
 

 

 

 

বিবিন্ন সাবিত্য বিিভর ও অন্যান্য পুস্তকসমূহির ত্াবিকা:  

 

ক্রবিক িং বিষয় 

০১ বিি িিহির সিি: িাগবরক িািিা 

০২ িাংিাহিহের স্বাধীিত্া যুহের িবিিপত্র (১৫ খন্ড) 

০৩ অসিাপ্ত আত্মজীিিী 

০৪ Poet of Politics 

০৫ িাংিাহিে : রহের ঋণ 

০৬ একাত্তহরর বিঠি 

০৭ একাত্তহরর িীরহ াো : খখত্াি পাওয়া মুবেহ াোহির িীরত্বগাথা (২ খন্ড) 

০৮ িাষা আহদািহির ইবত্িাস 

০৯ িাংিাহিে সবিত্র সংসি 

১০ িারহত্ মুসবিি রাজহত্বর ইবত্িাস 

১১ িিম্মি আবু িকর স্মারক গ্রন্থ 

১২ বিি িিহির সিি : িাগবরক িািিা 

১৩ িীি িরজা 

১৪ িযান্স এন্ডারসহির রূপকথা 

১৫ মুজত্িা সাবিহত্যর রূপবিবিত্র ও রিিা শেিী 

১৬ ম্যাকবসি খগাবকভর িা 

১৭ িজরুি রিিািিী 

১৮ ঢাকা : স্মৃবত্ বিস্মৃবত্র িগরী 

১৯ খকাম্পািী আিহি ঢাকা 

২০ িবিণ এবেয়ার ইবত্িাস 

২১ িাংিার ইবত্িাস : খিাঘি আিি 

২২ িাংিার ইবত্িাস : সুিত্ািী আিি  

২৩ ঐবত্িাবসক ঢাকা িিািগরী : বিিত্ভি ও সম্ভািিা 

২৪ পৃবথিীর ইবত্িাস : প্রািীি যুগ 

২৫ পৃবথিীর ইবত্িাস : িধ্যযুগ 

২৬ পৃবথিীর ইবত্িাস : আধুবিক যুহগর সূিিা পি ভ 

২৭ আহিায়ার পাো রিিািিী 

২৮ োিসুর রিিাি : বিিঃসঙ্গ খেরপা 

২৯ খিগি খরাহকয়া : সিয় ও সাবিত্য 

৩০ জসীিউদ্দীি : কবিিািস ও কাব্যসাধিা 

৩১ িাইিাস ও বিহিািাহসর সংিাপ 

৩২ খিাকসাবিত্য সংকিি 

৩৩ িাংিা উপন্যাস ও রাজিীবত্ 

৩৪ িাংিা সাবিহত্য সািাবজক িকো : পটভূবি ও প্রবত্ষ্ঠা 

৩৫ জাত্হকর গল্প 

৩৬ িবিবিক, একটি বত্বির কাবিিী 

৩৭ ইিনুি আরািী ও জািািউবদ্দি রুিী 

৩৮ একুহের প্রিন্ধ  ৩ 



 

 

৩৯ িীিিন্ধু বিহত্রর সাবিত্যকি ভ 

৪০ খিগি খরাহকয়া রিিািিী 

৪১ খিািাম্মি ওয়াহজি আিী – রিিািিী 

৪২ িীিিন্ধু বিহত্রর সাবিত্যকি ভ 

৪৩ িাঁহির খিহে 

 

অন্যান্যিঃ  

 

১ িাংিা বপবিয়া (১৪ খন্ড) 

২ খজন্ডার েব্দহকাষ 

৩ প্রবিত্ িাংিা িািাহির বিয়ি 

৪ িাংিা একাহিবি িাংিা িািাি অবিধাি 

৫ Oxford Advanced Learner’s Dictionary Bengali-English 

৬ Oxford Advanced Learner’s Dictionary English- Bengali 

৭ Bangla Academy English-Bengali Dictionary 

৮ Bangla Academy Bengali-English Dictionary 

৯ উন্নয়ি পবরকল্পিা ও প্রকল্প বিহেষণ 

১০ প্রবিত্ িাংিা িাষার ব্যাকরণ 

১১ িাঙিা উচ্চারণ অবিধাি 

১২ Statistical Yearbook of Bangladesh 

১৩ কূটিীবত্হকাষ 

১৪ িাংিাহিহের গাছপািা 

১৫ িাংিাহিহের বিলুপ্ত িণ্যপ্রাণী 

১৬ বিলুপ্ত সরীসৃপ 

১৭ 400 Years of Capital Dhaka and Beyond 

১৮ Archaeological Heritage 

১৯ Two Centuries of Plant Studies in Bangladesh and Adjacent Region 

২০ The History of Bengal 

২১ আিিাওয়া ও জিিায়ু বিজ্ঞাি 

২২ পবরহিে সিীিা 

২৩ The Archaeological Heritage of Bangladesh 

২৪ Bangladesh Yellow Pages 

২৫ Red Book of Threatened Fishes of Bangladesh 

২৬ Red Book of Threatened Animals of Bangladesh 

২৭ Butterflies of Bangladesh – an annotated checklist  

 

 

 

 

 

 


