
২০২০-২০২১ অর্ থবছরে ববভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, ময়মনবসিংরে 

পাঠকরে প্রদানকৃত পুস্তকসমূে:- 
 

ক্রবমক 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

1 62539 2003831   লমা: জাবেদুে ইসোম মানবাবিকাে ও সামাক্তজক 

নযায়ববচারেে রূপরেখা 

375 

2 62540 2004459 লমািােেফ লোরসন 

ভূূঁ ইয়া 

পদ্মারসতু : সততা ও 

আত্মববশ্বারসে ববজয় 

500 

3 62541 2004542 সুব্রত েঞ্জন মজমুদাে লমৌনমবিকা 200 

4 62542 2004612 বব্ররগবিয়াে লজনারেরে, 

সােীম আেমাদ খান, 

বপএইচবি। 

বঙ্গবনু্ধ লিখ মুক্তজবে েেমান 800 

5 62543 2004704 মমতাজ েবতফ খুূঁক্তজ তারে আপনায়-মমতাজ 

েবতফ 

250 

6 62544 2004781 লমাোঃ এজাজ লোরসন আবেনাে সারর্ করর্াপকর্ন 175 

7 62545 2004872 আ.ক.ম.রমাজারেে 

েক 

বািংোরদরিে অভুযদয় ও 

বঙ্গবনু্ধ-আ.ক.ম.রমাজারেে 

েক 

450 

8 62546 2004942 তপন কুমাে ববশ্বাস তৃতীয় লনরে অনুভব-তপন 

কুমাে ববশ্বাস 

250 

9 62547 2005012 অিযাপক ি. লগােসান 

আো লবগম 

োয় বঙ্গবনু্ধ এ কী কেোম 200 

10 62548 2005082 োনা সাবদক লোরসন এেবভো ও অনযানয গল্প 320 

11 62549 2005152 এ লক আজাদ লভজারেে জাে 150 

12 62550 2005222 কববে ববন আরনায়াে প্রণবত বঙ্গমাতা 350 

13 62551 2005313 ওবায়দুে কারদে জাতীয় সিংসরদ জনরনতা 

ওবায়দুে কারদে 

600 

14 62552 2005404 নূরুক্তিন জাোঙ্গীে র্ারক িূিু অন্ধকাে 200 

15 62553 2005474 খান মােবুব করোনায় কােসাক্তজ 150 

16 62554 2005565 আবদুিাে আে ইমোন কােচক্র 350 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরে ববভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, ময়মনবসিংরে 

পাঠকরে প্রদানকৃত পুস্তকসমূে:- 
 

ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

1 62555 2005635 আেরমদ ফবেদ েবিক আেী 200 

2 62556 2005705 আেরমদ ফবেদ লগ্রটওয়াে টু অরপো োউস 250 

3 62557 2005775 ইমরুে ইউসফু বঙ্গবনু্ধে বাবি 300 

4 62558 2005845 বপ্রন্স আিোফ বিরটকটটভ লেবকম লোমস 250 

5 62559 2005915 লেজাউে কবেম লখাকন সু্কে বযাবকিং : শিিরব শুরু 

লোক আবর্ থক বিো 

200 

6 62560 2005985 েণক্তজৎ সেকাে পবেে সারর্ লদি ঘুবে 250 

7 62561 2006055 মাওোনা লমাোেদ মুখরেছুে 

েেমান  

বনআ’মুে লকােআন 500 

8 62562 2006125 মাওোনা মুোোদ লমাখরেছুে 

েেমান 

পূণ থাঙ্গ সেীে ্নামায বিো ও 

মাছআো-মাছারয়ে 

400 

9 62563 2006195  লমাোঃ বসোজউক্তিন েিাি কােবাো-পোিী-

িানমক্তি 

300 

10 62564 2006265 আিোফ োয়দাে তুবম 270 

11 62565 2006335 আিোফ োয়দাে লতামারক চাই 200 

12 62566 2006405 বেক্তজয়া েেমান োজননবতক ও সামাক্তজক 

উপনযাস 

700 

13 62567 2006475 সুবফয়া লবগম ভাষাসিংগ্রামী নােীো 200 

14 62568 2006545 শসয়দা আূঁবখ েক গরল্প গারন িাে আবদুে 

কবেম 

300 

15 62569 2006615 সাঈদ েেমান বিক্তজটাে মারকথটটিং ফে ই-

কমাস থ 

330 

16 62570 2006685 যতীন সেকাে বযাকেরণে ভয় অকােণ 350 

17 62571 2006755 জাবকে তােুকদাে পবতপাঠ; উত্তেআিুবনকতা 350 

18 62572 2006825 োজ ুআোউক্তিন আকারিে ওপারে আকাি 250 

19 62573 2006895 ি. মাযোরুে ইসোম 

তরু/রকৌবিক বিাে 

দুই বািংোে লোকসঙ্গীত 

আেকাপ 

325 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

20 62574 2006965 আেী আোেদ খান আইরয়াব লকাচ সম্প্রদারয়ে সমাজ ও 

সিংসৃ্কবত 

150 

21 62575 2007035 ি. অরিাক ববশ্বাস বুরনা সম্প্রদারয়ে সমাজ ও 

সিংসৃ্কবত 

225 

22 62576 2007105 েুৎফে েেমান বেটন লছাটরদে লছাট লছাট ছিা 650.00 

23 62577 2007175 লমাোেদ লতৌবেদ/শুরয়ই লফইরফই ইবতোস ঐবতেয ও 

আিুবনকতাে মোনগেী 

লবইক্তজিং 

500.00 

24 62578 2007245 মঈন ববন নাবসে ক্তক্ররটাফাে কেম্বাস-নতুন 

পৃবর্বীরত চােটট সমুদ্র 

অবভযান 

250.00 

25 62579 2007315 Suraiya Begum Libraries and Information 

System In the Society 
300.00 

26 62580 2007385 লমাোেদ বসোজ মান্নান সুন্নতী বযবকে ও লদায়া 250.00 

27 62581 2007455 িামীম আে মােমুদ ভােবাসাে মৃত্রুবতবর্ 150 

28 62582 2007525 িামীম আে মােমুদ অরঘাবসত অপোিী 200 

29 62583 2007595 অিযাপক মনজরুুে ইসোম পুস্তক প্রকািনা ও সম্পাদনা 

প্রসঙ্গ 

350 

30 62584 2007665 আব্দেু কাইয়মু ববজ্ঞান কবমকস : কী ও 

লকন? 

250 

31 62585 2007735 মািব োয় বপূঁপিাবতা 120 

32 62586 2007805 ি. আনু মােমুদ ভাষা আরদােরনে ইবতকর্া 350 

33 62587 2007875 লক আেী মুসবেম সিংসৃ্কবতে ইবতোস 320 

34 62588 2007945 লসবেনা লোরসন বেজিা িব্দরকাষ 500 

35 62589 2008015 ফারুক মঈনউিীন লমাবেনী মমু্বাই 520 

36 62590 2008085 আবনসুে েক হৃদয়রছা ূঁয়া উপনযাস 800 

37 62591 2008155 অবমত লগাস্বামী বদবিে মুসবেম সােতানাত 320 

38 62592 2008225 দীপ মুরখাপািযায় টাবেগরঞ্জে নবাব 200 

39 62593 2008295 বেফাত কামাে সাইফ জাদুকে ও স্বার্ থপে 

োজকুমােী 

160 

40 62594 2008365 োরবয়া খাতুন মুক্তিযুরেে উপনযাস সমগ্র 700 

41 62595 2008435 িামসুে েেমান উপনযাসসমগ্র 400 

42 62596 2008505 সুভাষ বসিংে োয় জাবতসিংরঘ প্রিানমন্ত্রী লিখ 

োবসনা 

400 

43 62597 2008575 দীপু মােমুদ ১৯৭১ দবেণ পক্তিম েণাঙ্গণ 325 

44 62598 2008645 আবসফ লমে ্দী ববিে বনেববি  150.00 

45 62599 2008715 আবসফ লমে ্দী মো আববস্কারেে মজাে তর্য  125.00 

46 63783 2008785  আেমগীে আেম আকুরপ্রিাে: সেজ  400.00 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

প্রাকৃবতক বচবকৎসা  

47 62600 2008855 লসৌরমন সাো আরপবেকতাে তত্ত্ব  150.00 

48 62601 2008925 অমৃতা পােরভজ গরল্প গরল্প জাম থান লিখা 240 

49 62602 2008995 লমাস্তফা তাবনম করোনাে শুরু ও লিষ মানুষ 

ও ভাইোরসে যরুেে ইবতোস 

240 

50 62603 2009065 আেরমদ জাওয়াদ লচৌিুেী, 

তামজীদ লমারি থদ রুবাব 

গবণরতে স্বপ্নযাো: গবণত 

অবেম্পম্পয়ারি প্রর্ম িাপ 

450 

51 62604 2009135 রূপান্তে : ি. েুমায়ূন কবীে মূে : 

বিব লখো 

তুবমও ক্তজতরব 220 

52 62605 2009205 দীেতাজ েেমান স্ববনব থাবচত গল্প 300 

53 62606 2009275 আেী ইদেীস আবম একাত্তরেে কর্া বেবছ 400 

54 62607 2009345 ঈশ্বে চন্দ্র ববদযাসাগে সম্পদনা ও 

ভূবমকা িাবফক আফতাব 

েচনাসমগ্র 800 

55 62608 2009415 মুেেদ জাফে ইকবাে বািংেরদরিে লমরয় 

বািংোরদরিে নােী ও 

অনযানয 

300 

56 62609 2009485 আ. ক. ম. লমাজারেে েক বািংোরদরিে অভুযদয় ও 

বঙ্গবনু্ধ 

450 

57 62610 2009555 শ্রী বনম থরেদ ুমুরখাপািযায় ভােত চরন্দ্রে অন্নদামঙ্গে 500 

58 62611 2009625 মবফদা আকবে সম্পাদনা বািংোরদরিে অগ্রযাোয় 

লিখ োবসনাে উন্নয়ন ও 

সাফেয 

500 

59 62612 2009695 আবেফ নজরুে সম্পাবদত গল্প কর্ায় লিখ োরসে 300 

60 62613 2009765 তাোিঙ্কে বরদযাপািযায় গণরদবতা 360 

61 62614 2009835 মবফদা আকবে লছাটরদে বঙ্গবনু্ধ ও 

মুক্তিযুরেে ইবতোস 

240 

62 62615 2009905 ি. মনজেু েেমান প্রাচীন ও মিযযুরগে বািংো 

কাবয চবেোয়ণ ও ভাষা 

প্রযুক্তি 

450 

63 62616 2009975 আেী ইমাম মানুরষে ইবতকর্া 250 

64 62617 2010045 আেসান োবীে সারয়ন্স বফকিন সমগ্র 400 

65 62618 2010115 দীপু মােমুদ লসো বকরিাে গল্প 250 

66 62619 2010185 িা. বমজানুে েেমান করিাে সুস্বারযযে জরুবে পোমি থ 270 

67 62620 2010255 বসোর্ থ বসিংে বােতীয় লোককাবেনী 200 

68 62621 2010325 সম্পাদনায়. ি. বমজানুে েেমান 

করিাে 

ছাে ছােীরদে জনয 

বঙ্গবনু্ধে অবময় ভাষন 

250 

69 62622 2010395 মবিউে েেমান অযামাজন েেসয 270 

70 62623 2010465 ববভূবতভূষন বরদাপািযায় বেরে মাবনক জ্বরে 200 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

71 62624 2010535 edited by Imtiaz Ahmed Women, Veiling and Politics: The 

South Asian Conundrum 
800.00 

72 62625 2010605 সাবেদুে েেমান আরো আূঁিারেে োতছাবনোঃ 

ববশ্বায়রনে লঘােরপয ূঁরচ 

বািংোরদরিে শতবে লপািাক বিল্প 

400.00 

73 62626 2010675 লমাোঃ এনারয়ত লচৌিুেী পদ্মা লসতু 180.00 

74 62627 2010745 সম্পাদনা আফসান লচৌিুেী বেদ ুজনরগাটিে একাত্তে 440.00 

75 62628 2010815 বসোজিুীন মরে-লনপরর্য 650 

76 62629 2010885 লসবেনা লমারমন বঙ্গবদ ুলিখ মুক্তজবে 

েেমান আজীবন সিংগ্রামীে 

গল্প 

500 

77 62630 2010955 লোরমন েয়োন আমারদে লকার্াও লকান 

িাখারনই 

350 

78 62631 2011025 খান মােবুব বসীমারন্তে ওপারে 300 

79 62632 2011095 যাযাবে বমন্টু হৃদরয় বঙ্গবদ ু 250 

80 62633 2011165 ওয়ারজদ আেী বনসগ থ প্রণরয় 150 

81 62634 2011235 ইবেয়াস ফারুবক নীে পদ্ম 150 

82 62635 2011305 তপন চক্রবতী ববজ্ঞান পিাভাবে মজা 150 

83 62636 2011375 িা. অপরেি কুমাে বযান থাজী লোবমও পযাবর্ক অবভিান 750 

84 62637 2011445 অিযাপক ি. আবদুে 

মান্নানরচৌিুেী 

প্রসঙ্গোঃবঙ্গবনু্ধ লিখ মুক্তজব 

ও মুক্তিযুরে মুক্তজব বাবেনী 

400 

85 62638 2011515 মুখাজী েবীন্দ্রনার্ লছাটগরল্পে িাবে কারেে 

লেখা 

300 

86 62639 2011585 আিোফুে আেম বিক্তজটাে বনোপত্তা আইন ও 

প্রাসবঙ্গক আইন 

300 

87 62640 2011655 আিোফুে আেম তর্য ও লযাগারযাগ প্রযুক্তি 

আইন ও প্রাসবঙ্গক আইন 

400 

88 62641 2011725 সাক্তিে আেরেদ ক্লারসে ফা ূঁরক ববজ্ঞান 

প্ররজক্ট 

150 

89 62642 2011795 তাসবফয়া কারদে ক্লারসে ফা ূঁরক ববজ্ঞান 

প্ররজক্ট 

150 

90 62643 2011865 েণদীপম বস ু মনুিারে নােী ও ব্রাহ্মণযবাদ 250 

91 62644 2011935 এস এম এ খারেক সুবফ সিংসৃ্কবত ও সুবফ লচতনা 450 

92 62645 2012005 সাদ কামােী কমো অন্ধকাে 250 

93 62646 2012075 ওমে খারেদ রুবম ভােতীয় স্বািীনতা সিংগ্রারমে 

ইবতোস মুসেমানরদে 

অবদান 

200 

94 62647 2012145 লমাস্তাক আেমাদ মাওেনা রুবমে আত্মদি থন 500 

95 62648 2012215  আবমনুে ইসোম ভুইয়া বববতথনবাদী জ্ঞানতত্ব : কাে থ 

পপাে 

300 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 
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নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

96 62649 2012285 অনন্ত উজ্জে ও বমোউ পানাসুক পাতােীন বৃে অর্বা কাে গাছ 

– কঙ্কাে 
200 

97 62650 2012355  তরতাফারয়ে আেরমদ, সম্পাদনা, 

বদন ইসোম রুরবেত 

ঊনসত্তরেে গণ-

অভূযত্থারনে মোনায়ক 

500 

98 62651 2012425 আরনায়াে লোরসন মোববরশ্বে ইবতকর্া 300 

99 62652 2012495 শসয়দ িামসুে েক সিংকেন ও 

সম্পাদনা : বপয়াস মক্তজদ 

বঙ্গবনু্ধ সৃ্মবত সত্তা ভববষযৎ  300.00 

100 62653 2012565 িেীদুিা কায়সাে লপরিায়াে লর্রক তাসখদ  150.00 

101 62654 2012635 বাউে ইসোম উক্তিন সম্পাদনা: 

সনক্তজত চন্দ্র দাস 

েুমায়ূন আেরমদ 

বকিংবদবন্তে সরঙ্গ ২০ বছে 

 150.00 

102 62655 2012705 আবনসুজ্জামান মুসবেম মানস ও বািংো 

সাবেতয ১৭৫৭-১৯১৮ 

 450.00 

103 62656 2012775 তাজেু লমাোেদ আেবদরেে িারয়বে  350.00 

104 62657 2012845 লগাোম বকববেয়া ঝো বকুরেে কান্না  150.00 

105 62658 2012915 সদে উক্তিন আে ্মদ বচিতী মসক্তজদ দি থন  400.00 

106 62659 2012985 লমা. লসাোয়মান আেী সেকাে ইবনুে আোবী ও জাোে 

উিীন রুমী 

 400.00 

107 62660 2013055 ওরিা সেসা বজ্রপাত  400.00 

108 62661 2013125 কাইজাে লচৌিুেী দিটা দি েকম 300 

109 62662 2013195 িােজাোন বকববেয়া ইোরনে লোককাবেনী 150 

110 62663 2013265 জবেরুে ইসোম কীবতথমানরদে মজাে কাি 300 

111 62664 2013335 পববে সেকাে েবীন্দ্রনার্ ভাবনাবেয়গুবে 600 

112 62665 2013405 দাোই োমা নতুন সেস্রারব্দে শনবতকতা 300 

113 62666 2013475 িক্টে মাবেক োম অনুবাদ মুেেদ 

জাোেউিীন ববশ্বাস 
বমজথা গাবেব 150 

114 62667 2013545 খসরু লচৌিুেী বািংোরদি ভ্রমণ গাইি 500 

115 62668 2013615  তি. আনু মােমুদ অঅবতবেি 

সবচব)ত 

বঙ্গবনু্ধ োজনীবতক 

োষ্টনায়ক 

800 

116 62669 2013685 বভক্টে েুরগা ো বমজারেবে 130 

117 62670 2013755 িামীম জামান বিশু বিা বিশু ববতকথ 120 

118 62671 2013825 িা. েুৎফে েেমান মানব জীবন 80 

119 62672 2013895 ি. লমাোেদ আবুে োসান  তসেে জীব ববজ্ঞান নবম-

দিম লশ্রবণত 

180 

120 62673 2013965  তি. সুভাষ চন্দ্র পাে বব. এম. 

