
Acc No Title of book Author Copy 

2440 বাাংলাপিপিয়া V-1 2

2441 বাাংলাপিপিয়া V-2 2

2442 বাাংলাপিপিয়া V-3 2

2443 বাাংলাপিপিয়া V-4 2

2444 বাাংলাপিপিয়া V-5 2

2445 বাাংলাপিপিয়া V-6 2

2446 বাাংলাপিপিয়া V-7 2

2447 বাাংলাপিপিয়া V-8 1

2448 বাাংলাপিপিয়া V-9 2

2449 বাাংলাপিপিয়া V-10 2

2450 পিক্ষাপবজ্ঞান ও বাাংলাদেদি পিক্ষাআব্দুল মাদলক, মপিয়ম ববগম, ফখরুল ইসলাম, িাহবাজ পিয়াে4

2451 পবজ্ঞান+বুপি=মযাপজক পিব কুমাি বগাস্বামী 1

2452 জগত ও মহাজগত জজজ  গযাদমা 1

2453 িাপিবাপহনী িদ্মা আহসানুল হক 1

2454
নানা অপিমদত িপিক প্রবি পনপখল বসন 
িি িপিক্রমাি আপি বছি 2

2455
িবীন্দ্রনাদিি গান বাঙ্গাপল সাংসৃ্কপতি িীর্জ 
িপিণপত নুরুল আদনায়াি 1

2456
পনবজাপিত প্রবন্ধ ও বকৃ্ততা সাংকলন 
পিক্ষা আনাদতাপল লুনািািপস্ক পিদজন িমজা 1

2457 অপনরুি বেউল কলযাণ িক্রবতী 1

2458 জীবন জদয়ি িদি আন্তন মাকাদিদস্কা 1

2459 িািদতি পিিকলা 1 অদিাক পমি 1

2460 িািদতি পিিকলা 2 অদিাক পমি 1

2461  সম্ভাবনাি িদি এপমল বজালা, অদিাক গুহ 1

2462 পফদি বেখা পেনগুদলা মাহনুি িহমান 2

2463
আমাি বিাদখ বসাপিদয়ত নাগপিকদেি 
বমৌপলক অপিকাি ফ্রাঙ্কপলন ফলসম 1

2464 মিু অিদিি বদ্যািািযায় 1

2465 জীপবত ও মৃত কনস্তানপতন পসমনি 1

2466 ইস্পাত পনদকালাই অস্ত্রিপস্ক 1

2467 কপবতা-অকপবতা িবীন্দ্রনাি সনৎকুমাি সাহা 1

2468
বলিা গাদিজ ন ওজপমোি নদিন্দ্র নািায়ণ 
িায় বিৌিুিী বমাহাম্মে আলী খান 1

2469 বৃদক্ষ বৃদক্ষ পবর্কিবী জাহানািা নওপিন 1

2470 জীবন ও পবজ্ঞান জহুরুল হক 1

2471 পনিঃসঙ্গ িপিদকি স্মৃপতিািণ জঁ-জাক রুদসা 1

2472 বাাংলাদেদিি বনযপ্রাণী িিঃ বমািঃ আলী বিজা খান 1

2473 বেওয়ান বগালাম বমাতজ াজা ন্লাল িমজা 1

2474 মানব সমাজ িাহুল সাাংকৃতযায়ন 2

2475 পবিঞ্জন িায় 1

সাহিত্য(2440-2795+++)



