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189. Local History
189.1 Bagerhat
189.1.(1) োঘঘোযচন্দ্র যোয় ভজুভদোয, স্মৃততত্তোয োঅঘরোয় মভোোংরো, ঢোকো: তযয়ো প্রকোনী, ২০১০। ২ কত
189.1.(2) োঅফু ফকয ততিক, ফোঘগযোট গোোআড, ফোঘগযোট: ফোঘগযোট মজরো প্রোন, ১৯৮৯।
189.1.(3) ফোঘগযোট মজরো প্রোন, ফোঘগযোট মজরো, (জোতীয় গ্রন্থফলষ ২০০২ োঈরÿÿ প্রকোতত োংকরন),
ফোোংরোঘদ তশু একোঘডভী, ফোঘগযোট মজরো োখো, োঘটোফয, ২০০২।
189.1.(4) মফনজীয োঅম্মদ টিু, তচতরভোযীয োআততো, ফোঘগযোট: গ্রন্থকোয, ২০১০।
189.1.(5) ভোরোনো মভোোম্মদ মরোর োঈতিন, মযত খোনজোোন োঅরী ( যো:)-এয জীফনী  লোট গম্বুজ ভতজদ
তযতচতত, ফোঘগযোট: মভোোঃ কতফয মোোোআন, ২০০২।
189.1.(6) (ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, ফোঘগযোঘটয োআততো, প্রথভ খ-, ফোঘগযোট: ‘মফরোঘয়ত মোঘন পোোঈঘন্ঢন,
২০০১। ৩ কত
189.1.(7)

(ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, ভুতিোংগ্রোভ  স্বোধীনতো মুঘে ফোঘগযোট মজরো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী,
২০০৫। ২কত

189.1.(8) (ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, ফোঘগযোঘটয োআততো, তিতীয় খ- স্বোধীনতো োঅঘদোরন  ভুতিমুে তফলয়ক,
খুরনো: মফরোঘয়ত মোঘন পোোঈঘন্ঢন, ২০০৩।
189.1.(9) স্বঘযোতচল যকোয, একোত্তঘয ফোঘগযোট, ঢোকো: োততয তফরো, ২০০৬।
189.1.(10) (P) প্রজ্ঞো, যকোযী তত কঘরজ, ফোঘগযোট, ফোতলষকী: ২০০৩-২০০৪, ২০০০-২০০১, ১৯৪৯-৫০,
১৯৫৫-৫৯, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৫৬৬, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৮-৬৯,১৯৭৩-৭৪, ১৯৮০-৮১, ১৯৮৪, ১৯৮৫-৮৬, ২০০২-২০০৩। কত
৩৫
189.1.(11) (M) মচোখ, ত্রৈভোতক তরটর ভযোগোতজন, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, োঘটো-তডঘ: ১৯৮৯; জোনুয়োযী-ভোচষ,
১৯৯০।
189.1.(12) শ্রীযোভ প্রোদ মদফনোথ, োনুগুরোয়ন, খুরনো: স্বতত্ম প্রকোনো, ত্রচৈ, ১৩৮৫।
189.1.(13) (P) োঈঘন্ল, চফোতনয়োযী ভোধযতভক তফদযোরয়, ১৯৮১-৮২।
189.1.(14) (M) ফনফোনী, োঅফু ফকয ততিক (মভরো), ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৪োআ োঅগস্ট ১৯৬৩।
189.1.(15) (M) ঢোকো জগন্নোথ র ফোতলষকী, োতভত্মযঞ্জন কভষকোয (ম্পো.) ১৯৫৬।
189.1.(16) (M) োংরো, ফোঘগযোট োংরো োততয োঅয, ২৯ ম নঘবম্বয, ১৯৮৫।
189.1.(17) (P) মরো, ফোোংরোঘদ ছোৈ োআোঈতনয়ন ফোঘগযোট মজরো োংদ, তফজয় তদফ প্রকোনো ২০০০, ফলষ: ৫,
োংখযো: ৫, ২০০২; ফলষ: ৬, োংখযো: ৬, ২০০৩।
189.1.(18) (S) োোংকুয ফোঘগযোট, স্মযতণকো, ভোন স্বোধীনতো তদফ ২০০২।
189.1.(19) (S) ীদ স্মযতণকো ১৯৭২, শ্রী কোরী প্রোদ চঘটোোধযোয়।
189.1.(20) (M) োংফধষনো, ফোঘগযোট োোঈঘন্ঢন  মফরোঘয়ত মোঘন পোোঈঘন্ঢন ২৪ মঘেম্বয ২০০৫। কত ২
189.1.(21) (S) ীদ ভুতিঘমোেো োধযোক মভোয়োঘেভ মোঘন স্মৃতত ৫ভ তিঘকট টু ণষোঘভন্ট তফশ্ব ভোতৃ বোলো তদফ
এফোং স্বোধীনতো  জোতীয় তদফ ২০০১ স্মযতণকো, ফোঘগযোট: মরখক কতৃষ ক প্রকোতত, ২০০১; ৪থষ
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োংখযো ২০০০।
189.1.(22) (S) োঈঘন্ল, মক.এভ. োআরোভ মযোড, ২০০১-২০০২।
189.1.(23) (M) প্রতযোো, ফোঘগযোট োঈৎফ ২০০৩, ফোঘগয োট: ফোঘগয োট পোোঈঘন্ঢন, ২০০৩।
189.1.(24) (S) কন্ঠস্বয স্বণষ দক ২০০৪, ফোঘগয োট: কন্ঠস্বয োততয োংস্কৃ ততক  ভোজকরযোণ োংদ, ২০০৪।
কত ৫
189.1.(25) শুকতোযো, স্কু ঘরয ুফণষজয়ভত্মী োঈরÿÿ তফঘল োংফোদ, মন্ট র োোআ স্কু র, ফোঘগযোট।
P=Periodical ( তৈকো), S=Souvenir ( স্মযতণকো), M=Magazine ( ফোতলষকী), R=Report ( তযঘোটষ),
NP=Newspaper (তৈকো)
189.1.(26) স্বগষযোজয: মরোফুতনয়ো ধভষরস্নী, মভোোংরোঘোটষ, ফোঘগযোট, ২০০৯।
189.1.(27) মরো: তফজয় তদফ প্রকোনো, ফোোংরোঘদ ছোৈ োআোঈতনয়ন, ফোঘগযোট োখো।
189.1.(28) কন্ঠস্বয স্বচষদক-২০০৪, কন্ঠস্বয োততয োোংস্কৃ ততক  ভোজকরযোণ োংদ পতকযোট, ফোঘগযোট।

189.2 Bandarban
189.2.(1) এ.এ. প্র’ (ম্পোতদত), ভোযভো বোলোয প্রথভ োঠ, ফোদযফোন, স্থোনীয় যকোয তযলদ, োঈজোতীয়
োোংস্কৃ ততক োআনতস্টটিোঈট, ফোদযফোন, ১৯৯৭।
189.2.(2) এ.এ. প্র’ ( ম্পোতদত), োঈজোতীয় োংগীত ুতত্মকো তৃ তীয় খ- তঞ্চঙ্গ্যোগোন-এক, োঈজোতীয়
োোংস্কৃ ততক োআনতস্ট., ফোদযফোন, ১৯৯৭।
189.2.(3)
189.2.(4) মজরো প্রোন, তচৈ ফোদযফন, ১৯৯৭।
189.2.(5) ভভতোজ োঈতিন োঅভদ, তগতযনতদনী োঅরী কদভ, ঢোকো: প্রোভত্ম প্রকোন, ২০০৮।
189.2.(6) মভোোম্মদ োআকফোর  োনযোনয ( ম্পোতদত), নোোআÿ্মোংছতি োঈঘজরো ( োফষতয ফোদযফন মজরো),
োঈঘজরো তযলদ ফোদযফোন, ১৯৮৯।
189.2.(7) (P) তচম্বুক (োফষতয োঞ্চঘরয ভুখৈ), প্রথভ ফলষ, োংখযো: ১, ৪-৬, ৮, ১০-১১, ১৫-, ১৭-১৯, ২২, ২৩,
২৪, ২৬-২৭, ২০০৫-২০০৭; োংখযো : ২৯, ভোচষ ২০০৮; োংখযো: ৩০, এতপ্রর ২০০৮; োংখযো: ৩১ মভ,
২০০৮; োংখযো: ৩২ জুন-জুরোোআ ২০০৮।
189.2.(8)
189.2.(9) Hillsede Resort, Bandarban.
189.2.(10) (S) প্রোতি, ফোদযফোন োঈন্নয়ন স্মোযক, ফোদযফোন: োফষতয মজরো, ২০০১।
189.2.(11) োঈচনু (ম্পো.), োোংগু, ফলষ: ছয়, োংখযো: এক, োঈজোতীয় োোংস্কৃ ততক োআন্পটিটিোঈট, ফোদযফন।
189.2.(12) মভোোম্মদ োআকফোর, নোোআÿ্মোংছতিয োআততো  োঈন্নয়ন, ঢোকো: প্রোভত্ম প্রকোন, ২০১২।
189.3 Barguna
189.3.(1) মভোোঃ োঅভীয মোঘন োঅখদ ( ম্পো.), ফযগুনো মজরোয নূতন বূ ঘগোর  তযঘফ তযতচতত, ফযগুনো,
মভোষ মকোযোন ভতঞ্জর রোোআঘেযী, তোতযখ মনোআ।
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189.3.(2) স্বন কুভোয যকোয (ম্পো.) ফযগুনো মজরোয োআততো, ফযগুনো: ফযগুনো করযোণ ট্রোস্ট, ২০১০।
189.3.(3) (P) ত্রদতনক ত্রকত োংফোদ, ১২ োঘটোফয, ২০০৬।
189.3.(4) (P) োথযঘোটো ফোতষ ো, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, ২০ ভোচষ, ২০০১
189.3.(5) (S) নরী চযকগোতছয়ো এততভ ভতঞ্জর ত. ভোদযোো, ফযগুনো, ুণষতভরনী, ২০০৬।
189.3.(6) (L) োআতর োঅরী, তনঝষ য, োথযঘোটো (ফযগুনো), মরখক, ২০০৩
189.3.(7) (L) োআতর োঅরী খোাঁন, দূগষভ, োথযঘোটো (ফযগুনো), মরখক, ২০০৩
189.3.(8) গণঘমোগোঘমোগ োতধদিয (তথয ভন্ত্রণোরয়), মজরো োঈন্নয়ন তযিভো, ২০০১-২০০৫, ফযগুনো।
189.3.(9) এএভ যতপকুর োআরোভ, মভোতভঘনয ছন্ঘফঘ স্বোথষোন্ধ মফোইভোন, ফযগুনো: এোআচ.এভ. োঅরভগীয, ১৯৯৮।
189.3.(10) তচত্তযঞ্জন ীর, ফযগুনো মজরোয োআততো, ফযগুনো: ফযগুনো করযোণ ট্রোস্ট, ২০১০। ২ কত
189.3.(11) এযোডঘবোঘকট মভো. নূযম্নর োআরোভ, স্বোধীনতো তু তভ মফাঁঘচ থোঘক, ঢোকো: তভজোন োফতরোষ ২০১১।
189.3.(12) এযোডঘবোঘকট মভো: নূযম্নর োআরোভ, প্রপ তফচু য  োঅচযণ, ঢোকো: তভজোন োফতরোষ ২০১১।
189.3.(13) এযোডঘবোঘকট মভো: নূযম্নর োআরোভ, ভুঘখোঘয োঅিোঘর, ঢোকো: তভজোন োফতরোষ, ২০১১।
189.3.(14) এযোডঘবোঘকট মভো: নূযম্নর োআরোভ, োথয ঘোটোয ভোজ তচৈ, ঢোকো: তভজোন োফতরোষ, ২০১১।
189.3.(15) তফজ্ঞোন তৈকো, নতু ঘনয ন্ধোঘন, ২০০৮, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখ্রো, োনুতন্ধতনু চি, োথযঘোট োখোয
তফজ্ঞোন প্রকোনো।
189.3.(16) প্রততঘরোত, ফগুিো: ত্রফোখী প্রকোনো, ১৪১৯।
189.4 Barisal
189.4.(1) োঅতজজুর ক ফোন্নো, ফতযোঘর োআরোভ, ঢোকোোঃ োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন, ফোোংরোঘদ, ১৯৯৪।
189.4.(2) কভর মচৌধুযী (ম্পোতদত), ফৃত্তয ফোকযগঘঞ্জয োআততো, মযোতনী কুভোয মন, ফোকরো, োইশ্বযচন্দ্র গুি,
ফতযোঘরয তফফযণ, মখোোর চন্দ্র যোয়, ফোকযগঘঞ্জয োআততো, করোকোতো: মদজ োফতরতোং, ২০০২।
189.4.(3) টি. এভ. জোরোর োঈতিন, ঐততযফোী ফতযোর, ফতযোর: মভো. োঘনয়োজ, ১৯৯৬।
189.4.(4) ভোইদুর োোন ( ম্পো.), ভুতিমুঘে ফতযোর: প্রতযÿদী  োোংগ্রণকোযীয তফফযণ, ঢোকো: ভোরো
েোদোষ, ২০০৩।
189.4.(5) মভজয মজনোঘযর ( োফ) এভ.এ রততপ, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটিয়োয ফোখযগঞ্জ, (ফতযোর, মবোরো,
তঘযোজুয,  ঝোরকোঠি মজরোয তফফযণ), ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী ভুরণোরয়, ১৯৮৪। ২ কত
189.4.(6) মভোোম্মদ োোআপোঈতিন ( ম্পোতদত), ফোঘকযগঞ্জ মজরোয োআততো, ফোঘকযগঞ্জ: মজরো প্রোন, ১৯৮২,
১৯৯০। ২ কত
189.4.(7) তযোজোঈিীন োঅঘভদ, ফতযোর তফবোঘগয োআততো, ফতযোর: বোস্কয প্রকোনী, ২০০৩। কত ২
189.4.(8) ীযোরোর দোগুি, স্বোধীনতো োংগ্রোঘভ ফতযোর, করকোতো: োততয োংদ, ১৯৯৭।
189.4.(9) হুভোয়ুন যভোন, ফতযোঘরয মরোককোতনী, ঢোকো: নোতগষ প্রকোনী, ২০০০।
189.4.(10) তভু োতধকোযী, একটি গণতযোয োপ্রকোতত দতরর, (কোঠিযো, োগগরঝোিো, ফতযোর), ঢোকোোঃ ফষতো
তপ্রন্টোষ, ২০০৯।
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189.4.(11) Md. Habibur Rashid, Bangladesh District Gazetteers Bakerganj, Dacca: Bangladesh
Government Press, 1980. (Photo Copy – 2 copies)
189.4.(12) Mojaharul Huq, Final Report on the Revisional Survey and Settlement Operations in the
District of Bakarganj, 1940-42 & 1945-52, Dacca: East Pakistan Govt. Press, 1957.
189.4.(13) Beveridge, H., The District of Bakarganj, Its History and Statistics, London: Trubner &
Co. 1876. Copies 3+2=5
189.4.(14) (G) েজঘভোন কঘরজ ফতযোর, ১৯৮৪।
189.4.(15) (S) েজঘভোন তফদযোরয়, তফোতলষকী, ১৯৮৪।
189.4.(16) (S) তফতকযণ, দোথষতফদযো তফবোগ, যকোযী তফএর কঘরজ, ফতযোর, ২০০৫।
189.4.(17) তোংকয চিফতী, ফতযোঘরয োংফোদ  োভতযকৈ, ফোোংরো একোঘডভী, ঢোকো, ২০০১।
189.4.(18) (S) েোোঈন কম্পোোঈন্ঢ ফতযোর, প্রততকো ফলষূততষ োংখযো।
189.4.(19) (P) োঅগুনভুখো, ফোআৈ ৩৯, দয মযোড, ফতযোর, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, ২০০৫।
189.4.(20) (P) কোরঘরোত, ফোনোযীোিো, ফতযোর, ফলষ: ৪, োংখযো: ২৩, ২০০৫।
189.4.(21) (S) হৃদযতো, এোআচ.এ.টি.টি.োঅোআ, ফতযোর, ২০০১।
189.4.(22) (S) ফযোঘো, যকোতয তফ.এভ. কঘরজ, ফতযোর, োংখযো: ২, ২০০৫।
189.4.(23) (P) মকি, মকি োততয, োংদ, ফতযোর, ফলষ: ১৩, োংখযো: ১৪, ২০০৭।
189.4.(24) োনুুযম্নর োঅরভ ভন্টু, ফতযোর ভুতিমুঘেয দঘয োদঘয, ফতযোর: োতদকো োভুর নোোয, ২০০৩।
189.4.(25) (S) ীদ োঅব্দুয যফ মযতনয়োফোত মটক্সটোোআর োআতঞ্জতনয়োতযোং কঘরজ, ফতযোর, ১ভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী
স্মযতণকো, ২০১২।
189.4.(26) (S) যকোতয তফএভ কঘরজ, ফতযোর, নফীফ ফযণ  কৃ তী তÿ্োথী োংফধষনো ২০০৮।
189.4.(27) (S) তফজ্ঞোন িো, ফতযোর কঘরজ, ১৯৮৬।
189.4.(28) (S) তদোযী, পজরুর ক কঘরজ ফোতলষকী, মভ ১৯৬৩; ৩য় ফলষ, ১৯৫৮।
189.4.(29) (S) তাঁতি তফলষ স্মযতণকো, যভতুয ভোধযতভক তফদযোরয়, ফতযোর, ২০০৬।
189.4.(30) (S) প্রতযোো, ফতযোর যকোতয ভতরো কঘরজ, ফতযোর, ২০০৭-২০০৮।
189.4.(31) (S) তভোর, যকোতয ফতযোর কঘরজ, কঘরজ ফোতলষকী ২০০৭।
189.4.(32) (S) নূয দষন, নূতযয়ো ভোধযতভক তফদযোরয়, ফতযোর, ২০০৬।
189.4.(33) নোযী-োংফোদকভী, ২০০৫, ভযো-রোোআন তভতডয়ো মন্টোয, ফতযোর।
189.4.(34) ফোতলষকী ১৯৯৪, ফতযোর: েজঘভোন তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ, ১৯৯৪।
189.4.(35) (LM) জীফনোনদ, ৪থষ ফলষ, ৭ভ োংখযো, ভোচষ, ১৯৯৬।
189.4.(36) তু তনদো, োঅযনযক, ফলষ: ৬, োংখযো: ১১, ২০০৫।
189.4.(37) োআোক োঅরী খদকোয (ম্পো.), েজঘভোন কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৯৪।
189.4.(38) কতফ  কতফতো জোতীয় কতফতো তযলদ, ফতযোর োখো, এতপ্রর, ২০০৬।
189.4.(39) জীফনোনদ কতফতো ৈ: ৫ভ ফলষ, ১৩তভ োংখযো, ১৯৯৭।
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189.4.(40) চতু দষ  প্রততষ্ঠো ফোতলষকী স্মযতণকো, ২০০৭, নতু ন ভুখ োততয োংস্কৃ তত তযলদ ফোনোযী োতো, ফতযোর।
189.4.(41) চতু দষ  প্রততষ্ঠো ফোতলষকী স্মযতণকো, ২০০১, নতু ন ভুখ োততয োংস্কৃ তত তযলদ ফোনোযী োতো, ফতযোর।
189.4.(42) প্রততচ্ছতফ, ভোজতফজ্ঞোন, তফবোগ মন, ২০০৬-২০০৭, যকোযী েজঘভোন কঘরজ, ফতযোর।
189.4.(43) েজঘভোন কঘরজ ফোতলষকী ২০১১-২০১২, যকোযী েজঘভোন কঘরজ, ফতযোর।
189.4.(44) ভতপদুর ক, ভুতিমুঘেয প্রতযÿদী বোলয, ১ভ ফষ, ( ফতযোর, যোজফোিী  পতযদুয), ভুতিমুে
জোদুঘয, ঢোকো, জুন ২০১২।
189.4.(45) তযোজ োঈতিন োঅঘভদ, বোলো োঅঘদোরঘন ফতযোর, ঢোকো: ফৃত্তয কোঘকযগঞ্জ-টু য়োখোরী তভতত,
১৯৮৯।
189.4.(46) ফঘনষ ফতযোর, ঐততঘযয রীরোবু তভ ফতযোর।
189.5 Bhola
189.5.(1) োঈঘজরো োঈন্নয়ন মপ্রোপোোআর, জুরোোআ ২০০৫, মবোরো, দয োঈঘজরো, মবোরো: োঈঘজরো প্রোন, ২০০৫।
২ কত
189.5.(2) কোরোভ পঘয়জী, মবোরো: মজরোয ভুতিমুঘেয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮। ২ কত
189.5.(3) মফগভ যন োঅযো মচৌধুযী ( যম্ননু), মবোরোয় ৩তদন, মভোোম্মদুয ( ঢোকো): তোতভয়ো নূয তোন্নী,
২০০৪।
189.5.(4) ভোপু জুয যভোন, মবোরো িীঘয োননয ভুতিমুে, ঢোকো: োততয প্রকো, ২০০৯।
189.5.(5) মভোত্মপো োযম্নন, তরভোটিয মদ মবোরো, ঢোকো: মৌতখন প্রকোনী, ২০০২। ২ কত
189.5.(6) (প্রঘপয) মভোোম্মদ মোঘন মচভধুযী, মবোরো মজরোয োআততো, মবোরো: খোতরদ ভোভুদ জুঘয়র, ২০০১।
৩ কত
189.5.(7) এ.োঅোআ. োভীভ (ম্পো.), ছোিৈ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০০।
189.5.(8) মফতু য়ো, ভুতিঘমোেো তÿ্োতফদ োরোোঈতিন োঅভোদ স্মযন োংখযো, রোরঘভোন পোোঈঘন্ঢন ফোোংরোঘদ,
২০০৮।
189.6 Bogra
189.6.(1) োআকফোর কতফয মরভন, মোনোতরোয োআততো, মোনোতরো ( ফগুিো): মভো. োযম্ননয যীদ, ২০০৩। ২
কত
189.6.(2) োআফঘন ভতপজ মতন্ড, ভোস্থোঘনয োআততো (৩য় খ-), ফগুিো: োঅফু ুতপয়োন খোন কতচ, ১৪০১।
189.6.(3) এভ. ততফফুয যভোন, ভোস্থোন গঘিয োআততো  ুরতোঘনয জীফনী, মগোকুর (ফগুিো): এভ. োঘজদুয
যভোন (োজু), ১৯৯৮। কত ৩
189.6.(4) কোজী মভোোম্মদ তভঘছয, ফগুিোয োআততকোতনী (োতীত  ফতষ ভোন), ফগুিো: গ্রন্থগোয, ১৯৫৭। পঘটোকত
189.6.(5) কোজী মভোোম্মদ তভঘছয, ফগুিোয োআততকোতনী, (ফৃত্তয ফগুিো মজরোয োআততো), ঢোকো: গততধোযো,
২০০৭ (প্রথভ গ্রকো ১৯৫৭)। ২ কত
189.6.(6) ছোোআপু র ফোযী ডোফরু, মযুঘযয োআততো, ফগুিো: োঅতযপ মযভোন, ১৯৯৭।
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189.6.(7) মজরো প্রোন, মটতরঘপোন গোোআড, ফগুিো, জুরোোআ, ২০০৬।
189.6.(8) তজ. এভ. োযম্নন (ম্পো.), স্মৃততঘত জরঘি টু টো, (জীফনচতযৈভোরো, ফগুিো: কোযম্নরস্নী, ১৯৯১।
189.6.(9) ততফফুয যভোন, মফহুরোয ফোয ঘঘযয োআততো, মগোকুর, ( ফগুিো), এভ. োঘজদুয যভোন ( োজু),
১৯৯৯।
২ কত
189.6.(10) পজরুর কযীভ, ভোস্থোন গঘিয োঈকথো, ঢোকো: োননযো, ২০০৯। ২ কত
189.6.(11) তেঘগতডয়োয এভ ভোঘদ মচৌধুযী, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটিয়োয ফগুিো, ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী
ভুরণোরয়, ১৯৮৯। ২ কত

189.6.(12) (োধযÿ) মভো. োঅব্দুর জতরর  োনযোনয ( ম্পো.), ীযফ োআোঈতনয়ঘনয োআততকথো, ীযফ: ম্পোদনো
তযলদ, ২০০৬।
189.6.(13) (োধযÿ) ভুম্মদ মযোত্মভ োঅরী, মযুঘযয োআততো ( োতীত  ফতষ ভোন), মযুয ( ফগুিো): তভঘ
োনতজদো োঅখতোয োঅরী, ১৯৯৯। ২ কত
189.6.(14) মভো. োঅব্দুর ভোন্নোন ( ম্পো.), মজরো োঈন্নয়ন তযিভো ২০০১-২০০৫, ফগুিো, ঢোকো: তথয ভন্ত্রণোরয়,
২০০৫।
189.6.(15) মভোোম্মদ জোতকয ুরতোন মোনো, োতযয়োকোতদয োআততফৃত্ত, ঢোকো: মভো. োআজোয োঈতিন, ২০০৪। ২ কত
189.6.(16) মভো. ভততয়োয যভোন, োতীঘতয ফগুিো, ঢোকো: মভঘফুফো ুরতোনো রূম্পো, ২০০৮।
189.6.(17) মভো. োঅব্দুর ভোন্নোন, োআততকথো মতন্ডফধষন, ফগুিো: এ.তফ.এভ. োঅফুর োঘভ তততো, ২০০৮।
189.6.(18) মভোত্মপো োঅরী, ু-্যনগয, (জনশ্রম্নতত, তকোংফদভত্মী  োআততোঘয োঅঘরোঘক), ফগুিো: োঊতিক ফগুিো,
২০০৭।
৩ কত
189.6.(19) মভোত্মপো োঅরী, ুন্ড: একটি প্রোচীন জনঘদয োআততফৃত্ত, ফগুিো: োঊতিক, ২০০৯।
189.6.(20) মতরনো তোঈরী, ফগুিো মজরোয ভুতিমুঘেয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৯।
189.6.(21) Bengal District Gazetteer B Vol. Bagra District Statistics 1900-1901 to 1910-1911,
Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913.
189.6.(22) Bengal District Gazetteers B Vol Bogra District 1921-22 to 1930-31, 1911-12 to 1920-21.