মােবুব েেমান ববমরেদ ুলভৌবমক 

শসয়দ আরনায়াে লোরসনত 

 তেসায়ন-প্রর্ম পে 

একাদি-দ্বাদি লশ্রবণত 

345 

121 62674 2014035 বফরোজ কবীে তর্য ও লযাগারযাগ প্রযুক্তি 235 

122 62675 2014105 ওবায়দুে কারদে জাতীয় সিংসরদ জনরনতা 600.00 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

ওবায়দুে কারদে 

123 62676 2014175 ি. লমা. নাবছম আখতাে স্বপ্ন ও সাফরেযে েসায়ন 400.00 

124 62677 2014245 লমািতাক আেরমদ ইবেন 250.00 

125 62678 2014315 ি. আেী আসগে ববজ্ঞান আরদােন 200.00 

126 62679 2014385 আেোজ েযেত মাওোনা মুফতী 

আব্দসু সাোম 

খেীেুিাে েযেত ইব্রােীম 

 অআ. ) 

300 

127 62680 2014455 আেোজ মাওোনা লমাোেদ 

িেীদুে ইসোম 

বযন নূোঈন েযেত ওসমান 

 অো. ) 

300 

128 62681 2014525 আেোজ মাওোনা লমাোেদ 

িেীদুে ইসোম 

লখাদা লপ্রবমক েযেত বববব 

আবছয়া অো. ) 
300 

129 62682 2014595 লসবেনা লোরসন মুক্তিযুরেে বকরিাে 

গল্পসমগ্র 

450 

130 62683 2014665 আেী ইমাম ববজ্ঞারনে ৫০০ প্রশ্ন ও উত্তে 240 

131 62684 2014735 লমাোেদ ক্তজিেু েেমান সেজভারব লছাটরদে 

বঙ্গবনু্ধে জীবনী 

180 

132 62685 2014805 মুো: োবববুে েেমান আিোফুে মাখেুকাত 250 

133 62686 2014875 আেমদ সেীম বন:সীম নীোকাি 200 

134 62687 2014945 সম্পা. লমাোঃ জাোঙ্গীে আেম উরস আয়কে ও মূেয সিংরযাজন 

করেে বযবোবেক গাইিঅ অর্ থ 

আইন- ২০২০ প য থন্ত 

লসিংরিাবিত), ২০২০-২০২১ 

1200 

135 62688 2015015 সম্পা. লমাোঃ জাোঙ্গীে আেম ভযারটে সেজ বনরদথবিকা অ  

অথর্ থ আইন-২০২০ পয থন্ত 

সিংরিাবিত),২০২০-২০২১ 

-- 

136 62689 2015085 সম্পাসম্পা. লমাোঃ জাোঙ্গীে আেম ববষয়বভবত্তক আয়কে 

প্রজ্ঞাপন 

-- 

137 62690 2015155 সম্পা. লমাোঃ জাোঙ্গীে আেম আয়করেে সেজ বযবোবে 

গাইি অঅর্ থ আইন-২০২০ 

পয থন্ত সিংরিাবিত) 

--- 

138 62691 2015225  তসিংকেরন প্ররফসাে লমা. বসক্তিকুে 

েেমান মােবুবুে েেমান বেিংকন 

িােবেয়াজ সেকাে েবফকুে ইসোমত 

বফক্তজক্স বিকিনাবে 350 

139 62692 2015295 সম্পাদনায় িােবেয়াজ সেকাে লমিা ববকাি বসবেজ লমিা 

যাচাইরয় প্রশ্ন লসট 

250 

140 62693 2015365 খান মুোেদ মঈনুিীন যুগ স্রষ্টা নজরুে 300 

141 62694 2015435 ফয়জেু আেম পাপপু সম্পাবদত  বঙ্গবনু্ধরক বনরববদত বিশু-

বকরিাে কববতা 

220 

142 62695 2015505 েরমন্দ্র চন্দ্র বম থণ গবণরতে গ্রামাে ও গবণত 

অবেম্পম্পয়াি 

220 

143 62696 2015575 আেমগীে লোরসন খান বিেক ও লশ্রবণ বযবযাপনা 200 

144 62697 2015645 লদবাবিষ মুরখাপািযায় বািংোে খাবাে বাঙাবেে 

খাবাে 

400 
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145 62698 2015715 জগদীিচন্দ্র বস ু লছাটরদে লসো ববজ্ঞান 175 

146 62699 2015785 োসান আক্তজজেু েক স্ববনব থাবচত গল্প 475 

147 62700 2015855 কাজওু ইবিগুরো অনুবাদ: দুোে 

আে মনসুে 

দয বেরমইনস অব দয লি 350 

148 62701 2015925 খান মােবুব বািংোে উৎসব বািংোে 

সিংসৃ্কবত 

200 

149 62702 2015995 ি. জাোঙ্গীে আেম কৃবষ ও গ্রামীণ উন্নয়ন 430 

150 62703 2016065 লে. করন থে িা. লেোনা খানম 

 অঅব. ) 

লিঙু্গ 200 

151 62704 2016135 বব্র. লজ. অঅব. ) ি. এম সাখাওয়াত 

লোরসন 

োবিয়াে দুই িেরে 300 

152 62705 2016205 আরনায়াে তােুকদাে বকছু পর্চো: কানািা আে 

আরমবেকা 

240 

153 62706 2016275 সুজন বিুয়া ববজবে ভূত 200 

154 62707 2016345 দন্তযস েওিন ভূরতে বাবি নাবেতা বাবি   200 

155 62708 2016415 শসয়দ মরনায়াে আেী ১৯৭১ অবরুে লদরি 

রুেশ্বাস জীবন 

750.00 

156 62709 2016485 তাজেু লমাোেদ একাত্তরে মানবতাে ববরুরে 

অপোি : েরিরভজা মাটটে 

সােয 

500.00 

157 62710 2016555 ি. েীরোদ োয় বািংোরদরিে কৃবষে 

ববস্ময়কে উন্নয়নগার্া 

350.00 

158 62711 2016625 সম্পাদনা: বব এম োবেস একুরিে একি একুি 350 

159 62712 2016695 লমাস্তফা আবেফ বদ লনক্সট ১০০ ইয়াস থ 500 

160 62713 2016765 িা: এ লক এম আেসান কবীে খামারে ো ূঁস মুেবগ পােরন 

আিুবনক পেবত 

350 

161 62714 2016835 েবকব োসান বকরিাে-মুসা-েববন 

লগারয়দা কাবেবন সমগ্র-১ 

350 

162 62715 2016905 ইমদাদুে েক বমেন মোযুে 200 

163 62716 2016975 লমাস্তাক িেীফ পােরসযে পা ূঁচ লগাোপ 200 

164 62717 2017045 েবফকুে েিীদ একুরিে ও মুক্তিযরুেে 

বকরিাে গল্প 

200 

165 62718 2017115 আসাদ লচৌিুেী বনব থাবচত ৩০০ কববতা 300 

166 62719 2017185 অপরেি বরদযাপািযায় পাই েেসয 250 

167 62720 2017255 সম্পাদনা: লমা. লেজাউে কবেম ববজ্ঞারনে োজারো কুইজ 350 

168 62721 2017325 োসান োবফজ  লশ্রি ববরদবি রূপকর্া 300 

169 62722 2017395 ভূবমকা, অনুবাদ, টটকা: ি. সুমন 

সাজ্জাদ 

লোমারেে লদি লর্রক : 

প্রাচীন বগ্রক গীবতকববতা 

200 
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170 62723 2017465 লজযাবতপ্রকাি দত্ত লশ্রি গল্প 350 

171 62724 2017535 মূে: বভক্টে েুরগা, অনুবাদ: 

ফজেুে েেমান 

োবমজারেবে 175 

172 62725 2017605 তানভীে আেরমদ হৃদয় লসানামবণরদে ছিা 75 

173 62726 2017675 মবেদুে েক বযক্তিত্ব ও বাঙাবে সমাজ 350 

174 62727 2017745 স্বকৃত লনামান টুরক োখা কর্ামাো 350 

175 62728 2017815 বপয়াস মক্তজদ কববতায় কায়া ও কুসুম 200 

176 62729 2017884 লমাজাফ্ফে লোরসন সম্পাবদত বািংোরদরিে সমকােীন 

জাদুবাস্তব গল্প 

450 

177 62730 2017955 লমাবেত কামাে ঈষ থাে লঘােমঘ্ন সময় 250 

178 62731 2018025 মঈন আেরমদ ফুেবাো 200 

179 62732 2018095 ল াহ্লা মিং পাোরি মূেযরবারিে চচথা 250 

180 62733 2018165 লমরেদী োসান সাবন বদরুরেে অরচনা োক্তে 270 

181 62734 2018235 উরে িায়ো রুমকী লপ্রমজ 250 

182 62735 2018305  তি. শসয়দ কামাে আেরেদত  তএকাত্তরে ববরয়াগ-ববিেুত 250 

183 62736 2018375  তঅরুন্ধতী োয় রুপান্তে: লমাোঃ 

ইয়াকুব আেীত 

 তদয গি অব স্মে বর্িংস্ 

[অভাজরনে ঈশ্বে]ত 

295 

184 62737 2018445  তজা ূঁ জযাক রুরিা অনুবাদ: খুেেম 

লোসাইনত 

দয লসািযাে কন্ট্রাক্ট 175 

185 62738 2018515  তেজাে েযানরসবেন বগ্রন অনুবাদ: 

ইফরতখাে আবমনত 

েববন েুি 150 

186 62739 2018935 অসীম বেরমে এক সন্নাসী োজা 200 

187 62740 2019005 ববচােপবত বছক্তিকুে েেমান বময়া ছুটট বববি 350 

188 62741 2019075 আেোজ্ব মাওোনা লমাোেদ 

আবদুে জবেে 

ববশ্বনবী েযেত লমাোেদ 

 অস. )-এে জীবনী 

450 

189 62742 2019145 কবীে লচৌিুেী অসম্পাবদত) মুক্তিযুরেে বপ্রয়গল্প 400 

190 62743 2019215 কাজী নজরুে ইসোম সম্পাদনা : 

বখেবখে কাজী 

তরুরণে অবভযান 220 

191 62744 2019285 অরুপ তােুকদাে বািংোে অবিপুরুষ লিখ 

মুক্তজব 

175 

192 62745 2019355 খায়রুে আেম মবনে বঙ্গবনু্ধে সাতই মারচথে ভাষণ 

 : একটট ববরষষণ 

250 

193 62746 2019425  লমাোেদ েেমতউিাে বািংোে সাত বীেরশ্রি 140 

194 62747 2019495 শসকত আেরমদ ববশ্বরশ্রি ববজ্ঞানীরদে 

লছরেরবো 

335 

195 62748 2019565 িা: েবফকুে ইসোম গবণত প্লাস গবণত 350 

196 62749 2019635 মেীরতাষ োয় এক নজরে পৃবর্বীে পবেচয় 140 
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197 62750 2019705 মূে: িেবদুিা কায়সাে রূপা: 

নাজমা লজসবমন লচৌিুেী 

বকরিাে সিংিপ্তক 240 

198 62751 2019775 ববভূবতভূষন বরদযাপািযায় বকরিােসমগ্র 400 

199 62752 2019845 এ লক আব্দেু লমারমন বঙ্গবনু্ধ লর্রক লিখ োবসনা 

বািংোরদরিে উন্নয়ন ভাবনা 

ও আমারদে কূটনীবত 

400 

200 62753 2019915 এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান গ্রন্থাগাে পবেচােনা ও 

বযবযাপনা 

400 

201 62754 2019985 আবদুিাে আে ইমোন চন্দ্ররেখা 470 

202 62755 2020055 োসান খুেবিদ রুমী বমর্েক্তজ 500 

203 62756 2020125 িওকত আেী মুক্তিযুরেে উপনযাস সমগ্র 500 

204 62757 2020195 সরতযন লসন অবভিপ্ত নগেী 300 

205 62758 2020265 আবদুে মান্নান শসয়দ নজরুে জীবনী 400 

206 62759 2020335 োসান লমারি থদ লজরনাসাইট-৭১ 500 

207 62760 2020405 সাদউে েেমান ক্রীিারোরকে ঢাকা 300 

208 62761 2020475 বপয়াস মক্তজদ জীবনাদ: আমাে অসুখ ও 

আরোগয 

130 

209 62762 2020545 এ.রক.এম. বগয়াস উক্তিন মাে ্মুদ লনায়াখােীে জবমদােরদে 

ইবতোে 

300 

210 62763 2020615 আবেফ লোরসন পটুয়াখােী ও বেগুনা 

লজোে প্রচীন বনদি থন 

350 

211 62764 2020685 প্ররফসে ি. বনিীর্ কুমাে পাে প্রকৃবত পবেরবি ও ববজ্ঞান 350 

212 62765 2020755 কারেে বেখন োেন উদ্িৃবত 340 

213 62766 2020825 আেমদ ছফা লসো উপনযাস 800 

214 62767 2020895 সমােরসট মম লসই দুটট লচাখ 200 

215 62768 2020965 লমজে েবফকুে ইসোম বপএসবস স্বািীনতা সিংগ্রারম 

আওয়ামীেীরগে ভূবমকা 

500 

216 62769 2021035 ম. কববে আেরমদ অবনোপদ খাদয ও পবেরবি 

দষূণ 

300 

217 62770 2021105 এম. রুেুে কুিুস সেদাে ও ি. 

লমা. নূরুে েুদা আে মামুন 

বারয়াফ্লক পেবতরত মাছ 

চাষ 

250 

218 62771 2021175 মৃতুযঞ্জয় োয় ফরেে লপাকামাকি 225 

219 62772 2021245 কৃবষববদ লমা. িােজাোে সেকাে নাস থাবে বযবযাপনা 180 

220 62773 2021315 ভাষান্তে: ি. লমা. লমাকরেছুে 

েেমান 

দয ওল্ড মযান অযাি দয বস 150 

221 62774 2021385 ি. লমা. িেীদুে েিীদ ভূূঁ ইয়া লতে-চবব থ- লকারেরটেে 175 

222 62775 2021455 িা. শুভাগত লচৌিুেী মগরজে অসুখ 300 

223 62776 2021525 প্ররফ. ি. আেী আসগে বািংোরদরি ববজ্ঞান চচথা 140 
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জনগন 

224 62777 2021595 ি. আক্তজজেু েক খান, ি.মােমুদ 

উে আো, ববোস মবিক, উজ্বে 

চক্রববতথ 

লজিাে সমাজ এবিং উন্নয়ন 340 

225 62778 2021665 ইমরুে ইউসফু বঙ্গবনু্ধে বাবিে উরঠারন 150 

226 62779 2021735 খসরু লচৌিুেী খুকু 120 

227 62780 2021805  লমাস্তফা আেমাদ োবসে োজা লগাপাে ভা ূঁি 160 

228 62781 2021875 ি. লমা. িওকত আেী লমািা ফবেদপুরেে প্রত্নসম্পদ 600 

229 62782 2021945 বেক্তজ েেমান ওে্! অযারমবেকা 300 

230 62783 2022015 Mahmudul Islam Law of Estoppel 800 

231 62784 2022085 আবমনুে ইসোম ভূইয়া লপ্লরটাে পএাবেী 450 

232 62785 2022155 আবমনুে ইসোম ভূইয়া অতযাচাবেত বিো 450 

233 62786 2022225 M. Tpfazzel Hossain Miah Sheikh Hasina . Selected 

Sayings 

795 

234 62787 2022295 লমা: িেীদুে ইসোম অিােীন) জবমে বেসাব, আইন, বািী 

বনম থাণ ও তত্ত্বাবিান 

300 

235 62788 2022365 কাজী লমাোেদ িীি লপরেে ব্রাক্তজে ও স্বরপ্নে 

আমাজন 

225 

236 62789 2022435 নাবদে জনুাইদ প্রবতবারদে নাদবনকতাোঃ 

বািংোরদরিে প্রর্াববরোিী 

চেক্তিে 

270 

237 62790 2022505 িাোদুজ্জামান চযাপবেন, আরজা চমৎকাে 180 

238 62791 2022575 বভ.এস. নাইপে। অনুবাদোঃ 

সাবমউে েক 

অযান এবেয়া অফ িাকথরনস 400 

239 62792 2022645 ইয়াসবমন নূে নােীবনেীো 210 

240 62793 2022715 েবফকুে েিীদ ভারো মানুরষে লদরি 270 

241 62794 2022785 প্ররফসে খদকাে আবেফ মােমুদ অর্ থায়রনে নীবতমাো 500 

242 62795 2022855 এম এ কাোম পবেসিংখযান 515 

243 62796 2022925 মোজাতক শুিাচাে 400 

244 62797 2022995 োবীবুিাে বসোজী মিুময় দুপুে লমরখছী 200 

245 62798 2023065 প্রতযয় জসীম লপ্ররমে ফােুস 130 

246 62799 2023135 এম নজরুে ইসোম ববজ্ঞান ও ববজ্ঞানী 300 

247 62800 2023205 আেসান োবীব একিজন বকরিাে গল্প 140 

248 62801 2023275 আবদতয অনীক জানা জগরতে অজানা 

ববজ্ঞান 

299 

249 62802 2023345 এ. এইচ. এম. সারয়দুজ্জামান লছাটরদে অঙ্ক সকরেে 

গবণত 

299 
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250 62803 2023415 এবেখ মাবেয়া লেমাকথ অে লকায়ারয়ট অন দয 

ওরয়টথান ফ্রন্ট 

299 

251 62804 2023485 সুকুমাে োয় সুকুমাে ছিা ও কববতাসমগ্র 299 

252 62805 2023555 প্ররফসে বফরোজা লবগম প্রারচযে োষ্ট্রবচন্তা  350.00 

253 63784 2023625              আব্দেু েউফ লচৌিুেী পাক আেব জাবতে ইবতোস  325.00 

254 62806 2023695 বসকদাে আবুে বািাে সম্পাবদত িত শবজ্ঞাবনক আববষ্কাে 

কাবেনী 

 200.00 

255 62807 2023765 শ্রীেরমি চন্দ্র মজমুদাে অনুবাদ : 

শ্রীসুবমতা লচৌিুেী 

সুদেূ প্রারচয বেদ ুউপবনরবি 400 

256 62808 2023835 লমা: মােবুবে েেমান বািংোরদরিে ইবতোস 

১৯০৫-১৯৪৭ 

400 

257 62809 2023905 মূে : সমােরসট মম ভাষান্তে : 

সাগে লচৌিুেী 

দেূ প্রারচযে গল্প 500 

258 62810 2023975 মুনতাসীে মামুন বীোঙ্গনা ১৯৭১ 300 

259 62811 2024045 মারেক মােমুদ ববশ্বজয়ী বাঙাবে ববজ্ঞানী 250 

260 62812 2024115 ঊবম থ েেমান দুই নদীে গল্প 200 

261 62813 2024185 শ্রীেজনীকান্ত চক্রবত্তী লগৌরিে ইবতোস অঅখণ্ড) 750 

262 62814 2024255 লগৌতম ভদ্র মুঘেযুরগ কৃবষ-অর্ থনীবত ও 

কৃষক ববরদ্রাে 

380 

263 62815 2024325 ফােসীম মান্নান লমাোেদী ইউিক্সারসে লগােক ও 

অনযানয প্রসঙ্গ 

350 

264 62816 2024395 মঈনুে আেসান সারবে কাফকা আসরব 200 

265 62817 2024465 ি. এস. এম. সােওয়াে লমারি থদ কবেকাতায় বঙ্গবনু্ধ 300 

266 62818 2024535 িানজানা আেম রূপকর্া নয় 250 

267 62819 2024605 লমাকােম লোরসন েরঙে গাছ 80 

268 62820 2024675 ি্রুব এষ টুপুরনে উইি 270 

269 62821 2024745 বসরু বাঙাবে বাঙাে লকন যুরে লগে 450 

270 62822 2024815 আমীরুে ইসোম মা আমাে মা 250 

271 62823 2024885 বসরু বাঙাবে দুবনয়া কা ূঁপারনা মোমানব 

 অবঙ্গবনু্ধে বকরিাে জীবনী) 

300 

272 62824 2024955 লনছাে আেমদ বঙ্গবনু্ধ মুক্তিযুে বািংোরদি 350 

273 62825 2025025 আেমদ ছফা জাগ্রত বািংোরদি 120 

274 62826 2025095 শমরেয়ী লদবী কুটটেবাসী েবীন্দ্রনার্ 250 

275 62827 2025165 ফরয়জ লেজা  তকনযা লর্রক লনেী লিখ 

োবসনাত 

250 

276 62828 2025235 অিযাপক শুভাগত লচৌিুেী বচবকৎসা ববজ্ঞারন 

আববষ্কারেে কাবেনী 

150 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

277 62829 2025305 কাবনজ পাবেজাত সুেতানা ববববয়ানা 165 

278 পাওয়া 

যায়বন 

2025375 বমজানুে েেমান খান বীে প্রতীক একাত্তরে এক ববদ ুবিবিে 300 

279 62830 2025445 োবকব আে োসান সু্কটট 200 

280 62831 2025515 রুমানা শবিাখী েেে গল্প ববভীবষকা 270 

281 62832 2025585 অনুবাদ: লিখ োনা মযাোরিানা 500 

282 62833 2025655 মুন্সী বেয়াজেু ইসোম ববোইি দযা ক্তক্ররকট 270 

283 62834 2025725 বসফাজেু ইসোম ফাবেম আবম বনরজই যখন ববজ্ঞানী 200 

284 62835 2025795 নুরুজ্জামান সেকাে বািংোরদরিে বববভন্ন 

আকষনীয় যান 

150 

285 62836 2025865 আরনায়ারুে ইসোম লদিবনু্ধ লিরেবািংো লনতাজী 170 

286 62837 2025935 নাইরজে ওযাবাটথান অনুবাদ : 