2476 গািী পবত্তান্ত আহমে ছফা 1

2477 উেবৃদত্তি ইপতবৃত্ত অজয় গুপ্ত 1

2478 তুপর্ত স্বদগজি সন্ধান পমপহি বসনগুপ্ত 1

2479 তৃতীয় িাইদখি অবসান ি.িুইদকাি 1

2480 শিিবকাদলি ঢাকা ও অনযানয শসয়ে নাজমুদ্দীন হাদিম 1

2481
বসাপিদয়ত ইউপনয়দন পবপ্লব পলদসদঙ্কা 
অিযায় অনন্ত পবজয় 1

2482 শ্রীিূপম পসদলদে িবীন্দ্রনাি নৃদিন্দ্রলাল োি 1

2483 াাআদিক বলদনি গৃহ ও অনযানয মপফেলু হক 1

2484 ধ্রুিেী সাপহতযতত্ত্ব বপেউি িহমান 1

2485 িাবনাি প্রপতপবম্ব সামসুল আমীন 1

2486
িাহাপি গাছ-গাছিা িপিপিপত ও ববর্জ 
বযবহাি বমাহাম্মে মনজরুুল কাপেি পময়া 1

2487
আমাি বমদয় আত্মজাি সাদি কদিািকিন

মাপজজ য় পলপি 1

2488 হাপিকাঠ জাহানািা নওপিন 1

2489 নাদম কী আদস যায় আবু হাপমে লপতফ 1

2490 তুর্ািতীিজ মৃতুযঞ্জয় িায় 1

2491 পবি িতদকি পবজ্ঞান-িাবনা জহুরুল হক 1

2492 অিজনীপত কিিা ি. আি. এম. বেবনাি 2

2493 েিজদনি সমসযাবলী নূিনবী 1

2494 বপঙ্কম িিনাবলী ২ সমগ্র সাপহতয 1

2495 সাপহতযপিন্তা ও পবকল্পিাবনা মপজে মাহমুে 1

2496 গাপলদবি গজল বিদক াাআবু সয়ীে আইয়ুব 1

2497 িুঁপজ খন্ড ১অাংি ১ কালজ মাকজ স 1

2498 িুঁপজ খন্ড ১অাংি ২ কালজ মাকজ স 1

2499 িুঁপজ খন্ড ২ কালজ মাকজ স 1

2500 সাপবিী উিাখযান হাসান আপজজলু হক 1

2501 িাশ্চাতয সাপহতযতত্ত্ব বপেউি িহমান 1

2502 বগািূপল সপন্ধি িাখাল পমপহি বসনগুপ্ত 1

2503 শসয়ে মজতুবা আলী িিনাবলী 1

2504 িযামল বেি: পবিন্ন িপিদবি িাপমমা ইসলাম 1

2505 এক সপন্ধক্ষদণ োপিদয় িনপজত কুমাি 1

2506 বাাংলা বলাকসাপহতয মণ্ত্ি ওয়াপকল আহমে 1

2507 শমিয় জাতক বাণী বসু 1

2508 উপিেপবজ্ঞাদনি ইপতহাস পনিীি কুমাি িাল 1

2509 বাাংলাি িািণ মুকু্োস বপেউি িহমান 1

2510 প্রিাতসূযজ িবীন্দ্রনাি সািজিত জন্মবর্জ স্মিণ 1

2511 পিক্ষা ও অিজনীপত িওিন আিা 1

2512 িাঁদেি আদলায় একটি বমদয় আউয়াল বিৌিুিী 1

2513 িিশুিাম গল্প সমগ্র িাজদিখি বসু 1

2514 মন ছঁুদয়দছ নীল িাঁে কলযাণ িক্রবতী 1

2515 বনজ সুিৃদমপস িবােজ  লুিলাম'ি, পিিাে হবীব 1

2516 প্রনন্ধ সাংগ্রহ তিন িায়দিৌিুিী 1

2517 মাকজ সীয় িাজননপতক অিজিাস্ত্র এ পলয়নপতদয়ি 1

2518 িিশুিাম গ্রন্থাবলী িামদিখি বসু 1

2519 অদবলায় অবগাহন িীিক বিৌপমক 1



2520 নিদক এক ঋতু বলাকনাি িট্টািাযজ 1

2521 আত্মস্মৃপত ও কদয়কটি কপবতা িাবদলা বনরুো 1

2522 সাপহতয ও পবজ্ঞান বেবব্রত 1

2523 ঢাকা আমাি ঢাকা সাঈে আহমে 1

2524 আনাদতাপল লুনািািাপস্ক পিক্ষা 1

2525 পলদয়ল তলদস্তায় 1

2526 যুগনায়ক পবদবকান্ ২য় খণ্ড 1

2527 যুগনায়ক পবদবকান্ ৩য় খণ্ড 1

2528 বাাংলাি প্রকৃপতদত িাপখ মুপকত মজমুোি বাব,ুমুিপফক আহমে, িামীম অহমে1

2529 সািজিততম জন্মবদর্জ িবীন্দ্রনাি 1

2530 িিশুিাম গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড 1

2531 িযাপনদয়ল পসলিা পে পিদফক্টি 1

2532 আইজাক আপসমি সূিনা 1

2533 িািণকপব মুকু্োস প্রসঙ্গ বপেউি িহমান 1

2534 গল্প-সমগ্র িমািে বিৌিুিী 1

2535 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৩য় িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2536 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৫ম িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2537 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৭ম িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2538 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৮ম িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2539 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৮ম িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2540 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ৯ম িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2541 িিৎ-সাপহতয-সাংগ্রহ ১১ি িিৎিন্দ্র িট্টিািযায় 1

