লালন স
১. বস

িকত বইঃ
মার পাল: মহা া লালন ফিকর। ব ীয় পুরাণ পিরষদ, শাি পুর-নদীয়া, ১৩৬২।

২. শি নাথ ঝাঃ লালন সাঁই এর গান। কিবতা

কাশ। কলকাতা ২০০৫

৩. ি িতেমাহন সন: বাংলার বাউল। কলকাতা িব িবদ ালয়, কলকাতা, ১৯৫৪।
৪.ওয়ািকল আহেমদঃ লালনগীিত সম । গিতধারা। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৪
৫. উেপ নাথ ভ াচায: বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওিরেয়
৬. আহমদ হাসাইন: বাউল-ত ।

বুক কা

ানী, কলকাতা, ১৩৬৪।

ি য়া, ১৯৬১।

৭. জািহদ হাসানঃ লালন-অে ষণ। পািরজাত

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

৮. আবুল আহসান চৗধুরীঃ লালনসম । পাঠক সমােবশ। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৮
৯. আজাদুর রহমানঃ লালন মত লালন পথ। অে ষা। ঢাকা। ফ য়াির। ২০১০
১০. ইি রা দবী: বাংলার সাধক বাউল। কলকাতা, ১৯৬২।
১১. Samir Dasgupta : Songs Of Lalon. Shahitya prakash. Dhaka. November 2007
১২. রিবশ র ম ীঃ লালন শ েকাষ। র ামন পাবিলশাস। এ েশ বইেমলা ২০০৯
১৩. আেনায়া ল করীম: বাউল কিব লালন শাহ।
১৪. সােম নাথ বে

ি য়া ম, ১৯৬৩। ি -স:

ি য়া, জুলাই ১৯৬৬।

াপাধ ায়: বাংলার বাউল: কাব ও দশন। কলকাতা, ১৯৬৪।

১৫. অনুপম হীরা ম লঃ ফিকর লালন সাঁই। অবসর। ঢাকা।মাচ ২০১২
১৬. মুহ দ আবু তািলব: লালন শাহ ও লালনগীিতকা। ১ম খ । বাংলা একােডমী, ঢাকা, আগ

১৯৬৮

১৭. মুহ দ আবূ তািলব: লালন শাহ ও লালনগীিতকা। ২য় খ । বাংলা একােডমী, ঢাকা, আগ

১৯৬৮

১৮. মু ী আ ল
ু মা ানঃ লালন শা - িবেবচনা পুনঃিবেবচনা। গিতধারা। ঢাকা। িডেস র ১৯৯৬
১৯. আবুল আহসান চৗধুরীঃ কালা েরর পিথক লালন। মু ধারা। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২
২০. মুহ দ আবূ তািলব: লালন পিরিচিত। ঢাকা, সে
২১. আবু ইমরা হাছাইন: জওয়ােব ইবিলস।

র ১৯৬৮।

ি য়া, ১৯৬৮।

২২. সাইমন জাকািরয়াঃ ক তাহাের িচনেত পাের। এডন পাবিলেকশন।। ঢাকা।
২৩. Dr. Harunuzzaman: Songs Of Lalon. Oitijhya. Dhaka. February 2006
২৪. ডঃ আবুল হােসন চৗধু রীঃ লালন সাঁই-

স

ও অনুষ । সূিচপ । ঢাকা। িডেস র ২০০৮

২৫. ডঃ আবুল হােসন চৗধুরীঃ লালন সাঁই। সূিচপ । ঢাকা। জুলাই ২০০৮
২৬. এ.এইচ.এম. ইমামউ ীন: বাউল মতবাদ ও ইসলাম।

ি য়া, ১৯৬৯।

২৭. খা কার িরয়াজুল হক: লালন শােহর পূ ণ ভূ িম: হিরশপুর। যেশার, ১ কািতক ১৩৭৯।
২৮. ড. নু ল ইসলামঃ লালন পদ : আমার দৃি

ভি । র ামন পাবিলশাস। ঢাকা।

২৯. আহমদ শরীফ: বাউলত । বাংলা একােডমী, ঢাকা, ফা ণ ১৩৭৯ (েফ য়াির ১৯৭৩)।
৩০. হা নু ামানঃ লালন। এডন পাবিলেকশন। জানুয়াির ২০০৭
৩১. Rabindranath Thakur: Songs of Lalon. University Press. February, 1987

