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েহমn মুেখাপাধ ায়
“ভগবােনর ক

যিদ কখনo uনেত পাoয়া েযত তেব েসটা েহমnর মত হত।”
---জৈনক বnু

বাঙলা গােনর জগেত েহমn মুেখাপাধ ােয়র নাম জােনন না eমন বাঙালী eকজনo পাoয়া যােব বেল মেন
হয় না। বাঙলা গােনর জগেতর pায় পাঁচ দশেকর aিধক সময় ধের সুরসৃি

o স ীত পিরেবশন কের েগেছন

েহমnবাবু। িতিন িনেজ eককভােব eকিট pিত ান িছেলন eবং েসিট বাঙলা গােনর জগেতর বৃহtম eবং ে
pিত ান। adুত িমি

তম

েsহভরা ক sেরর aিধকারী েহমnবাবুর ভাব eবং ৈশলী বাঙালী জীবেনর pতীক, rপক

eবং আদশ। েসi কথাguিল েয েকu aন েকান ভােব বেল েহমnবাবুর ucািরত স ীতাংেশর সে

তুলনা করেল

বুঝেত পারেবন পাথক টা কতটা। eর কারণ ব িkজীবেন চলেন বলেন তাঁর েয আচরণ তাi েবিরেয় আসত তাঁর
গলায়। আর তা িছল বাঙালীর anকরেণর ভাষা, ভাব আর মধ িবt জীবনৈশলীর বিহঃpকাশ। কথায় যতduর
েবাঝােনা সmব তা বলা হেয় েগল। েহমnবাবু েয বাঙালীর pিতিনিধt বা েনতৃt করেতন েসi বstuিটi ধীের ধীের
ekি ংk হেয় যােc। েসi pাণ মরা eখন েকািটেত guিটর মেধ েকান রকেম েবঁেচ আেছ। তাo ধারকরা
aিধকাংশi জীবেনর িসংহভাগ বা কাযকরী জীবন পার কের eেসেছন েবশ িকছুকাল আেগ। আর তাঁর িবচরণভূিম
o কিলকাতার কমভূিমর aবkয় ঘটেত ঘটেত eখন আর েচনার uপায় নাi। িকছুিদেনর মেধ কােলর gােস চেল
যােব তাঁর sৃিত। েসi uদাস করা মন েভালােনা ক sরo বাiশেশা oয়ােটর ভg ভg সহ দৃশ গােনর দাপেটর নীেচ
চাপা পেড় যােব। কারণ ে াতােদর ‘ে েশাl’ েহমnবাবুর েলেভল eর কেয়ক পদা uপের। আর কােনর িডসিkশন
শিkর দফা রফা হেয় েগেছ। সূk িজিনেসর uপলিbর kমতা েলাপ েপেয় জাnব iনিsংk, িরে k o
েসিnিটিভিটর uদয় হেয়েছ। তবু সবে

ei িশlীর ে

সৃি guিলর মূল যা িছল তাi থাকেব। ব দশেনর ei

pয়ােস মানুষ েহমnবাবুর সংিkp পিরচয় তুেল ধরার েচ া হল। িকছুটা গmীর pকৃিতর েহমnবাবুর aেনক
বnুবাnব িকংবা ঘিন জন িছেলন না। মূলত সাংবািদকেদর কােছ বলা তাঁর জীবেনর কথাi ei রচনার িভিt।
aেনেকi তাঁেক জানেতন, তাঁর পরবতী pজেn পুt, কন া, পুtবধূরা বতমান, িকntu eর েবশী তাঁেদরo জানা েনi।
িsg sেরর িsgsভােবর েহমnবাবুর জীবেনর বা কেমর বা িচnাধারার aিধকাংশi anের, আমরা জমাট হেয়
যাoয়া সাগেরর uপের বরেফ যা েদখা েগেছ তাi িনেয় সntu

হi। কারণ e ছাড়া uপায় নাi। ব দশেনর পেk

পাঠকেদর aনুেরাধ করা হেc, যাঁরা আরo িকছু জােনন, েসguিল আমােদর েগাচের আনুন। েসi মহামানেবর sৃিতর
pিত সুিবচার করেত পারেল সকেলi তৃp হেবন। তাঁর আtা তৃp হেব eকথা বলার সাহস আমােদর নাi, কারণ
িতিন িছেলন েসlফ কি pট। পরবতী জীবেন তাঁর pায় পঁিচশ বছর বয়স হল, েকাথায় কােদর কােন িতিন মধুবষণ
করেছন তা আমােদর জানা েনi। েস সুেরর ঝড়, েসi মাতন, েসi আtমg িববৃিতর পুনরাবৃিt আশা কের
‘পুনরাগমনায়’ চ বেল েগৗরচিndকা েশষ কির।
aিবভk বে র aিবভk 24 পরগনা েজলার (বতমান দিkণ 24 পরগণা েজলার জয়নগর 1 নং bেক)
বহড়ু gােম বাঙলার বাঙালীর সবে

স ীত pিতভা েহমn মুেখাপাধ ােয়র ৈপিtক বাড়ী। তাঁর িপতার নাম

কালীদাস মুেখাপাধ ায়, মােয়র নাম িকরণবালা েদবী। তাঁর বাবা িছেলন বাবা মােয়র eকমাt পুt সnান। েহমnর
ঠাকুরদার eক কন া সnান িছল, িকntu িতিন al বয়েস মারা যান। কাযত েহমnর বাবা eকমাt সnান। 1920
ী ােbর 16 জুন তািরেখ কাশীেত মামার বাড়ীেত েহমnর জn হয়। েস সময় তাঁর মাতা বােপর বাড়ীেত িছেলন।
বহড়ু gামিট িশয়ালদহ েsশন েথেক 45 িকেলািমটার দিkেণ (জয়নগেরর আেগর েsশন) aবিsত। তাঁর আট

বৎসর বয়স পযn েহমnর পিরবার বহড়ু gােম িছেলন। pায় eকশ বৎসর পূেবর দিkণবে র ei শ ামল শাn
gামিটর কথা েহমn পিরবতী জীবেন বhuবার uেlখ কেরেছন। aিতব s হেয় যাoয়ার আেগর সময় পযn িতিন
আtীয় বnু o খুড়তুেতা েজ ঠতুেতা ভাiেদর সে

েবশ কেয়ক বার বহড়ু েবিড়েয় eেসেছন। েসখােন uেlখেযাগ

বা ব াপক েকান পিরবতন হয়িন েদেখ আনn pকাশ কেরেছন। eত কথা বলার কারণ ei েয ব িk েহমnর
েsহেমduর আেবগ o েরামাি ক pকাশভ ী আর ud মািজত চালচলন ei িবud বাঙালী gােমর পিরেবেশর িমরর
iেমজ। udাচারী bাhণ পিরবােরর আtসmম িতিন আজীবন রkা কের েগেছন। aজs িবপরীত pভােবর মেধ
েথেক কাজ কের িতিন মূল েথেক িবচু ত হনিন। িতিন িনেজ বhu ব াপাের ek াmল েসট কের েগেছন। েসi সব
ভােবর uৎপিt ei aখ াত বহড়ু gােম। িতিন িনেজর ৈশশেবর সmেn যা বেল েগেছন তা aিকি ৎকর হেলo েবশ
gurutপূণ। eখােনi িতিন যাtার বা পালাগােনর রস pথম uপলিb কেরন। তাঁেদর আমেল তালপাতার uপের
ভুেসাকািল িদেয় েলখার সূtপাত িতিন sৃিতচারণ করেত িগেয় মেন কেরেছন। যিদo েsট খিড় পের eেসিছল,
িকntu খােগর কলম ভুেসা কািল o তালপাতার uপর েলখার কথা িতিন ভুলেত পােরন িন। ব িktময়ী মা o
কিলকাতা pবাসী হpাবাবু গmীর বাবার শাসেন েহমn খুব eকটা duরn বা সাধারণ ঘুের েবড়ােনা টাiেপর েছেলo
িছেলন না। িতিন েমাটামুিট শাn sভােবর িশu িছেলন। ei েদাষ বা guেণর জন i িতিন মেনােযাগ িদেয় গান েশানা
বা aন েয েকান কাজ করেত পারেতন। গােনর pিত তাঁর আকষণ, ei সব যাtা, পালাকীতন, েক যাtা, পুতুল
নাচ iত ািদ pচিলত গােনর আসের েযেত েযেতi ৈতরী হয়। পরবতী কােল েহমn বহড়ুর জিমদার ভ েদর কথা
uেlখ কেরেছন। ei সব aনু ান তাঁেদর বাড়ীেতi েবিশ হত। বহড়ুর gামীণ জীবেন েহমn ডাংguিল েখলেতন
িকনা, তাঁর কত ডজন ভাঁটা বা মােবল িছল, লা ু েখলেত িশেখিছেলন িকনা, হাডুডুেত িতিন কতটা পারদশী িছেলন,
গােছর ডাল ধের ঝালঝালুিট েখলেতন িকনা, েপাকামাকড়, গruবাছুর, গাছ লাগােনা, ফুল েতালা, ন চেnd du ুিমর
চুির করা, eসেবর িক কতটা িতিন কেরেছন তা েকu জােন না। সmবত uেlখেযাগ িকছু নয়। তখনকার িদেনর
িনmিবt bাhণ পিরবাের চাষবােসর uেদ াগo ততটা িছল না। ভাগভুেতা িদেয় েখারাকী েপেলi তাঁেদর চাষ হেয়
েযত। বাবাঠাকুরেদর জিম েছেলঠাকুররাi চাষ করত। তাঁরা আল মাড়ােতন বেল মেন হয় না। তাi সmবত েহমnর
ei ধরেণর েকান sৃিতর কথা আেলািচত হয়িন। েহমn বার বার তাঁর িপতামহীর কথা sরণ করেতন। তাঁর েsেহর
কথা, তাঁর সুnর aথচ ব িktময় আচরেণর কথা। যিদo sংম ান ঠাকুরদাদার সmেn খাদ রিসকতা ছাড়া aন
েকান কথা িতিন uেlখ কেরনিন। িকntu ei ঠাকুরদাi েহমnর pকৃত aিভভাবক িছেলন eবং িতিন সযেt
নািতিটেক পালন কেরেছন। পা মচেক যাoয়ার পর িতিন িনেজi েহমnর পা আয়ুেবিদক মেত ব াে জ কের সািরেয়
েতােলন। মাt আট বছর বয়েস বহড়ু েছেড় কলকাতায় আেসন েহমn। ভবানীপুেরর rপনারায়ণ নnন েলেন বাসা
কেরন েহমnর বাবা। কলকাতায় আসার পরo aেনক বার বহড়ুর বাড়ীেত িগেয়েছন েহমn। ৈকেশােরর েসi
sৃিতo তাঁর জীবেন ujjল হেয় েথেক িগেয়িছল। বহড়ুর গাছগাছািল, পাখপাখািল, িশিশরেভজা ঘাস, পােয় চলার
পথ, ছায়া আর েরােদ বাতােস সদা চ ল িবsীণ ধােনর েkত, সবi েহমেnর কে

আ য় িনেয়িছল। ‘িব ুিpয়া

েগা আিম চেল যাi’ ei adুত টােনর বা ‘o নদীের’র সেmাহক েরশ সেবরi জnভূিম বহড়ুর pকৃিত।
ভবানীপুের তাঁেক ভিত করা হল নািসrudীন েমেমািরয়াল sুেলর pাথিমক িবভােগ। ei িবদ ালয়িট পের
িমt iনিsিটuশেনর anভুk হেয় যায়। ষ

ে ণী পযn নািসrudীন েমেমািরয়াল sুেল পড়ার পর, েহমnেক িমt

iনিsিটuশেন ভিত করা হয় সpম ে ণীেত। ei িমt iনিsিটuশন েথেকi 1937

ী ােb িতিন ম াি কুেলশন

পাস কেরন pথম িবভােগ। sুেল পড়েতi বnু হেয় যান পরবতী কােলর িবখ াত কিব সুভাষ মুেখাপাধ ায়।
েলখােলিখেত আgহ জেn িকেশার বয়েসi। িনয়িমত pকাশ হত তােদর হsিলিখত পিtকা, তাঁেদরi kাব কল াণ
সে

র পৃ েপাষকতায়। আর িনেজর মত কের গান গাiেতন ৈশশবকাল েথেকi। কখনo িশেখেছন বেল েশানা

যায়না। চচা করেতন uধু guনguিনেয়। তবু েসi গান, েসi sর, িকেশার বয়েস বয়ঃসিnর িবকৃিত সেto েয eকবার

uনত েস সারাজীবন মেন রাখেত বাধ হত। আেরা বnুবাnব িছল িবদ ালেয় যারা েহমnর মতi sুেলর েবি
বািজেয় গােনর আসর বসাত। নািসruিdন েমেমািরয়ােল িছল আর eক বnু aিখলবnু েঘাষ। eভােবi গােনর চচা
চলিছল িনেজর মত কের, sিশিkত েহমেnর সmূণ িনেজর কায়দায়। িpয় বnু সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র কথা পূেবi
uেlখ করা হেয়েছ। েলখায় দীkা িতিনi িদেয়িছেলন িকনা জানা েনi, িকntu তাঁর iনিsেরশন েয কাজ করত তা
aনsীকায। েহমnর পরবতী জীবেন বামপnী কিমuিন

িচnাধারা, গণস ীত ধরেণর গান গাoয়া o সুর েদoয়া

ei সব ব াপাের সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র pভাব লkণীয়। ei সুভাষi িনেয় েগেলন aল iি য়া েরিডoর গাি ন েpস
aিফেস। েহমn pথম গান গাiেলন েরিডoেত। েসকােলর pযুিkেত লাiভ b কা

হল। েচৗd বছেরর বালক

সcেn গাiেলন ‘আমার গােনেত eেল নবrেপ িচরnনী’ সুভাষ মুেখাপাধ ায় কথা বিসেয় িদেলন কমল দাশgupর
eকিট pচিলত গােনর সুের। জn হল িশlী বা েপশাদার িশlী েহমn মুেখাপাধ ােয়র।
eর িকছুিদেনর মেধ i aফ িপিরয়েড kােস গান গাoয়ার aপরােধ েহমnেক sুল েথেক বিহsার কেরন
a ািসs া

েহড মা ারমশাi। তাঁর বাবা কেয়কবার aপমািনত হেয়o kমাগত kমািভkা কের েস যাtা েছেলেক

udার কেরন। না হেল ম াি ক পরীkা েদoয়া সmব হত না। তাঁর মােয়র ভূিমকা িছল pশংসা করার মত। িতিন
গৃহেদবতা দিধবামন তাঁেদর udার করেবন ei িব ােস বাবােক েচ া চািলেয় েযেত uৎসািহত কেরন। গানবাজনার
জন পড়াuনার যেথ

kিত সেto িতিন ম াি েক pথম িবভােগ পাস করেলন আর বাবা তাঁেক যাদবপুর

iি িনয়ািরং কেলেজ ভিত কের িদেলন ujjল ভিবষ ৎ eর কথা েভেব। তেব iি িনয়ািরং পড়াটাo িঠকমত
করেতন না। গােনi aিধকাংশ সময় েযত। alকােলর মেধ duেটা gােমােফান েরকডo েবিরেয় েগল। খ ািতo
েপেলন, aেনেকর pশংসা aজন করেলন। বুঝেত পারিছেলন গােনর জগেত unিত করেত েগেল iি িনয়ািরং eর
মত িসিরয়াস পড়াuেনা করা সmব নয়। মেন িছল েয েকান eকটা চাকরী কের গান িনেয়i থাকেবন। েসi িচnায়
iি িনয়ািরং e মনেযাগ না িদেয় শটহ া টাiপ iত ািদ িশেখ eকটা চাকরী করার েচ ােতi েলেগ েগেলন। েবশ
কেয়ক বছর িতিন বাড়ী িগেয় গান েশখােনার কাজ কেরেছন aথর pেয়াজন েমটােত।
ei ফাঁেক েহমnবাবুর পিরবােরর কথা eকটু বেল েনoয়া যাক। েহমnর ঠাকুরমা গত হেলন িতিন বহড়ু
ছাড়ার আেগi। তাঁর চাndায়ণ bত (শরীর ত ােগর আেগi

াd), anজলী যাtা o gােম কিবরােজর িচিকৎসাশােst

jােনর কথা আজীবন েহমn মেন েরেখিছেলন। তাi কলকাতায় eেলন, েহমnর বাবা, ঠাকুরবাবা, তাঁরা চার ভাi
o eকমাt েবান নীিলমা। গিলর মেধ eকতলার duিট ঘের eতজেনর বাস। সুতরাং পড়াuেনা বা চলােফরার মতi
যেথ

জায়গা িছল না। গােনর aভ াস করা বা যntপািতর েতা েকান p i oেঠ না। তাঁর বাবা আবার িটuশন

পড়ােতন aিফস েথেক েফরার পর। িকntu মােয়র যেt o পির েম তাঁেদর সংসাের খাoয়া দাoয়া o পড়াuনার
েকান aসুিবধা হয়িন। বড় ভাi শিkদাস ম াি েক ভাল ফল কের আi eস িস পাস করেতi বাবা তাঁেক চাকিরেত
ঢুিকেয় িদেলন al িদেনi বাবার বnুর েমেয়র সে

িবেয় হেয় েগল তাঁর। েমজ েহমnর কথা পের হেব। েসজ

তারােজ ািত েহমnর িকছুটা ন াoটা। পড়াuনােতo ভাল, সািহেত নাম কেরেছন পেড়। েছাট ভাi aমল িনেজ
eকজন িবখ াত িশlী তাঁর “চুপ চুপ লkীিট” গানিট আজo জনিpয়। িতিন েবশ িকছু গােন সুর িদেয়েছন। স ীত
পিরচালনা কেরেছন কেয়কিট িসেনমার। েবান নীিলমা গােনর জগেত নাম করেত পারেতন। তাঁর কেয়কিট েরকড
েবিরেয়িছল। আকাশবাণীেত eক সময় িনয়িমত গান েগেয়েছন (িববাহ পরবতী নীিলমা বেn াপাধ ায় নােম) িকntu
কখনi িসিরয়াসিল েশেখনিন বা চচা কেরনিন। তাঁর ভলু ম eবং ের

যেথ

ucমােনর।

িকntu েহমnর কথা

আলাদা। কুিড় বছর বয়েসর আেগi িতিন sার। যখন তাঁর ‘কথা কেয়ানাক uধু েশান’ গােনর েরকড pকািশত হল
তখন সকেল aবাক হেয় েগল। আর “গাঁেয়র বধূ’ বার হেয় যাoয়ার পর িতিন সুিবখ াত হেয় েগেলন।

সুেরর আকােশ েহমnর যখন uদয় হেc তখন কলকাতার সামািজক aবsা খুব খারাপ। িdতীয় মহাযুেdর
জন ফাংশন কেম িগেয়িছল। বhu মানুষ জাপানী েবামা েথেক বাঁচার জন নগর ত াগ কেরিছল। আর েসi প ােশর
মনnরo হেয়িছল ei সমেয় 1943

ী ােb। িকntu েহমnর গান বn হয়িন, েরকডo বার হিcল। িবিভn aনু ােন

গানo চলিছল। আর িছল বামপnী বnুেদর সে

গণস ীত (তখন ei নামটা হয়িন) o গণনােট র চচা eবং

aনু ান। েরিডoেত তখন েহমn িনয়িমত িশlী। ei pায় eক দশক সময় তাঁর মােয়র pেচ া pিতিট পদেkেপ
েহমnেক unিতর পেথ eিগেয় েযেত সাহায কেরেছ। িতিন ঠাকুরেক (গৃহেদবতা দিধবামন) eকটাi uেdশ িনেয়
ডাকেতন, েহমn েযন স ীতজীবেন pিতি ত হয়। আর েসi কােজ েছেলেক ধােপ ধােপ eিগেয় িদেতন। িকntu
িনেজর pিতভার েথেক মােয়র aবদান aেনক েবশী eকথা েহমn বার বার বলেতন। মা সহায় না হেল হয়ত গােনর
চচা sুল জীবেনi েশষ হেয় েযত। েহমn পােয়র তলায় মািট খুঁেজ পাoয়ার aেনক আেগi দাদার িবেয় হেয়
যাoয়ােত, aসুিবধা িকছু হেলo তাঁর লাiন

ী হেয় যায়। তেব sণকে র aিধকারী েহমnেক িঠক কত জন িবেয়

করেত আgহী িছেলন তার পিরসংখ ান েকu রােখিন। সংখ ািট িবsয়করভােব বৃহৎ হেলo aবাক হবার েকান কারণ
েনi। যাi েহাক েসকােলর গান বাজনার মহাতীথ aল iি য়া েরিডoর ক ালকাটা েsশেন (আকাশবাণী কিলকাতা)
েহমnর যাতায়াত িছল ঘন ঘন। pায় সকেলরi মন জয় কের িনেয়িছেলন দীঘেদহী গmীরpকৃিতর মধুর sেরর
েহমn। িকntu েবলা েদবী (কুমারী নামo েবলা মুেখাপাধ ায়) pায় pথম আলােপi িজেত

িনেয়িছেলন

িফ।

aকিথত েযাগসূt ৈতরী হেয় েগল pায় িনেজেদর aজােn। িপতৃহীন েবলার বাড়ীেত েহমn বাড়ীর েছেল বা আধা
aিভভাবক হেয় েগেলন। ei েবলা কন ািটেক হালকা কের েদখেবন না পাঠেকরা, িবেশষতঃ যাঁরা বৃd হনিন তাঁরা।
েস যুেগ আকাশবাণীর kাশ ‘e’ আিট েভাক াল k ািসকাল িস ার িছেলন িতিন। আর তাঁর rপ: pথম পৃ ায় িগেয়
মুখ ী েদখুন, সেnেহর aবকাশ থাকেব না। গােনর জগেত েবলার pথম মাiলেsান হল ‘কাশীনাথ (1943)’
ছিবেত েনপথ স ীত। সুরকার িছেলন প জ মিlক। পরবতী কােল তাঁেদর িববাহ িকভােব হল, বাবু o রাণু
েছেলেমেয়রা েক কেব জnােলা সব পের বলা হেব। িকntu েবলােদবী েদবduলভ sামীরtিটেক যেt রাখার জন গান
টান িনেয় আর িবেশষ িকছু কেরনিন। িতিন তৃp িছেলন, িকntu সmবতঃ স ীতজগৎ িকছু পিরমােণ ঋd হoয়ার
eকিট সুেযাগ হািরেয়েছ। েহমnর পিরবাের sামী o েছেলেমেয় িনেয় েবলােদবী পরম সেnােষ জীবন কািটেয়েছন।
গান du eকবার কেরনিন তা নয়। তেব aিধকাংশi aনুেরাধ রkার জন । aেনক সময় sামীর স ীত পিরচালনার
ছিবেত গান কেরেছন। িকছু সুর িদেয়েছন, ছিবর pেযাজক হেয়েছন। িকntu সবi sামীর ছায়া িহসােব।
pায় সমবয়সী েবলা েরিডo েsশেন েহমnর আকষণ বৃেt eেস যান। তখন েহমn বhu সময় েরিডo েsশেন
কাটােতন। েবলােদর বাড়ী িছল ------------------। েছাটেবলায় তাঁর বাবার মৃতু হয়। মা িতন েমেয় আর dui
ভাi েক িনেয় সংসার চালােতন। েহমn েবলােদর বাড়ীেত যাতায়াত uru কেরন পিরচয় হoয়ার al িদন পর
েথেকi। ঘেরর েছেলর মতi হেয় িগেয়িছেলন। আর েবলা সmবতঃ িকছুিদেনর মেধ i েহমnর oপর িনভরশীল
হেয় পেড়িছেলন। িনেজর হেয় েগেল ভালবাসা শk কাজ। eসব িবেবচনা করার pেয়াজন হয়িন কখনo। েবলার
মাo চেল েগেলন কেয়ক বছেরর মেধ । সবােপkা যুিkযুk কাজ মেন কের েহমn েবলােক িবেয় করেলন 1945
ী ােb। ei িবেয় েযেহতু লাভ ম ােরজ, পাtী সমবয়সী eবং সমেগােt িববাহ, িকছু কথা কাটাকািট হেয় থাকেব।
তেব তার uেlখ িতিন িনেজ কখনo কেরনিন। েযেহতু বাড়ীর সে

সmক বজায় িছল, িতkতা খুব েবশী িছল বেল

মেন হয় না। pিতি ত হেয় pথেমi েহমn rপনারায়ণ নnন েলেনর বাড়ীিট িকেন েনন। েসখােনi বাবা মা o তাঁর
dui ভাi o তােদর সংসার িছল বhuিদন। তারপর 1973

ী ােb েসi বাড়ী dui ভাieর stীেদর নােম েরিজি

কের

েদন। eছাড়াo dui ভাiেক িতন কাঠা কের জায়গা িকেন িদেয়েছন িতিন। িচnা কruন eক eক জনেক কতটা িদেয়
েগেছন। সmবতঃ 1945-46 েথেক েহমn আর েবলা rপনারায়ণ নnন েলেনর বাড়ী েছেড় iিnরা িসেনমার পােশ
ind রায় েরােডর বাড়ীেত চেল eেলন। পুt জয়nর জn হল 1947

ী ােb। কন া রাণুর জn 1954

ী ােb।

েবাmাi চেল যাবার পরo িতিনi পিরবারেক পালন করেতন। মািসক েদড় হাজার টাকার েবতেনর মেধ পাঁচেশা
টাকা পাঠােতন বাড়ীেত। eকবার লতা মে শকরেক তাঁেদর rপনারায়ণ নnন েলেনর বাড়ীেত িনেয় িগেয়িছেলন।
লতা aত n

dার সে

েসi aিভjতার sৃিতচারণ কেরেছন পের, বেলেছন; আমােদরo যিদ oiরকম eকটা

eকাnবতী পিরবার থাকত। েমনকা িসেনমার কােছ শরৎ চ াটাজী a ােভিনuেত তাঁেদর বািড় (িতনতলার
ৈতরী হল 1970

ী ােb। “সনত বাবু”র কথা uেlখ না করেল aন ায় হেব। েহমnর ei

াট)

াiভার সনত

মুেখাপাধ ায়েক পিরবােরর সকেল সনতবাবু বেল ডাকেতন। eতটাi তার pিতপিt িছল। েহমn তাঁর

াiভারেক

কত যt করেতন তা সকেলর জানা। তাঁর মৃতু র পর ডােয়রী েদেখ িতিন কত ছাtেক পিড়েয়েছন, dusেদর কত দান
কেরেছন তার সmেn al ধারণা হেয়িছল েবলা েদবীর। িতিন কখনo stীেক পযn বেলনিন তাঁর দানধ ােনর কথা।
েহমn কারo কােছ গান না িশেখ eত বড় িশlী হেয়েছন eকথা aিব াস হেলo সত । আসেল িশkা
ব াপারটা ফরম াল িছল না। আর eকটানা িশkাo কারo কােছ কেরনিন। িতিন িশেখেছন, pেয়াজন মত, pধানতঃ
তাঁর aমূল কে র সম ক ব বহার িকভােব করা যায় েসi িচnায়। িযিন eত বড় স ীত পিরচালক িছেলন, িতিন
যntস ীত, িক েভাক াল িকছুi েশেখনিন তা িক কের হয়? আেগo বলা হেয়েছ, িশখেতন pায় সব জায়গার েথেক।
বnুবাnব, বয়ঃেজ

িশlীেদর কােছ, eবং কােজর pেয়াজেন েরকিডং করার সময় o আেগ েযখােন যা হত সব

িশেখ িনেতন। িতিন হারেমািনয়াম বাজােতন সুnর, িকntu মাসতুত িদিদ লীলার কােছ pাথিমক িশkা বাদ িদেল
বাকীটা কাজ করেত করেতi হেয় েগেছ। েয েছেল েচৗd পেনর বছর বয়স েথেক আসের গান গাiেছ, েরিডoেত
েpাgাম করেছ, তার িশkা কােজর সমেয়র মেধ i হেয় েযত। মেন রাখেত হেব েরিডoেত তখন প জ কুমার
মিlেকর pভাব খুব েবশী। িতিন িনেজ বhu িশlী ৈতরী কেরেছন আর ফমাল িমuিজক eডুেকশন িনেয় aেনক কাজ
কেরেছন। সুভাষ মুেখাপাধ ায়o গান গাiেতন, িকছু িশkা তাঁর কােছo হেয় থাকেব। তেব িশkার ব াপাের eকটা
কথা uেlখ কের pকৃিতর ক sর েহমnর গান েশখার pস

েশষ করব। িতিন িকছুিদন osাদ ৈফয়াজ খাঁর িশষ

ফণীভূষণ বেn াপাধ ােয়র কােছ শাstীয় স ীত িশেখিছেলন। তেব তা দীঘsায়ী হয়িন, কারণ বছর েদেড়েকর মেধ
ফণীবাবুর মৃতু হয়।
আপাতগmীর েহমnর বাল বা ৈকেশার aথবা pথম েযৗবন চপলতার aভােব

াব বা

ীয়ারী বা বাংলা

eকেঘেয় িছল না। েসযুেগর মাপকািঠেত মািজত ruিচর পিরেবেশ েহমn o তাঁর বnুর দল যেথ pাণচ ল িছেলন।
েলখািলিখ o গানবাজনা সmেn আেগi বলা হেয়েছ। েখলাধুেলার ব াপােরo তাঁরা যেথ uৎসাহী িছেলন। িনেজরা
েখেলেছন, েখলা েদেখেছন, েখিলেয়েছন। kাব, সািহত , েখলাধুলা, eবং েস যুেগর pেgিসভ কিমuিন িচnাধারার
কমকা সবi তাঁেদর জীবেন যথােযাগ ভূিমকা িনেয়িছল। িকছুটা নাম হoয়ার পর েহমnর পিরিচতমহেলর পিরিধ
বাড়েত লাগল। স ীতিশlীেদর পরi নাট ব িkt o িসেনমা জগেতর েলাকজেনর সািnধ েবশী কের েপেলন।
আর eরi মেধ eল ‘আi. িপ. িট. e.’ গণনাট স

। বhu িশকল ভাঙার গান, িবpেবর মহািনেঘাষ, আর দিরেdর

duঃখকে র iিতকথা গােনর মেধ তুেল ধরেলন কখনo েকারােস, কখনo duঃখভারাkাn aথবা িনঃস
গােন। বাঙলায় eকট নূতন গােনর ধারা ৈতরী হেয় েগল যার নাম গণস ীত। aসংখ
মােয়র পােয় aিপত হল েহমnর যুেগ। যা ভািঙেয় পরবতী কিমuিন

েসােলা

গােনর ei রিkম ডািলিট

েনতারা হাoয়া গরম রাখেলন aধশতাbী।

anতঃ প াশজন িশlী ei ধারায় িহট গান েগেয়েছন। aজানা িশlীর সংখ া কেয়ক হাজার হেব।
eর আেগ eকজায়গায় বলা হেয়েছ, েবলােদবীর rেপর কথা। aেনেক ভাবেবন েহমnর লাভ েবশী
হেয়িছল। িকntu ছ’ফুট েদড় iি

লmা সুপুruষ েহমn িনেজo pায় aতুলনীয়। পিরপাটী কের পরা িফন িফেন ধুিত

আর কনুi পযn হাত েগাটােনা বাঙলা শাট পের, মাঝাির েমাটা ে েমর চশমা লািগেয় েহমn সবসমেয়i ‘e কাট
a াবভ িদ আদাস’। সহিশlীরা দশেনi oভারেহােয়lmড হেয় েযেতন। যাঁরা বুিdমান বা বুিdমতী তাঁরা pথেমi

