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LKG 

১। সাহিত্যের মহিমুত্তা – (প্রত্েহিকা) – জে এম টি 

২। আমরা পহি আমরা হিহি (১) – হিশু সাহিযে সংসদ 

৩। আমার ছিা জযামার Rhymes – সুমি পােহিত্কিি  

৪। হিশুত্দর রামকৃষ্ণ – উত্বাধি কার্ যািয় 

৫। Let’s Read English (Introductory Book)– Sahitya Bharati 

৬। Words in Pictures – Sahitya Bharati 

৭। Think Read and Write to Learn- Book-1- D.N. Prakashan Pvt. Ltd. 

৮। জসািািী গহিয (২)- ডিহিি পােহিিাস য 

৯। জ্ঞাত্ির আত্িা – প্রত্েহিকা –ক সুমি পােহিত্কিি 

১০। জছািত্দর িাত্যর জিিা- (২) – িারায়ণ পােহিত্কিি 

১১। Suman’s Hand writing– Book (Capital & small)-1– Suman 
Publication 

১২। Chaitali Colour Drawing Book-2 - Chaitali 
 

 
 

------------------------------------------- 
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UKG 



১। সিে োংিা পাঠ (প্রত্েহিকা-২)-সাহিযে ভারযী 

২। েি যপহরচয় – ২য় ভাগ- সাহিযে ভারযী 

৩। হিশুত্দর হেত্েকািন্দ- উত্বাধি কার্ যািয়  

৪। Anglo Bengali Splendid English Book-II - JMT  

৫। Look and Learn Desk Work– Book-I- Sahitya Bharati 

৬। Twinkle Twinkle Little Star Rhymes for the beginners- Sahitya  
      Bharati 

৭। জসািািী গহিয (৩)-ডিহিি পােহিিাস য 

৮। অিুিীিত্ি অংক (২) – জরিত্ো প্রকািি 
৯। সাধারি জ্ঞাি : অোিা জক োিা (ি) হিশু সািযী 

১০। িস্তহিহপ (োংিা িাত্যর জিিা)-২ - মুতেীিা 

১১। Kid’s Hand Writing (Book-I)- Trinath Publication 

১২। Junior Colour Book (B) – JMT 
 
 
 

 

----------------------------------------- 
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১। সিে পাঠ (২য় ভাগ) – আিা েুক এত্েন্সী 

২। মোর ছিা আেহৃি ও গাি – হমত্র, চক্রেিী, হেশ্বাস 

৩। হিশুত্দর মা সারদাত্দেী – উত্বাধি কার্ যািয় 

৪। Let’s Read English (Book-1) – Sahitya Bharati 



৫। Let’s Read English Practice (Book-1) – Sahitya Bharati 

৬। Useful Words (I to IV) – Vivekananda Math 

৭। িেগহিয মুকুি (২য়) – সুভাস জচৌধুরী 

৮। আমাত্দর জদি ও পহরত্েি – জ্ঞাি হেহচত্রা 

৯। My Favourite Drawing Book (1) – H. Kahali 

১০। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

১১। Sweety Handwriting (3) – Dhar Book Agency 

১২। জিিা জিত্িা (৩) - হেভােযী 
 

 

--------------------------------------------- 
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Class – II 
 

১। হিত্ে হিহি (২) – দীিিাথ জসি – হিশু সাহিযে সংসদ 

২। হিশু ভারযী রামায়ি – সাহিযে ভারহয 

৩। হিত্ের স্বাস্থ্ে ও সমাে জ্ঞাি – ডাাঃ সুত্রন্দ্রিাথ দি 

৪। Let’s Read English (Book-II) – K.L. Agarwal 

৫। Let’s Read English Pratice (Book-II) – Sahitya Bharati 

৬। Useful Words (I to IV) – Vivekananda Math 

৭। িেগহণয প্রসূি (৩য়) – অধোপক জক হপ পাত্র 

৮। ইহযিাস পহরচয় (২) – জগাপাি চন্দ্র ঠাকুর 

৯। আমাত্দর জদত্ির মাটি – শ্রীভূত্দে রজ্ঞি দাস 



১০। My Favourite Drawing (Book-II) – H.K. Kahali 

১১। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

১২। Sweety Handwriting (4) – Dhar Book Agency 

১৩। জিিা জিত্িা (৪) – হেভােযী 

১৪। সরি হিন্দন্দ দপ যি (প্রত্েহিকা) – জে.এম.টি. 
 