189.6.(23) Bogra District Gazeticers, Statistics 1901-02, Calcutta: The Bengal Secretariat Book
Depot 1905.
189.6.(24) D. Mac Pherson, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Districts
of Pabna and Bogra for the Years 1920 to 1929, Calcutta, Bengal Secretariat Book
Depot, 1930.
189.6.(25) District Census Report, Bogra, 1974, Dacca: Bangladesh Burean of Statistics, 1979.
189.6.(26) District Census Report: Bogra, 1961.
189.6.(27) JN Gupta, Gazetteers of the District of Bagra. Allahabad: Pioneer Press, 1910. 3 Copies
189.6.(28) K.G.M. Lutful Bari, Bangladesh District Gazetters Bogra, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1979. ২ কত
189.6.(29) (S) তফকো োততয  োোংস্কৃ ততক োংগঠন, োভত্মোোয, ফগুিো, স্বোধীনতো তদফ োংখযো, ১৯৮৫।
189.6.(30) (S) তরফলষ তযিভো, মজরোপ্রোন, ফগুিো, ২০০০।
189.6.(31) (S) যোভর বটোচোঘমষয নোটযজীফঘনয ৫০ ফলষূততষ , ফগুিো নোটযদর, ২০০২।
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189.6.(32) (S) নজযম্নর মভরো ২০০৪, ফগুিো, ৃতি ুঘখয োঈরস্নোঘ
189.6.(33) (S) ফগুিো তজরো স্কু র প্রততষ্ঠোয ১৫০তভ জয়ভত্মী োঈৎফ (১৮৫৩-২০০৩), ২০০৫। ২কত
189.6.(34) (S) োংগ্রোভ, ফগুিো: োততয োংকরন, তোতযখ মনোআ।
189.6.(35) (S) নফতনতভষত দুষচোাঁতচয়ো থোনো তযলদ তভরনোয়তঘন োঈঘিোধন, ১৯৯৭।
189.6.(36) (S) ফগুিো মজরো এযোডঘবোঘকট ফোয তভতত ১০০ ফলষ ূততষ োঈৎফ, ১৯৯২। কত ২
189.6.(37) (S) ঘম্মরন ১৯৯৮: োঈদীচী ফগুিো মজরো োংদ, ২০০০।
189.6.(38) (S) যীভ মচৌধুযীয খোভবূ ততষ ডকুঘভন্ট
189.6.(39) (S) ভন্বয় োততয-োংস্কৃ তত োংদ, ফগুিো-এয প্রততষ্ঠো ফোতলষকী োংখযো ১৯৯৯ ( োতকভ োংঘ োোঈজ,
ভতত ভতজদ মরন, মোঈজগোিী ফগুিো-৫৮০০)।
189.6.(40) (S) একুঘয োংকরন ম্পোদক োঅতজজোয যভোন তোজ, জোতীয় কতফতো তযলদ, ফগুিো মজরো োখো
189.6.(41) 189.6 (C-13) ভতরস্নকো, ম্পোদকু োঅতজজোয যভোন তোজ, ১৯তভ ফলষ, ৩৩তভ োংকরন ২১তভ ফলষ,
৩৬তভ োংখযো, ২০০৭।
189.6.(42) (S) Apex Club of Bangladesh, Mahasthan Apex-1992
189.6.(43) (L) 189.6 (C-15) কযোন্টনঘভন্ট োফতরক স্কু র, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০২।
189.6.(44) (প্রঘপয) মভোোঃ নজযম্নর োআরোভ মচৌধুযী, স্মোযক গ্রন্থ, ফগুিো: যকোতয োঅতজজুর ক কঘরজ, ২০১১।
189.6.(45) Md. Mosharraf Hossain, Mahasthan Anecdote to History, Dhaka: Dibyaprakash, 2006.
189.6.(46) মভো: োতদকুর োআরোভ তোফ, নÿৈ মভরো, ূন্ডফধষন োততয করযোণ তযলদ, ফগুিো, ২০০৬, ২০০৭।
189.6.(47) খদকোয োঅব্দুয যীদ, ফগুিোয োআরোভ, ঢোকো: ভদীনো োফতরঘকন, ২০০২
189.6.(48) োতভদুর মোঘন তোঘযক ফীয তফিভ, মযোড-টু -ফগুিো ১৯৭১, ঢোকো: মযোঘদরো প্রকোনী, ২০০৯।
189.6.(49) মোনোতরো োোআরট োঈচ্চ তফদযোরয় প্রোিন ছোৈ তভতত, তঘলষ মোনোতরো োোআরট োঈচ্চ তফদযোরয়,
২০০৮।
189.6.(50) (S) রÿৈ মভরো তফঘল মিোিৈ, ূন্ডফধনষ োততয করযোণ তযলদ, ফগুিো, ২০০৮।
189.6.(51) (S) যকোতয োঅতমফুর ক কঘরজ, ফগুিো, তডতজততিয়ো, ২০০৯। কত ২
189.6.(52) (S) ফগুিো মরখক চি, তৃ তীয় ফলষূততষ োঈৎফ স্মযণীকো ১৯৯১।
189.6.(53) (S) ীদ প্রপু রস্নো চোকী স্মৃতত োংদ, ফগুিো, ীদ প্রপু রস্ন চোকীয ১০৮তভ জন্ ফোতলষকী োঈৎফ
স্মযণীকো ১৯৯৬।
189.6.(54) (S) ফোোংরোঘদ কতফতো ক্লোফ, ফগুিো, স্পষ, ২০০০।
189.6.(55) (S) ৮ভ মশ্রণীয ভূরযোয়ন ভীÿ্োয ভতন্বত পরোপর, ফগুিো মজরো ২০০৪।
189.6.(56) (M) এ  এ োযভযোন মভোআনোয কঘরজ, ফগুিো, ফোতলষকী/২০১১, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭।
189.6.(57) (M) োভত্মোোয যকোযী কঘরজ, ফগুিো, তন্ধ কঘরজ ফোতলষকী ২০০৮।
189.6.(58) (M) োভত্মোোয কঘরজ তযচোরনো তযলদ, োভত্মোোয কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৮৫।
189.6.(59) (M) প্রফো, ফগুিো োঅতমমুর ক ভোতফদযোরম ফোতলষকী, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৮০-১৯৯০।
189.6.(60) (M) ভনীলো, যকোতয ভুতজফুয যভোন ভতরো কঘরজ, ফগুিো, ২০০২।
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189.6.(61) (M) Apex Club of Bogra, 17th National Convention 16th ceremony, 1988.
189.6.(62) (M) ফগুিো মজরো তযলদ, ফোোংরোঘদ োআততো তযলদ িোদ ফোতলষকী, ১৯৭৯।
189.6.(63) (M) ফগুিো মজরো এযোডঘবোঘকট ফোয তভতত, োতনফোণষ ২০০২।
189.6.(64) (M) ফগুিো মজরো এযোডঘবোঘকট ফোয তভতত, ২০০৩ োঘরয ফোতলষক প্রততঘফদন  োতডট প্রততঘফদন।
কত ২
189.6.(65) (M) ফগুিো যকোয কতৃষ ক গঠিত ফহুবোলী োটষতরত একোঘডভী প্রততঘফদন, ১৯৮৪।
189.6.(66) (M) োআতঞ্জতনয়োষ োআনতস্টটিোঈটন, ফগুিো, ৮ভ ফোতলষক ঘম্মরন ১৯৯৬।
189.6.(67) (M) ফোোংরোঘদ মভতডকযোর এঘোতঘয়ন, ফগুিো, যোজোী তফবোগীয় ঘম্মরন ২০০৪।
189.6.(68) (S) তদোযী তনতদোযো পতকয োঈতিন স্কু র  কঘরজ, ফগুিো, ২০০০।
189.6.(69) (S) োঅভডষ ুতর ফযোটোতরয়ন োফতরক স্কু র  কঘরজ, ফগুিো, ুনতভষরনী  ২০ ফছয ূততষ োঈৎফ ৭৮ নঘবম্বয ২০০৫। কত ২
189.6.(70) (M) প্রফো, যকোযী োঅতমমুর ক তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ফোতলষকী ১৯৯৬। কত ২
189.6.(71) (M) োঈঘন্ল, ফগুিো তজরো স্কু র ফোতলষকী ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯২-৯৩, ২০০৮।
189.6.(72) (M) ফগুিো তরঘটকতনক োআন্পটিটিোঈট, ফোতলষকী ২০০৩, ২০০৭।
189.6.(73) োঅভডষ ুতর ফযোটোতরয়ন োফতরক স্কু র  কঘরজ, ফগুিো ফোতলষকী ২০০৬।
189.6.(74) (M) মোোোআটি পয মোোর োতবষ  (এএএ) ফোতলষক প্রততঘফদন ২০০১।
189.6.(75) (S) ফগুিো তজরো স্কু র, প্রততষ্ঠোয ১৫০তভ জয়ভত্মী োঈৎফ ২০০৫।
189.6.(76) (P) োফয, জ্বঘর ঠোয তদনগুঘরো ফগুিোয ভুতিমুে ২০০০, োংখযো ১৩১।
189.6.(77) (P) ভোতক নতু ন, ফিঘগোরো, ফগুিো।
189.6.(78) (S) পোযোআস্ট োআরোভী রোোআপ োআন্পুঘযন্প মকোম্পোনী তর:, মজোনোর োতপ, ফগুিো, োঅঞ্চতরক ঘম্মরন স্মযক
২০০১।
189.6.(79) (S) মজরো প্রোন, ফগুিো, ভুি প্রোঘণয োঅবো তফজয় তদফ ২০০৭।
189.6.(80) (M) ছোয়োফীতত চঘর এঘো, মজরো প্রোন, ফগুিো।
189.6.(81) (M) Md. Abu Bakar Siddique, 3rd year Hons, Intership Paper (VIII) Report on the state
Orphanage, Bogra 1968-69.
189.6.(82) (M) গণ োঈন্নয়ন গ্রন্থোগোয, ফগুিো, তশু তচৈোোংকন প্রদষনী ২০০৩।
189.6.(83) (M) ফগুিো তজরো স্কু র, তজরো স্কু র ফোতলষকী ১৯৮৯-৮৮, ১৯৮৪-৮৫।
189.6.(84) (M) দষন, ১ভ ফগুিো মজরো মযোবোয জুট, তফশ্বতযঘফ োংযÿমণ মযোবোতযোং ১৯৯৯।
189.6.(85) (S) রূোরী ফযোোংক কভষচোযী োংঘ োঅঞ্চতরক তযলদ, ফগুিো, স্মযতণকো স্বোধীনতো তদফ, ১৯৯১।
189.6.(86) (S) গোিীয তফজ্ঞোন  প্রমুতি িো োঈদমোন কতভটি ফগুিো মজরো, িোদ জোতীয় তফজ্ঞোন  প্রমুতি িো
স্মযতণকো ১৯৮১।
189.6.(87) (S) োঅভোয োঈত্তযোতধকোয, ২য় ফলষ, ১ভ োংখযো, ফগুিো, জোনু-ভোচষ ২০০৮।
189.6.(88) (S) প্রবোতকতর, প্রবোতকতর োততয তযলদ (প্রত্মোতফত) ফগুিো, ভোন তফজয় তদফ  োইদুর োঅমো
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স্মযঘণ ২০০৭।
189.6.(89) (S) োঈন্ুর মরোগোত, োঅযফী  োআরোতভক স্টোতডজ তফযীত ছোৈ োংদ ১৯৯৯-২০০০, যকোযী
োঅতমমুর ক তফশ্বতফদযোরয়, ফুগোি।
189.6.(90) (S) নকীফ, স্মযতণকো ২০০৪, জোতভয়ো োঅযোতফয়ো োভুর োঈরুভ তনতদযো(কোযফোরো ভোদযোো) ফগুিো।
189.6.(91) (S) োাঁটতরত প্রফো, ১৯৮৬, জোতীয় ফহুবোলী ভোটতরত প্রতÿণ  গঘফলণো একোঘভঢ ফগুিো, প্রতÿণ
কযোঘরন্ঢোয ২০০০-১৯৯৬।
189.6.(92) (S) জনতো ফযোোংক কভষচোযী তযলদ, ফগুিো, স্মযতণকো ১৯৯১।
189.6.(93) (S) োোআজীন টু যোয ১৯৯৭, ফগুিো মভতডঘকর কঘরজ, ফগুিো।
189.6.(94) (S) োতবঘলক, জনতো ফযোোংক এভস্নতযজ এযোঘতঘয়ন ফগুিো, ১৯৮৭-৮৯।
189.6.(95) (M) োঅর-মরোর ১৯৮৮, ১ভ ফলষ, নুজোফোদ োআরোতভক োঠোগোয।
189.6.(96) A.T.M. Altaf Hossain, Treinery of the Upazila officials on Admkstryative
Reorgrization, Deform, 1985, Runal Development Academy, Bogra, Bangladesh.
189.6.(97) এ.এভ. খরীরুয যভোন, ফগুিোয ীয পঘত োঅক্কোরী-োঅক্কোী (যো.), ফগুিো : মভৌ-প্রকোনী, ১৯৯৪।
189.6.(98) (S) তিফোচয োতঘতযয কঘরজ, প্রথভ ফলষ, ১ভ োংখযো োঠক ভোঘফ, িুয়ো, ফুিো, ২০০১।
189.6.(99) (S) মদোঈতি, ১ভ োংখযো, ১ভ ফলষ, ২০০৫, কতপন মকঘরোোিো, ফগুিো।
189.6.(100) (S) ু-্ু , ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০১, গোরোতট, ফগুিো।
189.6.(101) (S) দুযতত, স্বল্প তযঘয ফযোি োততযকভীঘদয কোগজ, ১৯৯৯, ভধুফন মযোড, ফগুিো।
189.6.(102) (S) োবীস্পো, ১ভ োংখযো, ২য় ফলষ; ফগুিো : একটি লোন্োতক োততয প্রকোনো, ভোটিতরী, ফগুিো,
২০০৩।
189.6.(103) (S) জরছো, মছোট কোগজ, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, ফগুিো: িূয়ো ভুতরভ ফুক তডঘো, ২০০১।
189.6.(104) (S) ব্দ, তল্প বোফনোয কোগজ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০৬, চোাঁদনী ফোজোয, ফগুিো।
189.6.(105) (S) তফপ্রতীক, দোতফোং ফলষ, োিোদ োংখযো, তফশ্ব তদফ োংখযো, ১৯৮৯, ফগুিো।
189.6.(106) (S) মযুয তড মজ োোআ স্কু র, ফতি তখো স্মযতনকো ২০০৫।
189.6.(107) (M) স্মৃতত যকোযী নোতয োঅখতোয কঘরজ, মোনোতরো, ফগুিো, কঘরজ ফোতলষকী, ২০০৩।
189.6.(108) (M) োঈত্তযণ ১৯৭৭-৭৮, মযুয কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৮১-৮২, ১৯৭৮-৭৯।
189.6.(109) (S) োশ্বত ফোোংরোয ভুর, ১৯৮৮, মযুয োততয চি।
189.6.(110) (S) তপঘয মদখো, ফলষূততষ োঈদমোন কতভটি ২০০০, ১৩২তভ ফলষূততষ , মযুয তড,মজ, োোআস্কু র,
ফগুিো।
189.6.(111) (M) জোগযণ, মযুয স্নোতক ভোতফদযোরয়, ফগুিো, ১৯৯২-৯৩, ৮৬-৮৭, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৪১৯৯৫।
189.6.(112) (S) োযদ োঘষয, োযদীয় োংকরন ৯ভ োংখযো, ২০০৬, োিোতক োঈল্টযোঞ্চর ফোতষ ো, মযুয, ফগুিো।
189.6.(113) (S) ভোতক ফগুিো, মঘেম্বয ২০০১, ফৃদোফনোিো, ফগুিো।
189.6.(114) (S) তফশ্বনফীয (ো:) কভষজীফঘনয কঘয়ক দপো, তযোত কতভটি, মযুয, ফগুিো।
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189.6.(115) (S) করঘভয মছোাঁয়ো, োঅঘরোতকত োংখযো, ২০০৫, মরখক োংঘ, দুচোাঁতচয়ো, ফগুিো।
189.6.(116) (M) তনঝষ য, ফগুিো যকোযী ভুতজফয যভোন ভতরো কঘরজ, ফোতলষকী, ১৯৯৫।
189.6.(117) (S) তযোত স্মযতণকো, তযোত কতভটি, মযুয, ফগুিো।
189.6.(118) (S) জনতোয োংগ্রোভ, ভোন স্বোধীনতো তদফ োংকরন ২০০৫, মযুয, ফগুিো।
189.6.(119) (R) এডোফ োনুোংগঠন, ফগুিো, ফোতলষক প্রততঘফদন ১৯৯৮-৯৯।
189.6.(120) (R) জীফ োংঘ, তফফোটি, ফগুিো, ১৯তভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী তফঘল স্মযতণকো, ২০০৩।
189.6.(121) (S) কভরকতর, ২০০২, তজয়ো তশু তকঘোয োংগঠন, ফগুিো মজরো োখো।
189.6.(122) (R) গণ োঈন্নয়ন গ্রন্থোগোয, ফগুিো, তকো  তফঘনোদঘনয ভোধযঘভ তশুয প্রততবো তফকো ফোতলষক
প্রততঘফদন ২০০৩-২০০৪।
189.6.(123) (M) টিএভএএ ফোতষ ো ৯ভ োংখযো ২০০৪, মঠঙ্গ্োভোযী ভতরো ফুজ োংঘ, মগোকুর, ফগুিো।
189.6.(124) (S) গোাঁঘয় তপঘয োঅয, ভুকুঘরয ফোোঈর মভরোয মগৌযঘফোজুর ১১ ফছয ২০০৪ তরদোফন-মবরুযোিো,
মনো তরো, ফগুিো।
189.6.(125) (S) প্রকল্প তযচোরক, ীদ তজয়োোঈয যভোন মভতডঘকর কঘরজ  োোতোর প্রকল্প, শুব োঈঘিোধন,
ীদ তজয়োোঈয যভোন মভতডঘকর কঘরজ  োোতোর ২০০৬।
189.6.(126) (S) োঈতভষ, স্বোধীনতো তদফ োংখযো ২০০২, ফোোংরোঘদ ভুতিঘমোেো োংদ, ফোোংরোঘদ ফযোোংক প্রততষ্ঠোতনক
কভোন্ঢ, ফগুিো।
189.6.(127) (S) ভতরস্নকো, ১৯তভ ফলষ, ৩৩তভ োংখযো, ২০০৫, পঘত োঅরী েীজ মযোড, ফগুিো, ৬ষ্ঠ ফলষ, ১৯
োংখযো।
189.6.(128) (S) প্রততঘরোত, ত্রফোখী প্রকোনী, ১৪১৩, োতভোথো, ফগুিো।
189.6.(129) (S) ফগুিো নোগতযক কতভটি, দূগষোদো ভুখোজী স্মযঘণ নোগতযক মোকবো ২০০৩।
189.6.(130) (S) ফগুিো তথঘয়টোয এয ২৩ ফছয প্রততষ্ঠো ফোতলষকী প্রকোনো ২০০৩।
189.6.(131) (S) স্বোধীনতো তচতকৎো তযলদ ফগুিো োখো, হৃদঘয় ফোোংরোঘদ জোতীয় মোক তদফ ২০০০।
189.6.(132) (S) তম্মতরত োোংস্কৃ ততক মজোট ফগুিো, োতবঘলক, ২০০১।
189.6.(133) (S) একোত্তঘযয স্নোতক দোরোর তনভূষর কতভটি ফগুিো মজরো োখো, জোোনোযো োআভোভ স্মোযক ফিৃতো
২০০৩।
189.6.(134) (S) তনগষ োঅঘরোতকত জীফনোনদ জন্তফলষ  প্রয়োন তদফ োঈদমোন লষদ, ফগুিো, কতফ
জীফনোনদ দো-এয জন্তফলষ তদফঘ ১৯৯৯।
189.6.(135) (S) ভততয়য মোঘন তরু স্মৃতত তযলদ, োভত্মোোয, ফগুিো, স্মযণ ৈ ৯ জুন ২০০০।
189.6.(136) (S) ফোোংরোঘদ ছোৈরীগ, ফগুিো, ফোোংরো োঅভোয জোতীয় মোক তদফ, ১৯৯৯।
189.6.(137) (S) ফগুিো নোগতযক োংস্কৃ তত তযলদ, এযোড: োঅফু মভোোম্মদ তপঘযোজ তভন্টু’য মোক বো ২০০৫।
189.6.(138) (S) োআোঈতডত স্কু র  কঘরঘজয প্রোথতভক তফদযোরয় োখো, ফগুিো, স্কু র তযতচতত ২০০৪।
189.6.(139) (S) োংিক তথঘয়টোয, ত্তয ফছয ূততষ োঈৎফ ২০০৪।
189.6.(140) (M) ফগুিো নোটযঘগোষ্ঠী, ৩২তভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী ২০০৪।
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189.6.(141) (P) তনগষ, ৪থষ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৮৯, ুরতোনগঞ্জ োিো, ফগুিো, ৩য় ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৮৮।
189.6.(142) (P) োরতক, তল্প  োতঘতযয কোগজ, ২য় ফলষ, ৩য় োংখযো ২০০২, ফগুিো, ৩য় ফলষ, ৪থষ োংখযো,
২০০৩।
189.6.(143) োধযোÿ (োফ:) মভো: োঅব্দুর জতরর, ীযফ োআোঈতনয়ঘনয োআততকথো, ফগুিো: ীযফ োআোঈতনয়ঘনয োআততকথো
ম্পকীত কতভটি ÿÿ তযলদ, ২০০৬।
189.6.(144) (R) মজরো োঈন্নয়ন তযিভো, ফগুিো ২০০১-২০০৫, গণঘমোগোঘমোগ োতধদিয, তথয ভন্ত্রণোরয়।
189.6.(145) (M) নোবোনো ততল্প মগোষ্ঠী ফগুিো, প্রথভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ১৯৯৪।
189.6.(146) ঘচতন, ২য় ফলষ, ২য় োংখযো, তল্প  োততয তফলয়ক মছোট কোগজ, চকূৈোুয, ফগুিো, ১৯৯৪।
189.6.(147) (P) তু তভ, কতফ  কতফতো তফলয়ক তৈকো, ২য় ফলষ, ২য় োংখযো, ১৯৯৩, ফগুিো: োগয ফুক তডঘো,
১৯৯৩।
189.6.(148) ফজরুর কতযভ ফোোয, কথো মভয়ো কর, ফগুিো: প্রততকোগজ, ২০০১।
189.6.(149) (P) োবীপ্সো, একটি োতনয়তভত োততয প্রকোনী, ভোটিডোরী, ফগুিো।
189.6.(150) (P) মপ্রÿÿত, ফগুিো মরখক, চি, ভোচষ ১৯৯১, তল্প োতঘতযয তৈকোয, ৪থষ ফলষ, ২য় োংখযো।
189.6.(151) (P) তৃ ণ, একটি োততয তনবষ য তৈকো, ৪থষ ফলষ, ২য় োংখযো, ২০০৪, ফগুিো।
189.6.(152) (P) জীফঘনয ডোক তদঘয় মোোআ, ভুত্মপো োঅর ভোভুন  তযফোয-তযজঘনয ১ভ ভৃতুযফোতলষকী োঈরÿÿ
স্মোযতণক প্রকোনী ২০০২, মগোদোয োিো, ফগুিো।
189.6.(153) (P) োইভোন, ফগুিো মরখক চঘিয ভুখৈ, ১৯৯০।
189.6.(154) (P) োরতক, তল্প  োতঘতযয কোগজ ৫ভ ফলষ, ৫ভ োংখযো, ২০০৫, ফগুিো।
189.6.(155) (P) োঈডু , প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, জোনুয়োযী, ২০০২, ূৈোুয, ফগুিো।
189.6.(156) (P) োঅফীয, োততয মগোষ্ঠী প্রকোনী-৩, ১৯৯৩, ফগুিো।
189.6.(157) (M) দষন, ফোোংরোঘদ ফযোোংক ক্লোফ, ফগুিো ফোতলষকী, ১৯৯১।
189.6.(158) (P) থ, ভুতিমুঘেয ভোন ীদ এফোং ত্রস্বযোচোয-তফঘযোধী োঅঘদোরঘন ীদঘদয স্মৃততয োঈঘিঘয
তনঘফতচত, ফগুিো।
189.6.(159) (P) তফলী, ফগুিো মথঘক প্রকোতত একটি মছোট তৈকো, চতু থষ ফলষ, ৫ভ োংখযো, ১৯৮৬, ফগুিো
মরখক মগোতষ্ঠ, কোটনোয োিো, ফগুিো, ২১ম মপেম্নয়োযী ১৯৮১, ১৯৮৩।
189.6.(160) (P) োঅত্ম প্রকো, ফগুিো মরখক মগোষ্ঠীয োতনয়তভত ভুখৈ, ১৯৮০, ফগুিো।
189.6.(161) (P) োয়ঘয একু, ২১ম মপেম্নয়োযী ১৯৮৯, কোযম্নরস্নী, ফগুিো।
189.6.(162) (M) োততিভ, জুরোোআ ১৯৯৩, ফোদুযতরো, ফগুিো।
189.6.(163) (M) মভোত্মপো োঅরী, োঈল্টো যথ গ্রোভ ফোোংরোয একটি োভোতকো োঅঘরকয, ফগুিো, োঊতত্মক প্রকোনী,
১৯৯১।
189.6.(164) (P) মরখো, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৮৯, ত্রক-োিো, ফগুিো।
189.6.(165) (P) তদ যোঘর তভোঈতজয়োভ এ- োযোতভোঈজঘভন্ট োকষ , ফগুিো, ফোোংরোঘদ মভ ১৯৯৮, ফগুিো।
189.6.(166) োঅয.তজ.মদফ, মগোোোআর োআরোতভয়ো োঈচ্চ তফদযোরঘয়য ভোনতচৈ, োআততো, ফগুিো।
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189.6.(167) (P) তফপ্রতীক, ২৬ ফলষ, ২৩ োংখযো, ১৯৯৩, িুয়ো, ভুতরভ ফুক তডঘো, ফগুিো।
189.6.(168) (P) স্বল্প ত্রদঘষয, োততয-োংস্কৃ তত  গঘফলনোয কোগজ, ২০০৫, ফগুিো।
189.6.(169) (S) Research Sourvenin 2010, Rural Development Academy, Bogra.
189.6.(170) (R) রস্নী োঈন্নয়ন একোঘডভী, ফগুিো, তযচোরনো মফোঘডষয ৪০তভ বোয কোমষৈ, ২০১১।
189.6.(171) Irrigation Management Programme, Munual, 1984, RDA, Bogra.
189.6.(172) J.N. Gupta, Bogra District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam, Allahabad:
Printed at the Pioneer Press, 1910.
189.6.(173) ড. ভুম্মদ োঅব্দু োত্তোয, ূফষ ফোোংরোয চদন ফোোআোয তোব্দীয োআততো, োতযয়োকোতদ, ফগুিো,
১৯৯৬।
189.6.(174) ফগুিো তজরো স্কু র, ১৫০তভ জয়ভত্মীয চোাঁদো োঅদোঘয়য যতদ।
189.6.(175) জয়ভত্মঘদফ, দুযতত-৯, ছোয়োঘদয প্রকোক, ২০১২, ফোদুযতরো, ফগুিো।
189.6.(176) জয়ভত্মঘদফ, দুযতত-৮, ছোয়োঘদয প্রকোক, ১৯৮৯, মচঘরোোিো, ফধুফন মযোড, ফগুিো।
189.6.(177) রস্নী োঈন্নয়ন একোঘডভী, ফগুিো, তযচোরনো মফোঘডষয ৪০তভ বোয কোমষফষ।, ২০১১।
189.6.(178) োইোন স্থোয়ী (ম্পো.), োতবজন, োআোঈনুছ স্নোজো, ফগুিো, োংখযো: ২য়, ফলষ: ২য়, োভয ২১ম গ্রন্থ মভরো,
২০১১।
189.6.(179) োঅতজজোয যভোন তোজ, ফগুিোয োততয, োংস্কৃ তত  োআততো ভৃে োভতয়কী ভতরস্নকো, ২১তভ ফলষ,
৩৬তভ োংখযো, ২০০৭।
189.6.(180) মতরভ মযজো মন্টু, নোটয, জঘরশ্বযীতরো, ফগুিো, োংখযো ৩, ২০০৯।
189.6.(181) মভো: োঅব্দুর ভোন্নোন, োআততকথো মৌন্ডফধষন, ফগুিো, ২০০৮।
189.6.(182) Tariq Ahmed & Md. Abdul Khaleque, Functioning of Upazila Porishad, Rural
Development Academy, Bogra.
189.6.(183) ফগুিো মজরোয োততয: োআততোঘয ধোযোিভ  ফগুিো মরখক চি, ফগুিো মরখক চি।
189.6.(184) ূণষতভরনী  ২০ ফছয ূততষ োঈৎফ, োঅভডষ ুতর ফযোটোতরয়ন োফতরক স্কু র  কঘরজ।
189.6.(185) প্রঘটো  োঠ তযকল্পনো, যকোযী োঅতমমুর ক কঘরজ, ফগুিো।
189.6.(186) Comprehensive Village Development Program move, Rural Development Academy,
Bogra, Annual Report, 2007-2008.
189.6.(187) (M) ফোতলষকী ২০০৭, ফগুিো কযোন্টনঘভন্ট মফোডষ োোআ স্কু র।
189.6.(188) ভুম্মদ ীদুরস্নোহ্, ফগুিো মজরোয োততয: োআততোঘয ধোযোিভ  ফগুিো মরখক চি, ফগুিো:
ফগুিো মরখক চি, ২০০৬।
189.6.(189) প্রফন্ধ
189.6.(190) োআরোভ যতপক, তনয, োঅগস্ট ২০১৩।
189.6.(191) এভযোন কতফয, থোডষভযোগ, ৫ভ ফলষ, ২য় োংখযো, ২০০৮।
189.6.(192) মখ তপঘযোজ োঅঘভদ, মপ্রÿÿত, ফগুিো, ১৯৯১।
189.6.(193) Center for Irrigation and Water Management, Rural Development Academy (RDA),
Bogra Bangladesh, Director General (RDA), May 2011.
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189.6.(194) Sparks of Sweet Memorise, Department of English Govt. Azizul Haque College,
Bogra, 10 August, 2012.
189.6.(195)
189.7 Brahmanbaria
189.7.(1) ফোোংরোঘদ চচষো মকন্দ্র, েÿণফোতিয়োয তৃ ণভূর ভোনুঘলয ভুতিমুে োঈৎফ  ভোঘফঘ মভৌরফোদী োভরো
একটি মষঘফÿণ, ঢোকো: ফোোংরোঘদ চচষো মকন্দ্র, ২০০১। ২ কত
189.7.(2) ভোইদুর োোন  োনযোনয (ম্পোতদত), ভুতিমুঘে কফো: োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয তফফযণ, ঢোকো:
োআোঈতনবোতষটি মপ্র তরতভঘটড, ১৯৯৯।
189.7.(3) ভনুয কোভোর (ম্পো.), কোঘরোত্তয েোÿণফোতিয়ো, েÿণফোতিয়ো: েোÿণফোতিয়ো মপ্রক্লোফ, ২০০৪।
189.7.(4) োনোজ ভুন্নী, েোÿণফোতিয়োয মভঘয়রী নীতত, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ২০০৩।
189.7.(5) মোঘয়ফ মচৌধুযী (ম্পো.), েÿণফোতিয়ো মজরোয োআততফৃত্ত, ঢোকো: এযোডঘবোঘকট োঅব্দুর রততপ, ১৯৯৯।
189.8 Chandpur
189.8.(1) কোভযম্নেোভোন তকদোয, ভতরফ োঈত্তয োঈঘজরোয োআততো, ঢোকো: গ্রন্থকোয, ২০০৬।
189.8.(2) (ডো.) মভো. মদঘরোয়োয মোঘন খোন, ভুতিমুঘে চোাঁদুয, ঢোকো: মফগভ োভছু ন্নোোয খোনভ, ২০০২।
189.8.(3) (S) চোাঁদুয মচম্বোয োফ কভোষ এ- োআন্টোতি ফোতলষক বো ১৯৯৩।
189.8.(4) মভো: জতযম্নর োআরোভ, োঅরোোঈতিন তনয়োজী, ভোজোযম্নর োআরোভ, ভনোভুিো, কচু য়োস্টু ঘডন্ট
এযোঘোতঘয়ন োফ ঢোকো োআোঈতনবোতষটি, ২০১১।
189.9 Chittagong
189.9.(1) োঅব্দুর ক মচৌধুযী, চটগ্রোঘভয ভোজ  োংস্কৃততয রূঘযখো, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৮৮।
189.9.(2) োঅব্দুর ক মচৌধুযী, চটগ্রোঘভয োআততো প্রঙ্গ্, প্রথভ  তিতীয় খ-, চটগ্রোভ: গ্রন্থকোয, ১৯৭৬।
189.9.(3) োঅব্দুর ক মচৌধুযী, ফদয য চটগ্রোভ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৪।
189.9.(4) োঅব্দুর ক মচৌধুযী, ফদয য চটগ্রোভ, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৯।
189.9.(5) োঅভদ ভভতোজ, চটগ্রোঘভয ূপী োধক, তিতীয় খন্ঢ, ঢোকো: তদো প্রকোনী, ২০০৪।
189.9.(6) োঅভদ ভভতোজ, চটগ্রোঘভয ুপী োধক, ঢোকো: তদো প্রকোনী, ২০০৪।
189.9.(7) োঅভদ ভভতোজ, ভীযযো’য োআততো: ভোজ  োংস্কৃতত, ঢোকো: তদো প্রকোনী, ২০০৪। ৩ কত
189.9.(8) োঅভদ ভভতোজ, চটগ্রোঘভয ূপী োধক, ঢোকো: তদো প্রকোনী, ২০০৬।
189.9.(9) োঅভদ যীপ, চটগ্রোঘভয োআততো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৫। কত ২
189.9.(10) োঅভোন োঈরস্নো মচৌধুযী, োঅধুতনক চটগ্রোভ  ততডএ, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০০৭।
189.9.(11) এ.মক.এভ. ভতোঈতিন, চটগ্রোঘভ োআরোভ, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন, ১৯৯৬। ২ কত
189.9.(12) এভ.এভ. এভযোন মচৌধুযী, ভীযযোোআ’য োআততো, ঢোকো: গ্রন্থকোয, ২০০৪। ৩ কত
189.9.(13) এ.এভ.মক. জোোঙ্গ্ীয, টিয়োয োআততো  ঐততয, চটগ্রোভ: োঅখতোয মোঘন তপঘযোজ, ১৯৯৪।
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189.9.(14) এনোঘয়ত ভরো, ভুতিমুঘেয তবন্ন ছতফ ‘চটগ্রোঘভয কোকরী’, ঢোকো: োততয প্রকো, ১৪০৫।
189.9.(15) ীদুর োঅরভ, চটগ্রোঘভয োআততো, চটগ্রোভ: ফোআঘয, ১৯৮৯। ২ কত
189.9.(16) কঘণষর ( োফ.) মভোোম্মদ তপক োঈরস্নো ( ফীয প্রতীক), ভুতিমুঘে চটগ্রোভ, ঢোকো: ূচীৈ, ২০০৫। ২
কত
189.9.(17) করযোণী মঘোল, চটগ্রোঘভয োঅঞ্চতরক গোন, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৮।
189.9.(18) কোরীদ চিফতী, োতিমুঘগয চটগ্রোভ  োঅদোভোন স্মৃতত, ঢোকো: জোতীয় োততয প্রকোনী, ১৯৮৯।
189.9.(19) কৃ তলতফদ জয়নোর মোঘন, ভুরনতদনী কুতু ফতদয়ো োআততো  ফতষ ভোন তযঘপ্রÿÿত, কক্সফোজোয:
োঊতফণষো প্রকোন, ২০০২।
189.9.(20) মচৌধুযী শ্রীূণষচন্দ্র মদফফম্মষো তত্ততনতধ, চটগ্রোঘভয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৩। ২কত
189.9.(21) জোভঘদ োঈিীন, স্বোধীনতো োংগ্রোঘভয োআততো, ীতোকু- োঞ্চর, চটগ্রোভ: োফনী প্রকোন, ২০০৮।
189.9.(22) জোভোর োঈতিন, চটগ্রোঘভয োআততো: জনফতত, নোভকযঘণয মমৌতিকতো কোর তনণষয়  --ত তফোয
তফশ্বতফদযোরয়, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০০৯। ২ কত
189.9.(23) জোভোর োঈতিন/যীপো ফুরফুর (ম্পো.), চটগ্রোঘভয নোযী মরখক, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০০৫।
189.9.(24) জীভ মচৌধুযী ফুজ, চটগ্রোভ ভকোরীন প্রঙ্গ্, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০০৯। ৩ কত
189.9.(25) মতৌতপকুর োআরোভ মচৌধুযী, চটগ্রোভ: োতীত  ঐততয, চটগ্রোভ: ত্ররী প্রকোনী, ২০০৬। ২ কত
189.9.(26) নূযম্নর োআরোভ তফএত, যোজভোরোয় চটগ্রোভ, ঢোকো: তনফ প্রকোতন, তোতযখ মনোআ।
189.9.(27) নূযম্নর োআরোভ তফএত, চটগ্রোঘভয ভোনুল  োংস্কৃতত, চটগ্রোভ: তভঘ োঘনোয়োযো মফগভ, ২০০৫। কত
২
189.9.(28) নূযম্নর োআরোভ, তফএ.ত, চটগ্রোঘভয ভোনুল  োংস্কৃতত, চটগ্রোভ, োঅভোঘদয োঠোরো, ২০০৫।
189.9.(29) ূঘণষদু দতত্মদোয, স্বোধীনতো োংগ্রোঘভ চটগ্রোভ, করকোতো: কতফতীথষ, ২০০২।
189.9.(30) ভনয়োয োগয, ীতোকু--য োআততো: ভোজ, োংস্কৃতত  ঐততয, ীতোকু- ( চটগ্রোভ): স্বপ্নীর চোোআল্ড
পোোঈঘন্ঢন, ২০০৪।
189.9.(31) তভফোোঈতিন খোন, চটগ্রোভ ফদঘযয োআততো (১৮৮৮-১৯০০), ঢোকো: োঅোআততফএ, ১৯৯৫।
189.9.(32) ভোঘরকো মফগভ, ূমষঘঘনয স্ত্রী ুষ্পকুন্ঢরো  চটগ্রোঘভয তফস্নফী নোযীঘদয কথো, ঢোকো: যোযীযো,
২০০২।
189.9.(33) মভোোম্মদ তভজোনুয যভোন, কঘযয োট মথঘক োঘফখোরী, (ভীযযোোআ োঈঘজরো) একটি োততয োংস্কৃ তত
 োঈন্নয়ন তফলয়ক প্রকোনো, জুন, ২০০৮।
189.9.(34) (ড:) মভোোম্মদ ভুতফ োঈরযো তছতিকী ( ম্পো.), োঅযোকোঘনয ভুরভোন: োআততো  ঐততয, চটগ্রোভ:
োঅযোকোন তটতযকযোর মোোোআটি, ২০০০।
189.9.(35) মভোোম্মদ জোকতযয়ো, ছঘদ চটগ্রোভ মকোল, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৯।
189.9.(36) মভো: ভোফুফ োঈর োঅরভ, ফোোংরোঘদঘয স্বোধীনতো োংগ্রোভ  ভুতিমুঘে ভোোআজবোন্ঢোয দযফোয যীপ,
চটগ্রোভ, ফরোকো, ২০০৯।
189.9.(37) ডো: তড.মক. মঘোল, চটগ্রোভ, চটগ্রোভ: োঅতফয প্রকোন, ২০০৯।
189.9.(38) তনযম্নভ দোগুি, চটগ্রোভ গণতযো: প্রতযÿদীয জফোনফতদ, চটগ্রোভ: গ্রন্থকোয, ২০০৯।
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189.9.(39) মযোনো মফগভ, চটগ্রোঘভয ধোাঁধোয ছিো: বোোংঘগো তকস্ো, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ২০০৪।
189.9.(40) তদর ফিুয়ো, চটগ্রোঘভয ভোনগযী: োআততো ঐততয, চটগ্রোভ: নূয প্রকোনী, ২০০৬।
189.9.(41) যীপ ভতয, চটগ্রোঘভ বোলো োঅঘদোরন, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৩। ২ কত
189.9.(42) োভুর োঅরভ োোইদ, ভুতিমুঘেয ভুখ চটগ্রোভ, ঢোকো: কোকরী প্রকোনী, ১৯৯৪।
189.9.(43) োঘদ োঅরী ( োধযোক), ফোোংরো োতঘতয চটগ্রোঘভয োফদোন, চটগ্রোভ: ফোোংরোঘদ মকোোোঘযটিব ফুক
মোোোআটি, ১৯৯৭।
189.9.(44) ুচতযত মচৌধুযী, তকোংফদভত্মীয গল্প, চটগ্রোভ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ’৯৩।
189.9.(45) োোন মভোোম্মদ (ম্পো.), ন্দ্বী ভীÿ্ো, চটগ্রোভ, ন্দ্বী এঘোতঘয়ন, ১৯৯৯।
189.9.(46) A.M. Serajuddin, The Revenue Administration of the East India Company in
Chittagong, 1761-1785, Chittagong: University of Chittagong, 1971. ২ কত
189.9.(47) J.S. Cotton, Memorandum on the Revenue History of Chittagong, Calcutta: Bengal
Secretariat Press, 1880. Photocopy
189.9.(48) J.B. Kindersley, Final Report on the Survey and settlement operations in the District of
Chittagong 1923-1933, Alipore: Bengal Government Press, 1938.
2 Copies