সাের ার কের েsহভাজন হেয় েহমnর সুরkাবৃেt চেল আসেতন।
বাঙালীর আদশsrপ। েযমন s

তাঁর চলন আিভজাত পূণ, কথা মধ িবt

েতমনi মধুর নরম ভােবর। েরেগ েযেতন মােঝ মােঝ, িবেশষতঃ স ীত

পিরচালনা করেত িগেয় হতাশা o েkাভ েচেপ রাখেত পােরনিন aেনক সময়। ei kুd ব িতkম বাদ িদেল তাঁর
aননুকরণীয় বাচন ভ ী সকেলর আদশ। যাঁরা তাঁেক ফাংশেন েদেখেছন, তাঁরা জােনন তাঁেক in ুেয়n করা সহজ
িছল না। িকntu ে াতােদর aনুেরাধ রkা করেত েচ া করেতন। দীঘেদহী মানুষিটর anের েয বহড়ু gােমর িশuিট
িছল তার বিহঃpকাশ pায়i ঘটত। aেনকেক তুi বলেতন, বয়ঃকিণ েদর সmাষণ করেতন েবশ আদর কের। তাঁর
iuিনট eর েলােকরা েবশ ভেয় ভেয় থাকেলo িনি n থাকেতন েয তাঁেদর ভুল ািn uধের েদেবন েহমn। আর
মেন রাখেবন না েক কেব িক কেরিছল। aভাবী বা oয়া ন মানুষেদর সেsেহ কােছ েটেন িনেতন। সরল pকৃিতর
pিতমা বেn াপাধ ায়েক িতিন েsেহর আবরেণ েঢেক রাখেতন। িতিন কতটা পেরাপকারী িছেলন তা জানা িগেয়িছল
তাঁর মৃতু র পের তাঁর খাতাপt েদেখ। কত েছেলেক িতিন iি িনয়ািরং পড়ার খরচা িদেয়েছন, কার িক দায় udার
করেত সাহায কেরেছন, তা সহধিমণী েবলাo সব জানেতন না। পেড় িতিন িবিভn pসে
কেরেছন। ছ’ফুট েদড় iি

eসেবর িকছু িকছু uেlখ

ei মানুষিট সুরিসক িছেলন। তেব তা uc মােনর রিসকতা। টাফ টাsমাsার িছেলন

েহমn। িশlীর কােছ সিঠক সুরিট আদায় কের িনেতন। বার বার েচ া করেতন আর করােতন। eকিট ঘটনার
uেlখ কের pসে র সমািp করা যাক। বািলকা বধূর গান েরকিডং eর সময় রবীন বেn াপাধ ায় eর গলা বেস
যায়। সব কাজ হেয় েগেছ। েসিদন না হেল আর eক িদেনর sুিডo ভাড়া েলেগ যােব। pায় পঁিচশ হাজার টাকা।
েহমnর মাথায় eল বাল কােলর ৈবদ মহাশেয়র sৃিত। িতিন ল াবাঁটা guেল খাoয়ােলন িশlীেক। িক আ য,
গলা িঠক হেয় েগল ঘ াখােনেকর মেধ । আর নািগেনর েয ‘বীন’ uেন সােপর েথেক মানুষ aেনক েবশী মুg
হেয়েছ, তা িতিন aন েকান যnt কল াণজী আনnজীেক িদেয় বািজেয় বাজী মাত কেরিছেলন তা সবাi জােন।
েহমnর iেনােভশন aতুলনীয়। তাঁর জীবন যতটা বাsব ততটাi কlনার। ei dui সtা িমেল িমেশ eকাকার িবশ
সাল বােদর কুেহিলকার মত aবয়বহীন।
বাঙালী তথা ভারেতর েকািট েকািট স ীতিpয় মানুেষর duভাগ েয েহমn জেnিছেলন যুগসিnর কােল।
তখন আধুিনক গােনর কুঁিড়িট সেব ধেরেছ। নারী তখনo েঘামটা েথেক আধেঘামটার

াnিজশেন। েpেমর pকাশ

তখনo aনিভেpত। আর মাt িকছুিদন আেগ েনপথ গায়ন বা েpব াক, সবাক চলিct o েমাটামুিট িব সনীয়
েরকিডং eর েটকেনালিজ udািবত হেয়েছ। যাtাগnী সুর েথেক পিরশীিলত েরামাি ক গােনর যুেগ utরেণর dui
দশেকর মেধ েহমn মধ িতিরেশ েপৗঁেছ েগেলন। কেয়ক ডজন duদাn েডিলভারী করেলo পেরর েদড় দশেকর
মাথায় তা বয়েসর কারেণ িsিমত হেয় eল। ফাঁেক ফাঁেক ফম িফের েপেয় adুত িকছু সুর সৃি

করেলo তাঁর

কে র sণযুেগর eকাংশ মাt গােনর জগতেক ঋd করেত েপেরেছ। যখন তাঁর ভেয়স ভগবােনর ক

িছল েস

যুেগ pকািশত গােনর সংখ া আরo aেনক েবশী হoয়ার সুেযাগ িছল। িকntu ভগবােনর aেমাঘ নীিত aনুসরণ কের
েয েকান uৎকৃ বstuর মত েসi সৃি o সংখ ায় al েথেক েগল। প াশ েথেক ষাট বছর বয়েস েহমn মােঝ মােঝ
েজেগ uেঠেছন। আর ষাট বছর বয়েসর al পেরi তাঁর হাট a াটাক হেয় কে র েবশ kিত কের েদয়। তা সেto
কেয়কিট িবখ াত গান িতিন ei পেবo েগেয়েছন। e িনেয় duঃখ করার িকছু নাi। aেনক না হoয়ার duঃখ থাকেলo
যা পাoয়া েগেছ তা বাঙলা গােনর iিতহােস সবে
েবাঝা যায় eকিট ঘটনায়। 1987
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। িকntu বাঙালীর মিহমার িনিরেখ েহমn কত kুd িছেলন তা
ােট চুির হেয় তাঁর sারকguিল িচরতের হািরেয় যায়। েসানাদানা

মহামূল aল ার iত ািদর েথেক eguিল হারােনার gurut কত েবশী তা বুিঝেয় বলার দরকার কের না। িকntu
সুমহান বাঙালী জািত ei েচারেদর ধরেত পােরিন। েকান িকছু udারo হয়িন। aবাক হoয়ার িক আেছ, তবু ত
oখােন েনােবল পদক িছল না।

eত পাতার েলখািট িমেলিনয়ােমাtর ব সnানেদর ৈধযচূ িতর পেk যেথ হেলo েহমnর কথা aিধকাংশi
না-বলা েথেক েগল। আরo িকছু না বলেল aসmূণ েথেক যােব, িকntu পাঠেকর pিত সহানুভুিত হারােল চলেব না।
তাi েবয়ার ফ াkস e

িফগার িদেয় সািজেয় eেকবাের চুmকাকাের েহমnর স ীতজীবেনর তথ াবলী পিরেবশন

করা যাক। eকেঘেয়িম কাটেব আর aেlর মেধ ভূমার pকাশ কের পাঠেকর ৈধেযর সীমা ল

েনর জন kমা

pাথনা করাo হেয় যােব।
1। েরিডoেত pথম গান।
আমার গােনেত eেল নবrেপ িচরnনী।
কথাঃ সুভাষ মুেখাপাধ ায়; সুর: কমল দাশguেpর ‘েতামার হািসেত জােগ pােণর বাসিnকা’ র aনুrপ।
2। pথম gােমােফান েরকড। কলিmয়া েরকডস। 1937

ী াb।

জািনেত েগা যিদ তুিম / বল েগা বল েমাের G.E.1664 (1937)
গীিতকার: নের র ভ াচায; সুরকার: ৈশেলশ দtgup।
3। pথম েনপথ স ীত বা েpব াক। িনমাi সn াস (1940) ছিবেত।
গীিতকার: aজয় ভ াচায; সুরকার: হিরpসn দাস।
4। pথম েরকেডর গােন সুরকার। 1943।
কথা কেয়ানাক uধু েশান / আমার িবরহ আকােশ G.E. 2593 (1943)
গীিতকার: aিময় বাগচী; সুরকার: েহমn মুেখাপাধ ায়।
5। pথম িহnী গীত েরকড। 1940।
সুরকার: কমল দাশgup।
6। pথম িহnী ছিবেত েনপথ স ীত বা েpব াক। মীনািk 1942।
গীিতকার: পি ত ভূষণ; সুরকার: প জ মিlক।
7। েরিডoেত pথম সুরকার বা স ীত রচনার কাজ।
মিহষাসুরমিদনী, 1944।
8। pথম বাঙলা ছায়াছিবেত স ীত পিরচালক। aিভযাtী 1947।
গীিতকার: রবীndনাথ ঠাকুর।
9। pথম িহnী ছায়াছিবেত স ীত পিরচালক। আনnমঠ 1952।
গীিতকার: ৈশেলnd, হজরৎ জয়পুরী, জয়েদব। সুরকার: েহমn মুেখাপাধ ায়।
1943

ী ােb তাঁর িনেজর সুের ‘কথা কেয়ানাক uধু েশান গানিট’ pকািশত হoয়ার পরi েহমn বাঙলা

গােনর জগেত pথম সািরেত চেল eেলন। eর পর pিত বৎসরi তাঁর গােনর েবিসক েরকড বার হেত থাকল।
িdতীয় মহাযু্d েশষ হেয় যাoয়ার পর িকছুটা পিরেবশo sাভািবক হেয় eল। eর িঠক dueক বছর পেরi যখন

িতিন বাঙলা িসেনমার েpব াক িস ার িহসােব িনেজেক সুpিতি ত কের েফেলেছন, তখনi েবাmাieর িহnী
িসেনমার জগত েথেক িকছু aফার আসেত থাকল। 1949 সাল েথেক du চারবার যাতায়াত করেত করেত 1951
ী ােb শশধর মুখািজর িফিlsান sুিডoেত চাকির িনেয় পাকাপািক ভােব েবাmাi চেল েগেলন েহমn। তাঁর
কমজীবেনর িসংহভাগ েসখােনi েকেটেছ। েবাmাieর খার a েল েহমnর বাড়ী ‘গীতা লী’ হেয় uঠল িশlীেদর
eক তীথsান। পরবতী duিট দশক কলকাতা, েবাmাi, কলকাতা বারবার আনােগানা কের duিদক ম ােনজ কেরেছন
িতিন। dueকিট িসেনমায় েpব াক করার পরi তাঁর pথম িহnী ছিবর স ীত পিরচালনার কাজ েপেলন িফিlsােন
‘আনnমঠ’ ছিবেত। গানguিল পপুলার বা জনিpয় না হেলo ছিবর গেlর পটভূিমকায় aত n pাসি ক িছল, তাi
িসচুেয়শন ৈতরী করােত খুব সাহায কেরিছল। িহnী িসেনমার জগেত শচীন েদববমেণর স ীত পিরচালনায় ‘জাল’
ছিবেত েদবানেnর কে

েহমnর গান সুপার িহট হেয় েগল। িতিন eক নmের চেল eেলন। eর পর 1954
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িতিন িফিlsােনর ব ানাের ‘নািগন’ ছিবর স ীত পিরচালনা করেলন, িনেজ গানo গাiেলন। ei ‘নািগন’ ছিবিট
হেয় েগক ‘bক-বা ার’। েহমn স ীত পিরচালেকর ভূিমকােতo pথম সািরেত চেল eেলন। েসi সািরেত aন
নামguিল িছল, শচীন েদববমণ, শ র জয়িকষণ, েনৗশাদ, aিনল িব াস iত ািদ। িকছুিদেনর মেধ o িপ নাiয়ার
eেস েগেলন। মধুমতী িনেয় চমক িদেলন সিলল েচৗধুরী। েহমn যখন িহnী ছায়াছিবেত গান গাiেত েগেলন তখন
‘ভাসাটাiল িস ার’ মহmদ রিফ েক বাদ িদেলo hদয়gাহী মমsশী েরাম াি ক ভেয়েস িনেয় েসখােন বতমান
িছেলন, মুেকশ, তালাত মাহমুদ, uঠিত িকেশার কুমার। েবশীিদন বা সংখ ায় খুব েবশী গান গাoয়ার সুেযাগ তাi
পানিন েহমn। যা েপেয়েছন তার সম ক uপেযািগতার pেচ ায় েকান tিট কেরনিন। পেরর েbকিট েপেলন িসেনমা
pেযাজনা কের। 1960

ী ােb মােয়র মৃতু র পের মােয়র নাম িনেয় ব বসায় েনেমi ‘িবশ সাল বাদ’ নােমর েসi

সুপার িহট ছিব ৈতরী করেলন। eকা ei িসেনমার লােভর টাকায় িতিন দাঁিড়েয় েগেলন। িবশ সাল বাদ eর পর
বািণজ সফল েকান ছিব িতিন আর করেত পােরনিন। আসেল সমেয়রo পিরবতন হিcল। রাজ কাপুর, েদব
আনnেদর পর uেঠ আসিছেলন শাmী কাপুর, জয় মুখাজী iত ািদরা। েসখােন a াকশন aন রকম। মিহলােদর
ভাব পালটািcল। েরামাn ধীের ধীের ‘বয় েচিজং িদ গাল a ারাu িদ ি ’ প াটােণ চেল আসিছল। েহমnর েফড
হoয়ার িদন eেস েগল eক দশেকর মেধ i। সিত বলেত িক িsg হেলo েহমn ব াপারটা েতা eকটু েফডi হয়।
েযমন েবাmাie কাজ কমেত লাগল সময় েবশী িদেত লাগেলন কলকাতার কােজর uপর। aেনক কালজয়ী সুরসৃি
হল। েবাmাieর চ াpার েkাজ করার আেগ eকিট িবষয় uেlখ না করেল tিট েথেক যােব। ei েফনেমননিটর
নাম ‘মুকল
ু দt’। েহমnর েটmারােম েক ম াচ কের িতিন যা িলেখেছন তা শষ শ ামলা ব েদেশ েচৗdপুruষ মাছ
ভাত েখেয় জীবনযাপন কেরo কারo পেk করা সmব নয়। যাঁরা েবােঝন তাঁেদর েবাঝােনার মত ভাষা েযাগান
শk। যাঁরা েবােঝন না তাঁেদর জন ভারবৃিd কের লাভ েনi মুকল
ু দt যা করার কের েগেছন। যাঁরা জােনন না
ু
তাঁেদর জানাi ‘তার আর পর েনi েনi েকান িঠকানা’র ‘তার পর’ huisারিট যার চাঁদমুখিনসৃত, িতিন মুকল
দেtর সহধিমণী চাঁদ uসমানী। 1945 েথেক 1975 ei িতিরশ বছর েহমnর জীবেনর কমব s aংশ বলা যার।
eর আেগর দশক েফড-iন আর পেরর দশক েফড-আuট ধরেল তাঁর প াশ বছেরর স ীতজীবেনর pকৃিত সmেn
ধারণা করেত েকান aসুিবধা হেব না। ei জীবনীর পেরi তাঁর সৃ

স ীেতর িবsািরত িববরণ েদoয়া আেছ।

েসguিলর মেধ েকান েকানিটর িবেশষ gurut থাকেলo েযguিল a াoয়াড েপেয়েছ, েসguিল বােদ বাকীguিলর িববরণী
aংেশ uেlখ করা হল না।
গােনর s ািটিsk আর গl eক িজিনস আর গান আর eক িজিনস। েহমnর েকান গানিট েকমন তা
aেনেক aেনক ভােব বেলেছন। িতিন িনেজ েযguিলেক তাঁর িpয় গান বেলেছন, aিধকাংেশর মেত েসguিল তাঁর
সবে

সৃি নয়। িকি ত সানুনািসক পিরেবশেনর যুগ েথেক ধীের ধীের বাঙলা গান যখন েবিরেয় আসিছল তখন

েহমn s

aথচ েমduরতা মাখােনা েরামাি ক ক sর িনেয় আসের eেলন আর তার সাফেল র সে i

নািসকাpসূত েরামাি িসজম eর যুগ েশষ হেয় েগল। 1955
uদাt কে র বিল

ী ােb শাপেমাচন ছিবর ‘েশান বnু েশান’র েসi

আhান সবেল আধুিনক যুগেক eবং আধুিনক গানেক কেয়ক দশেকর eকেঘেয়িমর বnন েথেক

মুk করল। ‘পেথর kািn ভুেল’ eবং ‘েতামার ভুবেন মােগা eত পাপ’ সংযত ভাব পিরেবশেনর েkt আর eকিট
দৃ াn ৈতরী করল। তাঁর ব ালাড ধমী ‘গাঁেয়র বধূ’ বা ‘পাlীর গান’ বা ‘রাণার’ aেনেকর খুব েফভািরট eবং
ঐিতহািসক কারেণ েহমn িনেজ গাঁেয়র বধূেক তাঁর aন তম ে

সৃি

বেল মেন করেতন। তেব গােনর জগেত

eguিল দীঘ কিবতার সুেরলা পাঠ মাt। কিবতািpয় বাঙালীর কােছ আবৃিtর েথেক েবশ িকছুটা ucমােনর ei
পিরেবশনা নূতন o মেনাgাহী হেয় oঠা আ য িকছুi নয়। আবার কিবতা guিলo aত n ucমােনর দৃশ কিবতা।
eguিল আলাদা eকিট kাস, গােনর মাপকািঠেত ে

না হেলo িবেনাদেনর কাযকািরতায় ে

। েহমnর কে

pায়

প াশিট গান জনিpয়তায় pথম sােনর কাছাকািছ থাকেব িচরকাল। eেদর মেধ েকানিট সেবাtম েস আেলাচনা না
করাi ভাল। তেব েহমn িনেজ ‘মুেছ যাoয়া িদনguিল’, ‘তার আর পর েনi’, ‘o আকাশ pদীপ েjল না’ eবং ‘তুিম
eেল aেনক িদেনর পের েযন বৃি

eল’ গানguিলর কথা pায়i uেlখ করেতন। আমরা ‘o নদীের eকিট কথা

েশানাi uধু েতামাের’ গানিটর নামo জুেড় িদi। আরo uদার হেত েগেল েসi প াশ সংখ ার েবশী হoয়ার
সmাবনা। তাঁর িহnী ছায়াছিবেত গাoয়া গানguিল সুের ভােব বাঙলা গােনর eত কাছাকািছ েয বাঙালী ে াতা oসব
িনেয় িচnা করেত পারেতন না। আর aবাঙালীেদর কােছ শ ামল বাঙলার বৃি sাত পlব ছুঁেয় আসা ‘দিখনা পবন’
eর সুখানুভুিত িনেয় eল েহমnর িsg sর। েসi ‘েতের dার খাড়া’ েযাগীিটেক igেনার করা েকান মেতi সmব
নয়। িতিন েসi dার েভেঙ ঢুকেলন না। তাঁেক বরণ কের িনল পূেরা i া ী আর েকািট েকািট সাধারণ মানুষ। জয়
জয়কােরর মেধ তাঁর aিভেষক হল। ei সুখ াব তার েরশ কােলর িনয়েম eকিদন kীণ হেয় eেসিছল। িকntu
কালজয়ী সৃি guিল aমর হেয় েহমnেক aবsরণীয় কের েরেখ িদল। eকটা কথা না বলেল েহমnর sৃিতর pিত
aিবচার করা হেব। কীতনা

গােন েহমnর al েয কিট uদাহরণ আেছ তােত ‘নেদর িনমাi’ eযুেগ জnােল েকান

গলায় গান গাiেতন তা সহেজi েবাঝা যায়। du লাiেনর ‘কৃ নাম ভজ জীব আর সব িমেছ’র সে

‘পালাবার পথ

নাi’ eর িবsয়কর সংেযাজন aতুলনীয়। িকntu েকািটপিত রাজিসক sভােবর েবাmাi pবাসী েহমnেক কীতন
গায়ক হেত হেব eটা বলার sধা কারo িছল না। হয়িন, হেল ভাল হত। আরo কত িক হয়িন। যখন তাঁর গলা সুs
িছল যখন িতিন যুবক িছেলন, তখন তাঁেক িদেয় আরo গান করােনা হয়িন। হেল ভাল হত, নািক ‘আরo, ভাল
হত’। পlীগীিত িবেশষতঃ ভািটয়ালী েকাথায় েযেত পাের তা িতিন ‘জীবনপুেরর পিথক ের ভাi’ েগেয় েদিখেয়
িদেয়েছন। ‘oi রাজার duলালী সীতা বনবােস যায় ের’ aথবা ‘িব ুিpয়া েগা আিম চেল যাi’ যাtা ঘরানার adুত
ud পিরেবশনা। du eকবার শাstীয় স ীেতর ঝলকo েদিখেয়েছন। তেব তা েগৗণ। েহমn সবে

; স

েসাবার

ন ােরশেন, সুের গায়েন বা পঠেন। েসi বহড়ু েনi, েসi ভবানীপুরo েনi। েনi ধুিত, েনi হাতােগাটােনা বাঙলা
শাট, েনi েসi

ামযাtা, রাসিবহারী a ািভিনuর বৃkে ণী বা গেড়র মােঠ বলেখলা। েনi বাঙলা sুল, েনi

বাঙালী; েহমnর িsg sর িবজাতীয় পিরেবেশ u

তp হাoয়ায় বাঙালীর মৃত আtার জন হাহাকার কের েভেস

েবড়ায়।
মহাপুruষেদর জীবনী িলখেত িগেয় পাতার িহসাব েরেখ কাজ করা সmব নয়। তাi a াবরাp েkাজ করার
pেচ ায় তাঁর জীবেনর িকছু uেlখেযাগ ঘটনার uেlখ কের জীবনী aংেশর সমািp ঘটােল ৈধযচূ িতর আশ া কম।
aেনেকi জােনন েয পিরণত বয়েস েহমnবাবুেক পd ী িদেয় সmািনত করার psাব eেল িতিন তা সিবনেয়
pত াখ ান কেরন। anতঃ পdভূষণ িদেত হেব, ei িছল তাঁর বkব । িকntu বাঙালী মntী িpয়র ন দাসমুnীর
হsেkপ সেto িকছুi হয়িন। আমােদর ভােগ eতদূরi হয়। আেগi uেlখ করা হেয়েছ, তাঁর শরৎ চে াপাধ ায়
a ািভিনuর

াট থেক মূল বান িজিনসপেtর সে

সব েমেডল sারক iত ািদ চুির হেয় যায় 1987

চুিরর েকান িকনারা হয়িন, েকান িকছু udারo হয়িন। 1960

ী ােb।

ী ােbর ---------তািরেখ তাঁর মােয়র মৃতু হয়

কলকাতায়। তখন িতিন েবাmাiেত িছেলন। মােয়র মৃতু সংবাদ েটিলেফােনর পাবার পর িকভােব eকিট জাল
(জাপান eয়ারলাins)

াiেট তাঁর পিরবােরর আসার ব বsা কের িদেয়িছেলন eয়ারলাins o eয়ারেপাট

কতৃপk েসটা িতিন বেলেছন aেনকেক। িতিন মেন করেতন তাঁর মােয়র আশীবােদi eটা সmব হেয়িছল। েসi
বছরi িতিন ‘িবশ সাল বাদ’ ছিবিট pেযাজনা কেরন, eবং ei eকিট ছিবi তাঁেক সারা জীবেনর পােথয় েযাগায়।
eিটo তাঁর মােয়র দান বেল তাঁর ধারণা িছল। utমকুমােরর মৃতু েত তাঁর বkব ‘utম আমার ভাi’, েকান
িবsািরত ব াখ ার aেপkা রােখ না। তাঁরা duজেন eকi ভােবর dui বিহঃpকাশ। eর িকছুিদন পের তাঁর িনেজরo
েsাক হয়। ক sেরর kিতo হেয় েগল। বুঝেত পারিছেলন, eকট যুগ েশষ হoয়ার মুেখ। েবাmাiেত তাঁর বাড়ী
গীতা িল েছেলর আমেল ‘গীতা িল’ নােমর eকিট a াপাটেম

হাuেস পিরণত। েহমn নামটা েজাড়ার কথা

বংশধেররা ভাবেত পােরন িন। েহমnর বাংলােদশ েযাগােযােগর কথা সুিবিদত। বাংলােদশ sাধীন হoয়ার িকছু
পরi 1972

ী ােb িতিন েসখােন যান eবং সmধনা লাভ কেরন। ব বnু েশখ মুিজবুর রহমােনর সে

ব িkগত আলাপ হেয়িছল। মৃতু র alিদন পূেব 1989

তাঁর

ী ােb িতিন আবার বাংলােদেশ যান। eবার তাঁেক

aসাধারণ সmধনা েদয় ঢাকার মানুষ। কলকাতায় তাঁর নােম েয রাsার নামকরণ করা হেয়েছ (িস. আi. িট. িsম
নং XLVII (েলক িভu েরাড জং হiেত রাসিবহারী eিভঃ জং পযn)) তা িনেয় িকছু না বলাi ভাল। duগাপুের eকিট
েছাট রাsা তাঁর নােম করা হেয়েছ। eর েবশী িকছু তাঁর pাপ নয়। িতিন যােদর জন গান েগেয়েছন, তারা eতi
েছাট, eতi হীন। শূdািয়ত বে র kুdমনা মানুেষর দেল েহমnর uদার uদাt ক , বা রাজিসক মহানুভবতা েকান
কােজর িজিনস নয়। েহমnর পুt জয়n o পুtবধু েমৗসুমী চে াপাধ ায় মুmাiেত থােকন। তাঁেদর dui কন া
সুpিতি ত। কন া রাণুর জীবন ততটা সফল নয়। েগৗতম মুেখাপাধ ােয়র সে

িববােহর পর বাবার সংসেগ বি ত।

েহমnর িলেগসী েলাপ েপেয়েছ। আেছ তাঁর গান আর ব িkেtর al িকছু পিরচয়। দিরd হত ী বাঙালী সমাজ
eটা হারােতo েবশী েদরী করেব বেল মেন হয় না।
জীবেনর সmেn িকছু বলার পর গােনর কথায় আসা যাক। তেব গােনর আেলাচনা নয়, েকবল নীরস িল বা
s ািটি k। তাঁর গাoয়া গানguিলর eকিট pায় সmূণ তািলকা pণয়ন কেরেছন

ী জয়দীপ চkবতী। েসi তেথ র

িভিtেত তাঁর স ীতসৃি র িববরণ েদoয়া হল। পাঠকেদর aনুেরাধ, ভুল থাকেল বা িকছু anগত না হেল আমােদর
জানান, bangodarshan@gmail.com িঠকানায়। সকেলর েচ ায় েহমnর sৃিতচারণ ঋd হেয় uঠুক। ei সব
তেথ র সে

ী শ রলাল ভ াচায কৃত পূেবর তািলকা o

ী aঘ চে াপাধ ায় কৃত iংরাজী তািলকাo ব বহার

করা হেয়েছ।

ী সুশাn চে াপাধ ায় eর সহেযািগতা o uপেদশ তািলকািটেক পাঠেকর কােছ মেনাgাহী করেত

সাহায কেরেছ।

েহমn মুেখাপাধ ােয়র গােনর তািলকা
গােনর pথম ছt

সুরকার

গীিতকার

জািনেত যিদ েগা তুিম

ৈশেলশ দtgup

নের র ভ াচায

বল েগা বল েমাের

ৈশেলশ দtgup

নের র ভ াচায

েরকড

বৎসর

GE 2464

1937
1937

েদবতা িফিরয়া চাo

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

েতামাের চািহয়া িpয়া

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

যখন সn াতারা

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

আমার পূজার ফুেল িpয় েতামার

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

রি লা নাoের আমার

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

রাজার েমেয় চmাবতী

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

রজনীগnা ঘুমাo ঘুমাo

ৈশেলশ দtgup

সুেবাধ পুরকায়s

চাঁেদের sিরয়া িশuিল

ৈশেলশ দtgup

সুেবাধ পুরকায়s

দূের চেল যায় হায়

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

আিজ িফরাo েমাের

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

ei পেথ েমার

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

েতামার যাবার েবলায়

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

সহসা জাগা পাখী

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

েমার মরেমর বাতায়েন

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

কথা কেয়ানাক uধু েশান

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

আমার িবরহ আকােশ

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

oেগা িচর েবদনার

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশিশর েসন

কত ব থা আিম

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশিশর েসন

জািন জািন eকিদন

কমল দাসgup

সুেবাধ পুরকায়s

েসিদন িনশীেথ বিরষণ েশেষ

কমল দাসgup

সুেবাধ পুরকায়s

পরেদশী েকাথা যাo

কমল দাসgup

pণব রায়

আকােশ duিট তারা

কমল দাসgup

pণব রায়

eস কুে

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

আজ েকান কথা নয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

হায় বাতায়েন কুসুম েদােল

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

মধুর িবরহ তব

ৈশেলশ দtgup

aজয় ভ াচায

েভেবিছনু তুিম রেব িচরিদন

কমল দাসgup

pণব রায়

েতামার জীবন হেত

কমল দাসgup

pণব রায়

েমার ব থা যমুনার dui তীের

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

বাদল েমেঘর ছায়ায় ছায়ায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

েমার সুnেরর aিভসাের

ৈশেলশ দtgup

ৈশেলন রায়

তব লািগ েমার

ৈশেলশ দtgup

ৈশেলন রায়

sপন ঘুেম মগন িছেলম

েহমn মুেখাপাধ ায়

aলকা uিকল

মেন হল তুিম eেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

aলকা uিকল

মাধবীর sপেন eেসেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

েতামার duয়ার খািন েখালা

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিময় বাগচী

েগা মধু েজাছনায়

GE 2473

1938
1938

GE 2490

1939
1939

GE 2501

1940
1940

GE 2509

1941
1941

GE 2573

1941
1941

GE 2577

1942
1942

GE 2586

1942
1942

GE 2593

1943
1943

GE 2604

1943
1943

GE 2619

1944
1944

SB 151
GE 17757

1944

GE 2684

1944

1944
1944

GE 2713

1944
1944

GE 2733

1945
1945

GE 2783

1945
1945

GE 2826

1945
1945

GE 2970

1946
1946

GE 2917

1946
1946

আহাআসেব না তা ,iবা

aিময় বাগচী

aলকা uিকল

মেন পেড় েমার েসিদেনর

aিময় বাগচী

aলকা uিকল

গাo তাহােদর গান ,েবলা মুেখাঃ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

নৃেপndকৃ

চে াপাধ ায়

জয় েহাক uভিদন

েহমn মুেখাপাধ ায়

নৃেপndকৃ

চে াপাধ ায়

েতামার পােয়র কােছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

কথা িছল ,কথা িছল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

যতিদন তারা jিলেব

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আকাশ মািট oi ঘুমােলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

গাঁেয়র বধূ

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

GE 7553

1948

েতামার িবরহ েচােখ আেন জল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE 7268

1949

িpয়ার েpেমর িলিপ

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

GE 7360

1949

uকেনা শাখার পাতা

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

uধু aবেহলা িদেয়

সুধীরলাল চkবতী

পিবt িমt

আেলয়ার মত েকন তাের

সুধীরলাল চkবতী

পিবt িমt

ei েতা eেল eখিন নাiবা েগেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ফুরােলা সুর ফুরােলা গান

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

aবাক পৃিথবী

সিলল েচৗধুরী

সুকাn ভ াচায

িবেdাহ আজ

সিলল েচৗধুরী

সুকাn ভ াচায

রানার

সিলল েচৗধুরী

সুকাn ভ াচায

GE 7947

1950

হংস িমথুন

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

GE 7836

1950

েমঘ েমduর বরষাের

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

1950

িশলং eর পাiন বেন

aনুপম ঘটক

েগৗরীpসn মজুমদার

1950

aনুrপা রায়

aনুপম ঘটক

েগৗরীpসn মজুমদার

GE 7903

1950

েনৗকা বাoয়ার গান

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

GE 24005

1951

ধান কাটার গান

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

ভরা ঘট ছলছিল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE 7962

1951

পালকীর গান

সিলল েচৗধুরী

সেত ndনাথ দt

GE 24620

1952

েজায়ােরর গান

পেরশ ধর

পেরশ ধর

GE 24699

1953

শাn নদীিট

পেরশ ধর

পেরশ ধর

যেব েশেষর pহের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eখিন েকন যােব

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েক যায় সাথীহারা

িদলীপ সরকার

িদলীপ সরকার

েতামার মােঝ েপলাম খুেঁ জ

িদলীপ সরকার

িদলীপ সরকার

েমঘ কােলা আঁধার কােলা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

িধn েকেট িধn

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

GE 7357

1947
1947

GE 7340

1947

o আভা বেn াঃ, সমেরশ রায়(
1947
GE 7093

1947
1947

GE 7569

1948
1948

1949
GE 7611

1949
1949

GE 7775

1949
1949

GE 7742

1949
1949

1951

1953
GE 24705

1954
1954

GE 24717

1954
1954

GE 24829

1954
1954

িধতাং িধতাং েবােল

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

পেথ eবার নােমা সাথী

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

েছেলেবলার গl েশানার

aমল মুেখাপাধ ায়

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

sp ভরা sp মায়া

aমল মুেখাপাধ ায়

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

েবলা েয ফুরােয়

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

আিম বnুিবহীন eকা

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

পেথ েযেত েযেত

শ ামল িমt

পিবt িমt

kাn চাঁেদর নয়েন ঘুম

শ ামল িমt

পিবt িমt

আর কত রিহব

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামার আমার কােরা মুেখ

সতীনাথ মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামার o মন মhuয়া

aিভিজত বেn াপাধ ায়

আনn মুেখাপাধ ায়

েসানালী চmা আর rপালী চndকলা

aিভিজত বেn াপাধ ায়

আনn মুেখাপাধ ায়

েশেষর কিবতা েমার

pিতমা বেn াপাধ ায়

েদবাশীষ চে াপাধ ায়

তndাহার রাত oi েজেগ রi

pিতমা বেn াপাধ ায়

েদবাশীষ চে াপাধ ায়

জীবেনর নদীতেট েঢu েভেঙ

শ ামল িমt

পিবt িমt

o বnু ei বকুল ঝরা

শ ামল িমt

পিবt িমt

ঘুম ঘুম েমঘ oi গরেজ

ভুেপন হাজিরকা

েগৗরীpসn মজুমদার

ভুেপন হাজিরকা

েগৗরীpসn মজুমদার

সাগর েথেক েফরা

সুধীন দাসgup

েpেমnd িমt

rপ সাগের ডুব িদেয়

সুধীন দাসgup

েগৗরীpসn মজুমদার

পথ হারােবা বেলi eবার

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

duরn ঘুণীর ei েলেগেছ পাক

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

আমার গােনর sরিলিপ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

ঝাuেয়র পাতা িঝরিঝিরেয়

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

o আকাশ pদীপ েjেলানা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

কত রািগণীর ঘুম ভাঙােত

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েকান িদন বলাকারা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

জািন না কখন তুিম

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

aিলর কথা uেন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আিম দূর হেত েতামাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েশান েশান ei রাত

িভ বালসারা

শ ামল gup

GE25030

1960

িভ বালসারা

শ ামল gup

GE25030

1960

GE 24740

1955
1955

GE 24771

1955
1955

GE 24780

1956
1956

GE 29794

1956
1956

GE 24803

1956
1956

GE 24455

1957
1957

GE 24847

1957
1957

GE 24860

1957
1957

GE 24862

1957

(সহিশlী ভুেপন হাজিরকা)
আঁকা বাঁকা o পেথর

1957

(সহিশlী ভুেপন হাজিরকা)
GE 24993

1958
1958

GE 24911

1958
1958

GE 24875

1958
1958

GE 24923

1958
1958

GE 24976

1959
1959

GE25022

1960
1960

(সহিশlী সn া মুেখাপাধ ায়)
তরী েভেস যায়
(সহিশlী সn া মুেখাপাধ ায়)

??????