সারেে মুোেদ 

আ বেটে বেবি অফ 

বফরোসবফ 

370 

287 62838 2026005 সম্পাদনা : এম.এ. আবেফ একাত্তরেে বীেরশ্রি 120 

288 62839 2026075 ি. সুজাতা মরুখাপািযায় করোনারক ভয় করো না 350 

289 62840 2026145 িােীনুে লেজা নজরুরেে গারনে গীবত 

উৎস সন্ধারন 

175 

290 62841 2026215 ি. সুনীে কাবন্ত লদ বঙ্গবনু্ধে অপ্রকাবিত 

বচটঠপে 

500 

291 62842 2026285 অিযাবপকা োবফজা ইসোম পাক-ভ‚বম মক্কা মদীনাে 

পরর্-প্রান্তরে 

250 

292 62843 2026355 অিযাবপকা োবফজা ইসোম নানা েরঙ েক্তঞ্জত নজরুে 120 

293 62844 2026425 আবুে কারিম ফজেুে েক লেরনসা ূঁস ও গণজাগেণ 280 

294 62845 2026495 অবনস দাস অপ ু ই.টট সমগ্র 350 

295 62846 2026565 আবুে কারিম ফজেুে েক সভযতাে ভববষযৎ 180 

296 62847 2026635 িামীম আজাদ একো লজরগ েই 300 

297 62848 2026705 িা. জাোে লমােসীন উিীন ভারো োখুন ফূসফুস 335 

298 62849 2026775 খসরু লচৌিুেী বগ্রণ বেেস অব আবফ্রকা 300 

299 62850 2026845 ইমদাদুে েক বমেন পে 450 

300 62851 2026915 আেসান োবীব অবনে অসুখ 200 

301 62852 2026985  কামাে লচৌিুেী টুঙ্গীপািা গ্রাম লর্রক 300 

302 62853 2027055 সাইফুিাে মােমুদ দুোে আমাে সরঙ্গ লিখ মুক্তজরবে 

লদখা েরব আজ 

150 

303 62854 2027125 বমনাে মনসুে বনব থাবচত ১০০ কববতা 350 

304 62855 2027195 েবেিিংকে জেদাস জেিরেে কীবতথ 250 

305 62856 2027265 পূেবী বস ু বঙ্গবনু্ধে নােী ভাবনা ও 250 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

আজরকে বািংোরদি 

306 62857 2027335 ি. সেদাে আবদসু সাত্তাে লমাগে োজকনযাে লচারখ 

জে 

350 

307 62858 2027405 অনীক মােমুদ লছাটরদে জাতীয় কবব কাজী 

নজরুে ইসোম 

260 

308 62859 2027475 মামুন খান সপ্তবষ থ 200 

309 62860 2027545 শ্রী িেৎচন্দ্র চরটাপািযায় বাঙ্গাো ভাষাতরত্ত্বে ভূবমকা 250 

310 62861 2027615 লমাবেত োে মজমুদাে স্মে-গেে 300 

311 62862 2027685 শসয়দ আবুে মকসুদ বাঙাবে জাবত বাঙাবে 

মুসেমান ও বাঙাবে 

জাতীয়তাবাদ 

350 

312 62863 2027755 লনসাে আবমন মাবকথন যুিোরষ্ট্রে সেকাে 

োজনীবত ও বনব থাচনী বযবযা 

600 

313 62864 2027825 জাকাবেয়া পোি কাশ্মীেোঃ ইবতোস ও 

োজনীবত 

400 

314 62865 2027895 লসৌরমন সাো আটোবন্টরসে লখারজ 300 

315 63781 2027965 লতৌবফক আেরমদ বঙ্গবদ ুও বািংোরদরিে 

স্বািীনতা 

250 

316 62866 2028035 মােবুবুে আেম ববল্পব মাইরকে মিুসুদন দত্ত 

জীবন ও সাবেতয 

350 

317 62867 2028105 অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুে োজকাবেনী 250 

318 62868 2028175 িােবমন োকী ববজ্ঞানী মাদাম কুবে 150 

319 62869 2028245 মাবনক বরদাপািযায় মাক্তঝে লছরে 200 

320 62870 2028315 ি. লমা. িেীদুে েিীদ ভূূঁ ইয়া মানুষ বনরয় ববজ্ঞান 200 

321 62871 2028385 ি. লমা. িেীদুে েিীদ ভূূঁ ইয়া মানবরদরে ক্তজরনে লখো 200 

322 62872 2028455 ি. লমা. িেীদুে েিীদ ভূূঁ ইয়া েবীন্দ্রনারর্ে কৃবষ ও পবি 

উন্নয়ন 

300 

323 62873 2028525 শসয়দা োবিদা বােী টুনটুবনো গারছ ঠুট্টুমবণ 

নারচ 

250 

324 62874 2028595 ফারুক মঈনউক্তিন শবেী লস্রাত 240 

325 62875 2028665 আেমাদ লমাস্তাফা কামাে একবদন সববকছু গল্প েরয় 

যায় 

210 

326 62876 2028735 আেমাদ লমাস্তাফা কামাে লপ্রম-অরপ্ররমে গল্প 420 

327 62877 2028805 সাইফুিাে মােমুদ দুোে সম্প: বঙ্গবনু্ধরক বনরববদত 

বনব থাবচত গল্প 

275 

328 62878 2028875 অনু: সুবপ্রয়া লঘাষ, সম্প: ননী 

লভৌবমক 

রূপরদরিে উপকর্া 275 

329 62879 2028945 সুকুমে োয় গল্পসমগ্র 380 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

330 62880 2029015 আরনায়াে কামাে োেন িাে ও অনযানয 180 

331 62881 2029085 আসাদুিাে ্ যাো ববেব সতয ববেব 140 

332 62882 2029155 অক্তজত কুমাে োয় িূসে বদগন্ত 200 

333 62883 2029225 ি. বদেীপ কুমাে বিুয়া পাবে ভাষাে ইবতবৃত্ত 400.00 

334 62884 2029295 নাজমুে েক ইমন বিবি ভূত 120 

335 62885 2029365 অিযাপক অপু উবকে অননয উ্িতায় লিখ 

োবসনা 

325.00 

336 62886 2029435 অিযাপক অপু উবকে , লমা: 

মাসুদুে ইসোম 

স্মেরন ভাস্কে: িেীদ 

কযারেন এম মনসুে আেী 

700.00 

337 62887 2029505 আেী ইমাম এই লয তুবম 120.00 

338 62888 2029575 কারবদুে ইসোম বািংোরদি সবচবােয় : 

উৎপবত্ত ও ক্রমববকাি 

650 

339 62889 2029645 আবু বকে বসক্তিক েবেনারর্ে মসবেন 300 

340 62890 2029715 বনয়াজ লমরেদী ব্ডা লদওয়া বনরষি 200 

341 62891 2029785 িেীদ কাদেী লকার্াও লকারনা ক্রদন লনই 160 

342 62892 2029855 মোরদব সাো মাটটে মািুয থ 160 

343 62893 2029925 লসবেম জাোন পোরনে অতে গেীরন 270 

344 62894 2029995 মুোেদ জাোঙ্গীে বমবিয়াে তত্ত্বতাোি 200 

345 62895 2030065  আখতাে েুরসন জাতরকে লসো গল্প 200 

346 62896 2030135 মােফুজ সেকাে িাোবেয়াে ক্তজম নৃববজ্ঞান পাঠপবেচয় 600 

347 62897 2030205 অবদবত ফােগ্ুনী লগৌতম বেু 200 

348 62898 2030275 অরুন শমএ সামাক্তজক অগ্রগবতে সমসযা 

ও অনযানয 

275 

349 62899 2030345 ববপািা মিে োবতন আরমবেকাে 

বনব থাবচত লছাটগল্প 

200 

350 62900 2030415 আমীরুে ইসোম ছিা মারন রূপকর্া 150 

351 62901 2030485 লিেী লসনগুপ্তা বারোয়াবে জীবরন সুখ 200 

352 62902 2030555 ি. িাোদাৎ লোরসন বনপ ু জাপারনে রূপকর্া ও 

লোককর্া 

200.00 

353 62903 2030625 ঝণ থা দাি পুেকায়য োজ ুলোবট নয় 240.00 

354 62904 2030695 োসান আক্তজজেু েক উপনযাস চতুষ্টয় 350 

355 62905 2030765 শসয়দ আিোফ আেী ও আে এ 

োওোদাে 

ইনট্রুিাকিন টু বযািংবকিং 

অযাি বফনযান্স 

800 

356 62906 2030835 লমা. আোউিীন বম া আরস থবনরকে ববষক্তক্রয়া ও 

প্রবতকাে 

250 

357 62907 2030905 োবীবুিাে বসোজী বনব থাবচত বকরিাে পদয 200 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

358 62908 2030975 ি. লমাোেদ আবেফুে েেমান আরমবেকায় উিবিো ও 

গরবষণা 

250 

359 62909 2031045 আেী োসান লছাটরদে মোববশ্ব পবেবচবত 200 

360 62910 2031115 লমবেনা আকতাে মজমুদাে বনব থাবচত ১০০০ মীোরক্কে 

লজাকস ্

300 

361 62911 2031185 লমােবসন আেী লতামাে লভতেও একটা 

মানুষ আরছ 

150 

362 62912 2031255 আদবেব মাোি ছােদপ থণ 160 

363 62913 2031325 োসান আক্তজজেু েক বকরিােসমগ্র 250 

364 62914 2031395 কল্পনা লভৌবমক ববজ্ঞান োরজয দুোঃসােসী 

নােীো 

180 

365 62915 2031465 লমাোেদ জেুরুে ইসোম ইসোরমে বখোফতকাে ও 

মুসবেম সাম্রাজয ববস্তারেে 

ইবতোস 

550 

366 62916 2031535 প্ররকৌিেী লমাোঃ সাঈদরেজা িাোঃ েুৎফে েেমান এে 

অবময় বাণী 

150 

367 62917 2031605 এম. আে. আখতাে মুকুে ভাষা আরদােন লর্রক 

স্বািীনতা 

380 

368 62918 2031675 ি. ম ্জশু্রী লচৌিুেী বািংো বিেণ পেবত 350 

369 62919 2031745 িেীদ ইকবাে বঙ্গবনু্ধ বায়ান্ন বািংোরদি 300 

370 62920 2031815 বকঙ্কে আে ্সান েটঙো বকতাব 230 

371 62921 2031885 আবেফ খদকাে বনেতা এক্সরপ্রস 290 

372 62922 2031955 লমাোেদ সাদ উক্তিন দুই বরঙ্গে স্মেণীয় মসুেমান 275 

373 62923 2032025 লসৌরমন সাো ববজ্ঞান অবভিান 550 

374 62924 2032095 িাবকব মুসতাভী লজযাবতবব থজ্ঞান ও 

লজযাবতপ থদার্ থববজ্ঞান 

280 

375 62925 2032165 লমােরিদ িবফউে োসান মুক্তজব ও মুক্তিযুে 250 

376 62926 2032235 সুব্রত বিুয়া দুই ভুবরনে দুই সােবর্ 

দস্তরয়ভবস্ক ও ববভূবতভূষণ 

300 

377 62927 2032305 লসৌরমন সাো মৃত, ববেুপ্ত ও ববপন্ন ভাষাে 

কর্া 

270 

378 62928 2032375 বসক্তিকা কবীে বেসাচথ ফাউরিিন, 

সম্পাদনা পষ থদ : আখতারুন 

নাোে আরো, িাবেদা আিাে 

মবন, ফাবতমা আক্তজজ, খাতুন 

ওয়াবেউরন্নসা, সাঈদা িােমীন 

আো 

খারদয পুটষ্ট সরচতনতা ও সযু 

জীবন 

250 

379 62929 2032445 করন থে লমাোেদ সবফক উিাে 

বীে প্রতীক অঅব. ) 

বাবেয়ািাঙা যুে 250 

380 62930 2032515 প্ররফসে িা. লমা: তাজেু ইসোম পক্তজটটভ সাইরকােক্তজ 

আরবগীয় বুক্তেমত্তা ও সুখ 

300 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

বৃক্তেে লকৌিে 

381 62931 2032585 বক্তঙ্কমচন্দ্র চরটাপািযায় কপােকুিো ও 

দুরগ থিনক্তদনী 

320 

382 62932 2032655 প্ররফসে িা লমা : তাজেু ইসোম 

 অকাজে) 

মাদকাসক্তি বচবকৎসা ও 

পবেচয থা 

300 

383 62933 2032725 ঝণ থা দাি পুেকায়য আকাি পেীে গল্প 225 

384 62934 2032795 আেরফ্রি লনারবে অনুবাদকোঃ 

প্রবাে দািগুপ্ত 

লনরমবসস 400 

385 62935 2032865 আফরোজা খদকাে িত ভাবনাে ফুে 250 

386 62936 2032935 আইনুন নাোে লবগম আিুবনক বিখন- লিখারনা 

পেবত ও লজিাে প্রসঙ্গ 

300 

387 62937 2033005 বনম থরেদ ুগুণ ক্তক্ররকট সমগ্র 150 

388 62938 2033075 মামুন েিীদ বঙ্গবনু্ধ লিখ মুক্তজবুে 

েেমান 

 150.00 

389 62939 2033145 ি. ইনামুে েক অনুবদত আস্তন লচখরভে নাটক  300.00 

390 62940 2033215 কাজী আবদুে ওদুদ বািংোে জাগেণ  250.00 

391 62941 2033285 প্রমর্ লচৌিুেী লশ্রি প্রবন্ধ  350.00 

392 62942 2033355 সিংগ্রে ও সম্পাদনা : লমাোেদ 

ক্তজিুে েেমান 

জাবতে বপতা বঙ্গবনু্ধ বাণী 200 

393 62943 2033425 লসবেনা লোরসন লময়রেে গাবি 200 

394 62944 2033495 আবু বকে বসক্তিক জীবরনে জেছাপ 212 

395 62945 2033565 আেমগীে লোরসন খান বািংোরদরিে উপজাতীয়রদে 

জীবনিাো ও অনযানয প্রসঙ্গ 

250.00 

396 62946 2033635 আ.ি.ম বাবে আেী ববরশ্বে লনারবেজয়ী 

সাবেবতযক 

400 

397 62947 2033705 ববভূবতভূষণ বরদযাপািযায় লশ্রি উপনযাস 800 

398 62948 2033775 মাবনক বরদযাপািযায় জননী 250 

399 62949 2033845 ি. লমাোেদ সাবদক বািংোরদরিে সািংসৃ্কবতক 

ঐবতেয ও অনযানয 

400 

400 62950 2033915 মঈনুিীন িামীম সবাে মারঝ োসরছা তুবম 120 

401 62951 2033985 ববএম বেকতউিাে ্  লমঘ ও অেিংকােী গাছ 250 

402 62952 2034055 ববএম বেকতউিাে ্ লছাটরদে মজাে গল্প সরদি 200 

403 62953 2034125 খদকাে মােমুদুে োসান মুক্তিযুরেে গল্প লিারনা 250 

404 62954 2034195 কাজী আব্দেু ওদুদ বাঙোে জাগেণ 300 

405 62955 2034265 ি. সতয প্রসাদ লসনগুপ্ত গরল্প লিক্সবপয়াে 250 

406 63785 2034335 ববভূবতভুষণ বরদযাপািযায় পরর্ে পা ূঁচােী 250 

407 63786 2034405 বমজা আমীে প্রণয় পে 200 
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408 62956 2034475 শসয়দ িামসুে েক লশ্রি বকরিাে কববতা 250 

409 62957 2034545 িাোঃ প্রনব কুমাে লচৌিুেী জীবনভে নীরোগ বিশু 

সপ থদিংিন ও প্রবতকাে 

200 

410 62958 2034615 ইমোন-উজ-জামান ঢাকাে প্রাচীন লপিা ও তাে 

বববতথন 

270 

411 63787 2034685  ফােজানা ইসোম কাবেকুোম টাবিজ 340 

412 62959 2034755 ি. লমাোেদ আমীন প্রারয়াবগক প্রবমত বািংো 

বানান 

300 

413 62960 2034825 ববপ্রদাি বিুয়া বতনটট লগারয়দা কাবেনী 210 

414 62961 2034895 েবেিিংকে জেদাস অনায থ অজুথন 250 

415 62962 2034965 ি. লমা. িাোব উক্তিন বািংোরদরিে মৎসয সম্পদ 

বযবযাপনা ও উন্নয়ন 

300 

416 62963 2035035 োেফ ওয়ারল্ডা ট্রাইন ট্রু লগ্রটরনস পাওয়াে 

অযাি েযাবপরনস 

250 

417 62964 2035105 নাজমুে িাবমম মানবাবিকাে সেজপাঠ 600 

418 62965 2035175 নাজমুে িাবমম বসবভে সাবভথস, পাববেক 

পবেবস, গুি গভান থযান্স 

অযাি অযািরভারকবস 

400 

419 62966 2035245 নাজমুে িাবমম বিশু অবিকাে 600 

420 62967 2035315 ি. ফবেদ উক্তিন ফবেদ সব থস্তরে মানবাবিকাে 400 

421 62968 2035385 পিব িােবেয়াে িাটা ক্তিরভন বিক্তজটাে 

মারকথটটিং 

460 

422 62969 2035455 আেরমদ ফারুক কাক 200 

423 62970 2035525 মারেক মােমুদ বরেণয পূঁবচি বাঙাবে 250 

424 62971 2035595 লগাোম আিোফ খান উজ্জে আমারদে ইবতোস ও প্রত্ন 200 

425 62972 2035665 োভেী লবগম একটট স্বরপ্নে জনয 130 

426 62973 2035735 লমাস্তফা আেরেদ বমেন মুক্তজব িতবষ থ 160 

427 62974 2035805 িবফকুে োেী পাবখে গারন সূয জারগ 220 

428 62975 2035875 আবেফ োসান দযা আমাজান েেসয 130 

429 62976 2035945 মাসুম োেমান লবাস লকববন 160 

430 62977 2036015 ফােোনা লোরসন পুরুষনামা 200 

431 62978 2036085 মুোেদ আবেফ লোসাইন একটট বচেকুট ও করয়কটট 

খুন 

300 

432 62979 2036155 সিংকেন ও সম্পাদনা: েবফক-

উম-মুনীে-লচৌিুেী 

সমকােীন োবতন 

আরমবেকান গল্প 

300 

433 62980 2036225 তনুশ্রী িাকুয়া চীরনে ববখযাত লোককাবেবন 250 

434 62981 2036295 কারসম আেী োনা ববিাে আবন্ট 180 
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435 62982 2036365 নীেুফাে িামসিুীন কণ থফুেী নদী পারিে লছাট 

লমরয়টট 

150 

436 62983 2036435 আসোম সানী িতাব্দীে আরোকমাোয় 

বঙ্গবনু্ধ 

250 

437 62984 2036505 িযামসুদে বসকদাে স্বািীন জরেে বকনারে 200 

438 62985 2036575 আইবভ েেমান সম্পাবদত পরয়ট অফ পবেটটক্স 

 অবঙ্গবনু্ধরক বনরয় বববিষ্ট 

লেখকরদে লেখাে সিংকেন) 

300 

439 62986 2036645 সািন সেকাে প্রকৃবত ও পবেরবি প্রসঙ্গ 300 

440 62987 2036715 িােবেয়াে কববে জবঙ্গ লমৌেবাদ ও ববপন্ন 

মানবাবিকাে 

300 

441 62988 2036785 লবগম োক্তজয়া সুেতানা লছাটরদে লবগম লোরকয়া 120 

442 62989 2036855 তপন বাগচী নজরুে সাবেরতযে 

কমারোবচত প্রসঙ্গ 

220 

443 62990 2036925 আরনায়াে পািা প্রবন্ধ ও অনযানয েচনা 400 

444 62991 2036995 োরিম সফূী  লেকীম োবীবুে োেমারনে 

ঢাকা পাচাস বাোস পােরে 

300 

445 62992 2037065 বনয়াজ আেরমদ েেয 270 

446 62993 2037135 এ.এইচ.এম িামসুে েেমান লেরন মুসেমানরদে 

ইবতোস 

200 

447 62994 2037205 লমাবারশ্বে আেী গ্রীরসে দিটট গল্প 150 

448 62995 2037275 ি. মুোেদ মুজীবেু েেমান 

অনূবদত 

বমসরেে লছাট গল্প 160 

449 62996 2037345 শসয়দ িামসুে েক প্রান্তপয থন্ত 160 

450 62997 2037415 আেরমদ বেয়াজ একাত্তরেে লতাতাকাবেবন 150 

451 62998 2037485 ি. লমাোেদ আমীন বািংো বানারন িরব্দে ফা ূঁক- 

লফাকে 

150 

452 62999 2037555 খায়রুে আেম মবনে বঙ্গবনু্ধ বভতরে-বাবেরে 220 

453 63000 2037625 লমােরিদ িবফউে োসান নজরুে সাবেতযববিােরদে 

সািনা ও অনযানয প্রসঙ্গ 

200 

454 63001 2037695 খদকাে আবতক বাসাে বসবিরত ভূত 150 

455 63002 2037765 অনুবাদ : সারেো লচৌিুেী ববরশ্বে এগারো জন 

সাবেবতযরকে লসো গল্প 

300 

456 63003 2037835 মূে : জন লিকস, অনুবাদ : 

