাধ ায়  aন ান    

1980 
ফাগ ফাগ, নীল ফাগ লাল 
ফাগ (2য়)   মািটর পুতুল aনল চে াপাধ ায় aনল চে াপাধ ায়     

1980 তাকdম তাকdম পরেবশ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  



 

 

1980 তাকdম তাকdম আের পরেবশ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  
1980 আমার ঝুমুর নােচ যখন পরেবশ সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  
1980 িবিধ আমার চােখর জল   রাজনিnনী aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 
আমায় ফাঁসী িদন না 
রাজা রাজনিnনী aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 anর যার aৈথ সাগর   রাজনিnনী aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  
1980 যমুনার কােলা জল   রাজনিnনী aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায় া চnd 

1980 কা ারী পার কেরা সিn 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 বাঝ না কu মেনর কথা সিn 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 
না oেতা চেল যেত পাের 
না সিn 

aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1980 বলা হল গাে  যাi সৎ মা   aিমতাভ নাহা 
1980 ভারেতর পুণ  মািটেত সীতা নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1981 
হাoয়ায় বলুন uেড় যা 
র বnী বলাকা শ ামল িমt পুলক বেn াপাধ ায়     

1981 তামাের ভুিলেত জেনা dগা dগিতনািশনী  পুলক বেn াপাধ ায়     
1981 bhার কম লেুত িছেল   কপালকু লা হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1981 আয় মা সাধন সমের   মা িবপtািরণী 
চ ী স য় দাশgp ajাত     

1981 দখা তােক িদেতi হেব   মা িবপtািরণী 
চ ী স য় দাশgp ajাত     

1981 িকবা rপ ধনী তব   মা িবপtািরণী 
চ ী স য় দাশgp ajাত     

1981 o মন র   মা িবপtািরণী 
চ ী স য় দাশgp ajাত     

1981 গােনর sরিলিপ লখা পাহাড়ী ফুল নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     
1981 যিদ কu di হাত িদেয় পাহাড়ী ফুল নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1981 আমােক ভালেবেসা পাহাড়ী ফুল নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার 
arnতী 
হামেচৗধুr    

1981 ছুম ছুম ছুম পাহাড়ী ফুল নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     
1981 আজ দল বঁেধ গান কির পাহাড়ী ফুল নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার arnতী 



 

 

হামেচৗধুr    

1981 
িক িবেষর ছাবল িদিব 
(1ম)   pিতেশাধ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1981 
িক িবেষর ছাবল িদিব 
(2য়)   pিতেশাধ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1981 o মুখপd সােহব 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

গৗরীpসn মজুমদার     

1981 ভালবাসার গ া বুিঝ   শহর থেক দূের হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt     

1981 আিম আজ িদoয়ানা সূযসাkী   সুনীল বরণ 
সায়nনী 
মজুমদার   

1981 eকটু কাদঁেত পােরা সূযসাkী  গৗরীpসn মজুমদার     

1981 
জেতা হােরা যৗবনটােক 

িনেয় সূযসাkী   গৗরীpসn মজুমদার     

1981 গান গান গান ছাড়া সূযসাkী  গৗরীpসn মজুমদার     
1981 o গালাপ, o গালক   uপলিb aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1981 eমন কাথাo যেত চাi   uপলিb aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় 
arnতী 
হামেচৗধুরী   

1982 ফুেলর বেন মরgেলা iমন কল াণ        

1982 oের o ঝুমেকা oয়ালী মা কল ােণ রী aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

মািহনী চৗধুরী সিবতা চৗধুরী  

1982 pভাত লগন eেলা মািটর sগ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার 
arnতী 
হামেচৗধুরী   

1982 থািকেব চnন বেন মািটর sগ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার     
1982 িpেয় চাrশীেল মািটর sগ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার     
1982 নারী স তা মািটর sগ শ ামল িমt গৗরীpসn মজুমদার     
1982 oেগা সানার হিরণী মােয়র আশীবাদi শ ামল িমt পুলক বেn াপাধ ায়     
1982 কন বল কন িপপাসা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     

1982 
নীল বসনা সুnরী 
আমারi িপপাসা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     

1982 o আমার মেনর মানুষ র িপপাসা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়     
1982 দাদার হােটেল খাi pফুl কালীপদ সন ajাত     
1982 তুিম হেল গাড়ীর লkী pফুl কালীপদ সন ajাত     
1982 সীতােক কামড়ােলা ককুরু pয়সী মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার ভানু, aনপু, 



 

 

সৗিমt    
1982 আজ বুেঝিছ মজন ু কন pয়সী মাnা দ গৗরীpসn মজুমদার      

1982 হরতন না riতন রাজবধূ 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

  
 

1982 o নীল কমল রাজবধূ 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

  আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1982 মেনর কথা কi তামাের সংসােরর 
iিতকথা শ ামল িমt সরল gহ 

সn া 
মুেখাপাধ ায়      

1982 যখন কুঁিড় থেক ফুল সংকl aজয় দাস গৗরীpসn মজুমদার      
1982 আহা মির মির সংকl aজয় দাস গৗরীpসn মজুমদার aন ান  

1982 ধুক পুক ধুক পুক শেঠ শাঠ ং িদলীপ গা ুলী a ন চৗধুরী  

1982 আমার মত eমন শেঠ শাঠ ং িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায় 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1982 মু্েখi বিল ভারতবাসী সানার বাঙলা নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1982 ঈ র বলেলন ভালবাসা ভ রজনী aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়        