2542 কাপলোস সমগ্র 1

2543 নীল জদল নীল পবর্ ময়নূি িহমান বাবুল 1

2544 িমজপনিদিক্ষতা আলী আদনায়াি 1

2545 পনষ্পাি অিদণয পমপহি বসনগুপ্ত 1

2546 বাাংলাি কীে িতঙ্গ বগািালিন্দ্র িট্টািাযজ 1

2547 নক্ষদিি ঝি েীদিন িট্টািাযজ 1

2548 সূযজমপণ বেব জন্মিতবর্জ শ্রিাঞ্জপল তাজলু বমাহম্মে 1

2549 স্মৃপতদত বাাংলা একাদিমী ফজদল িাপি 1

2550
স্মৃপতি েিজদণ পতন কপব জীবনান্-সুিীন্দ্র-

সুিার্ সুিপজৎ োিগুপ্ত 1

2551 মহাপবদে প্রাণ ও বুপিমত্তাি বখাঁদজ অপিপজৎ িায়, ফপিে আহদমে 1

2552 িাবদলা বনরুো বপ্রদম ও সাংগ্রাদম আলী আদনায়াি 1

2553 জীবনান্ োদিি বশ্রষ্ঠ কপবতা 1

2554 েয পিয়াদনা টিিাি এলপফ্রদি ইদয়পলদনক 1

2555 কমদিি বলপলন শ্রী সনৎ পমি 2

2556 িিযুবতী, ববিাল ও বাপকিা সাগুফতা িািমীন তাপনয়া 1

2557 ওকুি সরু িি মাৎসুও বাদিা 1

2558
কপব কদঙ্কি মৃপত্তকা বান্ধব।। পবেযাব্রতী

যতীন সিকাি 1

2559
শজবপববতজ নবাে বেিি বছদিি িন্দ্ব 
পবদিাি মপনরুল ইসলাম 1

2560 স্মৃপত সঞ্চয় বমাহাম্মে মপনরুজ্জামান স্মািকগ্রণ্ত্ি 1

2561 অদয়াময় হুমায়ূন আহদমে 1

2562
পজন িাবনা-েিুজ াবনা পজনতত্ত্ব সমাজ 
ইপতহাস তুর্াি িক্রবতী 1



2563 নীপতপবেযা মুহাম্মে আবেলু বািী 4

2564 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-১ 1

2565 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-২ 1

2566 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৩ 1

2567 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৪ 1

2568 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৫ 1

2569 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৬ 1

2570 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৭ 1

2571 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৮ 1

2572 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-৯ 1

2573 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-১০ 1

2574 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-১১ 1

2575 বলপলন পনবজাপিত িিনাবপল খণ্ড-১২ 1

2576 িাপিয়াি বমদয় বদিন িক্রবতী 1

2577 প্রপমত বাাংলা িার্াি বযাকিণ-১ বাাংলা একাদিমী 1

2578 প্রপমত বাাংলা িার্াি বযাকিণ-২ বাাংলা একাদিমী 1

2579 আমাদেি কিা পবজয়া িায় 1

2580 িণো প্রসাে সাহা সািকগ্রন্থ 1

2581 বাাংলা ও বাঙাপলি কিা আবুল বমাদমন 1

2582 না- মানুর্ী পবেদকার্ ১ নািায়ণ সানযাল 1

2583 না- মানুর্ী পবেদকার্ ২ নািায়ণ সানযাল 1

2584 এলাই োেিু এক বাক্স গল্প বপেউপদ্দন নাপজি 1

2585 তাপসলাি বমদয় অপময়িূর্ণ মজমুোি 1