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

তুিম কখন েয eেস চেল েগছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আিম ঝেড়র কােছ েরেখ েগলাম

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

মেনর জানালা িদেয় uঁিক

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

তারপর? তার আর পর েনi

নিচেকতা েঘাষ

মুকল
ু দt

তুিম eেল aেনক িদেনর পের

নিচেকতা েঘাষ

মুকল
ু দt

বনতল ফুেল ফুেল ঢাকা

রতু মুেখাপাধ ায়

িpয়bত

িক েদিখ পাi না েভেব েগা

রতু মুেখাপাধ ায়

িpয়bত

েকান পাখী ধরা িদেত চায়

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

েকান নতুন িকছু কথা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

আেরা ভাল েহাত

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

হাজার বছর ধের

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

বnু েতামার পেথর সাথী েক

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

o duিট আঁিখ েযন পাখী লােগ

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

চেল চেল মাঝখােন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার জীবন েযন eকিট খাতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আেলাক আঁধার েযথা

িহমাংu দt

aজয় ভ াচায

চাঁদ কেহ চােমলী েগা

িহমাংu দt

aজয় ভ াচায

জীবেনর aেনকটা পথ

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

পৃিথবীটা েযন eক

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

জীবেনর হাট েথেক pােণর বাসর

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

েচােখ যিদ জল কের টলমল

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

েফরােনা যােব না আর

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

ঘুম েনi েচােখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

েশান েকান eকিদন

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

আমায় p

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

eমন eকটা ঝড় uঠুক

aিভিজত বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সবাi চেল েগেছ

aিভিজত বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

িঠকানা (Both Sides)

সিলল েচৗধুরী

সুকাn ভ াচায

45GE25386

1970

েদ েদাল েদাল েদাল(Both Sides)

hদয়নাথ মে শকর

সিলল েচৗধুরী

7EPE1134

1970

আিমo পেথর মত হািরেয় যাব

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

45GE25413

1971

aেনক aরণ পার হেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1971

মা েগা েতামার ভাবনা েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1971

eেদেশর মািটর পের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1971

হিরেণর মত তার সুমধুর েচাখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1971

কের নীল ruবতারা

GE 30845

1961
1961

GE25065

1961
1961

GE25114

1962
1962

GE25094

1962
1962

GE25159

1963
1963

GE25196

1964
1964

GE25230

1965
1965

GE25264

1966
1966

EALP1311

1966
1966

GE25242

1966
1966

GE25287

1967
1967

GE25321

1968
1968

GE25354

1969
1969

GE25368

1969
1969

(মে শকর সহিশlী লতা)

বাঙলার duজয় জনতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েভব না েগা মা

েহমn মুেখাপাধ ায়

ECLP2514

বাঙলা েদেশর hদয় হেত

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার
???

eক েগাছা রজনীগnা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

45GE25454

যিদ জানেত চাo তুিম

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

হিরেবােল েpেম গেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

sামী সত ানn

SEDE3047 1972

duেখi যিদ বুক ভের মা

েহমn মুেখাপাধ ায়

sামী সত ানn

1972

pভু তুিম আমার গােনর মালা

েহমn মুেখাপাধ ায়

sামী সত ানn

1972

েচােখর জেল duিট কথা

েহমn মুেখাপাধ ায়

sামী সত ানn

1972

কতিদন পের eেল eকটু বেসা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েসিদন েতামায় েদেখিছেলম

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

তুিম চেল েগেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

না েযo না তুিম েযo না

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1974

বেনর পাখী আয় ের মেন

িভ বালসারা

aজয় ভ াচায

1975

যা িকছু েচেয়েছা তাi যিদ পাo

নিচেকতা েঘাষ

indাণী ভ াচায

1975

চিলেত চিলেত পেথ েতামায় েদেখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

S/33 ESX
4264

পাখী তুিম েকন গাo

েহমn মুেখাপাধ ায়

aমন ডাগর ডাগর েচােখ েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

ei েয নদী নদীের -

েহমn মুেখাপাধ ায়

বেন িক আguন েলেগেছ

নিচেকতা েঘাষ

যিদ জানেতম a ন িদেল নয়ন

েহমn মুেখাপাধ ায়

যখন জেমেছ েমঘ আকােশ

েহমn মুেখাপাধ ায়

যাবার আেগ িকছু বেল েগেল না

েহমn মুেখাপাধ ায়

িদন চেল যায় সবi বদলায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

তুিম িক েয বল বুিঝ না

েহমn মুেখাপাধ ায়

তুিম েকঁেদ েকঁেদ ঘুিমেয় পেড়ছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

আিম েতা রiলাম

নিচেকতা েঘাষ

indাণী ভ াচায

1976

েতামার েচােখর জেল

নিচেকতা েঘাষ

indাণী ভ াচায

S/SLDE
105

তুিম eখন aেনক দূের বেস

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

aেনক রাত িঝমােনা চাঁদ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

গভীর রােত হঠাৎ েজেগ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েসi েস ফুেলর গn

????

????

aেনক বােরর

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

কােট না সময় যখন (both sides)

িভ বালসারা

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE
3142

1976

aসীমা ভ াচায

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE

1976

(সহঃ

াবnী মজুমদার)

sেpর েদশ (both sides)

1971
1971
1971
1972
1972

45GE25507

1973
1973

45GE25485

1974

1976

(সহঃ aসীমা ভ াচায)

3123

oেগা েমঘ তুিম uেড় যাo

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম ভাবিছলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েকন ডাকেল আমায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

কত কথা িছল মেন

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

eমন িকছু শb িদেত পােরা

েহমn মুেখাপাধ ায়

ফুিরেয় যাoয়া িদেনর আঁচল ধের

েহমn মুেখাপাধ ায়

তুিম চেল েগছ েকu েনi

েহমn মুেখাপাধ ায়

আমার e ভালবাসা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েকu জােন না eক uদাসী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েতামার েচােখর

েহমn মুেখাপাধ ায়

েক জােগ

েহমn মুেখাপাধ ায়

সজনীকাn দাস

িলেজ aফ েgারী (2-ভল)

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

aবাক পৃিথবী

SEDE
3128

1977

ECSD
2578

1978

1979

সুকাn ভ াচায

িবেdাহ আজ
রানার
পাlকীর গান
গাঁেয়র বধূ
িঠকানা
আিম ঝেরর কােছ
পথ হারােবা বেলi eবার
duরn ঘুিণর
িধতাং িধতাং েবােল
পরেদশী েকাথা যাo

েহমn মুেখাপাধ ায়

হীেরন বসু, েগৗরীpসn

আহা আসেব না তা ,

aনুপম ঘটক

মজুমদার, aলকা uিকল,

হংস িমথুন

S/33 ESX
4260

1980

S/SWDE
3160

1980

S/SWDE
3176

1980

মুকল
ু দt iত ািদ

যতিদন তারা jিলেব
আকাশ মািট oi ঘুমায়
uকনা শাখার পাতা
িpয়ার েpেমর িলিপ
কথা কেয়ানাক uধু
ঘুম েনi েকন েচােখ
তুিম েতা যােবi eকিদন

েহমn মুেখাপাধ ায়

আবার েয েদখা হল

েহমn মুেখাপাধ ায়

িক কের eকলা থাকেব

েহমn মুেখাপাধ ায়

তুিম যােবi চেল আিম জানতাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

1980

eমন কের নদীর জেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

eত েবলা হেয় েগল

েহমn মুেখাপাধ ায়

আর দূর েনi

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

eখেনা আমার মেন

সিলল েচৗধুরী

সুকাn ভ াচায

হােত েমােদর েক েদেব

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

e জীবন েবশ চলেছ

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

oi দূের েচনা সুের

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

েবশ তেব oi কথা থাক

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

eকটা কথা মেন েজেনা

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

েযেত েযেত পথ ভুেলিছ

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

চুপ কের রiেল েকন

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

আর িকছু না

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

ঝাপসা হেয় আসেছ kেম

েহমn মুেখাপাধ ায়

কুমদ
ু র ন মিlক

দীন পlীর েমেঠা গান

েহমn মুেখাপাধ ায়

কুমদ
ু র ন মিlক

মruেত মনসা েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

হীেরন বসু

বnু তুিম িক সn ার েকান তারা

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকল
ু দt

নাম তার েমাছা েগল না

েহমn মুেখাপাধ ায়

িম ু দাসgup

ভাবনার পানসীেত মন চেল েভেস

েহমn মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

যখন মেনর েমঘ বৃি ঝরায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

eকা eক চািরিদেক uধু eকা

েগৗতম মুেখাপাধ ায়

েগৗতম মুেখাপাধ ায়

িকেস েতামার যাতনা

েগৗতম মুেখাপাধ ায়

েগৗতম মুেখাপাধ ায়

S/45 NLP
2044

1981

S/SEDE
3180

1982

ECSD
42517

1983

S/SEDE
3183

1983

S/SEDE
3190

1984

(রবীndনােথর pিত)

পলাতক??

বাংলা চলিcেt েহমn মুেখাপাধ ােয়র গান
চলিct

বৎসর

েরকড নং গােনর pথম ছt

রাজকুমােরর

1940

GE 2558

জােগা pথম pণয়

সুরকার

গীিতকার

শচীন েদব বমণ o

aজয় ভ াচায

িনবাসন
িনমাi সn াস

1941

GE 2559
GE 2560

মািটর ঘর

1944

N 27455

বnু ের তুিম eেল

হিরpসn দাস

pভু েদখা দাo

হিরpসn দাস

aজয় ভ াচায

কাঁহা কানু কিহ

হিরpসn দাস

aজয় ভ াচায

িবজুরী চমেক

হিরpসn দাস

aজয় ভ াচায

েকমেন রািখ

হিরpসn দাস

aজয় ভ াচায

ভালবাসােত বাসা েমােদর (সে

শচীন েদব বমণ

ৈশেলন রায়

িক নােম ডািকব তাের

শচীন েদব বমণ

ৈশেলন রায়

যত েচেয় েদিখ তাের

শচীন েদব বমণ

ৈশেলন রায়

aজানা মিহলা িশlী)
N 27454
চাঁেদর কল

1944

N 27462

চাoয়ার েস গান েস গান

সুবল দাসgup

ৈশেলন রায়

সn া

1944

GE 2730

সময়টা নয় েজেনা মn (সহঃ

িহমাংu দt

ৈশেলন রায়

ধরা িদেয় যায়

িহমাংu দt

ৈশেলন রায়

িpয় বেল যায়

িহমাংu দt

ৈশেলন রায়

খাঁচার পাখী

িগরীন চkবতী

েমািহনী েচৗধুরী

িগরীন চkবতী

েমািহনী েচৗধুরী

েফেল আসা িদনguিল েমার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

েতামাের ভুিলয়া আপনাের িছনু

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ei আঁধাের নাi পথ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

যােদর েদেখ না েকহ

দিkণা েমাহন

সn া মুেখাপাধ ায়)
GE 2731
aিভনয় নয়

1945

GE 2776

(সে

aজানা মিহলা িশlী)

েচােখ েচােখ রািখ
(সে
সাত নmর

1947

N 27592

বাড়ী

aজানা মিহলা িশlী)

ভুেল
পূবরাগ

1947

GE 7075

ei দিখন হাoয়া (সহঃ েবলা
মুেখাপাধ ায়)

পেথর দাবী

1947

GE 2767

ঠাকুর
ঝেড়র পের
ী তুলসীদাস

1947

GE 7083

েয রয় িহয়ার মােঝ

aিনল বাগচী

তিড়ৎ েঘাষ

1947

P 10726

দীপ িশখা সম (সহঃ সািবtী েঘাষ) aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

H 1484

চেল চিল পেথ পেথ (সহঃ aপেরশ

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

o িমনিত সরকার)
VE 2573

সাcা কেহ েতা মাের লা ঠা

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

VE 2574

রাম জী রাম জী

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

আিম তনু চnন বাঁিট

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

মেন িক পেড় না িpয়

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

VE 2571

িলিখনু েয িলিপখািন (dui ভাগ)

aনুপম ঘটক

হীেরন বসু

GE 7729

আিজ েতামার দাruণ, সহঃ

িগরীন চkবতী

সুেবাধ পুরকায়s

কাশী করবট েলতা হ ায়(সহঃ
সািবtী েঘাষ)
VE 2572

স ার
শ রনাথ

1948

রাধারাণী েদবী

েবদরদী সাকী েগা, সহঃ রাধারাণী

িগরীন চkবতী

সুেবাধ পুরকায়s

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

েমািহনী েচৗধুরী

রাiচাঁদ বড়াল

pচিলত

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকn
ু দাস

ajানতমঃ িবduরকািরণী

েহমn মুেখাপাধ ায়

তিড়ৎ কুমার েঘাষ

sরেণর ei বালুকােবলায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

তিড়ৎকুমার েঘাষ

কমল দাশgup

pণব রায়

oের aবুঝ েতার ভাঙা নীেড়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

sপন পাের কুhu েককার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েদবী
িবশ বছর

1948

GE 7278

আেগ
a নগড়

মায়াজাল বুনেছ মেন, সহঃ সুতপা
সরকার

1948

GE 2556

রামধুন, সহঃ সn া মুেখাঃ, ভারতী
েদবী

ভুিল নাi

1948

GE 7377

সাবধান সাবধান (সহঃ েদবbত
িব াস o সমেরশ রায়)

িpয়তমা

1949

GE 7268

(েরিডoর গান)
পdা pমtা

1949

oের o পdা েমােদর মা, সহঃ

নদী
aনুরাধা

ধন য়, সমেরশ, শচীন gup
1949

GE 7558

o কল ী চাঁদ (সহিশlী কল াণী
দাস)

sামী

1949

GE 7648

িবduষী ভাযা

1949

GE 7529

duঃখ যাtীর ঘুিচেব রািt

রবীন চে াপাধ ায়

ৈশেলন রায়

সnীপন

1949

GE 7502

জাগ আলসশয়নিবলg

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

1950

GE 7676

oের পিথক

সত েদব েচৗধুরী

রামকৃ

চn

নীল সরসীেত আজ

সত েদব েচৗধুরী

রামকৃ

চn

পাঠশালা
বীেরশ
লািহড়ী
aপবাদ

1950

GE 7759

েশান তেব বিল আজ

রামচnd পাল

পুলক বেn াপাধ ায়

েশষেবশ

1950

GE 2581

চাঁদ জােগ বাতায়েন

ৈশেলন রায়

pণব রায়

মাiেকল

1950

GE 7774

তুিম েয আমার কিবতা

েগােপন মিlক

pণব রায়

1951

GE 7662

হােতর িশকল খুেলi যিদ

েহমn মুেখাপাধ ায়

তিড়ৎকুমার েঘাষ

oi ক কময় বnুর পথ সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

তিড়ৎকুমার েঘাষ

রবীন চে াপাধ ায়

েগািবn চkবতী

ভালবাসার পরশমিণ

রবীন চে াপাধ ায়

ৈশেলন রায়

ফুল হােস আর েচেয় েদিখ

রবীন চে াপাধ ায়

ৈশেলন রায়

মধুসূদন
িবয়ািlশ

aনুেlিখত মিহলা িশlী
রtদীপ

1951

GE 7879

eক েয িছল রাজার কুমার (সহঃ
সুpীিত েঘাষ)

সহযাtী

1951

GE 7890

আনnমঠ

1952

মিnর

1952

GE 7057

গহন রােতর eকা পাখী

কালীপদ েসন

িবমল চnd েঘাষ

ঢুিল

1954

GE30280

o আমার বাঙলা মা েগা

রােজন সরকার

নারায়ণ গে াপাধ ায়

জীবন েয ের sp মায়া

রােজন সরকার

িবমল েঘাষ

পথ হারা মন হায়

পিবt চে াপাধ ায়

ৈশেলন রায়

বnন কর kয়

পিবt চে াপাধ ায়

ৈশেলন রায়

আtদশন

1955

জয় জগদীশ হের (সহঃ গীতা রায়)

GE30309

o আমার

1955

GE30402

ভূত আমার পুত

aপেরশ লািহড়ী

pচিলত

1955

GE30379

oi রাজার duলালী সীতা

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

আকাশ পৃিথবী েশােন

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

েদেশর মািট
চndনাথ
ঝেড়র পের

1955

GE 7083

েয রয় িহয়ার মােঝ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

শাপেমাচন

1955

GE30288

সুেরর আকােশ তুিম েয েগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

ঝড় uেঠেছ বাuল বাতাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

েশান বnু েশান

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

বেস আিছ পথ েচেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

uকতারা
GE30289
aসমাp

1956

GE30324

কাnেদা েকন মন ের

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

মা

1956

N 76040

ঝিরেছ বাদল

িনমল ভ াচায

aিনল ভ াচায

দােনর মযাদা

1956

N 76041

চাঁদ জাগা রাত

েগােপন মিlক

aruণ ভ াচায

িtযামা

1956

সীতারাম ম ায়

নিচেকতা েঘাষ

তুলসীদাস

জল িবেন কুমুদ

নিচেকতা েঘাষ

তুলসীদাস

আমার আকাশ েমঘলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল চnd েঘাষ

পথ হারােনা েতপাnের

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল চnd েঘাষ

GE30341

o বাঁশীেত ডােক েস

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30342

ীরাম কেহন সীতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ভুেপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

েশষ পিরচয়
সূযমুখী
কিড় o

1956
1956
1957

GE30351

GE30382

েকামল

যায় িদন যায়(সহঃ ভুেপন
হাজািরকা)

জীবন তৃ া

1957

GE30388

সত ম িশবম সুnরম েহ তুিম

ভূেপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

তােসর ঘর

1957

GE30367

শূেন ডানা েমেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল চnd েঘাষ

তমসা

1957

rপ লািগ আঁিখ ঝুের (সহঃ সn া

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

মুেখাপাধ ায়)
হারােনা সুর

1957

GE30372

আজ duজনার duিট পথ oেগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

পৃিথবী

1957

N 76045

নীলামবালা ছ আনা

নিচেকতা েঘাষ

িবধায়ক ভ াচায

GE30362

ঘেরর বাঁধন েছেড়i যিদ

নিচেকতা েঘাষ

িবমল চnd েঘাষ

দূেরর মানুষ কােছ eস

নিচেকতা েঘাষ

িবধায়ক ভ াচায

ভগবান ei duিনয়ায়(সহঃ লতা

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

মন মািঝ েতার ৈবঠা েন ের

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

N 76076

ভাঙ ের ভাঙ পাথর ভাঙ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30411

নীড় েছাট kিত েনi (সহঃ গীতা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

সূয েডাবার পালা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

েস িদন েয গান আিম

নিচেকতা েঘাষ

শ ামল gup

চাঁদ জােগ বাতায়েন

নিচেকতা েঘাষ

শ ামল gup

আমাের চায়
বড় মা

1957

GE30353

মে শকর)
indাণী

1958

দt)
েচনা মুখ

1958

GE30472

eিট েশষেবশ (1950)
েত আেছ

নীল

1958

GE30417

আকােশর

নীল আকােশর নীেচ oi পৃিথবী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

o নদীের eকিট কথা uধাi uধু

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

মালতী মের কের আজ কানাকািন

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

েমৗ বেন আজ েমৗ জেমেছ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

eকদা eক বােঘর গলায়

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

নীেচ
বnু
রাজধানী

1958

GE30392

1958

েথেক
বৃnাবন লীলা

1958

GE30398

গরজত ঘন(সহঃ ধন য়)

রথীন েঘাষ

sামী সত ানn

মruতীথ

1958

GE30406

পেথর kািn ভুেল (েকারাস সহঃ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামার ভুবেন মা েগা eত পাপ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সবস বুিdrেপণ (েকারাস সহঃ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

েহ চndচূড় (েকারাস সহঃ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

েদবী pপণীিত হের pসীদ

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

N 76062

মুেছ যাoয়া িদন guিল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

N 76064

মুেছ যাoয়া িদন guিল SAD

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

N 76074

েতামার রীিত ঐ জানােলা (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িহিজ িবিজ সুের িঝঁিঝ

রােজন সরকার

েগৗরীpসn মজুমদার

আমায় কৃপা কর েহ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সূপনখার নাক কাটা যায়

aমল মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

eক েয িছল du ু েছেল

aমল মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30436

uধু আঁধার ধুধু আঁধার

aমল মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GH30450

যিদ েকানিদন ঝরা বকুেলর গেn

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েসi pথম েদখার রােত

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eেসিছ ভাi ভেবর iি শেন

নিচেকতা েঘাষ

aরিবn মুেখাপাধ ায়

eত েয বুিঝেত চাi

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িহংলাজ
GE30407

লুেকাচুির

1958

ruমা guহঠাকুরতা)
েসানার কািঠ

1958

GE30390

িশকার
aবাক পৃিথবী

indধনু

1959

1959

GE30434

িকছুkণ

1959

েসানার হিরণ

1959

চাoয়া পাoয়া

1959

GE30419

যিদ ভােবা eেতা েখলাঘর

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

জল জ ল

1959

GE30420

eত ফুল ফুেটেছ েগৗরীচাঁপার বেন

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

আিম যাের sপন েদিখ েস িক

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE30431

জnাnর

1959

GE30420

ছায়াটুকু েরেখ pদীপ হল েয mান

সেরাজ কুশারী

পুলক বেn াপাধ ায়

দীপ েjেল

1959

GE30424

ei রাত েতামার আমার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1959

N 76083

আজেক সাদা কালেক কােলা

নিচেকতা েঘাষ

শ ামল gup

1959

GE30438

ei েবশ ভাল

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30437

েতামােদর নতুন কুঁিড়র

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

ক রেয়েছন কলকাতা েত

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার e হিরদােসর বুলবুল ভাজা

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

যাi
েদড়েশা
েখাকার কা
পােসানাল
a ািস া
বাড়ী েথেক
পািলেয়

1959

N 76099

েযৗতুক

1959

GE30409

মেনর কথািট oেগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ei েয পেথর ei েদখা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আঁধােরর আেছ ভাষা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েখলাঘর

1959

ঠাকুর হিরদাস

1959

GE30422

েতর মােস গভবাস

aিনল বাগচী

শ ামল gup

রােতর

1959

GE30428

আেলােত তুিম মধুর

িভ বালসারা

পুলক বেn াপাধ ায়

1959

N 76092

কািnলাম আিম

নিচেকতা েঘাষ

পিবt চে াপাধ ায়

1960

GE30441

িব ুিpয়া েগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

নবল িকেশারী েগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সারািট িদন ধের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আেরা কােছ eস

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েপেয়িছ পরশ মািণক

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

হায় হাঁপায় েয হাপর

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িশয়ালদার বাড়ীটা েদেখছ?

নিচেকতা েঘাষ

িবধায়ক ভ াচায

GE30452

পৃিথবীর গান আকাশ িক মেন রােখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

GE30453

ললােট েতামার জেয়র িতলক

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবমল েঘাষ

সুেখর সায়ের duখ uপিজল

রাiচাঁদ বড়াল

aিমতাভ েচৗধুরী

বঁধু তুিম েয আমার pাণ

রাiচাঁদ বড়াল

চ ীদাস

আহা ৈহমবতী িশব েসাহাগী

রাiচাঁদ বড়াল

aিমতাভ েচৗধুরী

হির েহ আমার e পাগলা তরী

রথীন েঘাষ

sামী সত ানn

হােত যার শ

হীেরন েঘাষ, ভী

শিk চে াপাধ ায়

anকাের
িনধািরত
িশlীর
aনুপিsিতেত
কুহক

GE30442
GE30443
kুধা

1960

গরীেবর েমেয়

1960

আঁকা
নতুন ফসল

1960

নেদর িনমাi

1960

িরkা

1960

N77017

N 77006

বলয়

েদব চে াপাধ ায়
ৈtল

sামী

মায়ামৃগ

1960
1960

GE30435

ei আেছ ei নাi

aিনল বাগচী

শ ামল gup

oের েশান েশান েগেরাবাজ

মানেবnd

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
েশষ পযn

sরিলিপ

1960

1960

GE30458

ei েমঘলা িদেন eকলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30457

ei বালুকা েবলায় আিম িলেখিছনু

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েকন দূের থাক uধু আড়াল রাখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

N 77024

দয়াল ের কত লীলা জান

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

N 77028

েয বাঁশী েভেঙ েগেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30466

তাের aনুনয় কের বেলিছ

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

uন বরনারী

1960

েখাকাবাবুর

1960

তার an নাi েগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

1960

বnু আমার পরাণ বnু আমার (eক

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

নিচেকতা েঘাষ

েpেমnd িমt

pত াবতন
বাiেশ

াবণ

লাiেনর গান)
হাত বাড়া-

1960

GE30449

শহের সবi িবকায়

েলi বnু
হাঁসুলী বাঁেকর

1960

GE30505

শরীর খানা গেড়া

নিচেকতা েঘাষ

েpেমnd িমt

হাঁসুলী বাঁেকর কথা বলব কাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

তারাশ র

uপকথা

বেn াপাধ ায়
ভাi ের আেলার তের ভাবনা

েহমn মুেখাপাধ ায়

তারাশ র
বেn াপাধ ায়

GE30506

আমার িবেয় েযমন েতমন (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

েবলা মুেখাপাধ ায়)
GE30507

েগাপন মেনর কথা (সহঃ েদবbত

েহমn মুেখাপাধ ায়

তারাশ র
বেn াপাধ ায়

িব াস)
েজার পােয় চিলব

তারাশ র

েহমn মুেখাপাধ ায়

তারাশ র
বেn াপাধ ায়

আশায় বাঁিধনু

1961

GE30488

oের মন েকান েদেশেত

িভ বালসারা

েগৗরীpসn মজুমদার

aিg সংsার

1961

GE30471

ei সn ায় েসi পাn

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

কা নমূল

1961

GE30483

দয়াল guru েগা

িনমেলnু েচৗধুরী

েহমা

িব াস

িনত হেত লীলা হল

িনমেলnু েচৗধুরী

েহমা

িব াস

নব যুেগর ভব বাবু (েকারাস)

িনমেলnু েচৗধুরী

েহমা

িব াস

তাের বেল িদo েস েযন আেসনা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

oেগা যা েপেয়িছ েসiটুকুেতi

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার জীবেনর eত খুশী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

গােঙ েঢu েখিলয়া যায় (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ঘর

dui ভাi

1961

GE30490
GE30491

গীতা দt)
িবষকন া

1961

GE30465

েমেঘর sপন েদিখ মruেত বাঁিধয়া

েগােপন মিlক

pণব রায়

প িতলক

1961

N 77020

েদেখিছ uেনিছ যা

সুধীন দাসgup

পিবt িমt

মধ রােতর

1961

GE30463

আহা আকােশ আজ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30464

আিম িহসাব িমলােত পািরিন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30634

ei পথ যিদ না েশষ হয় (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

তুিম কখন eেস েয চেল েগছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30445

মন কালী ধন কালী

aিনল বাগচী

কমলাকাn

GE30446

আনnময়ী মা েগা

aিনল বাগচী

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30477

o ময়না কথা কo

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30481

কাজল কাজল েচােখ oi(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

রঙ েবরেঙর তামাশা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

তারা
সpপদী

1961

সn া মুেখাপাধ ায়)
সাধক

1961

কমলাকাn
সাথীহারা

1961

গীতা দt)
GE30480

সাথী ের আজ েপলাম কােছ(সহঃ
েকারাস)

sয়ংবরা

1961

GE30482

পৃিথবীেত যারা েকানিদনo

রিবশ র

শ ামল gup

aিgিশখা

1962

GE30508

আিম আজ নতুন আিম

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

aিভসািরকা

1962

GE30520

e পথ ফুরােব েকান pােত

রবীন চে াপাধ ায়

শ ামল gup

aতল জেলর

1962

GE30502

eিক চ লতা জােগ আমার pােণ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1962