1982 
o পাnা র পুেড় যেত 
ভাল লােগ ভ রজনী aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় িপ ু ভ াচায     

1982 িবেষর চুমুেক ভরা   uৎসগ aনল চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     
1983 ei য মন আমার aিভনয় নয় িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায়        
1983 o বংশীধারী, িক চাতুরী aিভনয় নয় িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায়        
1983 য পেথর নাi িঠকানা aিভনয় নয় িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায়        
1983 কন কন agদানী কালীপদ সন ajাত        
1983 শান গাঁেয়র মাঠ ঘাট agদানী কালীপদ সন ajাত        
1983 তুিম আমার agদানী কালীপদ সন ajাত        

1983 স কথা রােখ না বাঁশরী সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায় 
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1983 e পাথেরর বাঁশরী সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  

1983 দখ eেসিছ চনা aেচনা aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

ajাত  

1983 pাণ আমার  pাণ চনা aেচনা aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

ajাত  

1983 ভুবন মােঝ তুলনা যার   দাদামিণ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  



 

 

1983 পেকেট পয়সা যিদ থােক িদন যায় পিবt চে াপাধ ায় 
িশবদাস 
বেn াপাধ ায় 

       

1983 না না eমন কের হেসানা ei িছল মেন সুবীর কমুার সরকার সুবীর কমুার সরকার বন ী সনgp 

1983 আমার মাথার uপর   গাধুিল লেg িনিখল চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     
1983 রাত dপুের বাদশা হাঁেক   গাধুিল লেg িনিখল চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     

1983 ঝর ঝর বৃি  iিnরা মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়        

1983 আিম মলয় মn iিnরা মানেবnd 
মুেখাপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়        

1983 
মািটর পৃিথবী মিরচীকা 
মায়াময় জবানবnী    

1983 বnু তুিম আজ নাi গা জবানবnী    
1983 ছেড় যo না   জীবন মরণ aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1983 
বhrেপ সmেুখ তামার 
ছািড়   

িযিন রাম িতিন 
কৃ  eক i দেহ 
রামকৃ  

aমল দাশgp   

1983 
মাতাল কের ক মা 
আমায় 

মহাতীথ 
দিkেণ র 

সেnাষ মুেখাপাধ ায় সুনীল মুেখাপাধ ায়        

1983 o মা anপূণা ভবতািরণী মহাতীথ 
দিkেণ র 

সেnাষ মুেখাপাধ ায় শ ামল gp        

1983 সnােন কন দয়াময়ী নাম মাতা 
আগমেন রী   

       

1983 
iেc কের oi পাখীেদর 
মত মায়ার বnন  গৗরীpসn মজুমদার        

1983 ঢালক বােজ বংশী বােজ মায়ার বnন  গৗরীpসn মজুমদার হমnী kা      
1983 আমার ভতেরর মায়ার বnন  গৗরীpসn মজুমদার        
1983 আমার dঃেখর সীমা নi মৗ চার সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  

1983 তুিম িবনা আিম যন মৗ চার সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1983 
ক যন আকােশ মুেঠা 

মুেঠা িনিশেভার    

1983 তুিম  আিম িমেল িনিশেভার   
আরিত 
মুেখাপাধ ায়      

1983 আহা হায় হায় যায় যায় রk রাগ aিভিজত মািহনী চৗধুরী    



 

 

বেn াপাধ ায় 

1983 বম বম ভােল সমািp aজয় দাস গৗরীpসn মজুমদার      
1983 aমানুষ i বেলা সিত  িমেথ  শ ামেলশ ঘাষ   
1983 কতিদন পের য হল দখা সুপণা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  
1983 চল না কাথাo সুপণা সুধীন দাশgp পুলক বেn াপাধ ায়  

1983 
তবলা বািনেয় নাo বঁেধ 
নাo   uৎসগ aনল চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     

1984 
আের রাজাের রাজাের 
রাজা aিg িd হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়        

1984 
আিম দিস র সােথ কির 
দািs aিg িd হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়        

1984 বাঁচাo বাঁচাo সখী লাল গালাপ িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায়        
1984 লিতফ বুঝেল লিতফ িনশােn aসীমা মুেখাপাধ ায়  

       
1984 ajাত?????? pাৈগিতহািসক মাnা দ ajাত        
1984 আকাশ খঁুজেত খুঁজেত pায়ি t িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায় হমnী kা      

1984 
তুিম ছুটেত ছুটেত পৗঁেছ 
যােব pায়ি t িদলীপ - িদলীপ পুলক বেn াপাধ ায়  

1984 মালা িদেতi বদেল গল পূজািরণী aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     

1984 
দাdভাi তাড়াতািড় বড় 
হo পূজািরণী aিভিজত 

বেn াপাধ ায় 
পুলক বেn াপাধ ায়     

1984 ভগবান তামার কমন রােজ রী হমn মুেখাপাধ ায়       
1984 যা আেছ রািশফল মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     
1984 মির মির িকবা aপূব রািশফল মানস মুেখাপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     
1984 গান, aজs গান সাগর বলাকা  পুলক বেn াপাধ ায়     
1984 যম মেনেছ হার সীমাn রাগ নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার     

1984 ক আর সুখী বল সীমাn রাগ নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার 
arnতী 
হামেচৗধুরী   