৩২. ম. মিন

ামানঃ লালনিব ন জীবন প

৩৩. আবুল আহসান চৗধুরী:

ও গােন। অে ষা। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

ি য়ার বাউলসাধক।

ি য়া, পৗষ ১৩৮০ (জানুয়াির ১৯৭৪)।

৩৪. ফিকর জুলিফকার িনউটনঃ বাংলার বাউল ফিকর। নবরাগ
৩৫. আবুল আহসান চৗধুরী স

ািদত: লালন

ারক

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

। বাংলােদশ জাতীয়

৩৬. সুেবাধ চ বত : বাঙলার বাউল লালন ফিকর। আিদত

েক , ঢাকা, (মাচ ১৯৭৪)।

কাশলয়, কলকাতা, াবণ ১৩৯৩।

৩৭. বলন কাঁইিজ: লালন আধ াি ক অিভধান। সমাচার। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২
৩৮. ড. ফজলুল হক সকতঃ লালন সাঁই এর জীবন ও গান। নবরাগ
৩৯. খা কার িরয়াজুল হক স
৪০. তু ষার চে াপাধ ায় স

ািদত: লালন সািহত ও দশন। মু ধারা, ঢাকা, আগ

ািদত: লালন

১৯৭৬।

রিণকা। চাকদহ কেলজ, চাকদহ-নদীয়া, ১৯৭৬।

৪১. আবু ইসহাক হােসনঃ লালেনর পথ ও মত।
৪২.

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

াই পাবিলশাস। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

অনুদাসঃ লালেনর সাঁইজী। র ামন পাবিলশাস। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

৪৩. আেনায়া ল করীম: ফিকর লালন শাহ। লালন একােডমী, ি য়া, ফা ণ ১৩৮২ (মাচ ১৯৭৬)।
৪৪. সয়দ মনসুর আহমদ: যু বে
২০০৮

বাউল ও লালনিবষয়ক

ব

ও তথ সংকলন। জাতীয় সািহত

কাশ, ঢাকা, ফ য়াির

৪৫. ড. মাঃ আখতার হােসনঃ লালন স ীেত আধ াি ক চতনা। সূ চয়নী। ঢাকা। জুন ২০১১
৪৬ রইসউি ন আিরফঃ বাংলার ভাবাে ালন। পাঠক সমােবশ। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২
৪৭. অ দাশ র রায়: লালন ও তার গান। শব া পু কালয়, কলকাতা, বু পুিণমা ১৩৮৫। ি -মু: ফ য়াির ১৩৮৭।
৪৮. মিনরউ ামান: লালনজীবনী ও সমস া।

ি য়া, অে াবর ১৯৭৮ (কািতক ১৩৮৫)।

৪৯. আবুল আহসান চৗধুরীঃ লালন সাঁই ও উ রসুরী। রােদলা

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১১

৫০. মুহ দ আবদুল বােতন: বাছাই গান চনা অেচনা লালন। িব সািহত ভবন। ঢাকা।
৫১. মাঃ সালায়মান আলী সরকার: বাউলদশন। রাজশাহী, িডেস র ১৯৮৬ (অ হায়ণ ১৩৯৬)।
৫২. আবেদল মাননানঃ লালন দশন। রােদলা

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৯

৫৩. নীলা ন রায়ঃ ফিকর লালেনর গান ১ম খ । সদর

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১১

৫৪. Abu Ishahaq Hossain: Lalon Shah : The Great Poet. Palal prakashoni. Dhaka. 2009
৫৫. িদলীপ িব াস: লালন সংগীত [অখ ]।মম

কাশ। ঢাকা।

৫৬. সনৎ মার িম : লালন ফিকর : কিব ও কাব । সািহত

কাশ, কলকাতা, ঝু লনযা া ১৩৯৬।

৫৭. ড. মাঃ আবদুল কিরম িমঞাঃ বাউল-লালন পিরভাষা। নবযুগ

কাশনী। ঢাকা।

৫৮. মােমন চৗধুরীঃ লালন িবষয়ক রচনাপি । বাংলা একােডমী।
৫৯. Anwarul Karim: The Bauls of Bangladesh. Lalon Academy, Kushtia, January 1980.
৬০. মুহ দ আবদুল হাই: লালন শাহ ফিকর। ইসলািমক ফাউে শন বাংলােদশ, ঢাকা, ম ১৯৮০ (ৈজ