বদ্বরজন িম থা 

টাইেস 200 

457 63004 2037905 কায়রকাবাদ মোশ্মান 400 

458 63005 2037975 িামসুক্তিন আবুে কাোম কািবরনে কনযা 350 

459 63006 2038045 লেোে োবফজ কববতা একাত্তে 300 
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460 63007 2038115 রুদ্র মুেেদ িবেদিুাে োজননবতক কববতা 300 

461 63008 2038185 ি. লসৌবমে লিখে ভাষাে প্রাণ ভাষাে ববতকথ 300 

462 63009 2038255 লমাতারেে লোরসন লচৌিুেী সিংসৃ্কবত কর্া 300 

463 63010 2038325 সতীনার্ ভাদুেী জাগেী 300 

464 63011 2038395 আেমদ েবফক োষ্ট্রভাষাে েিাই 250 

465 63012 2038465 িামসুে োেমান ১০০ লপ্রম ও লদ্রারেে কববতা 250 

466 63013 2038535 আনু মােমুদ বািংোরদরিে অর্ থনীবতে 

গবত ও প্রকৃবত 

300 

467 63014 2038605 প্রদীপ লদব এবিয়াে প্রর্ম লনারবে 

ববজয়ী চন্দ্ররিখে লভঙ্কট 

ে যামন 

400 

468 63015 2038675 তাোিঙ্কে বরদযাপািযায় বনব থাবচত লছাটগল্প 250 

469 63016 2038745 সম্পাদনা: সাঈফ আরবদীন বকরিােরদে ভাষা 

আরদােরনে গল্প 

180 

470 63017 2038815 নূে লমাোঃ আেমগীে সৃজনিীে বিেরণ বিোদান 

পেবত ও বিোে গুণগত 

মান 

300 

471 63018 2038885 আবু তারেে বময়া সারয়ন্স বফকিন : বভন 

গ্ররেে লমরয় 

120 

472 63019 203895 ি.নসয়দ আরনায়াে লোরসন ভাষা আরদােন অমে 

একুরি ও আন্তজথাবতক 

মাতৃভাষা বদবস 

250 

473 63020 2039025 শসয়দ আব্দেু মান্নান বনব থাবচত উপনযাস 400 

474 63021 2039095 ববপ্রদাস বিুয়া প্রকৃবত, গাছপাো ও 

বািংোরদি 

250 

475 63022 2039165 িােনা লফেরদৌস বর্রয়টাে লগম ও নাটয 

প্রবিেণ-কম থিাো 

200 

476 63023 2039235 স.ম. বাবে আেী স্বািীনতাে দুজথয় অবভযান 550 

477 63024 2039305 সম্পাদনা: িেীফ বসোজ বািংো সাবেরতযে লসো গল্প-১ 230 

478 63025 2039375 শুভঙ্কে বকরিাে গরয়দা পারভে 220 

479 63026 2039445 আবু োসান িােবেয়াে শিিরবে বসূঁবিগুরো: ১৯৬৯ 

লর্রক ১৯৭১ 

350 

480 63027 2039515 িাোদৎ রুমন সেরজ বািংো বানান 200 

481 63028 2039585  তুষাে আব্দিুাে তারুণয: টট লটারয়বন্ট নয় 

লটট 

250 

482 63029 2039655 লিখ আরনায়াে পদার্ থববজ্ঞারনে কােখানা 200 

483 63030 2039725 মবনো কারয়স ভূরতে আবম ভূরতে তুবম 200 

484 63031 2039795 ইউনুস আেরমদ ইকারুরসে িানা 150 
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485 63032 2039865 ফবেদ আেমদ দুোে লনপর্যনাটক 350 

486 63033 2039935 লফেরদৌস সারজদীন জেপাই োওয়া 250 

487 63034 2040005 েেবষত বাো জীবন যখন লযভারব 347 

488 63035 2040075 েীতা লভৌবমক বঙ্গবনু্ধ ও গণমািযম 272 

489 63036 2040145 অবসতবেণ লঘাষ োমরমােন 336 

490 63037 2040215 িেীফ আবতক-উজ-জামান ববমূতথ বিল্পপ্রসঙ্গ 198 

491 63038 2040285 বদপু মােমুদ িূনয 200 

492 63039 2040355 মীে বেয়াকত আেী বাউে সম্রাট িাে আবদুে 

কবেম ও তাে গান 

200 

493 63040 2040425 সাবফক আফতাফ বাঙাবেে মুক্তি আরদােন 400 

494 63041 2040495 লকাবেনুে কর্া পবে ও চাষাে লছরে 200 

495 63042 2040565 েিীদ োয়দাে লসো বতন বকরিাে উপনযাস 500 

496 63043 2040635 আবুে লোরসন খযাবতমান িত মুসবেম 

মবনষী 

700 

497 63044 2040705 আবদুে েবেম ভােতবরষ থ বব্রটটি বনপিন ও 

কোপাবন 

250 

498 63045 2040775 সম্পাদনা : অঞ্জন আচায থ জযা ূঁ পে সারে থে গল্প 200 

499 63046 2040845 অনুবাদ : রুমবক বসু সম্পা: 

মােফুজেু েেমান 

সমােরসট মম লশ্রি গল্প 250 

500 63047 2040915 লসবেম আে দীন বকত্তন লখাো 160 

501 63048 2040985 লমাস্তাবফজেু েেমানে জ্ঞান ববজরনে োজাে প্রশ্ন 

োজাে উত্তে 

150 

502 63049 2041055 োমকৃষ্ণ মণ্ডে বাইসাইরকরে বািংোরদি 

লদখা অসাইসাইরকরে ৬৪ 

লজোয় ভ্রমণ) 

220 

503 63050 2041125 লমজে লজনারেে লমাোেদ আেী 

বিকদাে 

বঙ্গবনু্ধ ও বািংোরদি 200 

504 63051 2041195 মুোেদ োবীবুে েেমান মুক্তজবনগে সেকাে 130 

505 63052 2041265 রুেুে আবমন বাবুে  লসো মনীষীরদে ছােজীবন 250 

506 63053 2041335 েবীন্দ্রনার্ ঠাকুে ববশ্বপবেচয় 200 

507 63054 2041405 সদীপ লসন ববজ্ঞারনে স্মেণীয় ববজয় 200 

508 63055 2041475 ি. োিা নাগ পিারিানায় ভাে েরত েরে 200 

509 63056 2041545 কাবেদাস ভদ্র ববরবকানরদে লছরেরবো 200 

510 63057 2041615 আকতারুজ্জামান লমাোেদ 

লমােসীন 

বঙ্গবনু্ধে অপে নাম 

বািংোরদি 

150 

511 63058 2041685 মারনকা সেকাে নতুন মযাক্তজরকে লখো 200 

512 63059 2041755 কােীপদ দাস  লছাটরদে মুক্তিযুরেে গল্প 150 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

513 63060 2041825 কােীপদ দাস  লছাটরদে একুরিে গল্প 150 

514 63061 2041895 নীরেন্দ্রনার্ চক্রবতী  লছাটরদে আবৃবত্তে কববতা 250 

515 63062 2041965 সুকুমাে োয় আরবাে তারবাে 150 

516 63063 2042035 সযাে অযােরফ্রি বেচকক েেসয গল্প 150 

517 63064 2042105 স্বরোবচত সেকাে বাঙ্গাে ব জাবতবরণ থে উৎস 

সন্ধান 

300 

518 63065 2042175 ি. লমা: আবদুে েক তােুকদাে সমাজকরম থে ইবতোস ও 

দি থন 

400 

519 63066 2042245 ি. িেীদুে ইসোম  শবজ্ঞাবনক পেবতরত িাক-

সবক্তজ চাষ 

300 

520 63067 2042315 সুবণ থা চাকোদাে পবপ ১০০০ লতইি োন্না 600 

521 63068 2042385 ি. আব্দসু সাত্তাে বিল্প কো যুরগ যুরগ অচাে-

েিং) ছবব 

250 

522 63069 2042455 সেকাে িাবেন ৭ই মারচথে ভাষন এবিং 

বঙ্গবনু্ধ 

200 

523 63070 2042525 শসয়দ ইসমাইে লোরসন বিোজী প্রবন্ধ সমগ্র 500 

524 63071 2042595 শসয়দ ইসমাইে লোরসন বিোজী োয় - নক্তদনী 200 

525 63072 2042665 বপ্রক্তন্সপাে ইবোেীম খান ইস্তামূে যােীে পে 200 

526 63073 2042735 ি: আিোফ বসক্তিকী বািংোরদরিে রুপকর্া 250 

527 63074 2042805 লমাোেদ ইয়াবসন লছাটরদে জানরত েরব 

জাবতে বপতা বঙ্গবনু্ধরক 

200 

528 63075 2042875 আবদুিা-আে-লনামান মোকাি ও ববজ্ঞান 200 

529 63076 2042945 কারসম ববন আবুবাকাে লজা ূঁকা 200 

530 63077 2043015 ভরবি োয় লছাটরদে ৩১টট ববজ্ঞান 

প্ররজক্ট 

200 

531 63078 2043085 ভরবি োয় এরসা বানাই ববজ্ঞান প্ররজক্ট 250 

532 63079 2043155 সায়ফুিাে ববন কারসম ইউরোপ মোরদরিে 

রূপকর্া 

250 

533 63080 2043225 সাইফুিাে ববন কারসম বিশু-বকরিােরদে 

মুক্তিযুরেে গল্প 

250 

534 63081 2043295 নাবদো পােভন লছাটরদে মুক্তিযুরেে গল্প 180 

535 63082 2043365 লমানারয়ম সেকাে বঙ্গবনু্ধ আমারদে ঐবতেয ও 

ভববষযৎ 

350 

536 63083 2043435 বমেন সবযসাচী বঙ্গবনু্ধে অসািােণ কীবতথ 400 

537 63084 2043505 িাোঃ নুজোত আদােীব িায়ারবটটস ও বনয়বন্ত্রত 

জীবন 

300 

538 63085 2043575 িেবদদ ুলিখে চাকমা  লদরখ এোম বময়ানমাে ও 

ইরদারনবিয়া 

200 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

539 63788 2043645 ববশ্বক্তজৎ লঘাষ লজািাসা ূঁরকা লর্রক বেবছ 350 

540 63086 2043715 দীপিংকে চক্রবতী বমর্েক্তজ অবভিান 200 

541 63087 2043785 মাবকদ োয়দাে পাকবি লোকাে এক্সরপ্রস 200 

542 63088 2043855 পাওরো লকারয়েরো, অনু: অরূপ 

তােুকদাে 

দযা োই 200 

543 63089 2043925 কারবদুে ইসোম নদীকর্া ও অনযানয প্রবন্ধ 400 

544 63090 2043995 ইকবাে খদকাে বুরেট আতঙ্ক 150 

545 63091 2044065 ফারুক নওয়াজ গল্পগুরো মারক বনরয় 150 

546 63092 2044135 িােরনওয়াজ লচৌিুেী লভৌবতক গল্প 200 

547 63093 2044205 িা. লে. করন থে নাজমা লবগম 

নাজ ু

লসানামবণরদে যত্ন ও স্বাযয 

লসবা 

200 

548 63094 2044275 লেোে উক্তিন বণ থ ববজ্ঞান 200 

549 63095 2044345 েণক্তজৎ সেকাে সু্করেে লবট স্টুরিন্ট 200 

550 63096 2044415 মঈনুে েক লচৌিুেী িাইরনাসরেে লদরি 150 

551 63097 2044485 লমা. ইব্রােীম খান স্বািীনতাে সিংগ্রাম 180 

552 63098 2044555 এ.রকএম. বদরুরিাজা জারম্পি কযাম্পম্পিং 240 

553 63099 2044625 আবেয়ানা খদকাে অদৃিয ছায়া 150 

554 63100 2044695 এ বব বসক্তিকী একাত্তরেে যেুবদরনে স্মৃবত 250 

555 63101 2044765 োসান আক্তজজেু েক গল্পগার্া 300 

556 63102 2044835 েবফক আজাদ চুবনয়া আমাে আরকথবিয়া 160 

557 63103 2044905 শসয়দ িামসুে েক একমরুঠা জন্মভূবম 150 

558 63104 2044975 সুকুমাে োয় পাগো দাশু 320 

559 63105 2045045 বুেবুে লচৌিুেী বািংোরদরিে বকরিাে েচনা 500 

560 63106 2045115 আরনায়াো শসয়দ েক গল্পগার্া 300 

561 63107 2045185 োসান োবফজ োবিয়াে ৬টট রূপকর্া 140 

562 63108 2045255 আজফাে লোরসন দি থনাখযান 260 

563 63109 2045325 লবারবরতথা লবাোবনও, অনুবাদ-

বদেওয়াে োসান 

পৃবর্বীরত লিষ সন্ধযা ও 

অনযানয গল্প 

250 

564 63110 2045395 লমাোেদ আব্দেু বাবসত উিবিো ও গরবষণা: 

সিংকরটে স্বরূপ এবিং 

উত্তেরণ কেণীয় 

200 

565 63111 2045465 মবনরুে ইসোম নােী-পুরুষ শবষরমযে উৎস 300 

566 63112 2045535 আকমে লোরসন কাশ্মীে: লদিীয় োজয লর্রক 

লকন্দ্রিাবসত অেে প্রেবম্বত 

সিংকরটে আখযান 

240 

567 63113 2045605 আকমে লোরসন লখাকন অব থাচীন পদাবেী 200 
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নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

568 63114 2045675 রূমানা লচৌিুেী বািংোরদরিে লোকবিল্প 200 

569 63115 2045745 আকন আবু বকে দীবপকা ওরক জাবনরয় দাও 360 

570 63116 2045815 অনুবাদ, ভূবমকা ও টীকা অসীম 

কুমাে সাো বদবযদুযবত সেকাে 

এবেটটরেে পবেটটক্স 390 

571 63117 2045885 লমা. মােবুবুে েেমান মুসবেম দাি থবনকবদৃ 370 

572 63118 2045955 লসৌরমন সাো ৭০০+ বফক্তজক্স কুযইজ 200 

573 63119 2046025 অনুপম োয়াৎ  প্রর্ম বাঙাবে চেক্তিেকাে 

েীোোে লসন ও অনযানয 

260 

574 63120 2046095 লমাোঃ জাবকে লোরসন সারয়ন্স লফয়ারেে নানা 

প্ররজক্ট 

300 

575 63121 2046165 লমাোঃ োবদউে ইসোম কবচ কা ূঁচাে িাোপাত ও অঙ্ক 

লিখা 

60 

576 63122 2046235 োোত বমনোজ ১৯৭১: তাজউিীন, মুক্তজব 

বাবেনী ও অনযানয 

200 

577 63123 2046305 সজীব সেকাে নােী: অবিকাে ক্িমতায়ন 

বাস্তবতা 

250 

578 63124 2046375 লমা. সাখাওয়াত লোরসন লখাকাে জীবরন লেনু 300 

579 63125 2046445 িবেদুে ইসোম বমন্টু িতাবব্দে মোনায়ক বঙ্গবনু্ধ 

লিখ মুক্তজবুে েেমারনে 

অজয় অিযায় 

360 

580 63126 2046515 শসয়দ ইকবাে কারেে লখয়ায় 300 

581 63127 2046585 আবদুস ছাোম বািংোরদরিে ইবতোস 

 অপ্রাচীন যুগ-মিযযুগ-

আিুবনক যুগ) 

550 

582 63128 2046655 কৃবষববদ ফেোদ আোরেদ লোগ প্রবতরোরি খাদয-পুটষ্ট 300 

583 63129 2046725 ি. গাজী আেসানুে কবীে, ি. 

লমাোঃ েববউে ইসোম 

েসায়ন- ১ম পে 500 

584 63130 2046795 ি. গাজী আেসানুে কবীে, ি. 

লমাোঃ েববউে ইসোম 

েসায়ন- ২য় পে 400 

585 63131 2046865 লমাোঃ আেজ আেী লিখ,রমাোঃ 

ক্তজয়াউে েক সজুন,রমাোঃ োনু 

বময়া 

লপৌেনীত ও সুিসন ১ম পে 200 

586 63132 2046935 লমাোঃ আেজ আেী লিখ,রমাোঃ 

ক্তজয়াউে েক সজুন,রমাোঃ োনু 

বময়া 

লপৌেনীত ও সুিসন ২য় পে 240 

587 63133 2047005 ি. এ লক এম ইয়াকুব আেী মুসবেম মদু্রা ও েস্তবেখন 

বিেপ 

400 

588 63134 2047075 আবদুে গাফ্ফাে লচৌিুেী কৃষ্ণপে 200 

589 63135 2047145 সুকুমাে োয় বকরিাে গল্প 250 

590 63136 2047215 ি. মমতাজউক্তিন পারটায়ােী োবতন আরমবেকাে ইবতোস 350 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

591 63137 2047285 প্ররফসে ি. এ. এফ. ইমাম আেী সমাজবচন্তা ও সমাজতাক্তত্ত্বক 

মতবাদ 

400 

592 63138 2047355 ি. অনু মােমুদ লনতাজীে অন্তিান েেসয 600 

593 63139 204742 খারেক জরয়নউদীন প্রর্ম লেখাে আনদ 250 

594 63140 2047495 খারেক জরয়নউদীন লছাটরদে নজরুে 500 

595 63141 2047565 ফারুক নওয়াজ বঙ্গবনু্ধ ও একটট সুদে 

সকাে 

250 

596 63142 2047635 েবেপদ দত্ত লশ্রি গল্প 450 

597 63143 2047705 মেসীন লচৌিুেী একাত্তরেে েিাি বাঙো 250 

598 63144 2047775 ভরবি োয় ববজ্ঞারনে মজাে লখো 200 

599 63145 2047845 বনরকাোই অরোভবস্ক ইোত 400 

600 63146 2047915 বটরফন েবকিং বব্রফ অযানসােস টু দযা ববগ 

লকারয়রিনস 

260 

601 63147 2047985 সুেতানউক্তিন আেরমদ বুক্তেজীবী েতযা ও তাে ববচাে 400 

602 63148 2048055 সুেতানউক্তিন আেরমদ অতোঃপে বািংোরদি 450 

603 63149 2048125 লিেী লসনগুপ্তা যা ূঁো এরনবছে বািংোভাষা 120 

604 63150 2048195 সােওয়াে-উে-ইসোম কারকে পারয় খুকুে জতুা 160 

605 63151 2048265 লিখ োবসনা লিখ মুক্তজব আমাে বপতা 250.00 

606 63152 2048335 েবফকুে ইসোম ভাষাতাক্তত্ত্বক প্রবন্ধাববে 350.00 

607 63153 2048405 আবদুে গাফফাে লচৌিুেী বঙ্গবনু্ধে বািংোরদি ও লিখ 

োবসনা 

450.00 

608 63154 2048475 অিযাপক িা. কামরুে োসান খান বাঙাবেে মুক্তিে ইবতোস : 