1984 হয়েতা কেয়কটা িদন সূযতৃ া হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     
1984 ei সi পথ সূযতৃ া হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1984 
সিত  বলিছ, িতন সিত  
বলিছ aবেশেষ aসীমা মুেখাপাধ ায় 

পাথসারিথ 
মুেখাপাধ ায় 

       

1985 o হায় হায় হির আেলায় ফরা িহমাং  িব াস গৗরীpসn মজুমদার     



 

 

1985 eতিদন dঃেখর কােছ মন আেলায় ফরা িহমাং  িব াস  গৗরীpসn মজুমদার     
1985 মা যাস ন চেল তুi বকুে র uiল গােপন মিlক পুলক বেn াপাধ ায়     
1985 ভার হল ফুল ফুিটল হিরশচnd শব া   

    
1985 শূন  হল aেযাধ া হিরশচnd শব া   

    

1986 eকিদন নয় িচরিদন aিভশাপ  গৗরীpসn মজুমদার 
সুজাতা o 
aপরািজতা   

1986 
আমার পাগলী মেয়র 
কা  দেখ ডাkার বu পিবt চে াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার     

1986 জািন না বুিঝ না জীবন সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী  
1986 বসেত eলাম   শাপমুিk aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1987 
আিম িব িব িড আিম 
মহােদব   আবীর তrণ - রি ত পুলক বেn াপাধ ায় 

িশবাজী 
চে াপাধ ায় 

1987 
তামরা সবাi eখােন 

মহাশয় গা   আবীর তrণ - রি ত পুলক বেn াপাধ ায় 
িশবাজী 
চে াপাধ ায় 

1987 হ ােলা িম ার   যার য িpয় মৃণাল বেn াপাধ ায়      
1987 arিচ কন eমন বয়েস   যার য িpয় মৃণাল বেn াপাধ ায়      
1987 বেনর জবা নাiবা হল   খ াপা ঠাকুর       নীলা মজুমদার  
1987 জয় তারা মা, তারা মা   খ াপা ঠাকুর    aনn চে াপাধ ায়  নীলা মজুমদার  
1987 মা হিব িক মেয় হিব   খ াপা ঠাকুর    aনn চে াপাধ ায়  নীলা মজুমদার  

1987 
সদানnমিয়ী তারা 
মহানেn   খ াপা ঠাকুর    aনn চে াপাধ ায়  নীলা মজুমদার  

1987 িচরিদন কাচঁা বাঁেশর খাঁচা  লালন ফিকর          
1987 iলািহ আlািমন আlা  লালন ফিকর          
1987 খ াপা তুi না জেন  লালন ফিকর          
1987 eেসা gr কাঁেধ চেড়া  ন ায় aিধকার  মৃণাল বেn াপাধ ায় গৗরীpসn মজুমদার    

1987 
eখনo সাজেল আমায় 
মn দখেত না  রাধারাণী     arেণাদয় ভ াচায   কয়া শীল  

1987 মসিজেদ িগেয় বিল আlা  রাধারাণী     arেণাদয় ভ াচায      
1987 তামােদর কাটঁার মুকটু   রাজপুrষ aনল চে াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়     

1987 
হাজার ফুেলর তাড়া 
থেক   রাজপুrষ aনল চে াপাধ ায় শ ামল gp     

1987 
মন বেল আিম আজ 
কাথায় eলাম   sণিশখর pা েন   িশবদাস 

বেn াপাধ ায় 
    



 

 

1987 হর হর মহােদব   sণমায়ার িঠকানা চ ীদাস বাস ajাত 
িনমলা িম  o 
aন ান     

1988 
ভালবাসার ei িক র 
খাজনা   আগমন হমn মুেখাপাধ ায়       

1988 িবিধ তার খলা   আগমন হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt আশা ভাঁসেল    
1988 িবিধের সুেখর পাখী   আগমন হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt     
1988 খাজনা (1ম)   আগমন হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt আশা ভাঁসেল    
1988 খাজনা (2য়)   আগমন হমn মুেখাপাধ ায় মুকলু দt আশা ভাঁসেল    

1988 
ননেসn iিডয়ট ন াি  
তামােদর   দনা পাoনা aজয় দাস পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 যা আমার মন চেয়েছ   লিলতা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

1988 িধতাং িধতাং িধনতা িধনা  মধুগে র সুমিত   লkীকাn রায় 
আরিত 
মুেখাপাধ ায় 

1989 তুi কন আিম কন   আশা aজয় দাস মুকলু দt  

1989 
আিম তােক ছাড়েবা না 
মা   মহাপীঠ তারাপীঠ সুনীল মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়  

1989 e িক jালা   মহাপীঠ তারাপীঠ সুনীল মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়  
1990 আদালত o আদালত   দবতা রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী  
1990 মিnেরেত রেহ দবতা   দবতা রাhলেদব বমণ a ন চৗধুরী  

1991 
eপার খেয় যােব oপার 
রেয় যােব জ ল পাহােড় নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার        

1991 শান ভারতী জ ল পাহােড় নীতা সন গৗরীpসn মজুমদার 

আরিত 
মুেখাপাধ ায়  
o aন ান        

1991 
িচ বা a িচ মেনর 

িবকার 
মানব pিমক 
িনমাi 

ajাত ajাত          

1992 আিম hকমু কmু ভট indিজৎ গৗতম বসু পুলক বেn াপাধ ায়  
1992 eত সুখ কত ভালবাসা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  
1994 আিম পেথর আশায় aিতkম   aমল দt  