GE30515

o েশান ের আমার মন মািঝ

েহমn মুেখাপাধ ায়

শরত পি ত

আhান
দাদাঠাকুর

(দাদাঠাকুর)
GE30503

েভাট িদেয় যা আয় েভাটার আয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

শরত পি ত
(দাদাঠাকুর)

নবিদগn
মায়ার সংসার

1962
1962

GE30534

oi ফাguন েজেগ

GE30533
GE30518

াবেণ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

নতুন িদেনর নতুন আেলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার pভাত মধুর হল(সহঃ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

o দয়াল েতামার an পাoয়া ভার

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE30516

ঘুম যায় oi চাঁদ েমঘপরীেদর

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE30517

জীবনটা ভাi েরেলর গাড়ী(সহঃ

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

pিতমা বেn াপাধ ায়)

pিতমা বেn াপাধ ায়)
ঘুম যায় oi চাঁদ েমঘপরী েদর
সােথ (সহঃ pিতমা বেn াপাধ ায়)
রায় বাহাduর

1962

GE30467

যায় িদন eমিন যিদ

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

GE30468

রাত কুেহলী ছড়ােনা

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

GE30469

oেগা েক ডােকা আমায়

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

GE30512

যা খুশী করনা

রথীন েঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

েশষ িচh

1962

আguন

1962

ন তাত না মাত সহঃ েকারাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

শ রাচায

আমার েদশ

1962

ব থ pােণর আবজনা সহঃ েকারাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

সূযতপা

1962

GE30615

সব িকছু েবাঝােনা িক যায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30614

েক যািব েক যািব ের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30414

তুিম েতা জান না

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30413

oরা েতােদর গােয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহাক না আকাশ েমঘলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সূযেতারণ

হািস uধু হািস

1962

1962

GE30549

বnু আমার মেন duঃখ

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

1963

GE30532

মধুর মধুর sৃিতguেলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30535

বড় eকা লােগ আিম বড় eকা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30526

েয আেছ দাঁড়ােয় dাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

নয়
eক টুকেরা
আguন
সৎভাi

1963

GE30465

িবিধ েতামার duিনয়ায়

আিল আকবর খান

পুলক বেn াপাধ ায়

কা নকন া

1963

GE30555

oের শ ামেক েতারা বেল েদ

িভ বালসারা

শ ামল gup

ছkা পা া

1963

GE30492

ei duিনয়ার দাবার ছেক

হীেরন েঘাষ

শিk চে াপাধ ায়

িtধারা

1963

GE30538

েচােখ মুেখ du িু ম (সহঃ সn া

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

মুেখাপাধ ায়)
GE30539

েতামার পথ েচেয়

dui বাড়ী

1963

GE30529

েবশ েতা না হয় যােব

কালীপদ েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30528

oi du ু েচােখর িমি (সহঃ সn া

কালীপদ েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

মুেখাপাধ ায়)
বাদশা

1963

GE30530

সীমাহীন পেথ

কালীপদ েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30548

ei মজার মজার েভলিক ভারী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eস ধীের ধীের eস

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আর কত েনভা দীপ jািল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eখােন সবi ভাল (সহঃ েকারাস)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

(সহঃ রাণু মুেখাপাধ ায়)
বণেচারা

1963

GE30522

oের বাতাস ফুল শাখােত(সহঃ
সn া মুেখাপাধ ায়)

GE30521
েশষ a

1963

GE30537

আিম েতা জািন তুিম ei পথ

পিবt চে াপাধ ায়

শ ামল gup

হাi হীল

1963

GE30524

মিlকা o মিlকা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30525

ei ছেn ছেn ভরা (সহঃ সn া

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

মুেখাপাধ ায়)
পলাতক

1963

GE30523

েতামার মুেখর পােন েচেয়িছলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30540

জীবনপুেরর পিথক ের ভাi

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

েদাষ িদo না আমায় বnু

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আহা কৃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আহাের িবিধেগা েতার (েকারাস)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সখী েহ আমার jের a

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

েঢর হেয়েছ বড়াi যাdu

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

গাড়ী নেড় না চেড় না

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

GE30541

কােলা
jেরা

aশাn ঘুিণ

1964

GE30560

আমার নতুন গােনর জnিতিথ

রােজন সরকার

েগৗরীpসn মজুমদার

aিgবন া

1964

GE30567

েমেঘ ঢাকা চাঁদ বুিঝ তুিম

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

তুিম েয েভােরর সুের

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30568

ভালবাসা বুিঝ আেলয়া

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

কাঁটা তার

1964

GE30472

েস িদন েয গান আিম

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

কি পাথর

1964

GE30562

eমিন কেরi েযন

মানেবnd

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
েগাধুিল

1964

GE30566

আহা পথ িগেয়েছ aেনক দূর

েবলায়

মানেবnd

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
েগাধুিলেবলায় িক জািন

মানেবnd

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
ei না জেলর আরিশেত

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়

বাবু দােরাগাজী

মানেবnd
মুেখাপাধ ায়

বাবুল েমারা ৈনহর ছুটিহ যায়

মানেবnd

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
জীবন কািহনী

1964

GE30561

আিম েতামার মােঝ েপলাম

pবীর মজুমদার

পুলক বেn াপাধ ায়

জয়া

1964

GE30394

নবমী িনিশের েতার দয়া নাi

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30395

েকন েযেত েগেল যাoয়া হয় না

রবীন চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30574

aেনক েদােষ েদাষী হেল

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

GE30573

o ভগবান ruিট দাo (সহঃ pিতমা

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

তারায় তারায় jলুক বািত

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eতিদন পের তুিম

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30565

কত আশা িনেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30564

o আমার হঠাৎ পাoয়া আেলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

aruনদীর সুদূর পাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

মেন হয় েযন েপিরেয় eলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

আজ রােত ঘুিমেয় পেড়া না

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আমরা শপথ িনলাম (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

দীপ েনেভ

1964

নাi

বেn াঃ o সুিমtা েসন)
ei duিনয়ার হােট (সহঃ সn া
মুেখাপাধ ায়)
িবভাস
sগ হেত

1964
1964

িবদায়
pিতিনিধ
pভােতর রঙ

GE30554

1964
1964

GE30539

aমল মুেখাঃ, aন ান )
িসঁduের েমঘ

1964

েকন েচােখর জেল িভিজেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

আেরাহী

1964

েতামােরi ভােলােবেসিছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িdেজndলাল রায়

পরেদশী েকাথা যাo (সুরঃ সুবল

েহমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

েহ েমার িচt পুণ তীেথ (আংিশক)

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

দাশgup, যখন আধুিনক েরকড হয়)
নতুন তীথ

1964

সূযিশখা

1964

GE30546

আিম িpয়াের েপেয়িছ কােছ

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আেলার

1965

GE30585

কি ৎ ক

েহমn মুেখাপাধ ায়

কািলদাস(েমঘduত)

িবdu তং লিলতা বিনতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

কািলদাস(েমঘduত)

শৃ ntu িবে

েহমn মুেখাপাধ ায়

uপিনষদ

িহর েয় ন পেt েযন

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

oঁ মন bতেত

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

আেলােকর ei ঝণাধারায় (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

pা েন েমার িশরীষ শাখায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

মেন িক িdধা েরেখ েগেল (আংিশক)

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

িপপাসা

িবরহguণ
aমৃতস পুtা

েকারাস)
eকটুকু েছাঁয়া

1965

GE30624

লােগ

কাল তুিম

dusর পারাবার েপিরেয় (সহঃ
িকেশার কুমার)

1965

GE30662

যাi চেল যাi

utমকুমার

পুলক বেn াপাধ ায়

1965

GE30613

চুপ চুপ চুপ (সহঃ সn া

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

আেলয়া
guলেমাহর

মুেখাপাধ ায় o নীিলমা বেnাঃ)

তাপসী

GE30612

িনঝুম িনশীেথ

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

1965

GE30619

েসলাম পৃিথবী

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

1965

GE30593

েতামােদর sগ েস েতা

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামােদর sগ েস েতা (সহঃ

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

eকটুকু বাসা
তৃ া

শ ামল িমt)
মিণহার

1965

GE30629

িনঝুম সn ায় পাn পাখীরা

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

GE30633

েক েযন েগা েডেকেছ আমায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

(সহঃ লতা মে শকর)
TAEC4013 সব কথা বলা হল
GE30630
আিম হেত পািরিন আকাশ
মহালg

1965

েক েযন েগা েডেকেছ আমায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

GE30599

eেনিছ িচিড়য়াখানা

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30600

বnুের কােরা পি েম (সমেবত)

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

সুশাn শা

1965

GE30485

সজনী েলা েদেখ যা

সুধীন দাসgup

েগৗরীpসn মজুমদার

aভয়া o

1966

GE30609

ei নদী বেয় যায়(সহিশlী

পিবt চে াপাধ ায়

শ ামল gup

aিভিজত

িশবদাস

বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

aিভিজত

িশবদাস

বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

ীকাn
aru িদেয়

আরিত মুেখাপাধ ায়)
1966

GE30659

eকিট পাখীর eতটুকু বাসা

েলখা
o আকাশ rপালী চাঁদ
গৃহ সnােন

1966

GE30646

আঁধার তুিম বল

aমল মুেখাপাধ ায়

পিবt িমt

পািড়

1966

GE30657

বnুের েকমন কের

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

লবকুশ

1966

পা েবর

1966

GE30636

সেত র লািগ

ঘ াশালা

েগৗরীpসn মজুমদার

1966

GE30610

ei মহান তীেথ পুণ aনেল

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

আকাশ কাঁেদ anকাের

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

o ভগবান ruিট দাo

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

oেগা মায়ািবনী েলন

aনল চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

ক o o o o েদেখ যা

রবীন চে াপাধ ায়

pণব রায়

pণাম েতামায় কিরব ভিkভের

ীকাn

েগাপাল দাশgup

বনবাস
িদনােnর
আেলা
মায়ািবনী

1966

GE30618

েলন
গৃহদাহ

1967

নািয়কা

1967

GH 30663

ei পূিণমা রাত

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

1967

GE30677

নতুন নতুন রঙ ধেরেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

o আকাশ েসানা েসানা

েহমn মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

N77086

িদেয় েগিছ সবi

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

N77085

চndাবলী আিজ েছািড় েদহ েমাির

কালীপদ েসন

িশবদাস

সংবাদ
aজানা শপথ
েকদার রাজা

1967

(সহঃ আরিত মুেখাপাধ ায়)

বেn াপাধ ায়

েখয়া

1967

N77094

িবিধের oi েখয়া বাiব কত আর

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

(সহঃ শ ামল িমt)
বািলকা বধূ

1967

N77093

িবিধের oi েখয়া বাiব কত আর

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30654

লাগ লাগ লাগ রেঙর েভলিক লাগ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30655

আিম কুসুম তুিলয়া (সহঃ বাণী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

ছলিক ছলিক মন

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

সুখ নােম uক পাখী

েহমn মুেখাপাধ ায়

শ াম চkবতী

পেথর েশষ েকাথায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

সুখ নােম uক পাখী (সহঃ রাণু

েহমn মুেখাপাধ ায়

শ াম চkবতী

িহসাব িমলােত িগেয় েদিখ

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

আেজা hদয় আমার পথ েচেয়

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30688

o রােধ তুi থমেক েগিল েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

GE30686

যখন ডাকেলা বাঁশী তখন রাধা

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

GE30640

sp জাগােনা রাত মাধুরী ছড়ায়

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ei জীবেনর রঙ যিদ বদলায়

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েয আমার মন িনেয়েছ

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েমার িমলন িপয়াসী মন

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

যাবার েবলায় িপছু েথেক ডাক

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আহা pজাপিত সকােল আেলায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

TAE 4028

চ ল মন আনমনা হয়(সহঃ লতা)

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

দাশgup)
GE30653

uক বেল শারী ের েকন(সহঃ েবলা
মুেখাপাধ ায়)
ভজ েগৗরা

du ু pজাপিত

1967

N77091

কহ েগৗরা

মুেখাপাধ ায়)
বালুচরী
বািঘনী
uধু eকিট

1967
1967
1967

GE30679

বছর
GE30641
aিdতীয়া

1968

TAE 4025

েচৗর ী

1968

GE30697

কােছ রেব কােছ রেব

aসীমা ভ াচায

িমlু েঘাষ

েছা িজjাসা

1968

GE30692

ei সমেয়র ভাগীরথী যায় বেয়

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

চাঁেদ বুিঝ লাগেলা gহণ

েহমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

জােগা রাi কমিলনী

েহমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

যায় (সহঃ সমেরশ, িচt)
GE30691

ei সমেয়র ভাগীরথী যায় বেয়
যায় (সহঃ সমেরশ, িচt)

পিরণীতা
পেথ হল

1968

GE30705

1968

GE30639

চল চল েমারা চেল যাi

িভ বালসারা

েগৗরীpসn মজুমদার

িববাহ িব াট

1968

N 77133

না না না, e মন মােন না েকন

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

িবয়ািlশ

1968

GE 7762

হােতর িশকল খুেল (সহঃ রtা

েহমn মুেখাপাধ ায়

তিড়ত কুমার েঘাষ

কার কথা েভেব েভেব

সুধীন দাসgup

সুবীর হাজরা

আজo মেন পেড় বাের বাের

সুধীন দাসgup

সুবীর হাজরা

েদখা

েঘাষাল)
িশলািলিপ

1968

N 77029

সবরমতী

1968

প শর

1968

পিরেশাধ

1968

জীবন স ীত

1968

েশান েগা সজনী

েগােপন মিlক

েগৗরীpসn মজুমদার

িক গভীর বাণী

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

JNG 6223

েতামার মন হারােলা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30693

েকu েদয়িনেকা uলু

েহমn মুেখাপাধ ায়

সুভাষ মুেখাপাধ ায়

জীবেনর ঘুরপােক ঘুরেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

সুনীলবরণ

জীবেনর যাtায় আিম eক যাtী

েহমn মুেখাপাধ ায়

aরিবn মুেখাপাধ ায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

ৈশেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

sেp েদখা েসi িদন

ৈশেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

তীরভূিম েখাঁেজ নািবক hদয় সমুd

িবজন পাল

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30711

GE30695

(েকারাস)
হংস িমথুন

1968

GE30681

সূেযর মত শা ত েহাক (aন ান
িশlী সহ)

GE30682

আজ কৃ চূড়ার আবীর েমেখ(সহঃ
সn া মুেখাপাধ ায়)
আয় আয় আয় ের(সহঃ মানেবnd
মুেখাপাধ ায়)

pিতদান

1969

GE30673

আজেক আমার সুের সুের (সহঃ
aসীমা ভ াচায)

তীরভূিম

1969

GE30696

সংসাের
duরn চড়াi

1969

N 77129

েয েচােখেত েদেখ আমায়

শ ামল িমt

িবমল েভৗিমক

মায়া

1969

N 77155

ei িক পৃিথবী েসi

aনল চে াপাধ ায়

িশবদাস
বেn াপাধ ায়

কমললতা

েচনা aেচনা
নতুন জীবন

িপতা পুt

1969

1969
1969

1969

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েদখ সখী সািজল নnকুমার

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ভজhuঁ ের মন

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

TAEC
4038

বনসন আoত নnduলাল

রবীন চে াপাধ ায়

pচিলত

নব বৃnাবন নব নব তruগণ

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

TAEC
4037

িহয়া বেল তুিম আমার

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

ei না মাধবীতেল

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আহা ধীের চল ধনী

রবীন চে াপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

TAEC
4031

o আমার েসানা বnু ের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eকi পথ েযন eকিট বাঁেক eেস

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

GE30623

লাজবতী নুপুেরর িরিন িঝিন িঝিন

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম গান েশানােবা

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30624

eমন আিম ঘর েবঁেধিছ

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

45AEC
4010

ei েভােরর আেলায়

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

েতামায় আমায় িমেল

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

রাগ েয েতামার িমি আরo (সহঃ

পিবt চে াপাধ ায়

pণব রায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

N 77139

45AEC
4009
মন িনেয়

1969

45AEC
4034

কুে

জািগল কানু

সn া মুেখাপাধ ায়)
oেগা কাজল নয়না হিরণী

uক সাির

duিট মন

1969

1970

45AEC
4036

ভালেবেস িদগn িদেয়ছ (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

CDNF
142687

আিম পথ েভালা eক পিথক (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

েকন েয েবাঝ না সখী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েমািহনী েচৗধুরী

িক কিহব েpমকথা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েমািহনী েচৗধুরী

িপয়া পদমূেল েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েমািহনী েচৗধুরী

GE30737

েক ডােক আমায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

GE30738

আিম যতi তাের েদিখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

45AEC
4014

আশা েভাঁসেল)
আশা েভাঁসেল)

মুিksান

1970

N 77155

সুেরর আসর েথেক

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

সরsতীর

1970

GE30733

আিম হলাম ------

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

চাi eকটা ---- (সহঃ রাণু

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েযিদন মানুষ গড়া

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

pিতjা

মুেখাপাধ ায়)
শীলা

1970

sণিশখর

1970

নয় মেনর েথেক

?????

?????

1970

তুিম ঝরা সুর েতাল (duিট লাiেনর

েগােপন মিlক

েগৗরীpসn মজুমদার

GE 30739

pা েন
আেলয়ার
আেলা
েদশবnু

গান)
1970

িচtর ন

আিম aকৃিত aধম

রজনীকাn েসন

আমার e েpম তুিম

েদশবnু িচtর ন
দাস

মহাকিব

1970

নূপুর পিরয়া পােয় (মাt িতন

কৃিtবাস
সংসার
ধিন েমেয়

িবজন েঘাষদিsদার

কৃিtবাস

িদন েনi রাত েনi

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

রােতর sপেন কাল (সহঃ আরিত)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

e ব থা িক েয ব থা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

রােধ মনটা েরেখ eিল

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

লাiেনর গান)
1970
1971

GE30677
BOE 1036

মাল দান

1971

BOE 1017

ei েতা ভাল েলেগিছল

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

কুেহলী

1971

BOE 1004

তুিম রেব নীরেব (aংশ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

িনমntণ

1971

BOE 1031

িসংহপৃে ভর কিরেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

িপরীিত বিলয়া eকিট কমল (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

তারা মা মা েগা িসংহপৃে

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

eবার েতার মরা গােঙ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

সাথক জনম আমার (aংশ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

BOE 1042

বেn মাতরম

েহমn মুেখাপাধ ায়

বি মচnd

BOE 1043

o েতার েকােলর েছেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

সুনীল বরণ

BOE 1039

হিরদােসর বুলবুল ভাজা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

তিlতlা িনেয় eবার

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েকারাস)
মহািবpবী

1971

aরিবn

ীমান
পৃ ীরাজ

1971

BOE 1090

নরাধেম সাkাৎ ঈ র েহ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

(েকারাস)
aচনা

1972

BOE 1051

জনম মরণ জীবেনর dui তীের

aজয় দাস

শাnনু চে াপাধ ায়

ছায়াতীর

1972

BOE 1070

rপসী বাঙলার ei পথঘাট

aিভিজত

েগৗরীpসn মজুমদার

বেn াপাধ ায়
েসানার খাঁচা

1972

aিনিnতা

1972

stী

1972

uধু ভালবাসা িদেয়

বীের র সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

েক জােন ক ঘ া

বীের র সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

যাের যা uেড়

বীের র সরকার

সুধীন দাসgup

িদেনর েশেষ ঘুেমর েদেশ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

EMOE
1021
BOE 1094

িখড়িক েথেক িসংহduয়ার

নিচেকতা েঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

সাkী থাকুক ঝরাপাতা

নিচেকতা েঘাষ

পুলক বেn াপাধ ায়

EMOE
1022

হাজার টাকার ঝাড়বািতটা (সহঃ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

EMOE
1050
EMOE
1051

মাnা েদ)
সখী কােলা আমার ভাল লােগ
(সহঃ মাnা েদ)

aিg মর

1973

BOE 1136

জােনায়ার বেনi uধু থােক না

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

নকল েসানা

1973

MOE 1036

eকিদেন হiিন আিম

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

িবষপাথর

1973

BOE 114

oi দূের oi পূেবরi আকােশ

মািনকলাল

pণব বসু

বেn াপাধ ায়
আেলা

1974

BOE 1145

o মন খুঁেজ িফিরস কাের

আঁধাের

মৃণাল

পিবt িমt

বেn াপাধ ায়

শা তী

1974

েকাথায় কতদূর কেব েকানখােন

িহমাংu িব াস

পুলক বেn াপাধ ায়

1974

7EPE
5027
7EPE5013

আেলা o

ৈবঠা চেল ের (সহঃ েকারাস)

িবজন পাল

েবলা পাল

দাবী

1974

7EPE5021

িহিপ িক িবটেল েচনা মুশিকল

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

দাবী

1974

7EPE5022

আের েশান েশান বাবুরা

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

ফুেল রী

1974

EACP
2001

েযoনা দাঁড়াo বnু

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

টাপুর টুপুর বৃি ঝের

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

ফুেল রী ফুেল রী

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আিম েদখেত ভালবািস

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

তুিম শতদল হেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আিম েতামায় কত খুঁিজলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আমার সকল রেসর ধারা (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

মািনকলাল

pণব বসু

ছায়া

িবেকেল

1974

েভােরর ফুল
হািসটুকু থাক
ঠিগনী

আরিত মুেখাপাধ ায়)
1974
1974

7LPE
2001

guru তুিম লািক

বেn াপাধ ায়
েযৗবনসরসী নীের (সহঃ সুশীল

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

বসুমিlক)
সজাruর কাঁটা

1974

BOE 1196

সময় কখন েয

সুধীন দাসgup

পুলক বেn াপাধ ায়

সি নী

1974

eকটু বাতাস িছল

সুধীন দাসgup

পুলক বেn াপাধ ায়

সংসার

1975

7EPE
5023
7EPE
5045

সুজন কা ারী

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE5035

o যিদ রাধাi হল

ৈশেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

িকছু কথা িছল

ৈশেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

kিত িক যিদ েস আর না আেস

ৈশেলন মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7LPE
2009

আিম uিনেত পাiিন তব পদ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সূয oেঠ েরাজ সূয oেঠ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1975

45 N
11028

আয় আয় আসমানী কবুতর

দীপ র চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

মন যাের চায়

1975

o তুi ভািবস না ের

রি ত বসুরায়

সেnাষ সরকার

রাগ aনুরাগ

1975

7EPE
5058
EALP
2003

েসi duিট েচাখ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

o সুnরী তুিম েক তা জািননা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম গান গাi

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েসানার oi আঙিট েথেক

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েখলা আমার ভাঙেব যখন

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

িক গান েশানাব বল (সহঃ ৈহমnী) েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েতামােদর কােছ eেসিছলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম সােহবo নi েগালামo নi

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

ভাগ টা েয িতনেট তােসর েখলা

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

45N11024

পুরােনা েসi িদেনর কথা

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

45N11025

ধনধােন পুে

েহমn মুেখাপাধ ায়

িdেজndলাল রায়

45 NLP
3002

ei েয পথ (সহঃ ৈহমnী)

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

বােজ িরিন িঝিন মধুর সুের

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

ভাল আিছ যিদ বিল তেব েশান

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE
5003

েস ভােব সবুজ পাথর

aিভিজত

পুলক বেn াপাধ ায়

EHX 25
(LP)

মন বেল আিম

তপন িসংহ

তপন িসংহ

মন বেল আিম (সহঃ arunতী

তপন িসংহ

তপন িসংহ

সূেযর রঙ as আকােশ

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার বাবা ভাল িছল

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

কানু ছাড়া েমার বাঁশী নাi

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

িক হেত িগেয় িক হল(সহঃ ৈহমnী

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

সীমােn
েগাধূিল

িনিশমৃগয়া
বাঘবnী

1975

1975

েখলা

িpয় বাnবী

agী র
সানাi

হারােয় খুঁিজ
হারেমািনয়াম

1975

1975
1975

1975
1975

7EPE
5047

o তruণ মজুমদার

িন

(সহঃ aন ান )

ভরা

বেn াপাধ ায়

েদবী)
aসাধারণ

1976

7-LPE
2024

ukা)

eরা eক যুগ
ছুিটর ঘ া

1976
1976

15N11038
7EPE5005

েগালােপর রk মুg েস মনটােক

নিচেকতা েঘাষ

েগৗরীpসn মজুমদার

uদাসী হাoয়া দাo বেল দাo

pবীর মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

oi েমঘ guড় guড় ডাক (েকারাস)

pবীর মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আঁধার জীবনটােক েডেক আিম

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

বিল
জয়

1976

7EPE5058

o আমার েছা বnুরা েশান

আনn মুেখাপাধ ায়

আনn মুেখাপাধ ায়

জীবন মruর

1976

7IPE2020/
7EPE5062

নাচের নাচের ভাi (েকারাস)

তruণ / রি ত

সাধন েচৗধুরী

ruমঝুম ruমঝুম (েকারাস)

তruণ / রি ত

সাধন েচৗধুরী

আজ জীবেনর ঝুলন েখলায়(সহঃ

তruণ / রি ত

সাধন েচৗধুরী

pােn

আরিত মুেখাপাধ ায়)
েনশা

1976

7IPE 2028

o নদীের (সহঃ জয়nী েসন)

িনতাi েগাsামী

িমlু েঘাষ

dui েবান

1976

BOE 1115

জীবেনর েখলােত

মািণকলাল

pণব বসু

বেn াপাধ ায়
িদন আমােদর
নিnতা
pিk

1976
1976
1976

7EPE5073
7IPE 2020
45NLP
3003

ei েতা জীবন

েহমn মুেখাপাধ ায়

যিদ কুমেড়ার মত চােল ধের

েহমn মুেখাপাধ ায়

আজo েতমিন কের

মৃণাল মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

duজেনi পাi েয দাগা

মৃণাল মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

যিদ েকu েডেক বেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িকছু েপলাম েতামাির কােছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামার েচােখর আকাশ নীেল(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

e jালা তারi jালা

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িদন েগেছ রাত েগেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশবদাস

আরিত মুেখাপাধ ায়)
বিhিশখা

1976

েমাহন

1976

বাগােনর

7EPE
5059
7-LPE
2005

েমেয়

বেn াপাধ ায়
আরo কােছ eস eস না (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

আরিত মুেখাপাধ ায়)
সন াসী রাজা

1976

সুদূর

1976

নীহািরকা
ী

ী

1976

মহালkী

মনপাখী

দtা

1976

1976

িশবদাস
বেn াপাধ ায়

EALP
2004
ECLP
3401

কা তব কাnা

নিচেকতা েঘাষ

শ রাচায

তরীর নাম জীবন তরী

মানেবnd

শ ামল gup

7EPE
5074

েকাথায় তুিম েকাথায়

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

eস মা eস মা

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

pণাম সত srিপণী

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

eস মন pণিম েগা (সহঃ আরিত)

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

জািননা েগা সখা েমার

েগৗতম দাশgup

pেসনিজৎ দাশgup

আয় েমার মনপাখী

েগৗতম দাশgup

pেসনিজৎ দাশgup

কথা িছল কত িকছু

েগৗতম দাশgup

pেসনিজৎ দাশgup

যাের যমুনােত েদখলাম সi

েহমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

মন িদতাম না সখী

েহমn মুেখাপাধ ায়

pণব রায়

7EPE
5060

45N11029

মুেখাপাধ ায়

pিতruিত

1976

নয়ন

1976

aনন া

1977

ei পৃিথবী

1977

7EPE
5065
45N11032

45N11039

কত িক হয় ei নদীেত

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

oম শািn শািn

aজয় দাস

েগৗরীpসn মজুমদার

পােয় পােয় oের ধূিল

aজয় দাস

েগৗরীpসn মজুমদার

সাগেরর গভীরতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পৃিথবী েতামার ei পাnিনবােস

রােজন সরকার

পুলক বেn াপাধ ায়

িবেনাদ েবণী

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

চ ীদাস বসু

চ ীদাস বসু

শ ামল িমt

েগৗরীpসn মজুমদার

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

ei জীবন (সহঃ সn া মুেখাঃ)

aমল মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

কথা েপেয় েগিছ ei েতা(সহঃ

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

জীবেনর spguেলা হািরেয় েগল

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

কlতru তুিম েpেমর ঠাকুর

তruণ রি ত

েমািহনী েচৗধুরী

েশান েশান a া নী (সহঃ মাnা

aিনল বাগচী

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

aিনল দt

শ র বসু

নমেs শরেণ িশেব সানুকেm

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

কবর দাo বা িচতায় েপাড়াo

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eকটু েচালাi খাব

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আজ ei েহােটেল (সহঃ আরিত o

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

o rপসী rপসী

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

eেসিছ ei েতা সাকী(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

িপিছেয় েগেল চলেব না যাdu

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

শ মলা গাঁেয়র কাজলা েমেয়(সহঃ

aনুপম

সেত ন গা ুলী

আরিত মুেখাপাধ ায়)

মুেখাপাধ ায়,শচীন

পাnিনবাস
েগালাপ বu

1977

চুিপ চুিপ

1977

7IPE2054

আমরা e যুেগর নারী(সহঃ

াবnী

মজুমদার)
জাল সn াসী

1977

45N11037

আমার িনয়িত আঁধার (সহঃ
aন ান )

নানা রেঙর

1977

িদনguিল

EGNG
1037

না না না খুেলানা খুেলানা(সহঃ
মানেবnd মুেখাপাধ ায়)

বন ী েসনgup)
েpেমর ঠাকুর

1977

রামকৃ
েভালা ময়রা

7LPE
2037

1977

েদ, হিরধন মুেখাপাধ ায়)
তীর ভাঙা

1977

7IPE2043

েঢu
pিতমা
মntমুg

ei রাজ দরবার (সহঃ uদয়বরণ,
িদলীপ, রি ত)

1977
1977

7LPE
2042
45 NLP
3004

aন ান )

আরিত)
ময়না

1977

7LPE
2039

গা ুলী
রােমর সুমিত

1977

েবhuলা

1977

লখীnর

45 N
11034

হঠ হঠ হঠ

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

জয় জয় িশব জয় জয় শmু

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

aমল দt

েশষ রkা

1977

যার aদৃে েযমন জুেটেছ (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

oi েশান oi েশান

কালীপদ েসন

আশাপূণা েদবী

েসানা বnুের

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

oের সুজন নাiয়া

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েযেত েযেত িকছু কথা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

িচnয় চে াপাধ ায়)
সুবণলতা

1977

sাতী

1977

হােত রiল

1977

7EPE
5007

aতীেতর িদগn ভুেল যাo

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

1977

7LPE
2004

যার িনেজর পেকেট েনi পয়সা

মৃণাল বেn াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

িঠকানা হািরেয় েফলা

aনুপম মুেখাপাধ ায়

শ ামল gup

সবােg pণাম কির (সহঃ তruণ

aিভিজত

পুলক বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়)

বেn াপাধ ায়

o িবেনািদনী রাধা ের

aিভিজত

িতন
হারােণা pািp

2328-3503

িনruেdশ
পুতুল ঘর

1978

বালক

1978

শরৎচnd

7EPE
5042

পুলক বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়
জীবন নাটক

1978

যিদ েতামােদর ভােলা লােগ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

পৃিথবীটা আজ uধু (সহঃ বন ী)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

মেনর duঃেখ মাতাল হলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েখাকনমিণর েচােখ েনi ঘুম(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

যা েদবী সবভূেতষু

সুধীন দাসgup

pচিলত

কােলা েমেঘ কালী ছায়া

সুধীন দাসgup

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

আনnময়ী আনnrপ আনn

সুধীন দাসgup

pচিলত েsাt

7EPE5089

েভােগ মt েকােরা না মন

ধন য় ভ াচায

সুনীল বরণ

45N11040

তািরণী তরলা তনী (সহঃ ধন য়)