১৩৮৭)।

৬১. শারিমন খানঃ লালন গীিত সম । বণিবিচ া। ঢাকা।
৬২. এস.এম. লুৎফর রহমান: লালন শা ঃ : জীবন ও গান। বাংলােদশ িশ কলা একােডমী নেভ র ১৯৮৩ (
৬৩. আেনায়ারউল কিরম: লালেনর গান। লালন একােডমী, ি য়া, ১৯৮৪।

৬৪. ইমাম আহেমদঃ লালেনর গান: আধ াি কতার

প। সদর

কাশনী। ঢাকা।

৬৫. শাি ময় ঘাষাল: লালন ফিকর। কলকাতা, ২৫ বশাখ ১৩১১ (৮ ম ১৯৮৪)।
৬৬. খস

পারেভজঃ আমােদর বাউল কিব ফিকর লালন শাহ। বাংলা কাশ। ঢাকা।

৬৭. Haroonuzzaman: Lalon /লালন (Selected Lalon Songs Tran. into English)। অ াডন পাবিলেকশ । ঢাকা।
৬৮. লুতফর রহমানঃ লালন িজ াসা। সে

র ১৯৮৪

৬৯. আে ল মা ানঃ লালন ভাষা অনুস ান ১। রােদলা। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৮
৭০. আে ল মা ানঃ লালন ভাষা অনুস ান ১। রােদলা। ঢাকা। মাচ ২০০৯
৭১.Charles Capwell: The Music of the Bauls of Bengal. Kent State University Press, U.S.A. 1986.
৭২. িনগূরান ঃ লালন ফিকেরর আয়না। সািহত ম। কলকাতা।
৭৩. ড. তপন বাগচীঃ

স : হাছন, লালন, রাধারমন

৭৪. চ ন চৗধুরীঃ লালন। কথা

কাশ। ঢাকা।

৭৫. Pranab Bandyopadhyay: Bauls of Bengla. Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1989.
৭৬. Professor Anwarul Karim: Baul Poet Lalal Shah. Kushtia. July 1966.
৭৭. Alamgir Jalil: Mystic songs of Lalon. Sadar prokashoni. Dhaka.
৭৮. June Medaniel: The Madness of the Saints. Chicago, 1989.
৭৯. R.M. Sarkar: Bauls of Bengal. New Delhi, 1990.
৮০. আবেদল মা ানঃ অখ

লালনস ীত। রােদলা। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৯। ২য় সঃ ২০১০। ৩য় সঃ এর কাজ চলেছ।

৮১. নিলনীর ন পি ত: বা ালার বাউল স
৮২. সুলতানা আফেরাজা জািতেভদ

দায়। (কলকাতা, ১৩২৮)

থা ও বাংলােদেশর বাউলসমাজ। ফাকেলার িরসাচ ই

৮৩. সুধীর চ বত : গভীর িনজন পেথ। আন

উট, ি য়া, ১৯৮৮

পাবিলশাস িলিমেটড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯।

৮৪. মিতন রায়হানঃ লালন শা । িব ান একােডমী। ঢাকা।
৮৫. ড. এস. এম. লুৎফর রহমানঃ লালন িজ াসা। কাশবন

কাশন। ঢাকা।

৮৬. আবুল আহসান চৗধুরী: লালন শাহ। বাংলা একােডমী, ঢাকা, মাঘ ১৩৯৬ (েফ য়াির ১৯৯০)
৮৭. Tripti Brahma: Lalon: His Melodies. Calcutta, 15 August 1990. .
৮৮. ওয়ািলউল বারী চৗধুরী স
৮৯ .সুশা

হালদার স

ািদত: লালন মৃতু শতবষ

ািদত: লালন- য়াণ শতবষ

ারক

ারকপ ।

ি য়া, কািতক ১৩৯৭ (অে াবর ১৯৯০)।

। নদীয়া, ১ কািতক ১৩৯৭ (১৯ অে াবর ১৯৯০)।

৯০. মনজুের মওলাঃ রবী নাথ ও লালন। মূধণ । ঢাকা।
৯১. হায়াৎ মামুদ : লালন সাঁই। বাংলােদশ িশ

একােডমী, ঢাকা, ফ য়াির ১৯৯১।

৯২. খা কার রিফউি নঃ ভাবস ীত। র ামন। ঢাকা। জানুয়াির ১৯৬৫। ৩য় সঃ ২০০৬
৯৩. ফিকর আেনায়ার হােসনঃ লালন স ীত [িতন খ ] । কাশবন
৯৪. সুধীর চ বত :