1999 
আমার জীবন আজ ধুধু 
বালুচর সংgাম   pেবাধ ভ াচায  

2000 পেট পড়েল মাল ঋণমুিk 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়     



 

 

2002 
হi সামােলা হi 

সামােলা 
হারােণর 
নাতজামাi 

সিলল চৗধুরী সিলল চৗধুরী     

2003 জীবেনর ei পেথ মজিদিদ সুপণকািn ঘাষ 
হরpসাদ ম ল o 
uৎপল দাস 

    

 
 
 
 
 
 
 

apকািশত বাঙলা ছায়াছিবর গান 
বৎসর গােনর pথম ছt চলিcেtর নাম সুরকার গীিতকার সহিশlী 

1969 সুnরী o আমার আর কন 
aিভমান ীকৃ  pম হীেরন ঘাষ শ ামল gp  

1969 বনমালী তারা ক িনিব ীকৃ  pম হীেরন ঘাষ শ ামল gp 

1970 আহা পঁিচেয় পের রঙীন 
শাড়ী মৗসুমী মন হীেরন ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  

1971 আিম রাজনীিত িটিতর ধার 
ধািরনা ei ঋতুর eকিদন  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী    

1972 
মের আর মেরi না হয় 

বাঁচেবা  িবনয় বাদল দীেনশ aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1973 dিনয়া iজম ভরা  eকদা aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1973 যখােন dেচাখ রািখ  eকদা aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
1973 হািম হামার লািতর িলেয়  ফরার নিচেকতা ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়  

1973 
আকােশ বেজেছ খুশীর 
মাদল 

কৃ পk পাথpিতম চৗধুরী   পাথpিতম চৗধুরী aন ান  

1974 
আমার নাম গড়গিড় দাস 
বাবা দসু  সদার রtাকর পাথpিতম চৗধুরী   পাথpিতম চৗধুরী সতীনাথ 

মুেখাপাধ ায় 

1974 oেগা rপসী ক িদল rপ সn া সূয পাথpিতম চৗধুরী   পাথpিতম চৗধুরী আরিত 
মুেখাপাধ ায় 

1974 চার না dিনয়ার ক র সn া সূয পাথpিতম চৗধুরী   পাথpিতম চৗধুরী িপ eন সাহা 
1974 কন তেব রাত পাহােলা  শা তী িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  

1974 
eক পা সাজা স পাটা 
বাড়ালাম eক পা  শা তী িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  



 

 

1975 
না (6) নাটক দখেব িক  
দখেব না  জীবনটাi নাটক িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 
িকছু কথা চােখ আর িকছু 
মেন  জীবনটাi নাটক িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায় 

সn া 
মুেখাপাধ ায় 

1975 
যা পলাম স আামার 
aেনক পাoয়া  জীবনটাi নাটক িহমাং  িব াস পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 o মা গ া তামার জেল  লg eল 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 
সবi তা পলাম তবু e 
কমন পাoয়া পদিচh 

aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 anকার ধু anকার পদিচh 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 e িক sp না সিত  পদিচh 
aিভিজত 
বেn াপাধ ায় 

পুলক বেn াপাধ ায় নীতা সন 

1975 
তািড়র নশায় হেয় গিছ 
বসামাল 

eকাদশী তrণ- রি ত পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 
পূব আকােশ কাটেলা 
আঁধার আেলার 

রাঙা বৗিদ তrণ- রি ত পুলক বেn াপাধ ায়  

1975 ei কলকাতায় চুিপ চুিপ তrণ- রি ত পুলক বেn াপাধ ায়  

1978 কত রাত গেছ হািরেয়   তােসর িবিব  বুবাi িব াস 
গৗরীpসn 

মজুমদার  

1978 কথা িছল দখা হেব   তােসর িবিব  বুবাi িব াস 
গৗরীpসn 

মজুমদার 
  

1979 
oের আমার ভালবাসার 
iছামতী র   হীেরর টুকেরা    

িশবদাস 
বেn াপাধ ায় 

    

1979 ei তা বশ আিছ জ ািত বসু জবাব 
দাo** 

সমীর গা ুলী িশবদাস 
বেn াপাধ ায়  

1979 িচিড়য়া খানায় বাঘ দেখেছ লাল গালােপর 
পাপিড় 

আিল আকবর খান pশাn রায়েচৗধুরী  

1979 e বুক ভাঙা কাnা মা দশভজূা কালীপদ সন পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 
ফাপট নগেরর রাজা তা 

নi লাল তরাi আিল আকবর খান পুলক বেn াপাধ ায়  

1980 
ফাগ ফাগ, নীল ফাগ লাল 
ফাগ (1ম)   মািটর পুতুল aনল চে াপাধ ায় aনল চে াপাধ ায়  aন ান    

1980 মরেলi eটা টাকা পাব টাকার ফানুস সুপণকািn ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায় বন ী 



 

 

জানেল িক eতিদন সনgp 

1982 
গাপাল গািবn হির 

রাধামাধব r থেক শষ aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  

1982 
ei জলসাঘেরর মােমর 
বািত jেল jেল যায় r থেক শষ aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  

1983 আমার মাথার uপর   গাধুিল লেg aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  
1983 রাত dপুের বাদশা হাঁেক   গাধুিল লেg aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  