ধন য় ভ াচায

সুনীল বরণ

1978

7EPE5095

ডাক িদেয় যাi আিম

িতিমর বরণ

চ ীদাস বসু

1978

7EPE5102

নম েহ সত িশব (সহঃ েকারাস)

জানকী দt

শািnময় কারফমা

েহ চndচূড় মদনাnক শূলপািণ

জানকী দt

শািnময় কারফমা

ধনরাজ তামাং eকিট uধু নাম

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

েদখ eখােন পাথেরo েফােট ফুল

শ ামল িমt

পুলক বেn াপাধ ায়

আজু রজনী হাম (সহঃ আরিত)

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবদ াপিত

মের যাi, যাi মের যাi

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম সব খুiেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7EPE5100

ৈহমnী ukা)
কruণাময়ী

জয় মা তারা
ডাক িদেয়

1978

1978

ECLP
3414

যাi
তুষার তীথ
aমরনাথ
ধনরাজ তামাং
নদী েথেক

1978
1978

সাগের

2328 3508
45-JNLX3001

ম ু

1978

2528-4012

আিম anকােরর মােঝ

duগা ভ াচায

duগা ভ াচায

aruণ বruণ

1979

2228-0257

িনয়িত িক িলেখেছ

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ

1979

2328-3545

জn যখন িদেল িবিধ

aিভিজত

ভাsর চkবতী

িকরণমালা
আিম রতন

বেn াপাধ ায়

গণেদবতা

1979

2628-7003

oেলা সi েদেখ যা েলা (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েগােপন মিlক

পুলক বেn াপাধ ায়

আরিত মুেখাপাধ ায়)
ঘটকািল

1979

2228-0297

েযেত েযেত েকাথায় (সহঃ আরিত
মুেখাপাধ ায়)

চােমলী েমম-

1979

45NLP
3006

o িবেদশী তাকাo

ভূেপন হাজািরকা

পুলক বেn াপাধ ায়

নnন

1979

মুখ ভরা হািস আর

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

পmা

1979

েয pদীপ িনেব েগেছ

িনমল চkবতী

সেত ন েঘাষাল

ভাগ িলিপ

1979

আশা কতটুকু িছল মেন

রি ত বসুরায়

পুলক বেn াপাধ ায়

রজনী

1979

7LPE
2067
7EPE
5107
45 N
11033
7EPE
5091

o েকািকলা েতার ভাবখানা িক বল

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

o সূয তুিম িদগেn

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

aruনদীর সুদূর পাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

o দয়াল

aতীন রায়

সমীর চkবতী

েতামরা সবাi েশান

aধীর বাগচী

েগৗরীpসn মজুমদার

কেমর পেথর

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

িচtর ন দt

নতুন পৃিথবী

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

িচtর ন দt

রাম নারায়ণ রাম (ে াক)

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

pচিলত

েহ মহানায়ক

aনুপম দt

সুকুমার দt

সাগেরর েsেহ

aনুপম দt

সুকুমার দt

বীর জয় শূর

aনুপম দt

লkীনারায়ণ দt

জীবন েযন আতস বাজী

আিল আকবর খান

pশাn রায়েচৗধুরী

গে

আিল আকবর খান

pশাn রায়েচৗধুরী

সােহব

েনৗকাডুিব

1979

ডুব েদ মন

1979

কালী বেল
সমাধান

1979

রাম নারায়ণ

1979

রাম
rপসী

1979

আnামান
লাল

1979

েগালােপর

7 EPE
5122
7 EPE
5116
TAEC
2064
7LPE
2064
7EPE
5117

S/MPE
35(F)
ALLEN
RECORD
7EPE
5105

আিজ েতামায় েদেখ

পাপিড়
মা দশভুজা

1979

GPE 1039

েশান েশান মতবাসী

কালীপদ েসন

পুলক বেn াপাধ ায়

কাগেজর ফুল

1979

GPE 1073

ভাল েতা লােগ না আজ

তruণ মুেখাপাধ ায়

কানু রায়

দাদার কীিত

1980

S7LPE
2072

চরণ ধিরেত

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

ei কেরছ ভাল িনঠুর েহ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

সাত সুেরাঁ িক বাঁধ পােয়িলয়া(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

শরিদnু

7IPE2073

শিk ঠাকুর o েকারাস)
দপচূণ

1980

GRE 1083

আমার হারােনা িদন

বেn াপাধ ায়
কালীপদ েসন

িশবদাস
বেn াপাধ ায়

খাঁচা

1980

পkীরাজ

1980

o গ া মেনর কথা
2228-0248

আমরা িতনিট জন eক pাণ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

জয় মা

1980

2128-3114

ম লচ ী
িবচার
ভাগ চk

1980
1980

7LPE
2052

যা ের ময়ুরপ

ী নাo

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

জয় ম লচ ী মা

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

eিক িবচার হল

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম েকাথায় eলাম

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

তুিম ভালবাসার সমুd

সতীনাথ

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়
েক েযন আমার মন েক কাঁিদেয়

সতীনাথ

শ ামল gup

মুেখাপাধ ায়

েমঘ বৃি

1980

েরাদ

7LPE
2076

আবীের আবীের eস আজ েখিল

সতীনাথ

শ ামল gup

েহািল (সহঃ আরিত মুেখাপাধ ায়)

মুেখাপাধ ায়

o আমার মেনর িবহ ের

aনল চে াপাধ ায়

aনল চে াপাধ ায়

কত বৃি হল

aনল চে াপাধ ায়

aনল চে াপাধ ায়

eকটা গl বিল েশান(সহঃ

aনল চে াপাধ ায়

aনল চে াপাধ ায়

oঠা আেছ পড়া আেছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

সীতা মা নািক কল ী (েকারাস)

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

তুিম েকমনিট হেব েpয়সী

েহমn মুেখাপাধ ায়

বনফুল

aেনক ঝেড়র আঘােত kাn পাখী

হীেরন েঘাষ

শ ামল gup

eত িদেন বুেঝিছ েতামায়

aনল চে াপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

পিতগৃেহ যাo

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েতামার iেcয় হয় মা সবi

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

arunতী েহামেচৗধুরী)
েশষ িবচার

1980

সীতা

1980

পাকােদখা

1980

aমৃেতর sাদ

1981

uপলিb

1981

7-EPE
5067
7EPE5125

কপালকু লা

1981

7LPE2091

7LPE
2063
45 NLP
3030
GRE 1095

খনা বরাহ

1981

7LPE2089

না জানািম দানm

শ ামল িমt

শ রাচায

duগা

1981

45 NLP
3011

duগা duগিত নািশনী(সহঃ arunতী)

আনn মুেখাপাধ ায়

িশিশরকুমার

duগিতনািশনী

বেn াপাধ ায়
পাlকী চেল duেল

আনn মুেখাপাধ ায়

শ ামেলnু রায়

শরত eল ের

আনn মুেখাপাধ ায়

িশিশরকুমার
বেn াপাধ ায়

pিতেশাধ

1981

ফাদার

1981

7EPE
5128
2228-0737
2228-0787

uধু ব থার আঘােত বাের বার

aজয় দাস

পুলক বেn াপাধ ায়

pিতবাদ pিতবাদ pিতবাদ কের

aিভিজত

িশবদাস

বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

aিভিজত

িdেজndলাল রায়

ধন ধান পুে

ভরা

বেn াপাধ ায়
শহর েথেক

1981

দূের
সুবণেগালক

1981

45 NLP
2072

o জনক duিহতা সীতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

থi তাতা থi

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

7LPE2082

িদন েনi রাত েনi (েকারাস)

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশবদাস
বেn াপাধ ায়

আিম আজ েভেবিছ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশবদাস

বেn াপাধ ায়
utর েমেলিন
েখলার পুতুল

1982
1982

7LPE2101
7LPE2105

ei সুnর লেg (সহঃ আরিত )

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সাগর েয কথা বলল(সহঃ আরিত)

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

আিম বnুর েpমাguেণ েপাড়া(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

pচিলত

knসী পথচািরণী

েহমn মুেখাপাধ ায়

aতুলpসাদ

arunতী েহামেচৗধুরী)
ছুিট

1982

2392 320

কার েকােল তুi জn িনিল

েহমn মুেখাপাধ ায়

pশাn েচৗধুরী

pতীkা

1982

সীমা েথেক দূের

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

বন ী

1982

আি েন েহাক a ােণ েহাক

সুধীন দাসgup

পুলক বেn াপাধ ায়

েমঘমুিk

1982

7EPE
5134
7EPE
5149
7 LPE
2096

বল েখাকা না িক খুকী

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

oi আকােশর বুেক েযন

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আমায় িচনেত েকন

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

েতামার মেনর তুলসীতলায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

আমােদর ছুিট (েকারাস)

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

oের মন

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

না না ভাবা যায় না eেতা

aসীমা ভ াচায

পাথ মুেখাপাধ ায়

েসi pথম েদখায় (সহঃ aসীমা

aসীমা ভ াচায

পাথ মুেখাপাধ ায়

ei েয বাঙলা (সহঃ সn া মুেখাঃ)

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

পুtী ধন (সহঃ আরিত মুেখাঃ)

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

িনমল চkবতী

েবচারাম চে াপাধ ায়

uভ রজনী

1982

7LPE
2079

ভ াচায)
েসানার

1982

বাঙলা
ী

ী

1982

7 ECLP
3423
2328-3751

ীমতী েয যায়

রামকৃ
কথামৃত
মােয়র

1982

পিরtাণায় সাধুনাং

শ ামল িমt

pচিলত

1982

কালী নাম ভরসা কের

কালীপদ েসন

সাধন েচৗধুরী

1982

ei ভারেতর পেথ পেথ (সহঃ

aিভিজত

েমািহনী েচৗধুরী

ৈহমnী ukা)

বেn াপাধ ায়

ei িক পৃিথবী েসi

সুনীল চে াপাধ ায়

আশীবাদ
মা ভবানী মা
আমার
মা
কল ােণ রী
দূেরর নদী

1982

িশবদাস
বেn াপাধ ায়

েবাধন

1982

সবাi জােন েভালা পাগলা েভালা

িপ ু ভ াচায

পুলক বেn াপাধ ায়

1983

S/7EPE
5131
7EPE5151

তনয়া

আিম আঁধােরর রঙ িনেয়

aসীমা মুেখাপাধ ায়

িব নাথ দাস

েচনা aেচনা

1983

7EPE5150

আমায় রাখেত যিদ

aতুলpসাদ

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

েশান েশান

পাথpিতম েচৗধুরী

aিভিজত
বেn াপাধ ায়

aিভনয় নয়

1983

েকন েয নয়ন জুেড়

িদলীপ

মৃতু

েছাট মা

1983

েচােখর জেল সাগর হiল

ৈশেলশ রায়

শিk চে াপাধ ায়

বাগদীপাড়া

1984

যদা যদা িহ ধমস

aনাথবnু দাস

pচিলত

oi ঝা াটা নািমেয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েকন eেল েমার ঘের(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

aতুলpসাদ েসন

আমার ল াজo েনi িশঙo েনi

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

শ াম হামাের (সহঃ শিk ঠাকুর)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েতামার িকেসর ভয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

সূয েগল asাচেল

সুপণকািn েঘাষ

পলাশ বেn াপাধ ায়

oi আকােশর বুেক েযন েক আেছ

রবীন বেn াপাধ ায়

চnন মুেখাপাধ ায়

য়/পুলক

িদেয়
aজােn

1984

7-LPE
2116

arunতী েহাম েচৗধুরী)

aিguিd

1984

িশলািলিপ

1984

জয় পরাজয়

1984

েশারেগাল

1984

েশারেগাল েশারেগাল

aমল মুেখাপাধ ায়

িমlু েঘাষ/ সমীর

aমরগীিত

1984

আিম যিদ মুিচ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

রােজ রী

1984

7LPE
5157

eেকলা e সংসাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

িজেতেছ িজেতেছ (সহঃ েকারাস)

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

7LPE
2067

হয়েতা কেয়কটা িদন

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

o পৃিথবী আিম িক েপলাম

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

হয়েতা কেয়কটা িদন (িবষাদ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

a েন আoব যব লিলতা

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবদ াপিত

েতামার মেনর ফুল বাগােন(সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

িশবদাস

সূযতৃ া

িবষবৃk

1984

1984

S/45 NLP
3043
MEPE
6005

S/7E 56

ৈহমnী ukা)
িদিদ

1985

টগরী

1985

ভালবাসা

1985

ভালবাসা

বেn াপাধ ায়

কাnা হািসর েদাল েদালােনা

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

2228-1130

িপরীিত রেসর েখলা(সহঃ আরিত)

েহমn মুেখাপাধ ায়

মুকুল দt

S/7LPE
213

চুির করা মহা পুণ

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

েতামার কােছ e বর মািগ (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

েহমn মুেখাপাধ ায়

রবীndনাথ ঠাকুর

ৈহমnী ukা)
মম িচেt িনিত নৃেত (সহঃ
arunতী েহাম েচৗধুরী)
মথুরা িবজয়

1985

সmবািম যুেগ যুেগ

aেশাক রায়

পুলক বেn াপাধ ায়

হিরশচnd

1985

uনহ মানুষ ভাi

রবীnd ৈজন

িবভূিত মুেখাপাধ ায়

ৈশব া
িতল েথেক

1985

GATHANI
4332

ফুেলর বাগােন েঘরা

চ ীদাস বসু

েগৗরীpসn মজুমদার

1985

VMSP
8305/1

duপােয় সেজাের ঘুিরেয় চেলিছ

sপন চkবতী

বীেরন েঘাষ

ARS 12(F)

eকটা ছুিটর িদন েপেয়িছ(েকারাস)

pণবকুমার

সাগর েঘাষ

তাল
আসামী
ঘাত pিতঘাত

1986

চাকা
গে াপাধ ায়

দাবার চাল

1987

গােনর পাখী সুেরর িদগেn

aসীমা মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

k াপা ঠাকুর

1987

েযi আlা েসi হির

ৈশেলশ রায়

aনn চে াপাধ ায়

pিতভা

1987

েবদনার ধু ধু বালুচের

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

লালন ফিকর

1987

িচরিদন কাঁচা বাঁেশর খাঁচা (সহঃ

েহমা

লালন ফিকর

MIL 5227872

িব াস

মাnা েদ)
সব েলােক কয় লালন িক জাত

লালন ফিকর

eমন মানব জনম

লালন ফিকর

আিম েকাথায় পােবা তাের

গগন হরকরা

কথা কয় ের েদখা েদয় না
েবেদ িক তার মম জােন

আগমন

1987

আিম আিছ েকাথায় যাব েকাথায়

লালন ফিকর

আিম eকিদনo না েদিখলাম

লালন ফিকর

guru েদাহাi েতামার মনেক

লালন ফিকর

e েতা ভালবাসা নয়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

ঢাক guড় guড় (সহঃ আশা

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

বােপর বাড়ীর িভেট েছেড়

েহমn মুেখাপাধ ায়

পুলক বেn াপাধ ায়

নম েহ িব নাথ

েবচু মুেখাপাধ ায়

pদীপ ধর

NPX 6009
CBS CST

কত নদী মruপথ পার হেয়

িহমাংu িব াস

িব িpয়

GRE 1207

যােক েভেব কথার কুসুম

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

নদী যিদ িমেশ যায় সাগের (সহঃ

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

েয নদী uিকেয় িগেয়িছল

েহমn মুেখাপাধ ায়

েগৗরীpসn মজুমদার

আমার কাnা িনেয়

কল াণ েসনবরাট

িমlু েঘাষ

GE 30733

েভাঁসেল)
টুিন বu

1987

মিnর

1987

মধুগে র

1988

সুমিত
সুেরর সাথী

1988

7LPE
2126
2328-3550

বেn াপাধ ায়

আরিত মুেখাপাধ ায়)
aমরেজ ািত

1989

কল

1990

1322/0058

েকu জানার মত জােন িক

নীতা েসন

েগৗরীpসn মজুমদার

হারােণর

1990

1322/0102

o আয় ের আয় ের (সহঃ ৈহমnী

সিলল েচৗধুরী

সিলল েচৗধুরী

নাতজামাi

ukা)

েpম পূজা

1990

EBI CST.

eক sেp ভরা কিবতা

সুনীল চে াপাধ ায়

রাজু রায়

রাজনতকী

1991

GRI 1078

হির েবাল হির েবাল

বীের র সরকার

বীের র সরকার

দাগী

1995

ভালবাসাi নািক জািন (সহঃ ruনা

মািনকলাল

সমীর েঘাষ/ পুলক

লায়লা)

বেn াপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

েবৗমিণ

1995

যার ঘর েনi তার পথ

তািntক

2009

o আমার জীবন eত শূন

সুনীল চে াপাধ ায়

সুনীল চে াপাধ ায়

aিভশp

19??

ভাঙা গড়া সারা েবলা

aনুপম ঘটক

েগৗরীpসn মজুমদার

H 1455

পাথpিতম েচৗধুরী

েহমn মুেখাপাধ ােয়র কে
k
সং

গােনর pথম ছt

রবীndস ীত

সহিশlী

বৎসর

েরকড নং

1

আমার আর হেব না েদরী

1944

GE 2642

2

েকন পাn e চ লতা

1944

GE 2642

3

েহ িনruপমা

1946

GE 2873

4

pা েন েমার িশরীষশাখায়

1946

GE 2873

5

েতামায় গান েশানাব

1947

GE 7057

6

আমার েগাধুিল লগন

1947

GE 7057

7

আষাঢ় েকাথা হেব আজ

েবলা মুেখাপাধ ায়

1947

GE 7076

8

eস শ ামল সুnর

েবলা মুেখাপাধ ায়

1947

GE 7076

9

oেগা িকেশার আিজ

সুিচtা িমt, েদবbত

1948

GE 7230

1948

GE 7230

িব াস o aন ান
ঐ

10

লািগল েদালা জেল sেল

11

চেk আমার তৃ া

1948

GE 7232

12

পাগলা হাoয়ার বাদলিদেন-

1948

GE 7232

1948

GE 7300

13

িনল আhান

14

আিজ বাংলােদেশ hদয় হেত

1948

GE 7488

15

aিয় ভুবনমনেমািহনী

1949

GE 7488

16

uধু েতামার বাণী নয়েগা

1949

GE 7701

17

যখন পড়েব না েমার পােয়র িচh

1950

GE 7701

18

আিজ শরততপেন- pভাত sপেন

1950

GE 31268

19

তৃ ার শািn সুnরকািn,তুিম eেল

কানন েদবী

1950

VE 2564

কানন েদবী

1950

VE 2564

িনিখেলর সnাপভ ন
20

িনশার sপন ছুটল ের

21

নাi নাi নাi ের বাকী সময় আমার

1951

GE 7855

22

কাহার গলায় পরািব গােনর রতনহার

1951

GE 7855

23

আষাঢ় সn া ঘিনেয় eল

1952

GE 24609

24

ei কথািট মেন েরখ

1952

GE 24609

25

o আমার েদেশর মািট

1952

GE 24619

26

েহ kিণেকর aিতিথ

1952

GE 24619

27

arপ েতামার বাণী

1953

GE 24673

28

oের নূতন যুেগর েভাের

1953

GE 24673

29

মধু-গেnভরা- মৃdu -িsgছায়া

লতা মে শকর

1953

GE 24692

30

েতামার হল uru আমার হল সারা

লতা মে শকর

1953

GE 24692

31

e পেথ আিম েয

1954

GE 24724

32

মেন রেব িক না রেব আমাের

1954

GE 24724

33

oেগা নদী আপন েবেগ পাগল পারা

1954

GE 24732

34

পথ িদেয় েক যায় েগা চেল

1954

GE 24732

35

আমার মন মােন না, িদন রজনী

1955

GE 24753

36

oপাের মুখর হল েককা oi

1955

GE 24753

37

আমার ei পথ চাoয়ােতi

1955

GE 24757

38

যখন ভাঙেলা িমলনেমলা

1955

GE 24757

39

চেল যায়, মির হায়, বসেnর িদন

1955

GE 24762

40

েকন যািমনী না েযেত জাগােল না

1955

GE 24762

41

িমলনরািত েপাহাল,বািত েনভার

1956

GE 24783

েবলা eল
42

যাবার েবলায় েশষ কথািট যাo বেল

1956

GE 24783

43

িনশীেথ িক কথা কেয় েগল মেন

1958

GE 24888

44

িবদায় কেরছ যাের নয়েনর জেল

1958

GE 24888

45

েতামার গীিত জাগােলা sৃিত

1958

N 76094

46

মেন িক িdধা েরেখ চেল েগেল

1961

GE 24049

47

মন েমার েমেঘর স ী

1961

GE 24049

48

(‘েজমস

1962

EALP 1267

ম েটেগার’ a ালবাম)

ruমা guহঠাকুরতা

(‘েজমস

ম েটেগার’

a ালবাম)
49

আিম jালব না েমার বাতায়েন

1962

EALP 1267

50

আমার hদয় েতামার আপন হােতর

1962

EALP 1267

51

তুi েফেল eেসিছস কাের

1962

EALP 1267

52

েস আেস ধীের

1963

GE 25139

53

আমার ক

1963

GE 25139

54

আমার যাবার েবলায় িপছু ডােক

1965

GE 25210

55

েক বেল ‘যাo যাo’

1965

GE 25210

56

আিজ মমর িন েকন

1966

SEDE 3008

57

eবার নীরব কের দাo েহ েতামার

1966

SEDE 3008

58

পেথর েশষ েকাথায়, েশষ েকাথায়

1966

SEDE 3008

59

আিম েতামায় যত uিনেয়িছলাম

1966

SEDE 3008

60

েডেকা না আমার েডেকানা

1967

SEDE 3009

হেত গান েক িনল েকেড়

61

হায় েগা ব থায় কথা

1967

SEDE 3009

62

kাn বাঁশীর েশষ রািগণী

1967

SEDE 3009

63

দীপ িনেভ েগেছ মম

1967

SEDE 3009

64

আমার মন েচেয় রয় মেন মেন

1968

SEDE 3016

65

িনত েতামার েয ফুল েফােট

1968

SEDE 3016

66

তুিম েমার পাo নাi পিরচয়

1968

SEDE 3016

67

েসi ভাল েসi ভাল

1968

SEDE 3016

68

আমার ei পথ চাoয়ােতi আনn

1969

SEDE 3027

69

কাছ েথেক duর রিচল

1969

SEDE 3027

70

েযৗবন সরসী নীের

1969

SEDE 3027

71

আজ েখলা ভাঙার েখলা

1969

SEDE 3027

72

আিম পথ েভালা eক পিথক eেসিছ

‘বসn’ a ালবাম

1969

EALP 1339

73

িনিবড় aমা তমা হেত

পুরবী মেখাপাধ ায়

1969

EALP 1339

74

eবার uজার কের লo

সুিমtা েসন

1969

EALP 1339

75

ৈচt পবেন

1969

EALP 1339

76

িদেয় েগনু বসেnর ei

1969

EALP 1339

77

আমার েখলা যখন িছল েতামার সেন

1970

SEDE 3034

78

পেথ েডেক েডেকিছেল

1970

SEDE 3034

79

জািন তুিম িফের আিসেব

1970

SEDE 3034

80

aেনক পাoয়ার মােঝ

1970

SEDE 3034

81

eস েগা েjেল িদেয় যাo

‘যায় িদন

1970

EASD 1362

82

মেন হল েযন েপিরেয় eেলম

যায়’ a ালবাম

1970

EASD 1362

83

গগনতল িগেয়েছ েমেঘ ভির

1970

EASD 1362

84

ঝরা পাতা েগা আিম েতামাির দেল

1971

SEDE 3042

85

িদন যিদ হল aবসান

1971

SEDE 3042

86

আিম কান েপেত রi

1971

SEDE 3042

87

যিদ তাের নাi িচিন েগা

1971

SEDE 3042

88

িদেনর েশেষ ঘুেমর েদেশ

dui িপঠ

1971

89

আguেনর পরশমিণ েছাঁয়াo pােণ

সুিমtা রায়

1973

45 GE
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SEDE 3062

90

আমায় বাঁধেব যিদ

সুিমtা রায়

1973

SEDE 3062

91

e মিণহার আমায় নািহ সােজ

1973

SEDE 3066

92

েমার ভাবনাের িক হাoয়ায়

1973

SEDE 3066

93

েরাদনভরা e বসn

1973

SEDE 3066

94

রািঙেয় িদেয় যাo

1973

SEDE 3066

95

aruনদীর সুদূর পাের

1974

SEDE 3093

াবণ িদন

96

তাi েতামার আনn আমার ’পর

1974

SEDE 3093

97

িক গাব আিম িক েশানাব

1974

SEDE 3093

98

মরেণর মুেখ েরেখ

1974

SEDE 3093

99

সংসার যেব মন েকেড় লয়

1975

SEDE 3102

100

আেছ duঃখ আেছ মৃতু

1975

SEDE 3102

101

েকন আমায় পাগল কের যাস

1975

SEDE 3102

102

oরা aকারেণ চ ল

1975

SEDE 3102

103

oেগা পেথর সাথী

1976

ESCD 2537

104

পেথ েযেত েডেকিছেল

1976

ESCD 2537

105

পেথর েশষ েকাথায়

1976

ESCD 2537

106

চিল েগা চিল েগা

1976

ESCD 2537

107

আিম পথ েভালা eক পিথক

1976

ESCD 2537

108

েতামার বাস েকাথা েয পিথক

1976

ESCD 2537

109

oের সাবধানী পিথক

1976

ESCD 2537

110

েক বেল ‘যাo যাo’

1976

ESCD 2537

111

আর েরেখা না আঁধাের আমায়

1977

SEDE 3124

112

যখন তুিম বাঁধিছেল তার

1977

SEDE 3124

113

আমার রাত েপাহাল

1977

SEDE 3124

114

আমার যাবার েবলায় িপছু ডােক

1977

SEDE 3124

115

oেহ সুnর মির মির

1977

116

o আমার চাঁেদর আেলা

S/EMGE
11005

117

সঘন গহন রািt

1977

SEDE 3130

118

েহ মাধবী িdধা েকন

1977

SEDE 3130

119

নব আনেn জােগা

1978

ECSD 2575

120

eিক সুধারস আেন

1978

ECSD 2575

121

আমার ভাঙা পেথর রাঙা ধূলায়

1978

ECSD 2575

122

আমার ব থা যখন আেন আমায়

1978

ECSD 2575

123

আমার an pদীপ শূন পােন

1978

ECSD 2575

124

আমার সকল রেসর ধারা

1978

ECSD 2575

125

েখলার ছেল সািজেয় আমার

1978

ECSD 2575

126

তুিম িক েকবলi ছিব

1978

ECSD 2575

127

kিমেত পািরলাম না েয

1978

ECSD 2575

128

জাগরেণ যায় িবভাবরী

1978

ECSD 2575

129

আর নাiের েবলা নামল ছায়া

1978

ECSD 2575

130

মুখপােন েচেয় েদিখ

1978

ECSD 2575

‘পথ o পিথক’ a ালবাম।
কিণকা বেn াপাধ ায়
(oের সাবধানী পিথক o
েক বেল যাo যাo বােদ)
সুিচtা িমt (oের
সাবধানী পিথক o পেথর
েশষ েকাথায় বােদ)

‘পূজা, েpম o pকৃিত’
a ালবাম েবলা
মুেখাপাধ ায়

1977

131

িতিমর aবgu েন

1978

ECSD 2575

132

বেহ িনরnর aনn আনnধারা-1

‘েpেমর িমলন িদেল’

1978

ECSD 2576

133

বেহ িনরnর aনn আনnধারা-2

a ালবাম

1978

ECSD 2576

134

বািজল কাহার বীণা

1978

ECSD 2576

135

eপাের মুখর হল েককা oi

1979

S/EMGE
11010

136

aমল ধবল পােল

1979

137

kািn আমার kমা কর pভু

1979

SEDE 3149

138

আমার েবলা েয যায় সাঁঝেবলােত

1979

SEDE 3149

139

আসা যাoয়ার পেথর ধাের

1979

SEDE 3149

140

িফের যাo েকন

1979

SEDE 3149

141

কাল রােতর েবলা গান eল েমার মেন

‘িবরহ িমলন কথা’

1979

ECSD 2592

142

তুিম রেব নীরেব

a ালবাম

1979

ECSD 2592

143

বাদল িদেনর pথম কদম ফুল

‘সুদূেরর িপয়াসী’