 

 

 

------------------------------------------------- 
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Class – III 
 

১। সেুে সাহিযে (৩) – রযীি চক্রেিী 

২। সরি োংিা েোকরণ ও রচিা – মুত্িাপাধোয়, চত্টাপাধোয় 

৩। হিশু ভারযী মিাভারয – সাহিযে ভারযী 

৪। Let’s Read English (Book-III) – K.L. Agarwal 

৫। Let’s Read English Practice (Book- III) – K.L. Agarwal 

৬। Useful Words (I to IV) – Vivekananda Math 

৭। Simple English Grammar and Composition – Ranen Gupta 

৮। Spoken English : RKV Mission 

৯। হিত্ে কর – (৪থ য ভাগ) – দীপঙ্কর ভটাচার্ য 

১০। ইহযিাত্সর প্রাথহমক পহরচয় (৩য়) – ধীমাি গুপ্ত 

১১। ভূত্গাি ও পহরত্েি (৩) – হিশু সাহিযে ভারযী 

১২। হেজ্ঞাি ও স্বাস্থ্ে (৩) – হিশু সাহিযে ভারযী 

১৩। My Favourite Drawing Book- III – H. Kahali 

১৪। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

১৫। সরি হিন্দন্দ দপ যি (১) – জে এম টি 



িাত্যর জিিা 

১৬। English – Thakur-Maa-Swamiji Amrita Bani Lekha (1) 

১৭। Bengali – ঠাকুর-মা-স্বামীেী অমৃয োিী জিিা (১) 
 

 
 

--------------------- 
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Class – IV 

 

১। সেুে সাহিযে (৪) – রযীি চক্রেিী 

২। শুভ সংোদ – হেত্েকািন্দ মঠ 

৩। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ (IV)– কািীপদ জচৌধুু্রী 

৪। মধেহিক্ষা গহণয (১ম ভাগ) – অেিীভূষণ চত্টাপাধোয় 

৫। New Radiant Reader’s (Book-III) – Allied Publishers Pvt. Ltd. 

৬। An Approach to English Grammar – Babli Prakashani 

৭। Useful Words (I to IV) – Vivekananda Math 

৮। Spoken English : RKV Mission  

৯। ইহযিাত্সর প্রাথহমক পহরচয় (৪থ য) – ধীমাি গুপ্ত 

১০। প্রাথহমক ভূত্গাি পহরচয় (৪)- অিকা  

১১। হেজ্ঞাি ও স্বাস্থ্ে (৪) – হিশু সাহিযে ভারযী 

১২। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

১৩। সরি হিন্দন্দ দপ যি (২) – জে. এম. টি. 

১৪। Computer – Hello! কম্পিউিার (গ) – Shyam Publication 

িাত্যর জিিা 

১৫। English – Thakur-Maa-Swamiji Amrita Bani Lekha (2) 

১৬। Bengali – ঠাকুর-মা-স্বামীেী অমৃয োিী জিিা (২)  

 
 
 

--------------------- 
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Class – V 
 

১। হকিিয় (৫ম) – পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

২। সেুে সাহিযে (৫) - রযীি চক্রেিী 

৩। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ (5) – কািীপদ জচৌধুু্রী  

৪। গত্ে গদাধর – হেত্েকািন্দ মঠ 

৫। ইহযিাস - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৬। Ref: ইহযিাস- হমিি প্রকাহিয পসু্তক 

৭। হেজ্ঞাি - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৮। Ref: হেজ্ঞাি- হমিি প্রকাহিয পসু্তক 

৯। English – WBBSE 

১০। New Radiant Readers (Book-4) – Allied Publishers 

১১।  Elementary Translation – A.C. Dey & Debabrata Ghosh  

১২। Usefull word (V to X) – Vivekananda Math 

১৩। Spoken English : RKV Mission  

১৪। হিন্দী – সরি হিন্দী দপ যি (৩) - জে. এম. টি. 