1983 
iেc কের oi পাখীেদর 
মত মায়ার বnন aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  

1983 ঢালক বােজ বংশী বােজ মায়ার বnন aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী হমnী kা 
1983 আমার ভতেরর মায়ার বnন aমল দাশgp মািহনী চৗধুরী  
1983 মাতাল কের ক মা আমায় মহাতীথ দিkেণ র সেnাষ মুেখাপাধ ায় সুনীল মুেখাপাধ ায়        
1983 o মা anপূণা ভবতািরণী মহাতীথ দিkেণ র সেnাষ মুেখাপাধ ায় শ ামল gp        

1983 হায় হায় হায় eলাম 
কাথায় রk রাগ aিভিজত 

বেn াপাধ ায় মািহনী চৗধুরী  

1983 আহা হাহা আহাের oi 
পাহােড় রk রাগ aিভিজত 

বেn াপাধ ায় মািহনী চৗধুরী  

1983 aমানুষi বেলা আর 
জঙলীi বেলা সিত  িমেথ  aিভিজত 

বেn াপাধ ায় মািহনী চৗধুরী  

1984 সবাi  বেল মজন ুeকটা 
পাগল টাiগার  মৃণাল বেn াপাধ ায় মািহনী চৗধুরী  

1985 ক বেল মা তুi পাথর রk জবা মৃণাল বেn াপাধ ায় মািহনী চৗধুরী  

1986 িচিন িচিন আিম িবজিয়নী 
তুিম aত াচার মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1987 e িক আমার হল কাগেজর ফুল মৃণাল বেn াপাধ ায় কানু রায়  

1987 দয়াল িক সখু তুিম পাo শ চুেড়র িবষ মৃণাল বেn াপাধ ায় িনতাi গাsামী কয়া 
গাsামী 

1987 aৈথ জেলর মািঝ শ চুেড়র িবষ মৃণাল বেn াপাধ ায় িনতাi গাsামী কয়া 
গাsামী 

1988 ঝাড় বািতটা jেল দ না 
সi uেপিkতা মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1989 বেন হয় বনেভাজন কতব  মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় 
সুবীর 
কর াi 

1991 ঝরা ফুেলর মত মনটা রঙবাজ গারাচাঁদ মুেখাপাধ ায় হীরা চৗধুরী   



 

 

কঁেদ 

1991 মা গা জগেতর কােছ ঘৃণ  
হেয়িছ তািntক সুশীল মজুমদার eন eন তীথনাথ   

2002 আমার dেচােখ আgেনর 
jালা sণ মৃগয়া সুশীল মজুমদার pেবাধ ভ াচায   

2002 eস বেনর পাখীর মেতা 
আমরা dজন sণ মৃগয়া সুশীল মজুমদার pেবাধ ভ াচায  arnতী  

হামেচৗধুরী 
aজানা  ???? বnী িবধাতা   pেবাধ ভ াচায   

aজানা হিরণটােক ধরেত eেস 
হিরণটার oi চােখ মিল হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা ei পান পয়ালায় চুমুক 
িদেয় মিল হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা eকটা ককুরু ঘুরেছ aজানা পাথpিতম চৗধুরী   পাথpিতম চৗধুরী   

aজানা আমার ব াে  আেছ টাকা sp যিদ সিত  
হেতা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা তামার কােছ eলাম sp যিদ সিত  
হেতা মাnা দ পুলক বেn াপাধ ায় হমnী kা 

aজানা আমার ঘেরর ছিব hলsলূ   পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা আমার sp ধু িক sp কসুমু মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায় 
আরিত 
মুেখাপাধ ায় 

aজানা মিkেকা থেক eল া  
কল কসুমু মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা বাদামী ei dিনয়ায় জবান বnী রােজন সরকার পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা সবার িচিঠ পৗঁিছেয় বড়াi িলিপকা পূেণnু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা oেগা aকrণ পৃিথবী মুk িবহ  পূেণnু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা িক হেব না ভেব সi ছায়াটুক ু পূেণnু মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা সুের সুের ধরা িদেত চাi নববধূ িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা তার গাপাল িনেয় গরব 
কিরসেন নববধূ িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা তাকতা িধন না, তাকতা 
িধন না হরেবালা িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা কi পাখী কi কi কােছ 
আয় হরেবালা িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা িনয়িতর পােয় ধের কstরী মৃগ িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   



 

 

aজানা চেলেছ ধুi চেলেছ eকটা টাকা িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা সব িকছু কালাহল eিড়েয় eকটা টাকা িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা যাক না সব িকছু uেড় 
পুেড় সমপণ িবজন পাল পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা গাঁদা ফুল ফুেটেছ oi নকেড় pশাn চৗধুরী পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা স পৃিথবী স আকাশ aসmব aিমত বnু ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা দূর দূর নীলাকােশ aসmব aিমত বnু ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়   
aজানা তুিম আমার an চােখর  aসmব aিমত বnু ঘাষ পুলক বেn াপাধ ায়   