1980

144

মেন হল েযন েপিরেয় eেলম

a ালবাম

1980

S 33 ESX
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145

েগাধুিল গগেন েমেঘ েঢেকিছল তারা

1980

146

িদেয় েগনু বসেnর ei

1980

147

িচিনেল না আমাের িক

1980

148

আিম েতামার সে েবঁেধিছ আমার pাণ

1980

149

eমিন কের যায় যিদ িদন

1980

150

আিম চ ল েহ আিম সুদূেরর িপয়াসী

1980

151

িদনguিল েমার েসানার খাঁচায়

1980

152

েতামার আমার ei িবরেহর

1980

153

লহ লহ তুেল লহ

1980

154

সn া হল েগা oমা

1980

155

আমার পরাণ যাহা চায়

1981

ESCD 2626

156

আনমনা আনমনা

1981

ESCD 2626

157

কখন িদেল পরােয়

1981

ESCD 2626

158

আমার নয়ন তব নয়েনর

1981

ESCD 2626

159

পুরােনা েসi িদেনর কথা

1983

ESCD 41214

160

িদবসরজনী আিম েযন কার

1983

ESCD 41514

161

eবার aবgu ন েখাল

1983

ESCD 41514

162

আষাঢ় সn া ঘিনেয় eল

1983

ESCD 41514

163

যখন ভাঙল িমলন েমলা

1983

ESCD 41514

164

েতামার হল uru আমার হল সারা

arunতী েহামেচৗধুরী

1983

ESCD 41514

165

বড় আশা কের eেসিছনু

arunতী েহামেচৗধুরী

1983

ESCD 41514

166

িক গাব আিম িক েশানাব

arunতী েহামেচৗধুরী

1983

ESCD 41514

রাণু মুখাজী

arunতী েহামেচৗধুরী

167

আমার িpয়ার ছায়

‘eকিট রিkম

1983

ESCD 41514

1984

S/33 ESX
4273

মরীিচকা’
a ালবাম
168

েতামার কােছ e বর মািগ

‘গীিতguc’ a ালবাম

169

আিজ িবজন ঘের

1984

170

তুিম েকমন কের গান কর েহ guণী

1984

171

আমার মাথা নত কের দাo েহ

1984

172

জীবন মরেণর সীমানা ছাড়ােয়

1984

173

িদেয় েগনু বসেnর ei

1984

174

েযিদন সকল মুকল
ু েগল ঝের

1984

175

eস নীপবেন ছায়াবীিথ তেল

1984

176

আিম েতামার েpেম হব সবার

1984

177

kেণ kেণ মেন মেন

1984

178

েসিদন duজেন duেলিছনু বেন

1984

179

পথ eখনo েশষ হল না

‘বাসায় েফরা ডানার

1984

MTCS 02B
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শb’ a ালবাম
180

আমার নয়ন তব নয়েনর

70 eর দশেকর লাiভ

1984

181

েমার ভাবনাের িক হাoয়ায়

েরকিডং

1984

182

কৃ কিল আিম তােরi বিল

1984

183

eমন িদেন তাের বলা যায়

1984

184

oরা aকারেণ চ ল

1984

185

eমন িদেন তাের বলা যায়

1984

186

আমার েগাধুিল লগন

1984

187

সঘন গহন রািt

1984

188

তুিম িক েকবলi ছিব

1984

189

িদেনর েশেষ ঘুেমর েদেশ

1984

190

আguেনর পরশমিণ েছাঁয়াo pােণ

1988

191

যিদ তাের নাi িচিন েগা

1988

192

o আমার েদেশর মািট

1989

193

e মিণহার আমায় নািহ সােজ

1989

194

আিম িচিন েগা িচিন েতামাের

1989

195

তুিম েকমন কের গান কর েহ guণী

1989

196

যিদ েতার ডাক uেন েকu না আেস

1989

197

েতামার হল uru আমার হল সারা

1989

198

আিজ যত তারা তব আকােশ

1989

199

eকটুকু েছাঁoয়া লােগ

1989

HTC 02B
2738
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200

আমার েবলা েয যায় সাঁঝেবলােত

1989

201

kািn আমার kমা কর pভু

1989

202

পুরােণা েসi িদেনর কথা

203

িবিধ ডাগর আঁিখ

204

যখন পড়েব না েমার পােয়র িচh

205

কৃ কিল আিম তােরi বিল

206

েযৗবন সরসী নীের

207

গগেন গগেন আপনার মেন

208

eস eস আমার ঘের eস

209

তুi েফেল eেসিছস কাের

210

আমার যাবার েবলায়

211

িক গাব আিম িক েশানাব

212

পেথ েযেত েডেকিছেল

213

সংসার যেব মন েকেড় লয়

214

আমার েগাধুিল লগন

215

তুিম িক েকবলi ছিব

216

জাগ aলসশয়ন িবলg

217

আিম চ ল েহ

218

মরেনর মুেখ েরেখ

219

eমন িদেন তাের বলা যায়

220

eমন িদেন তাের বলা যায়

221

কৃ কিল আিম তােরi বিল

222

তুিম রেব নীরেব

223

েয রােত েমার duয়ারguিল

224

জীবন যখন uকােয় যায়

225
226
227
228
229
230

লাiভ েরকিডং

aনুেlিখত ANTP 03A

লাiভ েরকিডং

aনুেlিখত ANTP 03B

লাiভ েরকিডং

1990

1970 e েরকড হয়

PMLP1706

PMLP1720

েহমn মুেখাপাধ ােয়র কে

ছায়াছিবর রবীndস ীত

গােনর pথম ছt

সহিশlী

সুরকার

চলিct

েরকড নং

1

oi েয ঝেড়র েমেঘর

সুpভা সরকার

হিরpসn দাস

aপরাধ 1942

H 1013

2

পেথর েশষ েকাথায়

pণব েদ

িpয় বাnবী

H 1032

kঃ
সং

1943
3

hদয় আমার নােচ ের

সুpীিত েঘাষ

আbুল আহাদ

duঃেখ যােদর

4

ব থ pােণর আবজনা

িবনতা েবাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিভযাtী 1947

GE 7065

5

aেচনােক ভয় িক আমার

কােলাবরণ দাস

ঘেরায়া 1947

GE 7300

6

সব খবতাের দেহ

রাiচাঁদ বড়াল

a নগড় 1948

GE2557

7

নাi নাi ভয় হেব হেব জয়

রাiচাঁদ বড়াল

a নগড় 1948

GE2557

8

জাগ আলসশয়ন িবলg

েহমn মুেখাপাধ ায়

সnীপন

VE 2557

9

gাম ছাড়া oi রাঙা মািটর পথ

10

কাঁদােল তুিম েমাের

িdেজন েচৗধুরী

11

আমাের পাড়ায় পাড়ায় েখিপেয়

12

আিম িফরব না ের

13

েহ মাধবী িdধা েকন

14

আিজ বসn জাgত dাের

সেnাষ

িচরকুমার সভা

15

কী জান কী েভেবছ মেন

মুেখাপাধ ায়

1956

16

oেগা িচর পুরােনা চাঁদ

17

কার হােত েয ধরা েদেব

18

চেলেছ ছুিটয়া পলাতকা

19

মম েযৗবনিনকু

20

eবার েতা েযৗবেনর কােছ

21

aলেক কুসুম না িদo

22

েpেমর েজায়ার ভাসােব

23

আমার an pদীপ শূন পােন

সেnাষ মুেখাপাধ ায়

তমসা 1957

24

আমার িবচার তুিম কর

িতিমর বরণ

িবচারক 1959

25

তার an নাi েগা েয আনেn

েহমn মুেখাপাধ ায়

েখাকাবাবুর

26

ব থ pােণর আবজনা

েহমn o েকারাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

আমােদর েদশ

27

সব খবতাের দেহ

েহমn o েকারাস

েহমn মুেখাপাধ ায়

1962

28

eস eস আমার ঘের eস

িভ বালসারা

ছায়াসূয 1963

29

যখন পড়েব না েমার (aংশ)

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবভাস 1964

uৎপলা েসন

গােহ

GE 7032

জীবন গড়া 1946

পাঠশালা 1949

বu ঠাকুরাণীর

GE 30270

হাট 1953
GE 30271

aপরাধী 1955

পুরবী মুেখাপাধ ায়
পুরবী মুেখাপাধ ায়
পুরবী মুেখাপাধ ায়

pত াবতন 1960

PMLP
1579

30

েহ েমার িচt পুণ তীেথ

আংিশক

েহমn মুেখাপাধ ায়

নতুন তীথ
1964

31

aruনদীর সুদূর পাের

েহমn মুেখাপাধ ায়

pিতিনিধ 1964

32

pা েন েমার িশরীষ শাখায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

eকটুকু েছাঁoয়া

33

মেন িক িdধা েরেখ েগেল

34

চেk আমার তৃ া

aমল মুেখাপাধ ায়

pথম েpম 1965

35

oi আসনতেলর মািটর পের

aপেরশ লািহড়ী

সুভাষচnd 1965

36

পেথর েশষ েকাথায়

েহমn মুেখাপাধ ায়

du ু pজাপিত

লােগ 1965

আংিশক

1967
37

oেগা নদী আপন েবেগ

38

আguেনর পরশমিণ

39
40

তপন িসংহ

হােট বাজাের
1967

সুিমtা মুেখাপাধ ায়

রােজন সরকার

মহাে তা 1967

কী গভীর বাণী

েহমn মুেখাপাধ ায়

প শর 1968

জীবন যখন uকােয় যায়

রবীন চে াপাধ ায়

আেরাগ
িনেকতন 1968

41

আিম পথেভালা eক পিথক

আশা েভাঁসেল

েহমn মুেখাপাধ ায়

মন িনেয় 1969

42

ব থ pােণর আবজনা

সমেবত

রবীন চে াপাধ ায়

খুঁেজ েবড়াi

43

তুিম রেব নীরেব

লতা মে শকর

েহমn মুেখাপাধ ায়

কুেহলী 1971

44

eবার েতার মরা গােঙ

েহমn মুেখাপাধ ায়

মহািবpবী

1971

aরিবn 1971

সাথক জনম আমার
45

ei েতা ভাল েলেগিছল

েহমn মুেখাপাধ ায়

মাল দান 1971

46

িদেনর েশেষ ঘুেমর েদেশ

েহমn মুেখাপাধ ায়

aিনিnতা 1971

47

আমার সকল রেসর ধারা

েহমn মুেখাপাধ ায়

িবেকেল েভােরর

48

আেছ duঃখ আেছ মৃতু

49

েযৗবন সরসীনীের িমলন

50

পুরােনা েসi িদেনর কথা

51

আিম েতামারi সে

52
53

আরিত মুেখাপাধ ায়

ফুল 1974
ছnপতন 1974

সুশীল মিlক

েহমn মুেখাপাধ ায়

ঠিগনী 1974

েহমn মুেখাপাধ ায়

agী র 1975

সুিচtা িমt

রােজন সরকার

ei পৃিথবী

সব খবতাের দেহ

সমেবত

শ ামল িমt

জাল সন াসী

যার aদৃে েযমন জুেটেছ

িচnয় চে াপাধ ায় o

েহমn মুেখাপাধ ায়

েশষ রkা 1977

েহমn মুেখাপাধ ায়

েনৗকাডুিব

েবঁেধিছ

পাnিনবাস 1977

1977

বীেরন বসু
54

aruনদীর সুদূর পাের

1979
55

চরণ ধিরত িদo েগা

েহমn মুেখাপাধ ায়

দাদার কীিত

56

ei কেরছ ভাল িনঠুর েহ

57

বড় আশা কের eেসিছ েগা

arunতী েহামেচৗধুরী

aিভিজত

58

েতামার কােছ e বর মািগ

ৈহমnী ukা

েহমn মুেখাপাধ ায়

59

মম িচেt িনিত িনেত

েকারাস

60

কাnা হািসর েদাল েদালান

েহমn মুেখাপাধ ায়

িদিদ 1985

61

সুনীল সাগেরর শ ামল

েহমn মুেখাপাধ ায়

uভ েকমন

1980
রাজবধূ 1982

বেn াপাধ ায়
ভালবাসা
ভালবাসা 1985

িকনাের

মুিk পায়িন

আেছ

kঃ নং

ছিবর নাম/বছর

গান

গীিতকার

সুরকার

1

মীনাkী/42

আঁেখা িক oট েযা

পি ত ভূষণ

প জ মিlক

aব িpত িক িজত (সুpভা

ঐ

ঐ

VE 2513
GE 2719

2

ঐ

েরকড নং

সরকার)
3

iরাদা/44

িফর মুহbত কা পায়াম

আিজজ কাি রী

aমরনাথ

4

ঐ

আরাম েস েযা রাত কােট

ঐ

ঐ

5

ঐ

িনত িনত েক কঠেনoয়ােল

ঐ

ঐ

GE 2720

রাধারাণী
6

বনফুল/45

লগা usেস েলা তু

নেরndনাথ িমt

ধীেরন িমt

GE 2915

7

হামরাহী/45

মধুগেn ভরা(িবনতা রায়)

রবীndনাথ

রাiচাঁদ বড়াল

VE 2534

(সুরঃ রবীndনাথ)
8

িবিnয়া/46

েমরা বচপন ruঠা যােয়

কমল দাশgup

N 16723

(aিনমা)
9

জিমন আসমান/46

eক রাত কিভ a ায়িস আেয়

ৈফয়াজ হাসিম

কমল দাশgup

GE 2958

10

ঐ

পািপহা পািপহা তু িপu

ঐ

ঐ

GE 2959

pাণ

কমল দাশgup

N16925/6

েকা(কল াণী দাস)
11

ফয়শলা/47

ম ায়েন েপহচান িলয়া pাণ

12

িগিরবালা/47

তুম েচার েহা(কল াণী দাস)

কমল দাশgup

N16815

13

ঐ

নজর িনিচ িকিজেয়(কল াণী

ঐ

GE7128

দাস)
14

ঐ

aপেন সুঁেরা েস তুমেন

ৈফয়াজ হাসিম

ঐ

GE7129

15

ঐ

iেয় আঁিখয়া মতoয়ািল বিড়

ঐ

ঐ

N16816

16

মনমানী/47

iশাের iশাের েম duিনয়া বনা

িব. িস. মাথুর

ঐ

GE 8056

17

ঐ

েবiমান েতাির

ঐ

GE 8055

ঐ

GE8057/9
GE 7413

বািতয়াঁ(কল ািণ দাস)
18

ঐ

ধীের ধীের আ তু

ঐ

19

eক আuরত/48

েসা যা েসা যা

েগােপন মিlক

iেয় েবকারার

ঐ

20

ঘর িক নুমাiশ/49

ছক ছক িডয়ার তুম iি ন

িব. িস. মাথুর

21

বাবুল/50

িমলেত িহ আঁেখ িদল

শািকল বদায়ুিন

েমািতবাবু
GE 21004

(রমােদবী) (Version Song)
22

ঐ

েমরা জীবন সাথী

–

23

সাজা/51

আ guপচুপ guপচুপ প ার

রািজnার কৃষাণ

ঐ
N 36794

(সn া মুেখাপাধ ায়)
24

মালা/51

েকৗন মুসািফর েলকর আয়া

েসৗেরন পাল

েগৗর েগাsামী

(uৎপলা েসন) (ভাগ 1 o 2)
25

মালদার/51

েদেখাজী েদেখাজী ক ায়েস

সতীশ ভািটয়া

26

ঐ

েদ েদ েপট েকা েরািট (েবলা

ঐ

GE 7891

মুেখাপাধ ায়)
27

আন/52

টকরা গয় তুমেস

শািকল বাদায়ুিন

েনৗশাদ

28

ঐ

মুহbত চুেম িজন েক হাত

ঐ

ঐ

29

আঁিধয়া/52

utেয়া চাঁদ utেয়া চাঁদ

নেরnd শমা

GE 21039
N 50125

নিহ(আশা েভাঁশেল)
30

জাল/52

চাঁদিন রাত প ার িক (লতা

সািহব

eস. িড. বমন

েয় রাত েয় চাঁদিন

ঐ

ঐ

েদা ন ায়না তুমহাের(গীতা

রাজা েমেহিদ আিল

ঐ

দt)

খান

িমলজুল েক কােটা (iিnরা

ৈশেলnd

N 50119

মে শকর)
31
32
33

ঐ
ীমতীিজ/52
আেগাশ/53

N 50104
N 50369

িমরচাnািন)
34

ঐ

ধীের ধীের জাঁগ গয়া (লতা

ৈশেলnd

মে শকর)
35

আনারকিল/53

িজেnিগ প ার িক েদা চার

রািজnার কৃষাণ

িস. রামচnd

36

ঐ

iেয় বাদ–e-সাবা আিহsা

ঐ

ঐ

37

ঐ

জাগ দাদ–e isক জাg

ঐ

38

ধুন/53

হাম প ার কেরে (লতা

ভরত ব াস

মদনেমাহন

হজরত

শংকর জয়িকষাণ

N 50470

মে শকর)
39

পিততা/53

iয়াদ িকয়া িদল েন(লতা

N 50591

মে শকর)
40

ঐ

রঘুপিত রাঘব রাজা রাম

pচিলত

ঐ

41

পেহলী শাদী/53

as েক সমুnর লায়া huঁ

iরফািন

রবীন চে াপাধ ায়

ক ায়

N 50341

42

ঐ

েমােহ কহা না জােয়িগ

িড. eন. মােধাক

ঐ

N 50340

43

রাহী/53

eক কিল ঔর েদা পিতয়াঁ

েpম ধাoয়ান

aিনল িব াস

N 50550

(লতা মে শকর, মীনা
কাপুর)
44

ঐ

জুলুম ঢা েল

ঐ

ঐ

45

ঐ

iেয় িজেnগী হ ায় eক

ঐ

ঐ
হীেরন েবাস

সফর
46

রামী েধাবাঁ/53

প ী uড় গয়া

রামমূিত

47

ঐ

uন uন মানুষ ভাi

রামমূিত

48

ঐ

িপয়া iন চরণন বিলয়াঁu

ঐ

49

ঐ

েকৗন aলেবিল aেকিল

ঐ

50

ঐ

সo বরs পর pীতম

ঐ

51

ঐ

েরািত হ ায় duিনয়া েমির

ঐ

52

ঐ

কানহা েমাের শ াম রং (গীতা

ঐ

N 50744
N 50746
N 50742
N 50741

দt)
53

িশখs/53

হাম েতা হ ায় েখল

ৈশেলnd

শ র জয়িকষাণ

N 50617

bেজnd েগৗড়

aruণকুমার

N 50328

িখেলােন(সমেবত)
54

শ ামিসর/53

ডংকা রাজ বাহাduর ( 1 o
2)(আশা েভাঁশেল,
জগেমাহন)

55

েশােল/53

েয় িদল তু কিহঁ েল চল

কািমল রিশদ

নেরশ ভ াচায

N 50331

56

েশােল/53

েয় িদল তু কিহঁ েল চল

কািমল রিশদ

নেরশ ভ াচায

N 50331

57

ঐ

জাduগর ভগবান আিমর বাঈ

ধনীরাম

নেরশ ভ াচায

N 50330

কণাটকী(মীনা কাপুর)
58

ঐ

েয় েমৗসম েয় হাoয়া

সািহর

নেরশ ভ াচায

N 50463

59

ঐ

মাসুম কালী িদল িক

কািমল রিশদ

নেরশ ভ াচায

60

লহের/53

েমের রাজা কা ন ায়েনা েম

রািজnর কৃষাণ

িস রামচnd

ঐ
GE 28058

61

দারা/53

কুছ নজর হসীন (লতা

মধুপ শমা

মহঃ শিফ

GE 50637

pদীপ

িস রামচnd

N 50861

iিnবর

িতিমরবরণ, eস েক

N 50789

মে শকর, সমেবত)
62

নািsক/54

গগন ঝনঝনা রহা (লতা
মে শকর, সমেবত)

63

বাদবান/54

আয়া তুফান

পাল
64

পেহিল ঝলক/54

জিমন চল রিহ ( 1 o 2)

রািজnর িকষাণ

িস রামচnd

N 50811

65

িবরাজ বhu/54

েমরা মন ভুলা ভুলা

েpম ধাoয়ান

সিলল েচৗধুরী

N 51010

66

ঐ

ঝুমঝুম মনেমাহন ের

ঐ

ঐ

(সমেবত)
67

ঐ

oঁ নম িব rপায়

pচিলত

ঐ

68

চkধারী/54

বাদল িক পািl েপ (আশা

pদীপ,

aিবনাশ

N 51016

েভাঁশেল)
69

ঐ

চলের চল েমের

ঐ

ঐ

N 51017

70

ঐ

o duিনয়ােক মািলক রাম

ঐ

ঐ

N 51015

71

ঐ

আহ েগারা huয়াের ৈবরাগী

ঐ

ঐ

72

বাদশা/54

ruলা কর চল িদয়া

ৈশেলnd

শংকর জয়িকষাণ

73

ঐ

আ নীেল গগনতেল (লতা

হজরত জয়পুরী

ঐ

N 51118

মে শকর)
74

েনৗকির/54

েছােটা সা ঘর েহাগা

ৈশেলnd

সিলল েচৗধুরী

75

শবাব/54

চnন কা পালনা

শািকল

েনৗশাদ

N 50916

76

ঐ

স ীত ক ায় শিk, চnন কা

ঐ

ঐ

FT17542

77

মেনাহর/54

ruত হ ায় সুহািন (সn া

িব ািমt আিদল

eস. িভ.

N 74523

মুেখাপাধ ায়)

েভ টারমন

78

আলেবিল/55

তুেঝ আনা পেড়গা

রিব

রিব

N 51703

79

ঐ

হাম েতা পী েক চিল

ঐ

ঐ

N 51701

80

ঐ

মুsর
ু ািত hui চাঁদিন

ঐ

ঐ

N 51700

81

আমানত/55

যব েস িমিল েতােস(গীতা

ৈশেলnd

সিলল েচৗধুরী

N 51422

সিলল েচৗধুরী

N 51533

দt)
82

টা াoয়ািল/55

হlেক হlেক চেল সনoয়াের

83

হাuস নং 44/55

চুপ হ ায় ধরিত

সািহর

eস. িড.বমন

N 51277

84

হাuস নং 44/55

েতির duিনয়া েম জীেন েস

সািহর

eস. িড. বমন

N 51277

85

ঐ

িপেছ িপেছ আকর (লতা

ঐ

ঐ

N 51381

হজরত জয়পুরী

সদার মািলক

N 51539

মে শকর)
86.

আব–e–হায়াত/55

ম ায় গিরেবাঁ কা িদল
(সমেবত)

87

iনসািনয়াৎ/55

uনেত হ ায় েকাi েমৗত

রািজnর িকষাণ

ঐ

88

জগৎguru

বেড় ধুঁেঢ পাহাড়

ভরত ব াস

aিবনাশ ব াস

N 51664

ঝনক ঝনক পােয়ল

নয়ন েস নয়ন (লতা

হজরত

বসn েদশাi

N 51553

বােজ/55

মে শকর)

90

িমলাপ/55

iেয় বাহােরাঁ কা সামা

সািহর

eন. দt

N 51219

91

মুিনমজী/55

o িশবজী িবহােন চেল

ৈশেলnd

eস. িড. বমন

N 51330

92

ঐ

িদল েক uমে

সািহর

ঐ

N 51446

93

eকাদশী

o িশবজী িবহােন চেল (গীতা

ব. স. মধুর

aিবনাশ ব াস

N 51630

eস. েক. দীপক

রিব

N 51479

শ রাচায/55
89

(গীতা, pাণ )

দt)
94

pভু িক মায়া/55

রাম রাজা রামpজা
(সমেবত)

95

ঐ

ভজ মন নারায়ণ

িব. িস. মাথুর

রিব

96

ঐ

যব যব েহাতা নাশ ধরমকা

ঐ

ঐ

N 51475

97

ঐ

চেলা েদেন েকা

eস. েক. দীপক

ঐ

N 51476

98

ঐ

eকজ সময় িক বাত

ঐ

ঐ

99

ঐ

মাহ কা পদা (সমেবত)

ঐ

ঐ

100

ঐ

গে

ঐ

ঐ

100

ঐ

আব িদয়া যা

ঐ

101

সদার/55

চল ির চিল চল

bেজnd েগৗড়

জগেমাহন

N 51280

102

sামী িবেবকানn/55

েহ পিথক aেকলা বাড়তা যা

ট া ন েযাধপুরী

রাiচাঁদ বড়াল

N 75014

তুমিহ কেরা udার

N 51477

ক.

(সমেবত)
103

পিরবার/56

িঝরিঝর িঝরিঝর বদরoয়া

ৈশেলnd

সিলল েচৗধুরী

N 52082

104

ঐ

eক েদা িতন চার (আশা

ঐ

ঐ

N 52083

eস. েক. দীপক

রিব

N

েভাঁশেল, সমেবত)
105

aেযাধ াপিত/56

েছাড় চেল আজ হমাের রাম

52094/95
106
107

চেল আজ
guলাম েবগম

ীরাম

ঐ

ঐ

পয়েস কা ক া কহেন

শ াম িহnী

সুদীp

N 51615

বাদশা/56
108

ihuিদ িক েবিট/56

েয় প ার ভরা িদল

কাiিফ আজিম

কমল িমt

N 51871

109

হীর/56

eক চাঁদ কা টুকরা

মজruহ সুলতানপুরী

aিনল িব াস

N 51798

110

ঐ

o সজনা (গীতা দt,

ঐ

ঐ

N 51776

রািজnার কৃষাণ

িব নাথ রামমূিত

N 74545

মুকুল রায়

N 50876

সমেবত)
111

নয়া আদিম/56

েলৗট গয়া গম কা জমানা
(লতা মে শকর)

112

স ায়লাব/56

েয় হ ায় duিনয়া েকৗন

মজruহ সুলতানপুরী

113

িশিরন ফারহাদ/56

েয় িদলruবা (আশা েভাঁশেল)

তনবীর নাকিভ

N 51982

114

ঐ

খুিশেয়াঁ েকা লুট কর (আশা

তনবীর নাকিভ

N 51981

ঐ

N 51980

েভাঁশেল)
115

ঐ

আজা o জান–e oয়াফা
(লতা মে শকর)

116

তাজ ঔর

িদল কা বাঁেত

সত রায়

সুদীp

N 51395

বদিল েম ছুিপ (লতা

রািজnার কৃষাণ

িস. রামচnd

N 51986

েগাপাল িসং

েনপািল

N 52098

ঐ

ঐ

N 52098

তেলায়ার/56
117

শতর /56

মে শকর)
118

নরিস ভগত/56

দশন েদা ঘনশ াম (সুধা
মালেহাtা, মাnা েদ)

119

ঐ

কৃ

নাম েবাল (সুধা

মালেহাtা, মাnা েদ)
120

েছােট বাবু/57

েল েল দদ পরায়া

চndেশখর পাে

মদনেমাহন

N 51257

121

িপয়াসা/57

জােন o ক ায়েস

সািহর

eস. িড. বমন

N 52210

122

শাহী বাজার/57

হায় লুট িগয়া (লতা

িশবরাজ ধনীরাম

eস. হিরদশন

মে শকর)

123

আের কঁহা ফাঁস গেয় েমটা

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

(লতা মে শকর)
124

িফর oিহ নাগমা সুনা েদ

125

eক সাল/57

uলাঝ গেয় েদা ন ায়না

126

জলিত িনশািন/57

কিহ রিহ হ ায় িজেnগী

রিব

N 52401

কামার জালালাবাদী

N 51562

ঐ

N 52112

(সমেবত)
127

ঐ

a ায়সা জাম িপলা (লতা
মে শকর, সমেবত)

128

*বালেযাগী

ধীরাজ ধর মানoয়া

ভরত ব াস

িচtgup

েকৗন হ ায় েবটা েকৗন

ঐ

ঐ

ৈশেলnd

মুকুল রায়

N 52659

িপ. eল. সেnাষী

N 51858

N 52592

uপমনু /58
129

*েরকেড uেlিখত ছিবর নাম িছল ‘বালেযাগী’।
130

িডেটকিটভ/58

মুঝেকা তুম েযা িমেল(গীতা
দt)

131

duলহন/58

আজ িচতা পর
েলিট(সমেবত)

132

ঐ

ruকেন লেগ

ঐ

কদম...ক ায়েস(আশা
েভাঁশেল)
133

েমেহnী/58

েবদদ জমানা েতরা(লতা

eস. eiচ. িবহারী

রিব

N 52493

ঐ

ঐ

N 52494

ঐ

ঐ

িপ. eল. সেnাষী

কল াণজী বীরজী

মে শকর)
134

ঐ

েবদদ জমানা েতরা(লতা
মে শকর)

135

ঐ

হাজােরা কিড়য়া লুটােয়
গয়া(লতা মে শকর)

136

েপাs বk 998/58

িনদ না মুঝেকা আেয়(লতা
মে শকর)

137

েসালভা সাল/58

হ ায় আপনা িদল তু

N 52691

শাহ
মজruহ সুলতানপুরী

eস িড বমণ

N 52573

আoয়ারা (হষ)
138

ঐ

ঐ (িবষাদ)

ঐ

ঐ

N 52286

139

িতsির গিল/58

িবমাের েমাহbত কা (লতা

মজru

িচtgup

N 52258

িব. িস. মধুর

কল াণজী আনnজী

N 53047

মে শকর)
140

চndেসন/59

িকঁu ঢুঁঢেত ধরিত েক
uপর(সমেবত)

141

ডাকা/59

আসমান তু ক া জােন

েpম ধাoয়ান

িচtgup

N 52136

142

ঐ

চাঁদ েন কুছ কহা (লতা

ঐ

ঐ

N 52134

রািজnার কৃষাণ

মদনেমাহন

N

মে শকর)
143

েমাহর/59

েখা গয়া জােন কঁহা

52473/74

144

নi রােহঁ/59

কাল েক চাঁদ(লতা

ৈশেলnd

রিব

N 52851

েpম ধাoয়ান

ঐ

N 52933

মে শকর)
145

ঐ

েয় ঝুমেত নজাের(লতা
মে শকর)

146

নয়া সংসাের/59

িদন রাত বদলিত হ ায়

রািজnার কৃষাণ

িচtgup

N 53022

147

হীরােমািত/59

েহ নাচের ধরিত িক(লতা

ৈশেলnd

েরাশন

N 53019

েpম ধাoয়ান

কানু েঘাষ

N 53073

কুলভূষণ

সুেরশ তলoয়ার

N 51040

মে শকর, সমেবত)
148

প ারিক রােহঁ/59

তুmেস দূের চেল(লতা
মে শকর)

149

সািহল/59

তুমহাির েমাহbত হ ায়(আশা
েভাঁশেল)

150

ঐ

রাত আঁিধ েহা গিয়

জনাদন মুিkদূত

ঐ

151

ঐ

েতের েমের েমের েমের

ঐ

ঐ

েতের িদল
152

সnান/59

কহেত হ ায় প ার েমরা

হজরত জয়পুরী

দtারাম

153

সা াবাজার/59

তুmেহ iয়াদ েহাগা(লতা

guলসন বাoরা

কল াণজী আনnজী

N 53135

মে শকর)
154

ঐ

চাঁদিন েক চাঁদ টুকেরা

ঐ

ঐ

N 53161

155

ছিবিল/60

লেহেরাঁ েপ লহর

eস. রতন

েsহল ভাটকর

N 53218

156

ঐ

লেহেরাঁ েপ লহর (নূতন)

ঐ

ঐ

N 53219

157

মি ল/60

iয়াদ আ গিয় o নিশিল

মজru

eস. িড. বমন

N 53223

ঐ (িবষাদ)

ঐ

ঐ
সদার মািলক

(হষ)
158
159

সারা া/60

চndবদন মৃগ েলাচিন*

ভরতব াস

160

ঐ

ছঃ ছঃ জn িক সমািধ হ ায়

ঐ

ঐ
ঐ

(গীতা দt)
161

ঐ

পগ পগ পর পবত খেড়

ঐ

162

ঐ

সারা া িবন না মুেঝ

ঐ

‘সারা া িবন না মুেঝ’ ei গানguিল ছায়াছিবেত বা ক ােসেট েরকেড েবর হয়িন, eguিল েকবল মুmiেত sুিডoেত পাoয়া
েগেছ।
163

কাবুিলoয়ালা/61

164

গে

আেয় কঁহা েস

কাবুিলoয়ালা o

guলজার o েpম ধাoয়ান

সিলল েচৗধুরী

N 53882

ঐ

ঐ

N 53509

কাবুিলoয়ালা (রাণু, ঊষা,
সিবতা)
165

িখলািড়/61

কিভ iহাঁ চেল(সমেবত)

েpম ধাoয়ান

শাduল কাটরা

166

গ া যমুনা/61

iনসাফ িক ডাগর

শািকল বাদায়ুিন

েনৗশাদ

N 53868

167

প ােস প ী/61

তুমিহ েমের িমত েহা(সুমন)

কামার জালালাবািদ

কল াণজী

N 53595

আনnজী
168

বাত eক রাত কী/62

না তুম হােম জােনা

মজru

eস. িড. বমণ

N 54055

169

গ ু/62

চল িদেয় সব–কব তক েমের

েpম ধাoয়ান

কল াণজী

N 53938

আনnজী
170

বhuরাণী/63

iতল কা ঘর েম

সািহর

িস. রামচnd

GE 33570

171

ঐ

um huিয় তুমেস িমেল (লতা

ঐ

ঐ

GE 33575

মে শকর)
172

bাফমাsার

েয় িদল ab কঁিহ েল জা

রািজnার কৃষাণ

কল াণজী

N 54315

173

েসহরা/63

না ঘর েতরা না ঘর েমরা

হজরত জয়পুরী

রামলাল

174

হিরশচnd

সুরজ ের জলেত রহনা

pদীপ

লkীকাn

34AEX
5023
N 54305

তারােমািত/63

প ােরলাল

175

নাগেমািহনী/63

নাগ েলাক িক eক

176

ভk ruব কুমার/64

eক দীপ jেল(সমেবত)

177

দূর গগন িক ছাঁo েম

রািহ তু মত ruক যানা

ভরত ব াস

সদার মািলক
aিবনাশ ব াস

N 54636

ৈশেলnd

িকেশারকুমার

N 54566

/64
178

মজবুর/64

তুমেহ েযা িভ েদখ েলগা

iিnবর

কল াণজী

N 54575

179

জনম জনম েক

iনসান জুলা

িড. eন. মাথুর

jান দt

N 53791

েয়িহ হ ায় শােন

ঐ

ঐ

N 53792

iিnবর

কল াণজী

N 54841

সাথী/65
180

ঐ

িজেnিগ(indাণী রায়)
181

সেহিল/65

itনা েতা কহ েদা
হমেস(লতা মে শকর)

182

েমের লাল/66

েভার ভi uঠ জাগের

আনnজী
মজruহ সুলতানপুরী

লkীকাn
প ােরলাল

183

মmতা/66

ছুপা েলা iয়ুঁ িদল েম (লতা

মজruহ সুলতানপুরী

েরাশন

N 75035

pদীপ

সিলল েচৗধুরী

N 55220

মে শকর)
184

েনতাজী সুভাষচnd

ঝংকাের ঝংকাের aিgবীণা

েবাস/66

(সিবতা, সমেবত)