189.9.(49) S.N.H. Rizvi, Bangladesh District Gazetteers: Chittagong, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1975.
189.9.(50) (P) কোরধোযো, তল্প োততয তফলয়ক তৈকো, োংখযো: ৮, ১৯৯৭, চটগ্রোভ োংখযো।
189.9.(51) (P) োঅত-তোকফীয, চটগ্রোভ তফশ্বতফদযোরয় মকন্দ্রীয় জোঘভ ভতজদ কতভটি, ২০০০।
189.9.(52) (P) ত্রদতনক োঅজোদী, ৩৫ ফলষূততষ তফঘল োংখযো: োজোয ফছঘযয চটগ্রোভ, ১৯৯৫। কত ২
189.9.(53) (P) ভোতক ভীযযো, ফলষ ৫, োংখযো ৪, ২০০০।
189.9.(54) (P) ুপ্রবোত যোোঈজোন, ফলষ ১, োংখযো: ৫-৭, ২০০৬।
189.9.(55) (P) ভোতক যোঙ্গ্ুতনয়ো কন্ঠ, এতপ্রর-জুন, ২০০৬।
189.9.(56) (P) ভোতক নগয োংফোদ, োংখযো: ৩-১২-২০০৬, ২৮-১২-২০০৬।
189.9.(57) (S) তিভ ফোাঁখোরী োঈকূরীয় তডগ্রী কঘরজ, ১০ ফছয ূততষ োঈরÿÿ প্রকোতত ভনীলো, ১৯৯৭,
২০০৫।
189.9.(58) (S) ভোফুফ োোন (ম্পো.), স্মযতণকো, চটগ্রোভ: স্মযতণক প্রকোনো, ১৯৮৯।
189.9.(59) (S) তৈ-ফোতলষক কোোঈতন্পর-২০০৪ চটগ্রোভ োঈত্তয মজরো োঅমোভী রীগ।
189.9.(60) (S) ১৯৩০ চটগ্রোভ মুফ তফঘরোঘয প্রোভোণয, ( Photo Document of Chittagong Youth Revolt,
1930) চটগ্রোভ, ১৯৯৪।
189.9.(61) (S) চটর ুযোন: চটগ্রোঘভয ঐততোতক স্থোঘতয  ঐততয তফলয়ক প্রদষনী  মতভনোয োঈরÿÿ,
প্রকোতত স্মযতণকো, ২৫ নঘব. ২০০৫।
189.9.(62) (R) তÿ্ো তফত্মোঘয চটগ্রোভ তটি কঘষোঘযঘনয বূ তভকো, ২০০১।
189.9.(63) (L) কৃ তি ফোন্ধফ: চটগ্রোভ ভোনগযী ৎঙ্গ্, োথযঘোটো (চটগ্রোভ): চটগ্রোভ ভোনগযী ৎঙ্গ্, ২০০৬।
189.9.(64) (S) োঅতজঘক এোআ োঅকোতঘর: চটগ্রোভ কঘরজ প্রোিন ছোৈ-ছোৈী তযলদ ুনতভষরন ২০০৭।
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189.9.(65) এ.এ.এভ. মফোযোন োঈতিন, চটগ্রোঘভয তফতি ততনজন মরখঘকয তচভত্মোধোযো, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী,
২০১০।
189.9.(66) (ড.) ততকুর োআরোভ ( ম্পো.), ূফষফঙ্গ্ গীততকো চটগ্রোভ-মনোয়োখোরী, চতু থষ খ-, ঢোকো: নফধোযো
প্রকোন, ২০০৬।
189.9.(67) মফগভ ভুতোযী পী, ভুতিমুঘে চটগ্রোঘভয নোযী, ঢোকো: োআতযোতদ গ্রন্থ প্রকো ২০১০।
189.9.(68) োঅরী কদভ মপ্রক্লোফ (ম্পো.), মপ্রÿণ: োফতষ য চটগ্রোভ তগতযনতদনী োঅরীকদভ, ঢোকো: প্রোভত্ম প্রকোন,
২০০৮। কত ২
189.9.(69) Syed Ahmadul Haq., A Short History of Chittagong, Chittagong: Allamah Rumi
Society, 2006.
189.9.(70) জোভোর োঈতিন, োফতষ য চটগ্রোঘভয োআততো, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০১১।
189.9.(71) L.S.S.O. Malley, Eastern Bengal District Gazetters, Chittagong, Calcutta: The Bengal
Secretariat Book Depot, 1908.
189.9.(72) (M) োঘনলো, চটগ্রোভ কঘরজ ফোতলষকী োঈতন, ১৯৭১-৭২।
189.9.(73) (P) কঘযযোট মথঘক োঘয োঅরী, োতফো োংস্কৃ তত োঈন্নয়ন তফলয়ক প্রকোনী, চটগ্রোভ: োঈঘজরো
প্রোন ভীয যোোআ, ২০০৮।
189.9.(74) তনযম্নভ দোগুি, চটগ্রোভ গণতযো প্রতযোÿদীয জফোনফতদ, চটগ্রোভ: মকোঘতোয়োরী, ২০০৯।
189.9.(75) (M) কুতভযো োঅফোতক োঈচ্চ তফদযোরয়, ফোতলষকী, ১৯৯২-৯৩।
189.9.(76) োঅব্দুর ভোন্নোন, জনতোয জয়, চটগ্রোভ তটি কঘষোঘযন তনফষোচন ২০০৫, চটগ্রোভ: োঅনদধোযো, ২০০৬।
189.9.(77) (P) ঐততয, চটগ্রোভ তফশ্বতফদযোরয় ীদ স্মযঘণ ফোোংরো বোলো  োততয তদফ োঈদমোন োংদ,
১৩৭৬।
189.9.(78) (P) োঘনোভো, ২৩তভ োংখযো, োঘনোভো োোংস্কৃ ততক মগোষ্ঠী, চটগ্রোভ, ১৯৯৭; ২০০৩, যজতজয়ভত্মী
স্মোযকগ্রন্থ, ২০০৮।
189.9.(79) মীশু যোয় মচৌধুযী (ম্পো.), মদফদোযম্ন, চটগ্রোভ নূয মভোোম্মদ যতপক।
189.9.(80) (P) ১৪০০, তল্প োততয তফশ্বয়ক মছোট কোগজ, চটগ্রোভ। কত ২
189.9.(81) (M) ূতফষতো, চটগ্রোভ মরতখকো োংঘ ফোতলষকী, ২০০৫।
189.9.(82) (S) োঅর-নূয, তফৈ োইঘদ তভরোদুন্নফী স্মোযক ২০০৫, োঅর-নূয পোোঈঘন্ঢন ফোোংরোঘদ, চটগ্রোভ।
189.9.(83) (S) য প্রোদ োস্ত্রীয োততযকভষ, ফোোংরোঘদ কঘরজ, তফশ্বতফদযোরয় তÿক তভতত, চটগ্রোভ, ১৯৯৩।
189.9.(84) োঈননফফোআ’য মচোঘখ ৭১’ এয চটগ্রোভ, ফোোংরোঘদ মুফ োআোঈতনয়ন চটগ্রোভ ভোনগয।
189.9.(85) (P) োঅঘেতদতত, ৩য় োংখযো, োঅদযতকরস্নো, চটগ্রোভ ১৯৯৭।
189.9.(86) (P) স্পোকষ মজনোঘযোন, এস্টোতক্লণঘভন্ট তফঘযোধী োততয ভুখৈ, ৬ষ্ঠ ুতত্মকো, চ্টগ্রোভ, ১৯৮২।
189.9.(87) (S) োঅতভযম্নর মভোঘভতনন পোযম্নক-োআ-োঅমঘভয তখরোপত, োঅজঘকয ফোত্মফতো ীলষক, মতভনোয
স্মোযক, ভুতরভ ভনীলো স্বোতত তযল, চটগ্রোভ, ২০১০।
189.9.(88) োঠিভ, ১ভ মথঘক ৮ভ মশ্রণী, ভতন্বত তরকো-োংস্কৃ তত-কোমষিভ, পু রতক, চটগ্রোভ।
189.9.(89) (P) ুদষনচক্স, োংস্কৃ তত তফলয়ক মছোট কোগজ, চটগ্রোভ, ১৯৯৪।
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189.9.(90) (P) কোনধোযো, ৈঘয়োদোংখযো, চটগ্রোঘভয প্রয়োত কৃ তত ফোতততযক োংখযো ২০০৪,গল্প োংখযো, িোদ োংখযো
২০০২।
189.9.(91) (P) প্রঙ্গ্, তর  ভোজ বোফনো, োংকরন ১, ভ্রোর ১৩৯২, চটগ্রোভ।
189.9.(92) োতভত মচৌধুযী, ঘ্তক কোোআ ভতভোঘক মপযত চোোআ, চটগ্রোভ: ২০০৪।
189.9.(93) ৬ পোগুন, ভোন বোলো োঅঘদোরন স্মোযঘণ, চটগ্রোভ োঅোআনজীতফ কোযী তভতত, ১৯৯০।
189.9.(94) (P) তঝনুক, ১ভ ফলষ, তিতীয় োংখযো, চক ফোজোয, চটগ্রোভ, ১৯৮৫।
189.9.(95) (P) নূয-এ- যভোন, োইঘদ-তভরোদুন্নফী ( দ:), োংখযো, ১৯৯৮, োঅনজভোঘন যভোতনয়ো ভোআনীয়ো
ভোোআজবোন্ঢোতযয়ো, চকফোজোয, চটগ্রোভ।
189.9.(96) (P) ফোোংরোঘদ ফোাঁঘয চোল  ফযফস্থোনো ফুঘরটিন-১, ফোাঁ গঘফলনো ততবজ, ফোোংরোঘদ ফন গঘফলনো
োআনতস্টটিোঈট, চটগ্রোভ ২০০৫। ২ কত
189.9.(97) (S) বোস্কয ১৯৯২, োততয তফোযদ ুনীজন স্মৃতত তযলদ- োঠযগোয, টিয়ো, চটগ্রোভ, ১৯৮৯।
189.9.(98) (R) ৬ষ্ঠ মশ্রণীয প্রোক ভূরযোয়ন ভীÿ্ো ২০০৪, মজরো তÿ্ো োতপোয, চটগ্রোভ।
189.9.(99) (P) প্রকো, ২য় ফলষ, তৃ তীয় োংখযো, ভননীর োততয তৈকো, ২০০৬, োোযতরী, চটগ্রোভ।
189.9.(100) (P) হৃদতন্ঢ, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, োততয  তল্প তফলয় তৈকো, ১৯৮৩, োঅগ্রোফোদ, চটগ্রোভ।
189.9.(101) (P) গল্প, ১৩ ফলষ, ১ভ োংখযো, ত্রৈভোতক তৈকো, ১৯৯৩, দÿÿণ নোরোোিো, চটগ্রোভ।
189.9.(102) (P) ফতি, কথোকতর, চটগ্রোভ।
189.9.(103) (P) তনভষোণ, তল্প োততয  োংস্কৃ তত তফলয়ক তৈকো, ঞ্চভ োংখযো, ২০০৯, ফদযটিরো, চটগ্রোভ।
189.9.(104) (P) তযচয় তৈকো, োংখযো ৪২, োঘটোফয, ২০০৯, যফীন্দ্রনোথ, তচযোয়ত ভোজ তফজ্ঞোন ঞ্চশ্রী
ভুনতয জোনষোর, চটগ্রোভ।
189.9.(105) (S) Souvenir, Welcoming the Selver Jubiler Anniversary 1975-2000, Arakan
Historical Society Chittagong, Bangladesh, 1999.
189.9.(106) (M) চটগ্রোভ মৌয কতভটি ১৯৬৬-৬৭ োঘরয ফোতলষক ূতষকভষূচী তফফযণ?্ী।
189.9.(107) (M) ত্রফ, মখরোঘয চটগ্রোভ ভোনগযী কতভটি, ২০০৭।
189.9.(108) মভো: মভোোযপ মোঘন (ম্পো.), চটগ্রোভ জোতততোতিক জোদুঘয, প্রত্নতি োতধদিয, ১৯৯৯।
189.9.(109) (P) দষন, ২য় ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৮২ োততয, ভোতক তৈকো, চটগ্রোভ।
189.9.(110) (P) 75th Jubilee of Chittagong Diocese 2002, Cathedral, Parish Pathanghatay,
Chittagong.
189.9.(111) (P) টবূ তভ, প্রথভ োংকরন, তম্মতরত োোংস্কৃ ততক োঈঘদযোগ ২০০৫, চটগ্রোভ। কত ২
189.9.(112) (S) তফজয়, তফজয় মভরো তযলদ ১৯৮৯, চটগ্রোভ।
189.9.(113) (P) জোগযণ, জোগযণী তল্পী মগোষ্ঠী, চটগ্রোভ।
189.9.(114) (S) মম তফজয় োোংকোঘযয, োঅঘনোয়োযো থোনো ভুতিঘমোেো ফহুভূখী ভফোয় তভতত তর:।
189.9.(115) (P) মজযোতত, ূতীতি গঘফলণো  ভোনফকরযোণ মকঘন্দ্রয প্রকোনো, োংখযো ৪, ২ ফলষ, ২০০৩।
189.9.(116) (S) দ্মো-মভুনো, োফনো-তযোজগঞ্জ মজরো করযোণ তভতত, চটগ্রোভ, ২০০২, ফোতলষক োঈৎফ ২০০০।
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189.9.(117) (S) ভুতিমুঘেয তফজয়, ভুতিমুঘেয তফজয় মভরো তযলদ, চটগ্রোভ, ১৯৯৪।
189.9.(118) (S) ধ্রম্নফফোতষ ো, ধ্রম্নফ তযলদ, জোতীয় োংগীত ঘম্মরন, ভুতরভ র, চটগ্রোভ, ১৯৯৪।
189.9.(119) (P) তদোযী, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, চদনুযো নযোনোর ক্লোফ, তফজয় তদফ োংখযো, ১৯৮৯।
189.9.(120) (P) ফলষো, িভ োংখযো, োততয, তল্প  োংস্কৃ তত তফলয়ক তৈকো, চটগ্রোভ, ১৯৯৬।
189.9.(121) (S) প্রতযোো, তফজয় তদফ স্মযতণকো, ১৯৯২, খোদয তফবোগীয় কভষকতষ ো-কভষচোযী তভতত, চটগ্রোভ।
189.9.(122) (P) ফোাঁখোরী তচৈ, ১০ ফলষ, ৭ োংখযো, ২০০৬, ফোাঁখোরী, চটগ্রোভ।
189.9.(123) (P) প্রোচী, ১ভ োংখযো, োততয, তল্প, োংস্কৃ তত  তথয তফলয়ক তৈকো, ১৩৯৮, চটগ্রোভ।
189.9.(124) (P) ভোতক ভীযফযোোআ, ফলষ: ৫, োংখযো: ২, ১৯৯৯; োংফোদ তফতোন ভীযযোোআ, চটগ্রোভ, ফলষ: ৫, োংখযো:
৪, ২০০৪।
189.9.(125) (S) মুফ োঈৎফ ১৯৯৯, ফোোংরোঘদ মুফ োআোঈতনয়ন, চটগ্রোভ।
189.9.(126) (M) ন্ধোনী, ফলষতরত ২০০০, চটগ্রোভ মভতডঘকর কঘরজ।
189.9.(127) (P) োতত্মি, ৃজনীর োততয  োংস্কৃ তত তফলয়ক তৈকো, ২য় ফলষ, ১ভ োংখযো ১৯৮৯, ূফষ ভোদোয
ফোিী, চটগ্রোভ।
189.9.(128) (S) গ্রম্ন তথঘয়টোয োঈৎফ ১৯৮৯, চটগ্রোভ গ্রম্ন তথঘয়টোয ভন্বয় তযলদ।
189.9.(129) (S) তÿ্ো-োততয-োংস্কৃ তত, োঅফুর পজর জন্তফোতলষক স্মোযণ ৈ ২০০৩, োঅফুর পজর জন্ ত
ফোতলষকী োঈদমোন তযলদ।
189.9.(130) (S) চঘরো দুজষয় প্রোঘণয োঅনঘদ, ঞ্চভ জোতীয় যফীন্দ্র ঙ্গ্ীত ঘম্মরন ১৯৮৫, ভুতরভ োআনতিটিোঈট
র, চটগ্রোভ।
189.9.(131) (S) ঘম্মরন স্মোযক ১৯৯৪, ফোোংরোঘদ মযরঘয় এভস্নোয়ীজ রীগ।
189.9.(132) (S) ভোন একুঘ ম্মোননো দক প্রদোন োঈরÿÿ স্মোযক ৈ ২০০১, চটগ্রোভ তটি কঘষোঘযন।
189.9.(133) (P) রুকথ, চটগ্রোভ চরতচৈ োংঘদয ভুখৈ, ৫ভ োংকরন ১৯৯০, চটগ্রোভ চরতচৈ োংদ।
189.9.(134) (M) পু রতক, ২য় ফোতলষকী ১৯৮৬, পু রতক কতৃষ ক প্রকোতত, চটগ্রোভ। কত ২
189.9.(135) (S) চটর ুযোন, ২০০৫, তল্পকরো একোঘডভী, চটগ্রোভ।
189.9.(136) (M) োঅর োছোন, ফোতলষক স্মযতণকো ১৯৯৬, োঅর-জোঘভয়োতু র োঅযোতফয়োতু র োআরোতভয়ো, তজতয,
চটগ্রোভ, ২০০৪।
189.9.(137) (R) ফোতলষক তযঘোটষ ২০০২, ফোোংরোঘদ ফযোোংক এভস্নয়ীজ মকো-োোঘযটিব মোোোআটি তর. চটগ্রোভ।
189.9.(138) (S) ভুতি, ১৯৮৮, ফ্রীডভ োটিষ, চটগ্রোভ।
189.9.(139) (S) ৬ষ্ঠ জোতীয় তফজ্ঞোন িো ১৯৮৩, চটগ্রোভ দয ভকুভো, চটগ্রোভ।
189.9.(140) (P) ুপ্রবোত যোোঈজোন, ফলষ: ১, োংখযো: ৫, ২০০৬; যোোঈজোন, চটগ্রোভ, ফলষ: ১, োংখযো: ৬/৭, মপেম্নভোচষ, ২০০৬।
189.9.(141) (S) তপ্র-ফোতলষক কোোঈতন্পর স্মোযতণকো ২০০৪, চটগ্রোভ োঈত্তয মজরো োঅয়োভী রীগ।
189.9.(142) ফদয ফোাঁচো মদ ফোাঁচো, চটগ্রোভ ফদয োঈন্নয়ন মপোযোভ।
189.9.(143) (P) ভোতক যোঙ্গ্ুতনয়ো কন্ঠ, ফলষ ০২, োংখযো ০৪, ২০০৬, চটগ্রোভ।
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189.9.(144) Year Book of Information, 2004, Chittagong Port Anthority.
189.9.(145) (P) োঅত-তোকফীয, চটগ্রোভ তফশ্বতফদযোরয় মকন্দ্রীয় জোঘভ ভতজদ কতভটি ২০০০।
189.9.(146) (P) োঅতজঘক এোআ োঅকোতঘর, চটগ্রোভ কঘরজ প্রোিন ছোৈ-ছোৈী তযলদ ুনতভষরন ২০০৭।
189.9.(147) ধ্রম্নতৈ, ২০০০৯, োন মন (ম্পো.), চটগ্রোভ।
189.9.(148) কুতু ফুয শ্রী শ্রী ুযম্নধোঘনয তিোফধোঘন ন্নযোী-েমোচোযী-যোঘ, চটগ্রোভ, শ্রী ১০৮ স্বোভী তৈগভোদ
যস্বতী, ১ভ োংখযো, িদ ফলষ, ১৪১৬।
189.9.(149) োধযোক মভো: মগোরোভ যুর, যোঙো জীফঘনয োআততকথো, চটগ্রোভ: মযোজুন নোোয  োআভোত োঅযো,
২০১১।
189.9.(150) োধযÿ মভোোম্মদ মোঘন খোন (ম্পোদক), ত ফোতলষকীয স্মোযকগ্রন্থ, ভুতরভ এডু ঘকন, মোোোআটি,
চটগ্রোভ: ২০০০।
189.9.(151) ত্রদতনক োঅজোদী, কোরুযঘোট চটগ্রোভ, ৩৫ ফলষ ূততষ োংখযো নঘব: ১৯৯৫।
189.9.(152) ভুতরভ এডু ঘকন মোোোআটি, ফোতষ ো, চটগ্রোভ, তডঘম্বয, ২০১২।
189.9.(153) ত্রদতনক োঅজোদী, ৫১ ফলষ ূততষ স্মোযক, চটগ্রোভ, ২০১১।
189.9.(154) ত্রদতনক োঅজোদী, ৫৩ ফলষ ূততষ , চটগ্রোভ, ২০১৩।
189.9.(155) Constitution, The Muslim Education Society, Chittagong, 2012.
189.9.(156) LM কথো, ৭ োংখযো মপেম্ন: ২০১২, ৮ োংখযো, মপেম্ন: ২০১৩।
189.9.(157) S োততয ৈ, মকোথো মফঘজঘছ োঘখোয়োজ, কক্সফোজোয, চটগ্রোভ।
189.9.(158) S ভভতোজোঈিীন োঘটোয়োযী (ম্পো.), তফজয়।
189.9.(159) মভোততোঈর োঅরভ, কোরধোযো, গল্প োংখযো তল্প োততয তফলয়ক তৈকো, ৩১৪ মখ ভুতজফ মযোড,
চটগ্রোভ মথঘক প্রকোতত িোদ োংখযো ২০০২।
189.9.(160) পতযদো পযোদ, তঝতভক, ১ ততডএ ফো/এ মভোতভভ মযোড, চটগ্রোভ, চটগ্রোভ মরতখকো োংঘঘয ফোতলষকী,
১৯৯৮।
189.9.(161) োট োজোযী কঘরজ, চটগ্রোভ, একোঘডতভক কযোঘরন্ঢোয, ২০১২-২০১৩ তÿ্োফলষ।
189.9.(162) বততষ তনঘদষ তকো, োটোজোযী তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ, চটগ্রোভ।
189.9.(163) োঅঘভদ োঅতভন মচৌধুযী, োআততোঘয োঅঘরোঘক ভুতিমুে  যোোঈজোন, চটগ্রোভ: ফরোকো প্রকোনী,
২০১২।
189.9.(164) পোযম্নক োোন ( ম্পো.), ভোতক কথন, তশু-তকঘোয তৈকো, ফলষ: ১৭, োংখযো: ০৩-০৪ মভ-জুন,
২০০৯; ফলষ: ১৬, োংখযো: ০১-০২ জোনুয়োযী-মপেম্নয়োযী, ২০০৯; ফলষ: ১৭, োংখযো: ০২-০৩, ভোচষ-এতপ্রর,
২০০৯; ফলষ: ১৮, োংখযো: ০৪-০৫, জুরোোআ-োঅগস্ট, ২০০৯।
189.9.(165) োঅব্দুর কতযভ, চটগ্রোঘভয োআরোভী ঐততয, চটগ্রোভ প্রজ্ঞোঘরোক প্রকোনী, ২০০২।
189.9.(166) R ফোতলষক প্রততঘফদন ২০০৯-১০, ফোোংরোঘদ ভতরো তভতত ফোতরকো োঈচ্চ তফদযোরয়  কঘরজ,
দোিো, চটগ্রোভ।
189.9.(167) মভোোম্মদ োঅফু জোপয ( ম্পো.), কথো, ত্রৈভোতক োততয ৈ, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, জোনুয়োযীভোচষ।
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189.9.(168) কোঘরযকন্ঠ (যোজকুট), ১৭ ভোচষ, ২০১০।
189.9.(169) ৩৭তভ ফোোংরোঘদ জোতীয় স্কু র  ভোদোযোো গ্রীষ্মকোরীন োতোয, পু টফর, কোফোতড  যোন্ঢফর (ছোৈছোৈী) প্রততঘমোতগতো, ২০০৮, চটগ্রোভ।
189.9.(170) োঅফদুর কতযভ, চটগ্রোঘভয োআরোভী ঐততয, চটগ্রোভ: প্রজ্ঞোঘরোক প্রকোনী, ২০০২।
189.9.(171) ফোদর ফযণ ফিুয়ো, োঘনোভো ২৫ ফছয ূততষ স্মোযক, চটগ্রোভ: োঘনোভো, ২০০১।
189.9.(172) ফোতলষক প্রততঘফদন ২০০৯-১০, চটগ্রোভ: ফোোংরোঘদ ভতরো তভতত ফোতরকো োঈচ্চ তফদযোরয়  কঘরজ,
২০১০।
189.9.(173) োঈর ভোফুফ, প্রীততয োঅখঘয মফোনো, চটগ্রোভ: কযোঘেন (োফ:) োঅযোপু র োআরোভ।
189.9.(174) োট োজোযী তফ.তফ. কঘরজ বততষ তনঘদষ তকো।
189.9.(175) তজরস্নুয যভোন, করঘযোর তল্প োততয  োংস্কৃ তত তফলয়ক মছোট কোগজ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ভোচষ
২০১০।
189.9.(176) তশু তকঘোয, িীচ দুতনয়ো, এতপ্রর, ২০০৬।
189.9.(177) মভোযঘদ তপোঈর োোন মুফযোজ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, জোনু-মপেম্ন. ১৯৭৫।
189.9.(178) োঅফোফীয যোপোন, ভোোঈদুয যভোন, প্রঘবোয প্রকো, পতযদ োঅভদ, চটগ্রোভ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো,
২০১০।
189.9.(179) োঅব্দুরস্নো োঅর ভোোঈদ, ত্রৈ-ভোতক ভুিকন্ঠ, ৩য় ফলষ, ৪ োংখযো, কোততষ ক ১৪১৭।
189.9.(180) োঈভো ভোফুফ তোতভদ, োতভি ভোহুদো োআয়োতভন োঅনন ফোআ, কযোঘেন োঅযোপু র োআরোভ (োফ:),
চটগ্রোভ।
189.9.(181) কোভোর যোভোন, ১৪০০ তল্প োততয তফলয়ক মছোট কোগজ, ৮৫ ূফষ নোতযোফোদ, চটগ্রোভ।
189.9.(182) মীশুযোয় মচৌধুযী, মদফদোযম্ন, চটগ্রোভ: নূয মভোোম্মদ যতপক, ২০০৬।
189.9.(183) ক..ভ. নয়ন, স্ফু যন, ফলষ: ৩, োংখযো: ১, চটগ্রোভ, ২০১১-১২।
189.9.(184) ভোোঈদুয যভোন, মরোক মোৈো, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, োঅোআ.োঅয.এ.টি., চটগ্রোভ, ২০০৯।
189.9.(185) মৌযব, বোঙঘনয জনয যতিভোরো, চটগ্রোভ।
189.9.(186) প্রঘপয ড. োোন মভোোম্মদ, ন্দ্বী: তÿ্ো ভীÿ্ো, চটগ্রোভ: ন্দ্বী এযোডু ঘকন মোোোআটি,
২০১২।
189.9.(187) মভৌরবী োতভদুরস্নো খোন ফোোদুয, চটগ্রোঘভয প্রোচীন োআততো, ঢোকো: োনুভ, ২০১৩।
189.9.(188) L.SS. Omalley, Eastern Bengal District Gazetteers, Chittagong, Calcutta, 1908.
189.9.(189) Forward-2008, St. Placid’s High School, Chittagong, Bangladesh.
189.9.(190) োআোক োঅরী খোন, ভুতিমুঘে োঅভযো ক’ জন, চটগ্রোভ: ২০০৮।
189.9.(191) োঅব্দুর কতযভ, ফোাঁখোরতয োআততো  ঐততয, ঢোকো: জোতীয় োততয প্রকো, ২০১৩।
189.9.(192) মভোোম্মদ োঅভীন, ততঘরোভোোততয়ো: োআততো  ঐততয, োততয়ো জনকরযোণ তÿ্ো, প্রতÿণ 
গঘফলণো ট্রোি, চটগ্রোভ: ২০০১।
189.9.(193)
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189.9a Chittagong Hill Tracts
189.9a.(1) এর.োঅয-খোন (মডুটি কতভনোয), মডভযোন তনয়ভোফরী, োফষতয চটগ্রোভ, ১৯৬১।
189.9a.(2) খোঘরকুেোভোন, োফষতয চু তি প্রঘঙ্গ্, (ফোোংরোঘদ ভোজতোতন্ত্রক দর ফোদ প্রকোনো), ২৩ মপেম্ন
১৯৯৮।
189.9a.(3) গণপ্রজোতন্ত্রী ফোোংরোঘদ যকোয কতৃষ ক গঠিত োফষতয চটগ্রোভ তফলয়ক জোতীয় কতভটিয তত োফষতয
চটগ্রোভ জনোংতত তভততয চু তি, ২ তডঘম্বয ১৯৯৭।
189.9a.(4) জোভোর োঈতিন, োফষতয চটগ্রোঘভয োআততো, চটগ্রোভ: ফরোকো, ২০১১।
189.9a.(5) জয়নোর োঅঘফদীন, োফষতয চটগ্রোভ: স্বরূ ন্ধোঘন, ঢোকো: োঅঘভনো মফগভ, ১৯৯৭।
189.9a.(6) যতদদু মখয চোকভো, ভুতিমুঘে োফষতয চটগ্রোভ, ঢোকো: োঙ্কুয প্রকোনী, ২০০৬।
189.9a.(7) হুভোয়ুন োঅজোদ, োফষতয চটগ্রোভ: ফুজ োোঘিয মবতয তদঘয় প্রফোতত তোংোয ঝযনোধোযো, ঢোকো:
োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৪।
189.9a.(8) Diary of Chakma Raja: 1937, 1945, 1945, 1949.
189.9a.(9) Distrct Gazetteers: Chittagong Hill Tracts.
189.9a.(10) District Census Report Chittagong Hill Tracts, 1974, Dacca: Bangladesh Bureau of
Statistics, 1979.
189.9a.(11) Dr. Mizanur Rahman and Tanim Hussain Shawon, Tying the Knot: Community Law
Reform & Confidence Building in the Chittagong Hill Tracts, Dhaka: Human Rights
Summer School and Community Law Reform, 2001.
189.9a.(12) Hutchinson, R.H. Sneyd, An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta: the
Bengal Secretariat Book Depot, 1906. ২ কত
189.9a.(13) Hutchinson, R.H. Sneyd, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Chittagong
Hill Tracts, Allahabad: Pioneer Press, 1909. 2 Copies
189.9a.(14) Ishaq, Muhammad, Bangladesh District Gazetteers Chittagong Hill Tracts, Dacca:
Bangladesh Govt. Press, 1971.
189.9a.(15) Raja Tridiv Roy, The Departed Melody, (Memoirs), Islamabad: PPA Publications,
July, 2003.
189.9a.(16) The Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1976.
189.9a.(17) The Chittagong Hill Tracts Regulations, 1900.
189.9a.(18) (P) জন্ োংফোদ ফঘরটিন (োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভততয োতনয়তভত োংফোদ ফুঘরটিন), ১-৩৪,
৩৬-৩৭, ১৯৯১-২০০৬।
189.9a.(19) (P) জোগযণ (োফষতয চটগ্রোভ ভতরো তভতত  তর োআোঈঘভন্প মপডোঘযন-এয ভুখৈ), োঅভত্মজষোততক
নোযী তদফ, ২০০৩  ২০০৫, তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন এয ৬ষ্ঠ মকন্দ্রীয় কোোঈতন্পর, ২০০৪।
189.9a.(20) (P) মকিডোং (োোিী ছোৈ তযলঘদয ভুখৈ) ফুঘরটিন: ১-৫, ৯-১০, ১৭, ২১, ২৩, ২৬, ২৯-৩৫,
৩৭-৩৯, ৪১-৪২, ২০০২-২০০৬।
189.9a.(21) (P) ফনবূ তভ, ২২তভ ফলষ, োংখযো: ১১-১৭, ১৯৯৯, ২২তভ ফলষ: ৩-১০, ১৩, ১৫-২০, ২৩-২৬, ২৮৩৩, ৩৫-৩৬, ২৩তভ ফলষ: ২, ৪, ৬, ৮, ১০-১২, ১৬, ২০০০, ২৩তভ ফলষ: ১-২, ৪, ২৮তভ ফলষ: ১,
২০০৩।
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189.9a.(22) (P) জুভ, (জুভ তরটোঘযচোয োআয়োং মোোোআটি, ঢোকো-এয ভুখৈ), ৩০ নঘব. ২০০৩, ৯ োঅগস্ট ২০০৪,
োঅভত্মজষোততক োঅতদফোী তদফ-২০০৫, মভ ২০০৬ (ত্রফুক-োোংগ্রোোআ-তফজু-তফলু োংখযো)
189.9a.(23) (P) ভযম্নভ-জুভ (তর তযোচষ এ- মপ্রোঘটকন মপোযোভ এয জুভ তরটোঘযচোয োআয়োং মোোোআটি), ১২মভ
২০০৭, (োোংগ্রোোআ, তফলূ ত্রফুক, তফজু, তফহু োঈদমোন োংখযো।
189.9a.(24) (P) তর বঘয় ( একটি ত্রৈভোতক োততয তৈকো, প্রকোক জুভ োইঘথটিক কোোঈতন্পর ( জোক)
জোোঙ্গ্ীযনগয তফশ্বতফদযোরয় োখো), জুরোোআ-মঘে োংখযো ২০০৫।
189.9a.(25) (P) টঙ, (জুভ োইঘথটিক কোোঈতন্পর (জোক) (যোঙোগভোটিঘত)
189.9a.(26) (P) ভোযম্নভ ফলষ ০৩ োংখযো ১, নঘব ২০০৬।, োযোঘজয় বোলো োংকরন, ভোচষ ২০০৬, ফলষ ২য়,
োংখযো ১ভ, ২০০৫।
189.9a.(27) (P) শুবরোং, ( োফষতয চটগ্রোভ তফলয়ক গঘফলণো  প্রকোনো প্রততষ্ঠোন), ত্রফোফী োংখযো ১২ এতপ্রর,
২০০২। তফঘল োংখযো ২ তডঘ: ২০০২।
189.9a.(28) (P) যাঁ-মদ-বূ (যাঁ-মদ-বূ প্রকোনো লষদ, চটগ্রোভ তফশ্বতফদযোরয়
189.9a.(29) (P) তপ্রজভ দুোআ (ফৃত্তয োফষতো চটগ্রোভ োোংফোতদক মগোষ্ঠীয ভুখৈ, ১৯৯২।
189.9a.(30) (S) ৬ষ্ঠ োফষতয চটগ্রোভ োঅতদফোী োংস্কৃ তত মভরো ২০০৩; জুভ োইঘখটিক কোোঈতন্পর ( জোক),
যোঙ্গ্োভোটি।
189.9a.(31) (S) ৯ভ োফষতয চটগ্রোভ োঅতদফোী োংস্কৃ তত মভরো ২০০৬; জুভ োইঘখটিক কোোঈতন্পর ( জোক),
যোঙ্গ্োভোটি।
189.9a.(32) (M) নূড-ো োঅফো ( Wind of Change) একটি ত্রৈভোতক ভযোগোতজন ( োআরোভী তফশ্বতফদযোরঘয়
োধযোয়নযত জুম্ম ছোৈফৃদ), ২০০২।
189.9a.(33) (S) Boi-Sa-Bi ’90, (Hill Student’s Council of Grenter Chittagong Hill Tracts), 1990.
189.9a.(34) (S) পীতনক্স ( এভ.এন. রোযভো স্মযঘণ), োোিী ছোৈ তযলদ, ঢোকো ভোনগয খো, ১০ নঘবম্বয,
১৯৯৮।
189.9a.(35) Government of East Pakistan Board of Revenue Report on the Report on the
Administration of the Chittagong Hill Tractst of the year 1951-52.
189.9a.(36) Chittagong Hill Tracts Development Facility Socio-Economic Bazeling Survey of
Chittagong Hill Tracts, Human Development Research Centre April 08, 2009.
189.9a.(37) Mrs. Sanchayeeta Roy Pradhan, Rule
189.9a.(38) Rangamati Hill District Council in Brief, Rangamati Hill Distict Council 2005.
189.9a.(39) (P) যোঘটরোোআট, তর তরটোঘযচোয মপোযোভ এয ÿÿ যোঘটরোোআট প্রকোনী কতভটি  ম্পোদনো তযলদ
কতৃষ ক প্রকোতত।
189.9a.(40) (S) োঅতভ তফঘরোী, ততত’য োঅঘোলীন োংগ্রোঘভয একমুগ ূততষ স্মযতণকো, ফৃত্তভ োফতষ য চটগ্রোভ
োোতি ছোৈ তযলদ, ২০০১।
189.9a.(41) মপ্রÿ্োট োফষৈ চটগ্রোভ এফোং চোকভো োঘকষ র চীপ ফযোতযস্টোয মদফোীল যোয় মোোোআটি পয নযোনোর
তযোচষ এন্ঢ মপ্রোঘ ২০১১।
189.9a.(42) োফষতয জনদ ২০০৫, োফষতয ফোঙোরী ছোৈ তযলদ।
189.9a.(43) োফতষ য চটগ্রোভ জন োংতত তভততয তথো  প্রচোয।
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189.9a.(44) Robbins Burling, The Strong Women of Modhupur, Dhaka: The University Press
Limited, 1997.
189.9a.(45) এ.এ. প্রম্ন, োঈজোতীয় গল্প োংকরন খ--দুোআ, তযচোরক, োঈজোতীয় োোংস্কৃ ততক োআস্টটিটিোঈট,
ফোদযফোন, ১৯৯৬।
189.9a.(46)
189.9a.(47) নদরোর ভষো, োফতষ য চটগ্রোঘভয তরটির ভযোগোতজন  োনযোনয, ঢোকো: ফোআৈ, ২০১২।
189.9a.(48) নয়োতদগভত্ম (োঅকো), ৩ মঘেম্বয, ২০০৫।
189.9a.(49) প্রথভ োঅঘরো (ছু টিয তদঘন), ১ ৩ জুন, ২০০৯।
189.9a.(50) Robbins Burling, The Strong Women of Modhupur, Dhaka: The University Press
Limited, 1997.
189.9a.(51) এ.এ. প্রম্ন, োঈজোতীয় গল্প োংকরন, খ- দুোআ, ফোদযফোন: স্থোনীয় যকোয তযলদ, ১৯৯৬।
189.9a.(52) োঈ চ নু, োোংগু, োঈজোতীয় গঘফলণো তৈকো, ফলষ ছয়, োংখযো : এক, ফোদযফোন: স্থোনীয় যকোয
তযলদ, ১৯৯৮।
189.9a.(53) নদরোর ভষো, োফষতয চটগ্রোঘভয তরটর ভযোগোতজন  োনযোনয, ঢোকো: ফোআৈ, ২০১২।
189.9a.(54) োফষতয চটগ্রোঘভয বূ তভ োতধকোয ীলষক কভষোরো, ৩০ নঘবম্বয, ২০০৫।
189.9a.(55) োধযোক এভ.এ. ফোোয খোন, োফষতয োতভত্ম চু তি, োংতফধোন স্বোধীনতো োফষঘবৌভি, এ োঅয
োরোদোয, ১৯৯৮।
189.9a.(56) R.H. Sneyd Hutchinson, An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta, 1906.
189.9a.(57) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, UNDP কতৃষ ক গৃীত োফষতয চটগ্রোঘভ োঈন্নয়ঘনয প্রোয এফোং
োঅস্থো প্রততষ্ঠো ীলষক প্রকঘল্পয োঈয তফফৃতত (১.৭.২০০৩)।
189.9a.(58) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, UNDP কতৃষ ক গৃীত োফষতয চটগ্রোঘভ োঈন্নয়ঘনয প্রোয এফোং
োঅস্থো প্রততষ্ঠো ীলষক প্রকঘল্পয োঈয তফফৃতত (১.৭.২০০৩)।
189.9a.(59) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, কল্পনো চোকভো োযঘণয প্রততফোদ তদফ,
২০০২।
189.9a.(60) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, কল্পনো চোকভো োযঘণয প্রততফোদ তদফ,
২০০২।
189.9a.(61) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, কল্পনো চোকভো োযঘণয প্রততফোদ তদফ,
২০০২।
189.9a.(62) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভততয োংঘোতধত োাঁচ দপো দোফীনোভো (১৯৯৬)।
189.9a.(63) গণপ্রজোতন্ত্রী ফোোংরোঘদ যকোয কতৃষ ক গঠিত োফষতয চটগ্রোভ তফলয়ক জোতীয় কতভটিয তত
োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভততয চু তি।
189.9a.(64) The Chittagong Hitt Tracts Development Board Ordinance 1976.
189.9a.(65) The Chittagong Hitt Tracts Regulations 1900.
189.9a.(66) োফষতয োতভত্ম চু তি োংতফধোন স্বোধীনতো োফষঘবৌভি, ১৯৯৮।
189.9a.(67) োফষতয চটগ্রোঘভয বূ তভ োতধকোয।
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189.9a.(68) Jum Literature Young Society.
189.9a.(69) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ভোরছতিঘত মনো দযঘদয ছৈছোয়োয় মঘটরোয ফোঙোরী জুম্ম
গ্রোঘভ তোং োভরোয প্রততঘফদন।
189.9a.(70) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ভোরছতিঘত মনো দযঘদয ছৈছোয়োয় মঘটরোয ফোঙোরী জুম্ম
গ্রোঘভ তোং োভরোয প্রততঘফদন।
189.9a.(71) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৩য় ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(72) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৪থষ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(73) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৪থষ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(74) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৫ভ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(75) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৫ভ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(76) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৫ভ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(77) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তিয ৫ভ ফলষূততষ োঈরÿÿ জনোংতত তভততয
ফিফয।
189.9a.(78) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তি ফোত্মফোয়ন প্রঘঙ্গ্ (২ তডঘম্বয ২০০৩)।
189.9a.(79) োফষতয চটগ্রোঘভ ভতরো তভতত, োফষতয চটগ্রোভ চু তি ফোত্মফোয়ন প্রঘঙ্গ্ (২ তডঘম্বয ২০০৫)।
189.9a.(80) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ১০োআ নঘবম্বয ’ ৮৩ স্মযঘণ, ( ভোনঘফস্ত্র নোযোয়ন রোযভো স্মযঘণ)
(২০০০)।
189.9a.(81) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ১০োআ নঘবম্বয ’ ৮৩ স্মযঘণ, ( ভোনঘফস্ত্র নোযোয়ন রোযভো স্মযঘণ)
(২০০০ োংকরন)।
189.9a.(82) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ১০োআ নঘবম্বয ’ ৮৩ স্মযঘণ, ( ভোনঘফস্ত্র নোযোয়ন রোযভো স্মযঘণ)
(২০০১ োংকরন)।
189.9a.(83) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ১০োআ নঘবম্বয ’ ৮৩ স্মযঘণ, ( ভোনঘফস্ত্র নোযোয়ন রোযভো স্মযঘণ)
(২০০২ োংকরন)।
189.9a.(84) োফষতয চটগ্রোভ জনোংতত তভতত, ১০োআ নঘবম্বয ’ ৮৩ স্মযঘণ, ( ভোনঘফস্ত্র নোযোয়ন রোযভো স্মযঘণ)
(১৯৮৫ োংকরন)।
189.9a.(85) JUM, JUM Literary Young Society, Dhaka (2004)
189.9a.(86) োোিী ছোৈ তযলদ, োংগ্রোঘভয এক দক (১৯৮৯-৯৯)
189.9a.(87) স্বোতধকোয তৈকো, ( োোিী গণতযলদ, োোিী ছোৈ তযলদ  তর োঈোআঘভন্ট মপডোঘযঘনয মমৌৈ
ভুখৈ ফুঘরটিন নোং ৯ ( ১৫ ভোচষ ৯৯), ১০ ( ১২ এতপ্রর ৯৯), ১৭ ( ১.১.২০০১) ২১ ( ৫.৯.০২),
২৩(১৫.১.০৩), ২৬(৩০.৯.০৩), ২৯(১০.৯.০৪), ৩০(৩.১১.০৪), ৩১(৩০.১২.০৪), ৩২(২৫.৪.০৫),
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৩৩(৩০.৬.০৫),
৩৪(৭.৯.০৫),
৪১(৩১.১০.০৬), ৪২(২৮.১২.০৬).