aজানা হিরণটােক ধরেত eেস 
হিরণটার oi চােখ মhয়া নশা হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা ei পান পয়ালায় চুমুক 
িদেয় মhয়া নশা হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা শান শান সi গান মন মৃগয়া হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা ভাব িনেয় eত ভাবনা কন মন মৃগয়া হমn মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা গাঁেয়েত eক শর eেসেছ  হব  iিতহাস িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা জািননা বুিঝনা িচিন না  aিভসার িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা যাক সবুজ পাতারা  aিভসার িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা ছুঁi ছুঁi ছুঁi ছুঁিচবাi প  পা ব িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা আমার বাসা িছল বnু  দীপ জ ািত িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা ফুটবেল চুনী স িkেকেট 
গাভাসকার  osাদ িদলীপ গা ুলী পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা eেল ক eেল  eলাম নতুন দেশ মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা eত dঃখ আিম কাথায় 
রািখ িমলন মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা eতিদন খুঁেজিছ গান আিম িমলন মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা িক নশায় eেসিছলাম টিনয়া মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা িনয়ামতপুর ফুলেতাড়া টিনয়া মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা িক ভয়ানক িব  ছা  sগ মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা দখেলi যােক ei িজেভ 
জল ছা  sগ মৃণাল বেn াপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

aজানা আিম ঘরেক আপন কেরিছ সীমােরখা নয়ন মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়  
aজানা িমেশ যাi মেনর সুেখ সীমােরখা নয়ন মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়   



 

 

aজানা িদল rবায় ছেn গােন সn া িশিশর নয়ন মজুমদার পুলক বেn াপাধ ায়  
 
 
 
 
 

আকাশবাণীর গান 
বৎসর গােনর pথম ছt aনু ান সুরকার গীিতকার সহিশlী 

1972 e দশ e দশ আমার e 
দশ  

sাধীনতার 
sণজয়nী 
uপলেk  

 সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী   সিবতা চৗধুরী o 
aন ান  

1976 
নম বর বিণনী বhrপ 
নািমনী 

দবী 
dগিতনািশনী সুধীন দাশgp শ ামল gp  

1976 গালােপ কাটঁা আেছ বেল 
কu িক গালাপ তােলনা রম গীিত aসীমা মুেখাপাধ ায় পুলক বেn াপাধ ায়  

1976 জেলর িলখেন নয়েন নয়েন e মােসর গান  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী   

1976 আমার যা দবার িছল সবi 
তা তামায় িদেয়িছ e মােসর গান  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী    

1976 ভাল আিম বেসিছ তামায় রম গীিত  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী   
1978 aেনক হেয়েছ রাত রম গীিত  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী   

1978 কতিদন পের দখা হেব 
জািন না রম গীিত  সিলল চৗধুরী   সিলল চৗধুরী    

1984 আিম আকাশ হেত পাির িবিবধ ভারতী দীপ র চে াপাধ ায় দীপ র চে াপাধ ায় 
1985 জবাব চo না ei pে র িবিবধ ভারতী দীপ র চে াপাধ ায় দীপ র চে াপাধ ায় 
1990 ক গা নাগরী পূজা sশাল মাnা দ  দীপ র চে াপাধ ায় 
1990 দশ বছেরর বংশী পূজা sশাল সুপণকািn ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায় 
1990 আমায় আকাশ বলেলা পূজা sশাল মাnা দ দীপ র চে াপাধ ায় 

1990 eক িদন গাড়ী চালােত 
চালােত পূজা sশাল সুপণকািn ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায়  

1994 আিম যমনi থািক না তুিম 
ভাল থক  পূজা sশাল সুপণকািn ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায়  

1994 আমার যখন তখন িবেদশ 
যেত হয়  পূেজার গান সুপণকািn ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায়  

1994 বhিদন হল তামার কান পূেজার গান সুপণকািn ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায় 



 

 

িচিঠ পাiিন  

2000 aেনক র  হল eবার ঘের 
চল রম গীিত মাnা দ দীপ র চে াপাধ ায়  

aজানা কতিদন পের দখা হেব 
জািননা রম গীিত মাnা দ দীপ র চে াপাধ ায় বন ী সনgp 

aজানা আমার যা দবার রম গীিত মাnা দ দীপ র চে াপাধ ায়   
aজানা ভাল আিম বেসিছ তামায় রম গীিত মাnা দ দীপ র চে াপাধ ায়   

aজানা িসঁdেরর িটপ পের, কাজল 
িদেল চােখ িবিবধ ভারতী pেবাধ ঘাষ দীপ র চে াপাধ ায়   

aজানা কথা িদেত eেল কন িফের 
চেল গেল িবিবধ ভারতী দীপ র চে াপাধ ায় দীপ র চে াপাধ ায়   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 নজrলগীিত 

বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম সুরকার গীিতকার সহিশlী 
1976 মিদর sেp মম কাজী নজrল 
1976 ভুিল কমেন কাজী নজrল 
1978 যিদন লব িবদায় ধরা ছািড় কাজী নজrল 
1978 শাoন রােত যিদ কাজী নজrল 
1980 সi ভাল কের িবেনাদ বণী কাজী নজrল 
1980 তামারi আঁিখর মত কাজী নজrল 
1984 রিহ রিহ কন কাজী নজrল 
1984 eিক সুের তুিম গান শানােল কাজী নজrল 
1984 িনিশ িনঃঝুম ঘুম নািহ আেস কাজী নজrল 
1984 মার ভুিলবার সাধনায় কাজী নজrল 
1984 শাoন রােত যিদ কাজী নজrল 
1984 eকলা গৗরী জলেক চেল কাজী নজrল 



 

 