185

ঐ

জnভূিম মা

ঐ

ঐ

N 55219

186

ঐ

duশমেনা সাবধান(রিফ,

ঐ

ঐ

N 55220

কাiিফ আজিম

কানু রায়

N 55336
N 55464

সমেবত)
187

usিক কাহািন/66

েতরা হ ায় জঁহা সারা ( 1 o
2)

188

আগ/67

iেয় নারী is িলেয় িহ

iিnবর

ঊষা খাnা

188ক

ঐ

সnান বদল যািত হ ায়

ঐ

ঐ

189

েজ ািত jেল/68

েহ রাম কঁহা তু যাতা

েগািবn মুnী

বসn pকাশ

N 55649

190

সmn/69

আপিন মাতােক duলাের বেc

pদীপ

o. িপ. নায়ার

191

ঐ

েহ জগত িপতা পরমাtা

ঐ

ঐ

PMLP
1024
N 55369

192

ঐ

েযা িদয়া থা তুমেন(মেহnd

ঐ

ঐ

N 55637

কাপুর)

193

ঐ

িচেরাগাঁ কা লাগা

ঐ

ঐ

194

ঐ

িকতনা প ারা থা েয় সপনা

ঐ

ঐ

195

ঐ

সব ম লম েল িশেব

pচিলত

ঐ

সবাথসািধেক
196

পয়সা iয়া প ার/69

iনসােনা েন পয়েস েক

সািহর

রিব

197

দূর কা রাহী/70

দূর কা রািহ (সমেবত)

ৈশেলnd

িকেশারকুমার

198

েpম িক গ া/71

েতরা জুলতা গগন

phাদ শমা

িচtgup

199

িফর িভ/71

হম চােহ iয়া না চােহ

নেরnd শমা

রঘুনাথ েশঠ

199

সাঁঝ িখেল েভার ঝের ফুল

হিরবংশ রায় বcন

(ক)

(রাণু মুেখাপাধ ায়)

200

দাsান

ঈেয় ঘর ম ায়সা

45 AEC
2020
TAE 1548
BOE
2292

লkীকাn
প ােরলাল

201

হ ায়oয়ান/76

পাগল পাগল

pদীপ রায়েচৗধুরী

বািp লািহড়ী

Polydor
2221-213

হ ায় েয় েমৗসম(আশা

ঐ

ঐ

ঐ

েভাঁশেল, সমেবত)
202

যাduেটানা/77

হেয় েসবক

ী রামেক(আশা

bীজভূষণ

Polydor
2392-133

েভাঁশেল, সমেবত)
203

হীরালাল পাnালাল/78

আজা েমের প ার আজা

মজruহ সুলতানপুরী

রাhuলেদব বমণ

204

েচার েহা েতা

aের মিs েম(িকেশার কুমার,

মজruহ সুলতানপুরী

রাhuলেদব বমণ

a ায়সা/78

আশা েভাঁশেল)

সুভাষ চnd/78

মুসািফর মুঝেকা তু

eস. েক.দীপক

aপেরশ

205

ECLP
5577
45NLP
1023
N 75038

লািহড়ী
206
207

দােবদার/82
আদশ/83

জননী জগত িক

আনn বkী

লkীকাn

শিk(aনুরাধা পােড়ায়াল)

প ােরলাল

যব িদল িদoয়ানা েহা

দৃ াn ঠকরাল

S-45 NLP
1188
2221 460

যায়(aপণা মােয়কর)
208

ঐ

uস পার েস ধীের ধীের

ঐ

209

িরsা কাগজ কা/83

ম ায় নাiয়া তু

েpম ধাoয়ান

রিব

1ND 1042

210

*লাভ a া গড/83

রেহগা জঁহা েম েতরা নাম

আসাদ ভূপািল

েনৗশাদ

VPLP
1016

(রিফ, তালাত, মাnা, লতা)
*েরকেডর েলেবেল েহমn–র নাম েনi।

সুরকার েহমn মুেখাপাধ ায়

িহিn ছায়াছিবর গান
1। আনnমঠ (1952)
বেnমাতরm

বি মচnd চে াপাধ ায়

েহমn, লতা, সমেবত

N 50169

জয় জগদীশ হের

জয়েদব

েহমn, গীতা দt

N 50169

বেnমাতরm

বি মচnd চে াপাধ ায়

েহমn, সমেবত

–

আের ভনoয়াের আ

ৈশেলnd

গীতা দt

N 50142

ধীের সমীের তিটনী তীের

জয়েদব

েহমnকুমার

–

িদল কা প ায়মানা হ ায়

হাসরাত জয়পুরী

রাজকুমারী, সমেবত

N 50140/42

ক ায়েস েরােকে

ৈশেলnd

গীতা দt, তালাত মাহমুদ

N 50140

নয়েনা েম সাoন (aংশ 1)

ৈশেলnd

গীতা দt

N 50141

নয়েনা েম সাoন (aংশ 2)

ৈশেলnd

গীতা দt, েহমnকুমার

N 50141

a ায়েস তুফান েকা

o সমেবত
2। সmাট (1954)
সবেকা মুবারক েহা নয়া সাল

রািজnার িকষাণ

েহমn, আশা, সমেবত

N 50687

েদা ঘিড় সাথ েতের

ঐ

গীতা দt

N 50624

duিনয়া েস েকয়া প ার কেরগা

ঐ

লতা মে শকর

N 50625

েগারা িভ আcা কালা

ঐ

গীতা দt

N 50624

েমির দম ভর

ঐ

লতা মে শকর

N 50625

শবাব িহ শবাব হ ায়

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 50687

iেয় খােমািশয়া iেয় সামা(aংশ 1)

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 50688

iেয় খােমািশয়া iেয় সামা(aংশ 2)

ঐ

লতা মে শকর

N 50688

হাত সীেন েপ েযা রেখ

ঐ

রিফ, িচtলকর*, সমেবত

N 50689

*ei নােম pখ াত স ীত পিরচালক িস. রামচnd গান েরকড করেতন।
3। ডাকু িহ লড়িক (1955)
িদল েস িমলা িদল

eস. eiচ. িবহারী

েহমn, লতা, সমেবত

N 51214

চাঁদ েস পুেছা

eস. eiচ. িবহারী

লতা, সমেবত

N 51214

নজেরাঁ েস ছুপ গয়া হ ায়

কাiফ iরফািন

েহমn, লতা

N 51145

হম প ার েম

ঐ

লতা মে শকর

N 51145

guেলা েকা িখলাuঁ

iিnবর

আশা েভাঁশেল

N 51144

মহbত েক জনােজ

eস. eiচ. িবহারী

লতা মে শকর

N 51144

সতা েল

কাiফ iরফানী

আশা েভাঁশেল

N 51213

ম ায় িভ ডাকু

eস. eiচ. িবহারী

শামসাদ েবগম,

N 51213

iেয়িহ হ ায় েমের সপেনা

রািজnার িকষাণ

রtা gupা

N 50899

কা সংসার (aংশ 1)

েহমnকুমার, সমেবত

N 50899

4। েফির (1954)

নাo বাড়া েল মািঝ

রািজnার িকষাণ

গীতা দt

N 50870

না েরা iেয় েরােনoয়ািল

ঐ

গীত দt, েহমn, বাবু

N 50870

রি লী ছিবিল

ঐ

বাবু, বুলা

N 50900

দূর েদশ েস আi নাiয়া

ঐ

গীতা দt

ক ায়েস লািগ কেরেজবা কটার (aংশ 1)

ঐ

গীতা দt

ক ায়েস লািগ কেরেজবা

ঐ

রtা gupা

না iেয় চাঁদ েহাগা

eস. eiচ. িবহারী

েহমnকুমার

N 50457

েদেখা o চাঁদ ছুপেক

ঐ

েহমn, লতা

N 50458

মুহbত েম েমির তরাহ

ঐ

েমহmকুমার

N 50631

িদল েমরা হ ায় িদoয়ানা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 50631

েমের হামসফর তুেঝ

রািজnার িকষাণ

আশা েভাঁশেল

N 50595

চলা কািফলা প ার কা

ঐ

আশা, সমেবত

N 50595

জানা না েছাড়েক

eস. eiচ. িবহারী

আশা, সমেবত

N 50456

না iেয় চাঁদ েহাগা

ঐ

গীতা দt

N 50457

চাঁদ ঘাটেন লাগা

রািজnার িকষাণ

গীতা দt, সমেবত

N 50456

iেয় েমের চমন েম huঁ

ঐ

লতা মে শকর

N 50496

েমির তকিদর েক মািলক

eস. eiচ. িবহারী

লতা মে শকর

N 50458

িপয়া ম ায় েতা huিয়

ঐ

লতা মে শকর

N 50496

েতের dারা খাড়া eক েযাগী

রািজnার িকষাণ

েহমnকুমার

N 51098

আির েছাড় েদ সজিনয়া

ঐ

েহমn, লতা

N 510986

iয়াদ রাখ না প ার িক িনশািন

ঐ

েহমn, আশা, সমেবত

N 51096

o িজেnগী েক েদেনoয়ােল

ঐ

লতা মে শকর

N 51098

মন েদােল েমরা মন েদােল

ঐ

লতা মে শকর

N 51097

uন রিসয়া তন বািসয়া

ঐ

লতা মে শকর

N 51127

uন ির সখী

ঐ

লতা মে শকর

N 51099

েমরা িদল iেয় পুকাের আজা

ঐ

লতা মে শকর

N 51097

জাduগর সাঁiয়া (aংশ 1)

ঐ

লতা মে শকর

N 51099

েমরা বদলী েম ছুপ গয়া

ঐ

লতা মে শকর

N 51127

েতির iয়াদ েম জুলকর

ঐ

লতা মে শকর

N 51128

uঁিচ uঁিচ duিনয়া িক দীoয়াের

ঐ

লতা মে শকর

N 51128

যাduগর সাঁiয়া (aংশ 2)

ঐ

লতা মে শকর

3AEX 5013

বীণ–eর সুর (যntস ীত)

ঐ

রিবশংকর শমা o

N 51432/

কল াণিজ

FT 17683

5। শত (1954)

6। নািগন (1954)

7। জাগৃিত (1952)
আo বােcা তুমেহ িদখােয়ঁ

pদীপ

pদীপ, সমেবত

N 51307

হাম লােয় হ ায় তুফান েস

ঐ

মহঃ রিফ

N 51291

চেলা চেল মা সpেনা েক গাঁo েম (হষ)

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51307

েদ িদ হােম আজািদ

ঐ

আশা, সমেবত

N 51292

চেলা চেল মা সpেনা েক গাঁo েম(িবষাদ)

ঐ

আশা েভাঁশেল

iেয় duিনয়া eক সাগর হ ায়

েpম ধাoয়ান

েহমn, সমেবত

N 51747

েমােহ aপনা বানা েলা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51737

রাত হ ায় সুহািন

eস. eiচ. িবহারী

লতা মে শকর

N 51737

তুমহাির iয়াদ েম

রিব

লতা মে শকর

N 51747

েল েলা জী

রাজা েমেহিদ আিল খাঁ

মহঃ রিফ

N 51748

ঝুমিত জoয়ািন হ ায়

eস. eiচ. িবহারী

লতা, সমেবত

N 51748

মুহbত িক জুবান চুপ হ ায়

রািজnার িকষাণ

েহমnকুমার

N 51043

বহােয় চাঁদ েন আঁu

ঐ

েহমnকুমার

N 51046

েদিখ েতির duিনয়া

ঐ

মহঃ রিফ

N 51044

েল আজ েতির iয়াদ িক

ঐ

লতা মে শকর

N 51046

সা সুেরা কা েলেক িমঠা বাজা িনিnয়া

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51044

মুেঝ নজর েস uতার

ঐ

লতা মে শকর

N 51043

িপ িক লগন েম

ঐ

লতা মে শকর

N 51045

uনাo eক মজনু কা হাল

ঐ

িচtলকর

N 51045

ভজ মন নারায়ণ নারায়ণ

পি ত মাথুর

েহমnকুমার

N 51193

iিস ভািn সংসার কাহািন

eস. েক. দীপক

েহমnকুমার

N 51194

জয় জননী জয় ভারতী

ঐ

েহমnকুমার, সমেবত

N 51193

িদগn নাথ েদবতা

পি ত মাথুর

েহমnকুমার

N 51191

জয় ভগবান ভাগবত ভগবান

eস. েক. দীপক

েহমnকুমার, সমেবত

N 51191

আঁেখা আঁেখা েম

eস. eiচ. িবহারী

আশা েভাঁশেল

N 51194

হর duখ কা সেবরা হ ায়

পি ত মাথুর

েহমn, গীতা

N 51192

েভািল ভািল ম ায়

eস. eiচ. িবহারী

আশা েভাঁশেল

N 51192

iিস েস েরাতা হ ায় iনসান

পি ত মাথুর

আশা েভাঁশেল

N 51190

8। বিnশ (1955)

9। লগন (1955)

10। ভগবত মিহমা (1955)

আi আi ের সুহািন ঘিড়

eস. েক. দীপক

আশা, সমেবত

N 51190

েছাড় েদ নাiয়া ভনoয়ার েম

eস. eiচ. িবহারী

েহমnকুমার

N 51633

ঠাি হাoয়াo েম

ঐ

গীতা, তালাত মাহমুদ

N 51674

a

ঐ

লতা মে শকর

N 51518/632

ছুপা েল দাগ–e িজগার

ঐ

লতা মে শকর

N 51518

েদেখা েদেখা িজ বালম

ঐ

গীতা, তালাত মাহমুদ

N 51674

দূর দূর েয ক ায়া গাতা হ ায়

ঐ

েবলা মুেখাপাধ ায়, রিব

N 51633

েল েতের মুকাdার কা

ঐ

গীতা দt

N 51519

নয়না চার কর েল

ঐ

গীতা দt

N 51519

o জােনoয়ােল তুঝেকা হাম

ঐ

লতা মে শকর

N 51632

তুম েযা িমেল o সনম

eস. eiচ. িবহারী

েহমn, আশা

N 51646

iেয় েশাক িসতাের

রিব

েহমn, আশা

N 51645/48

আঁেখা েকা iেয়

eল. eiচ. িবহারী

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51707

চাঁদ েকা দাগ লাগা

রাজা েমেহিদ আিল খান

লতা মে শকর

N 51645

েযা েদেখ প ার েস েকাi

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51644

েমির iতিন aরজ হ ায় huজুর েস

eস. eiচ. িবহারী

শামসাদ েবগম, েহমn

N 51647

েমির িজেnিগ েম েকাi

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51707

প ার কা জমানা

রিব

আশা, সমেবত

N 51648

জিমন আসমান যব হ ায়

eস. eiচ. িবহারী

আশা েভাঁশেল

N 51646

জরা সmহালেক o িদoয়ােন

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51647

িদল েস হ ায় শাহজােদ হাম

iিnবর

েহমnকুমার

N 52070

িদল কা টা ু aড় যাতা হ ায়

iিnবর

েহমn, গীতা, সমেবত

N 52071

ম ায়েন তুেঝ পুকারা

েশoয়ান িরজিভ

েহমnকুমার, গীতা

N 52070

িদল িক িদিl েদ ডািল

কাiফ iরফািন

েহমnকুমার, গীতা

N 52073

o িলিল িলিল

কাiফ iরফািন

গীতা, বলবী

N 52073

aগর প ার েম মুsকুরােয়

ঐ

গীতা দt

N 52071

েলা আয়া জিন লালেটন

iিnবর

গীতা দt, সমেবত

N 52072

ম ায় মর গয়া েতা িলখনা

েশoয়ান িরজিভ

বলবীর, রিব, সমেবত

N 52072

11। বhu (1955)

a

েম uমং

12. হামারা oয়াতন (1956)

13। লালেটন (1956)

14। বnন (1956)

ধুল েম য ায়েস ছুপা ফুল

রািজnর িকষাণ

েহমnকুমার

N 52017

dulহা রাম িশয়া duলাির

ঐ

েহমn, েবলা, সমেবত

N 52018

েযা িমলনা হ ায় ভগবান েস

ঐ

েহমnকুমার

N 52017

য ায়েস পািন ছুপা ঘাটােম

ঐ

েহমnকুমার

N 52018

হািসেনা িক আঁেখা েক

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 52019

েমের েদবতা মুঝেকা েদনা সাহারা

ঐ

গীতা দt

N 52016

বৃnাবন িক কু

ঐ

iিnবর, গীতা দt,

N 52016

গিল েম

সমেবত
15। anজান (1956)
চnািনয়া নিদয়া িবc নাহােয়

রািজnার িকষাণ

েহমnকুমার

N 51901

দাগা েদেক না যাiেয়া

ঐ

লতা মে শকর

N 51903

িদল ছুপ গয়া িনকেল তাের

ঐ

লতা মে শকর

N 51902

েহািল িক আিয় বাহার আজ

ঐ

লতা, সমেবত

N 51991

কঁহা েছাড়েক চলা হ ায় তু

ঐ

লতা মে শকর

N 51991

সাoন িক আিয় হ ায় বাহার

ঐ

লতা, সমেবত

N 51902

সবেস েমেহি

িচজ মুহbত

ঐ

মহঃ রিফ

N 51903

আ ছুপা ছু ছু, iক ম ায় eক

ঐ

লতা, সমেবত

N 51901

iেয় েমহিফল িসতােরাঁ িক

রিবশংকর

েহমn, আশা

N 51862

েতরা িহ আসরা হ ায়

eস. eiচ. িবহারী

েহমnকুমার

N 51862

েমাহbত িক নািতজা

ঐ

গীতা দt

N 51623

েদা ঘিড় িক বাহার হ ায়

ঐ

গীতা দt

N 51624

হ ায় iেয় duিনয়া মুসািফর–খানা

রিবশংকর

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51624

iধর িভ eক নজর

eস.eiচ. িবহারী

আশা েভাঁশেল, রিব, সমেবত

N 5 1832

িজেন কা মজা হ ায় প ার

রিবশংকর

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51832

ruক যাo সনম তুেঝ

eস. eiচ.িবহারী

আশা েভাঁশেল

N 51823

ঝুম ঝুম কর চিল aেকিল

রািজnার িকষাণ

েহমnকুমার

N 51211

েগাির বুলােয় েতরা সাঁoিরয়া

ঐ

েহমnকুমার

N 51528

বাঁuিরয়া িফর েস বাজা

ঐ

েহমn, লতা

N 51581

বালমা েহা যা ম ায় েতােস

ঐ

লতা মে শকর

N 51548

বnশী িক ধুন েতের িলেয়

ঐ

লতা মে শকর

N 51581

যঁহা েম আi

ঐ

লতা মে শকর

N 51550

তু
16। আরব কা সoদাগর (1956)

17। তাজ (1956)

েমের িবনিত uেনা ভগবান

ঐ

মহঃ রিফ

N 51676

েমােহ েছাড় গয়া

ঐ

লতা মে শকর

N 51676

তুম স লেগ িপয়া

ঐ

লতা মে শকর

N 51549

েয় ক ায়েস তুফান uঠা

ঐ

লতা মে শকর

N 51550

eক বাত েদ েযাগী

ঐ

লতা মে শকর

N 51549

*aব েমাির িবনিত uেনা ভগবান

ঐ

েহমn কুমার

িদল েছড় েকাঈ a ায়সা নাগমা

eস. eiচ.িবহারী

েহমnকুমার

N 51890

ফুেলাঁ েক হার েল েলা

ঐ

েহমnকুমার

N 51770

েমের aেকেল িজয়া ক ায়েস

ঐ

েহমnকুমার, লতা

N 51866

েদেখা ক ায়িস সুহািন ঘিড়

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51866/90

িদল েছড় েকাi a ায়সা

ঐ

লতা মে শকর

N 51851

* েকবল eক লাiন
18। inেপkর (1956)

সমেবত
কঁহা েস iেয় েশােলাঁ কা তুফান

ঐ

লতা মে শকর

N 51769

না পুেছা িকsিক আদাo

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51770

বাবুজী জরা বচেক

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51769

বড়া মুশিকল হ ায় দামন বচানা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 51851

চিল েগাির িপ েস িমলনেক

মজruহ সুলতানপুরী

েহমnকুমার

N 51650

সাঁoােল সােলােন আেয় িদন (aংশ 1)

ঐ

েহমn, লতা

N 51694

েসা যা নাnেহ েমের

ঐ

েহমn, লতা

N 5164

চমকা বন কর আমন

ঐ

েহমn, লতা, সমেবত

N 51651

বেড় ভাiয়া আেয় হ ায়

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 51651

েবকস িক আবru েকা

ঐ

লতা মে শকর

N 51650

ক ায়িস লািগ

ঐ

আশা, ঊষা মে শকর

N 51694

েসা যা নাnেহ েমের (aংশ 2)

ঐ

লতা মে শকর

N 51649

*সাঁoয়ােল সােলােন আেয় িদন (aংশ 2)

ঐ

েহমn, লতা

কঁহা েল চেল েহা বতা েদা

রািজnার িকষাণ

লতা মে শকর, সমেবত

N 52040

প ার েক র েম

ঐ

লতা, েহমn

N 52028

ক ায়েস ম ায় আuঁ িপয়া

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 52027

19। eক িহ িরsা (1956)

(aংশ 1)

*আংিশক
20। duেগশনিnনী (1956)

চাঁদ িনkেলগা িমধর

ঐ

লতা মে শকর

N 52054

েমির মজবুিরেয়া েপ

ঐ

লতা মে শকর

N 52054

রাত আেnির ডর লেগ

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 52027

মত মােরা শ াম িপচকারী

ঐ

লতা মে শকর

N 52054

চnন িক নাiয়া েপ

ঐ

লতা, সমেবত

N 52028

*চnন িক নাiয়া েপ

ঐ

েহমnকুমার

N 52040

পাo বাড়াতা চল তু

eস. eiচ. িবহারী

েহমn, guলাম মহmদ

N 74562

েগাির চিল িপয়া েক সাথ

ঐ

েহমnকুমার

N 74562

যব লড়িত হ ায় িনগােহঁ

ঐ

েহমn, আশা, সমেবত

N 74563

হর বাত হ ায় িবগিড় hui

ঐ

লতা মে শকর

N 74563

কােহ তড়পােয় কােহ

ঐ

গীতা দt

N 74564

যব তুম েনিহ েতা

ঐ

গীতা দt

N 74565

হসীেনা কা বুরা েহা

ঐ

রিফ, আশা, শামসাদ,

N 74565

*আংিশক

21। িকতনা বদল গয়া iনসান (1957)

তরসােয়

বেn হাসান, সমেবত
আজা েমির গিল

ঐ

লতা, সমেবত

N 74566

আi বাহার ভর েলা

ঐ

গীতা, সমেবত

N 74567

ভগবান েতির লীলা

ঐ

আশা, সমেবত

N 74567

iেয় মs নজর েশাখ আদা

েpম ধাoয়ান

েহমn, গীতা

N 52342

o িভ ক ায়া িদন েথ

রািজnার িকষাণ

মাnা, সমেবত

N 52330

চুপ েহা যা আিমেরাঁ

ঐ

িকেশারকুমার

N 52329

eক েরাজ হমাির িভ

ঐ

িকেশারকুমার

N 52324

ঘর িক েরৗনক হ ায়

ঐ

গীত, িকেশার

N 52324

েগারা বদন েমারা uমিরয়া

রািজnার িকষাণ

গীতা দt

N 52329

কােহ শরমেয় েগাির িদন

রিব

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 52330

েমের হাল পর না

েpম ধাoয়ান

লতা মে শকর

N 52342

o িজ েছাড় িভ েদাপা া েমরা

রািজnার িকষাণ

েহমn, লতা

N 52275

হাiয়া শ ামা হাiেয়া

ঐ

েহমnকুমার, সমেবত

N 52339

22। বnী (1957)

ঘরoয়ািল

23। চmাকিল (1957)

ছুপ গয়া েকাঈের

ঐ

লতা মে শকর

N 52276

খুিল হাoয়া েম েডােল

ঐ

লতা মে শকর

না জােন iেয় চnা

ঐ

লতা মে শকর

N 52276
N
52275/52339

যাের যা o মাখন েচার

ঐ

লতা, রিফ

N 52277

o েগায়ালন িকঁu েমরা মন

ঐ

মহঃ রিফ

N 52277

আ যাo রিসয়া

ঐ

লতা, মাnা, সমেবত

N 52338

েতের বাদেলা িক খ ার

ঐ

লতা মে শকর

N 52338

নi মি ল নi রােহঁ (হষ)

eস. eiচ. িবহারী

লতা, েহমn

N 52173

o খুশনিশব হ ায়

ঐ

েহমnকুমার, সমেবত

েমাহbত েম তড়পােন েস

ঐ

লতা মে শকর

N 52450
N
52177/52450

o বািজগর

ঐ

গীতা দt

N 52356

েগাির েগাির পতিল কলাi ের

ঐ

গীতা, রিফ

N52173

iেয় মারা, uo মারা

ঐ

গীতা দt

N 52356

নi মি ল নi রােহঁ (িবষাদ)

ঐ

লতা মে শকর

N 52174

iেয় হাসতা huয়া কারবা

রািজnার িকষাণ

েহমn, আশা

N
52141/52137

েগাির েচাির েচাির জানা

ঐ

েহমnকুমার

N 52139

আজা জরা েমের িদল েক

ঐ

েহমn, গীতা, সমেবত

N 52141

চল বাদেলাঁ েস আেগ

ঐ

েহমn, আশা

N 52140

বহােরঁ িভ েদিখ নজাের িভ েদেখ

ঐ

েহমn,আশা

N 52140

েয় হাoয়া েয় িফজা

ঐ

লতা মে শকর

N52138

আজা জরা েমের িদল কা

েহমn, গীতা, সমেবত

N 5213

আয়া েকৗন েমর

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 52137

ঐ

গীতা দt

N 52138

চল চলের সাজন ধীের ধীের

রািজnর িকষাণ

েহমn, লতা

N 74561

e েমরী েমৗত ঠহর

ঐ

েহমn, লতা

N 74561

িপয়া িমলন েকা চিল

ঐ

লতা মে শকর

N 74557

iেয় duিনয়া েরল িনরািল

ঐ

রিফ, সমেবত

N 74559

ময়দান েম হম েযা আ

ঐ

রিফ, সমেবত

N 74559

24। িহল েsশন (1957)

25। eক ঝলক (1957)

েমহিফল েম
িকs িলেয় মােথ েপ
26। পােয়ল (1957)

মা o েদবী মা

ঐ

লতা মে শকর

N 74558

যা ের সাঁoের সােলােন

ঐ

লতা মে শকর

N74558

জােগা aoর জাগাo

ঐ

লতা, মাnা, সমেবত

N 74560

িহmত না হার রাহী

ঐ

লতা, ঊষা মে শকর

N 74557

রহম কর e েখাদা

eস. eiচ. িবহারী

েহমn, রিব, সমেবত

N 52202

িদল েবকারার েমরা

ঐ

েহমn, গীতা

N 52217

আ হমেস প ার কর েল

ঐ

গীতা দt

N52152

কর েল িদল কা েসৗদা িদল েস

ঐ

গীতা দt

N52152

হম িকিস েস না কmেহে

ঐ

শামসাদ, গীতা

N52154

e চাঁদ বাতা তুেন কিভ

ঐ

আশা েভাঁশেল

N52153

duিনয়া েস িদল লগা েক

ঐ

গীতা দt

N52202

চার িদন িক হ ায় বাহাের

ঐ

গীতা দt

N52153

বাহােরাঁ েস পুেছা

eস. eiচ. িবহারী

েহমn, লতা

N52560

ধরতী িক েগার েম

ঐ

েহমnকুমার

N 52557

েহাঁেঠা েপ েতরা নাম

ঐ

েহমn, লতা, গীতা

N 52558

মািট েকা লাজানা না

ঐ

েহমn, েবলা

N 52560

তুম ঔর হাম

ঐ

েহমn, গীতা

N 52557

নয়া নয়া ফ াশন

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 52559

মdভির হ ায় প ার েক পালেকঁ

গীতা দt, লতা

গীতা দt, লতা

N52558

িবnু বাসী, দাo েমার হােত

ঐ

মুবারক েবগম, সুেলাচনা

N 52559

রািজnার িকষাণ

লতা, রিফ

GE 27883

গানা না আয়া

ঐ

িকেশারকুমার

GE 27884

o রাত েক মুসািফর সাঁiয়া

ঐ

লতা, রিফ

GE 27882

লাগ যা গেল

ঐ

লতা মে শকর

সিখ ির uন েবােল পািপহা

ঐ

লতা, আশা

GE 27883

েসা গয়া সারা জামানা

ঐ

লতা মে শকর

GE 27882

েয় মদ বেড় িদল সদ

ঐ

লতা মে শকর

GE 27881

ঐ

ঐ

মহঃ রিফ

GE 27881

পেহেল পয়সা িফর ভগবান

ঐ

মহঃ রিফ

GE 27885

27। ihuিদ িক লড়িক (1957)

প ার িকয়া হ ায়

িজেnগী
28। ফ াশন (1957)

29। িমs েমরী (1957)
বৃnাবন কা কৃ

কাnহাiয়া

আi ের িঘর িঘর

ঐ

গীতা, সমেবত

*iেয় চাঁদ তাের সােব

ঐ

েহমnকুমার

িমিন িমিন িচক িচক

মজru সুলতানপুরী

েহমn, গীতা

N 52509

ছুপ যা হমাের িদল

ঐ

েহমn, গীতা

N 52504

িদল পর েয় ক ায়েস তুেল

ঐ

েহমn, গীতা

o o েববী

ঐ

েহমn, গীতা

N 52504
N
52645/52652

চেল হাম কঁহা

ঐ

েহমn, গীতা

N52652

uন েল িপয়া

ঐ

েহমn, গীতা

N 52509

হায় হায় িদলেকা লােগলা

নীলকাn িতoয়াির

মহঃ রিফ, সমেবত

N 52645

হর duখড়া সহেনoয়ািল

ভরত ব াস

েহমn, েবলা

N 52702

an েপ দয়া করনা দাতা

ঐ

লতা মে শকর

N 52741

বnেক সুহাগন

ঐ

লতা মে শকর

N 52701

িবিl বাজায় বাজা

ঐ

আরিত, লতা

N 52741

ছমছম চেল েয়া মা

ঐ

লতা মে শকর

N 52771

েমেহিফল েম েতের

ঐ

pিতমা বেn াপাধ ায়

N 52778

মুেঝ তক তালুক েক িলেয়

ঐ

সুধা মালেহাtা

N 52778

ruত আেয় ruত যােয়

ঐ

লতা মে শকর

N 52779

েসা যা duিখয়াের

ঐ

লতা মে শকর

N 52702

আগাজ মহbত েক বােতঁ

ঐ

N 56037

GE 27884

েক সাের
*2 লাiেনর গান
30। পুিলশ (1958)

31। সাহার (1958)

32। েদা মsােন (1958)
আ নয়েনা েম ঝুমকর সাজনা

রাজা েমহিদ আিল খাঁ

লতা মে শকর, সমেবত

ম ায়েন তুেঝ পুকারা

েশoয়ান িরজিভ

েহমn, গীতা

বnন হ ায় হাঁেতা কা ক ন

iিnবর

লতা মে শকর, সমেবত

িদল েস িমলা িদল

eস. eiচ. িবহারী

লতা, সমেবত

েদা েবাল েতের িমেঠ িমেঠ

মধুপ শমা

েহমn, লতা, সমেবত

guঁেলা েকা িখলাuঁ

iিnবর

আশা েভাঁশেল

হায়ের o জােনoয়ািল তড়পােনoয়ািল

লতা, িচতলকর, সমেবত

কিভ aকর কর বাত

কাiিফ iরফািন

েমাহbত েক জানােয

লতা মে শকর

নজেরাঁ েস ছুপগয়া

ঐ

েহমn, গীতা
লতা মে শকর

N 56039/40
N 56037

হাম প ার েম
লতা মে শকর
Song bumbers 1, 3 and 5 are in film ‘Dara’ (1953), numbers 4,6,9,10,11 are in film ‘Daku Ki Ladki’ (1954),numbers 2 and
8 are in film ‘Lalten’ (1956) and song number 7 is in film ‘Ustad Pedro’ (1951).
33। হম িভ inসান হ ায় (1959)
uঁচ নীচ কা েভদ ভুলা কর