৩৫(৩০.১০.০৫),

৩৮(১৭.৩.০৬),

৩৯(৩০.৬.০৬),

189.9a.(88) তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, কল্পনো স্মযঘণ স্মযতণকো (২০০৫)।
189.9a.(89) তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, কল্পনো স্মযঘণ স্মযতণকো (২০০৬)।
189.9a.(90) তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, োোঘিয যম্নে কন্ঠ (োোি), নোযীঘদয তনীিন  প্রততঘযোধ), ১৯৯৯।
189.9a.(91) তর োঈোআঘভন্প মপডোঘযন, োোঘিয যম্নে কন্ঠ (োোি), নোযীঘদয তনীিন  প্রততঘযোধ), ২০০৬।
189.9a.(92) Parbatya Chattagram Jana Samhiti Samiti, An account of Communal Attack on the
Jumma People in Mahalchhari by the Bengali Settlers with the full backing of the army,
2003)
189.9a.(93) Parbatya Chattagram Jana Samhiti Samiti, An account of Communal Attack on the
Jumma People in Mahalchhari by the Bengali Settlers with the full backing of the army,
2003)
189.9a.(94) PCJSS, Report on the Implementation of the Cht accord.
189.9a.(95) জুম্ম জনগঘণয ÿÿ ফোোংরোঘদ যকোঘযয তনজ প্রদত্ত জন োংতত তভততয োংঘোতধত োাঁচ দপো
দোফীনোভো।
189.9a.(96) োোিী ছোৈ তযলদ: এক মুগূততষ স্মোযকগ্রন্থ (২০০১)
189.9a.(97) োোিী ছোৈ তযলদ: এক মুগূততষ স্মোযকগ্রন্থ (২০০১)
189.9a.(98) োোিী ছোৈ তযলদ: এক মুগূততষ স্মোযকগ্রন্থ (২০০১)
189.9a.(99)
189.9b Chittagong Division
189.9b(1) শ্রীদীঘন চন্দ্র মন, যোয় ফোোদুয ম্বতরত, ূফষফঙ্গ্ নীততকো: চটগ্রোভ-মনোয়োখোরী, চতু থষ খ-, ঢোকো:
নফধোযো প্রকোন, ২০০৬ (প্রথভ প্রকো ১৯২৩)
189.10 Chuadanga
189.10.(1) এভ.এ. ফকয, একটি মজরো চু য়োডোোংগো, জুিোনুয (চু য়োডোোংগো): মভো. জোোোংগীয োয়দোয, ১৯৯০।
189.10.(2) যোতজফ োঅঘভদ, চু য়োডোঙ্গ্োয স্থোন নোভ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৮।

২ কত

189.10.(3) যোতজফ োঅঘভদ (ম্পো.), স্বোধীনতো মুঘে চু য়োডোোংগো, দতররৈ, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয তযলদ,
১৯৯৮।
189.10.(4) যোতজফ োঅঘভদ, চু য়োডোোংগো চতযতোতবধোন, চু য়োডোোংগো: চু য়োডোোংগো োততয তযলদ, ২০০২।
189.10.(5) যোতজফ োঅঘভদ, ভুতিমুঘে চু য়োডোঙ্গ্ো: বূ ঘগোর োআততো, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয তযলদ,
১৯৯৯।
189.10.(6) যোতজফ োঅঘভদ (ম্পো.), একোত্তঘযয চু য়োডোঙ্গ্ো, চু য়োডোোংগো: চু য়োডোোংগো োততয তযলদ, ২০০২।
189.10.(7) যোতজফ োঅঘভদ, চু য়োডোঙ্গ্োয প্রোতনক োআততো, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয তযলদ, ১৯৯৫।
189.10.(8) যোতজফ োঅঘভদ ( ম্পো.), চু য়োডোঙ্গ্োয ভুতিমুে: খ- তচৈ, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয তযলদ,
১৯৯৬।
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189.10.(9) যোতজফ োঅঘভদ ( ম্পো.), ভুতিমুঘে চু য়োডোঙ্গ্ো: দতরর  োআততো, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয
তযলদ, ২০০০।
189.10.(10) যোতজফ োঅঘভদ, চু য়োডোোংগোয ফোোঈর োধক, চু য়োডোোংগো, চু য়োডোোংগো োততয তযলদ, ১৯৯৮।
189.10.(11) যোতজফ োঅঘভদ, ফোোংরোঘদঘয ভুতিমুে চু য়োডোোংগো মজরো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৬।
189.10.(12) যোতজফ োঅঘভদ, ফোোংরোয় নীর চোল  নীর তফঘরোঘয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮।
189.10.(13) যোতজফ োঅঘভদ, দোভুডহুদো োঈঘজরোয োআততো, ঢোকো: োঅনদ ধোযো, ২০১১।
189.10.(14) যতপকুয যীদ, ফোোংরোঘদঘয ভুতিমুঘে ভুতজফনগয, ঢোকো: োআতযোতদ গ্রন্থপ্রকো, ২০১০।
189.10.(15) মখ নোতছয োঅঘম্মদ যোতজফ, ম্মুখ ভঘয, চু য়োডোঙ্গ্ো: চূ য়োডোঙ্গ্ো োতকয তযলদ, ১৯৯৩।
189.10.(16) ুকুভোয তফশ্বো ( ম্পো.), ভুতিমুঘে খুরনো  চু য়োডোোংগো: োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয তফফযণ,
ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৫।
189.10.(17) (P) ভোতক তচৈো, ২য় ফলষ, ৫ভ ূচনো োংখযো, ৩০ ভোচষ, ২০০৬।
189.10.(18) (P) দধ্বতন, চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলঘদয ভোতক প্রকোনো, নঘবম্বয, ১৯৯৬ ( খুরনো তফবোগীয়
োততয ঘম্মরন োঈরÿÿ প্রকোতত)।
189.10.(19) (P) গুঞ্জন, ভোতক োততয তৈকো, মঘেম্বয ২০০১।
189.10.(20) (P) মচতনো, ১ভ ফলষ, ২য় োংখযো, চু য়োডোঙ্গ্ো যকোযী কঘরজ, মভ ১৯৯২। ২ কত
189.10.(21) (S) চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলঘদয িদ ফলষূততষ োঈৎফ ১৮ নঘবম্বয, ১৯৯৪।
189.10.(22) (S) চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলঘদয ২৩তভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ২০০০।
189.10.(23) (S) খুরনো তফবোগীয় োততয ঘম্মরন ১৯৯৬, োঅঘয়োজঘন চূ য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলদ, ২৮-২৯
নঘবম্বয ১৯৯৬।
189.10.(24) (L) নফনতরনী, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো, ৩ জুরোোআ ১৯৯৮।
189.10.(25) (L) োঙী, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈ করযোণ তভতত, ঢোকো ২১মভ, ১৯৯৯।
189.10.(26) (L) তযঙ্গ্, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো, ৩১ ভোচষ, ২০০০।
189.10.(27) (L) োঈঘন্োচন, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো, ৭ মপেম্ন. ২০০৩।
189.10.(28) (L) চূ য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো-এয োংকরন-চরতভত্মকো, ১৬ মভ ২০০৩।
189.10.(29) (S) দÿÿ, তফজয় তদফ ১৯৮৯।
189.10.(30) (S) তফু, তফজয় তদফ ১৯৯৭।
189.10.(31) (B) এক নজঘয চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত, ২০০৩।
189.10.(32) (B) চু য়োডোঙ্গ্ো V মজরো তভতত এয কোমষতনফষোী তযলদ, ২০০২-২০০৩।
189.10.(33) (S) ’৯৬ ুনতভষরনী োঈদমোন কতভটি, তবঘজ যকোযী োঈচ্চ তফদযোরয় এফোং যকোযী োঈচ্চ ফোতরকো
তফদযোরয়, চু য়োডোঙ্গ্ো, ৫ মপেম্ন. ২০০৪।
189.10.(34) (G) ত্রদতনক প্রথভ যোজধোনী, চূ য়োডোঙ্গ্োয মটতরঘপোন তনঘদষ তকো ১ নঘবম্বয ২০০২।
189.10.(35) (S) চু য়োডোঙ্গ্ো মপ্র ক্লোঘফয ততন মুগ ূততষ োঈৎফ ২০০৩।
189.10.(36) (S) মোনোরী স্মোযক : চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো, ৯ এতপ্রর ২০০৪।
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189.10.(37) (S) োঅনজন, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈকরযোণ তভতত, ঢোকো ২২ এতপ্রর, ২০০৫।
189.10.(38) (S) স্মোযতণকো-৯৮: চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত  চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈ করযোণ তভতত, ১৯৯৮।
189.10.(39) (S) স্মযতণখো-২০০১, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত  চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো ছোৈ করযোণ তভতত, ৩০ ভোচষ
২০০১।
189.10.(40) (S) স্মযতণকো ২০০২, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত ২৩ োঅগস্ট ২০০২।
189.10.(41) (L) জীফন দয এযোরফোভ ২০০৩: চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত ২০০৩।
189.10.(42) (S) স্মযতনকো ২০০৪, চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত ২০০৪।
189.10.(43) যোতজফ োঅঘভদ, গল্প োংকরন, ঢোকো: ফোোংরো ফোজোয, ১৯৯৫।
189.10.(44) যোতজফ োঅঘভদ (ম্পো.), ভুতিমুঘে ভুতজফনগয, চু য়োডোঙ্গ্ো: োততয তযলদ, ২০০০।
189.10.(45) (S) োতফদভ োোংস্কৃ ততক োঈৎফ ১৯৯৭, োতফদভ, চু য়োডোঙ্গ্ো।
189.10.(46) (S) চু য়োডোঙ্গ্ো তথঘয়টোয এয প্রথভ ফলষূততষ স্মোযক ১৯৯৫, চু য়োডোঙ্গ্ো তথঘয়টোয।
189.10.(47) (M) োতযদভ, োতযদভ োোংস্কৃ ততক োংগঠন মজরো তল্পকরো একোঘডভী চিয/চু য়োডোঙ্গ্ো ২০০৭,
২০০৫।
189.10.(48) (P) ভোতক তচৈ/ ১ভ ফলষূততষ  ফোোংরো নফফলষ োংখযো, ২য় ফলষ, ৫ভ োংখযো, ২০০৬, চু য়োডোঙ্গ্ো।
189.10.(49) (M) স্মযতণকো, নোোঈযী োঅম্মতদয়ো োঈচ্চ তফদযোরয় প্রোিন ছোৈ-ছোৈী ূনতভষরনী ২০১০।
189.10.(50) (=) োতযদভ োোংস্কৃ ততক োঈৎফ, ২৫-২৯ োঘটো. ১৯৯৩।
189.10.(51) োংঘকত, োনুতচভত্মো, খুরনো তফবোগীয় োততয ঘম্মরন, ৯৬, চু য়োডোঙ্গ্ো। ৩ কত
189.10.(52) তচৎকোয চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলঘদয একুঘয প্রকোনী।
189.10.(53) এক নজঘয চু য়োডোঙ্গ্ো মজরো তভতত, ২০০৩।
189.10.(54) যোতজফ োঅঘভদ, একতস্ন, চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলদ, ১৯৯৬।
189.10.(55) শ্রী প্রণয় কুভোয বটোচোমষয (ম্পো.), শুবতরতকো, ৮-৯ভ োংখযো, ১ভ ফলষ, ১৯৮৪-৮৫।
189.10.(56) যোতজফ োঅঘভদ, োল্প স্বল্প গল্প, চু য়োডোঙ্গ্ো: চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলদ, ২০০২।
189.10.(57) যোতজফ োঅঘভদ, স্বঘপ্নয মজোিোতোতর, চু য়োডোঙ্গ্ো: চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলদ, ২০০১।
189.10.(58) যোতজফ োঅঘভদ, োঘতয ভুঘঠোয় মভঘঘয মভরো, চু য়োডোঙ্গ্ো: চু য়োডোঙ্গ্ো োততয তযলদ, ২০০৩।
189.11 Comilla
189.11.(1) োঅব্দুর কুিু, কুতভরস্নো মজরোয় োআরোভ প্রচোয, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন ফোোংরোঘদ, ১৯৮৭। ২
কত
189.11.(2) োঅফুর কোঘভ হৃদয়, ভুতি োংগ্রোঘভ কুতভরস্নো, ঢোকো: কোফন ভুরোয়ণ, ২০০০।
189.11.(3) তততো মচৌধুযী, কুতভরস্নোয় নজযম্নর: স্মৃতত, মপ্রভ  তযণয়, কুতভরস্নো: তবনো প্রকোনী, ২০০১।
189.11.(4) তততো মচৌধুযী, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো কঘরজ-এমুঘগয তকোংফদতভত্ম, কুতভরস্নো: তবনো প্রকোনী,
১৯৮৬।
189.11.(5) তততো মচৌধুযী, কুতভরস্নোয োংফোদৈ  োভতয়কী ( ১৮৬০-২০০২), কুতভরস্নো: তবনো প্রকোনী,
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২০০৩।
189.11.(6) মভো: তপকুর োআরোভ, দোোঈদকোতদয গুনীজন, ঢোকো: ীযো তপ্রন্টোষ এ- োফতরোষ, ১৯৯০।
189.11.(7) ভুম্মদ োফীফুয যতদ, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটিয়োয কুতভরস্নো, ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী ভুরণোরয়,
১৯৮১।
189.11.(8) ভোভুন ততিকী, কুতভরস্নোয় বোলো োঅঘদোরন, কুতভরস্নো: ভোুভ ভোজোয, ২০০৪।
189.11.(9) ভোভুন ততিকী, ‘মভোোম্মদ োঅব্দুর কুিু স্মোযক গ্রন্থ’
189.11.(10) ভোভুন ততিকী, ‘োরী মভোত্মপো’ যচনো ভগ্র।
189.11.(11) মভো. োঅব্দুর জতরর, রোকোভ জনদ কথোভোরো, কুতভরস্নো: চদনো প্রকোনী, ২০০৭।
189.11.(12) মভোফোঘস্বয োঅরী (ম্পো.), কুতভরস্নো মজরোয োআততো, কুতভরস্নো: মজরো তযলদ, ১৯৮৪। কত ২
189.11.(13) মভোোম্মদ পজঘর যোফফী, োঅটতৈ ফৎঘযয ভপস্বর োোংফোতদকো, োতবজ্ঞতোয় কোগঘজয মনৌকো, ঢোকো:
কুতভরস্নো োঅঘভোদ কোমষোরয়, ১৯৯২।
189.11.(14) োতভত্মযঞ্জন মবৌতভক, নজযম্নর  প্রভীরো তযফোয, কুতভরস্নো: শ্রীভতত োঅযততফোরো মবৌতভক, ২০০৫।
189.11.(15) োতভত্মযঞ্জন মবৌতভক, নজযম্নর চচষো প্রঘঙ্গ্ কুতভরস্নো, কুতভরস্নো, তোকতযভো োআয়োতভন ঝু ভুয, ২০০৩।
189.11.(16) োতভত্মযঞ্জন মবৌতভক, কুতভরস্নোয় যফীন্দ্রনোথ, কুতভরস্নো, তোকতযভো োআয়োতভন ঝু ভুয, ২০০৩।
189.11.(17) District Census Report Comilla, 1961.
189.11.(18) Nurul Islam, Khan, Bangladesh District Gazetteers, Comilla, Dacca: Bangladesh
Govt. Press, 1977.
189.11.(19) S.A. Qadir, Village Dhanishwar- Three generations of man-land adjustment in an East
Pakistan Village, Comilla, BARD, 1960.
189.11.(20) Webster, J.E., Eastern Bengal District Gazetteer Tippera, Allahabad: The Pioneer
Press, 1910.
189.11.(21) (P) োংস্কৃ তত, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ, োততয ৈ: োংস্কৃ তত ১৯৯৩-৯৪।
189.11.(22) (P) োরি, তততো মচৌধুযী ম্পোতদত, ৩৫তভ োংখযো, ২১.২.২০০৪; ৩৭তভ ফলষ, ৩৭তভ োংখযো,
২০০৯।
189.11.(23) (P) োঅন, একোদতভ োংখযো, ১০ োঘটোম্বয ২০০৬; তৈতভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী োংখযো, ২০১০,
২০০৭।
189.11.(24) (R) কুতভরস্নো যকোযী ভতরো কঘরজ ফোতলকী: প্রফো, ১৯৮৮-১৮৯ তÿ্োফলষ।
189.11.(25) (S) ভোনুঘলয মভরো ( চরন-মচৌিগ্রোভ-রোকোভ-রোঙ্গ্রঘকোটষ-এরোকোয ফি োতঙ্গ্শ্বয গ্রোভ তনযÿয ভুি
মঘোলনোয মপ্রÿ্োঘট োঅঘয়োতজত ভোঘফ োঈরÿÿ প্রকোতত), ২৭-৩০ ভোচষ, ১৯৮৬।
189.11.(26) গঙ্গ্োভন্ঢর যোজু োআনটিটিোঈটোন োততয ৈ, ১৯৬৯, গদোম্ডর যোজ োআনতস্টটিোঈোন োততয
তযলদ, কুতভরস্নো, ১৯৭০।
189.11.(27) ভোভুন ততিকী ( ম্পো.), পঘয়জোঈরস্নো কুতভরস্নোয ভোজ  োংস্কৃ তত, ঢোকো: কোফন প্রকোন
২০১১।
189.11.(28) োঅয়ো মফগভ, প্রত্নতনদষন: কুতভরস্নো, ফোোংরোঘদ তফশ্বতফদযোরয় ভঞ্জুযী কতভন, ২০১০।
189.11.(29) নোতয োঅঘভদ, ফযম্নিোয োআততো, ৩০০ তোব্দী মথঘক ২০০৫ মষভত্ম), ঢোকো: ২০০৫।
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189.11.(30) (S) তীথষ দষন, কুতভরস্নো টু তযজভ ২০১০।
189.11.(31) (M) ফোতলষকী ১৯৮৪, োআস্পোোনী োফতরক স্কু র  কঘরজ, কুতভরস্নো মনোতনফো, কুতভরস্নো।
189.11.(32) (P) ভয়নোভতত, োভয একু োংখযো ২০০৬, ফৃত্তয কুতভরস্নো জনকরযোণ তভতত, যোজোী।
189.11.(33) (S) ভুতিমুেতবতত্তক নোটয োঈৎফ, ২০০৯, ফীযচন্দ্র গণোঠোগোয  নগয তভরনোয়তন, কুতভরস্নো।
189.11.(34) (M) Inter House Annual Athleties Meet 2002, Comilla Eadet College, 2003.
189.11.(35) (M) মমোগোঘমোগ, ফোোংরোঘদ ভফোয় কঘরজ মকৌটফোিী, কুতভরস্নো, ১৯৯১।
189.11.(36) (P) ফোরোকষ , ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো ১৯৮৬, চরন োমোতো তভততয ভুখৈ, কুতভরস্নো।
189.11.(37) (P) ফোোংরোফোজোয তৈকো ফতষ ভোন ফোজোয, ২০০৩, কুতভরস্নো।
189.11.(38) (P) চযোেোয ফোতষ ো, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৯০, এডোফ চযোেোয, কুতভল্টোয।
189.11.(39) (P) োংস্কৃ তত, কঘরজ োততয ৈ, ১৯৯৬-১৯৯৭, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ছোৈ
োংদ।
189.11.(40) (S) স্মযতণকো ২০০১, োআতঞ্জতনয়োষ োআনতস্টটিোঈন, ফোোংরোঘদ, কুতভরস্নো।
189.11.(41) শ্রী ত্রকরো চন্দ্র তোং, যোজভোরো ফো তৈুযোয োআততো (ফৃত্তভ কুতভরস্নোয োআততো), ঢোকো: গততধোযো,
২০০৯।
189.11.(42) (M) মোৈী োততয োোংস্কৃ ততক োংগঠন, কুতভরস্নো, ২০১২।
189.11.(43) (M) ফোোংরোঘদ োআততো তভতত, ৈঘয়োদ তি-ফোতলষক, ফোোংরোঘদ একোঘডভী পয যম্নরোয
মডঘবরঘভন্ট, কুতভরস্নো, ২০০৩।
189.11.(44) (S) তÿ্ো  োোংস্কৃ ততক প্রততঘমোতগতো, ১৯৮৯-৯০, ভোধযতভক  োঈচ্চ ভোধযতভক তÿ্ো মফোডষ,
কুতভরস্নো।
189.11.(45) ফোোংরোঘদ ছোৈ োআোঈতনয়ন কুতভরস্নো মজরো, তযোঘগ-োংগ্রোঘভ তফজঘয় মগৌযঘফয ৬০ ফছয।
189.11.(46) S প্রতযয় তফদোয়ী স্মযতণকো ২০০৮-২০০৯, ত্রয়দুয কোতভর (ভোস্টোয তডতগ্র), ভোদযোো, কুতভরস্নো।
189.11.(47) S ৃজনী ২০১১, কুতভরস্নোস্থ নফীনগয ছোৈকরযোণ তযলদ, কুতভরস্নো।
189.11.(48) S প্রতীতত, োআরোঘভয োআততো  োংস্কৃ তত তফবোগ, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ, ২০১০।
189.11.(49) S ভতট ২০০৬-০৭ তÿ্োফঘলষয ছোৈ-ছোৈীঘদয তফদোয়ী স্মযক, োআরোঘভয োআততো  োংস্কৃ তত
তফবোগ, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ।
189.11.(50) S মগোধূরী রঘি, ফযফস্থোনো তফবোঘগয োনোষ ৪থষ ফঘলষয তফদোয়ী তÿ্োথীঘদয স্মৃতত এযোরফোভ,
ফযফস্থোনো তফবোগ, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ।
189.11.(51) S প্রততÿ্ো, ভোজতফজ্ঞোন োনোষ মলফঘলষয (২০০৪-২০০৫ তÿ্োফলষ) তফদোয়ী তÿ্োথীঘদয স্মোযক,
ভোজ তফজ্ঞোন তফবোগ, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ।
189.11.(52) S ভীকযণ, তোফ তফজ্ঞোন তফবোঘগয োনোষ ৪থষ ফঘলষয ( ২০০৪-২০০৫ তÿ্োফলষ) ছোৈী স্মৃতত
এযোরফোভ, তোফ তফজ্ঞোন তফবোগ, কুতভরস্নো তবঘটোতযয়ো যকোযী কঘরজ।
189.11.(53) S মজোততভষয় মোতনত যণী স্টোয জরকোঘয়দ জুট তভর তর: ফোোংরোঘদ োটকর োংস্থোয কতষ িোধীন।
189.11.(54) M. Solaiman, The Comilla Rural Education Experiment, Bangladesh Academy for
Rural Development, Kotbari, Comilla 1975.
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189.11.(55) M োÿÿক, তফফতষ ন, ৬ োঅগস্ট ২০০৮, ফলষ: ১, োংখযো: ৩, কুতভরস্নো, ফলষ: ১, োংখযো: ১১, ৩
জোনুয়োযী, ২০০৯।
189.11.(56) কুতভরস্নো মৌযবো।
189.11.(57) মভোতোোয মোঘন ভোফুফ, োংস্কৃ তত োধনো কত স্মৃতত কত কৃ তত, কুতভরস্নো: তফনয় োততয োংদ,
১৪১৯।
189.11.(58) ভতনযম্নর ভতনয (ম্পো.), কোকোততরো, ফলষ: ১, োংখযো: ১, ১৪১০।
189.11.(59) BARD, Publications, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, 2009.
189.11.(60) জোঘগো প্রোঘণয োঈৎঘফ, ফলষফযণ ১৪১৯, তম্মতরত োংস্কৃ ততক মজোট, কুতভরস্নো।
189.11.(61) (S) ১৮তভ ফোৎতযক স্মৃতত তষঘণোৎফ োঈরÿÿ- স্মৃতত দষণ, কুতভরস্নো: শ্রী শ্রী মরোকনোথ স্মৃতত
তষণ োংঘ, ১৯১৭।
189.11.(62) (P) ত্রৈভোতক ফতণষতো, ১৪তভ ফলষ, ৩য় োংখযো, ১ জুরোোআ, ২০০৮।
189.11.(63) ১১৩তভ নজযম্নর জন্ফোতলষকী, কুতভরস্নো: নজযম্নর জন্ফোতলষকী োঈদমোন কতভটি, ১৪১৯।
189.11.(64) কুতভরস্নো মৌযবো।
189.11.(65) (M) োÿÿক তফফতষ ন, ফলষ ১, োংখযো ৩, ১১, ২০০৮, ২০০৯।
189.11.(66) মভোতোোয মোঘন ভোফুফ, জোঘগো প্রোঘণয োঈৎঘফ, কুতভরস্নো: তম্মতরত োোংস্কৃ ততক মজোট, ১৪১৯।
189.11.(67) োধযÿ ড. োঅরী মোঘন মচৌধুযী, তযোঘগ-োংগ্রোঘভ-তফজঘয় মগৌযঘফয ৬০ ফছয, কুতভরস্নো: ফোোংরোঘদ
ছোৈ োআোঈতনয়ন, ২০১২।
189.11.(68) োধযোক মভো: োঅব্দুর কোঘদয, মোনোয ফোোংরোয মৌবোঘগযয মগোরো, ১ভ প্রকো, জুরোোআ, ২০১০।
189.11.(69) োঈত্তভ ফতিঘন, নফোঘরোঘক প্রোঘণয োিো, ফলষো, ফদনো, োংখযো, ১৪২০, কুতভরস্নো োোংস্কৃ ততক মজোট,
২০১৩।
189.11.(70) তÿক ম্মোনো, ২০১৩, োআন্টোযফযোকট ক্লোফ োফ কুতভরস্নো রোরভোোআ।
189.11.(71) যোঘদুয যভোন, কুতভরস্নো ১৯৭১, োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয ফয়োন, প্রথভো প্রকোনো, ঢোকো,
২০১২।
189.11.(72) Introduction to Akhter Hamid Khan Libary, Comilla.
189.12 Cox’s Bazar
189.12(1) োঅফুর কোঘভ, যোভুয োআততো োআোংঘযজ োঅভর মষভত্ম, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৭।
189.12(2) জতয োআরোভ, খুরূকুঘরয োআততো, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয একোঘডভী, ২০০৮। ৩ কত
189.12(3) ভুম্মদ নূযম্নর োআরোভ, কক্সফজোঘযয তফরুি প্রোয় মরোকোচোয, ঢোকো: ফক্সফোজোয োততয একোঘডভী,
২০০৯।
২ কত
189.12(4) ভুম্মদ নূযম্নর োআরোভ, ফযঘকতো গোোআন, ফক্সফোজোয: ফক্সফোজোয োততয একোঘডভী, ২০০৩।
189.12(5) ভুম্মদ নূযম্নর োআরোভ, োঈতখয়োয োআততো, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয একোঘডভী, ২০১০। ৩
কত
189.12(6) ভুম্মদ নূযম্নর োআরোভ, কক্সফোজোঘযয তফরুি প্রোয় মরোকোচোয, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয
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একোঘডভী, ২০০৯। ২ কত
189.12(7) ভুম্মদ নূযম্নর োআরোভ, কক্সফোজোঘযয োঅঘরোতকত ভোনুল, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয একোঘডভী,
২০০৩।
189.12(8) ভোতরক মোফোন, কক্সফোজোয চতযৈ মকো, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয একোঘডভী, ২০০৭।
189.12(9) োযম্নন-োঈজ-জোভোন, কক্সফোজোঘযয োআততো ঐততয, কক্সফোজোয: কক্সফোজোয োততয একোঘডভী,
২০০৪।
189.12(10) Mushtaque Ahmad, Glimpses of Cox’s Bazar, Cox’s Bazar: Cox’s Bazar Foundation,
1995.
189.12(11) (S) 15th Installation Souvenir of Rotary Club of Cox’s Bazar Shaikat, April 1991.
189.12(12) (S) স্মৃতত তডঘম্বয, তফজয় তদফ োংকরন ৮৯, কঘরজ তফশ্বতফদযোরয় দযফৃদ।
189.12(13) (P) ছিুয়ো, ৫ভ োংখযো ২০০৭, তচভত্মন প্রকোন, যোভু কক্সফোজোয।
189.12(14) Narikel Jinjina (St. Martin’s Island)
189.12(15) প্রয়ো, স্মোযক োংকরন, ১৯৮৯, কক্সফোজোয গ্রন্থঘভরো/৮৯।
189.12(16) মন্ট ভোটিষন িী, ফোোংরোঘদঘয োোংকোয, Ministry of Environment 8 Forest. কত ২
189.12(17) Grand Marina Beach Fower, Studio Apartment of Cox’s Bazar.
189.12(18) Crown Pacific, Beach Hotel & Resort Cox’s Bazaar.
189.12(19) কোভযম্নর োোন (ম্পো.), তফজয় স্মোযক ২০১১, মজরো প্রোন, কক্সফোজোয, ২০১১।
189.12(20) P ভুর োংরো, একোদ ফলষূততষ োংখযো, ৈঘয়োদ োংকরন এতপ্রর, ২০১২, কক্সফোজোয োততয
একোঘডভী।
189.12(21) P ভোফুফ মযোকন (ম্পো.), তঝনুক, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, ২০১১, ভুঘরয প্রততঘফত তল্প-োততয।
189.12(22) োঅভদ তগয়ো, কক্সফোজোয টু যতযস্ট গোোআড ভ্রভণ তনঘদষ তকো, কক্সফোজোয: নোোয প্রকোনী, ২০১২।
189.12(23) ধতনযোভ ফিুয়ো, যোভুয প্রোচীন স্থোতয  ঐততয, কক্সফোজোয: যম্নহুর কোঘদয ফোফুর, ২০১২। কত ২
189.12(24) এ.এভ. োঅব্দু োভোদ, োগয োঘিয কক্সফোজোয, োআততো, ঐততয  তথযফহুর োংকরন, কক্সফোজোয:
মভো: খোঘরদুেোভোন যকোয খোঘরদ, ১৪১৫।
189.12(25) ভোং ফো োোং (ভোং ফো), যোখোোআন জোততত্তো  ফোোংরোঘদ, চটগ্রোভ: োঈতখোংনু (নু োোং), ২০০৫।
189.12(26) Moheshkhali A Tourist Attnaction, Upazila Administration, Cox’sbazar.
189.12(27) Our Project Cox’s Bazar, Configure Group.
189.12(28) ফযোতযস্টোয মজযোততভয়ষ ফিুয়ো, ‘‘যোভু’’ োম্প্রদোতয়ক তোংতো োংকরন প্রকো: (দৃক)।
189.12A Darjeeling
189.12A(1) (P) ভোং মছন তচোং ( ভোংতছন), োগ্গঘভধো মফৌে ভতদয এফোং োঈক মোাঁরস্নো ভোঘথঘযো, কক্সফোজোয: তদ
যোখোোআন ঘয়রঘপয়োয মোোোআটি, ২০০১।
189.12A(2) (P) শ্রীতযঘভোন োনযোর ( ম্পো. োআছোভুিীন যকোয), দোযতজতরঘঙ্গ্য োআততো, তভৈভ, ৩৭এ কঘরজ
স্ট্রীট, করকোতো, ২০০৫ (প্রথভ প্রকো, ১৮৮০)।
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189.13 Dhaka
189.13(1) োনুভ োয়োৎ, ুযোঘনো ঢোকোয োোংস্কৃততক প্রঘঙ্গ্, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ২০০১। ২ কত
189.13(2) (ড:) োঅব্দুর কতযভ, মভোগর যোজধোনী ঢোকো, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৪ (োনুফোদ: ভুতফোঈরস্নযো
ততিকী)। ২ কত
189.13(3) োঅযোপ কোয়োয, ঢোকোয োঅড্ডো  োনযোনয, ঢোকো: ভয় প্রকোন, ১৯৯৭।
189.13(4) োঅভদ যতপক, স্মৃতত তফস্মৃততয ঢোকো মভতডঘকর কঘরজ (১৯৪৭-১৯৭১), ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৩।
189.13(5) োঅঘভদ ভীজষো খফীয, তফঘলষয ঢোকো, ঢোকো: যোঘদ োোন, ১৯৯৫।
189.13(6) োঅঘভদ ভীজষো খফীয, তফঘলষয ঢোকো, ঢোকো: যোঘদ োোন, ১৯৯৫।
189.13(7) (ড.) এভ.এ. োন্নোন তপঘযোজ, ঢোকোয ৪০০ ফছয, ঢোকো: োআতযোতদ গ্রন্থ প্রকো, ২০০৯।
189.13(8) তকযণ ঙ্কয মনগুি  যদোয পজরুর কতযভ, চতরস্নঘয দঘকয ঢোকো, ঢোকো: োততয প্রকো,
১৯৯৪। কত ৩
189.13(9) কোজী ীদুরস্নো ( ম্পো.), ীদ ফুতেজীফী স্মোযক ফিৃতো, োআততো তফবোগ, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয়, ঢোকো:
োততয প্রকো, ২০০৪।

189.13(10) তকযণঙ্কয মনগুি, যদোয পজরুর কতযভ, চতরস্নঘয দঘকয ঢোকো, ঢোকো: োততয প্রকো, ২০০১।
189.13(11) গোতরফ োঅোন খোন, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয় যোজনীতত  তফতফধ প্রঙ্গ্, ঢোকো: জোতীয় গ্রন্থ প্রকোন,
২০০১।
189.13(12) জুরতপকোয োঅরী ভোতনক, ভুতিমুঘেয মল যণোঙ্গ্ন তভযুয: জতয যোয়োন োভত্মধষোন যযঘবদ, ঢোকো:
ুফণষ, ২০০২। ২ কত