াত

লাকায়ত লালন। পু

কাশন। ঢাকা।

ক িবপণী, কলকাতা, িডেস র ১৯৯২।

৯৫. Ann-Helene Trottier: Fakir (La Quete d’un Baul Musulman). L’Harmattan, Paris, France, 2000.

৯৬. আবুল আহসান চৗধুরী: মেনর মানুেষর স ােন। ঢাকা, ফা ন ১৪০১ (েফ য়াির ১৯৯৫)।
৯৭. মাবারক হােসন খানঃ লালন সম । জনতা

কাশ। ঢাকা।

৯৮. Maqsoodul Haque : Bauliana. Dhaka 2007
৯৯. িমজানুর রহমান ফিকরঃ লালন সংগীেত আধ াি ক দশন। িব সািহত ভবন। ঢাকা।
১০০. আবুল আহসান চৗধুরী: সমাজ সমকাল ও লালন সাঁই। সূচনা কালচারাল স ার, কলকাতা, কািতক ১৪০৩ (অে াবর
১৯৯৬)।
১০১. জসীমউ দীন: বাউল। পলাশ

কাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

১০২. আবুল কােশম মুরাদঃ িনবািচত লালন স ীত (১০০)।সদর

কাশনী। ঢাকা।

১০৩. প নাভ অিধকারীঃ মহিষ লালন সাঁই। িবভাস। ঢাকা।
১০৪. অনুদাস ( পন িব াস): লালেনর সাঁইজী। লাকনাথ বুক িডি িবউটর, হাওড়া, ( সে
১০৫. মুহা দ, িসরাজ উি ন: লালনতে র ভূ িমকা।

থম খ । আল-ইকরা

১০৬. মাহা দ এ াজ উি নঃ লালন স ীেত আ দশন। লখেকর িনজ
১০৭. ফরহাদ মজহার: সাঁইজীর দন গান। িচ া

র ১৯৯২)।

কাশনী, ি য়া, ১৯৯৭ (১৪০৪)।

কাশনা। ঢাকা। জানুয়াির ১৯৯৯

কাশনা, ঢাকা, ফা ন ১৪০৬ (েফ য়াির ২০০০)।

১০৮. মাহা দ এ াজ উি নঃ লালন স ীেত আ দশন। লখেকর িনজ

কাশনা। ঢাকা। জানুয়াির ১৯৯৯

১০৯ . সুধীর চ বত : বাউলফিকর কথা। লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , কলকাতা, মাচ ২০০১।
১১০. শামীম চৗধুরী শ ামলঃ

লালন স ীত। নূর-কােশম পাবিলশাস। ঢাকা।

১১১. শি নাথ ঝা: ফিকর লালন সাঁই: দশ কাল এবং িশ । সংবাদ, কলকাতা, ফ য়াির ১৯৯৫।
১১২. হািমদুল ইসলামঃ িনবািচত লালন-গীিত। িবউ

বুক হাউস। ঢাকা।

১১৩. মাহা দ সালাহউি নঃ বাউল স াট লালন শাহ। জনতা
১১৪. কাি

ও অন ান স

কাশ। ঢাকা।

ািদত। মরিময়া লালন। িনিখল ভারত ব সািহত সে লন। কলকাতা, এি ল ১৯৯২

১১৫. Surathchandra Chakraborty: Bauls the Spiritul Vikings. Firma KLM Ltd. Catcutta, 1980.
১১৬. Z.A. Tofayell: Lalon Shah and the Lyrics of Padma. Dhaka, 1968. .
১১৭. তপন বাগচীঃ লালন মতু য়া লাকসংগীত অে ষা। কথােমলা
১১৮. আবু

কাশন। ঢাকা।

ঃ লালন শােহর গান। গিতধারা। ঢাকা।

১১৯. মােমন চৗধুরী: লালনিবষয়ক রচনাপি । বাংলা একােডমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০২ (জুন ১৯৯৫)।
১২০.