2586 ঋতুপিপজয়া গ্রীষ্ম 1

2587 ঋতুপিপজয়া বর্জা 1

2588 ঋতুপিপজয়া িিৎ বহমন্ত িীত 1

2589 ঋতুপিপজয়া বসন্ত 1

2590
সযাি ফজদল হাসান আদবে সাংবিজনা গ্রন্থ

1

2591 বমঘ বদলদছ াাআউয়াল বিৌিুিী 1

2592 বেয়াল হুমায়ূন আহদমে 1

2593 েয সাইদলন্স অব পে লযাম্বস্ েমাস হযাপিস 1

2594 িদিি প্রবাস শ্রী অন্নো িঙ্কি িায় 1

2595 অিজিাস্ত্র িুঁপজবাে 1

2596 আমাি বাাংলাদেি পিহাব িাহপিয়াি 1

2597 বাাংলাি এবাং জীবনাদ্ি িাপলদকিা বসৌিি মাহমুে 1

2598 অিদণযি পিিমালা পসিাজলু বহাদসন 1

2599 কবীি বিৌিুিীি অযালবাম 1

2600
the Times Concise Atlas of The World

1

2601
Scenic Wonders of The National Parks 

of America
1

2602 Abidian 1

2603 Legends from the South Seas 1

2604
A Corpus of Dedicatory Inscription 

Temples of West bengal A. K. Bhattacharyya
1

2605 Die Bundesrepublik Deutschland 1



2606 Ganga 1

2607 The Aborigines and their Country 1

2608 Our Threatened Inheritance 1

2609 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-১ 1

2610 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৩ 1

2611 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৫ 1

2612 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৬ 1

2613 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৭ 1

2614 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৮ 1

2615 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-৯ 1

2616 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-১০ 1

2617 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-১১ 1

2618 মাকজ স এদঙ্গলস খণ্ড-১২ 1

2619 গণ মানুদর্ি অিজনীপতপবে আবুল বািকাত 1

2620 বলাকায়ত েিজন বেবীপ্রসাে িট্টিািযায় 1

2621
গদণি িাইন পিপিত বমটিয়াবুরুদজি নবাব

শ্রীিান্থ 1

2622 নূরুল নাহাদিি গল্প কাজী নূরুন নাহাি আখতাি 1

2623 েিজনদকার্ সিোি ফজলুল কপিম 4

2624 মীজানুি িহমাদনি শিমাপসক িপিকা মীজানুি িহমাদনি সাংখযা 1

2625 বেবতাি িনুবজাণ পিনুয়া আদিদব 1

2626 বছােদেি আিবয িজনী বসিা গল্প আমীরুল ইসলাম 1

2627 আপসয়া ইিান তুগজদনি 1

2628 গল্প-সমগ্র ২ িূিবী বসু 1

2629 পিিাি গি উইলবাি পস্মি 1

2630 হযিত শসয়ে িাহ ওসমান [ি.] ি. মাসুে বিজা 1

2631 গণিপির্ে ও সাংসদে বঙ্গবনু্ধ আনু মাহমুে 1

2632 অবরুি অশ্রুি পেন ঝণজা বসু 1

2633 স্বদেি বৃিাশ্রম বিহানা জাহান বিৌিুিী 1

2634
পবদেি অিজননপতক ও িাজননপতক িূদগাল

2

2635 প্রদফসি িদয়দলি মস্তক অপেপত কপবি 1