189.13(13) জুরতপকোয োঅতর ভোতনক, ভুতিমুঘেয মল যণোঙ্গ্ন তভযুয, ঢোকো: ুফণষ, ২০০২।
189.13(14) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয োোংস্কৃততক োআততোঘয োঈোদোন, ঢোকো: রস্নফ োফতরোষ, ১৯৯১।
189.13(15) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো ১৮৫৭ োঘরয তফঘরো দতররৈ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৭।
189.13(16) ভুনতোীয ভোভুন, ততবতরয়োনঘদয মচোঘখ ঢোকো, ঢোকো: ভয় প্রকোন, ২০০৩।
189.13(17) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো: স্মৃতত-তফস্মৃততয নগযী, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৩।
189.13(18) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো: স্মৃতত-তফস্মৃততয নগযী, ২য় খ-, ঢোকো: োননযো, ২০০৯। ২ কত
189.13(19) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয ভতরন, ঢোকো: ুফণষ, ২০০৫।
189.13(20) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয জন্োিভী োঈৎঘফয োআততো, ঢোকো: োনুভ প্রকোনী, ২০০৪।
189.13(21) ভুনতোীয ভোভুন, োঈতন তঘকয ঢোকো, ঢোকো: োননযো, ২০০১।
189.13(22) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো ভগ্র-১, ঢোকো: োননযো, ২০০৩।
189.13(23) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো ভগ্র-২, ঢোকো: োননযো, ২০০৪।
189.13(24) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকো ভগ্র-৩, ঢোকো: োননযো, ২০০৫।
189.13(25) ভুনতোীয ভোভুন (ম্পো.), ঢোকোয স্মৃতত-১, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০১।
189.13(26) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয স্মৃতত-২, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০১।
189.13(27) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয স্মৃতত-৩, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৩।
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189.13(28) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয স্মৃতত-৪, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৫।
189.13(29) ভুনলী যভোন োঅরী তোঘয়, তোয়োতযঘখ ঢোকো, ঢোকো: তদফযপ্রকো, ২০০৭।
189.13(30) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয োতযঘয় মোয়ো ফোআঘয়য মখোাঁঘজ, ঢোকো: োননযো, ২০০৬।
189.13(31) ভুনতোীয ভোভুন, মদয়োঘরয য ঢোকো, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৯। ২ কত
189.13(32) ভুনতোীয ভোভুন (োংকতরত  ম্পোতদত), ঢোকোয স্মৃতত-৮, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৯।
189.13(33) মভোোম্মদ োঅব্দুর কোোআোঈভ, ঢোকোয োআততফৃত্ত ঐততয  োংস্কৃতত, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮।
189.13(34) মভোোম্মদ ভোপু জুোঈরস্নো, োআততো  স্মৃততয োঅঘরোঘক ঢোকো ভোনগযীয োততয-োংস্কৃতত এফোং ৈতৈকো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৫।
189.13(35) মভোোম্মদ োঅোদুেোভোন োনুতদত ( মজভস্ মটরয), মকোম্পোতন োঅভঘর ঢোকো, ঢোকো: োফয, ২০০১;
ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৭৮।
189.13(36) মভোোম্মদ োঅোদ (ম্পো.), ঢোকো ত্রৈভোতক, ঢোকোয ভুতিমুে োংখযো, ঢোকো: ঢোকো মতযঘটজ, জোনুয়োতয
২০০৯।
189.13(37) মভোোম্মদ োঅোদ (ম্পো.), ঢোকো ত্রৈভোতক, ঢোকোয স্মৃতত োংখযো, ঢোকো: ঢোকো মতযঘটজ, জুরোোআ ২০০৮।
189.13(38) মভোোম্মদ ভতনযম্নেোভোন (ম্পো.), ঢোকোয মরোককোতনী, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৮০।
189.13(39) ভুোম্মদ জোোঙ্গ্ীয (ম্পো.), স্মৃততকথোয় ঢোকো তফশ্বতফদযোরয়, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ১৯৯২।
189.13(40) মভো. মযজোোঈর কতযভ  ডটয ত্রকত োঅগয (ম্পো.), মোনোযগোাঁঘয়য োআততো োঈবয়  োঈোদোন,
ঢোকো: যভোন গ্রম্ন োফ োআন্ঢোতস্ট্রজ, ১৯৯৩।
189.13(41) মভো. মভোোযপ মোঘন, ড. নীযো োভুন্নোোয, য ঢোকোয জীফন কথো, ঢোকো: তদফযপ্রকো, ২০১০।
189.13(42) মতীন্দ্রঘভোন যোয়, ঢোকোয োআততো, ঢোকো: ফোআৈ, ২০০৭।
189.13(43) যতপকুর োআরোভ, ঢোকোয কথো, ঢোকো: ঐততয, ২০০৫। কত ২
189.13(44) যতনরোর চিফতী, ঢোকো তফশ্বতফদযোরঘয়য োআততো তফবোগ ১৯২১-২০০০, ঢোকো: করযোণ প্রকোন,
২০০২।
189.13(45) যতনরোর চিফতী (োংকরন  ম্পোদনো), ঢোকো তফশ্বতফদযোরঘয় গণতযো: ১৯৭১, জগন্নোথ র, ঢোকো:
োঅগোভী প্রকোনী, ২০০০।
189.13(46) মযোতজনো কোঘদয, ঢোকোয োোংস্কৃততক োঅঘদোরন, ঢোকো: ুফণষ, ২০০৪।
189.13(47) (ড.) মযজোোঈর কতযভ  ডটয ত্রকত োঅগয (ম্পো.), মোনোয গোাঁঘয়য োআততো, োঈৎ  োঈোদোন,
ঢোকো: যভোন গ্রম্ন োফ োআন্ঢোতস্ট্রজ, ১৯৯৩।
189.13(48) মর. মজনোঘযর মজএপ োঅয মজকফ, োঘযন্ঢোয োযোট ঢোকো: একটি জোততয জন্, ঢোকো: তদ োআোঈতনবোতষটি
মপ্র তরতভঘটড ২০০৫ (োঅতনুয যভোন ভোভুদ োনূতদত)
189.13(49) (ড.) মখ ভোকুদ োঅরী, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটীয়োয ফৃত্তয ঢোকো ( প্রোকৃ ততক  োঅথষ-োভোতজক
োআততো), ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী ভুরণোরয়, ১৯৯৩।
189.13(50) যীপ োঈতিন োঅঘভদ, ঢোকো: োআততো  নগযজীফন ১৮৪০-১৯২১, ঢোকো: একোঘডতভক মপ্র এোফতরোষ তরতভঘটড, ২০০১।
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োফতরোষ তরতভঘটড, ২০০২।
189.13(52) যীপ োঈতিন োঅঘভদ, তভটঘপোডষ োোতোর  ঢোকো মভতডঘকর স্কুর োআততো  ঐততয ১৮৫৮১৯৪৭, ঢোকো: তভঘ োতনো যভোন, (এোঘডতভক মপ্র এ- োফতরোষ রোোআঘেযী), ২০০৭।
189.13(53) োভুঘিোো মচৌধুযী, মোনোযগোাঁঘয়য োআততো, ঢোকো: োঅতফয ফুক, ২০০৫।
189.13(54) যরোনদ মন, ঢোকোয তচঠি, ঢোকো: ভুিধোযো, ১৯৭৬।
189.13(55) ত্রয়দ োঅরী োঅোন, [ঢোকো: ফোতোয়ন প্রকোন, ২০০৩] লোট ফছয োঅঘগয ঢোকো।
189.13(56) যদোয পজরুর কতযভ, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয়  ূফষফঙ্গ্ীয় ভোজ, োধযোক োঅব্দুয যোেোক-এয
োঅরোচোতযতো, ঢোকো: োততয প্রকো, ২০০০।
189.13(57) মতরনো মোঘন, একোত্তঘযয ঢোকো, ঢোকো: োঅভদ োফতরতোং, োোঈ, ১৯৮৯।
189.13(58) মদোঘয়ত মোোোআন মভোযঘদ, স্বোধীনতো োংগ্রোভ: ঢোকোয় মগতযরো োোঘযন, ঢোকো: ভয় প্রকোনী,
১৯৯০।
189.13(59) োতকভ োতফফুয যভোন, োনুফোদ-োঘভ ুপী), ঢোকো োচো ফোযো োঘর, ঢোকো: ঢোকো োআততো
গঘফলণো মকন্দ্র, ১৯৯৫।
189.13(60) Ahmad Hasan Dami, Dhaka: A Record of Its Changing Fortune, Dhaka: Asiatic Society
of Bangladesh, 2009. ২ কত
189.13(61) Habiba Khatun, Iqlim Sonargaon: History, Jurisdiction Monuments, Dhaka: Academic
Press and Publisher Library, 2006.
189.13(62) Muntassir Mamoon, Dhaka: Tale of a City, Dhaka: Subarana, 2009. ২ কত
189.13(63) Muntassir Mamoon, Source Materials of the Cultural History of Dhaka City, Dhaka:
International Center for Bengal Studies, 2001.
189.13(64) S.N.H. Rizvi, Bangladesh District Gazetteers Dacca, Dacca: Bangladesh Govt. Press,
1975.
189.13(65) Sharif Uddin Ahmed, Dhaka: Past Present Future, Dhaka: Asiatic Society of
Bangladesh, 2009.
189.13(66) Syed Muhammed Taifoor, Glimpses of Old Dhaka, Dhaka: Lulu Bilquis Banu & others, r.d.

189.13(67) (S) জগন্নোথ তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ স্মযতণকো-তফলষ ূততষ োঈৎফ ১৯৯২।
189.13(68) (L) োঈঘন্ল, ভন্বয় োততয মগোতষ্ঠ, ঢোকো য ভোচষ ১৯৮৩।
189.13(69) (R) ুরতোনো মজতযন (ম্পো.), োআঘডন কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৬১।
189.13(70) (M) তঘেশ্বযী গোরষ স্কু র, ঢোকো, ২০০০-২০০১।
189.13(71) B.C. Allen, Eastern Bengal District Gazetteers Dacca, Allahabad: The Pioneer Press,
1912. 2 Copies
189.13(72) (ড.) এ.এভ.এভ. যপু িীন, তোয়োতযঘখ ঢোকো ভুন্ী যভোন োঅরী তোঘয়, ঢোকো: তদফযপ্রকো, ২০০৭।
189.13(73) মভো: োঅয়োতু রস্নো োঅকতোয, মোৈোফোিীয োআততো, ঢোকো: মভ প্রকোনী, ২০০৩।
189.13(74) মভোফোঘশ্বযো খোনভ ( োনুফোদ), ঢোকো তফশ্বতফদযোরঘয়য স্মৃতত ১৯৪৭-১৯৫১ এ.তজ.িক, ঢোকো: োঅঘভদ
ভোপু জুর ক, ২০০১।
189.13(75) োঅভীযম্নর োআরোভ, ঘয়স্ট এ- োোআ স্কু র, ঢোকো: চোযম্নতরত, ২০১২।
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189.13(76) ভুনতোীয ভোভুন, োঈতন তঘক ঢোকোয ভুরণ  প্রকোনী, ঢোকো: ভয় ফোআঘভরো, ২০০৪।
189.13(77) (প্রঘপয ড.) মক.এভ. মভোীন (ম্পো.) ফঙ্গ্বফঘনয তফলষ, মপ্র োঈোআোং ফঙ্গ্বফন, ২০০৬।
189.13(78) (S) Sow the Seeds of Love, District Directory 2002-2003, Dhaka: Rotary International
District.
189.13(79) The Bengal Village Self-Government Act, 1919 and the Rules framed there under,
Government of Bangal Local Self-Government Department, Calcutta, 1925.
189.13(80) F.B. Bradley-Biry, The Romance of an Eastern Capital, London, 1906. কত ২
189.13(81) Rowa Members Directory 2006, Retined Armed Forces officers welfare Association,
Dhaka.
189.13(82) ভীজোনুয যভোন, ঢোকো ুযোন, ঢোকো: প্রথভো ২০১১।
189.13(83) যীভ োঈিীন ততিকী, এপ.তফ. েোিরী ফোফষ প্রোঘচযয যয নগযী, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৭৭।
189.13(84) P.O. Bodding, A Santal Dictionary, Volume I, Part-I, 1929.
189.13(85) মভোোম্মদ োঅব্দুর কোোআোঈভ, োঈতন তঘক ঢোকোয োততয  োংস্কৃ তত, ঢোকো নগয চচষো মকন্দ্র, ১৯৯০।
189.13(86) ঐততোতক যভনো মযঘকোষ ভয়দোন ২০১০, তফঘল োংখযো্ু ১, ফোোংরোঘদ র’ টোোআভ।
189.13(87) Amena Mohsin, Armed Conflict and Gender, Department of Women and Gender
Studies University of Dhaka, 2006.
189.13(88) ঢোকোয োঅতদ ভুরণ মন্ত্র, ঢোকো নগয জোদুঘয, ১৯৯০।
189.13(89) (S) ফোোংরোঘদ এতয়োটিক মোোোআটি ২০০৯, যোজধোনী ঢোকোয ৪০০ ফছয ূততষ োঈরÿÿ োতন্ঢতযূণষ 
োঈন্নয়নভূরক কভষূতচ োভত্মবূষ ি কভষোরো।
189.13(90) (S) Asiatic Society of Bangladesh, Celebration of 400 years of Capital Dhaka through
Scholarly and Development Works September 2008 – August 2011. কত ৩
189.13(91) (P) ুঘযোগোভী তফজ্ঞোন, িোদ ফলষ, ৩য়  ৪থষ োংখযো, ফোোংরোঘদ তফজ্ঞোন  তল্প গঘফলণো তযলদ,
ঢোকো।
189.13(92) Cbamber News, January 2010, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry,
Dhaka.
189.13(93) (M) ভতদযো, ২০০৪, োআতর এ োঈচ্চ ফোতরকো তফদযোরয়, ঢোকো।
189.13(94) (S) তরবোয টোোঈন যোঘটরোোআট তবঘরজ, মকযোনীগঞ্জ, ঢোকো, কনতপগোয োোঈতজোং তর:।
189.13(95) (S) ভোন তফজয় তদফ ২০০৯, মজযোততভয ৭১, মজরো প্রোন, ঢোকো, ২০০৯।
189.13(96) (S) Blue & Gold, Year Book of Notre Dame College 2004-2006, Notre Dame College 2006.
189.13(97) (M) স্বণষ স্মোযক, নটযঘডভ তফজ্ঞোন ক্লোফ (১৯৫৫-২০০৫) স্বণষ জয়ভত্মী োঈৎফ ২০০৬।
189.13(98) (M) তভুরস্নো ভুতরভ র ফোতলষকী, ঞ্চতফোং োংখযো ১৯৫৩-৫৫।
189.13(99) খোঘরদো পযোতন্প োঅরভ (ম্পো.) ফলষ তরত ১৯৬১-৬২।
189.13(100) (M) Salimullah Muslim Hall Magazing 1953-55.
189.13(101) (S) স্মযতণকো ১৪১৭-১৮ তজযী, জোতভ োঅযোভোতনযো োঅযোতফয়ো, োতভতজদ, ভুোম্মদুয, ঢোকো,
দোযো-োআ-োদী মশ্রণীয ছোৈফৃদ, ১৯৯২।
189.13(102) ভোঠ মষোঘয় ভোতৃ -তশু স্বোস্থয কোমষিভ মজোযদোয  ভন্বয় ম্পতকষ ত তফবোগীয় কভষোরো, ঢোকো
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তফবোগ, ১৯৯৪।
189.13(103) (S) ফোোংরোঘদ গ্রোভ তথঘয়টোয ঘম্মরন, মতভনোয, ঢোকো তথঘয়টোয ২০০২।
189.13(104) (S) স্মযতণকো, জোতীয় গ্রন্থোগোয ফলষ ২০০৩ োঈদমোন োঈরÿÿ োঅঘয়োতজত য্মোতর  োংফোদ
ঘম্মরন, গ্রন্থোগোয ফলষ োঈদমোন ভন্বয় তযলদ, ঢোকো।
189.13(105) (ডো:) এ.এভ. খোন ( ম্পো.), প্রোথতভক স্বোস্থয তযচমষো তফলয়ক প্রতÿন োতয়কো, ১৯৯৬ মরথ
োযঘোঘনর মট্রতনোং প্রঘজট স্বোস্থয োতধদিঘয ভোখোরী, ঢোকো।
189.13(106) (P) োঈয়োতু ন োোনো ( োঈত্তভ োঅদষ) োউদ-োআ-তভরোদুন্নফী ( ো:) োংখযো ১৯৯৫, ফোোংরোঘদ ফযোোংক
মকন্দ্রীয় জোঘভ ভতজদ কতভটি, ভতততঝর, ঢোকো।
189.13(107) ভোঘছয োঅফোদ, ঢোকো োঅছোতনয়ো তভন, ১৯৯৩।
189.13(108) (P) দীি োÿ্ম, ১২ফলষ, ১৯৮৬, জোতীয় োঈচ্চ মতভনোযী, ফনোনী, ঢোকো।
189.13(109) স্মযতণকো, নফ তনফষোতচত কোোঈতন্পর ২০০৪-২০০৬ োতবঘলক োনুষ্ঠোন ২০০৪, ফোোংরোঘদ গ্রন্থোগোয
তভতত, ঢোকো।
189.13(110) ঞ্চভ জোতীয় োঅফৃতত্ত োঈৎফ ১৯৯৯, ফোোংরোঘদ োঅফৃতত্ত ভন্বয় তযলদ, ঢোকো।
189.13(111) (M) করতোন, একোদ োংখযো ১৯৯৯-২০০০, ভতনুয োঈচ্চ তফদযোরয় ফোতলষকী, ভীযুয, ঢোকো।
189.13(112) (M) প্রফো, কঘরজ ফোতলষকী ২০০৮, তফএ এপ োীন কঘরজ কুতভষঘটোরো, ঢোকো।
189.13(113) Asiatic Society of Bangladesh, International Spmposium on Dhaka Part Present
Future, 1989.
189.13(114) (P) প্রফো, ঢোকোয ভোজোয, ১৮ োংখযো, ১৯৯৮, মফতক্সভঘকো তভতডয়ো তর:।
189.13(115) (P) োঅজঘকয পোটোপোটি, ২য় ফলষ, ৭১ োংখযো, ২০০২, ঢোকো এখন পোাঁকো, কঘরজ মপ্র, ঢোকো।
189.13(116) Introducing the Dhaka Chamber of Commerce of Industry 2001, 1994.
189.13(117) (M) প্রঘটো, তোনমীভুর োঈন্ো কযোঘডট ভোদযোো, তোনমীভুর োঈম্মো োফতরঘকন্প। কত ২
189.13(118) (M) প্রঘটো, তোনমীভুর োঈন্ো গোরষ ভোদযোো, তোনমীভুর োঈম্মো োফতরঘকন্প।
189.13(119) (M) প্রঘটো, তোনমীভুর োঈন্ো তপ্র-কযোঘডট ভোদযোো, তোনমীভুর োঈম্মো পোোঈঘন্ঢন।
189.13(120) (M) প্রঘটো, কতফ নজযম্নর যকোতয কঘরজ, ঢোকো।
189.13(121) (M) প্রঘটো, যকোতয তফজ্ঞোন কঘরজ, ঢোকো।
189.13(122) (M) ফোতলষকী ১৯৮৯, তফএএপ োীন কঘরজ, ঢোকো।
189.13(123) (M) ফোতলষকী ১৯৯৮-৯৯, ধোনভতন্ঢ যকোযী োঈচ্চ ফোতরকো তফদযোরয়।
189.13(124) (M) ফোতলষকী ১৯৯৬, ঢোকো মডতভঘকর কঘরজ, ঢোকো।
189.13(125) (P) োআনতকরোফ োঈোয, ১৯৯৭, ঢোকো।
189.13(126) (M) তোব্দী ১৯৯৯, মভোোম্মদুয মকন্দ্রীয় তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ।
189.13(127) (M) োঈঘন্ল ২০০৯, তভযুয তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ। কত ২
189.13(128) (M) প্রগতত, ১৯৯৯, ঢোকো কভোষ কঘরজ, ২০০১।
189.13(129) (S) তদোযী ১৯৯৯, ভোরোো-োআ-োঅতরয়ো, ঢোকো।
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189.13(130) (S) প্রতযয়, ৮ভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী স্মযতণকো ২০০০।
189.13(131) (M) ঐততয, ১৯৯৯-২০০০  ২০০০-২০০১, রোরভোটিয়ো ভতরো ভোতফদযোরয়, রোরভোটিয়ো, ঢোকো।
189.13(132) (M) কোকরী, ২০০০-০১, মন্ট্রোর োঈোআঘভন কঘরজ, ঢোকো। কত ২
189.13(133) (M) োততয তৈকো, ফোতলষকী ১৯৯৯, ভতততঝর যকোযী ফোরক োঈচ্চ তফদযোরয়।
189.13(134) (S) োঅর-তফদো স্মযতনকো, ১৯৯৮, োঅর-জোতভয়োতু র োআরোতভয়ো দোযম্নন োঈরূভ ভোদোযী ভোরোযো।
189.13(135) (S) তযতচতত, ভোরোো তোতকফুর কুযোঅতনর কতযভ দোযম্নর োআোন ট্রোস্ট ফতরবর, োবোয, ঢোকো।
কত ২
189.13(136) (S) ুফণষ স্মোযক (১৯৪৯-১৯৯৯), নটযঘডভ কঘরজ
189.13(137) (M) মজঘবতযয়োন, ১৯৯৬, মন্ট েোতন্পভ মজতবয়োষ গোরষ োোআস্কু র, রক্ষ্মীফোজোয, ঢোকো।
189.13(138) (S) প্রতযোো ২০০০-২০০১, োঅোআতডয়োর স্কু র এ- কঘরজ, ভতততঝর, ঢোকো।
189.13(139) (M) প্রতীতত, ২০০১, োঅদভজী কযোন্টনঘভন্ট কঘরজ, ঢোকো, ২০০২-২০০৩।
189.13(140) (S) স্মৃততঘট, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয় োআততো তফবোগ এযোরোভতন এঘোতঘয়ন ২০০২।
189.13(141) (S) তকি, ১৯৯১, ীদ তফজ্ঞোন োংদ, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয়।
189.13(142) (M) যম্নর োঅঘরোঘক এঘো, ১৯৯৯-২০০০, োঅোনোঈরস্নো র ( তিভ) ছোৈ োংদ ফোোংরোঘদ
প্রঘকৌর তফশ্বতফদযোরয়, ঢোকো।
189.13(143) (S) োঈত্তযণ, ভোন তফজয় তদফ োংকরন ২০০১, োঈত্তযণ োঠোগোয, তভযুয, ঢোকো।
189.13(144) (S) তফজঘয়য োতিতকো, ১৯৯৭, ভোস্টোয ক্লোফ যোভুযো, ঢোকো।
189.13(145) (S) স্মযতনকো ২০০৩, ীদ ডো: তভরন তশু োংদ (ভোনগয কতভটি), ঢোকো।
189.13(146) Dhaka Rotary News, 1991, Rotary Club of Dhaka.
189.13(147) (R) মদীয় ভোদযরঘফযয ুতিভোন ১৯৮০, ুতি  খোদয তফজ্ঞোন োআনতস্টটিোঈট, ঢোকো তফশ্বতফদযোরয়।
189.13(148) (S) গোফতরী দষন, ২০০৪, গোফতরী োঈঘজরো তভতত, ঢোকো।
189.13(149) (M) প্রভো, কঘরজ ফোতলষকী ২০০১, োআঘডন ভতরো কঘরজ, ঢোকো।
189.13(150) Jamdani, 24th Annual Installation 11th Rotary Seed Aheard 5th August 2006, Rotary
Club of Metropolitan, Dhaka.
189.13(151) যজত জয়ভত্মী স্মোযক গ্রন্থ ১৯৮০-২০০৫, জোতভরো োঅোআনুর োঅনদ োঈচ্চ তফদযোরয়, মভোোম্মদুয,
ঢোকো।
189.13(152) Kamal Siddique, Social Formation in Dhaka City, The University Press United 1990.
189.13(153) (P) থঘযকো, ২য় ফলষ, ১ভ োংখযো ১৪০৮, কোজী মযোঘকয়ো ুরতোনো, ঢোকো।
189.13(154) (M) োঈদ্ভোন, ২০০২, ঢোকো টিচোষ মট্রতনোং কঘরজ, তফলষ ূততষ োঈদমোন স্মযতণকো, ২০১০।
189.13(155) ফোতলষক, তফঘল োংখযো, মভরো তযোআোঈতনয়ন ২০০৬, ঢোকো োআোঈতনবোতষটি োযোরোভনোোআ োযোঘোতঘয়ন।
189.13(156) (S) ৮৬তভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী  ুনতভষরনী, ১৯৯৫, টিচোষ মট্রতনোং কঘরজ, ঢোকো।
189.13(157) োোআপু তিন োঅঘভদ (ম্পো.), ঢোকো কোর, োতীত  ফতষ ভোন, ঢোকো, ডোতরোঈতফতফ ট্রোস্ট ২০১০।
189.13(158) (R) Anual Report 2010-11, ভতচতো োোতোর তর:, ঢোকো।
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189.13(159) (S) ীদ ফীয োঈত্তভ মর: োঅঘনোয়োয গোরষ কঘরজ, ঢোকো মনোতনফো, ২০০৭।
189.13(160) (S) Dhaka Residential Model College 2011. কত ৩
189.13(161) (S) ৬৩তভ ফুতনয়োদী এতয়োন মকোষ, জোতীম তÿ্ো ফযফস্থোনো একোঘডভী, ২০০১।
189.13(162) োয়দোয োঅঘনোয়োয খোন জুঘনো, একোত্তঘযয যণোঙ্গ্ন তফুয, ঢোকো: োংঘতত ২০১১।
189.13(163) (P) মভোনো ২০০৬, প্রথভ ফলষ, প্রথভ োংখযো, দুগষোুয, করভোকোদো ভন্বয় তযলদ, ঢোকো।
189.13(164) ফোোংরোঘদ প্রথভ তথঘয়টোয, ৫ভ ফলষ, ঢোকো তথঘয়টোয।
189.13(165) যোজধোনীয ুখ-দু:খ, ২০০৫, জোতীম ীদ োআনতস্টটিোঈট, তথয ভন্ত্রণোরয়।
189.13(166) যজত জয়ভত্মী, মকন্দ্রীয় পু রকুতি োঅয, ঢোকো।
189.13(167) োয়োৎ ভোভুদ, ঢোকোয প্রোচীন তনদষন, যয চোরষ ড’য়রী, ঢোকো: একোঘডতভক মপ্র এ- োফতরোষ
রোোআঘেতয, ২০১১।
189.13(168) Sharif Uddin Ahmed (Editor), Dhaka Past Present Future, Dhaka: Asiatic Society of
Bangladesh, 2009.
189.13(169) Sharif Uddin Ahmed (Editor), ঢোকো: গ্রন্থতঞ্জ, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh,
2010.
189.13(170) Sirajul Islam, A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca by James Taylop,
Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2010.
189.13(171) তপঘযোজো োআয়োভীন ( ম্পো.), ঢোকোোআ োঈবোলো প্রফোদ - প্র ফচনো মকৌতু ক ছিো, ঢোকো: ফোোংরোঘদ
এতয়োটিক মোোোআটি, ২০১০।
189.13(172) Md. Anwarul Islam, Environment of Capital Dhaka, Plants Wildble Gandens Parks
Open Spaces Air Water Earthquake, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2010.
189.13(173) মভোীত োঈর োঅরভ  োনযোনয ( ম্পো.), ভুতিমুঘে ঢোকো ১৯৭১, ঢোকো: ফোোংরোঘদ এতয়োটিক
মোোোআটি, ২০১০।
189.13(174) োতফফো খোতু ন  োতপজো খোতু ন ( ম্পো.), ঢোকোোআ খোফোয, ঢোকো: ফোোংরোঘদ এতয়োটিক মোোোআটি,
২০১০।
189.13(175) মোতনয়ো তনোত োঅতভন ( ম্পো.), নগয জীফঘন নোযী, ঢোকো: ফোোংরোঘদ এতয়োটিক মোোোআটি,
২০১০।
189.13(176) Shahnaz Huq-Hussain (Editors), Dhaka A to Z Street Atlas the easiet Way to get to
your Destination, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2010.
189.13(177) Abdul Momin Chowdhury & Sharif Uddin Ahmed (Editors), And Beyond, Volume: 1,
Politics Society Administration, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2011.
189.13(178) M. Mufakharul Islam & Finol Mahmud, Beyond, Volume: II Economy and Culture,
Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2011.
189.13(179) Roxana Hafiz & AKM Golam Rabbani (Editor), Dhaka and Beyond Volume: III
Urbanization and Urban Development, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2011.
189.13(180) Mohit Ul Alam & Abu Md. Delwar Hossain (Editors), WAR 1971, Dhaka: Asiatic
Society of Bangladesh, 2011.
189.13(181) োঅব্দুর ভতভন মচৌধুযী  োনযোনয ( ম্পো.), যোজধোনী ঢোকোয ৪০০ ফছয  োঈত্তযকোর, প্রথভ খ-,
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যোজনীতত ভোজ প্রোন, ঢোকো: ফোোংরোঘদ এতয়োটিক মোোোআটি, ২০১২।
189.13(182) এভ. মভোপোখখোযম্নর োআরোভ  োনযোনয (ম্পো.), যোজধোনী ঢোকোয ৪০০ ফছয  োঈত্তযকোর, তিতীয়
খ-, োথষনীতত  োংস্কৃ তত, ঢোকো: ফোোংরোঘদ এতয়োটিক মোোোআটি, ২০১২।
189.13(183) International Seminar on the History Heritage and Urban Issues of Capital Dhaka, 1719 February 2010, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. 3 copies
189.13(184) M ফোতলষক স্মযতণকো ২০০৫, োংখযো ৩, কৃ ৎকথন।
189.13(185) ৃততয োতোয় ততিকীয়ো।
189.13(186) োনুন্ধোন, োঈন্নয়ন  দোতযরয তফঘভোচঘন তফজ্ঞোন এফোং তথয  মমোগোঘমোগ প্রমুতি। মভোোম্মদুয,
তভযুয  রস্নফী থোনোয তÿ্ো প্রততষ্ঠোন  তফজ্ঞোন ক্লোফ, ঢোকো, ২০০৪।
189.13(187) S নয়ন যভোন  ুরতোনো তযতজয়ো, স্মযতণকো, ফোোংরোঘদ মরতখকো োংঘঘয প্রকোনো  তযঘফনো,
ঢোকো, ১৯৯৭।
189.13(188) M যোভ োংকয মদফনোথ  োনযোনয ‘তফবো’।
189.13(189) M োঈঘন্ল, তফদযোরয় ফোতলষকী, ১৯৯৫ োঅযভোতনঘটোরো, যকোযী োঈচ্চ তফদযোরয়।
189.13(190) ত্রয়দ নোজভুিীন োঘভ, ঢোকো  োনযোনয, ঢোকো, ২০১৩।
189.13(191) শ্রেোঞ্জতর, োকোর প্রয়োত ততল্প কোজী োোন োতফঘফয ৪৫তভ জন্তদন  ৬ষ্ঠ ভৃতুয ফোতলষকী, মমোজন,
ভকোরীন তচৈকরো।
189.13(192) Household Survey of Dhaka City.
189.13(193) ঢোক-মঢোর, জুন োংখযো, ২০০৬, নটযঘডভ কঘরজ।
189.13(194) োয়োৎ ভোভুদ ( ম্পো.), ঢোকোয প্রোচীন তনদষন যয চোরষ ড য়রী, ঢোকো একোঘডতভক মপ্র এন্ঢ
োফতরোষ রোোআঘেযী, ২০১১।
189.13(195) Address by Shri Kashi Ram Rana Hor’ble Union Minister for Rural Development
Government of India, South Asian Corference on Sanitation, Dhaka: 2003.
189.13(196) স্মযতণকো, ২০১১, ফোোংরোঘদ মভতডঘকর কঘরজ োোতোর।
189.13(197) Celebration of Dhaka Islamic Culture Capital for Asian Region 2012.
189.13(198) ড. যন োঅযো তপঘযোজ (ম্পো.), স্মযতণকো তড.োআোঈ. ’৬৭ ক্লোফ িদ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ২০১০।
189.13(199) প্রস্ফু টন, ২০১০, ফনোনী তফদযোতনঘকতন, ২০০৮।
189.13(200) ঢোকো তফশ্বতফদযোরয় ফোতলষকী, ১৯৫৬।
189.13(201) কোঘরয কন্ঠ (যোজনীতত), ১ নঘবম্বয, ২০১১।
189.13(202) ভকোর (কোঘরয মখয়ো), ২৩ োঘটোফয, ২০০৯।
189.13(203) প্রথভ োঅঘরো (ছু টিয তদন) ২৮ মপেম্নয়োযী ২০০৯; ২৪ জুরোোআ ২০১০, ১০ জুন ২০০০, ৫ জুন ১৯৯৯।
189.13(204) মুগোভত্ময (তফচ্ছু) ২ োঅগস্ট ২০০৯।
189.13(205) তরোতরত (কোঘরয কন্ঠ) ২৩ জুরোোআ, ২০১০।
189.13(206) োঅজঘকয কোগজ (যকভোতয) ১৪ নঘবম্বয, ২০০৩।
189.13(207) মবোঘযয কোগজ (োফয) ২২মভ ১৯৯৯।

D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_1-32)_2014_06_16_16_58_50_804.DOC