বঙ্গবনু্ধ লর্রক বঙ্গবনু্ধকনযা 

275.00 

609 63155 2048545 ি.এম আবদুে আেীম ভাষা-আরদােরন লিখ 

মুক্তজব কবতপয় দবেে 

500.00 

610 63156 2048615 ি. লমাোেদ োননান বািংো ও বাঙাবে 

মুক্তিসিংগ্রারমে বকরিাে 

ইবতোস 

250 

611 63157 2048685 ইনা ইনিং েেসযময় লখেনাে বাক্স 150 

612 63158 2048755 ইউয়ান ইয়সুওয়ানবদ পৃবর্বীে কারনে লখা ূঁরজ 150 

613 63159 2048825 আব্দেু কারদে অবববাবেত মা 265 

614 63160 2048895 মাবনক লমাোেদ োজ্জাক বঙ্গবনু্ধ এবিং ববরশ্বে 

োজননবতক েতযা 

575 

615 63161 2048965 লগাোম কুিুছ বঙ্গবনু্ধ ও বাঙাবে সিংসৃ্কবত 350 

616 63162 2049035 লমাজারেে েক বনরয়াগী জনরকে বিশু-বকরিাে গল্প 225 

617 63163 2049105 লমাস্তফা লমাোেদ আখতারুজ্জামান 

ইবেয়ারসে কর্াসাবেরতয 

জীবন ও সমাজ 

500 
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618 63164 2049175 িায়ো েেমান বতবর্ জীবন জরয়ে মন্ত্র 200 

619 63165 2049245 সাোো আরনায়াে সুগন্ধী ফুে 200 

620 63166 2049315 কাজী সাইফউিীন লবননূে লতেোরনে লমেমান ও 

অনযানয 

400 

621 63167 2049385 আেমদ েবফক ভাষা আরদােরনে গল্প 

লিারনা 

150 

622 63168 2049455 ক্তজ এইচ োবীব ইিংরেক্তজ ভাষাে ইবতোস 200 

623 63169 2049525 ি. মােবুবুে েক নজরুে তাবেখ অবভিান 800 

624 63170 2049595 ি. লমাোেদ োননান বািংো ভাষায় ববোমবচহ্ন ও 

যবতবচহ্ন : ইবতোস েীবতনীবত 

ও প্ররয়াগ 

200 

625 63171 2049665 লমাোেদ ক্তজিেু েেমান বাণী বচেন্তন : েবীন্দ্র-

নজরুে 

200 

626 63172 2049735 োরমদ ুমজমুদাে বুক্তেজীবীে দায় ও অনযানয 200 

627 63173 2049805 লিখ আবদুে োবকম আেবারতথা লমোবভয়া 

উওমযান অব লোম 

300 

628 63174 2049875 লিখ আবদুে োবকম দয মযান ফ্রম লসইন্ট 

বপটাস থবাগ থ 

300 

629 63175 2049945 জেুবফকাে বনউটন লনারবে ববজয়ীরদে দিটট 

উপনযাস 

500 

630 63176 2050015 লিখ আবদুে োবকম লনারবে পুেষ্কাে ববজয়ী মাবেয়া 

ভাগ থাস ইরয়াগা দয লনাট বুকস 

অভ িন বেরগাবারটথা 

350 

631 63177 2050085 িক্তি চরটাপািযায় বনব থাবচত কববতা 350 

632 63178 2050155 কাোম ফরয়জী লশ্রি বাঙাবে 750 

633 63179 2050225 কাজী ইমদাদুে েক আবদুিাে 300 

634 63180 2050295 লমাস্তাক আেমাদ আরত্মান্নয়ন ও লমবিরটিন 675 

635 63181 2050365 িামসুে আরেফবন কােুেঘাট প্রবতরোি যুে ও 

অনযানয 

200 

636 63182 2050435 জামাে উক্তিন চটগ্রারমে লোক সাবেতয 700 

637 63183 2050505 িামসুে আরেফবন কােুেঘাট লবতাে লকন্দ্র ও 

স্বািীনতা লঘাষনা 

250 

638 63184 2050575 অনুপম লসন অবিকাে সিংগ্রারমে 

বহ্নীবিখা লিখ োবসনা 

150 

639 63185 2050645 লমাোঃ জাবকে লোরসন বপ্রয় সন্তানরক বিোদারনে 

উপায় 

160 

640 63186 2050715 বপ্রন্স আিোফ এখারন বিেদা ূঁিা লমোমত 

কো েয় 

180 

641 63187 2050785 েবফকুে েবিদ মুক্তিযুরেে বনব থাবচত 

বকরিাে গল্প 

200 
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642 63188 2050855 এমোন লচৌিুেী লছাটরদে বনু্ধ বঙ্গবনু্ধ 170 

643 63189 2050925 লচৌিুেী বসোজেু ইসোম োত দুপুরে বসবসমপুরে 170 

644 63190 2050995 লতৌবফকুে ইসোম লচৌিুেী অরচনা মোকাি লভতরেে 

কর্া 

200 

645 63191 2051065 আকাি ইকবাে/ফােজানা ফাইজা নরেজ বযািংক 240 

646 63192 2051135 ি. আনু মােমুদ বঙ্গবনু্ধে বাঙাবেে োষ্ট্র 

ভাবনা 

450 

647 63193 2051205 তপন কুমাে লদ একাত্তরেে বীে বাঙাবে 450 

648 63194 2051275 ি. আনু মােমুদ সব থরশ্রি মোমানব েযেত 

লমাোেদ অসা: ) 

500 

649 63195 2051345 েবফকুে েিীদ গল্পগুরো বঙ্গবনু্ধে 220 

650 63196 2051415 অরেি বরদযাপািযায় কম্পম্পউটাে এবিং তর্য ও 

লযাগারযাগপ্রযুক্তি কুযইজ 

330 

651 63197 2051485 আিামা মেুােদ ইকবাে, অনুবাদ: 

লমাস্তাক আেমাদ 

বিকওয়া জওয়ারববিকওয়া 300 

652 63198 2051555 আবু োসান িােবেয়াে সম্পা. জীবনানদ দারিে লশ্রি 

কববতা 

300 

653 63199 2051625 লমা. ফেোদ োয়দাে ভ্রমরণ পৃবর্বী লদখা 200 

654 63200 2051695 বিেীন বানু োোরনা বদরনে লখোিুো 180 

655 63201 2051765 েবফকুে ইসোম মুক্তিযুরেে বীে বাঙ্গােীরদে 

জীবনকর্া 

140 

656 63202 2051835  লমাোেদ েেমতউিাে  লদি-ববরদরিে জাতীয় 

বীেরদে কর্া 

220 

657 63789 2051905  অপূব কুমাে কুন্িু সাতজীবন: সাত নাটক 400 

658 63203 2051975 মূে: জনার্ন সুইফট, ভাষান্তে: 

আবতকুে েেমান 

গাবেভাস থ ট্রযারভেস 210 

659 63204 2052045 ি. লমা. িােজাোন তপন বর্বসস অযাসাইনরমন্ট লেখা 

পেবত বনয়ম ও লকৌিে 

300 

660 63205 2052115 অিযে লমাোঃ নাজমুে েুদা ইসোমী সভযতা ও সিংসৃ্কবতে 

অবেয় 

400 

661 63206 2052185 বেক্তজয়া েেমান বিোয় বিোয় আগুন 200 

662 63207 2052255 সমে পাে প্রসঙ্গ : গ্রন্থ ও গ্রন্থাগাে 200 

663 63208 2052325 ি. লমা. ফখরুে ইসোম বর্বসস গরবষণা পেবত 400 

664 63209 2052395 আেসান োবীব মজাে কবমক্স 150 

665 63210 2052465 খদকাে আক্তজজেু েক পাপপ ু ববজ্ঞান মোকাি ও প্রযুক্তি 400 

666 63211 2052535 আরনায়াো শসয়দ েক বঙ্গবনু্ধে গল্প 240 

667 63212 2052605 মূে : জেু ভান থ অনুবাদ : সাঈম 

িামস ্

দয েটাবে টটরকট 270 
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668 63213 2052675 িা. লমা. েবিদুে েক  অটটজম অটটজম শববিষ্টয 

সম্পন্ন বিশুে মানবসক স্বাযয 

ও আমারদে কেণীয় 

240 

669 63214 2052745 সাঈম িামস ্ আমারদে লগারয়দাবগবে 175 

670 63215 2052815 অবতপ্রাকৃত গল্প লকতন লিখ 175 

671 63216 2052885 আনদনার্ োয় বাঙ্গাোে ইবতোস  290.00 

672 63217 2052955 বিপ্রা সেকাে মযাবেরনাবস্কে মাঠ-গরবষণা  280.00 

673 63218 2053025 দীরনিচন্দ্র লসন বেদসুমাজ ও শবষবিম থ  180.00 

674 63219 2053095 বভেুিীে ভদ্র বুেবাণী  180.00 

675 63220 2053165 তরপািীে ভটাচায থ প্রতীরচযে সাবেতযতত্ত্ব  450.00 

676 63221 2053235 সন্ জীদা খাতুন ধ্ববন লর্রক কববতা  320.00 

677 63222 2053305 েববিঙ্কে শমেী ক্তক্রয়াপদ অবভিান 600 

678 63223 2053375 োয়াৎ মামুদ বভনরদরিে রূপকর্া 450 

679 63224 2053445 বমনাে মনসুে তারুরণযে লচারখ বঙ্গবনু্ধ 300 

680 63225 2053515 মুেেদ জাফে ইকবাে আমাে সাইবন্টস মামা 280 

681 63226 2053585 আেসান োবীব গ্রযািফাদাে অফ লজাক্স 300 

682 63227 2053655 েবীন্দ্রনার্ ঠাকুে সেবয়তা 450 

683 63228 2053725 সম্পা: লিখ মবনরুে েক বািংোরদরিে লোকগল্প 200 

684 63229 2053795 আেমদ ছফা সম্পা: নূরুে 

আরনায়াে 

আেমদ ছফাে 

সাোৎকােসমগ্র 

 400.00 

685 63230 2053865 আেমদ ছফা বসপাবে যুরেে ইবতোস  300.00 

686 63231 2053935 আেমদ ছফা সাম্প্রবতক ববরবচনা 

বুক্তেবৃবত্তে নতুন ববনযাস 

 150.00 

687 63232 2054005 মােবুবুে আেম বািংো সাবেরতযে ইবতোস  500.00 

688 63233 2054075 িােবমন সুেতানা েীনা নীেকন্ঠ পাবখ 180 

689 63234 2054145 আেবাব আেেদ বনসরগ থ বনমি 500 

690 63235 2054215 আবেফ ওবায়দুিাে পাবনাে লোকসিংগীত 400 

691 63236 2054285 নীোদচন্দ্র লচৌিুেী বাঙ্গােী জীবরন েমনী 230 

692 63237 2054355 মুগে োসমী মুক্তিরযাে লিখ কামাে 

জানা অজানা কর্া 

450 

693 63238 2054425 পৃথ্বীোজ লসন দি নােীে হৃদরয় েববন্দ্রনার্ 340 

694 63239 2054495 ি. িাোদাৎ লোরন বনপ ু েবীন্দ্রকববতা 400 

695 63240 2054565 অেয় কুমাে শমরেয় বসোজরিৌো 350 

696 63241 2054635 অনু: আসজাদুে বকববেয়া মোনবী অসা. ) বানী 320 

697 63242 2054705 সম্পা: আবুে বাসাে চক্তন্দ্রবরজয়ে ৫০ বছে  300 
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698 63243 2054775 বঙ্গানুবাদ : মেুােদ োবববেু 

েেমান 

লকাোনিবেফ 550 

699 63244 2054845 আব্দেু কাইয়মু গবনত আে গবনত 250 

700 63245 2054915 অনুবাদ : আবুে বাসাে লকাবভি –১৯ : করোনা 

ভাইোস 

250 

701 63246 2054985 আবেফুে েক ও যাবেদ সুবোন েবেপুে গণেতযা ও েেীপুে 

গণেতযা 

250 

702 63247 2055055 আফরোজা পােভীন ও লমৌসুমী 

েেমান 

তুোোমপুে গণেতযা ও 

সরোজগঞ্জ বাজাে গণেতযা 

250 

703 63248 2055125 নাজমুন নাোে োইজ ু খাবদমনগে চা-বাগান 

গণেতযা ও তাোপুে চা-

বাগান গণেতযা 

250 

704 63249 2055195 ি. লচৌিুেী িেীদ কারদে গণেতযা-বিযভূবম ও 

গণকবে জবেপ: চটগ্রাম 

লজো 

200 

705 63250 2055265 সাোদাত পােরভজ গণেতযা-বিযভূবম ও 

গণকবে জবেপ: মুক্তন্সগঞ্জ 

লজো 

200 

706 63251 2055313 লমাোেদ ফারয়ক উজ্জামান সাম্প্রদাবয়কতা লর্রক 

জবঙ্গবাদ ভাষা 

আরদােন,মকু্তিযুে ও 

বঙ্গবনু্ধ েতযাকাণ্ড 

200 

707 63252 2055349 তুষাে আবদুিাে েনবী কাক ও কাঠরঠাকো 150 

708 63253 2055419 আেরমদ বেয়াজ আট েেসয 250 

709 63254 2055489 শসয়দ িামসুে েক মৃতুয ভয়াে বসনু্ধ 200 

710 63255 2055559 ইমদাদুে েক বমেন বচতা ও সােসী কুকুে 175 

711 63256 2055629 কাকেী প্রিান নদী লনরব-২ 200 

712 63257 2055699 ি্রুব এষ ভাবে মজা লতা! 130 

713 63258 2055769 বনবখে চন্দ্র দাস পরটে ছিা 200 

714 63259 2055839 এ বব এম আব্দিুাে একত্তরেে স্বািীনতা েঠাৎ 

করে আরসবন 

200 

715 63260 2055909 সুব্রত মজমুদাে গবণতববদরদে জানা- 

অজানা গল্প 

300 

716 63261 2055979 দ্রবু এষ এফএম লেবিও 200 

717 63262 2056049 মুোেদ আেতাবমি নাববে েুবমরয়ে লর্রক েীোোে 300 

718 63263 2056119 বটরফন েবকিং এবিং বেওনাদথ 

মবিরনা ভাষান্তে: বিবিে কুমাে 

ভটাচায থ 

দয গ্রযাি বিজাই 250 

719 63264 2056189 আোফাত োরসে ফরটাগ্রাবফে আরদযাপান্ত 200 

720 63265 2056259 আবতক েেমান ববশ্বববখযাত িতববজ্ঞানী 300 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

721 63266 2056329 পারৃ্ থ প্রবতম লচৌিূেী আরমবেকাে যত কর্া 

আমাে লদখা পঅিারতযে 

বচে 

280.00 

722 63267 2056399 বসোজ উক্তিন সার্ী লকােআরনে কর্া ও কাবেনী 460.00 

723 63268 2056469 জবেরুে ইসোম চীরনে রূপকর্া 240.00 

724 63269 2056539 বময থা আসাদুিাে খা ূঁ গাবেব 

অনুবাদ: ওবায়দুিাে মনসেু 

দীওয়ান-ই-গাবেব 490.00 

725 63270 2056609 অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবদুস 

সাোম মামুন 

মুঘে সম্রাট বাোদেূ িাে এে 

লিষ বদনগুবে 

190.00 

726 63271 2056679 যতীন সেকাে আমাে নজরুে অবরোকন 200.00 

727 63272 2056749 মায়া ওয়ারেদ জীবনরযাে দিনােী 250 

728 63273 2056819 িেৎচন্দ্র চরটাপািযায় গল্পসমগ্র 400 

729 63274 2056889 োরুন-আে- েবিদ, লচক এ মাইি লচক এ 

োইফ 

250 

730 63275 2056959 বদনাক লসাোনী কববে পূব থবািংোে লেেরয়ে ইবতোস 

১৮৬২-১৯৮৭ 

500 

731 63276 2057029 md.Khalequzzaman Water resourcess and 

Environment 

300 

732 63277 2057099 বনম থরেদ ুগুণ আমাে লছরেরবো  200.00 

733 63278 2057169 মুেেদ জাফে ইকবাে একটুখাবন ববজ্ঞান  400.00 

734 63279 2057239 ক্তজিুে েেমান বসক্তিকী বাঙােীে আরত্মাপবেচয়  300.00 

735 63280 2057309 িামসুজ্জামান খান লেখক বঙ্গবনু্ধ ও অনযানয  250.00 

736 63281 2057379 তপন কুমাে লদ বািংোরদরিে মুক্তিযরুেে 

ইক্তদো গাবন্ধে ভূবমকা 

 200.00 

737 63282 2057449 আসোম সানী সম্পাবদত বকরিাে গরল্প মুক্তিযুে  160.00 

738 63283 2057519 রূপান্তে : বেফজেু েেমান লেবনন গ্রাদ অবরোরিে 

৯০০ বদন 

 160.00 

739 63284 2057589 বসকদাে আবুে বািাে সম্পাবদত ববজ্ঞারনে িত মনীষী  200.00 

740 63285 2057659 আেম তােুকদাে বঙ্গবনু্ধে অজানা অিযায় 250 

741 63286 2057729 লমাবােক লোরসন খান মুক্তিযুে এবিংভাষা 

আরোদন 

300 

742 63287 2057799 িা: েুৎফে েেমান উন্নত ও মেৎ জীবন 200 

743 63288 2057869 িা: েুৎফে েেমান উি ও মানব জীবন 200 

744 63289 2057939 কৃবষববদ লমাোঃ েবতফুে েেমান 

সুজান 

বাঙাবেে মোনায়ক বঙ্গবনু্ধ 

ও মৎসয খারত উন্নয়ন 

প্রবতভাস 

350 

745 63290 2058009 ইমোন আকদ ববপ্লবী নূে লোরসন 200 

746 63291 2058079 ি. বমজথা লগাোম সারোয়াে বৃোশ্রম 275 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

বপবপএম 

747 63292 2058149 েতনতনু ঘাটী লযসব আববষ্কাে বদরে 

বদরয়রছ পৃবর্বীরক 

250 

748 63293 2058219 লদবব্রত বসিংে বািংোে লোকসািােরণে 

নাটক লতজ 

200 

749 63294 2058289 বসোর্ থ বসিংে লচাো সুিঙ্গ 300 

750 63295 2058359 লমায়ারজ্জম লোরসন আেমগীে নীবতকর্াে গল্প 200 

751 63296 2058429 Md.Shahadat English Letters in 

Everyday Life 

350 

752 63297 2058499 মাোবুবা োবক বচেবদরনে বণ থমাো 250 

753 63298 2058569 মাোবুবা োবক লচতনায় বঙ্গবনু্ধ 150 

754 63299 2058639 ি. লমা. লগাোম েসূে ভােতীয় উপমোরদরি 

মুসবেম িাসরনে ইবতোস 

500 

755 63300 2058709  লমাজাজ্জম েক বব্রটটি ভােরতে 

িাসনতাবন্ত্রক ইবতোস 

600 

756 63301 2058779 বসগমুি ফ্ররয়ি অনুবাদ ও 

অনুষঙ্গ িামসুক্তিন লচৌিুেী 

ফ্ররয়রিে নদরনতত্ত্ব 580 

757 63302 2058849 অনু:বাদ িামসুক্তিন লচৌিুেী লোমরেে ইবেয়াদ 350 

758 63303 2058919 িামসুক্তিন লচৌিুেী লোরমে বমর্ 300 

759 63304 2058989 ি. আেী আসগে পবেরবি ও ববজ্ঞান 420 

760 63305 2059059  তবফবেপ পূেমযান অনুবাদ : 

অবনক খানত 

দয লগারল্ডন কম্পাস 375 

761 63306 2059129 সাোদত লোসরন খান বক্লওরপটা 350 

762 63307 2059199 িামসুরিাো লচৌিুেী লসানােগা ূঁরয়ে ইবতোস 500 

763 63308 2059269 সম্পাদনা : বমজান েেমান ববরশ্বে লশ্রি ১০১ ববজ্ঞানী 400 

764 63309 2059339 জেুবফকাে আেী বনউটন বঙ্গবনু্ধ ও ভাষা আরদােন 600 

765 63310 2059409 সম্পাদনা সেকাে আবদুে মান্নান 

মবন োয়দাে 

জগদীি গুরপ্তে লশ্রি গল্প 450 

766 63311 2059479 অনুরেখক মেবসন লোসাইন বিবল্প সুেতারনে আত্মকর্া 

জীবরনে জেেঙ 

325 

767 63312 2059549 গদযরূপ-মমতাজউদদীন আেমদ মোকবব আোওরেে 

পদ্মাবতী 

275 

768 63313 2059619 মন্জ ুসেকাে অগস্তযযাো ও অনযানয গল্প 350 

769 63314 2059689 মুোেদ মবতউে েেমান মানবতাে সরব থাত্তম আদি থ 

মুোেদ স. 