ৈশেলnd

েহমnকুমার, সমেবত

N 53311

হ ায়ের িকsমত কা aেnর

ঐ

েহমnকুমার

N 53311

েগাির েতাের নটখট নয়না

ঐ

গীতা, সুবীর েসন

N 53310

প ার যাতা েক লালচােয়

ঐ

শামসাদ েবগম

N 53312

ফুলoয়া বn েমহেক

ঐ

গীতা, সুমন কল াণপুর

N 53310

প ারী েবােল বুলবুল

ঐ

মহঃ রিফ

N 53312

েয় বাঁদেলাঁ িরমিঝম

ৈশেলnd

লতা মে শকর

আজা ির চাঁদিন

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

N 53080
N
53079/53186

গলত হ ায় লুট িলয়া

আ তার লখনািভ

র নাথ যাদব, সমেবত

N 53186

মুsরাo লাডেল

ৈশেলnd

সমেবত

N 53080

কিভ আজ কিভ কাল

ৈশেলnd

লতা, সুমন কল াণপুর

N 53080

েখািয় েখািয় আঁিখয়া

ৈশেলnd

লতা মে শকর

N 53079

guমguম সা েয় জঁহা

রািজnার িকষাণ

েহমn, গীতা

N 53054/95

আিm o আিm েমরা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 53053

েযা িবজিলেয়া েক শাখ েপ

ঐ

রিফ, বেn হাসান, সমেবত

N 53061

কুছ iস তরহা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 53052

লািগ তুমেস নজািরয়া

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 53054

*ফুেলা েস েদািs হ ায়

ঐ

মহঃ রিফ, সমেবত

N 53053

প ার েম েজাকার বন গেয় হম

ঐ

রিফ, আশা, সমেবত

N 53095

তু ঝুকােন পর েতা আ

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

•

েহমnকুমার কেয়কিট লাiন িবষােদর সুের েগেয়েছন।

34। চাঁদ (1959)

35। duিনয়া ঝুকিত হ ায় (1960)

36। মাসুম (1960)
*নািন েতির েমারিন েকা েমার েল গেয়

ৈশেলnd

রাণু মুেখাপাধ ায়

N 53334

*ei ছায়াছিবেত েহমn েকবল ei eকিট গােনi সুর েদন। বািক গানguিলর সুর রচনা কেরন রবীন বেn াপাধ ায়।
মুsরা o লাডেল

37। গাল ে

(1960)

পয়েস িক কাহািন

সািহর লুিধয়ানিভ

েহমn, লতা, রাণু, সমেবত

N 53434

আজ েরানা পড়া েতা

ঐ

িকেশারকুমার

N 53432

বুম বুমাবুম কেরগা

ঐ

িকেশার, আশা

N 53431

ঝুিক ঝুিক ভূরী মা

ঐ

িকেশারকুমার, সমেবত

N 53433

কিs কা খােমাশ

ঐ

িকেশার, সুধা মালেহাtা

N 53432

না েঢলা লাগতা হ ায়

ঐ

িকেশার, েডিজ iরািন

N53431

o ম াডাম কাম কাম কাম

ঐ

িকেশারকুমার

N53433

েবকারার করেক হােম

সািকল বাদায়ুিন

েহমnকুমার

N 53978

কঁিহ দীপ jেল কঁিহ িদল

ঐ

লতা মে শকর

N 53978/80

জারা নজেরাঁ েস কহ েদা িজ

ঐ

েহমnকুমার

N 53979

েয় েমাহbত েমির duিনয়া েম

ঐ

লতা মে শকর

N 53979

সপেন সুহােন লড়কপন েক

ঐ

লতা মে শকর

N 53980

*কিহঁ দীপ jেল কিহঁ িদল

ঐ

েহমnকুমার

*সািহল িক তরফ

সািকল বদায়ুিন

েহমnকুমার

ভাঁoয়ারা বড়া নাদান হ ায়

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 54036/38

েমির বাত রিহ েমের মনেম

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 54036

েমির জান o েমির জান

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 54113

না যাo সাঁiয়া

ঐ

গীত দt

N 54113

িপয়া a ায়েসা িজয়া েম

ঐ

গীতা দt

N 54112

সািকয়া আজ মুেঝ িনদ েনিহ

ঐ

আশা েভাঁশেল, সমেবত

N 54112

েকাi দূর েস আoয়াজ

ঐ

গীতা দt

N 54038

(1ম o 2য়)

38। িবশ সাল বাদ (1962)

েহমnকুমার মাt dui লাiন গান
39। সােহব িবিব ঔর guলাম (1962)

*গানিট ছিব েনi।
40। মা–েবটা (1962)
েমাহbত িজsেকা কহেত হ ায়

েpম ধাoয়ান

েহমn, লতা

N 54061

ছম ছম পােয়ল ছনেক

ঐ

লতা, মাnা, সমেবত

N 54059

মন েমরা uড়তা যােয়

ঐ

লতা মে শকর

N 54059

িপয়াসী হ ায় মমতা েমির

ঐ

ঊষা মে শকর

N 54060

ভগবান িক iেয় লীলা

ঐ

মহঃ রিফ

o ম ায়েন কহা তুমেস হােম

ঐ

লতা, মুেকশ

N 54060

েয়া েকৗন িস মুশিকল হ য়

ঐ

মহঃ রিফ

N 54061

কিভ েতা িদল েম

ঐ

লতা, েহমn

যব জাগ uেঠ আরমান

সািকল

েহমnকুমার

N 54224

িজেnিগ িকতিন খুবসুরত হ ায়

ঐ

েহমnকুমার

N 54221

eকবার জরা িফর কেহ েদা

ঐ

েহমn, লতা

N 54221

িবন বাদল বরসাত না েহািগ

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

N 54223

খুশী িভ িমিল হমেকা

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

িজেnিগ িকতিন খুবসুরত হ ায়

ঐ

লতা মে শকর

N 54224
N
54224/54322

িবন বাদল বরসাত না েহািগ

ঐ

লতা মে শকর

N 54322

মরীজ–e iশক huঁ

ঐ

মহঃ রিফ

N 54222

িদল েম েতরী iয়াদ সনম

ঐ

রিফ, আশা

N 54223

iেয় নয়ন ডের ডের

কাiিফ

েহমnকুমার

N 54415

রাহ বিন খুদ মি ল

ঐ

েহমnকুমার

N 54416

কােহ বাজাi তুেন

ঐ

আশা, মেহndকাপুর, সমেবত

N 54414

েলেক চিল মুেঝ সpেন সাথ

ঐ

লতা মে শকর

N 54414

o েবকারার িদল

ঐ

লতা মে শকর

N 54416

ঝুমঝুম ঢলিত রাত

ঐ

লতা মে শকর

N54415

েলাগ পীেত হ ায়

কাiিফ আজিম

েহমnকুমার

N 54943

ক ায়েস বেন িদল িক বাত

ঐ

েহমnকুমার

N 54941

িদল েয েয় নাদান েকা

ঐ

লতা মে শকর

N 54942

েয় দীনদয়াল দয়া েদা হােম

ঐ

েবলা মুেখাপাধ ায়

N 54943

েমরা কািতল হিসন

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

N 54942

প ার িক দsান তুম uেনা

ঐ

লতা মে শকর

N 54941

সারা েমার কাজরা

কাiিফ আজিম

রিফ, আরিত

N 54870

েতরা hus রেহ েমরা

ঐ

মহঃ রিফ

N 54866

রামরাম জপ না

ঐ

মহঃ রিফ

N 54865

41। িবন বাদল বরসাত (1963)

42। েকাহরা (1964)

43। ফারার (1965)

সmালু

44। েদা িদল (1965)

কাঁেটা েম ফাঁসা আঁচল

ঐ

মহঃ রিফ

N 54866

িপয়াসী িহরিন বনবন

ঐ

লতা মে শকর

N 54865

মন েমারা নােচ

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

N 54870

মারা, ঊষা মে শকর,
েহািল হ ায়

ঐ

সমেবত

N 54864

বাস eক চুপ িস লািগ হ ায়

guলজার

েহমnকুমার

N 55275

ঐ

ঐ

লতা মে শকর

N 55206

সুিন রাত েম েখা গেয় চাঁদ

ঐ

লতা মে শকর

N 55206/75

েকাi েবচারা িদল েকা

ঐ

লতা মে শকর

N 55245

a ায়সা েহাতা েতা েনিহ

ঐ

লতা মে শকর

N 55245

কাiফ আজিম

েহমnকুমার

N 55365

িভিগ িভিগ িফজা

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 55366

ধীের ধীের মচল

ঐ

লতা মে শকর

N 55365/67

কুছ িদল েন কহা

ঐ

লতা মে শকর

N 55366

েকৗন মুেঝ itিন খুশী

ঐ

আশা েভাঁশেল

N 55367

সাoন েম বরখা

guলজার

েহমnকুমার

N 55306

জােন কহাঁ েদখা হ ায়

ঐ

মহঃ রিফ

N 55337

আ থা যব জn িলয়া

ঐ

মাnা, মুেকশ, েহমn

N 55307

a ায়েস দাঁেতা েম

ঐ

আশা, ঊষা মে শকর

N 55306

45। সnাটা (1963)

46। aনুপমা (1966)
iয়া িদল িক uেনা
duিনয়াoয়ােলা

47। িবিব ঔর মকান (1966)

েহমn, মাnা, মুেকশ, তালাত
আনেহািন বাত িথ

ঐ

মাহমুদ, েযািগnর িসং

N 55305

দের লেবাঁ েস কিভ

ঐ

আশা, লতা

N 55337

duিনয়ােম েদা সয়ােন

ঐ

মাnা, জয়n মুেখাপাধ ায়

N 55307

মাnা, েহমn, বলবীর

N 55305

েযািগnার িসং
যব েদািs েহািত হ ায় েতা

ঐ

মাnা, বুলা gup, guলাম
খুল িসম িসম খুlাম খুlা

ঐ

মহmদ

N 55338

রেহেন েকা ঘর েদা

ঐ

মাnা েদ

N 55338

নীরজ

েহমnকুমার, সমেবত

N 55627

48। মাজলািদিদ (1967)
নিদেয়াঁ িক ভির–ভির

uমারািয় িবন েখoয়াক

ঐ

েহমnকুমার

মা িহ গ া মা িহ যমুনা

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

N 55554

(aংশ 1)
লতা, কমল বাruট, নীিলমা
ম ায় লাল লাল

ঐ

চে াপাধ ায়, সমেবত

N 55627

মা িহ গ া মা িহ যমুনা

ঐ

লতা মে শকর

N 55554

ঐ

লতা মে শকর

হাoয়াo েপ িলখ েদা

guলজার

িকেশারকুমার

N 55358

বঢ়া বদমাশ হ ায় েয় িদল

ঐ

িকেশারকুমার

N 55358

চkর চলােয় uপরoয়ালা

ঐ

মাnা, কৃ া কােl, সমেবত

N 55234

aব েতা মুsুরাiেয় জরা

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

N 55235

িনিnয়া মামী আ যাo

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

N 55235

a ায়সা gusসা না িকিজেয়

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

N 55234

জনম েস বাnজারা

guলজার

েহমnকুমার

N 75046

তুমহাের নয়ন েদখ কর

ঐ

েহমnকুমার

N 75047

কিভ ruক হেয় হ ায়

ঐ

েহমnকুমার, সমেবত

N 75046

(aংশ 2)
মা িহ গ া মা িহ যমুনা
(aংশ 3)
49। েদা duিন চার (1968)

50। রাhগীর (1969)

মাnা, েহমn, সুলkণা
প ীের uেড় গগন গগন

ঐ

পি ত, সমেবত

N 75948

িমতoয়া ের

ঐ

লতা মে শকর, সমেবত

N 75047

বাবু ঘাবড়ােত হ ায়

ঐ

িকেশার, আশা

N 75049

েদা েদা প

ঐ

আরিত, েহমলতা, সমেবত

N 75048

ৈবরী আঁচল

ঐ

লতা মে শকর

N 75050

দiয়া কসম

ঐ

আশা, ঊষা, সমেবত

N 75050

ব াধ েক পেl পেড়

ঐ

িকেশারকুমার

N 75049

o শাম কুছ aজীব িথ

guলজার

িকেশারকুমার

N 55824

হামেন েদিখ হ ায়

ঐ

লতা মে শকর

N 55778

তুম পুকার েলা

ঐ

েহমnকুমার

N 55778

আজ িক রাত

ঐ

আরিত মুেখাপাধ ায়

েদাs কঁহা েকাঈ তুমসা

ঐ

মাnা েদ

লগােক

51। খােমাশী (1969)

(aংশ–2)

N 55824

হামেন েদিখ হ ায় (aংশ–1)

ঐ

লতা মে শকর

েমির আoয়াজ িকিস েশার েম

guলজার

েহমnকুমার

BOE 2118

জাম uঠােক েতাড় েক

ঐ

বুলা gup

BOE 2119

ভির েমহিফল েম

ঐ

আশা েভাঁশেল

BOE 2118

বhuত aেc লােগা েতা

ঐ

আশা, মুেকশ

BOE 2119

কহ প াসী হ ায়

গoহর কানপুরী

আনoয়ার

পুেছ েতা েকৗন পুেছ

eস. eiচ. িবহারী

েহমnকুমার

হ ায় জমানা েমের িদল

ঐ

িকেশারকুমার

BOE 2400
EMOE
2138/BOE
2304

আজ ভী হমারা িদল ঘবরােয়

ঐ

লতা মে শকর

EMOE 2138

aিভ েতা duয়া েদেক

ঐ

িকেশার, আশা

িকঁu হ ায় িদবানী তু

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

EMOE 2138
EMOE
2138/BOE
2303

জব তক iেয় রাত হ ায়

ঐ

রাণু মুেখাপাধ ায়

BOE 2304

কেহেত হ ায় সাের

ঐ

লতা মে শকর

BOE 2399

িকেস খবর কঁহা ডাগর

েযােগশ

েযuদাস

7EPE 7513

চাnা িক েডািল েম িথ

েযােগশ

েযuদাস, আশা

7EPE 7513

হাঁমেকা েদেন েহ ধরিত

েযােগশ

েহমn, রিফ

কলজল

মা

ঐ

আরিত o aন ান

ঐ

েস rপ েস

ঐ

আরিত

ঐ

খুশী েয়াঁ iনেকা

ঐ

লতা

ঐ

Love Reflection

শ ারণ

শ ারণ pভাকর

ঐ

52। us রাত েক বাদ (1970)

53। িবশ সাল পেহেল (1972)

54। েদা লড়েক েদােনা কড়েক (1979)

55। লাভ in কানাডা (1979)*

র

েহমnকে

িdেজndগীিত, নজruলগীিত, aতুলpসােদর গান o
রজনীকােnর গান (বাংলা ছায়াছিব)

kম নং ছিবর নাম/বছর

গান

েকাn ধরেনর গান

েরকড নং

1. kিণেকর aিতিথ/

েক তুিম বিস নদীকূেল

aতুলpসােদর গান

GE 30448

2. আেরাহী/64

েতামােরi ভালেবেসিছ

িdেজndগীিত

__

3. েদশবnু িচtর ন/70

আিম aকৃিত aধম

রজনীকােnর গান

4. agী র/75

ধনধােন পুে

িdেজndগীিত

45 N 11024

5. িদন আমােদর/77

যিদ কুমেড়ার মত

রজনীকােnর গান

7EPE 5073

6. বারবধূ/78

েচাখ েগল েচাখ েগল

নজruলগীিত

7LPE 2116

7. ঐ

পথ চিলেত যিদ চিকেত

ঐ

ঐ

8. ফাদার/81

ধনধােন পুে

িdেজndগীিত

2228-0737

9. েখলার পুতুল

knসী পথচািরণী

aতুলpসােদর গান

7LPE 2105

10. েচনা aেচনা

আমায় রাখেত যিদ

ঐ

7LPE 5150

11. aজােn/85

েকন eেল েমার ঘের

ভরা

ভরা

7LPE 2116

মুিk না পাoয়া ছিব
kম নং ছিবর নাম/বছর

গান

েকাn ধরেনর গান

েরকড নং

1

লায়িল েতামার eেসেছ

নজruলগীিত

ECLP 3407

লায়লা মজনু/76

aতুলpসাদ o রজনীকােnর গান (িফl-নন)
kম নং

বছর

গান

ধরেনর গান েকাn

েরকড নং

1

1959

জল বেল চল

aতুলpসােদর গান

GE 30448

2

1973

oi বিধর যবিনকা

রজনীকােnর গান

EALP 1392

3

1973

আিম েতা েতামাের চািহিন জীবেন

ঐ

ঐ

4

1976

আিম aকৃিত aধম

ঐ

ECSD 2530

5

1976

েদখ েদিখ মন নয়ন মুেদ

রজনীকােnর গান

ECSD2530

িশlী : েহমn মুেখাপাধ ায়
3। েবতাের, দূরদশেন, নাটেক, যাtায় o িবjাপেনর গান
1935 সােল তাঁর 15 বছর বয়েস pথম েবতাের গান কেরন েহমn মুেখাপাধ ায়। বাল বnু সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র
(পরবতীকােলর িবখ াত কিব) aনুেpরণায় eবং তাঁরi েলখা–‘আমার গােনেত eেল নবrেপ িচরnনী/বাণীময় নীিলমায় uিন
তব চরণ

িন–’ গানিট িনেজর সুের েরিডo–েত েগেয়িছেলন েহমn। আর eকিট গান িছল pচিলত ভািটয়ািল েলাকস ীত।

1940 সােল িচরকােলর জনিpয় েবতার–গীিত–আেলখ ‘মিহষাসুরমিদনী’েত pথম aংশ েনoয়ার সুেযাগ ঘেট
েহমnর। সমেবত গােন aংশ েনoয়া ছাড়াo eকককে

‘জােগা duগা...’গানিটo েগেয়িছেলন িতিন। বাণীকুমােরর আhােন

েহমnর ei সুেযাগ েমেল। প জ মিlেকর সংগীত পিরচালনা, বীেরndকৃ

ভdর েsাt পাঠ o বাণীকুমােরর রচনা সমৃd ei

গীিত আেলখ িটেত েস বছর েহমn ছাড়াo aন যারা সংগীেত aংশgহণ কেরিছেলন, তাঁরা হেলন–প জকুমার মিlক, aিনল
দাস, ৈশল েদবী, iলা েঘাষ, সুpভা েঘাষ (পের ‘সরকার’), কlনা হাজরা। সmpচােরর িদন o kণ িছল 1 aেkাবর (মহালয়া)
1940, েভার সােড় 5টা। (‘েবতর জগৎ’ 1 aেkাবর-15 aেkাবর 1940)।
pস ত 1940 সাল েথেক uru কের 1951 সােল মুmi চেল যাoয়ার আেগ পযn eকটানা সmবত 1950 সােল
aবিধ pিতবছর েহমn মুেখাপাধ ায় ei aনু ােন aংশ িনেয়েছন। eর পর েথেক ‘জােগা duগা’...গানিট গাiেত uru কেরন
িdেজন মুেখাপাধ ায়। 1944 সােল প জবাবুর aনুপিsিতর কারেণ ei aনু ােনর সংগীত পিরচালনাo কেরন েহমn।
–েহমn মুেখাপাধ ায় pথম রবীndসংগীেতর েরকড কেরন 1944 সােল। িকntu eর আেগi েবতাের েবশ কেয়কবার
রবীndনােথর গান িতিন েগেয়িছেলন। 1942 সােলর িকছু নমুনা–
1/11/1942 সকাল 7-40 িমিনট ‘জীবন মরেণর সীমানা’
‘েযা eক নীড় হ য়’ (ভজন)।
9/11/1942 সকাল 8-40 িমিনট ‘আমার আর হেব না েদির’ (রবীndনাথ)
‘আমার pােণর মােঝ’ (আধুিনক)।
9/11/1942 রাত 8-15 িমিনট ‘হার মানােল েগা’ (রবীndসংগীত)
‘মেনা মিnরেম আo’ (ভজন)
(‘েবতার জগৎ’ 1নেভmর–15 নেভmর 1942)
–1942 সােল ‘েছােটােদর আসর’–e আসর–পিরচালক িনমলভাi (িযিন pথম িদন েথেক ei আসেরর পিরচালক িছেলন
েসi pয়াত ‘গlদাদা’ েযােগশচnd বসুর পুt িনমলকুমার বসু)–eর pেযাজনা aজয় ভ াচায রিচত o ৈশেলশ দtgup সংগীত
পিরচািলত (1) ‘িপিসমার কথা’ o (2) ‘তাi তাi তাi’ িফচার duিটেত মুখ ভূিমকায় িছেলন েহমn মুেখাপাধ ায় o iলা েঘাষ।
সmpচােরর িদন o সময় িছল 25 িডেসmর 1942, িবেকল 5টা। (‘েবতার জগৎ’ 16 িডেসmর–31 িডেসmর 1942)।
1976 সােল েকndীয় কতৃপেkর িনেদেশ কলকাতা েবতাের ‘মিহষাসুরমিদনী’র জায়গায় সmpচািরত হয় ‘েদবীং
duগিতহািরণীম’ েদবী duগার আবাহনমূলক গীিত–আেলখ িট। eর সংগীত পিরচালক িছেলন েহমn মুেখাপাধ ায়। যাঁরা eর
িনমােণ িছেলন–
রচনাকার–ধ ােনশনারায়ণ চkবতী
চ ীপাঠ–েগািবnেগাপাল মুেখাপাধ ায়
ভাষ পাঠ–utমকুমার, বসn েচৗধুরী, পাথ েঘাষ, ছnা েসন pমুখ।
গীিতকার–শ ামল gup।
সংগীত পিরচালনা–েহমn মুেখাপাধ ায়
গােন–লতা মে শকর, আশা েভাঁশেল, মাnা েদ, িdেজন মুেখাপাধ ায়, মানেবnd মুেখাপাধ ায়, িনমলা িম , আরিত মুেখাপাধ ায়,
সn া মুেখাপাধ ায়, েহমn মুেখাপাধ ায় pমুখ eকঝাঁক তারকা।
সmpচার–23 েসেpmর 1976, েভার 4েট।

েবতাের েহমn মুেখাপাধ ােয়র গাoয়া িকছু ‘রম গীিত’ o ‘e মােসর গান’
1। ‘মােগা ভাবনা েকন’/ ‘e েদেশর মািটর পের’
কথা : েগৗরীpসn মজুমদার, সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়
2। ‘বুd গাnী িবেবকানn’

(1962)

কথা : েগৗরীpসn মজুমদার, সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়

(1971)

3। ‘কা ীর িসnু পা াব’
কথা : েগৗরীpসn মজুমদার, সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়

(1971)

4। ‘তাল সুপাির তাল সুপাির’
কথা : সেত ndনাথ দt, সুর : aিভিজৎ বেn াপাধ ায়

(1972)

5। ‘মােঝ মােঝ মেনর আকাশ’
কথা o সুর : দীপ র চে াপাধ ায়

(1972)

6। ‘আমায় eকটু eকা থাকেত দাo’
কথা o সুর : দীপ র চে াপাধ ায়

(1978)

7। ‘pভু সবার ভাল কর’
কথা o সুর : দীপ র চে াপাধ ায়

(1978)

8। ‘বnু েকমন আছ’
কথা : শ ামল gup, সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়
9। ‘যখন ঘুম আেস duিট েচােখ’
কথা : পুলক বেn াপাধ ায়, সুর : aসীমা ভ াচায

(1984)

10। ‘তুিম যােবi চেল আিম জানতাম’
কথা : পুলক বেn াপাধ ায়, সুর : aসীমা ভ াচায

(1984)

11। ‘আমার eকাn pা েণ বষা eেলা’
কথা : িব নাথ দাস, সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়
12। ‘eকটাi uধু p

আমার’

কথা : লkীকাn রায়, সুর : দীেপন মুেখাপাধ ায়

(1989)

13। ‘মাথার uপের আকাশ’
কথা : লkীকাn রায়, সুর : দীেপন মুেখাপাধ ায়

(1989)

14। ‘ঐ মূিতটা ৈতরী’
কথা : লkীকাn রায়, সুর : দীেপন মুেখাপাধ য়

(1989)

15। ‘চাঁদ oঠা ফুল েফাটা’
কথা, সুর o সাল পাoয়া যায়িন।

েবতাের েহমn মুেখাপাধ ােয়র গাoয়া িকছু uেlখেযাগ রবীndসংগীত
েযguিল gােমােফান েরকেড pকািশত হয়িন–
1। মেনােমাহন গহন
2। িতিমরduয়ার েখােল
3। যিদ হয় জীবনপূরণ
4। িনিশিদন ভরসা রািখস
5। আিজ ঝেড়র রােত েতামার aিভসার
6। েতামার গীিত জাগােলা sৃিত

েবতাের গাoয়া িহিn গান :
kম নং

গান

গীিতকার

সুরকার

1.

ভারত মাতা িক জয় েহা/1952

েpম ধাoয়ান

েpম ধাoয়ান

ঐ

কানু েঘাষ

(েবােm iয়ুথ ক য়ােরর সে )
2.

ধরিত েক লাল/1952

(েবােm iয়ুথ ক য়ােরর সে )
3.

আিহsা চেলা সেবরা েহােন/1955

লালচাঁদ িবsিমল

aমরনাথ

4.

জীবন পথ পর কহাঁ চেল/1957

মজru সুলতানপুরী

guলাম মহmদ

5.

পয়গম হামারা েয় পয়গম/62

েশoয়ান িরজিভ

দিkণােমাহন ঠাকুর

6.

জলেত দীপক িক েলৗ েস/63

পি ত মাথুর

সুশাn বেn াপাধ ায়

7.

সাের জঁহা েস acা/62

iকবাল

পি ত রিবশ র

দূরদশেন েহমn
1988 সােল েহমn রবীnd কািহিন িনভর দূরদশন ধারাবািহক icাপূরেণর সংগীত পিরচালনা কেরন। eেত িতনিট
রবীndসংগীত তাঁর কে
পাগল েয তুi, কে

ব বhত হয়, (1) নীল িদগেn oi ফুেলর আguন (আংিশক) (2) না, না েগা না, েকােরা না ভাবন (3)

ভের।

eছাড়া ‘কথায় o সুের’, ‘হারােনা িদেনর গান’, ‘পুরেনা িদেনর গান’ iত ািদ বড় aনু ান ছাড়াo রবীndসংগীতআধুিনক-িহিn iত ািদ গান নানা েছাটখােটা aনু ােন েগেয়িছেলন।
eছাড়া েয দূরদশন–ধারাবািহকguিলেত েহমnর গান িছল :
1। আমার নাম বকুল
গান : eেসা েগা েjেল িদেয় যাo (1989) (রবীndসংগীত)
2। েতেরা সn ার গl
গান : e hদয় uদাস েকন (1989)
3। 1989 সােল িদিl দূরদশন সmpচািরত ‘তালাশ’ ধারাবািহকিটর pেযাজনা o সংগীত পিরচালনা কেরন েহমn
মুেখাপাধ ায়। eর টাiেটল সংিট িতিন িনেজi েগেয়িছেলন।
4। 1989 সােল রবীnd–কািহিনিনভর বাংলা ধারাবািহক ‘চতুর ’–েত িতিন সংগীত পিরচালনার কাজ uru কেরিছেলন িকntu
েশষ করেত পােরনিন। তাঁর aসমাp কাজ েশষ কেরিছেলন সুভাষ েচৗধুরী।

নাটেক েহমn
1। েমস নmর 49 (1950)
প জকুমার মিlেকর সে

ei নাটেক যুg সংগীত পিরচালক িছেলন েহমn মুেখাপাধ ায়।

2। সoদাগর (1970)
‘pিতমা গিড়েত oরা’
কথা : েগৗরীpসn মজুমদার। সুর : নিচেকতা েঘাষ।

3। aনন া (1978)
‘সাগেরর গভীরতা’
কথা o সুর : চ ীদাস বসু–QS1021 (SENOLA)
4। আংিট চাটুেজ র ভাi (1979)
‘যার ঘর েনi’
কথা o সুর : পাথpিতম েচৗধুরী। (ei গানিটর eকi েরকিডং ‘েবৗমিণ’ ছিবেত 1945 সােল ব বhত হেয়েছ।
5। িবলিকস েবগম (1984)
‘সূয oঠা েভার’
কথা : েগৗরীpসn মজুমদার। সুর : েহমn মুেখাপাধ ায়
6। চndনাথ (1986)
‘জীবেনর নাট শালায়’
কথা o সুর : sপন চkবতী
7। uভরজনী
‘না না ভাবা যায় না eেতা’
সুর : aসীমা ভ াচায
8।

ীৈচতন লীলা

‘oেঠা জােগা’
কথা o সুর : pচিলত

যাtায় েহমn
েহমn মুেখাপাধ ায় ‘oেগা িব ুিpয়া’ eবং ‘সীতা সীমিnনী’ নােম যাtায় সুর কেরন। ‘oেগা িব ুিpয়া’র গীিতকার হীেরন বসু,
ei duিট যাtায় েহমেnর সুের গান কেরিছেলন যাtালkী বীণা দাশgup।
ন েকাmািন িনেবিদেত ৈভরব গা ুলী রিচত ‘িচিড়য়াখানা’ (1975) যাtাপালায় সুরােরাপ কেরন েহমn মুেখাপাধ ায়।

িবjাপেনর গােন েহমn
kম নং গান

গীিতকার

সুরকার

1.

করেল is ধরিত েকা আজাদ/46

pদীপ

কমল দাশgup

2.

জুl o িসতম েক নজাের/46

েpম ধাoয়ান

ঐ

3.

হামারা oয়াতন জান েস িপয়ারা/49

ঐ

কানু েঘাষ

4.

কdেমা েক সহাের হম/49

pদীপ

ঐ

5.

জমােন েম/50

ঐ

ঐ

6.

িমলেক গােয়ে

গীত জীবনেক/54

aিনল িব াস

(েpম ধাoয়ান o সতীশ ভূটািনর সে
কামার জালালবািদ)
7.

প ারা দাঁত েহা সাথ (কলেগট েপs)/57 তনবীর ন াকিভ ঐ

8.

যব দাঁত েহা সাথ (কলেগট েপs/57)

রািজnার কৃষাণ দীপক চে াপাধ ায়

9.

িমলনেক চেলা আের (জাতীয় সংহিত)/58

পি তভূষণ

10.

চলেত চেলা চলতা huয়া েয (ক ালেটk)/59

হজরত জয়পুরী িস. রামচnd

11.

আজাদ প ী হ ায় হম/59

pদীপ

12.

বহােরাঁ েস পুেছা নজেরাঁ েম

(পিরবার পিরকlনা) uৎপলা েসেনর সে

ভরত ব াস

মারিফ েরিডo

14.

র ােল বাiসাiেকল

15.

রাsা হ ায় রাহী চেল চেলা

েpম ধাoয়ান

16.

পুিদন হারা o েপলুি ন

সিলল েচৗধুরী

17.

পুেজায় চাi বাটার জুেতা

18.

eভােরিড টচ

রিবশ র

েহমnকুমার

13.

(বাটা)

সুধীন দাশgup

রবীন বেn াপাধ ায়
সিলল েচৗধুরী