2636 িাপখদেি ও আদছ নাপক মন ইমান আল হক 1

2637 অপ্রকাপিত িাজনীপতক ইপতহাস িা. িূদিন্দ্র নাি েত্ত 1

2638 গল্প-সাংগ্রহ িাপসপল শুকপিন 1

2639 িাজননপতক মতবাদেি ইপতহাস ১ 1

2640 িাজননপতক মতবাদেি ইপতহাস ২ 1

2641 িাজননপতক মতবাদেি ইপতহাস ৩ 1

2642 িাজননপতক মতবাদেি ইপতহাস ৪ 1

2643
স্তাপলন উত্তিাপিকাি হাপতি োঁদত খুত, 

তব ুহাপতি োঁত হীদিন মুখাজী 1

2644 পবজ্ঞাদন আমাদেি উত্তিাপিকাি এ. এম. হারুন অি িিীে 1

2645 ওয়ান-ইদলদিন কািারুি পেনগুদলা আহদমে নূি 1

2646 আপম ও বঘািা কি িগবান আন্দগািাল বসনগুপ্ত 1

2647 পিখািজ  বজাগজ  মাপিয়া, পমখাইল 1

2648 বশ্রষ্ঠ কপবতা পাইকবাল আপজজ 1

2649 বজনানা ফােক িাণী ি্ 1



2650 কৃপর্ি সামাজতাপিক রূিান্তি ভ্লাপেপমি স্তপনস 1

2651 বমদয়দেি হদেল-জীবন অহনা পবোস 1

2652 আজব ও জবি-আজব অিজনীপত আকবি আপল খান 1

2653 সাপহতয-বীক্ষা নীদিন্দ্র নাি িায় 1

2654 িাপিয়াি পেনপলপি শসয়ে নাজমুদ্দীন হাদিম 1

2655 বসতুবন্ধন পবিান িন্দ্র িাল 1

2656
মযাদলপিয়া মহামািীি উৎস সন্ধাদন িাজা 
পেগম্বি পমি সুনীল বসনিমজা 1

2657 িাটিজ কাল িান অনীি োস অিু 1

2658
কুেিাত-এ-খুো পিক্ষা কপমিন পিদিােজ

1

2659 িৃপিবীি গুহাপিি পবমদল্ ুিক্রবতী 1

2660 বাএকুি আমাি অহাংকাি বিহানা জাহান বিৌিুিী 1

2661 একুদিি স্মািক গ্রন্থ '৮৮ 1

2662 পিক্ষক সমাজ ও সমাজ পিক্ষক অপময়কুমাি মজমুোি 1

2663 িক্তঝিা একাত্তি পবজয় প্রসাে পবোস 1

2664 বাাংলাি পিিকলা অদিাক িট্টািাযজ 1

2665 গেযসাংগ্রহ ১ িাহীন আখতাি 1

2666 অদিৌরুদর্য় ১৯৭১ অপেপত ফাল্গুনী 1

2667 িানপসপিি িিানকিা পমপহি বসনগুপ্ত 1

2668
িাকসবপজ উৎিােদন আিুপনক কলা 
বকৌিল 1

2669 পবজ্ঞাদনি বিতনা জহুরুল হক অনূপেত 1

2670 সনাতন সাংসৃ্কপত সুব্রত িট্টািাযজ 1

2671 বতামাি মদিয আপম বক কাজল কানন 1

2672 জীবনা্ সমগ্র ৪িজ 1

2673 জীবনা্ সমগ্র ৫ম 1

2674 জীবনা্ সমগ্র ৬ষ্ঠ 1

2675 Memoirs of Father Timm 1

2676 বপ্রিণাি কপবতাগুচ্ছ িহানা জাহান 1

2677 কাদঠি গাছ বতৌপফক, মৃতুযঞ্জয় 1

2678 িাপিি মেযগান েীিক বিৌপমক 1

2679 জীবন জদয়ি িদি ১ আন্তন মাকাদিদস্কা 1

2680 জীবন জদয়ি িদি ২ আন্তন মাকাদিদস্কা 1

2681 বলপনন ও িিত বলওপনে পমিপখন 1

2682 েয ব্ল্যাক অপবপলস্ক এপিক মাপিয়া বিমাকজ 1

2683 পনবজাপিত কপবতা জাদয়ে ফপিে 1

2684 িপিকৃৎ িাদমন্দ্রসু্ি ি: বুিদেব িট্টািাযজ 1

2685 কীপতজ মাদনি বিাদখি আদলায় জাহীে বিজা নূি 1

2686 অলস পেন- খদয়পি িাতা- বাওকুিাপন সাগুফতা িািমীন তাপনয়া 1

2687 িিাক্রান্ত বাংিাণু সুিীি কুমাি েত্ত 1