220 

770 63315 2059759 ভূবমকা ও সম্পা. তাসবেমা লবগম সুরবাি লঘারষে লশ্রি গল্প 240 

771 63316 2059829 ববমে চন্দ্র সকাে ঘুেরত এরসা ইছামবত 150 

772 63317 2059899 কনক মবনরুে ইসোম শতমুে েিং : বমর্ ও বাস্তবতা 275 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

773 63318 2059969 ি. ববমানচন্দ্র বিুয়া বািংোরদরি লবৌে ইবতোস ও 

ঐবতেয 

550 

774 63319 2060039 মােবুবুে েেমান পােসয ও মিয এবিয়াে 

মুসেমানরদে ইবতোস 

 অ১৩০০-১৮০০ বি. ) 

400 

775 63320 2060109 নূেনবী দি থরনে সমসযাববে 390 

776 63321 2060179 ি. মৃদুেকাবন্ত চক্রবতী লোকসঙ্গীত ও স্বেবেবপ 350 

777 63322 2060249 মােবুবুে েেমান ভােতীয় উপমোরদরিে 

ইবতোস =সুেতাবন আমেঅ 

৭১২-১৫২৬ বি: ) 

450 

778 63323 2060319 মােবুবুে েেমান ভােতীয় উপমোরদরিে 

ইবতোস - মঘুে আমেঅ 

১৫২৬-১৮৫৮ বি: ) 

450 

779 63324 2060389 অিযাপক ি. মীজানুে েেমান বঙ্গবনু্ধ লিখ োবসনা ও 

সাম্প্রবতক বািংোরদি 

400 

780 63325 2060459 লমাস্তাক িেীফ তামস 200 

781 63326 2060529 শসয়দ ফারুক লোরসন জনসিংরযাগ বযবযাপনা 450 

782 63327 2060599 বনম থরেদ ুগুণ মুক্তজবনামা 180 

783 63328 2060669 লসৌবমে লিখে বঙ্গবনু্ধে বািংোরদরি 500 

784 পাওয়া 

যায়বন 

2060739 লমাোেদ োবমদেু েেমান তর্যববজ্ঞান ও গ্রন্থাগাে 

বযবযাপনা-১ম পে 

750 

785 63329 2060809 তপন কুমাে লদ মুক্তিযুরেে স্মৃবত কর্া 600 

786 63330 2060879 লমা. োরুন অে েবিদ আিুবনক সূবচকেণ : তাক্তত্ত্বক 

ও বযবোবেক 

450 

787 63331 2060949 অরুণ কুমাে ববশ্বাস লতে ও আূঁরতে 240 

788 63332 2061019 মনজরুে মওো সুইবন ও দযা েক 300 

789 63333 2061089 লোসরন আো িারেদ মাদাে লতরেসা 150 

790 63334 2061159 সারবত আেসাদ বনব থাবচত সরনট 150 

791 63335 2061229 আয়মান সাবদক ও সাদমান সাবদক কবমউবনরকসন েযাকস 270 

792 63336 2061299 মবনে ইক্তিন তাবমম লব্রইন বুটাে 335 

793 63337 2061369 েণক্তজৎ সেকাে সু্করে মুক্তিযুদ্ব েরয়বছে 160 

794 63338 2061439 েণক্তজৎ সেকাে গল্প গরল্প বন থমাো 200 

795 63339 2061509 মুেেদ জাফে ইকবাে প্ররজক্ট আকািেবন 380 

796 63340 2061579 পািা লমাস্তফা কামাে আমারদে মুক্তিযুদ্ব 240 

797 63341 2061649 প্রদীব লদব সবাে জনয আইনটাইন 400 

798 63342 2061719 লজানাইদ আে োবীব দযা আটথ অফ সাকরসস 320 

799 63343 2061789 মােফুজেু েেমান মোজগরতে েিংবগন জীবন 220 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

800 63344 2061859 বনয়াজ আেরেদ বেিােিীপ 200 

801 63345 2061929 উত্তম লসন বজ্রমাবনক বদরয় গা ূঁর্া 160 

802 63346 2061999 লমাোঃ আবনসেু েেমান মজাে লখো ভবেবে 250 

803 63347 2062069 বুেবুে মেোনবীি প থব থ বািংোে সািংসৃ্কবতক 

আরদােন ও একাত্তরেে 

মুক্তিযুে 

150 

804 63348 2062139 বসরু বাঙাবে যুরেে ময়দান লর্রক লমজে 

ক্তজয়াে পোয়ন 

180 

805 63349 2062209 বমোজেু ইসোম নাবস থসারস প্রজাপবত মুতথজা 

বিীরেে জীবনারেখয 

250 

806 63790 2062279 লমাজাফফে লোরসন বািংো সাবেরতযে নানাবদক 300 

807 63350 2062349 োরুবক মেুাকাবম অনুবাদ : 

সােমান েক 

কাফকা অন দয লিাে-১ 400 

808 63351 2062419 ববভূবতভূষণ বরদযাপািযায় ভূবমকা 

 : শসয়দ আক্তজজেু েক 

লশ্রি গল্প 450 

809 63352 2062489 আইজযাক আবসমভ অনুবাদ : 

িওকত লোরসন 

আই, লোবট 375 

810 63353 2062559 তপন চক্রবতী ববজ্ঞানমনস্ক েবীন্দ্রনার্ 250 

811 63354 2062629 ববদউে েেমান বািংো ববপেীতার্ থক 

িব্দরকাষ 

350 

812 63355 2062699 িা. নৃরপন লভৌবমক স্মৃবতিক্তি ও মক্তস্তষ্ক 180 

813 63356 2062769 েবেিিংকে জেদাস গরল্পে গল্প 200 

814 63357 2062839 লগাোম মুেবিদ েবীন্দ্রনারর্ে নােী- ভাবনা 350 

815 63358 2062909 স স আেম িা ববশ্ব মানবতাে জননী 

জনরনেী লিখ োবসনা 

210 

816 63359 2062979 ফারুক আক্তজজ বঙ্গবনু্ধে অসেরযাগ 

আরদােরনে বদনগুবে 

220 

817 63360 2063049 োখাে চন্দ্র মজমুদাে শ্রী শ্রী িযামা সঙ্গীত ও 

লোকনারর্ে গান 

200 

818 63361 2063119  আবনসুে েক বঙ্গব্নদুে জনয ভারোবাসা 250 

819 63362 2063189 লমাস্তফা মামুন বকরিাে গল্প সমগ্র 400 

820 63363 2063259 লমাস্তফা কামাে মানবজীবন 300 

821 63364 2063329 বুেবুে লচৌিুেী প্রাচীন গীবতকাে গোপ 200 

822 63365 2063399 ি. সামসুে আেম কৃবষ ও কৃষরকে বঙ্গ বদ ু 200 

823 63366 2063469 খান মােবুব মীোরক্কে লজাকস ্ 300 

824 63367 2063539 খদকাে মােমুদুে োসান ইবতোস ও পেুাকৃবতথ 160 

825 63368 2063609 িামীম পােরভজ েেসযময় ববজ্ঞান 270 

826 63369 2063679 লেজাউে কবেম মকুুে গারঙ্গয় ব-দ্বীপ বািংোরদি 240 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

827 63370 2063749 ববমে গুে বদ্বতীয় বৃরত্ত 140 

828 63371 2063819 োরুন উে েিীদ যুরেে বভতরে যুে 300 

829 63372 2063889 োবীবুিাে বসোজী বছন্নবভন্ন অপোহ্ণ 150 

830 63373 2063959 বাঙো বাঙােী বাঙোরদি ি. আেমদ িেীফ 550 

831 63374 2064029 এমদাদুে েক লচৌিুেী ঢাকাে ইবতোস 500 

832 63375 2064099 লিকসবপয়ে েযামরেট লোবমও ও 

জবুেরয়ট অযান্টবন ও 

বক্লওরপট্রা 

300 

833 63376 2064169 লমা: ক্তজিুে েেমান সম্পাবদত মুক্তিযুরেে গল্প 300 

834 63377 2064239 খারেক ববন জরয়নউদদীন বঙ্গবনু্ধ এবিং লিখ পবেবারেে 

ইবতোস 

350 

835 63378 2064309 েুমায়ূন মাবেক লছাট গল্প 550 

836 63379 2064379 ফজেুে েক সেকাে জনক আমাে স্বািীনতা 200 

837 63380 2064449 শসয়দ ওয়ােী উিাে উপনযাস সমগ্র 500 

838 63381 2064519 আবনস আোরমদ আসোম সাবন 

সম্পাবদত 

সব থকারেে সব থরশ্রি বাঙাবে বঙ্গবনু্ধ 

লিখ মুক্তজবুে েেমান 
750 

839 63382 2064589 আবনস আোরমদ ঢাকাইয়া পুোন 200 

840 63383 2064659 পূজা বমে বাউে পদাবেীরত শচতনয 

প্রভাব 

600.00 

841 63384 2064729 আরনায়াে লোরসন মঞ্জ অনুবদত ইন্টােবভউ উইর্ বেটবে 375 

842 63385 2064799 করন থে অঅব) লমাোেদ 

সবফকউিাে বীে প্রতীক 

মুক্তিযুরে বািংোে নােী 300 

843 63386 2064869 এেসান লচৌিুেী আরন থট লেবমিংওরয়ে ৫টট 

ববশ্বরসো গল্প 

200 

844 63387 2064939 োবেতুে ইসোম বকভারব গিরবন বফ্রেযাক্তন্সিং 

কযাবেয়াে 

240 

845 63388 2065009 ইমবতয়াে িামীম ভুরতে বাবি ভরয়ে োবি 200 

846 63389 2065079 মঈনুস সুেতান লমকিং পারিে মক্তদে-মগু্ধ 

লোকােরয় 

400 

847 63390 2065149 কৃষ্ণকুমাে বমে মেেদচবেত 250 

848 63391 2065219 অনন্ত বনগাে আেরফ্রি লনারবে 150 

849 63392 2065289 তপন চক্রবতী  লবঞ্জাবমন ফ্রাঙ্কবেরনে 

আত্মকর্া 

300 

850 63393 2065359 প্রতীক লচৌিুেী আত্মজীবনী এ.বপ.রজ 

আব্দেু কাোম 

250 

851 63394 2065429 েবফকউিাে খান মাইরকে েবীন্ত্রনার্ ও 

অনযানয 

300 

852 63395 2065499 েবফকউিাে খান েবীন্দ্র ববষয়ক 300 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

853 63396 2065569 আবু সাঈদ জরুবেী োেসমরয়ে জরে 175 

854 63397 2065639 খায়রুে আেম মবনে েুরদ ববজ্ঞানীে ববজ্ঞান 

প্ররজক্ট 

300 

855 63791 2065709 ইবেয়াস আেরমদ  বদবাোক্তেে পদাববে 225 

856 63398 2065779 সুকান্ত ভটাচায থ সুকান্ত সমগ্র  300.00 

857 63399 2065849 ি. লমা. এ. বব. বসক্তিক গ্রারমান্নয়ন বািংোরদরিে 

োজনীবত কম থসূবচ ও 

বাস্তবতা 

 500.00 

858 63400 2065919 আবু দারয়ন বািংোরদরিে নদী অবভিান  350.00 

859 63401 2065989 আবুে োসান স্মৃবতে মবণরকাঠায় লিখ 

োরসে 

 160.00 

860 63402 2066059 আবুে কাোম আজাদ পেীোে প্রস্তুবত  220.00 

861 63403 2066129 ি. লমাৎমরনায়াে লোরসন ি. নীবেমা ইব্রাবেরমে 

সাবেতয সািনা 

600 

862 63404 2066199 আফরোজা পােভীন মুক্তজব ও োরসরেে গল্প 350 

863 63405 2066269 োবববুে েেমান বমছবাে বদরে যাও বদরে যাও 200 

864 63406 2066339 আেোজ্ব আবদুে োবমদ আকন আরোে সন্ধারন 150 

865 63407 2066409 মুফতী মুোেদ মােযেূাে েিাি লফাোত তীে 500 

866 63408 2066479 ফাবেমুে ইসোম লকারনা এক িবনবাে োরত 200 

867 63409 2066549 লমজে েবফকুে ইসোম বপএসবস পূঁচাত্তরেে েিেেণ 300 

868 63410 2066619 ি. পুেরকি মণ্ডে েবীন্দ্র লছাটগরল্প প্রণয় 280 

869 63411 2066689 প্ররফসে ি. বনিীর্ কুমাে পাে আিুবনক জীবন ও ববজ্ঞান 220 

870 63412 2066759 নাসেীন মুস্তাফা প্রযুক্তিে জনরকো 400 

871 63413 2066829  লমাোেদ নাবসে আেী লেবুমামাে সপ্তকাণ্ড 180 

872 পাওয়া 

যায়বন 

2066899 সুসান লবাসারঙ্কা, লিবভি েযামবাটথ , 

রুর্ বমজবে; অনুবাদ : িাবন্তময় 

চরটাপািযায়; সম্পদনা : বমেন কাবন্ত 

নার্, লসৌরমন সাো, লসৌবমে চক্রবতী 

বকরিাে এনসাইরক্লাবপবিয়া 

প্রাবণজগৎ 

135 

873 63414 2066969 সুসান লবাসারঙ্কা, লিবভি 

েযামবাটথ , রুর্ বমজবে; অনুবাদ : 

িাবন্তময় চরটাপািযায়; সম্পদনা : 

বমেন কাবন্ত নার্, লসৌরমন সাো, 

লসৌবমে চক্রবতী 

বকরিাে এনসাইরক্লাবপবিয়া 

ববজ্ঞান 

135 

874 পাওয়া 

যায়বন 

2067039 সুসান লবাসারঙ্কা, লিবভি 

েযামবাটথ , রুর্ বমজবে; অনুবাদ : 

িাবন্তময় চরটাপািযায়; সম্পদনা : 

বমেন কাবন্ত নার্, লসৌরমন সাো, 

লসৌবমে চক্রবতী 

বকরিাে এনসাইরক্লাবপবিয়া 

মানবরদে 

135 

875 63415 2067109 শুজা েিীদ চা ূঁদনী 300 

876 63416 2067179 লেভ তেস্তয় পুনরুজ্জীবন 600 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

877 63417 2067249 আবদুিাে আবু সায়ীদ ববশ্বসাবেতয লকন্দ্র ও আবম 450 

878 63418 2067319 আবদুিাে আবু সায়ীদ ব্রাহ্মরণে বাবিে কাকাতুয়া 200 

879 63419 2067389 আবদুিাে আবু সায়ীদ বনস্ফো মারঠে কৃষক 320 

880 63420 2067459  তমূে : ক্লাউস লিায়াব ওয়াবে-উে-

মারূফ মবতন ত 

চতুর্ থ বিল্প ববপ্লব 300 

881 63421 2067529 মূে: এইবচ ক্তজ ওরয়েস, অনুবাদ: 

লমাোঃ তাজউক্তিন 

বদ টাইম লমিন 280 

882 63422 2067599 কামরুিীন আেমদ বািংোে মিযববরত্তে 

আত্মববকাি 

550 

883 63423 2067669 লদবীপ্রসাদ চরটাপািযায় বনবষে কর্া বনবষে লদি 300 

884 63424 2067739 ি. আরনায়ারুে কেীম েবীন্দ্রনারর্ে বদনোক্তে ও 

বছন্নপোবেী 

550 

885 63425 2067809 ি. মযোরুে ইসোম মুক্তিযুরে িেীদ বুক্তেজীবী 500 

886 63426 2067879 আে মােমুদ কাববরেে লবান 550 

887 63427 2067949 মােবুবা োবক বচেবদরনে বণ থমাো 250 

888 63428 2068019 োবিম বমেন বঙ্গবনু্ধ ি্রুপদী মোনায়ক 700 

889 63429 2068089 তানবীো তােুকদাে শুকিাবে গরল্পো নাগারে 200 

890 63430 2068159 লদরোয়াে লোরসন বনঝুম লবরনে রূপসী কনযা 160 

891 63431 2068229 কামরুন নাোে আিা কযাবেগ্রাবফে পর্চো ও 

অিংকননিেী 

280 

892 63432 2068299 কাোম লচৌিুেী চটগ্রারম বঙ্গবনু্ধ 300 

893 63433 2068369 আমানউিীন আবদুিাে েজেত িাে সফূী আমানত 

খান অে. ) 

250 

894 63434 2068439 ি. োবববা খাতুন ঈিাখা ূঁ 

সমকােীন উবতোস 

ি. োবববা খাতুন ঈিাখা ূঁ 

সমকােীন উবতোস 

200 

895 63435 2068509 পাপবি েেমান নদীিাো আবাবসক এোকা 400 

896 63436 2068579 সুব্রত বিুয়া বটরফন েবকিং: ববজ্ঞানী ও 

মানুষ 

300 

897 63437 2068649 অনুবাদ: আদাবেব োিদী পাবরো লনরুদাে সরঙ্গ 

আমাে জীবন 

450 

898 63438 2068719 শসয়দ এ এইচ আবিক লনতৃত্ব ববতকথ বকবততা 380 

899 63439 2068789 লেজাউক্তিন টাবেন বফবেবন অবািয আবম 100 

900 63440 2068859 আবু সাঈদ জরুবেী মেবম কবব োসন োজা 250 

901 63441 2068929 লিখ আবদুে োবকম সারয়ন্স বফকিন আইবিয়া 200 

902 63442 2068999 আেী ইমাম নানা লদরিে েঙ লবেরঙে 

গল্প 

250 

903 63443 2069069 সুবফয়া লবগম মরগে মিুুরক লোবেঙ্গা জাবত 250 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