মােরশ

সংকিলত (তৃ ি

স

ািদত): মরিম ব ি

লালন ফিকর। স ীপ, কলকাতা, আগ

১২১. সয়দা রািশদা বারীঃ ছাটেদর বাউল কিব লালন শা ।আফসার

১৯৯৪।

াদাস। ঢাকা।

১২২. ড. আবদুল ওয়াহাবঃ লালন-হাসন : জীবন-কম-সমাজ। বাংলা একােডমী। ঢাকা।
১২৩. সুধীর চ বত : লালন। প ািপরাস, কলকাতা, াবণ ১৪০৫ (আগ

১৯৯৮)।

১২৪. এস এম লুৎফর রহমান: লালন শাহ: জীবন ও গান। বাংলােদশ িশ কলা একােডমী। ঢাকা।
১২৫. তৃ ি

: লালন পির মা। ফামা ক. এল. এম.

া. িল., কিলকাতা, থম খ -িশব চতুদশী ১৩৯৩/ি তীয় খ -

দালপূিণমা ১৪০০ (মাচ ১৯৯৪)/তৃ তীয় খ -মহালয়া ১৪০১ (অে াবর ১৯৯৪)/চতু থ খ -জ া ী ১৪০১ (আগ
১৯৯৪)।

১২৬. শিফ র রহমান চৗধুরী স
১২৭ মাহা দ মিন

ািদত: বাংলা একােডমী সংকলন:

ামানঃ সাধক কিব লালন : কােল উ রকােল। বাংলা একােডমী। ঢাকা।

১২৮. ড. এস. এম. লুৎফর রহমানঃ লালন গীিত চয়ন (দুই খ )। কাশবন

কাশন। ঢাকা।

১২৯. (লালন-ত )। বাংলা একােডমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০১ (জুন ১৯৯৪)।
১৩০. মিতন রায়হান: লালন শাহ। হােতখিড়, ঢাকা, জানুয়াির ২০০২।
১৩১. খা কার িরয়াজুল হক স

ািদত: লালন মৃতু শতবািষকী

ারক

। লালন পিরষদ ক ীয় সংসদ, ঢাকা, (জুলাই

১৯৯২)।
১৩২. ডঃ ফজলুল হক সকতঃ লালন: িচ া ও কম। নবরাগ। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২
১৩৩. ফরহাদ মজহারঃ ভাবাে ালন। মাওলা
১৩৪. আবুল আহসান চৗধুরী: লালন সাঁই:

াদাস। ঢাকা। ফ য়াির ২০০৮
স

ও অনুষ । সূচীপ , ঢাকা, ফ য়াির ২০০৪।

১৩৫. মািনক সরকার: লালন ফিকর: তাঁর গান ও মলা। লাককৃ িত

কাশন, কলকাতা, কািতক ১৩৯৮ (১৯ অে াবর

১৯৯১)।
১৩৬. আবেদল মা ানঃ গাে
১৩৭. সুধীর চ বত স
১৩৮. মৃদল
ু কাি

চেলা হির মুরাির। (গীিতনৃত নাট ায়ন)। িজিনয়াস পাবিলশাস। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

ািদত: বাংলার বাউলফিকর। পু ক িবপণী, কলকাতা, িডেস র ১৯৯৯।

চ বত ঃ বাউল কিব লালন ও তার গান। িশখা

১৩৯. সনৎ মার িম

স

কাশনী। ঢাকা

ািদত: বাউল লালন রবী নাথ। লাকসং ৃ িত গেবষণা পিরষদ, কলকাতা। ফ য়াির ১৯৯৫।

১৪০. R.M. Sarkar: Bauls of Bengal: In the Quest of Man of the Heart. Gian Publishing House, New Delhi, 1990. ১৪১.
সালায়মান আলী সরকার: বাংলার বাউলদশন। বাংলা একােডমী, ঢাকা, পৗষ ১৩৯৯ (িডেস র ১৯৯২)।
১৪২. সালায়মান আলী সরকার: লালন শােহর মরিম দশন। বাংলা একােডমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০১ (জুন ১৯৯৪)।
১৪৩. Sudhansumohan Bandyopadhyay: Baul Songs of Bengal. United Writers, calcutta. 1976.
১৪৪. নুরল ইসলাম: লালন পদ: আমার দৃি ভি । র ামন পাবিলশাস, ঢাকা, ফ য়াির ২০০৬।
১৪৫. শি নাথ ঝা: বাউল-ফিকর

ংেসর আে ালেনর ইিতবৃ । সুবণেরখা, কলকাতা, ১৪০৮।

১৪৬. খা কার িরয়াজুল হক: মরমী কিব লালন শাহ: জীবন ও স ীত। বাংলা একােডমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৬ (জুন
১৯৯৯)।
১৪৭. িবকাশ চ বত : বাউলজীবেনর সমাজত ।