40

189.13(208) স্পদন, ঢোকো কোস্টভ  এক্সোোআজ কোঘরিঘতোআ ফোতলষকী, ১৯৯১।
189.13(209) যয চোরষ ড’য়রী, ঢোকোয প্রোচীন তনদষন, ঢোকো: একোঘডতভক মপ্র এ- োফতরোষ রোোআঘেতয, ২০১১।
189.13(210) (S) োঈদ্ভোন, তফলষ ূততষ োঈদমোন স্মযতণকো ( ১৯০৯-২০০৯), ঢোকো: টিচোষ মট্রতনোং কঘরজ,
২০১০।
189.13(211) (R) Uttaran Annual Report 2006-2007, Dhaka: Uttaran, 2007.
189.13(212) ভুনতোীয ভোভুন, ঢোকোয স্মৃতত-৮, ঢোকো: ভোরো েোদোষ, ২০০৯।
189.13(213) এভদোদুর ক মচৌধুযী, তকোংফদভত্মী ফতষ ভোন ঢোকোয োতীত, ঢোকো: তনোঈতক্লয়ো োফতরঘকন, ২০০৯।
189.13(214) তনয়োভ তিীতক: গযোঙতচর, ঢোকো: ফোোংরো ফোজোয োততয োংস্কৃ তত মকন্দ্র, ২০০৫।
189.13(215) কোভযম্নেোভোন যতভ, মোনোরী নদীয মদঘ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ঢোকো, ১৯৮৭।
189.13(216) িোভত্মী তল্পী মগোষ্ঠীয ম্পোদক, ভোফুফুর োয়দোয মভোন, িোতভত্ম, ২২ োতভত্মনগয, ঢোকো িোতভত্ম
কোমষোরয় ঘত প্রকোতত, ১রো ত্রফোখ, ১৪০০।
189.13(217) োঅফু ফকয ততিক, মফফী োঅনয়োয, মভো: োঅফু তোঘয - ততনজন, ঢোকো: রূভ, ১৯৭৯।
189.13(218) মদয়োন োতফনো োআয়োতভন যম্ননো, স্মযতণকো ১৩৯৮, ধোনততি তশু তকঘোয োংগঠন, ঢোকো:
ধোনততি তশু তকঘোয োংগঠন।
189.13(219) পয়জুর োতকভ, ব্দপু র নীতরভো, ঢোকো: ২০০৯।
189.13(220) মভো: ভতনযম্নেোভোন োঅভদ যতপক, তফÿ্ু ব্ধ শ্রোফন, ঢোকো: ফোোংরোঘদঘ ুকোভত্ম একোঘডভী, ১৩৮০।
189.13(221) ত্রয়দ োভুর ক, ঙ্গ্ীত োংস্কৃ তত, ১৯৮৬।
189.13(222) োঅোআয়ুফ মোঘন, ভনন, োতনয়তভত োততযৈ, ১৯৭৯।
189.13(223) যোঘর ভোভুদ, ফোোঈনুযঘর, ৫০, ঢোকো।
189.13(224) এযোন্থতন তগঘডন, রূোভত্ময যজন যোফফোনী রোতকো তফশ্ব, ঢোকো: জরোতভত্মক, ২০০০।
189.13(225) ভুতজফ মভদী, ফৃতি গোঘছয তরোয়, ঢোকো: ফোোংরো প্রোয, ২০০৬।
189.13(226) ফোতলষক িীিো প্রততঘমোতগতো, ২০১৩, মভোোম্মদুয তপ্রোঘযটযী োঈচ্চ ভোধযতভক তফদযোরয়, ঢোকো।
189.13(227) শ্রী ভঘনোযঞ্জন যোজ ফোংী োযদ োঘষয, োযদীয় স্মযতণকো- ‘‘৮৩’’, ১৩৬, ঢোকো।
189.13(228) ত্রয়দো োভঘ োঅযো মোঘন, তফজয় তদফ োংখযো ১৬ তডঘম্বয, ২০১০, ঢোকো: ১৩ নম্বয মকটয
করযোণ তভতত।
189.13(229) তফজঘন যোোআজন, নটযঘডভ তফজঘন ক্লোফ, ১৯৪৯-১৯৯৯, ঢোকো।
189.13(230) এ.এ.এভ. োআোঈনু, কোভফোদীয চঘযয োআততকথো, ঢোকো: মফোঘদরো, ২০১৩।
189.13(231) তভজো-োযম্নন-োয যতদ, স্মৃতত - তফস্মৃততয জগন্নোথ কঘরজ, ঢোকো: ভোরো েোদো, ২০১৩।
189.13(232) By W.W. Hunter, A Statistical Acounl of Bengal, Vol. V, Districts of Dacca,
Bakarganj, Faridpur and Maimansinh, London, 1875.
189.13(233) Ramna Green, Dhaka elub news letter, January-February, 2007
189.13(234) প্রমুতি, ঢোকো মকন্দ্র, োআতঞ্জতনয়োষ োআনতস্টটিোঈন, ফোোংরোঘদ, তডঘ: ২০০৬।
189.13(235) োঈত্তযফঙ্গ্ জনকরযোণ তভতত ঢোকো, স্মযতণকো, ২০০৩।
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189.13(236) স্মযতণকো, প্রতততনতধ ঘম্মরন ২০০৩, ফোোংরোঘদ গণতল্পী োংস্থো।
189.13(237) োংফধষনো, ৪ জন ফীযঙ্গ্নো ভুতিঘমোেো, ৪ নঘবম্বয ২০০২, ঢোকো।
189.13(238) ঢোকো-১৯৭১, ভুতিমুঘেয োঅঘরোক তচঘৈয প্রদষনো, ১৯৮৮।
189.13(239) তফশ্বভোনফতো  তফশ্বোতভত্ময জনয কতফতো, ১ভ ফোোংরো কতফতোয ঘম্মরন, ২০০৬।
189.13(240) তোমীফ স্মযতণকো-২০১১, োঅযফী  োআরোতভক স্টোতডজ তফবোগ, ঢোকো কঘরজ, ঢোকো।
189.13(241) োঈন্ীরন, োধযÿগঘণয ১০৩ তÿ্ো প্রোন  ফযফস্থোনো প্রতÿণ মকোষ, নোঘয়ভ একোঘডভী, ২০১৩।
189.13(242) Innovation for Customs progress, 2013, Dhaka.
189.13(243) ২য় োঅভত্মজষোততক ফঙ্গ্তফদযো ঘম্মরন। Organized by University of Dhaka, Bangla
Academy.
189.14 Dinajpur
189.14(1) োঅজোযম্নর োঅজোদ জুঘয়র, ভুতিমুঘে ফৃত্তয তদনোজুয, তদনোজুয: ুফচন, ২০০৪। ২ কত
189.14(2) োঅজোযম্নর োঅজোদ জুঘয়র, োধষতোব্দীয তনফষোচনী রিোোআঘয় ফৃত্তয তদনোজুয, ১৯৯৬।
189.14(3) োঅজোযম্নর োঅজোদ জুঘয়র, বোলো োঅঘদোরঘন তদনোজুয, তদনোজুয: তভজোনুয যভোন রুরু, ১৯৯১।
189.14(4) োঅজোোযম্নর োঅজোদ জুঘয়র, ঘুঘুডোঙ্গ্োয জতভদোয, তদনোজুয: ুফচন, ২০০৭।
189.14(5) োঅফুর কোরোভ মভোোম্মদ মোকোতযয়ো, তদনোজুয তভোঈতজয়োভ, তদনোজুয: তকোঈঘযটয তদনোজুয
তভোঈতজয়োভ, ১৯৮৯।
189.14(6) োঅব্দুর োঅতজজ, মঘোিোঘোট োঈঘজরো: োতীত  ফতষ ভোন, যোংুয: মরখক োংদ, ২০১০। ৪ কত
189.14(7) োঅব্দুর োঅতজজ, নফোফগঘঞ্জয োআততো  ঐততয, তদনোজুয: োভীভো োঅিোয, ২০০০। ২ কত
189.14(8) এভ.এ. কোতপ যকোয, ভুতিমুঘে তদনোজুয, তদনোজুয: োোংকুয প্রকোনো, ১৯৯৬। ২ কত
189.14(9) খোজো নোতজভোঈতিন ভুতরভ র  োফতরক রোোআঘেযী, গঠনতন্ত্র।
189.14(10) মজরো প্রোন, তদনোজুয, োঈন্নয়ঘন তদনোজুয, ২০০০।
189.14(11) টি.োঅয.এভ. মভোত্মোকুর ক ( ম্পো.), রোরদ, মঘোিোঘোট ( তদনোজুয), মঘোিোঘোট োততয োংদ,
১৯৯০।
189.14(12) তদনোজুয তথয োতপ, মজরো তযিভো তদনোজুয-২, ১৯৮৮-৮৯।
189.14(13) নঘযোঘজয প্রফন্ধ, নঘযোজ োততয ভজতর, তদনোজুয, ১ভ খ-।
189.14(14) নঘযোজ োততয ঘম্মরঘনয ৩১তভ ফোতলষক োততয ঘম্মরন ১৯৮২।
189.14(15) নূযম্নর োআরোভ খোন, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটীয়োয: ফৃত্তয তদনোজুয, ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী
ভুরণোরয়, ১৯৯১।
189.14(16) মভযোফ োঅরী, ঐততোতক রূঘযখোয় তদনোজুয য  মৌযবোয কথো, তদনোজুয: তদনোজুয
মৌযবো, ১৯৯৮। পঘটোকত+ভূরকত
189.14(17) মভযোফ োঅরী, ফোোংরোয তফরুি যোজধোনী ফোনগি  তদনোজুয প্রঙ্গ্, তদনোজুয: তদনোজুয তল্প চচষো
মকন্দ্র, তোতযখ মনোআ।
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189.14(18) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘয যঙ্গ্ভঘঞ্চয এক তোব্দী, তদনোজুয: গ্রন্থকোয, ২০০২। ৪ কত
189.14(19) মভযোফ োঅরী, দীতঘয নোভ যোভোগয, তদনোজুয: োঈঘম্ম কুরুভ রোোআঘেযী, ১৯৮৯।
189.14(20) মভযোফ োঅরী, কোঞ্চন তীঘয তদনোজুয, তদনোজুয: মজরো মফোডষ, ১৯৭৬।
189.14(21) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘযয যোজগনততক োঅঘদোরঘনয োআততো, ( ১৭৫৭-১৯৪৭), তদনোজুয: নঘযোজ
োততয ভজতর, ১৯৬৫।
189.14(22) মভযোফ োঅরী, তদনোজুয যোজফোংঘয োআততো, তদনোজুয: যোজ মদফোঘত্তোয এঘস্টট, ১৯৭০।
189.14(23) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘয োোংফোতদকতোয এক ফছয, ঢোকো: ফোোংরোঘদ মপ্র োআনতস্টটিোঈট, ১৯৯৪।
189.14(24) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘযয োআততো ভগ্র-৪: তদনোজুয যোজফোংঘয োআততো, তদনোজুয: গ্রন্থকোয,
২০০২।
189.14(25) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘয োোংফোতদকতোয এক ফছয, ঢোকো: ফোোংরোঘদ মপ্র োআনতস্টটিোঈট, ১৯৯৪।
পঘটোকত
189.14(26) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘয োঅতদফোী, তদনোজুয: োঅতদফোী োোংস্কৃ ততক একোঘডভী, ১৯৮০।
189.14(27) মভযোফ োঅরী, কোভত্মজীয ভতদয, তদনোজুয: োঈত্তযফঙ্গ্ োততয একোঘডভী, ১৯৮৬। পঘটোকত-২,
ভূরকত-১
189.14(28) মভযোফ োঅরী, মচঘরগোজী, তদনোজুয: মচঘরগোজী ভোমোয কতভটি, ১৯৯১। পঘটোকত
189.14(29) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘয োআরোভ, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন ফোোংরোঘদ, ১৯৯১।
189.14(30) মভযোফ োঅরী, তদনোজুয মজরোয বূ ঘগোর, তদনোজুয: োঅতভনুয রোোআঘেযী, ১৯৯৫।
189.14(31) মভযোফ োঅরী, মকযী মখন তদনোজুঘয, ঢোকো: জোতীয় চোচষ তযলদ ফোোংরোঘদ, ২০০০, ১৯৯০। ২ কত
189.14(32) মভযোফ োঅরী, কোভত্মজীোঈ ভতদয, তদনোজুয: োতকনো মজোযো, ১৯৯৮। ৩ কত
189.14(33) মভযোফ োঅরী, দীতঘয নোভ যোভোগয, তদনোজুয: তোতযক োআকফোর ফুজ, ২০০১। ২ কত
189.14(34) (ড.) ভুম্মদ ভতনযম্নেোভোন, তদনোজুঘযয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০১০।
189.14(35) (ড.) ভুম্মদ ভতনযম্নেোভোন, তদনোজুয  যোংুয মজরোয তÿ্ো তফফতষ ন ( ১৭৬৫-১৯২১), তদনোজুয:
মফগভ মভতযনো জোভোন, ২০০৬।
189.14(36) মভফো কোভোর, তদনোজুঘযয মতবোগো োঅঘদোরন, ঢোকো: োঈত্তভ প্রকোন, ২০০৮।
189.14(37) (ড.) ভোদুর ক, তদনোজুঘযয মরোক োংস্কৃতত ঐততয  োঈত্তযোতধকোয, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮। ২
কত
189.14(38) মযবো পোদোয মোঘপ যোনো ভন্ঢর, একোত্তঘয তদনোজুয  ীদ মোজকগণ, খুরনো: গ্রন্থকোয, ২০০১।
189.14(39) োজোোন খোন  ড. ভোুদর
ু ক, ভুতিমুে: তদনোজুয, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮।
189.14(40) ো-োআ-ভতফন তজরস্নো  োনযোনয ( ম্পোতদত), ভৃতুযত্তীণষ: োআয়োতভন ( োআয়োতভনঘক তনঘফতদত কতফতো
োংকরন), তদনোজুয, কতফতো নয় কোরপ্রোত, ২০০০।
189.14(41) ুকুভোয তফশ্বো ( ম্পোতদত), ভুতিমুঘে তদনোজুয: োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয তফফযণ, ঢোকো:
ভোরো েোদোষ, ২০০৪।
189.14(42) ত্রয়দ মভোোযযপ মোঘন, তদনোজুঘযয োআততো, তদনোজুয: ত্রয়দো োতরভো ফোনু, ২০০১। ৪ কত
189.14(43) Bengal District Gazetteers B Vol. Dinajpur District, Statistics 1900-01 to 1910-11,
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Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912.
189.14(44) Bengal District Gazetteers B Vol. Dinajpur District, Statistics 1921-22 to 1930-31

189.14(45) Dinajpur District Gazetteers B Vol. Statistics, 1901-02, Calcutta: Bengal Secretariat
Book Depot, 1905.
189.14(46) Dinajpur District Gazetteers B Vol. Statistics, 1911-12 to 1920-21, Calcutta: The
Bengal Secretariat Book Depot, 1923.
189.14(47) Dr. Ashraf Siddiqui, Bangladesh District Gazetteers Dinajpur, Dacca: Bangladesh
Govt. Press, 1975. 3 Copies
189.14(48) Report of the Khawaja Nazimuddin Muslim Hall & Library, Dinajpur for the year 1954,
1955-57. ২ কত
189.14(49) Sherwill, Major James Lind, Geographical and Statistical Report on the Dinagepore
Jistrict, Calcutta: Bengal Central Press, 1865.
189.14(50) (P) দুদতু ব, ত্রফোখ ১৪০৮।
189.14(51) (S) তদনোজুয তজরো স্কু র স্মযতণকো: ১৫০ ফঘলষ ূততষ (১৮৫৪-২০০৪), ২০০৫।
189.14(52) (S) মন্ট তডনঘন্ট োোতোর, তদনোজুয-এয জুতফরী োনুষ্ঠোন (১৯৭৯-২০০৪), ২১ মভ ২০০৪।
189.14(53) (S) তদনোজুয নোটয তভতত, োিোদ তদনোজুয নোঘটযোৎফ ২০০০।
189.14(54) (S) তদনোজুয নোটয তভতত, িদ তদনোজুয নোঘটযোৎফ ১৯৯৭।
189.14(55) (M) স্বতনবষ য বোযো কোতযগযী তফদযোরয়, ুোআজোযী, তদনোজুয), ২য় ফলষ ৩য় োংখযো, ২০০১; ৪থষ ফলষ,
১ভ োংখযো, ২০০৩।
189.14(56) (S) যোভকৃ ষ্ণ তভন, যোভ কৃ ষ্ণ োঅশ্রভ  তভন, প্রোিন ছোৈ ঘম্মরন ২০০৫, তদনোজুয।
189.14(57) (NGO) World Vision.
189.14(58) F.W. Strong, Eastern Bengal District Gazetteers Dinajpur, Allahabad: The Pioneer
Press, 1912. 2 Copies
189.14(59) মযবোোঃ পোদোয মমোঘপ যোনো ভন্ঢর, একোত্তঘয তদনোজুয  ীদ মোজকগণ, খুরনো: মরখক কতৃষ ক
প্রকোতত, ২০০১। কত ৩
189.14(60) োঅজোযম্নর োঅজোদ জুঘয়র, তদনোজুয ফতধয োআনতস্টটিোঈঘটয োআততো: তকছু কথো, তদনোজুয: ুফচন,
২০০৭।
189.14(61) (ড.) মভো: োতফফুয যভোন, তদনোজুঘযয মোকনোটয মোতরয গোন, কোতর প্রকোনী, ঢোকো: ২০১১।
189.14(62) শ্রী যোভকৃ ষ্ণ োঅশ্রভ, ীযক জয়ভত্মী স্মযতণকো, ১৯২০-৮৪, তদনোজুয।
189.14(63) োঅফুর কোরোভ োঅজোদ (ম্পো.), োঅভোঘদয োফষতীুয, োফতীুয োঈঘজরো তযলদ, ১৯৯১।
189.14(64) (S) স্মযতণকো, তদনোজুয তভোঈতজয়োভ কোভ োফতরক রোোআঘেযীয নূতন বফন োঈঘিোধন, ১৯৮৫।
189.14(65) (S) তভরন োÿ্মো, ৬ষ্ঠ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০৬, তফীয় ভঘজভ এভ. কত্মো. ত.এভ.ত. এয
মোজকীয় জীফঘনয যজত জয়ভত্মী  তফীয় প্রততষ্ঠোঘনয দ ফছয ূততষ ।
189.14(66) স্নযোন ফোোংরোঘদ, তচতযযফদয, ৩ োংখযো, ২০০৫।
189.14(67) (R) ভতরো ফহুভুখী তকো মকন্দ্র (এভ তফতঘক) ফোরুফোিী, তজুয, ফোতলষক প্রততঘফদন, ২০০৭-২০০৮,
২০০৮-২০০৯।
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189.14(68) (P) ঠোৎ মযোিুয, প্রথভ ফলষ, তিতীয় োংখযো, ১৯৯৯, ঠোৎ মযোিুয োততয-োংস্কৃ ততক োংগঠন।
189.14(69) (P) খ োতন, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০১ মমৌমষদ, তদনোজুয।
189.14(70) প্রয়োী, নফফঘলষয প্রকোনী, ১৩৯৪, োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী, তদনোজুয মজরো ভোভত্ম, ২০০৮।
189.14(71) (R) োঅঘরোগো মোোর োতবষ ঘ ফোোংরোঘদ, তদনোজুয, ফোতলষক প্রততঘফদন, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯।
189.14(72) (S) তদনোজুয মপ্র ক্লোফ, স্মযতণকো ১৯৮৬।
189.14(73) (S) োভৃত, ৭ভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ১৯৮৮, োভৃত োততয মগোষ্ঠী, তদনোজুয।
189.14(74) এক নজয োজী মভোোম্মদ দোঘন কৃ তল কঘরজ, তদনোজুয, ১৯৯৯।
189.14(75) (P) রোরদ, ১৯৯০, মকোযোঘোট োততয োংদ, মঘোিোঘোট, তদনোজুয।
189.14(76) োোংগো, ১৯৯৩, োোংগো োততযোয়ন, তদনোজুয।
189.14(77) (P) দীোঘরোক, ৬ষ্ঠ ফলষ, ৪থষ োংখযো, স্বোধীনতো োংখযো ১৯৮৭, ীযগঞ্জ োততয  োংস্কৃ ততক তযলদ।
189.14(78) (S) স্মযতণকো ১৯৮৮, গোুর োঅমভ তফএনএতফ চÿ্ু োোতোর তনোঈ টোোঈন, তদনোজুয।
189.14(79) (S) ূনবফষো, ১৯৮৮, তফশ্ব তদফ োংখযো, কোোঘযোর োফতরক রোোআঘেযী, কোোঘযোর, তদনোজুয।
189.14(80) (S) তদনোজুয োংগীত কঘরজ, তদনোজুয, ২০০০, োভয একু স্মযঘণ।
189.14(81) (S) ২৫ ফছয ূততষ যজত জয়ভত্মী স্মযতণকো ১৯৯৮, ত্রফকোরী নোটয মগোষ্ঠী।
189.14(82) (S) একুঘয তফঘস্ফোযণ ১৯৮৯, কোোঘযোর োফতরক রোোআঘেযী, কোোঘযোর, তদনোজুয।
189.14(83) (S) মন্ট তপতর োোআ স্কু র তদনোজুয, স্বণষ জুতফরী  ূণষতভরনী োঈৎফ ১৯৫১-২০০১।
189.14(84) (M) তফদযোরয় ফোতলষকী ২০০০, তদনোজুয যকোযী ফোতরকো োঈচ্চ তফদযোরয়। কত ৩
189.14(85) (S) তদনোজুয যকোযী মবঘটোতযনোয কঘরজ, ফোাঁঘয োট, তদনোজুয, ২০০৩।
189.14(86) (S) ুনোুয োঈচ্চ তফদযোরয়, পু রফোিী, তদনোজুয, জয়ভত্মী  প্রোিন ছোৈ-ছোৈী ূণষতভরনী ১৯৯৪।
189.14(87) োভযো তদনোজুযী ২০০১, তদনোজুয মজরো তভতত, ঢোকো।
189.14(88) (P) এোঅযোঅোআ জোনষোর, ২য় োংখযো, ২য় ফলষ, ১৯৯৯। োভত্মোর তযোচষ োআনতস্টটিোঈট তভজষোুয, ভুোআোযী,
তদনোজুয
189.14(89) Dinapex 2001, 17th District 7 Convention, Apex Club of Dinajpur.
189.14(90) (R) স্থোনীম মষোঘয় োোংীদোতযিভূরক মপ্রÿÿত তযলদ ১৯৯৫-২০১০, তদনোজুয মজরো।
189.14(91) মস্টন ক্লোফ তদনোজুয, োঅভত্ম: মজরো স্বোধীনতো কো মটতন টূ ণষোঘভন্ট ২০০৪।
189.14(92) (S) এক মুগ ূততষ ঘত স্মযতণকো ২০০৮, ফোোংরোঘদ এক্স কযোঘডট এঘোতঘয়ন, তদনোজুয।
189.14(93) (M) ফীযগঞ্জ তডতগ্র কঘরজ, ২০০৬।
189.14(94) Dr. Jinnahtul Islam, Inventory of Dinajpur Sal Forest, Dhaka: Bangladesh Space
Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO), 2002.
189.14(95) স্পদন, ২য় োংখযো, মভো: োরোোঈতিন োুফী (ম্পো.) ২০০৬, তদনোজুয।
189.14(96) োঅত্মোয মস্নোগোন, ১৯৭৪, োঅব্দুর ভততন (ম্পো.), তদনোজুয।
189.14(97) জোফফনী, ীদ স্মযঘণ ১৯৭৬, জোগযণী ক্লোফ, োটু য়োোিো, তদনোজুয, ১৯৮১।
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189.14(98) মছোটঘদয স্বঘদ, কোঞ্চন ঘয়র তভর, কোতোিো, তদনোজুয।
189.14(99) প্রফো, ১৩৮৬, ত্রফকোরী নোটয মগোযী, তদনোজুয।
189.14(100) তফতততষ ত োংরো, োঅভযো ক’জন নোটয তল্পী, তদনোজুয।
189.14(101) তচতযয ফদয োঈঘজন (তদনোজুয) তভতত, যোজোী, ২০০৭।
189.14(102) জোগযণ, রস্নী শ্রী-ফোরুফোিী, তদনোজুয।
189.14(103) ফোতফফুর োআরোভ ফোফুর (ম্পো.), প্রয়োী, োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী, তদনোজুয, ১৩৯৪, ১৩৯৫, ১৩৯৬,
১৩৯৮, ১৪০০, ১৪০১, ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৬, ১৪০৮, ১৪১১, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৮,
১৪১৯।
189.14(104) োঈত্তযোো, োঈত্তয তযঙ্গ্ োততয তযলদ, তদনোজুয, ১৯৮৭।
189.14(105) S মভোত্মোতপজুয যভোন (ম্পো.), ভোন তফজয় তদফ স্মযণীকো, ২০১৩, োফতীুয, তদনোজুয।
189.14(106) মভো: োঅফদুর ভোন্নোন (ম্পো.), মজরো োঈন্নয়ন তিয়ো, তদনোজুয, োঘটোফয ২০০১ মথঘক জুন ২০০৫।
189.14(107) তদনোজুয নোটয তভতত গঠনতন্ত্র, তদনোজুয, নোটয তভতত কতৃষ ক প্রকোতত।
189.14(108) োঈনতফোং মপয়োয এযোন্ঢ রোবরী তদনোজুয নোঘটযোৎফ ২০০০, ২০০২, তদনোজুয নোটয তভতত
স্মযতণকো, মলোি নোঘটযোৎফ, ১৯৯৪।
189.14(109) 10 Annual Report 2009, Aloha Social Services, Bangladesh.
189.14(110) োভত্মোর োঅতদফোী োভোতজক প্রততষ্ঠোন, তদনোজুয: কোতযতো ফোোংরোঘদ োঅোআততডত।
189.14(111) ফোোংরোঘদ োঈযো োিো, গঠনতন্ত্র, তদনোজুয: কোতযতো।
189.14(112) মভযোফ োঅরী, তদনোজুঘযয োআততো ভগ্র-৫, তদনোজুয: তদনোজুঘযয োআততো প্রকোনো প্রকল্প,
২০০২।
189.14(113) োভর মন, ভোজতোতন্ত্রক োঅঘদোরঘনয ভযো প্রঘঙ্গ্, োংঘকত প্রকোন ভুতন্প োিো তদনোজুয,
১৯৮২।
189.14(114) মভোোম্মদ মতরভ, তদনোজুঘয ভুতিমুেো, োঅঘভদ োপু জুর ক, ঢোকো: ফোোংরোঘদ চচষো, ২০১১।
189.14(115) ভুোম্মদ রুৎপু র ক, তদনোজুয, ১৯৭১, োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয ফয়োন, ঢোকো: প্রথভো
প্রকোনো, ২০১৩।
189.14(116) োআয়োতভন োঅরভ মযজো, মগ্রটোয তদনোজুয, ১৯৭১।
189.14(117) োঅতদফোী কন্ঠ, ফঘরটিন - ৪, তদনোজুয, োঘটোফয ২০০৯ - ভোচষ ২০১০।
189.15 Faridpur
189.15(1) োঅনদনোথ োততয মখয, পতযদুঘযয োআততো, ঢোকো: ভযোগনোভ ো, ২০০৫. ুনভুষরণ
189.15(2) োঅফু োোইদ খোন (ম্পোতদত), ভুতিমুঘেয দতররৈ পতযদুয, ঢোকো: োততয তফকো, ২০০৯।
189.15(3) োঅফু োোইদ খোন, ভুতিমুঘে পতযদুয, ঢোকো: োততয তফকো, ২০১০।
189.15(4) োঅফু োোইদ খোন, ভুতিমুঘে পতযদুয, ঢোকো: োততয তফকো, ২০০৭।
189.15(5) োঅফু জোপয তদরু ( ম্পো.), পতযদুঘযয নফফোআ দঘকয কতফতো, পতযদুয, জোতীয় কতফতো তযলদ,
২০০৫।
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189.15(6) োঅনভ োঅব্দু মোফোন ( ম্পো.), পতযদুয: োআততো ঐততয-১, পতযদুয: ফতদোঈেোভোন মচৌধুযী,
এতপ্রর, ২০০৮; পতযদুয: োআততো ঐততয-২, পতযদুয, জুরোোআ, ২০০৮; পতযদুয: োআততো ঐততয৩; পতযদুয: োআততো ঐততয-৪; পতযদুয: োআততো ঐততয-৫; পতযদুয: োআততো ঐততয-৬।
189.15(7) োঅ.ন.ভ. োঅব্দু মোফোন, ফৃত্তয পতযদুয: োংফোদৈ  োোংফোতদক, ঢোকো: ভুতিতচভত্মো, ২০০৮।
189.15(8) (প্রঘপয) োঅরতোপ মোঘন, কতফ োঅব্দুর রততপ বূ োআয়ো স্মোযকগ্রন্থ, পতযদুয: পতযদুয োততয
তযলদ, ২০০৬।
189.15(9) মজত জযোক, ফোোংরোয একটি মজরোয োথষগনততক জীফন, ঢোকো: নযোনোর োআনতস্টটিোঈট োফ মরোকোর
গবণষঘভন্ট, ১৯৯৩ (োনুফোদ)।
189.15(10) (ড.) তন ফোগচী (ম্পো.), োঅনদনোথ যোঘয়য পতযদুঘযয োআততো, ঢোকো: ফোআৈ, ২০০৭। ২ কত
189.15(11) মভো. মোরোয়ভোন োঅরী, ভু&&িমুঘে ফৃত্তয পতযদুয, ঢোকো: গ্রন্থকোয, ১৯৯০।
189.15(12) শ্রী োঅনদনোথ যোয়, পতযদুঘযয োআততো, ১ভ  ২য় খ-, কতরকোতো: গ্রন্থকোয, ১৩১৬। পঘটোকত ২
কত
189.15(13) Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers Faridpur, Dacca: Bangladesh
Government Press, 1977. ২ কত
189.15(14) L.S.S.O’Malley, Bengal District Gazetteers, Faridpur, Calcutta: Bengal Secretariat
Book Depot, 1925.
189.15(15) J.C. Jack, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpur
District, 1904-1914, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1916.
189.15(16) O’Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers, Faridpur, Calcutta, Bengal Secetariat
Book Deport, 1925.
189.15(17) (P) চোল, নতু ন ধোযোয ত্রৈভোতক, োংখযো ১-২, ফলষ এক, ২০০৫, (ম্পোদনোয় ড. ভোুদ মযজো)।
189.15(18) (P) ত্রদতনক পতযদুয, ১৪/৪/২০০৫।
189.15(19) (P) ত্রদতনক কুভোয, ১২/৬/২০০৬।
189.15(20) (P) মকি (তনণষয় তল্পী মগোষ্ঠী পতযদুয), ৮ োঘটোম্বয, ২০০৪; ২৫ নঘবম্বয, ২০০৫।
189.15(21) (P) প্রতযয়, ীদ তদফ, োংখযো ১৯৮৪।
189.15(22) (P) তফবো, (োততয ভযোগোতজন)।
189.15(23) (S) পতযদুয োততয  োংস্কৃ তত োঈন্নয়ন োংস্কোয োস্টভ তি-ফোতলষক োততয ঘম্মরন, ১৯৮৫। ২ কত
189.15(24) (Card) জীভ রস্নী মভরো ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০০৫।
189.15(25) (S) জীভ রস্নী মভরো, ১৯৯২ (১৩৯৮), (তফতক পতযদুয); ১৯৯৭ (মজরো প্রোক পতযদুয)।
189.15(26) (S) ঞ্চভ তিফোতলষক ঘম্মরন: োঅরোভত্মর োততয ুযস্কোয ১৯৭৯।
189.15(27) (S) চতু থষ তি-ফোতলষক ঘম্মরন  োঅরোভত্মর োততয ুযস্কোয ১৯৭৭ ( পতযদুয োততয  োংস্কৃ তত
োঈন্নয়ন তযলদ)।
189.15(28) (S) তযদুঘযয োগ্রগোভী নোযী ম্মোননো, ২০০৬।
189.15(29) (M) যোঘজন্দ্র তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ফোতলষকী ২০০৩-০৪।
189.15(30) (S) োইোন মভঘভোতযয়োর োঅধুতনক তশু তফদযোরয় ২০০৬।
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189.15(31) (R) োযদো ুদযী ভতরো কঘরজ ২০০৭-০৮ (২), ২০০৬-০৭।
189.15(32) (M) ুতর রোোআন্প োোআ স্কু র পতযদুয ২০০৫।
189.15(33) (ড.) ভোুদ মযজো  োনযোনয, ফৃত্তয পতযদুঘযয োআততো, পতযদুয: তনণষয় তল্পী মগোষ্ঠী, ২০১১।
189.15(34) (M) ফোতলষকী ২০০৫, পতযদুয তজরো স্কু র, পতযদুয।
189.15(35) (M) চদনো, কঘরজ ফোতলষকী ১৯৯৫-৯৬, যকোযী োঅোআন োঈিীন কঘরজ, ভধুকোরী, পতযদুয, ২০০৬২০০৭।
189.15(36) (M) দ্মো, কঘরজ োততয ফোতলষকী, ২০০৭, চযবরোন যকোযী কঘরজ, পতযদুয।
189.15(37) ফোতলষকী ২০০১, পতযদুয তজরো স্কু র, পতযদুয।
189.15(38) (ড. ভোুদ মযজো, পতযদুঘযয একটি গ্রোভ, পতযদুঘযয একটি গ্রোঘভয োআততো-ঐততঘযয নোভোততক
োঈোদোন ভয়কোর: ১৯৫০-২০১০, ঢোকো: গততধোযো ২০১০। ২ কত
189.15(39) (P) মরখক কন্ঠ, ত্রৈভোতক তফঘল োংখযো, জোতীয় কতফ  োংগঠন, পতযদুয মজরো, ২০০৪।
189.15(40) োঅফু ুতপয়োন মচৌধুযী কুর, জীভ রস্নীঘভরো-২০১২ স্মযতণকো, মভঘঠোফোাঁী, পতযদুয: মজরো প্রোন
 জীভ পোোঈঘন্ঢন, ২০১২।
189.15(41) তনফষোী ম্পোদক, মযজোোঈর োআরোভ, োক্কোোয, োযোোয োততয গ্রম্ন, পতযদুয, ১৫ মভ, ২০০৯।
189.16 Feni
189.16(1) জতভয োঅঘভদ, মপনীয োআততো, চটগ্রোভ: ভতট প্রকোনী, ১৯৯০। পঘটোকত
189.16(2) ভতোঈিীন মোঘন ভীন, োগযনোোআয়ো ভনীলো, ঢোকো: মকি, ১৪০৬।
189.16(3) তপকুয যভোন মচৌধুযী, ভুতিমুঘে মপনী, ঢোকো: তফজয় প্রকো, ২০০৮।
189.16(4) তফজয় তদফ তফঘল োংখযো ২০১১, ভুি তচভত্মোয প্রকোনো োঅজোদ।
189.16(5) িীি দমোৈো, কগযয়ো োতশ্বষক োঈচ্চ তফদযোরয় ছোগরনোোআয়ো, মপনী।
189.17 Gaibandha
189.17(1) এ.মক.এভ. োঅতভনুর োআরোভ, োঘোটো োঈঘজরোয োআততফৃত্ত, গোোআফোন্ধো: োঘোটো োঈঘজরো তযলদ, ২০০৩।
189.17(2) নজযম্নর োআরোভ, স্বোধীনতোমুঘে খোয়যম্নর োঅরভ মকোম্পোনী, ঢোকো: োরক োফতরোষ, ২০০৫।
189.17(3) মভো. োঅব্দুর ভোন্নোন (ম্পো.), মজরো োঈন্নয়ন তযিভো ২০০১-২০০৫, ঢোকো: তথয ভন্ত্রণোরয়, ২০০৫।
189.17(4) মভোোম্মদ োঅফু ফকয ততিক, মগোতফদগঘঞ্জয োআততো  ঐততয, মগোতফদগঞ্জ: োঈঘজরো প্রোন,
২০০৬।
189.17(5) (ড.) মভো. ভোফুফয যভোন, একোত্তঘয গোোআফোন্ধো, ঢোকো: ফোোংরোঘদ চচষো, ২০০৫।
189.17(6) মভো. োঅব্দুয যোেোক (ম্পো.), গোোআফোন্ধোয োআততো  ঐততয, গোোআফোন্ধো: গোোআফোন্ধো পোোঈঘন্ঢন, ১৯৯৪।
কত ৩
189.17(7) মগোোর যকোয, মগোতফদগঘঞ্জয োআততো: োতীত  ফতষ ভোন, মগোতফদগঞ্জ: োঅীল কুভোয গু, ২০০৫।
কত ২
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189.17(8) (P) ূচনো, গোোআফোন্ধো তফজ্ঞোন ক্লোঘফয প্রকোনো।
189.17(9) (P) গোোআফোন্ধো ফোতী, (ভোতক), ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৪/৪/১৯৯৭।
189.17(10) (R) কল্পরতো তফদযোতঠ, ২০০৫।
189.17(11) (S) গোোআফোন্ধো োততয ঘম্মরন, ১৯৯৭।
189.17(12) (S) নদষ োন তডগ্রী কঘরজ, ভতভোগঞ্জ, ২০০২। কত ২
189.17(13) (S) ১ভ জোতীয় তবতড োঈৎফ ১৯৯৯ রোোআফোন্ধো।
189.17(14) (L) গোোআফোন্ধো যকোযী ফোরক োঈচ্চ তফদযোরয় ১৯৯৯। ৩ কত
189.17(15) (M) োঅম্মদ োঈতিন ো তÿ্ো তনঘকতন, গোোআফোন্ধো, ২০০১, ২০০৫।
189.17(16) (S) োরো কুাঁ তিয োঅয, ফোভনডোঙ্গ্ো োখো, (ুদযগঞ্জ), ২১তভ ফলষূততষ  তিফোতলষক ঘম্মরন ২০০২।
189.17(17) (L) দুযগঞ্জ োঅ. ভতজদ যকোযী ফোরক োঈচ্চ তফদযোরয়, ১৯৯৮, ২০০৪।
189.17(18) (L) ুদযগঞ্জ তডডতফস্নোঈ তডগ্রী কঘরজ, ১৯৯২।
189.17(19) (R) তফযোভ োঅদষ যকোতয প্রোথতভক তফদযোরঘয়য কভষকো- ( ডোকঘয-ছোোআতোনতরো, োঈঘজরোুদযগঞ্জ-গোোআফোন্ধো) ২০০৬।
189.17(20) (S) ভুতি, ধনোযম্নোয় ভোতত োাঁচজন ীদ ভুতিঘমোেোয স্মযঘণ, ফলষ-১, োংখযো-১, ৪ তডঘম্বয
১৯৯৩।
189.17(21) (S) ভুতিমুে, ূফষোিো, গোোআফোন্ধো মথঘক প্রকোতত, ১৬ তডঘ. ১৯৯৮। কত ২
189.17(22) (S) ডোক তদঘয় মোোআ ১৯৯৭, মফোনোযোিো, োঘোটো। কত ২
189.17(23) (S) তফমষত্ম স্বোধীনতো, ১৯৯৯।
189.17(24) (S) ভুতিঘনো ১৯৯৯ (োঘোটো, গোোআফোন্ধো)। কত ৩
189.17(25) (S) ভুতিঘফো ১৯৯৮ (পু রছতি, গোোআফোন্ধো)
189.17(26) (S) ম স্বোধীনতো (থোনো মপ্রক্লোফ, োঘোটো, গোোআফোন্ধো)
189.17(27) (R) Gaibandha Sadar Upazila Development Profile, 2004Upazila Administration
Gaibandha Sadar, Gaibandha.
189.17(28) (S) ফোভনডোঙ্গ্ো ফহুভুখী জনকরযোণ োংঘ, টু নষোঘভন্ট তযচোরনো তযলদ, ুদয গঞ্জ, গোোআফোন্ধো, ভযহুভ
ড. ভতপজুর োআরোভ োঘটোয়োযী মগোল্ডকো পু টফর টু ণষোঘভন্ট ২০০৫।
189.17(29) (S) োঅর ভোনোয, স্মযতণকো ২০০০, ভতভোগঞ্জ োঅতরয়ো ভোদযোো, ভতভোগঞ্জ, গোোআফোন্ধ।
189.17(30) (S) একুতভ জোতীয় তফজ্ঞোন  প্রমুতি িো, ১৯৯৮, গোোআফোন্ধো মজরো।
189.17(31) মজরো প্রোন গোোআফোন্ধো, ভোন তফজয় তদফ, ১৯৯৯।
189.17(32) (S) মগোতফদগঞ্জ তভতত, ঢোকো, ভোঘ যভজোন স্মযতণকো ১৯৯৫।
189.17(33) (M) োঅম্মদ োঈতিন োহ্ তশু তনঘকতন স্কু র  কঘরজ গোোআফোন্ধো ফোতলষকী, ২০০৬।
189.17(34) প্রোঘনশ্বযীয ভোচোন, ব্দ প্রকোীন, গোোআফোন্ধো, ২০০৩।
189.17(35) (M) দীতকো, ১৯৯৯, তফযোভ োঅদষ যকোযী প্রোথতভক তফদযোরয়, ুদযগঞ্জ, গোোআফোন্ধো, ১৯৯৮।
189.17(36) যিোÿয, ২০০০, ফোোংরোঘদ োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী, গোোআফোন্ধো মজরো োংদ। কত ৪
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189.17(37) ফন্ধন ২০০৭, ফন্ধন ছোৈ করযোণ  মস্বচ্চোঘফী োংগঠন, ুদযগঞ্জ, গোোআফোন্ধো।
189.17(38) (M) গোোআফোন্ধো যকোযী কঘরজ, ২০০৭ ।
189.17(39) (P) ব্দ ২০০৩, ব্দ ূফষোিো গোোআফোন্ধো, ২০১৩, ৪১ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০১৩।
189.17(40) (R) প্রঘকটো, গোোআফোন্ধো যকোযী কঘরজ, গোোআফোন্ধো, ১৪১১ফোোং।
189.17(41) (R) মজরো োঈন্নয়ন তযিভো ২০০১-২০০৫, গোোআফোন্ধো, গনঘমোগোঘমোগ োতধদিয, তথয ভন্ত্রণোরয়।
189.17(42) (S) োরো, ২১ তভ ফলষূততষ  তি-ফোতলষক ঘম্মরণ ২০০২, োরো কুতিয োঅয, ুদযগঞ্জ, গোোআফোন্ধো।
189.17(43) (M) নূযো োতন তফ্র তক্লতনক স্মযতণকো ১৯৯৫, জুভোয ফোিী, গোোআফোন্ধো। কত ২
189.17(44) (M) মগোতফদগঞ্জ কঘরজ ফোতলষকী ১৯৯৪-৯৫, োততয তফবোগ ছোৈ োংদ, গোোআফোন্ধো।
189.17(45) জয়ধ্বতন, োঅভত্মজষোততক ভোতৃষ বোলো  ীদ তদফ ২০০৫, প্রততবো োততয োংদ ফোভনডোঙ্গ্ো,
গোোআফোন্ধো, ২০০৪, ২০০৬।
189.17(46) (P) ফোন, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০৮, ফোভনডোঙ্গ্ো, গোোআফোন্ধো।
189.17(47) (M) স্পদন, ১৯৯৭, ন্ধোনী মডোনোয ক্লোফ, গোোআফোন্ধো।
189.17(48) (P) োঅঘত্মোন্নয়ন োংগঠন োঘোটো-পু রছোি ফুঘরটিন-২, ১ভ ফলোং, ২য় োংখযো, ২০০৪।
189.17(49) (S) মফো, ৭ভ োতবঘলক োনুষ্ঠোন ১৯৯৩-৯৪, গোোআফোন্ধো মনোটোযী ক্লোফ।
189.17(50) গোোআফোন্ধোয োঅদভ শুভোযী্ু ২০০১-জুন ২০০৫।
189.17(51) োভীভ োঈর ক োীন, ফোযতো, স্বোধীনতো তদফঘয প্রকোনো, ২০০৯।
189.17(52) গোোআফোন্ধো মপ্র ক্লোফ।
189.17(53) মদফোীল দো মদফু  োনযোনয ( ম্পো.), মুগূততষ  চতু থষ ঘম্মরন ফোোংরোঘদ োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী,
গোোআফোন্ধো, ১৯৯৭, ২০০৩। কত ২
189.17(54) ভোভুদর
ু গতণতযজন (ম্পো.), মগৌযঘফয চোয দক, ফোোংরোঘদ োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী, গোোআফোন্ধো, ২০০৮।
189.17(55) মভো: োঅব্দুয যোেোক, গোোআফোন্ধোয োআততো  ঐততয, গোোআফোন্ধো: গোোআফোন্ধো পোোঈঘন্ঢন, ২০০২।
189.17(56) পোঘতভ মজোযো, গোোআফোন্ধোঘজরোয মরোক োংগীত: জীফন, ভোজ  োংস্কৃ তত, ঢোকো: কথোঘভরো প্রকোনো,
২০১৩।
189.17(57) মভো: োঅঘনোয়োযম্নর কোতদয, একোত্তঘযয নয় ভো, ঢোকো: মযোঘদরো প্রকোন, ২০১৩।
189.17(58) ১০ (দভ) মজরো ঘম্মরন, ফোোংরোঘদ োঈতদতচ তল্পীঘগোষ্ঠী, গোোআফোন্ধোঘজরো োংদ তডঘম্বয, ২০১৩।
189.17(59) োঅফু জোপয োফু, োঊতু তবতত্তক তি-ভোতক ছিো োংকরন গ্রীষ্মকোরীন োংখযো ১৪২০, গোোআফোন্ধো মজরো।
189.17(60) ৩০, গোোআফোন্ধো - ০২ ( দয) োঅঘনয জোতীয় োংদ দয, ভোোফুফ োঅযো মফগভ তগতনয োঈন্নয়ন 
োগ্রমোৈোয - ৪ ফছয (২০১৩), গোোআফোন্ধো।
189.18 Gazipur
189.18(1) োঅব্দুর য়োঘদ তোরুকদোয, বোয়োঘরয চোঞ্চরযকয ভোভরো, ঢোকো: োনুভ প্রকোনী, ১৯৯৫।
189.18(2) এ.এ.এভ. োভছু র োঅঘযতপন, ভুতিমুঘে জয়ঘদফুয, ঢোকো: োঅঘভদ ভোপু জুর ক, ২০০১।
189.18(3) মভো. পতযদ োঅম্মদ, বোয়োঘরয োআততো, গোজীুয: গোজীুয মজরো প্রোন, ১৯৯৫।
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189.18(4) তপকুর োঅগয  োঅব্দুয যীদ, গোজীুয মজরোয োআততো, গোজীুয: কতযভ স্মৃতত োংদ  োফতরক
রোোআঘেযী, ১৯৯৪।
189.18(5) (P) প্রঘচিো, োস্কো োফষন োংখযো, ২০০৫, চিোঘখোরো য়োোআতএভ, গোজীুয।
189.18(6) (R) ৭ভ জোতীয় গোোআড কযোম্প ১৯৯১, ফোযোআোিো, গোজীুয।
189.18(7) (S) কযোম্পুযী, ২০০৪, মভৌচোক, গোজীুয।
189.18(8) (M) প্রবোত তোযো, ২০০১-২০০২, মনয মভযীভ ফোতরকো োঈচ্চ তফদযোরয়, তৃ তভতরয়ো. গোজীুয।
189.18(9) (M) কোকরী, জয়ঘদফুয যকোযী োঈচ্চ তফদযোরয়, ১৯৯৩।
189.18(10) (M) তো’ভীযম্নর তভরস্নোত কোতভর ভোছযোভী, টঙ্গ্ী োখো, ২০০০।
189.18(11) ফোোংরোঘদ ধোন গঘফলনো োআনতস্টটিোঈট, গোজীুয, ২০০২।
189.18(12) (M) োঅঘরোয তদোযী, োংফধষনো  ম্মোননো প্রদোন কতভটি, গোজীুয।
189.18(13) মোঘর ভোজোয, কোোতো, ফযভী তডগ্রী কঘরজ, ফযভী শ্রীুয, গোজীুয, ৫ভ োংখযো, ২০১০।
189.18(14) যম্নর োছোন (ম্পো.), োততয োংকরন, তরখন, করভ োততয োংগঠন, মকোনোফোিী, গোজীুয, ২০১০।
189.18(15) োঅধুতনক ধোঘনয চোল, ৈঘয়োদ োংস্কযণ, জুরোোআ, ২০০৭, ফোোংরোঘদ ধোন গঘফলণো োআনতস্টটিোঈট,
গোজীুয।
189.18(16) কৃ তলঘত ফনোয়ন প্রমুতি, ঘযজতভঘন গঘফলণো তফবোগ, ফোোংরোঘদ কৃ তল গঘফলণো োআনতস্টটিোঈট, গোজীুয।
189.18A Gour & Pandua
189.18A(1) শ্রীকৃ ষ্ণ কভর যকোয, মগৌি  ো-য়ো: ভ্রভণ োতয়কো: ভদীুয ( ভোরদ): মৌযব যকোয,
১৯৯৮।
189.18A(2) Krishna Kamal Sarkar, Tourists’ Guida Book to Gour and Pandua, Mahadipar
(Malda): Smt. Sathi Sarkar, 1999.
189.19 Gopalganj
189.19(1) মক.এভ. মকভত োঅরী, ভুতিমুঘে মগোোরগঞ্জ, মগোোরগঞ্জ: মভোোম্মৎ যোঘফয়ো োঅিোয, ১৯৯৯।
189.19(2) (ড.) তন ফোগচী, ভুতিমুঘে মগোোরগঞ্জ, ঢোকো: ঐততয, ২০০৭। ২ কত
189.19(3) মভো. তপঘযোজ খোন, ভুকুদুঘযয ভুতিমুে: মগোোরগঞ্জ, ঢোকো: মভো. নজযম্নর োআরোভ বূ োআয়ো, ২০০৯।
189.19(4) মভোোম্মদ োোআদুয যভোন ( চোাঁদ তভয়ো), োঅভোয মদখো যোজনীতত  মগোোরগঘঞ্জয ভুতিমুে, ঢোকো:
এ.এ.এভ. খোঘরদ, ২০০৪। ২ কত
189.19(5) (S) কোজী ছোঘনোয়োয মোঘন (ম্পো.), ভধুভতত, প্রথভ োংখযো, যোজোী: মগোোরগঞ্জ মজরো তভতত, ত্রফোখ
১৪১২। ২ কত
189.19(6) (S) োঘন্বলো, যকোতয ফঙ্গ্ফন্ধু তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ, ছোৈ-ছোৈী োংদ ২০০৪, মগোোরগঞ্জ।
189.19(7) মজরো োঈন্নয়ন তযিভো ২০০১-২০০৫, মগোোরগঞ্জ, গণঘমোগোঘমোগ োতধদিয তথয ভন্ত্রণোরয়।
189.19(8) (S) দূফষো, চতু থষ ফলষ, ২০০১, োোোিো, মগোোরগঞ্জ।
189.19(9) (S) োঙ্গ্ীকোয, স্বোধীনতো তদফ োংখযো, ১৯৯৪, োততয তযলদ, ভুকুদুয, মগোোরগঞ্জ।
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189.19(10) (S) োংকতরতো, স্বোধীনতো  জোতীয় তদফ ২০০৭, যকোতয নজযম্নর কঘরজ, োতোিো, মগোোরগঞ্জ।
189.19(11) (M) তদো, ১৯৯৩, মগোোরগঞ্জ ভতরো ভোতফদযোরয়।
189.19(12) (S) তদো, তিতীয় োংখযো, ১৯৯৫-৯৬ এফোং ১৯৯৬-৯৭, মখ পতজরোতু ঘন্নো ভতরো কঘরজ,
মগোোরগঞ্জ।
189.19(13) তপঘযোজ খোন, ভকুদুঘযয ভুতিমুে, মগোোরগঞ্জ, নজযম্নর োআরোভ বূ োআয়ো  তযোজুর োআরোভ,
২০০৯।
189.20 Habiganj
189.20(1) তযপদোয ভুোম্মদ োআভোোআর, বোলো োঅঘদোরঘন তফগঞ্জ, তফগঞ্জ: তফগঞ্জ োততয তযলদ, ২০০০। কত
২
189.20(2) নদরোর ভষো, মতোভোয ৃতিয থ, তফগঞ্জ: তফগঞ্জ োততয তযলদ।
189.20(3) নদরোর ভষো, তনীঘথ মোোআ পু রফঘন (জীফনীগ্রন্থ), তফগঞ্জ: তফগঞ্জ োততয তযলদ, ১৯৯২।
189.20(4) নদরোর ভষো, তফগঘঞ্জয োততযোঙ্গ্ন, তঘরট: জোরোরোফোদ, মরোক োততয তযলদ, ১৯৯২।
189.20(5) (ডো:) মভোোম্মদ োঅপজোর  ত্রয়দ মভোত্মপো কোভোর (ম্পো.), তফগঞ্জ তযিভো, ১৯৯৪। ২ কত
189.20(6) ভোকতফ ত্রয়দ ুরতোন োততয  গঘফলণো তযলদ: স্মোযক গ্রন্থ দুোআ, ১৯৮৯।
189.20(7) ভু. ভোভুনুয যীদ মচৌধুযী ( ম্পো.), মজরো োঈন্নয়ন তযিভো তফগঞ্জ ২০০১-২০০৫, ঢোকো: তথয
ভন্ত্রণোরয়, ২০০৫।
189.20(8) মখ পজঘর এরোী, ভুতিমুঘে ফোতনয়োচঙ্গ্, ঢোকো: োআতযোতদ গ্রন্থ প্রকো, ২০০৯। ২ কত
189.20(9) (S) োতফগঞ্জ োততয তযলদ স্মুযতণকো, প্রতযয়, ১৯৯৩।
189.20(10) (S) ুঞ্চভী, তফগঞ্জ োততয তযলদ-এয ঞ্চফলষ ূততষ স্মোযক োংকরন, ১৯৯৭।
189.20(11) (S) একুঘয ডোক, তফগঞ্জ োততয তযলদ, ১৯৯৪।
189.20(12) (S) যিধ্বতন, তফগঞ্জ োততয তযলঘদয স্বোধীনতো তদফ োংকরন, ১৯৯৪।
189.20(13) মখ পজঘর এরোী, ফোতনয়ো চঘঙ্গ্য ফৃত্তোভত্ম, ঢোকো: োঈৎ প্রকোন ২০০৮।
189.20(14) ভুোম্মদ োঘফদুয যভোন, তফগঞ্জ মজরোয োআততো, প্রথভ খ-, ঢোকো: োঈৎ প্রকোন ২০১০।
189.20(15) মখ পজঘর এরোী, ভুতিমুঘে তফগঞ্জ, ঢোকো: োআতযোতদ গ্রন্থ প্রকো, ২০১১।
189.20(16) ভুত্মোকীন োঅভদ মচৌধুযী, তফগঘঞ্জয োআততো, তঘরট: ফোআৈ, ২০০৭।
189.20(17) োোআপু র পোযম্নকী (ম্পো.), োঅভোয তফগঞ্জ োআততো ঐততয তফলয়ক প্রকোনো, ঢোকো: ুভনো প্রকো,
মভ ২০১১।
189.20(18) োোআপু র পোযম্নকী (ম্পো.), োঅভোয তফগঞ্জ োআততো ঐততয তফলয়ক প্রকোনো, ঢোকো: ুভনো প্রকো,
২০১০।
189.20(19) তযপদোয ভুোম্মদ োআরোোইর, ুতপ দোষতনক কত মখ বোনু, ঢোকো: োঈৎ, ২০০৪।
189.20(20) প্রতনতধ, ফৃদোফন যকোতয কঘরঘজয োআরোঘভয োআততো  োংস্কৃ তত তফবোগ, ২০০৫-০৬।
189.20(21) (P) োংঘমোজন, ২০০২, োঅব্দুয যোঈপ মচৌধুযী স্মৃতত লষদ, তফগঞ্জ।
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189.20(22) (P) মবফরো, োততো তৈকো, মবফনো, তফগঞ্জ, ২০০৩।
189.20(23) (P) োআঘখোর, ১ভ ফলষ, ২য় োংখযো, তফগঞ্জ।
189.20(24) (P) তফগঞ্জ, ১ভ খ-, তফগঞ্জ: মজরো প্রোক।
189.20(25) (P) তফগঞ্জ, োঅুন, মদখুন, োঈঘবোগ কযম্নন, তফগঞ্জ: মজরো প্রোক, ২০১১।
189.20(26) (S) োগ্রগততয ঘথ, তফগঞ্জ: মজরো প্রোক, ২০১২।
189.20(27) ‘‘নঘযোদয়’ ফোতলষকী মভো: নজভুর ক (ম্পো.), ফৃদোফ যকোযী কঘরজ, তফগঞ্জ, ২০০৯।
189.20(28) োংঘমোজন, োঅব্দুয যোঈপ মচৌধুযী স্মৃতত লষদ তফগঞ্জ।
189.20A Jalpaiguri
189.20A(1) Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Jalpaiguri Dist, 19061916, Apperdix Volume, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1920.
189.20A(2) Ranajit Das Gupta, Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947,
Calcutta: Oxford University Press, 1972.
189.21 Jamalpur
189.21(1) মগোরোভ মভোোম্মদ, জোভোরুঘযয গণ-োআততফৃত্ত, জোভোরুয, গ্রন্থকোয, ১৯৫৪।
189.21(2) জতরর খোন, (োংগ্র  ম্পোদনো), জোভোরুঘযয োরোগোন, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ২০০৩। কত ২
189.21(3) জতরর খোন, ফকতগঘঞ্জয োআততকথো  মরোক োংস্কৃ তত, ফকতগঞ্জ: মভো. োঅফুর কোরোভ োঅজোদ, ২০০৫। ৩
কত
189.21(4) জতরর খোন, ভুতিমুঘে ফকতগঞ্জ, ফকতগঞ্জ: মভো. োঅফুর কোরোভ োঅজোদ, ২০০৬। ২ কত
189.21(5) ভুপোোযম্নর োআরোভ, জোভোরুয মজরোয় োআরোভ প্রচোয, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈ--ন, ১৯৮৮।
189.21(6) (S) জোভোরুয তভতত, ঢোকো, ুনতভষরনী ২০০৬।
189.21(7) (S) মদয়োনগঞ্জ তভতত, ঢোকো, যজত জয়ভত্মী, ২০০৫।
189.21(8) (M) জোভোরুয তজরো স্কু র ফোতলষকী, চন্দ্রক, ১৯৯৮।
189.21(9) (M) ভনস্ত্রী ২০০১, তযলোফোিী োতপোষ ক্লোফ তযলোফোিী, জোভোরুয।
189.21(10) (P) োঊতে, ৩য় ফলষ, ১-২ োংখযো, ১৪০৫, জোভোরুয।
189.21(11) যজফ ফকী, জোভোরুয মজরোয ভুতিমুঘেয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৯।
189.21(12) োঅ: জতরর খোন, ফকতগঘঞ্জয োততয  োতততযক, ফকতগঞ্জ, জোভোরুয, ২০১২। কত ২
189.21(13) োঅোঃ জতরর খোন, ফকতগঘঞ্জয োততয  োতততযক, জোভোরুয: গোজী ভোোআদুর ক, ২০১২। ২ কত
189.21(14) মভোোম্মদ রুৎপয ক, কোভোরুয, ১৯৭১, ঢোকো: প্রথভো প্রকোনো, ২০১২।
189.22 Jessore
189.22(1) োঅোদুেোভোন োঅোদ, মঘোয মজরোয োআততো, ঢোকো: কোকরী প্রকোনী, ১৯৮৯।
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189.22(2) োঅোদুেোভোন োঅোদ, ভুতিমুঘে মঘোয, ঢোকো: োআোঈতনয়ন োতরোষ, ১৯৯৪।
189.22(3) কোজী কত োী, মঘোঘযয মস্বী তল্পী  োতততযক, মঘোয: োঅতপয়ো োঅতভনুন নোোয, ১৯৯৩।
189.22(4) কোজী কত োী, তÿ্োরঘয়য োআততকথোয় মঘোয, প্রথভ খ-, মঘোয: োঅতপয়ো োঅতভনুন নোোয,
১৯৯১।
189.22(5) গোতরফ যভুজ, ঐততোতক মঘোয, মঘোয: মজরো তযলদ, ২০০০।
189.22(6) ভোফুফ তোরুকদোয, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটিয়োয ফৃত্তয মঘোয, (প্রোকৃ ততক  োঅথষোভোতজক োআততো),
ঢোকো: তথয ভন্ত্রণোরয়, গণপ্রজোতন্ত্রী ফোোংরোঘদ যকোয, ১৯৯৮।
189.22(7) মভোোম্মদ োঅভীন, োবয়নগঘযয োআততো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৬।
189.22(8) (ড.) মভোোম্মদ ভুতফোঈরযো তছতিকী, জঘযয োআততো প্রঘঙ্গ্, ঢোকো: োঅভদ োফতরতোং োোঈ,
২০১০।
189.22(9) তী চন্দ্র তভৈ, মঘোয খুরনোয োআততো, খুরনো: রূোভত্ময, ( ুনষভুরণ), ২০০১ ( প্রথভ প্রকো
১৯১৪), প্রথভ  তিতীয় খন্ঢ এক ঘঙ্গ্। ২ কত
189.22(10) District Census Report, Jessore, 1974, Dacca: Bangladesh Bureau of Statistics, 1979.