2688 প্রিীন িািত সমাজ ওসাপহতয সুকুমািী িট্টািাযজ 1

2689 পবতপকজ ত প্রবন্ধগুচ্ছ পি পি বকািাপম্ব 1

2690 পনবজাপিত কপবতা পবমল গুহ 1

2691
কপবতায় বপঙ্কম ন্নতত্ত্ব-িমজপিন্তা ও েিজন

ি. এস এ মুতাকাপিি মাসুে 1



2692
বাঙাপলি ববেির্চ্জ া ও ি. মহানামব্রত 
ব্রহ্মিািী নৃদিন্দ্রলাল োি 1

2693 জীবনী গ্রন্থমালা ঈেিিন্দ্র গুহ 1

2694 পকাংবেপন্তি খনা ও খনাি বিন িূিবী বসু 1

2695 ছুে পবপিমালা বমাহাম্মে পফদিাজ পময়া 1

2696 িূনয নদি ভ্রপম বজযাপতপ্রকাি েত্ত 1

2697 গাবপিদয়ল গাপসজয়া মাকজ াস সিলা এদিপ্িা 1

2698
াাআবেলু গফফাি েত্ত বিৌিুিী 
িতবাপর্জক স্মিণ শুদি্ ুইমাম 1

2699
কনদফিন বদক্সি পিতি অোম পেদনি 
গান সাগুফতা িািমীন তাপনয়া 1

2700 স্মৃপতি স্মিণ পনকুঞ্জ অিযািক গিীব বনওয়াজ খান 1

2701 বিাজনামিা ফাোি েযপতদয়ন 1

2702 সমপ্রীপত প্রদফসি ফাোি ববঞ্জাপমন কস্তা 1

2703 তিজন িাওলী পমি 1

2704 ইউপনফিম ফযাপমপল বকাি বাাংলাদেি মপহলা িপির্ে 1

2705 স্বণজপ্রিায় িতবর্জ িতবর্জ স্মািকগ্রন্থ বাাংলাদেি িুপলি একাদিমী 1

2706
বসাপিদয়ত বেদি কৃপর্ বযৌিীকিণ প্রগপত পিক্তি গপলকি

1

2707 িতবদর্জ িলপর্চ্ি পনমজালা, পেদবয্ু 1

2708
কপব আবেলু গফফাি েত্তদিৌিুিী স্মািক-

বকৃ্ততা সাংকলন মুহাম্মে জাফি ইকবাল 1

2709 কাপহনী িঞ্চািৎ হান্স পক্রপশ্চয়ান আদ্িদসন 1

2710 বকন পলপখ? সুিার্ মুদখািািযায় 1

2711 বাঙাপল সাংসৃ্কপতি রূি বগািাল হালোি 2

2712 জীবন পিক্ষা বক্ষদি তাঁি অবোন আন্তন মাকাদিদস্কা 2

2713 বমদয় জাহীে বিজা নূি 1

2714 পবেিু পমপহি বসনগুপ্ত 1

2715 বযবহাপিক নীপতপবেযা পিোি পসঙ্গাি 4

2716 বপ্রাদলতাপিদয়ত কমলকপল বিৌিুিী 1

2717 াাআমাদেি িাকজ  ও উেযান বমাকািম বহাদসন 1

2718 িবীন্দ্রনাি ও পবপ্লবীসমাজ পিদন্মাহন বসহানবীি 1

2719 কুটিিlসী িবীন্দ্রনাি শমদিয়ী বেবী 1

2720 র্িঋতু সাবজজনীন কপবতাি সন্ধাদন 1

2721
Peter Matthiessen The Snow Leopard

1

2722 The Outsider Albert Camus 1

2723 বাঙ্গাল নামা তিন িায় বিৌিুিী 1

2724 professor key to govt bank job Amit sir 1

2725 professor key to govt bank job Amit sir 1

2726 mentors MBA Amit sir 1

2727 Saifurs job guide Amit sir 1

2728 Saifurs evening MBA Amit sir 1

2729 Recent Bank Solution Amit sir 1

2730 Bangladesh Diary Amit sir 1

2731 enterpreneurial development s s khanna 1

2732 A textbook of pharmacognosy Mohammed ali 1



2733 Medical physiology ganogs reviw 1

2734 Essentials of physical chemistry arun bhal 1

2735 Microbiology chan 1

2736 Digital signal processing Proakis 1