ে িসভ পাবিলশাস, কলকাতা, ফ য়াির ২০০৩।

১৪৮. শি নাথ ঝা: ব বাদী বাউল। লাকসং ৃ িত ও আিদবাসী সং ৃ িত ক , কলকাতা, ১৯৯৯।
১৪৯. সুনীিত মার পাঠক: বাউল খাঁেজ মেনর মানুষ। অিপতা
১৫০. ক ণা সাদ দ: বাউল প ার বাঁেক বাঁেক। পি মব

কাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।

রাজ লালন মলা সিমিত, নদীয়া, বশাখ ১৪১৩ (েম ২০০৬)।

১৫১. পেরশ কমকার: লালন গান ও মানবতাবাদ। জাতীয় সািহত
১৫২. আবুল আহসান চৗধুরী: লালন সাঁইেয়র স ােন। পলল

কাশন

া , কলকাতা, ২০০৪।

কাশনী, ঢাকা, ফ য়াির ২০০৭।

১৫৩. ড. ফজলুল হক সকতঃ লালন সাঁই এর জীবন ও গান। নবরাগ

কাশনী। ঢাকা। ফ য়াির ২০১২

১৫৪. মা াক আহমাদঃ লালন ভেদর গাপন খবর। সালমা বুক িডেপা। ঢাকা। ফ য়াির ২০১১
১৫৫. িনগূঢ়ান : লালন ফিকেরর আয়না। সািহত ম, কলকাতা, মহালয়া ১৪১৪।
১৫৬. হািমদুল ইসলামঃ লালন-গীিত সম । িবউ

বুক হাউস। ঢাকা।

১৫৭. সয়দ মনসুর আহমদ: যু বে

লালনচচার

মিবকাশ। জাতীয় সািহত

কাশ, ঢাকা, ফ য়াির ২০০৮।

১৫৮. অধ াপক হা নু ামানঃ লালন (বাংলা বাউল িসিরজ-১)। অ াডন পাবিলেকশন। ঢাকা। ফ য়াির ২০১১।
১৫৯.

মার

ীতীশ বলঃ বাউল কিব লালন সাঁই। ন াশনাল পাবিলেকশন। ঢাকা।

১৬০. আবেদল মাননানঃ অখ

লালনস ীত (পিরিমািজত সং রণ)। রােদলা

কাশনী, ঢাকা, ফ য়াির ২০১৩।

১৬১. মা াক আহমাদঃ লালন ভদসম । সালমা বুক িডেপা। ঢাকা, ফ য়াির ২০১৩। ১৬২. জুলিফকার িনউটনঃ মরমী
লালন ফিকর। মম

কাশ। ঢাকা, ফ য়াির ২০১২।

১৬৩. আবু ইসহাক হােসনঃ বাউল দশন ও লালনত ।

চলন

কাশন। ঢাকা, ফ য়াির ২০১৩।

১৬৪. মু ফা জামান আ াসীঃ লালন যা ীর পশরা। মু েদশ। ঢাকা, ফ য়াির ২০১৩।১৬৫. মুহ দ মনসুর উ ীনঃ লালন
ফিকেরর গান। ১৯৪৮
১৬৬. মুহ দ মনসুর উ ীনঃ Folksongs of Lalan Shah. বাংলা একােডিম। ঢাকা। ১৯৭৪।
১৬৭. মুহ দ মনসুর উ ীনঃ Folksongs of Lalan Shah. হািস

কাশনালয়। ঢাকা। ১৯৭৯।

১৬৮. মুহ দ মনসুর উ ীনঃ লালন গীিতকা। ঢাকা। ১৯৪৮
১৬৯.

মিতলাল দাশঃ লালন গীিতকা। কিলকাতা িব িবদ ালয়। ১৯৫৮।

১৭০. এনামুল হকঃ বে

সূফী

ভাব। এিশয়া ক সাসাই । ঢাকা। ১৯৭৫।

১৭১. মুহ দ মনসুর উ ীনঃ হারামিণ (প ম খ ), থম সং রণঃ বশাখ ১৩৬৮, ি তীয় সং রণঃ মাঘ ১৩৯০।
১৭২. Deben Bhattacharya : The Mirror of the Sky. UNESCO. May 1999
১৭৩. তপন মার িব াসঃ লাককিব লালন। নদীয়া। জানুয়াির ২০০০।
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