189.22(11) K.G.M. Latiful Bari, Bangladesh District Gazetters Jessore, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1979.
189.22(12) M.A. Momen (Settlement Officer), Final Report on the Survey and Settlement
Operations in the District of Jessore, 1920-1924, Calcutta: Bengal Secretariat Book
Depot, 1925 (2 Volumes).
189.22(13) Mohammad Mohibullah Siddiquee, Socio-Economic Development of a Bengal District: A
Study of Jessore, 1883-1925, Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1997.

189.22(14) O’Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers, Jessore, Calcutta: Bengal Secretariat
Book Depot, 1912.
189.22(15) Westerland, J., A Report on the District of Jessore, Its Antiquities, Its History, and its
Commerce, Calcutta: The Bengal Secretarial Press, 1874.
189.22(16) (P)স্বযফণষ, মঘোয োআনটিটিোঈট োফতরক রোোআঘেযী জোনষোর, প্রথভ োংকরন ( নফ মষোয়), ১৯৮৬,
১৯৭২।
189.22(17) (P) োম্প্রততক, ২০০১, ২০০২।
189.22(18) (S) ুযতফতোন োংগীত একোঘডভী, মঘোয-এয ুফণষ জয়ভত্মী ২০০৩, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৩।
189.22(19) (S) ুতফদু ২০০৪: টিচোষ মট্রতনোং কঘরজ, মঘোয, ২০০৫।
189.22(20) (L) যকোযী ভোোআঘকর ভধুূদন তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ফোতলষকী ১৯৯৮।
189.22(21) (L) ফোতোয়ন : মঘোয যকোযী ভতরো কঘরজ ফোতলষকী-১৯৮৫।
189.22(22) (S) তফজয়, ফোোংরোঘদ ভুতিঘমোেো োংদ, মঘোয মজরো োআোঈতনট কভো-, তফজয় তদফ ১৯৯৪।
189.22(23) (S) জোতীয় তÿ্ো িো ২০০২: মঘোয মজরো।
189.22(24) (S) স্বোধীনতো: ভোন স্বোধীনতো  জোতীয় তদফ ২০০১, মজরো প্রোন, ২মোয।
189.22(25) (S) ুযতফতোন ঙ্গ্ীত একোঘডভী মঘোয, ১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০১।
189.22(26) (S) ভধুূদন জন্ফোতলষকী: কঘোতোÿ ২০০২, ২০০৪, ২০০৮।
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189.22(27) ভুত্মোপো ভোুদ, মঘোঘযয মরোকোততয, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৪।
189.22(28) তপয়োয যভোন, মস্বী জনদ: তঝকযগোছো, তভঘটক োফতরঘকন তর: ২০১১।
189.22(29) ভতভন মোোোআন, ফৃত্তয মঘোঘযয মরোক-কতফ  চোযণ কতফ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী, ১৯৯৮।
189.22(30) োঅরোজ্ব োঈোধযÿ ভুো: জোভোর োঈতিন, ীদ ভতয়ুয যভোন তডতগ্র কঘরঘজয োআততো তঝকযডোঙ্গ্ো,
ডটয এঘক এভ োঅখতোযম্নর কফীয, ২০১০।
189.22(31) (P) োংতিভোরো, প্রথভ ফলষ, তিতীয় োংখযো, ১৯৯২, োয োোংস্কৃ ততক োংদ, মঘোয।
189.22(32) (P) োরপ্রোোংশু ১৯৯১, তৃ তীয় োংখযো, মঘোয োততয তযলদ।
189.22(33) (P) প্রতততল্প, প্রথভ ফলষ, তিতীয় োখো, ১৯৯৪, মঘোয।
189.22(34) (P) কন্ঠ, কন্ঠকোযম্ন, মঘোয।
189.22(35) (S) কঘোতোÿ, ১৯৮৩, মঘোয োততয ঘম্মরন োঈদমোন কতভটি, ১৯৮৯।
189.22(36) (P) ভুূতষ, ১৯৮৩, মঘোয োততয তযলদ।
189.22(37) (M) ফোোংরোঘদ ছোৈরীগ, যকোতয ভোোআঘকর ভধুূদন কঘরজ, মঘোয ফোতলষকী, ২০০৬।
189.22(38) (S) তফলষ ূততষ স্মযতণকো ১৯৮৭, তস্টোয োফ চযোতযটি োংদ।
189.22(39) োঈিীন, তফজয় তদফ োংকরন ১৯৯০, মঘোয।
189.22(40) োআনতস্টটিোঈট োফ তডঘস্নোভো োআতঞ্জতনয়োষ, মঘোয, ১৯৯৩।
189.22(41) (S) ফোতলষক োঅর োোন, ১৯৯৭, জোতভ োঅ.এ. জোতয়ো দোযম্নর োঈরুভ ভোরোো, মঘোয।
189.22(42) (S) োঅঘরো, জোতীয় তÿ্ো িো ২০০২, মঘোয মভরো, ২০০১।
189.22(43) (S) কোজী নজযম্নর োআরোঘভয ১০৯তভ জন্ফোতলষকী ২০০৮, নজযম্নর োততয তযলদ, মঘোয।
189.22(44) ুযধুনী, ২০০৩, ুযধুনী োংগীত তনঘকতন, মঘোয।
189.22(45) (P) ড্রন, প্রথভ ফলষ, ১ভ োংখযো ১৯৯৩, কোভযম্নেোভোন োঅজোদ, মঘোয।
189.22(46) (P) মদোতরো, োংখযো এক, ২০০২, মঘোয।
189.22(47) ততষ্ঠ মোনকোর, ১৯৯৫, মকফুয, মঘোয।
189.22(48) নজযম্নর জন্ত ফোতলষকী, ১৯৯৯, যকোযী এভ.এভ. তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ, মঘোয।
189.22(49) (P) দু:ো, প্রথভ োংখযো, ২য় ফলষ, ১৯৮৫, মঘোয।
189.22(50) (P) প্রভো তৃ তীয় োংখযো, ১৯৯৩, মঘোয োততয তযলদ।
189.22(51) োঈদীচী ১৯৮১, োঈদীচী, মঘোয।
189.22(52) (P) োঅগন্তুক, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৯৯, োততয োংকরন, মঘোয।
189.22(53) মভো: মযজোোঈর কতযভ, মঘোয মজরোয নীরচোল নীরকয নীরচোতল ম্পকষ , ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী,
২০১০।
189.22(54) মোোোআন নজযম্নর ক ( ম্পো.), মোৈী, মোৈী প্রকোন, ভতনযোভুয, মঘোয, োংখযো ৭, ৫, ২০১৩,
োংখযো: ৫, ২০০৭।
189.22(55) ভোভুদর
ু ক এয ম্পোতদত  প্রকোতত, ‘‘ মশ্বত কঘোত’’, মঘোয োোংস্কৃ ততক তযলদ, মঘোয:

D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_1-32)_2014_06_16_16_58_50_804.DOC

55

১৯৬৮। কত ২
189.22(56) োঅরোজ্ব োঈোধযÿ ভুো: জোরোর োঈতিন, ীদ ভতয়ূয যভোন তডতগ্র কঘরঘজয োআততো, তঝকযগোছো,
মঘোয।
189.22(57) কঘরয জনয ফোআ, োঅভত্মজষোততক গ্রন্থফলষ োঈৎফ কতভটি, মঘোয, ১৯৭২।
189.22(58) ভকফুর ভোপু জ, ততষ্ঠ ÿণকোর, মঘোয, ১৯৯৫।
189.22(59) ত্রবযফ, জোতীয় গ্রন্থ িো, ১৯৮৬, মঘোয।
189.22(60) প্রথভ োঅঘরো োিোতক ভযোগোতজন, ছু টিয তদঘন।
189.22(61) প্রোচয োংফোদ, ভোচষ ২০১৩, োঈঘিোধনী োংখযো, মঘোয।
189.22(62) প্রোচয োংফোদ, এতপ্রর ২০১৩, োংখযো: ২, মঘোয।
189.23 Jhalkathi
189.23(1) তকদোয োঅফুর ফোোয, ঝোরকোঠি মজরোয োআততো, ঢোকো: োঅনদধোযো, ২০০৮।
189.24 Jhenaidaha
189.24(1) নোতয মরোর, ফোয ফোজোঘযয ঐততয, ঢোকো: মভঘযম্নন মনছো তভতর, ১৯৯৩।
189.24(2) এভ.এভ. োঅর পোযম্নক, তঝনোোআদঘয োআততো, তঝনোোআদ: মজরো প্রোন, ১৯৯১। ২ কত
189.24(3) মভো. ফজরুয যভোন, ফোোংরোয ুরতোনী মুঘগয ফোযফোজোঘযয ভুতরভ োআততো, কোরীগঞ্জ ( তঝনোোআদ),
গ্রন্থকোয, ২০০১।
189.24(4) মভো. কোভযম্নেোভোন (োতধনোয়ক ত্ররকূো ফোতনী), যঘি যোঙো তফজয়-৭১, ঢোকো: মভো. য়োতদুেোভোন
এফোং মভো. ীদুেোভোন, ১৯৯৬।
189.24(5) োভুিীন োঅভদ, মকোটৃ চোাঁদুয মৌযবো তফলষূততষ স্মযতনকো-১৯৮৫, তঝনোোআদ: মকোটষ চোাঁদুয
মৌযবো, ১৯৮৫।
189.24(6) (P) রর, প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, োংখযো, ১৯৯১।
189.24(7) (P) ুভন তকদোয (ম্পো.), মফগতত, প্রথভ ফলষ, তৃ তীয় োংখযো, োঘটোফয, ২০০৫, মপেম্নয়োযী ২০১০,
মভ োইদ োংখযো, ২য় ফলষ, জুরোোআ ২০১০, জুরোোআ, ২০০৯।
189.24(8) (P) প্রতীতত, ১ভ ফলষ, ৪ োংখযো, ১৯৯৯, মরোকগোথো  োোংস্কৃ ততক োঈন্নয়ন ভোজ, ত্রদোকুো, তঝনোোআদ।
189.24(9) ূচনো, ১৯৯৩ মকৌরশুরো োফতরক র  রোোআঘেযী।
189.24(10) ঐততযফোী তঝনোোআদ, ২০০৩, মজরো প্রোক, তঝনোোআদ।
189.24(11) (P) গণ োঈচ্চোযণ, োঅভত্মজষোততক ভোতৃ বোলো তদফ োংখযো, ২০০২, ফোোংরোঘদ গণতল্পী োংখযো, তঝনোোআদ
োঅঞ্চতরক কতভটি।
189.24(12) োঅকফয োঅরী, চম্পোফতীয ন্ধযোঘন, তঝনোোআদ, ১৯৯৭।
189.24(13) (P) দৃতিোত, তফজয় তদফ োংখযো, ১৯৯২, দৃতিোত মরখক ততফয, তঝনোোআদ।
189.24(14) োতভত্ময োঅঘরো, ৯ভ োংখযো, ১৯৯০, ত্ররকুো, তঝনোোআদ।
189.24(15) (P) োতভত্ময োঅঘরো, ৮ভ োংখযো, ১৯৮৯, ত্ররকুো, তঝনোোআদ।
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189.24(16) (S) জোগযণী, ফোোংরোঘদ ূজো োঈদমোন তযলদ, তঝনোোআদ মজরো ১৪০৩।
189.24(17) (P) নোটয োঈৎফ, ২০০৪, ফোোংরোঘদ গণতল্পী োংস্থো তঝনোোআদ।
189.24(18) (P) োনুীরন, গফণষঘভন্ট রযোফঘযটতয োোআ স্কু র, ১৯৯৮।
189.24(19) (P) ু-্ু ঘবযী, ২০০৩, জয়ুয োট মজরো োংস্কৃ তত ঘম্মরন তযলদ।
189.24(20) তকি, ২০০০, তকি, তঝনোোআদ।
189.24(21) োংফোদঘৈ হুত কোজর, যীপু েোভোন োঅগোখোন (ম্পোদক)।
189.24(22) োভীভ নঘযোজ (ম্পো.), হৃদয় কতফতো ৈ, চতু থষ প্রকোনো, মপেম্নয়োযী, ১৯৯৪।
189.24(23) LM তোতরফ ফোোয নয়ন (ম্পো.), তরভোটি, ২০১৩।
189.24(24) যীপু েোভোন োঅগো খোন, োংফোদঘৈ হুতন্ঢ কোজর, তঝনোোআদ: মফগফতী, ২০১১।
189.24(25) ুভন তকদোয, মফগফতী, তঝনোোআদ োততয তযলদ প্রকোতত, জুরোোআ ২০০৯।
189.24(26) ড: োঘোক তফশ্বো, তঝনোোআদ মজরোয োআততো, ঢোকো: গততধোযো, মপেম্নয়োযী, ২০১৩।
189.24(27) দুযতত, ভোোতোফ োঈতিন তডগ্রী কঘরঘজয ৪৫তভ ফলষ ূততষ োঈরÿÿ তফঘল ভযোগোতজন, ২০১১, কোরীগঞ্জ,
তঝনোোআদ।
189.25 Joypurhat
189.25(1) োঅফুর কোঘভ (ম্পো.), ভুতিমুঘে জয়ুযোট, জয়ুযোট: মজরো প্রোন, ১৯৯৯। কত ৩
189.25(2) োঅব্দু োত্তোয ভৃধো, জয়ুযোঘটয োআততো, ঢোকো: তফজয় প্রকো ২০০৮। কত ২
189.25(3) (P) তঞ্জন, জয়ুযোট োততয োংদ, ২য় ফলষ, োিভ োংখযো, ১৯৯৮, ১৬ ফলষ, ২৪ োংখযো, ২০১২।
কত ২
189.25(4) (L) জয়ুযোট োঅয.তফ. যকোযী োঈচ্চ তফদযোরয় ফোতলষকী, ১৯৮০।
189.25(5) এ.এভ. কফীয (তু তন) (ম্পো.), থ একু স্মযঘণ।
189.25(6) (M) জয়ুয োট কঘরজ, ১৯৭২-৭৩।
189.25(7) (P) তট, তোনবীয যভোন, ফণষভোরো ফোআঘয, জয়ুযোট।
189.25(8) (S) চতু দষ যোজোী োঅঞ্চতরক স্কোোঈট ভোঘফ, ১৯৪৭, জয়ুযোট।
189.25(9) (S) োঅরীভুর োআরোভ একোঘডভী, জয়ুযোট ১৯৯২।
189.25(10) (S) প্রফো, তÿ্োথী তভতত, োাঁচ তফতফ, ২০০২, ১৯৯৯।
189.25(11) (S) মজরো োঅোআনজীতফ তভতত, জয়ুযোট, ৩০ ফছয ূততষ োঈরÿÿ স্মোযতণকো ২০০৩।
189.25(12) জোতীয় যফীন্দ্র ঙ্গ্ীত ঘম্মরন তযলদ, জয়ুযোট।
189.25(13) মভো: োোন ভোযম্নপ  োনযোনয (ম্পো.), জয়মোৈো, মজরো প্রোন, জয়ুযোট।
189.25(14) োঅকলী, প্রোোআভোযী মট্রতনোং োআন্পটিটিোঈট, জয়ুযোট।
189.25(15) জয়ুয োট মজরো তভতত, যোজোী তফশ্বতফদযোরয়, োঅগস্ট, ২০০৩।
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189.26 Khagrachhari
189.26(1) প্রবোোংশু তৈুযো, খোগিোছতি োফষতয মজরোয োআততো, চটগ্রোভ: মরখক, ২০০৬।
189.26(2) (P) ত্রদতনক তগতযদষন, ২৩তভ ফলষ, ২৫২তভ োংখযো, ২২/১২/২০০৫, ২৯/১/২০০৬।
189.26(3) (P) োিোতক তফনযো, ফলষ ৩, োংখযো ২৯, ৮ জোনুয়োযী, ২০০৬।
189.26(4) (P) ত্রদতনক োযণয ফোতষ ো, ফলষ ১০, োংখযো ১২৬, ১৯/৯/২০০৫
189.26(5) (P) প্রতততদন খোগিোছতি, প্রথভ ফলষ, ৩৩৮ োংখযো, ২৫/৫/২০০১।
189.26(6) (S) ভুতি, ১৬ তডঘম্বয ২০০০ ( ভোরছতি োঈঘজরো োততয প্রকোনো তযলদ, ভোরছতি দয,
খোগযোছতি)।
189.26(7) (S) োঅভত্মজষোততক ভোতৃ বোলো তদফ ২০০০, (ফোোংরোঘদ ছোৈরীগ, গুোআভোযো থোনো োখো)।
189.26(8) (S) ঢু ঢু ক তোরমঘন্দ্রয তফঘল প্রতÿণ মকোষ ২০০৭, োঈজোতীয় োোংস্কৃ ততক োআনতস্টটিোঈট, খোগিোছতি।
189.26(9) (S) তু ভফোচ, (Jum back, Sweet Smell), োঅথষ-োভোতজক োঈন্নয়ন োংগঠন ‘ জুঘভোপু র’-এয ভুখৈ,
১৩ এতপ্রর ২০০২।
189.26(10) (P) ত্রৈভোতক োংঘফদন, ২০০৪, ভোজনোিো, খোগিোছতি।
189.26(11) মজরো কৃ তলঘভরো ২০০২, কৃ তল ম্প্রোযণ োতধদিয, খোগিোছতি োফতষ য মজরো।
189.26(12) প্রথঘভ ভোতৃ বোলো, ২০০৭, োফতষ য মজরো তযলদ, খোগিোছতি।
189.26(13) খোগিোছতি মষটন গোোআড, ২০০৯, মজরো প্রোন, খোগিোছতি োফষতয মজরো।
189.26(14) প্রগতত ৪থষ োংখযো, ২০০২, মখজুয ফোগোন, খোগিোছতি।