2737 Introductory circuit analysis Boylestad 1

2738 Principles of electronics v k mehta 1

2739 Fundamentals of electric circuit Alexandar sadiku 1

2740
Textbook book of linguistics and 

phonetics R L varshney
1

2741 Introduction to linguistics Maniruzzaman 1

2742 Introdicing phonetics and phonology davenport 1

2743 A course in phonetics ladefoged 1

2744 complex variables spiegel 1

2745 mathematical method abdur rahman 1

2746 differential equation 1

2747 linear algebra schaums 1

2748 vector analysis murary 1

2749 elementary linear algebra 1

2750 a text book on coordinate geomatry 1

2751 Entrepreneurship peters 1

2752 Modern economic theory k k dewett 1

2753 Bussiness 21st century 1

2754 Bangladesh economic review 1

2755 অসমাপ্ত আত্মজীবনী 1

2756 কািাগাদিি বিাজনামিা 1

2757 বাাংলাদেদিি অিুযেদয়ি ইপতহাস 1

2758 েিুিন বকার্ 1

2759 The C Programming Language Kernighan, Ritchie 1

2760 The C Programming Language Kernighan, Ritchie 1

2761
A text book on Co-ordinate Geometry 

and Vector Analysis 

Rahman And Bhattacharjee
1

2762
A text book on Co-ordinate Geometry 

and Vector Analysis 

Rahman And Bhattacharjee
1

2763 Linear Algebra Schaum's Outlines Seymour Lipschutz, Ph.D. 1

2764 Linear Algebra Schaum's Outlines Seymour Lipschutz, Ph.D. 1

2765 Computer Networks Tanenbaum 1

2766 Computer Networks Tanenbaum 1

2767 Teach Yourself C - 3rd/ 4th Edition Herbert Schildt 1

2768 Teach Yourself C - 3rd/ 4th Edition Herbert Schildt 1

2769 Teach Yourself C - 3rd/ 4th Edition Herbert Schildt 1

2770 Teach Yourself C - 3rd/ 4th Edition Herbert Schildt 1

2771 Computer Fundamentals Sinha 1

2772 Computer Fundamentals Sinha 1

2773
Theory & Problems of Data structures Seymour Lipschutj (Schaum’s 

Series)
1

2774
Theory & Problems of Data structures Seymour Lipschutj (Schaum’s 

Series)
1



2775
Computer Organization and 

Architecture

W. Stalling
1

2776 Computer Peripherals 3
rd

 edition Barry M. Cook & Neil H. White
1

2777 Computer Peripherals 3
rd

 edition Barry M. Cook & Neil H. White
1

2778
gaongs review of medical physiology lange

1

2779 digital systems ronald tocci 1
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