1984 সn া মালতী যেব কাজী নজrল 
1984 মঘলা িনিশ ভাের কাজী নজrল 
1984 চতালী চাঁদনী রােত কাজী নজrল 
1984 কুh কুh কhু কােয়িলয়া কাজী নজrল 
1984 শাoন রােত যিদ কাজী নজrল 
 
 
 

শ ামাস ীত 
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম স ীত পিরচালক গীিতকার/ স লক সহিশlী 
1984 কাজ িক মা সামান  ধেন রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 সদানnময়ী কালী রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 শ ামা মা uড়ােcা ঘুিড় রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 মা কেরা না dষােdিষ রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 eবার কালী তামায় খাব রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 কালী জােন কালী কমন রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 কাশী কা ী ক বা যায় রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 আয় মন বড়ােত যািব রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 সুরা পান কিরনা আিম রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 শ ামা ধন িক সবাi পায় রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 হির gr gr হির রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 আপনােত আপিন থেকা মন রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 শ ামা মা িক eক কল কেরেছ রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 

1984 আনnময়ী হেয় আমার 
িনরানn রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp  

1984 যতেন hদেয় রেখা  রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 সখী মান তা আমার নয় রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 ডুব ডুব ডুব rপসাগের রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 যত দানা ততজনা বেল িদেল রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
1984 যােদর হির বলেত নয়ন ঝের রামকৃ ায়ণ রবীন চে াপাধ ায় aিচn কুমার সনgp 
 
 



 

 

 
 
 

কীতন 
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম স ীত পিরচালক গীিতকার/ 

স লক সহিশlী 

1969 সখা হ িক rপ দিখনু ঘােট ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 rপ লািগ আঁিখ ঝুের ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 পথ ছােড়া সুnরী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 আমায় ডেকানা চndাবলী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 oেগা চndবদনী রাi িবেনািদনী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 না কেরা সেnহ ধনী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 রােধ তামার নীলাmরী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 মািননী গা না কেরা না কেরা ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 oের o তমাল তr, আমায় 
িবদায় দ ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়  

1969 আহা চmক মালা হির 
চmাবরণী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়  

1969 oেগা বৃেn, আিম য আপিন ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 কমেন বুঝাi কন কািঁদ রাধা 
নােম ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়  

1969 দ আমায় রাi িমলােয় দ ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 জয়তু জয় বৃষভানু নিnনী ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 জািন গা ীমতী কেৃ র pিত ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1969 মািননী aব তা জনম ীরাধার মানভ ন রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 
1984 o িক নদী না িক তরী রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1984 আহা কল  আেছ বেল রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 সবম লা ম েল  রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 তামােরi আিম হির গা সজনী রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 eমন িপরীিত কভু দিখ নাi রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 িপরীিত বিলয়া eকটা কমল রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 সখী তুিম য পরশমিণ রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 



 

 

1969 দেখা দেখা ঝুলত নnিকেশার রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 সখী িক  আর কিহব তাের রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 ন র মানুষ ভাi রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 আমার uিঠেত িকেশারী বিসেত 
িকেশারী রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়  

1969 ন রজিকনী রামী রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 রজিকনী rপসী রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায় 

1969 মারা িপরীিত নগের বসত 
কিরব রামী চ ীদাস রবীন চে াপাধ ায় pণব রায়  

 
 
 

রামায়ণ গান 
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম স ীত 

পিরচালক গীিতকার/ স লক সহিশlী 

2003 ei বেল দশানন পাঁজােকালা 
কের ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায়  

2003 aিবরল পেড় সীতার চােখর জল ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 সীতার জেন  হেয় হেন  ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 বnু হেয় হাত বাড়ােলন ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 যুdং দিহ ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 সুgীব তা রাজা হেলন  ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 ধুপ ধাপ ধুপ ধাপ ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 পিরেয় শেতক যাজন ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 ঘের ঘের বেয় যায় ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 িফের eেস হনুমান ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 রামটােক দেল িনেয় ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 তারপের যা যুd হল ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 রােমর বােণ কmুকেণর  ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 মেঘর আড়ােল থােক ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 লkণ তখন তােক মের ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 বুেক bhাst িবঁেধ ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 



 

 

2003 সীতার বুক ভেঙ গল ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 jেল uঠল িচতা ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 
2003 তখন সীতােক িনেয় িফরেলন ছাটেদর রামায়ণ  সুধীন দাশgp সুভাষ মুেখাপাধ ায় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 রবীndস ীত 
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম সুরকার গীিতকার সহিশlী
1961 বেহ িনরnর aনn আনnধারা রবীndনাথ রবীndনাথ   
1969 না চািহেল যাের পাoয়া যায় রবীndনাথ রবীndনাথ   
1969 oেগা sp srিপণী তব aিভসােরর রবীndনাথ রবীndনাথ   
1969 াবেণর গগেনর গায় রবীndনাথ রবীndনাথ   
1969 জািন জািন হল যাবার আেয়াজন রবীndনাথ রবীndনাথ   

1971 আজ বাঙলা দেশর hদয় হেত 
(aন ান  িশlীেদর সে )  রবীndনাথ রবীndনাথ   

1971 আমার সানার বাঙলা আিম তামায় 
ভালবািস  রবীndনাথ রবীndনাথ   

1986 আজ িক তাহার বারতা রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 আমার ভুবন তা আজ রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 aেনক পাoয়ার মােঝ মােঝ রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 e পাের মুখর হল ককা oi রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 হায় গা ব থায় কথা যায় ডুেব রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 যখন ভাঙল, ভাঙল িমলন মলা রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 কন আমায় পাগল কের যাস রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 মধ িদেনর িবজন বাতায়েন রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 স কান বেনর হিরণ িছল রবীndনাথ রবীndনাথ   