১৫। গহণয (৫ম) - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৬। মধেহিক্ষা গহণয (২) – অেিীভূষি চত্টাপাধোয় 

১৭। আধহুিক েোহমহয হিক্ষা – জচৌধুু্রী ও চক্রেিী 

১৮। ভূত্গাি - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৯। Ref: ভূত্গাি- হমিি প্রকাহিয পসু্তক 

২০। Current affairs as per note given by school 

 Ref: ন্দেজ্ঞাসা – সহিি হসং ও সুভাষ চক্রেিী 

২১। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

২২। Computer - Hello! কম্পিউিার (ঘ) – Shyam Publication 
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Class – VI 
 

১। োণীদীপ – অহভর্াি েত্ন্দাপাধোয় 

২। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ (6)– কািীপদ জচৌধুু্রী 

৩। ঠাকুর-মা-স্বামীেী – হেত্েকািন্দ মঠ 

৪। োংিা - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৫। English – VI - WBBSE 

৬। New Radiant Readers (Book-V) – Allied Publishers 

৭। School English – Sukanta Dutta 

৮। ইহযিাস - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৯। ইহযিাস – হমিি প্রকাহিয পসু্তক (সিায়ক) 

১০। মধুরমু্ সংসৃ্কযম (প্রথম ভাগ) – মাইহয, দীহক্ষয 

১১। প্রাথহমক সংসৃ্কয েোকরণ (VII to VIII) – অধেপক শ্রীধোত্িি িারায়ণ চক্রেিী  
(Progressive Book Forum) 

১২। ন্দে. জক. – সাহিযে সম্ভার 

১৩। গহণয - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৪। পাটিগহণয, েীেগহণয ও েোহমহয – ডাঃ শ্রীিষ য বেদে 

১৫। ভূত্গাি – পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৬। ভূত্গাি – হমিি প্রকাহিয পসু্তক (সিায়ক)  

১৭। হেজ্ঞাি - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৮। হেজ্ঞাি - হমিি প্রকাহিয পসু্তক (সিায়ক) 

১৯। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

২০। Computer – Getting in Touch – 6 : KIPS Publishing World 

২১। Spoken English : RKV Mission 
 

----------------------------- 
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Class – VII 
 

১। োংিা - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

২। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ (VII)– কািীপদ জচৌধুু্রী 

৩। ছাত্র/ছাত্রীত্দর েীেি গঠত্ি- শ্রীশ্রী গীযার ভূহমকা- হেত্েকািন্দ মঠ  

৪। সাহিযে হেযাি-VII - এ.জক. সরকার 



৫। English (VII) - WBBSE 

৬। New Radiant Readers (Book VI) – Allied Publishers 

৭। School Englsih – Sukanta Dutta 

৮। ভূত্গাি – পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৯। হকত্িার ভূত্গাি – েৃন্দােি চন্দ্র রায় 

১০। েীেি হেজ্ঞাি VII – সািোি, চত্টাপাধোয় 

১১। হেজ্ঞাি - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১২। োিত্ো এোর েগৎিাত্ক – ত্রয়ী প্রকািিী 

১৩। গহণয- VII - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৪। আধহুিক গহণয – জকিে চন্দ্র িাগ 

১৫। সংসৃ্কয ভারযী (VII) – হিম যািে কুমার চক্রেিী 

১৬। েোকরি- যীথ যম (VII–VIII)- আচার্ য, জদেিাথ 

১৭। ইহযিাস - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৮। ইহযিাস- VII – হমিি প্রকাহিয পসু্তক (সিায়ক)  

১৯। সিে হেজ্ঞাি ও প্রর্ুন্দত (VII)- মাইহয, জদেেম যি  

২০। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

২১। Computer – Getting in Touch – 7 : KIPS Publishing World 

২১। Spoken English : RKV Mission 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

Ramakrishna Vivekananda Mission 

Barrackpore 

Book List for Bengali Medium for the year 2021 

 

Class – VIII 
 

১। সাহিযে হেযাি (৮) - এ.জক. সরকার 

২। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ (VIII) – কািীপদ জচৌধুু্রী 

৩। েেন্দতত্ের হেকাি- স্বামী হেত্েকািন্দ 

৪। োংিা - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৫। গহণয - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৬। আধুহিক গহণয – জকিে চন্দ্র িাগ 

৭। ভূত্গাি – পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৮। হকত্িার ভূত্গাি – হেন্দােি চন্দ্র রায় 