904 63444 2069139 োয়াৎ মামুদ একুরিে লশ্রি গল্প 300 

905 63445 2069209 লমাোেদ ক্তজিেু েেমান বািংোরদি পুনগ থঠরন বঙ্গবনু্ধ 

লিখ মুক্তজবুে েেমারনে 

ভূবমকা 

220 

906 63446 2069279 লদরোয়াে লোরসন চবেে গঠরন নবী ও মুসবেম 

মনীষীরদে গল্প 

250 

907 63447 2069349 ি. সবফউক্তিন আেমদ ইয়িংরবঙ্গে মুভরমন্ট একটট 

সািংসৃ্কবতক ববপ্লব 

200 

908 63448 2069419 সুোইয়া মঈন লফ্লাো নাইনটট বসক্স আওয়াস থ ইন 

টচথাে লসে 

100 

909 63449 2069489 লমা. খারেদ বময়া বসরেরটে মেবম প্রবাে 120 

910 63450 2069559 লনরপাবেয়ন বেে/জাবকে লোরসন লোি টু সাকরসস 250 

911 63451 2069629 লজমস এম লকইন/সারেে 

আেরমদ মুববন 

লপাটমযান অেওরয়জ বেিংস 

লটায়াইস 

180 

912 63452 2069699 বমনাে মনসুে আমাে বপতা নয় বপতাে 

অবিক 

400 

913 63453 2069769 আবতঊে েেমান নাই নাই ভয় েরব েরব জয় 540 

914 63454 2069839 ি্রুব এষ পরেরিে বউ 165 

915 63455 2069909 আেম তােুকদাে রুপকর্াে আজব কর্া 120 

916 63456 2069979 লমাজাফফে লোরসন দবেণ এবিয়াে িায়াসরপাো 

সাবেতয 

325 

917 63457 2070049 তাপস োয় েবসক নজরুে 175 

918 63458 2070119  লমাোঃ িামসুে েক লভারেে কাবয 150 

919 63459 2070189 আমজাদ লোরসন দিটট লছাটগল্প 200.00 

920 63460 2070259 ইকবাে আক্তজজ বািংোরদরিে রূপকর্া 125.00 

921 63461 2070329 িা. েুৎফে েেমান লমরেদী 

সুেতান সম্পাবদত 

লশ্রি েচনা সমগ্র 350 

922 63462 2070399 ি. নাজমুে কবেম সমাজববজ্ঞান সমীেণ  275.00 

923 63463 2070469 ি. ববদউে েেমান মুসবেম দি থরনে ইবতোস  500.00 

924 63464 2070539 োসান জবুারয়ে বািংোরদরিে মসক্তজদ 240 

925 63465 2070609 দীপু মােমুদ বকরিাে সারয়ন্স বফকিন 

োোবকবে 

200 

926 63466 2070679 অরুণ কুমাে ববশ্বাস তদরন্ত ভুে বছে 180 

927 63467 2070749 লমাস্তফা সাঈদ গবণত, পদার্ থ ও েসায়রনে 

সূোববে 

320 

928 63468 2070819 অনুবাদ ও সম্পাদনা ফারুক 

লোরসন 

গরল্প গরল্প জ্ঞান, আনদ ও 

নীবতবিোে অফুেন্ত ভাণ্ডাে 

ঈিরপে গল্পসমগ্র 

160 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

929 63469 2070889 অযানাফ্রাঙ্ক অযানাফ্রাঙ্ক িায়বে 300 

930 63470 2070959 মুেেদ সামাদ আবম লতামারদে কবব 200 

931 63471 2071029 আবুে োসনাত প্রতযয়ী সৃবত ও অনযানয 600 

932 63472 2071099 কামাে লচৌিুেী বাঙাবেে বঙ্গবদ ু 180 

933 63473 2071169 োজ ুআোউক্তিন চয থাপদ 480 

934 63474 2071239 বমজথা লমা. এছোক মুক্তিযুে-71 150 

935 63475 2071309 োক্তজৎ সেকাে লছাটরদে জানা-অজানা বপ্রয় 

বািংোরদি 

150 

936 63476 2071379 সিংকেন গ্রামবািংোে িা ূঁিা ও বুক্তেে 

লখো 

240 

937 63477 2071449 আবনসুে েক গুি্িুবুিাে নতুন লবাকাবম 150 

938 63478 2071519 ি. লমাোঃ আবু লেনা লমাস্তফা 

কামাে 

আকাি নক্তদনী 250 

939 63479 2071589 অনুবাদ: ি. লমারমন লচৌিুেী বফবেপাইরনে রুপকর্া 130 

940 63480 2071659 এস. ওয়ারজদ আেী আকবরেে োষ্ট্রসািনা 150 

941 63481 2071729 জাবেরুে োসান মুসেমানরকাষ  500.00 

942 63482 2071799 ি. ববমান চন্দ্র বিুয়া মুক্তিযুে ও বাঙাবে লবৌে  450.00 

943 63483 2071869 অেয়কুমাে শমরেয় বফবেবঙ্গ ববনক  240.00 

944 63484 2071939 লমা: নূরুজ্জামান প্রযুক্তিে সিংসৃ্কবত  225.00 

945 63485 2072009 ি. দুোে লভৌবমক বণ থান্তে অবভিান  300.00 

946 63486 2072079 তাপস োয় বঙ্গ ভািারে তব ববববি 

আষাঢ় 

240 

947 63487 2072149 লেনবে েুই বভবভয়ান বিরোক্তজও  বিরোক্তজও : সরনট সমগ্র 240 

948 63488 2072219 মুম েেমান বনব থাবচত ১০০ বচেকো 700 

949 63489 2072289 ি. লগৌতম বরদযাপািযায় সরোেন 240 

950 63792 2072359 স.ম. িামসুে আেম                 খাস কামো 200 

951 63490 2072429 ফেোদ লোরসন ২৫ সােসী নােী উরদযািাে 

গল্প 

250 

952 63491 2072499 তুষাে গারয়ন বািংো কববতা : 

অিুনাবন্তকতাে অরভদ 

সন্ধান 

350 

953 63492 2072569 সমে পাে প্রত্নকর্া 227 

954 63493 2072639 িামীম আে আবমন ববতকথ ও ববতাবকথক 150 

955 63494 2072709 ফােবমদা আিুবনক ববশ্বায়রন মেীয়সী 

নােী 

400 

956 63495 2072779 বনম থরেদ ুগুন বনব থাবচত ৭১ 180 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

957 63496 2072849 ফয়সাে আেরমদ তবুও বসন্ত বদন 200 

958 63497 2072919 আখতাে ফারুক ননী মােমা ও বচটঠে 

মানুরষো 

220 

959 63498 2072989 Sustainable Development.In 

Bangladesh 

M Abul Kashem Mozumder, Dr.Azizul Mowla 

Md.Shairul mashreque 700 

960 63499 2073059 Public Policy analysis M Abul Kashem 

Mozumder 

700 

961 63500 2073129 পঞ্জক কুমাে সেকাে দাম্পতয সম্পকথ ; 

জীবনানদ ও তা ূঁে 

কর্াসাবেতয 

650 

962 63501 2073199 লমানারয়ম সেকাে ইবতোরসে আরোরক NRC 200 

963 63502 2073269 লমানারয়ম সেকাে গণেতযা ১৯৭১ 450 

964 63503 2073339 ি. লমাোঃ বমজানুে েেমান গ্রন্থাগাে তর্যরকরন্দ্র 

তর্যপ্রযুক্তি প্ররয়াগ 

495 

965 63504 2073409 সম্পা. লসবেনা লোরসন ও 

আসোম সানী 

বািংোরদরিে প্রাণ জাবতে 

বপতা বঙ্গবনু্ধ লিখ মুক্তজবে 

েেমান 

300 

966 63505 2073479 প্রতযয় জসীম বক্তেরিে বসূঁবি 225 

967 63506 2073549 লমাকােম লোরসন ভারো োবখ পবেরবি 260 

968 63507 2073619 সুক্তস্মতা োয় সকরেে প্রভু লপ্রমময় 

জগন্নার্ 

120 

969 63508 2073689 জগদীিচন্দ্র বস ু েচনা সমগ্র 400 

970 63509 2073759 ি. আনু মাে ্মুদ মানব বেনতষী ঈশ্বেচন্দ্র 

ববদযাসাগে 

300 

971 63510 2073829 সম্পাদনায় : ইয়াবছন মুোেদ ি. এম এ ওয়ারজদ বময়া 

বকছু সৃ্মবত বকছু কর্া 

650 

972 63511 2073899 এযািরভারকট িামীম সুেতানা ইবতোরসে লপ্রেণাময়ী নােী 

 অরবগম ফক্তজোতুন লনসা 

250 

973 63512 2073969 এযািরভারকট িামীম সুেতানা বপতা লর্রক কনযা 150 

974 63513 2074039 লমাোেদ সাবদক কববতা সিংগ্রে 600 

975 63514 2074109 ওয়াবস আেরমদ গল্প সিংগ্রে-১ 450 

976 63515 2074179 ি. লমা. লসাোয়মান আেী সেকাে বািংোে বাউে দি থন 450 

977 63516 2074249 লমাোেদ কারসম বািংোরদি জাবত ও সিংসৃ্কবত 160 

978 63517 2074319 ছদরুদদীন লদি ববরদরিে রূপকর্া 250 

979 63518 2074389 ি. সুিািংশু লিখে োয় সািংবাবদকতা সািংবাবদক ও 

সিংবাদপে 

375 

980 63519 2074459 ি. বমজানুে েেমান সমাজ োষ্ট্র মানবাবিকাে 275 

981 পাওয়া 

যায়বন 

2074529 অনুপম োয়াত চেক্তিে ববদযা 285 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

982 63520 2074599 িাবান মােমুদ লিখ োবসনাে জীবন কর্া 600 

983 63521 2074669  লমা. ফজেুে েক উপমোরদরিে ১৩ জন 

মুসবেম সিংস্কােক ও সািক 

250 

984 63522 2074739 ি. বমজানুে েেমান অিংরক বুক্তেে লখো 250 

985 63523 2074809 প্রমর্ লচৌিুেী প্রবন্ধ সিংগ্রে 550 

986 63524 2074879 িা. সুমন লচৌিুেী বিশুে সুযতাে মারয়ে দুি 200 

987 63525 2074949 মূে : এ এে খবতব অনুবাদ : 

লসায়াদ কেীম ও োবফজেু েিীদ 

কাো মুক্তজরবে েতযাকােী 350 

988 63526 2075019 আরনায়াে কববে ফাূঁবসে মরে করন থে তারেে 375 

989 63527 2075089 সারেদ মন্তাজ মুক্তিযুরে বুক্তেজীবী েতযা ও 

অনযানয প্রসঙ্গ 

500 

990 63528 2075159 ও লেনবে লশ্রি গল্প 250 

991 63529 2075229 নাবগব মােফুজ লশ্রি গল্প 250 

992 63530 2075299 জযাক েিন লশ্রি গল্প 250 

993 63531 2075369  ি. আবদুস সাত্তাে বিল্পীে মরিে 200 

994 63532 2075439 খান মােবুব বািংোে সাবেতয সরেেন 350 

995 63533 2075509 ি. লিখ আবদুস সাোম স্বাযয জনসিংখযা লযাগারযাগ 450 

996 63534 2075579 আসাদুিাে লছাটরদে ভাষাবীে ও 

বীেরশ্রি 

160 

997 63535 2075649 এস এ ইসোম ও লমরেদী োসান সু্কে সাইরকােজী 334 

998 63536 2075719 ব্রাটাি োরসে সুখ 350 

999 63537 2075789 লমাতারেে লোরসন লচৌিুেী সিংসৃ্কবত কর্া 350 

1000 63538 2075859 বুেরদব বস ু বতবর্রিাে 500 

1001 63539 2075929  লমাোঃ জাবেদুে ইসোম মানবাবিকাে ও সমাাক্তজক 

নযায়ববচারেে রূপরেখা 

625 

1002 63540 2075999 খাবেদ ববন-জাোে নারটারেে ইবতোস ও ঐবতেয 

প্রর্ম খি 

500 

1003 63541 2076069 খাবেদ ববন-জাোে নারটারেে ইবতোস ও ঐবতেয 

বদ্বতীয় খি 

600 

1004 63542 2076139 োরিদুে ইসোম মাোরক্করিে বতাস 250 

1005 63543 2076219 োরিদুে ইসোম চা ূঁরদে পাোি 280 

1006 63544 2076299 নাোে আে লবাখােী লোগ বনোমরয় লকায়ান্টাম 

বযায়াম ও লসৌদয থচচথা 

385.00 

1007 63545 2076369 লমা: নূরুে ইসোম সমাজববজ্ঞারনে উপাদান 375 

1008 63546 2076439 জাোঙ্গীে সুে বটরফন েবকিং: আমােএই 

লছাট জীবন 

300 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরে ববভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, ময়মনবসিংরে 

পাঠকরে প্রদানকৃত পুস্তকসমূে:- 
 

ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

বইরয়ে 

সিংখযা 

1014 63547- 

63553 

2077057 সরন্তাষ গুপ্ত সরন্তাষ গুপ্ত েচনাসিংগ্রে 

 অ১-৭) খণ্ড 

5000 1 

1015 63554 2077275 লবগম োক্তজয়া বনব থাবচত কর্া সাবেতয 580 1 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

বইরয়ে 

সিংখযা 

লোসাই 

1016 63555 2078276 ফাবেো আেসান 

অভ্র 

ওরদে পারি আমো 180 1 

1017 63556 2078307 Tahira Kashyap Khurrana The 12 commandments of Being a 

woman 
560 1 

1018 পাওয়া 

যায়বন 

2078322 William Dalrymple The Adventures of The Kohinoor 560 1 

1019 পাওয়া 

যায়বন 

2078330 Joe Biden Promises to keep 1125 1 

1020 63557 2078338 Mahbubur Rahman Old But New, New But Old ( 

Architectural Heritage 

conservation) 

1195 1 

1021 63558 2078688 কবণকা অবয়বী 150 1 

1022 63559 2078789 নাসবেন বনোে ববভাস 375 1 

1023 63560 2078800 স্বপন কুমাে দাস ঢাকা ঐবতরেযে নগেী 300 1 

1024 63561 2078821 বসোজেু ফবেদ ছিা সমগ্র 600 1 

1025 63562 2079682 সমরেি লদবনার্ বািংোে মনীষী 550 1 

1026 63563 2080334 আক্তজজেু েেমান 

আক্তজজ 

মুক্তিযুরেে উপনযাস 

সমগ্র 

850 1 

1027 63782 2081045 লমা: িেীদুে ইসোম করোনা কারে মানববক 

পুবেি 

1250 1 

1028 63564 2086602 Stephen P. Robbins, 

Neharika Vohra 

Organizational Behavior 849 1 

1029 63565 2086623 Jeffrey M. Wooldridge Introdutory Econometrics A 

Modern Approach 
799 1 

1030 63566 2086644 Brigham Fundamentals of Finaagement 775 1 

1031 63567 2086665 Gibson Financial Statement Analysis 799 1 

1032 63568 2086686 George W. Bohlander/A. 

Snell 

Principles of Human Resource 

Management with CourseMate 
825 1 

1033 63569 2086699 Anderson Statistics for Businss and 

Economics 
875 1 

1034 63570 2086721 Awad & Ghaziri Knowledge Management 495 1 

1035 63571 2086734 Odum Fundamentals of Ecology 799 1 

1036 63572 2086752 Deeksha Dave , Katewa Textbook Environmental Studies 375 1 

1037 63573 2086767 G.S.Maddala Introduction To Econometrics 859 1 

1038 63574 2086788 Mark R. Chartrand Satellite Communication 399 1 

1039 63575 2086809 Corvette Conflict Management 539 1 

1040 63576 2086830 Sundara Raju Total Quality Management 325 1 

1041 63793 2087002 জাোনাো লতাফারয়ে চরো লকার্াও যাই একটু ববস 300 1 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

বইরয়ে 

নাম্বাে লেখরকে নাম বিরোনাম মূেয 

বইরয়ে 

সিংখযা 

1042 63577 2087026      সবযসাচী ভট্রাচায সভযতাে স্বরুপ ও ভােরত 

জাতীয়তাবাদী বচত্মািাো 
600 1 

1043 63578 2087047  মুবিরুে োসান স্বািীনতাে পর্ : ঔপবনরববিক 

ভােরত বক্তদো 
1000 1 

1044 63579 2087181      অবনীন্দ্রনার্ ঠাকুে নােক 250 1 

1045 63580 2087140 Pranab Mukherjee The Coalition Years : 1996-2012 1400 1 

1046 63581 2087177 a.p.j abdul kalam Wings of fire: an autobiography 800 1 

1047 63582 2087183 anam zakaria The footprints of partition 800 1 

1048 63583 2087196 keith cantu & saymon 

zakaria 

City of mirrors: songs of lalan sai 2100 1 

1049 63584 2087217  thibaut d hubert  in the shade or the golden palace 1300 1 

1050 63585 2087272 charles worth  internet marketing: a practical 

approach 
790 1 

1051 63586 2087285 Alter Information Systems: Foundation 

of e Business 
  1600  1 

1052 63587 2087293  Laudon  Management Information System 600 1 

1053 63588 2087389 Steve Parker 100 Facts Human Body( Pocket 

Edition) 
     400 1 

1054 63589 2087431 Charles R Lister The Islamic State: A Brief 

Introduction                  
    600 1 

1055 63590 2087455 Anisul Haque The Ballad of Ayesha : Translated 

by Inam Ahmed 
1200 1 

1056 63591 2087466 Amitav Ghosh Jungle Nama : A Story Of The 

Sundarban 
500 1 

1057 63592 2087482 Orhan Pamuk The Red-Haired Woman (HB) 400 1 

1058 63593 2087484 Tobias Berger Global Norms and Local Courts: 

Translating the Rule of Law in 

Bangladesh 

800 1 

1059 63594 2087490  Salma  Women Dreaming 800 1 

1060 63595 2087498 Amitav Ghosh Jungle Nama : A Story Of The 

Sundarban 
500 1 

1061 63596 2087514 চক্তিকাপ্রসাদ লঘাষাে ববভূবতভূষণ : স্বববরোিী 

সিংরবদ 

200 1 

1062 63597 2087522 বেরতিেঞ্জন সানযাে বািংোে ভক্তি আরদােন 

পবেবতথরনে িাো 

350 1 

1063 63598 2087530 জয়মত্মানুজ 

বরদাপািযায় 

মোকাবয ও লমৌেবাদ 350 1 

1064 63599 2087538 জয়মত্মানুজ 

বরদাপািযায় 

িরম থে ভববষৎ 400 1 

1065 63600 2087546 তপন কুমাে চক্রবতী লবদারন্ত মোবাকযার্ থ 

ববচাে 

460 1 

1066 63601 2087554  করেস্নাে োবেিী  ইদবুাো ভারতে লোরটরে 350 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরে ববভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, ময়মনবসিংরে 

পাঠকরে প্রদানকৃত পুস্তকসমূে:- 

 

ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1067 63602 2087572 2087572  জয়ন্তানুজ বরদাপািযায় সমাজববজ্ঞারনে 

দৃটষ্টরত ভগবদগীতা 

350 

1068 63603 2087580 2087580 কেযাণী বরদযাপািযায় িম থ ও নােী :  লসকাে 

ও একাে 

600 

1069 63604 2087978 2087978 মুোেদ নুরুে েুদা লোকসিংগীত 930 

1070 63605 2088200 2088200 Charles Worth Internet Marketing 1000 

1071 63794 2088208 2088208                বাোউক্তিন লপ্রম ও প্রজ্ঞাে বােক 

রুবম 

২৩০ 

1072 63606 2076499 2076500 লসৌবমে লিখে বঙ্গবনু্ধ-ক্তজজ্ঞাসা 450 

1073 63607 2076569 2076570 লিখ ফজেুে েক মবন গীতা োয় 250 

1074 63608 2076639 2076640 েক ফারুক আেরমদ  জরেে জবমন 250 

1075 63609 2076709 2076710 আব্দিুাে আে মােমুদ দুই জীবন 140 

1076 63610 2076779 2076780 লমাোেদ লসবেম লেজা বঙ্গবনু্ধে একত্তরেে 

বদনগুবে 

600 

1077 63611 2076849 2076850 কামাে লচৌিুেী িূবে ও সাগে দৃিয 800 

1078 63612 2076919 2076920 মােবুব আেম লবগরমে কূটননবতক 

বমিন ও অনযানয 

300 

1079 63613 2076989 2076990 জামাে আব্দেু নারসে লজরুজারেম 400 

1080 63614 2077067 2077068 সাদাত লোসাইন অি থবৃত্ত 590 

1081 63615 2077137 2077138 েুমায়ূন কবীে ঢােী বব্রজ টু কানািা 300 

1082 63616 2077208 2077209 মূে: এবপরজ sআবদুে 

কাোম ও সৃজন পাে  

বে ইগনাইরটি 300 

1083 63617 2077298 2077299 লগােসান আো লবগম নােী তুবম পােরবই 200 

1084 63618 2077368 2077369 েরেন্দ্রনার্ বসু বঙ্গবনু্ধ 700 

1085 63619 2077438 2077439 েরেন্দ্রনার্ বসু মুক্তজববরষ থে 

িতভাবনা 

750 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1086 63620 2077508 2077509 অসীম সাো আিুবনক বযবোবেক 