 

 

1986 শীেতর বেন কান স কিঠন রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 sপেন দাঁেহ িছনু িক মােহ রবীndনাথ রবীndনাথ   
1986 তুিম মার পাo নাi পাo নাi রবীndনাথ রবীndনাথ   
1993 তামরা যা বল তাi বল রবীndনাথ রবীndনাথ   
1993 আঁধার রােত eকলা পাগল রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 তুিম িক কবলi ছিব রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 আিম তামায় যত রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 আিম তামার সে  রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 মেন রেব িক না রেব আমাের রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 না চািহেল যাের পাoয়া যায় রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 তামার aসীেম pাণমন লেয় রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 যিদ তার ডাক েন কu না আেস রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 আকাশ ভরা সূয তারা রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 িক পাiিন তার িহসাব িমলােত রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 আমার বলা য যায় সাঁঝ বলােত রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 পুরােণা সi িদেনর কথা রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 গগেন গগেন রবীndনাথ রবীndনাথ   
2002 kািn আমার kমা কর pভ ু রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 আমার জীবন পাt ucিলয়া রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 aেনক কথা যাo য বেল রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 দীপ িনেভ গেছ মম রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 eবার aবg ন খাল রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 আমার e পথ তামার  রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 মেন িক িdধা রেখ গেল চেল রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 আিজ ঝর ঝর মুখর াবণ িদেন রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 ধীের ধীের বয় রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 oের সাবধানী পিথক রবীndনাথ রবীndনাথ   
2004 পেয়িছ ছুিট িবদায় দহ ভাi রবীndনাথ রবীndনাথ   

2002 বদ uপিনষদ দশন  মাnা দ দাuলাল 
কাঠারী   

 
 
 



 

 

 

2002 বদ uপিনষদ দশন  মাnা দ দাuলাল 
কাঠারী   

 
 
 
 
 

গীিত আখ ািয়কা  
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম সুরকার গীিতকার সহিশlী 
1977 শান বেস চুপচাপ িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 ei কথা বেল সi িহংসুেট দত  িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 তার পর িক হল বিল শান িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 শীত আর হাoয়া তার দেখ িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 িক দখেলা সi দত টা িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 দত টা ভােব আনমেন িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 কয়ুাশা বরফ গাছ ভরা িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 ei না বেল দত  িশ িটর িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 িশ  দত র গলা ধের িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 েন দত র চাখ জেল ভের গল িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1969 ei ভােব কের খলাধুলা িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1977 সহসা িশ িটর মুেখর পােন চেয় িহংসুেট দত  সুধীন দাশgp ভাsর বসু 
1983 আয়া hকমু বরদার আিলবাবা িভ বালসারা pণব রায় 
1983 ei বাঁদী তুi বগম হিব আিলবাবা িভ বালসারা pণব রায় 
1983 কয়া বিড়য়া iেয় িদল তরা আিলবাবা িভ বালসারা pণব রায় 
1983 চাঁদ চেকাের aধের aধের আিলবাবা িভ বালসারা pণব রায় 
 
 
 
 

 aতুলpসাদ, রজনীকাn o িdেজndলাল রােয়র গান 
বৎসর গােনর pথম ছt a ালবাম সুরকার গীিতকার সহিশlী
1966 তব চরণ িচh uৎসব রজনীকাn সন রজনীকাn সন   



 

 

1966 ব  আমার জননী আমার রজনীকাn সন রজনীকাn সন   
1972 ধনধােন  পুে  ভরা িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়   
1977 oi মহািসnুর oপার হেত িক স ীত িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়   
1977 ঘন তমসাবৃত amর ধরণী িdেজndলাল রায় িdেজndলাল রায়   
1979 িনদ নািহ আিঁখ পােত aতুলpসাদ সন aতুলpসাদ সন   
 
 
 

 নাটেকর গান 
বৎসর গােনর pথম ছt নাটক সুরকার গীিতকার   
1977  সাcা বুিল আমরা বিল িটেনর তেলায়ার       
1977  oেলা রি লা তারা িক কu িটেনর তেলায়ার       
1977  oঠ গা ভারত লkী িটেনর তেলায়ার       
200
0  সুnর হ সুnর, তােক ঢাকেত পাের না মেরo শািn নi মাnা দ     

200
0 

িবচার হয় আদালেত কu হাের কu 
জেত মেরo শািn নi মাnা দ     

          
 
 
 
 

 িটিভ িসিরয়ােলর গান 
বৎসর গােনর pথম ছt িসিরয়াল সুরকার গীিতকার সহিশlী 
1984 সিত  বলিছ িতন সিত  বলিছ ei 

তামার নােম 
aবেশেষ aসীমা 

মুেখাপাধ ায় 
 ajাত aসীমা 

মুেখাপাধ ায়

  o নদী র তুi িবেন কu দরদী মার 
নাi র চndাবতী হমnী kা aজয় িব াস    

1999   sেpর গান sেpর 
নায়ক মাnা দ 

aসীমা 
মুেখাপাধ ায় aজয় িব াস    

          
 