৯। েীেি ও প্রকৃহয VIII– সরকার, সামন্ত  

১০। হেজ্ঞাি - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 



১১। িত্িে কোপাহসির – েয়দীপ িায়ক 

১২। English-VIII - WBBSE 

১৩। New Radiant Readers (Book-VII) – Allied Publishers 

১৪। School English-VIII – Sukanta Dutta 

১৫। জদেভাষা জসাপািম-VIII – চক্রেিী ও েত্ন্দাপাধোয় 

১৬। সংসৃ্কয েোকরত্ণর উপক্রমহিকা ও অিুোদ হিক্ষা – পরশুরাম চক্রেিী (VII-
VIII) (Teacher’s Book Agency) 

১৭। ইহযিাস - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

১৮। ইহযিাস – হমিি প্রকাহিয পুস্তক (সিায়ক)  

১৯। হেজ্ঞাি ও প্রর্নু্দত (VI II)- মাইহয, জদেেম যি 

২০। আিন্দধারা ও জেদেন্দিা - হেত্েকািন্দ মঠ 

২১। Computer – Getting in Touch – 8 : KIPS Publishing World 
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Class – IX 
 

১। োংিা - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

২। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ – কািীপদ জচৌধুু্রী (১ম ভাষা) 

৩। স্বামীেী হিিত্ছি - উত্বাধি কার্ যািয় 

৪। Bliss-IX - WBBSE 

৫। Endeavour English Grammar & Composition-IX – Prof. Kalyannath Dutta 

৬। গহণয- IX পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৭। Mathematics-IX – WBBSE  

৮। গহণয – IX- জক. হস িাগ (Calcutta Book House)–Ref (Bengali & English 
Version) 

৯। ভূ-পহরচয়- IX – ডাঃ জগৌযম মহিক 

১০। Geography- IX – Calcutta Book House 

১১। েেেিাহরক হকত্িার ভূত্গাহিকা (IX) - রায়, মণ্ডি, জঘাষ 

১২। Practical Geography & Environment- IX – Anuj Baran Sarkar 

১৩। ইহযিাস ও পহরত্েি চচযা – আই.হপ.হপ. 

১৪। History of Modern Europe-IX – Kalyan Chowdhury 

১৫। েীেি হেজ্ঞাি ও পহরত্েি পহরচয় (IX) – জচৌধরুী, ভটাচার্ যে ও সা াঁযরা 



১৬। Life Science & Environment (IX) – Calcutta Book House 

১৭। প্রাকৃহযক হেজ্ঞাি – ছায়া প্রকািিী 

      Ref: িে জভৌযহেজ্ঞাি পহরত্েি-IX – জোয়ারদার, পাি 

১৮। Physical Science & Environment-IX – Gupta – Sarkar (Oriental) 

১৯। Computer – 
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Class – X 

১। োংিা - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

২। োংিা েোকরি ও রচিা প্রসঙ্গ-X – কািীপদ জচৌধুু্রী 

৩। েীরোণী- স্বামী হেত্েকািন্দ । 

৪। English-X - WBBSE 

৫। Endeavour English Grammar & Composition-X – Prof. Kalyannath Dutta 

৬। গহণয - পাঃ োঃ মাঃ হিাঃ পাঃ 

৭। Mathematics-X – WBBSE  

৮। গহণয – জক. হস. িাগ (Calcutta Book House) – Ref (Bengali & English Version) 

৯। আধহুিক ভুত্গাি ও পহরত্েি-X – রিন্দেৎ গরাং   

১০। Geography & Environment-X – Sarkar, Sarkar & Sengupta  

১১। Practical Geography & Environment-X – Anuj Baran Sarkar 

১২। েেেিাহরক হকত্িার ভূত্গাহিকা (X) - রায়, মণ্ডি, জঘাষ 

১৩। ভারত্যর ইহযিাস ও পহরত্েি– X – িচীন্দ্রিাথ মণ্ডি 

১৪। History & Environment-X – Kalyan Chowdhury  

১৫। েীেি হেজ্ঞাি ও পহরত্েি পহরচয় (X) – জচৌধরুী, ভটাচার্ যে ও সা াঁযরা 

১৬। Life Science and Environment-X – Nandi, Midya, Santra 

১৭। মাধেহমক জভৌযহেঞ্জাি ও পহরত্েি-X –ভুাঁ ইয়া, সািা 

১৮। Physical Science & Environment-X – Bera, Ghosh, Bera  

১৯। Computer – 
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