সেজ বািংো অবভিান 

350 

1087 63621 2077578 2077579 জাোে খান ইউসুফী পুূঁবর্কারবয সাত 

বীেরশ্রি 

390 

1088 63622 2077648 2077649 মুোেদ ইফরতখারুে 

ইসোম খান 

বািংোরদরিে িবেদ ও 

ববেত্বভূষণ ভূবষত 

মুক্তিরযাোগণ 

700 

1089 63623 2077718 2077719 োবনফ খান লকন বতবন জাবতে 

বপতা 

275 

1090 63624 2077788 2077789 িােবমন ক্তজকবেয়া স্বািীনতা তুবম 390 

1091 63625 2077858 2077859 গেীব লনওয়াজ েি কর্া কয় 100 

1092 63626 2077928 2077929 মারুফুে ইসোম জাবতে বপতাে 

স্বপ্নমাো 

250 

1093 63627 2077998 2077999 ফারুক লোরসন ববশ্ব লদবখ ছিাে ছরদ 300 

1094 63628 2078068 2078069 যাযাবে বমন্টু ভারোবাসাে বতনটট 

উপনযাস 

200 

1095 63629 2078138 2078139 আেী কবীে বববচে প্রসঙ্গ 325 

1096 63630 2078208 2078209 বটরফন েবকিং জজথ অযাি দয ব্েু 

মুন 

400 

1097 63631 2078350 2078351 সুনীে গরঙ্গাপািযায় লসই সময় 845 

1098 63632 2078420 2078421 সতযক্তজত োয় িঙ্কু সমগ্র 850 

1099 63633 2078490 2078491 সমরেি মজমুদাে বুরকে বভতে 

বািংোরদি 

675 

1100 63634 2078620 2078621 ইসোম সাইফুে লনানাজরে িুরয় লদবখ 

অনয ছবব লগাপরন 

লগাপরন 

300 

1101 63635 2078711 2078712 নাক্তজয়া জাববন বমবর্ো 200 

1102 63636 2078844 2078845  জাবেদুে েক  অন্ধকাে বৃটষ্টগুরো 175 

1103 63637 2078914 2078915 বিখা লচৌিুেী সম্পাবদত মুক্তিযুরেে বকরিাে 

গল্পসিংগ্রে 

300 

1104 63638 2078984 2078985 িামসুজ্জামান 

খান/জাফে ওয়ারজদ 

ইবতোরসে িাোয় 

িতবরষ থ বঙ্গবনু্ধ 

400 

1105 63639 2079054 2079055 োোত খান বদেুে গল্প 200 

1106 63640 2079125 2079126 মুেেদ নূরুে েুদা জীবনানদ লসন ও 

অনযানয কববতা 

200 

1107 63641 2079194 2079195 েববউে লোসাইন কী আরছ আই 

অন্ধকারেে গভীরে 

200 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1108 63642 2079264 2079265 েবীন্দ্রনার্ ঠাকুে েবীন্দ্রনারর্ে প্রর্ম 

উপনযাস করুণা 

200 

1109 63643 2079334 2079335 গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: 

নজরুে ইসোম 

ববশ্ব গণমািযরম লিখ 

োবসনা 

400 

1110 63644 2079404 2079405 সিংকেন: এ এফ এম 

োয়াতুিাে 

নজরুে বসনু্ধ করয়ক 

ববদ ু

200 

1111 63645 2079474 2079475 সেকাে আবদুে মান্নান বিো আরোবকত 

প্রজন্ম 

200 

1112 63646 2079544 2079545 পীে োবববুে েেমান লপারয়ট অব পবেটটক্স 200 

1113 63647 2079614 2079615 োবীবুেিাে বসোজী েরিে গমু্বজ 200 

1114 63648 2079705 2079706 োসানাত লোকমান প্রাণপতরনে িব্দাববে 200 

1115 63649 2079775 2079776 ি. যাবকয়া সুবম লসতু পাবখে বুরক নীে 

পাতাে ঘে 

225 

1116 63650 2079845 2079846 লসাবফয়া লোরসন বীোঙ্গনা 340 

1117 63651 2079915 2079916 আবদতয অনীক ছদা ও আমারদে 

মুক্তিযুে 

299 

1118 63652 2079985 2079986  আিীষ কুমাে সেকাে এখারন লসানাে 

বািংোরদরি 

150 

1119 63653 2080055 2080056 েরেন্দ্রনার্ বসু বঙাগবনু্ধ 700 

1120 63654 2080126 2080127 খারেক মবিক লপাটাে বটবৃে ও 

একজন লজােো 

280 

1121 63655 2080196 2080197 প্ররফসাে সাোউক্তিন 

আেমদ লমানারয়ম 

সেকাে 

বািংোরদরিে 

মুক্তিসিংগ্রারমে 

ইবতোস অ১৯৪৭-

১৯৭১) 

700 

1122 63656 2080266 2080267 আবদুে গাফফাে লচৌিুেী 

সম্পাোঃ লমানারয়ম সেকাে 

বঙ্গবনু্ধ িতবরষ থ 

িতকববতা 

500 

1123 63657 2080357 2080358 কৃবষববদ লমাোঃ েবতফুে 

েেমান সুজান 

বাঙাবেে মোনায়ক 

বঙ্গবনু্ধ ও মৎসয খারত 

উন্নয়ন প্রবতভাস 

500 

1124 63658 2080427 2080428 বমনাে মনসুে কী বাতথা বরয় আরন 

ষারটাধ্ব থ একুি 

270 

1125 63659 2080497 2080498 লমানারয়ম সেকাে বঙ্গবনু্ধ জন্মিতবষ থ 

সব থকারেে সব থরশ্রি 

বাঙাবে 

550 

1126 63660 2080567 2080568 জেুবফকাে বনউটন বঙ্গবনু্ধ ও মুক্তিসিংগ্রাম 700 

1127 63661 2080637 2080638 লমাস্তাক আেমদ মুক্তিযুরেে সাত 

বীেরশ্রি ও একাত্তে 

েনাঙ্গন 

175 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1128 63662 2080707 2080708 আবদ্ুিাে আে ইমোন উরি যায় নীেটটপ 295 

1129 63663 2080777 2080778 লমাোেদ েোবমদুে 

েেমান তুষাে ও লমা: 

োরুনে েিীদ 

গ্রন্থাগাে ও 

আেকাইভাে সামগ্রী 

এবিং বযাবযাপনা 

500 

1130 63664 2080837 2080838 লমাস্তফা লমােরিদ সৃটষ্টে যুক্তি ও দি থন 380 

1131 পাওয়া 

যায়বন 

2080907 2080908 লমাোঃ জাবেদুে 

ইসোম 

নােী ও বিশু 

অবিকাে: লপ্রবেত 

বািংোরদি 

525 

1132 63665 2080977 2080978 আনু মােমুদ বঙ্গবনু্ধ বাঙাবে 

বািংোরদি 

500 

1133 63666 2081068 2081069 লমজে লজনারেে 

লমাোেদ আেী বসকদাে 

 অঅব) 

লচতনায় শুিুই 

মুক্তিযুে 

360 

1134 63667 2081138 2081139 সম্পা: জাবমে লচৌিুেী আিুবনক বািংো 

অবভিান 

400 

1135 63668 2081208 2081209 লমাোেদ আেী খান িাক টটবকট ও মুদ্রায় 

বঙ্গবনু্ধ 

300 

1136 63669 2081278 2081279 সম্পা: জাবমে লচৌিুেী বািংো বানান অবভিান 440 

1137 63670 2081348 2081349 Ed.Mohammad Ali B.A. Bengali-English 

Dictionary 

320 

1138 63671 2081418 2081419 Ed. Zillur Rahman 

Siddiqui 
B.A.English- 

BengaliDictionary 

360 

1139 63672 2081488 2081489 লমাোেদ মবনরুজ্জামান আিুবনক বািংো কারবয 

বেদ ুমুসেমান 

সম্পকথ 

180 

1140 63673 2081558 2081559 লোরকয়া সাখাওয়াত লোমসন সুেতানাে স্বপ্ন 240 

1141 63674 2081628 2081629 িােজাোন বকববেয়া আবফ্রকাে রুপকর্া 200 

1142 63675 2081698 2081699 লমাজারেে লোরসন মা মযাক্তক্সম লগাবকথ 120 

1143 63676 2081668 2081669           ----------             শ্রীকান্ত 120 

1144 63677 2081838 2081839 অনুোঃ োক্তজয়া মােবুব েযান্স এণ্ডােসরনে 

রুপকর্া 

120 

1145 63678 2081908 2081909 কাজী সাজ্জাদ আেী জবেে েিংপুে লসনাবনবারস 

দু:সােবসক আক্রমন 

125 

1146 63679 2081978 2081979 Alamgir kabir This was Radio 

Bangladesh 1971 

200 

1147 63680 2082048 2082049 আবুে ফজে আিামী আইন-ই-আকবেী 180 

1148 63681 2082188 2082189 অনুোঃ আবু মোরমদ 

েবববুিাে 
আে লবরুনীে 

ভাষাতত্ত্ব 

260 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1149 63682 2082188 2082189 লমাবােক লোরসন খান ওস্তাদ আোউক্তিন খা ূঁ 80 

1150 63683 2082258 2082259  লসবেম লেজা বনউটন  গণমািযম পেীেরণে 

সেজ পুস্তক 

120 

1151 63684 2082328 2082329 শতয়বা েক স্বাযয, খাদয ও োন্না 120 

1152 63685 2082398 2082399 ি. লমাোঃ িেীদুে েিীদ ভূঁ ইয়া লজরনটটকযাে 

লমাবিফাইি ফসে 

বতথমান ও ভববষযৎ 

115 

1153 63686 2082468 2082469 ি. লমাোঃ ইনামুে েক বািংোরদরিে বমঠা 

পাবনে লছাট মাছ 

110 

1154 63687-88 2082538 2082539 ি. লমাোঃ োসান কবীে বািংোরদরিে কৃবষ 

পবেবচবত 

215 

1155 63689 2082608 2082609 লমাোেদ আবদুে কুিুস বািংোরদরিে 

খাদযিসয ও অর্ থকেী 

ফসে 

180 

1156 63690 2082678 2082679 অনুোঃ তপন চক্রবেতী অবচন মানুষ 200 

1157 63691 2082748 2082749 িযামসুদে বিকদাে সাইবাে বনোপত্তা ও 

তর্যপ্রযুক্তি বযবোরেে 

সতকথতা 

200 

1158 63692 2082818 2082819 শসয়দ আরনায়াে লোরসন প্রাচীন চীন সভযতা 160 

1159 63795 2082888 2082889  লসবেম লেজা বনউটন  গণমািযম পেীেরণে 

সেজ পুস্তক 

120 

1160 63693 2082958 2082959 আব ুলেনা লমাস্তফা এনাম কর্াবিল্পী মােমুদুে 

েক 

320 

1161 63694 2083028 2083029 দুোে মােমুদ বািংোে ফুটবে 

জাদুকে 

200 

1162 63695 2083098 2083099 লে.করন থে(অব.) কাজী 

সাজ্জাদ আেী জবেে 
বীেরশ্রি মবেউক্তিন 

জাোঙ্গীে 

130 

1163 63696 2083168 2083169 লে.করন থে(অব.) কাজী 

সাজ্জাদ আেী জবেে 
বীেরশ্রি নূে 

লমাোেদ লিখ 

100 

1164 63697 2083238 2083239 লে.করন থে(অব.) কাজী 

সাজ্জাদ আেী জবেে 
বীেরশ্রি ফ্লাইট লে: 

মবতউে েেমান 

150 

1165 63698 2083308 2083309 লে.করন থে (অব.) কাজী 

সাজ্জাদ আেী জবেে 
বীেরশ্রি িেীদ 

বসপােী লমা: লমাস্তফা 

90 

1166 63699 2083378 2083379 লে.করন থে (অব.) কাজী 

সাজ্জাদ আেী জবেে 
বীেরশ্রি িেীদ 

বসপােী োবমদুে 

েেমান 

150 

1167 63700 2083448 2083449  আখতাে েুরসন  ভাষািেীদ আবদুে 

জিাে 

120 

1168 63701 2083518 2083519 িােীদা আখতাে ভাষািেীদ আবদুস 

সাোম 

140 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1169 63702 2083588 2083589  পাপবি েেমান  ভাষািেীদ আবুে 

বেকত 

120 

1170 63703 2083658 2083659 আিাস উক্তিন আেরমদ ভাষািেীদ েবফক 

উক্তিন 

100 

1171 63704 2083728 2083729 িবফকুে েেমান লচৌিুেী ভাষািেীদ িবফউে 

েেমান 

150 

1172 63705 2083798 2083799 িান্তনু কায়সাে িওকত ওসমান 160 

1173 63706 2083868 2083869 মামুন বসক্তিকী িবেদ সারজথন্ট 

জেুরুে েক 

200 

1174 63707 2083938 2083939  লমাোেদ আেী   েুমায়ুন আজাদ 380 

1175 63708 2084008 2084009 আেম তােুকদাে ছিায় ছিায় 

আরোচনাচন 

23 

1176 63709 2084078 2084079 োরিম খারনে  ছবব লদয়ারেে বিগবাক্তজ 35 

1177 63710 2084148 2084149 বীবুিাে বসোজী এই আবছ লমৌমাবছ 36 

1178 63711 2084218 2084219 সুকুমাে বিুয়া লছাটরদে োট 39 

1179 63712 2084288 2084289 খারেক ববন জরয়নউদদীন আতা গারছ লতাতা 

পাবখ 

40 

1180 63713 2084358 2084359 বিবুকাবন্ত দাি মাঠ লপরুরেই বাবি 60 

1181 63714 2084428 2084429 জসীম উদদীন েীোমন 80 

1182 63715 2084498 2084499  আেসান োবীব  ছুটটে বদন দুপুরে 100 

1183 63716 2084568 2084569 ফজে-এ-লখাদা আবি 55 

1184 63717 2084638 2084639  আসাদ লচৌিুেী  তাোয় লবানা আকাি 80 

1185 63718 2084708 2084709 শসয়দ িামসুে েক আনু বি েয় 66 

1186 63719 2084778 2084779 লসবেনা লোরসন কাকতািুয়া 52 

1187 63720 2084848 2084849 েুমায়ুন আজাদ আববুরক মরন পরি 94 

1188 63721 2084918 2084919 সেদাে জরয়নউদদীন আমো লতামারদে 

ভুেব না 

90 

1189 63722 2084988 2084989 িােজাোন বকববেয়া মাকিসা বনরয় রুপ 

কর্া 

64 

1190 63723 2085058 2085059 েবফকুে েিীদ ঈদ মারন আনদ 84 

1191 63724 2085128 2085129 িােজাোন বকববেয়া প্রারচযে রুপকর্া 65 

1192 63725 2085198 2085199               -----  আবুরদে 

অযািভাোে 

90 

1193 63726 2085268 2085269 সুব্রত বিুয়া গ্রীবনচ মানমক্তদে 60 

1194 63727 2085338 2085339  বদ্বরজন িম থা  গারছে কর্া দরেে 110 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং 

শুরুে 

নাম্বাে লিষ নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

কর্া 

1195 63728 2085408 2085409 আবদুিাে আে-মুতী লমঘ েবঙ্গন লোদ 160 

1196 63729 2085478 2085479 আবু ইসোক জ্বয়ধ্ববন 25 

1197 63730 2085548 2085549 সাইফুিাে মােমুদ দুোে আজ আমারদে ছুটট 62 

1198 63731 2085618 2085619 লসারেে আবমন বাব ু কাঙ্গাে কববনার্ 

মজমুদাে 

40 

1199 63732 2085688 2085689  ববপ্রদাি বিুয়া  পবি কবব জবসম 

উক্তিন 

56 

1200 63733 2085758 2085759 মােমুদ আে জামান সূয থরসন 46 

1201 63734 2085828 2085829 শসয়দ িবফকুে লোরসন জয়নুে আরববদন 60 

1202 63735 2085898 2085899 মুেেদ িামসুে আেম লোরকয়া 30 

1203 63736 2085968 2085969  করুণাময় লগাস্বামী  আববাসউক্তিন 38 

1204 63737 2086038 2086039  অজয় োয়  বীেকনযা প্রীবতেতা 45 

1205 63738 2086108 2086109 িযামেী নাসবেন লচৌিুেী িেীদ আব্দেু সােীম 

লচৌিুেী 

48 

1206 63739 2086178 2086179 আফরোজা খদকাে জীবানদ দাি 50 

1207 63740 2086318 2086319  আবদুে লমারমন  ভাষা আরদােরনে 

কর্া 

177 

1208 63741 2086388 2086389 োন্স ক্তক্রবটয়ান আরিেরসন  েীদ ুক্তক্রটষ্টয়ান 

আন্রভেরসন 

রুপকর্া 

440 

1209 63742 2086458 2086459 লিখ োবসনা আমারদে লছাট 

োরসে লসানা 

150 

1210 63743- 

63752 

2086528 2086529  সম্পাদনায় োরুন-অে-

েবিদ 
বািংোরদি মুক্তিযুে 

জ্ঞানরকাষ 

12000 

1211 63753 2086849 2086850 Sue Colverd Developing Emotional 

Intelligence in The Preimary 

School 

GBP- 

23.99 

1212 63754 2086920 2086921 বসোজেু ইসোম অসম্পা) প্রবাদ প্রবচন 550 

1213 63755 2087600 2087601 P.K. De Sarker A Textbook Higher English 

Grammar 
770 

1214 63756 2087770 2087771 নজরুে ইসোম অসম্পা) বািংোরদি জাতীয় 

এযাটোস 

2050 

1215 63757 2087840 2087841 লমজবাে কামাে, জাবেদুে 

ইসোম, সুগত চাকমা 

 অসম্পা) 

আবদবাবস জনরগািী 945 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরে ববভাগীয় সেকাবে গণগ্রন্থাগাে, ময়মনবসিংরে 

পাঠকরে প্রদানকৃত পুস্তকসমূে:- 
 

ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং বইরয়ে নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1218 ৬৩৭৫৮ 2087910         বসোজেু ইসোমঅসম্পা)           প্রবাদ প্রবচন   550 

1219  2088062 আবু োয়োন বিশুে প্রবতভা ববকারি বাবা-

মরয়ে ভূবমক 

275 

1220 63760 2088132 অনীক লেজা কমো েরঙে লোদ 150 



ক্র. 

নিং 

অন্তভুক্তি 

নিং বইরয়ে নাম্বাে লেখকের নাম শিকরানাম মূেয 

1221 63761 2088217 আবদতয নজরুে ছুরয় যাও না লছায়াে ভান করে 270 

1222 63762 2088287 খারেক ববন জরয়নউদদীন ছরদ গিা পবদয ছিা 100 

1223 63763 2004235 Malhotra Marketing Research: An Applied 

Orientation, 6E 

1390 

1224 63764 2004242 Frankwood Business Accounting Vol. 1 1200 

1225  2004249 Frankwood Business Accounting Vol. 2 1040 

1226 63765 2004256 Horngren Introduction to Management 

Accounting, 16E 

1695 

1227 63766 2004277 Hiley Electrical and Electronic 

Technology 9E 

935 

1228 63767 2004298 Baker The Marketing Book, 6E 1065 

1229 63768 2004328 Stephen P. Robbins Organization Behavior, 15E 1610 

1230 63769 2004358 Shad/ Rana Engineering Drawing, 2E 1080 

1231 63770 2004388 Kumar Consumer Behavior ( 4-Color 

Edition ), 11E 

1535 

1232 63771 2004418 Clow Integrated Advertising, 

Promotion and Marketing 

communications, 6E 

1600 

1233 63772 2004523  আেোমো নাসেীন লোরসন েুইজা ছববে ভাষায় মোনায়ক বঙ্গবনু্ধ ও 

বািংোরদি 

3500 

1234 63773 2004670 Brig.Gen.Saleem Ahmad Khan, 

Phd 

Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman 

900 

1235 63774 2004677 মােমুদ জাোঙ্গীে আেম জাবতে জনক বঙ্গবনু্ধ েতযা মামো 

ও ববচাে 

2000 

1236 63775 2004685 ি. আনদ কুমাে সাো ছবব কর্া বরে 1000 

1237     63776 2004762 

Afrida Tamzim Mahi 

Lost in Tramsition 7800 

1238 63777 2004839 অিযাপক ি. আবুে বােকাত বি পদথায় সমাজ অর্নীবত োষ্ট্র: 

ভাইোরসে মোববপযয় লর্রক 

লিাভন বািংোরদরিে সন্ধারন – 

অিযাপক ি. আবুে বােকাত 

1500 

1239 63778 2005280 Sheikh Hafizur Rahman Father of the Nation                                                                                        

Bangubandu sheikh                                                                                                              

Mujibur Rahman 

800                      

1240 
63779 2005371 লতাফাজ্জে লোরসন বঙ্গবনু্ধ লিখ মুক্তজবুে েেমান ও 

বাঙাবেে স্বািীনতা সিংগ্রাম 

500                  

1241 63780 2005532 িামীমা সুেতানা প্রভাত ও প্ররদারষে ছদ 400 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                 