189.27 Khulna
189.27(1) োঅঞ্চতরক োআততো ততযজ খুরনো, ২০০৮।
189.27(2) োঅব্দু োকুফ, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটীয়োয ফৃত্তয খুরনো- প্রোকৃ ততক  োঅথষ-োভোতজক োআততো, ঢোকো:
োংস্থোন ভন্ত্রণোরয়, গণপ্রজোতন্ত্রী ফোোংরোঘদ যকোয, ১৯৯৬।
189.27(3) এ.এপ.এভ. োঅব্দুর জরীর, ুদযফঘনয োআততো, প্রথভ  তিতীয় খ-, খুরনো: মভদী তফরস্নো, ১৯৬৭।
189.27(4) এ.এপ.এভ. োঅব্দুর জতরর, ুদযফঘনয োআততো, ঢোকো: োঅভদ োফতরতোং োোঈ, ২০০২।
189.27(5) (প্রঘপয) মভো. ফজরুর কতযভ, েজরোর কঘরঘজয োআততো, তোব্দীয োÿ্ী, ১৯০২-২০০২, মদৌরতুয
(খুরনো): োফকো প্রকোনী, ২০০২।
189.27(6) ভোরোনো মভোোম্মদ মরোর োঈতিন, মযত খোনজোোন োঅরী ( যো:)-এয জীফনী  লোট গম্বুজ ভতজদ
তযতচতত, ুদয মঘোণো (ফোঘগয োট): মভো. কতফয মোঘন, ২০০২।
189.27(7) ভুোম্মদ োঅব্দুর োতরভ, খুরনোয ঐততয, খুরনো: মরখক, ২০০১। ২ কত
189.27(8) ভুোম্মদ োঅব্দুর োতরভ, ক’তদঘনয এোআ মদখো, খুরনো: োতনফষোণ, ২০০৫।
189.27(9) ভুোম্মদ োঅব্দুর োতরভ, তোব্দীয োÿ্ী: এএোআচ মদরদোয োঅভদ, নূয-োঈন-মনছো ট্রোস্ট, ২০০০
189.27(10) ভুোম্মদ োঅব্দুর োতরভ, বোটি ফোোংরোয তকোংফদভত্মী, খুরনো: খুরনো মরখক োংঘ, ১৯৯২।
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189.27(11) মভো. ফজরুর কতযভ ( ম্পো.), োআততো  ঐততঘয খুরনোয মদৌরতুয, মদৌরতুয: তভতোরী ফোআঘয,
২০০৩। ২ কত
189.27(12) মভো. ফজরুর কতযভ, তÿ্ো  প্রোঘন ভতদয-ভতজঘদয বূ তভকো (প্রঙ্গ্ েজরোর কঘরজ), মদৌরতুয:
তভতোরী ফোআঘয, ২০০৩।
189.27(13) ভুম্মদ োঅফু তোতরফ, খুরনো মজরোয় োআরোভ, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন ফোোংরোঘদ, ১৯৮৮। ২ কত
189.27(14) (প্রঘপয) মভোপোখখোযম্নর োআরোভ,  োনযোনয, োঅঞ্চতরক োআততো ততযজ: খুরনো, খুরনো: ফোোংরোঘদ
োআততো তভতত  কঘরজ তÿক োআততো তভতত, খুরনো, ২০০৮।
189.27(15) দতফযম্নিীন োঅঘভদ, তফত্মৃততয োভত্মযোঘর, খুরনো: ভোোআঘকর ুীর োতধকোযী, ১৯৮১।
189.27(16) পো. ভোতযঘনো যগন, এ.এক্স, মরোফুতনয়োয রূকথো, খুরনো।
189.27(17) ফদযম্ন মভোোম্মদ খোঘরকুেোভোন, তোরো োঈঘজরোয োআততো-ঐততয, ঢোকো: োআততো গ্রন্থ প্রকো,
২০০৬।
189.27(18) মখ োঅখতোয মোঘন, খুরনোয প্রততবো, ১ভ খ-, মদৌরতুয (খুরনো): মোঘন প্রকোনী, ১৯৮০।
189.27(19) (ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, ভোনগযী খুরনো: োআততোঘয োঅঘরোঘক, খুরনো: োঅরী োঘপজ পোোঈঘন্ঢন,
২০০২। কত ২
189.27(20) (ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, ফোোংরোঘদঘয ভুতিমুে খুরনো মজরো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০০৮। ২ কত
189.27(21) (ড.) মখ গোোঈ তভয়ো, বোলো োঅঘদোরন: খুরনো  ফোঘগযোট মজরো, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ২০১০।
189.27(22) মখ োঅব্দুর জতরর, ডু ভুতযয়োয োআততো, খুরনো: োঅযণযক প্রকোনো, ২০০৩।
189.27(23) ুকুভোয তফশ্বো (ম্পো.), ভুতিমুঘে খুরনো  চু য়োডোঙ্গ্ো: োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿদীয তফফযণ, ঢোকো:
ভোরো েোদোষ, ২০০৫।
189.27(24) K.G.M. Latiful Bari, Bangladesh District Gazetteers, Khulna, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1978.
189.27(25) L.R. Fawcus, Final Report on the Khulna Settlement 1920-1926, Calcutta: Bengal
Secretariat Book Depot, 1927.
189.27(26) Pramodranjan Das Gupta, Supplement to the Final Report on the Survey and Settlement
Operatons in the District of Khulna, For the Period 1926-1927, Alipore: Bengal
Government Press, 1935.
189.27(27) (P) তযচয়, োোআকগোছো মরখক তযলদ, োোআকগোছো, খুরনো, তডঘম্বয ২০০৩।
189.27(28) (P) খুরনো একোঘডভী তৈকো, কতফতো োংকরন, ১৩৯১।
189.27(29) (P) খুরনো োততয তযলদ তৈকো, ( একটি োতনয়তভত প্রকোনো), যৎ-মভভত্ম, ীত-ফভত্ম
১৩৮৯; গ্রীষ্ম-ফলষ, ১৩৯০।
189.27(30) (P) ুদযফন ফোতষ ো, ৬ষ্ঠ ফলষ, ৩য় োংখযো, জুন ২০০৩।
189.27(31) (P) তঝতরক, তফঘল োংখযো ২০০৯, ২০১০ (মোঘয়ট ক্লোফ, খুরনো)।
189.27(32) (P) োঅঞ্চতরক োআততো ততযজ খুরনো, ( ফোোংরোঘদ োআততো তভতত  কঘরজ তÿক োআততো তভতত
খুরনো), ২০০৮। কত ৩
189.27(33) (S) ঐকযতোন, ফোোংরোঘদ মরখক ততফয ( খুরনো ভোনগযী োখো), ঘম্মরন ১৯৯৮৬ োঈরÿÿ
প্রকোতত তফঘল োংখযো
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189.27(34) (S) ঐকযতোন, ফোোংরোঘদ মরখক ততফয খুরনো োখোয োংকরন, মভ তদফ োংখযো ১৯৮৯
189.27(35) (S) োংস্কৃ ততয ন্ধোঘন, তম্মতরত োোংস্কৃ ততক মজোট খুরনো, ১৯৯১, ২০০২। ২ কত
189.27(36) (S) শ্রোফঘনয ধোযোয ভঘতো, জোতীয় যফীন্দ্রঙ্গ্ীত তম্মরন তযলদ, খুরনো মজরো োখো, ফোোআঘ শ্রোফণ
স্মযতণকো ১৯৯২।
189.27(37) (S) প্রতযয়, ভোন একুঘয স্মযতণকো ১৯৯৬, খুরনো মজরো োঅোআনজীতফ তভতত, ১৯৮৬, ১৯৮৪,
১৯৯৯, ১৯৯৩, ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৯, ২০০১, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪, ২০০২, ২০০০, ২০০৬।
189.27(38) (S) োংস্কৃ ততয োংগ্রোভ : ফোোংরোঘদ গণতল্পী োংস্থো, খুরনোয তি-ফোতলষক ঘম্মরন ২০০১ োঈরÿÿ তফঘল
প্রকোনো।
189.27(39) (S) মতভনোয-োঅঞ্চতরক োআততো, কঘরজ তÿক োআততো তভতত, ১১ মভ ২০০২, তজয়ো র, খুরনো।
189.27(40) (S) যজত জয়ভত্মী  ঞ্চভ মজরো ঘম্মরন ১৯৯৩, োঈদীচী খুরনো মজরো োংদ, ২০০২।
189.27(41) (S) োঅজীফন তফস্নফী যঘন দো গুি স্মোযক ঘম্মরন, ২৭ নঘবম্বয ১৯৯৭, োঈদীচী তল্পী মগোষ্ঠী, খুরনো
মজরো োংদ।
189.27(42) (S) োিভ মজরো ঘম্মরন ২০০১। ফোোংরোঘদ োঈদীচী তল্পী মগোতষ্ঠ, খুরনো মজরো োংদ।
189.27(43) (S) োভত্মযো, খুরনো োততয তযলদ: যজত জয়ভত্মী, ১৩৮৯, ২০০৮।
189.27(44) (L) খুরনো তটি কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৬৫-৬৬।
189.27(45) (S) খুরনো মরতখকো োংঘ, ভোন একুঘ  মফগভ মযোঘকয়ো স্মযতণ-ফতিতখো, তোতযখ মনোআ।
189.27(46) (S) োঅতভ মতোভোঘদযোআ মরোক, যফীন্দ্র জন্ জয়ভত্মী মভরো, ১৯৯৭।
189.27(47) (P) কোঘরয োাঁচোরী তফজয় তদফ ২০০৭, করোঘকন্দ্র, মদৌরতুয, খুরনো।
189.27(48) (P) োঅঘরোয োতফঘলক, ১৪১৫, োঅযনযক ট্রোস্ট োযগ্রোভ, খুরনো।
189.27(49) (S) খুরনো োততয োোংস্কৃ ততক োংস্থো, োঅঞ্চতরক োততয ঘম্মরন স্মযতণকো, ১৯৮১।
189.27(50) ভুোম্মদ োঅব্দুর োতরভ, মতয খোদোয োআততো, খুরনো: এ.এপ. এভ োঅব্দুর জোনষোর ট্রোস্ট ২০০৭।
189.27(51) (S) োঈত্তয দষন ১৯৯৭, োঈত্তয ফোয করযোণ তভতত, খুরনো।
189.27(52) (P) স্বযতরত, তিতীয় ফলষ, ১৯৮৯, খুরনো।
189.27(53) োঅনদ ধ্বতন, ১৪১৭, োঅযনযক ট্রোস্ট পু রতরো, খুরনো, ১৪১৮। কত ২
189.27(54) ভীয োঅভীয োঅরী, খুরনোয মরোক-োততয, খুরনো: ১৯৯৯।
189.27(55) মগৌযী োংকয মদ, দÿÿন ফোোংরোয োআততো োঈৎ ন্ধযোঘন, খুরনো: োঅযণযক ট্রোস্ট ২০০৭। ২ কত
189.27(56) কোজী কত োী, োোংস্কৃ ততক ফযতিি খুরনো-মঘোয-কুতিয়ো, মঘোয: োঅতকষ যো োঅতভনুর নোোয,
োঅকো তদ, ২০০৩।
189.27(57) (M) দÿÿণো োয়ো, ১৯৭৯, রূোরী ফযোোংক, োঅঞ্চতরক িীিো  োোংস্কৃ ততক োংদ, খুরনো।
189.27(58) মভো: োঅতভযম্নর োআরোভ, ফোোংরোঘদঘয তÿ্ো ফযফস্থো: খুরনো মজরো, ঢোকো: তীকথো ২০১০।
189.27(59) মখ ভোুভ কোভোর, ফৃত্তয কুতিয়ো মঘোয খুরনো  ফোঘকযগঞ্জ মজরোয োভোতজক  োোংস্কৃ ততক
োআততো, ২০০৬।
189.27(60) তী চন্দ্র তভৈ, মঘোযয খুরনোয োআততো, ( ূণষভুতরত প্রথভ  তিতীয় খ-), খুরনো: রূোভত্ময
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২০০১।
189.27(61) ড. ততকুর োআরোভ  তকদোয োঅফুর ফোোয (ম্পো.), মঘোয খুরনোয োআততো (তিতীয় খন্ঢ), ঢোকো:
মরখক ভফোয় ২০০৬।
189.27(62) োেোদুয যতভ োন্থ ( ম্পো.), ঙ্গ্ীতোচোমষ োঠন োকোয স্মোযক গ্রন্থ তিতীয় ঘম্মরন ফযোতযঘকড
মফযঘনট মফিোজোর, খুরনো: প্রতততনতধ োংস্কৃ তত োংখযো, ২০০৮।
189.27(63) জোতীয় গ্রন্থঘভরো ১৯৭৭, খুরনো।
189.27(64) (S) ঘূণষোয়ভোন যঙ্গ্ভঞ্চ, ১৯৮০, খুরনো নোটয তফঘকতন, খুরনো।
189.27(65) (M) োঅমভ খোন কভোষ কঘরজ, ১৯৬৪-৬৫।
189.27(66) (S) ঐততোতক তযিভোয় খুরনোয োথষনীতত: ভযো  ম্ভোফনো োঅঞ্চতরক মতভনোয ২০০৯,
ফোোংরোঘদ োআততো তভতত কঘরজ তÿক োআততো ততভতত, খুরনো, ২০০৬।
189.27(67) (M) ছোৈ োংদ যকোতয তফ.এর কঘরজ, খুরনো, ২০০৮-০৯।
189.27(68) ফোোংরোঘদ স্কোোঈট, ১৯৯৯, খুরনো মযোবোয মজরো।
189.27(69) (R) প্রততঘফদন ২০০০-২০০১ এফোং ২০০১-২০০২, ফোোংরোঘদ স্কোোঈট, খুরনো োঞ্চর।
189.27(70) (S) তফঘলষ খুরনো ১৮৮২-১৯৮২।
189.27(71) (S) মমোঘতপয়োন ২০০১, মমোঘতপয়োন, খুরনো।
189.27(72) (S) প্রফীন-নফীন তÿ্োতফদ ঘম্মরন, ১৯৯৯, ীদ মোযোয়োদী কঘরজ, খুরনো।
189.27(73) (S) োধযÿ মভোোম্মদ যম্নহুর োঅতভন োংফধষনো ২০০৩, মন্টোয পয ফোোংরোঘদ কোরচোয।
189.27(74) (P) প্রোকৃ ত, ২য় ফলষ, ৩য় োংখযো, ২০০০, খুরনো মভতডঘকর কঘরজ।
189.27(75) ২০০৬-০৭ এয প্রত্মোতফত জোতীয় ফোঘজট: খুরনো োঞ্চঘরয জনগঘণয প্রতযোো  ুীর ভোঘজয
ুোতয; মকোস্টোর মডঘবরঘভন্ট োটষোযত।
189.27(76) (S) ফোজকীয় োতবঘলক ২০০৬, মন্ট রোয কোথতরক তগজষো মরোফুতনয়ো, মভোোংরো ফোঘগয োট।
189.27(77) োতন ম্পদ: মফযকোতযকযণ  ফস্ত্তজোততক োঅগ্রোন, ২০০৫, মকোস্টোর মডঘবরঘভন্ট োটষনোয
তল্প, খুরনো।
189.27(78) (S) খুরনো তজরো স্কু র, একত তফ ফছয ূততষ োঈৎফ, ২০০৪।
189.27(79) (P) োঈকূর ফোতষ ো, ৩৯তভ োংখযো, মঘেম্বয ২০০৩, খুরনো।
189.27(80) ফোয োঙ্গ্ন ২০০২, খুরনো কয োঅোআনজীফী তভতত।
189.27(81) Integrated Horticalture And Nutrition Development Project, Horticalture Centre,
Daulatpur, Khulna.
189.27(82) ফোনী োচষনোয ১৯৯৭, খুরনো তফশ্বতফদযোরয়, খুরনো।
189.27(83) (P) ফন-ফীতথ, ুদযফন োততয ঘম্মরন, খুরনো।
189.27(84) যজত জয়ভত্মী ১৯৮৮, খুরনো, োততয তযলদ।
189.27(85) (P) ফণষফোণী, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৬৩, খুরনো।
189.27(86) তকি, ভুতিমুঘেয ২৫ ফছয দোষঘন স্মযতণকো, ১৯৯৫, লিজ োোংস্কৃ ততক োংদ, খুরনো।
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189.27(87) োঅঘনোয়োয মোঘন, জীফনোঘরোক কভঘযড োঅব্দুর োতভদ োঅপজোর, ফোোংরোঘদ মরখক ততফয, খুরনো,
২০০৩।
189.27(88) কতফতোরো, ১৯৮৯, খুরনো, ১৯৮৫, ২০০৫।
189.27(89) Dr. Fayez, A Sayeh Palestine Israel and Perce, Dacca: General Union of Palestine
Students 1982.
189.27(90) (P) তফজ্ঞোন তযিভো, ৮ভ ফলষ, ৪থষ োংখযো, ১৯৮৩, মফতোরো তফজ্ঞো তভতত।
189.27(91) কোজী মখরোপোত মোঘন ফোচ্চু (ম্পো.), ডোক তদঘয় মোোআ, ১৪০৭, খুরনো।
189.27(92) চোযম্নকো, চোযম্ন  কোযম্নকরো োোংস্কৃ ততক তফদযোরয়, খুরনো।
189.27(93) গঠনতন্ত্র, মযত খোনজোোন োঅরী (যো.) তযলদ, খুরনো, ১৯৯৭।
189.27(94) নোদীক, ১৯৯১, খুরনো।
189.27(95) যফীন্দ্রনোঘথয ফলষোয গোন, ফোোংরোঘদ যফীন্দ্রঙ্গ্ীত তল্পী োংখযো, খুরনো, ২০০৬।
189.27(96) যোোআটোভষ, ২০০৬, খুরনো যতটোষ ক্লোফ।
189.27(97) (P) মচতনো, ১৯৯৩, ডো: রুৎপয যভোন একোঘডভী তৈকো, খুরনো।
189.27(98) (S) োঈঘভ চন্দ্র োÿÿক রোোআঘেযী, খুরনো, তফলষ ূততষ োঈৎফ, ১৯৯৭।
189.27(99) (S) নজযম্নর োঈৎফ ১৯৮৭, খুরনো নজযম্নর োঈৎফ োঈৎমোন কতভটি।
189.27(100) (P) তকরয়, ১৯৯৮, তকরয়, নফঘকতন, খুরনো।
189.27(101) (P) প্রতততনতধ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো ১৯৯০, প্রতততনতধ োংস্কৃ তত োংখযো, খুরনো।
189.27(102) (P) োতত্মি, ১৯৮৬, ফোোংরো ভফোয়, খুরনো।
189.27(103) (P) প্রঙ্গ্, ভোন তফজয় তদফ োংখযো, ২০০১, ২০০২, তফশ্ব ফযফস্থোনো মকন্দ্র খুরনো মভরো োখো।
189.27(104) (P) ফীকণ, ১৯৯২, ফীমোন োততয তৈকো, খুরনো।
189.27(105) নোযীয নীযফ মোতনো, ২০০১, রূোভত্ময, খুরনো।
189.27(106) োঅযোপ-োঈর-োঅরভ টু টু , ২২ নোং মোল্ডোঘয তচোংিী মদয তফঘযোধী োঅঘদোরঘনয োআততো, খুরনোয
োঈকূরীয় োঈন্নয়ন োঘমোগী ২০০০।
189.27(107) (P) যো ১৯৯৯, োততয তৈকো, খুরনো।
189.27(108) (P) ঝযোোতো, খুরনো োততয ভজতর, ১৯৯৬।
189.27(109) (P) োনযকোর, ফঘণষয একুঘয কতফতো তৈকো, ১৯৮৭, খুরনো।
189.27(110) তযচয়, স্বোধীনতো তদফ োংখযো, ১৯৮৫, খুরনো।
189.27(111) োঈকূরীয় তযঘফ ুযÿ্ো নোগতযক কতভটি, তনয়োথর, দুরকো, তফশ্বতযঘফ তদফ ২০০১।
189.27(112) (S) তফজয় স্মযতনকো ২০০০, োঈঘজরো প্রোন, কয়যো, খুরনো।
189.27(113) (S) একুঘ স্মযঘণ ৮১, ফোোংরোঘদ মভতডঘকর এঘোতঘয়ন, খুরনো।
189.27(114) ম্মুঘখ োতভত্ম োযোফোয, ১৯৯৭, োঈঘভন্প োফতরক রোোআঘেযী, খুরনো।
189.27(115) মভৌতরোয কৃ তত ত্মোন ভযহুভ ভুন্পী খতফয োঈিীন এয জীফন  কভষ, োঅরীজ একোঘডভী, খুরনো,
২০০৪।
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189.27(116) যোোআটোষ, ২০০১, খুরনো যোোআটোষ ক্লোফ, খুরনো।
189.27(117) মখ োতরোঈয যভোন, এফোঘযয োংগ্রোভ ভুতিয োংগ্রোভ, খুরনো, ১৯৮৯।
189.27(118) োরূযতন, ১৯৮৯, খুরনো।
189.27(119) (P) তশু কন্ঠ, ১৯৯৭, তশু স্বগষ মখরোঘয োঅভোয, খুরনো।
189.27(120) (P) ছিোয তভতছর, ১৯৯০, খুরনো।
189.27(121) (P) ঝযোোতো, ১৯৯১, োততয ভজতর, োভতয়কী।
189.27(122) (P) দমোৈো, োভয একু োততয োংকরন ২০০২, ৃজন োংস্কৃ তত োংখযো, খুরনো।
189.27(123) ফতন্ধতখো, ১৯৯১, খুরনো মরতখকো োংঘ।
189.27(124) মরোকতÿ্ো  রূোভত্ময েতত, রূোভত্ময, খুরনো।
189.27(125) স্মযণ, ২০০১, োগ্রনী ফযোোংক এম্পস্নীয়জ োআোঈতনয়ন, খুরনো।
189.27(126) জোগযণ-৪, খুরনো।
189.27(127) স্বয, প্রথভ োংখযো, োততযৈ, ১৯৮৬, স্বযতরত, খুরনো, ১৯৮৫।
189.27(128) োঅযোপ-োঈর-োঅরভ টু কু, বোলো োঅঘদোরঘন খুরনো, োঈকূরীয় োঈন্নয়ন ঘমোগী, খুরনো, ২০০১।
189.27(129) যম্নভো যভোন (ম্পো.), কতফ ুতপয়ো কোভোর স্মোযক গ্রন্থ, খুরনো: কতফ ুতপয়ো কোভোর স্মৃতত তযলদ,
২০০০।
189.27(130) োতমর োথী ( ম্পো.), োঅকোর োংততো, তনতযÿ্োয তনজস্ব জতভন, খুরনো: োতমর োথী, কুরনো,
২০০৫।
189.27(131) োঅযোপ োঈর োঅরভ টু কু (ম্পো.), ফোোংরোঘদঘয দÿÿণ-তিভ োঞ্চঘরয জরোফেতো, খুরনো: মভতযনো
মুফরী, ২০০২।
189.27(132) মখ োঅখতোয মোঘন, জনঘনতো খোন এ. ফুয, খুরনো: খোন েোদোষ তর:, ১৯৮৬।
189.27(133) কথো োতততযক জোভোন ভতনঘফয োংফধষনো, ১৯৮৭, জনফোতষ ো োততয ফোয, খুরনো।
189.27(134) ত্রয়দ োঅরী োতকভ, োঅরীজ একোঘডভী, ১৪১১, খুরনো।
189.27(135) (S) ুযোফৃত্ত, ১৯৯২, দÿÿণ ফোোংরো োততয মকন্দ্র, খুরনো।
189.27(136) (S) প্রধোন োতততযক জতভযোঈিীন োঅঘভদ োংফধষনো ১৯৮৬, তফ.এভ.এ বফন, খুরনো।
189.27(137) োবূ যদয়, ১৯৯৮, ফোোংরোঘদ কতভোঈতনস্ট োটিষ তদফ, খুরনো।
189.27(138) কথকতো, একুঘ োংকরন ১৯৮৫, োঈঘনচন্দ্র োফতরক রোোআঘেযী, খুরনো।
189.27(139) একুঘয কতফতো, ২০০২, জোতীয় কতফতো তযলদ, খুরনো।
189.27(140) চন্দ্রোঘরোঘক োখীয োরক, বোস্কয কতফ মগোষ্ঠীয, খুরনো, ১৯৭৭।
189.27(141) (P) িতলষ ভন্ঢর, ২০০২, োঅর য়োতদ, খুরনো।
189.27(142) (P) োি, একটি োততয কোগজ, ১৯৯৩, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, খুরনো।
189.27(143) (S) োঈকূর োততয ঘম্মরন, ১৯৮৮, োঈকূর োততয তযলদ, োোআক োিো, খুরনো।
189.27(144) (P) োঅদয, ২০০২, খুরনো ফন্ধু বো, প্রথভ োঅঘরো।
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189.27(145) (P) োঈকূর, ১৯৭৭, খুরনো।
189.27(146) স্বযতরত, ৬ষ্ঠ ফলষ, প্রথভ োংখযো, ১৯৮০, স্বযতরত প্রকোনী, খুরনো।
189.27(147) প্রততফোদ, ১৩৭৮, মখ োঅব্দুর ফোযী, খুরনো।
189.27(148) (P) তফজয়, ১৯৮৫, মশ্বততভতছর প্রকোনো তযলদ, খুরনো।
189.27(149) (P) োÿয, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৯৭৬, ফণষফীতথ, খুরনো।
189.27(150) তু তভ একটি মুফকঘক তযো কঘযঘছো, খোতরুয মভঘরোতড তল্পী মগোষ্ঠী, খুরনো।
189.27(151) (P) স্মৃততয োখীয়ো, ১৯৭৮, নোদীক তল্পীঘগোষ্ঠী, খুরনো।
189.27(152) ডোক তদঘয় মোোআ, দÿÿণতডত যফীন্দ্র কভঘস্নক্স, খুরনো, ১৪০৭।
189.27(153) কোজী মখরোপোত মোঘন ফোচ্চু , ফযতি মোক জীফঘনয জয়, খুরনো, ১৪০৬।
189.27(154) (P) ধোন ততি, তফজয় তদফ োংখযো, ১৯৯৭, মযোটোযী োঅভত্মজষোততক ক্লোফ, খুরনো।
189.27(155) (P) মভৌচোক, ১৯৯৭, খুরনো।
189.27(156) এফোং কতফতো, স্বোধীনতো তদফ োংকরন, কতফতো োংদ, খুরনো, ১ভ ফলষ, ২য় োংখযো, ১৪০৪, কতফতো
োংদ, খুরনো।
189.27(157) (S) থ তশু োোংস্কৃ ততক োঈৎফ  মভরো, ২০০৬, ভোজঘফো োতধদিয, খুরনো।
189.27(158) (P) যফীন্দ্র োঈৎফ ১৯৮৬, জোতীয় যফীন্দ্র োংগীত তম্মরন তযলদ, খুরনো।
189.27(159) কতম্পোঈটোয মভরো ২০০১, তজয়ো র, খুরনো।
189.27(160) (M) খুরনো োততয তযলদ, ১৩৭৪।
189.27(161) (S) রযোফ  কনোরঘটন মন্টোয, োআরোভী ফযোোংক োোতোর, খুরনো, ২০০১।
189.27(162) (S) ন্ধোনী ১৯৯৪, ন্ধোনী মডোনোয ক্লোফ, খুরনো।
189.27(163) (S) মোতভ োঘন্বলো, ১৯৯০-৯১, খুরনো মোতভ যোতথক মভতডঘকর কঘরজ  োোতোর।
189.27(164) (S) শ্রেোধয, তকতকযণ, খুরনো।
189.27(165) োঅত  ঙ্গ্ু ভুতিঘমোেো ফহুভুখী ভফোয় তভতত তরোঃ, খুরনো, ১৯৮৬।
189.27(166) একু ২০০৬, মখ ত্রতঘয়ফুয যভোন োফতরক রোোআঘেযী এ- তভোঈতজয়োভ কভঘস্নক্স, খুরনো।
189.27(167) জোতীয় গ্রন্থ িো ১৯৮২, খুরনো, ১৯৮৬
189.27(168) মদৌরতুয কঘরজ তৈকো, ১৯৫৯, োভুর োঅরভ এভ.এ (ম্পো.)
189.27(169) দীন, দীন োোংস্কৃ ততক ম্প্রচোয, খুরনো।
189.27(170) (M) যকোযী েজরোর ভোতফদযোরয়, ১৯৬৬-৬৭।
189.27(171) (S) নফকন্ঠ মভরোঘয োঅয ১৯৮১।
189.27(172) দৃতি, োঈঘজরো প্রোন, কয়যো, খুরনো, ২০০২।
189.27(173) (S) মগৌযফভয় একটি ফছয, খুরনো, মজরো প্রোক  মচয়োযভযোন, খুরনো মৌযবো।
189.27(174) (S) ত ফঘলষ খুরনো মৌযবো ১৮৮৪-১৯৮৪, খুরনো মৌযবো।
189.27(175) োঈজোন ত্রফঠো, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০৮, ফটিয়োঘোট োততয চি, ফটিয়োঘোট, খুরনো।
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189.27(176) োঅনদ ধ্বতন, োঅযণযক ট্রোি পু রতরো, খুরনো।
189.27(177) োঅযোপ োঈর োঅরভ টু কু, ুদযফঘনয প্রোভত্মীভোয় জনগঘণয জীফন-জীতফকো, ুদযফঘনয জীফত্রজতচৈয োংযÿন মষঘফÿন দর, ২০০৪।
189.27(178) যতপকুর োআরোভ মখোকন, স্থোনীয় যকোয এফোং গণতোতন্ত্রক তফঘকন্দ্রীকযণ, খুরনো: রূোভত্ময,
১৯৯৯।
189.27(179) শ্রীযোভ প্রোদ মদফনোথ, োনুকূরোযণ, শ্রী শ্রী ঠোকুয োনুকূর চঘন্দ্রয জীফনী-কোফয ( োফনো কথো),
খুরনো: স্বতত্ম প্রকোনী ত্রচৈ, ১৩৮৫।
189.27(180) (P) তফঙ্গ্ন, যকোতয তফ.এর কঘরজ, খুরনো, ২০১০, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯২-৯৩।
189.27(181) (ড.) মখ গোোঈতভয়ো, ফোোংরোঘদঘয ভুতিমুে ুদযফন-োফ-মন্টোয, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোন,
২০১১।
189.27(182) োিোতক মযো খফয, ৫ভ ফলষ, োংখযো: ৪১-৪৬, ২০১০।
189.27(183) ভোতক রূী, খুরনো, ফলষ: ১, োংখযো: ৩, ৪, ২০১০।
189.27(184) মজযোতত ২০০৫, তÿক প্রতÿণ ভোতফদযোরয়, খুরনো।
189.27(185) মফরোঘঘল, কথো তল্পী মফিোইন ভোজ, খুরনো।
189.27(186) মদৌরতুয মদোকোন ভোতক তভতত।
189.27(187) ভোতক খোজো গযীফ নোয়োজ, ১ভ োংখযো, মভ ১৯৭৮।
189.27(188) স্বন, ফোনী োচষনো ১৪১১, খুরনো মভতডঘকর কঘরজ,  োোতোর।
189.27(189) োতপোঈিীন োঅঘভদ (ম্পো.), খুরনো োঅঞ্চতরক োততয ঘম্মরন, ’৭৮।
189.27(190) োঘন্বলো, তটি োঅোআন ভোতফদযোরয়, খুরনো।
189.27(191) কভঘযড যতন মন শ্রেোঞ্জরী।
189.27(192) োোআঘকর ুীর োতধকোযী, োতভত্মভ শ্রেোঞ্জতর, ১৯৯৭।
189.27(193) ুফণষজয়ভত্মী।
189.27(194) খুরনো োততয তযলদ।
189.27(195) মভৌচোক, Rotapact Club, Khulna.
189.27(196) চিফোক, দতখনো জন  ভোজ করযোণ ভূরক োংগঠন।
189.27(197) োঅঘরোয োতবঘলক, োঅঘরোক ট্রোস্ট, খুরনো।
189.27(198) Utlaran Annual Report 2006-2007.
189.27(199) োঈত্তযণ, োোআকগোছো োঈঘজরো প্রোন, খুরনো।
189.27(200) P গোঙতচর কন্ঠ, গোঙতচর োততয - োংস্কৃ তত তযলদ।
189.27(201) ৪৬তভ ফোতলষক ঘম্মরন ২০১৩, োআতঞ্জতনয়োষ োআনতস্টটিোঈট, ফোোংরোঘদ, খুরনো।
189.27(202) তনযঞ্জন কুভোয যোয়, োঈজোন ত্রফঠো, খুরনো: ফটিয়োঘোটো োততয চি, ২০১২।
189.27(203) োোআকগোছো োঈঘজরোয বূ তভীন ফোছোোআ  তোতরকো প্রণয়ন কোমষিভ োতয়কো, খুরনো: োঈত্তযণ,
২০০৯।
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189.27(204) ৪৬তভ ফোতলষক ঘম্মরন, খুরনো: োআতঞ্জতনয়োষ োআনতস্টটিোঈন ফোোংরোঘদ, ২০১২।
189.27(205) োঅঘনোয়োযম্নর োঅঘফদীন, এফোং কতফতো, ২য় ফলষ, ৩য় োংখযো, খুরনো: কতফতো োংদ, ১৯৯৮।
189.27(206) মজযোততভষয় ভতরস্নক, কুটু ভ োথী, খুরনো: ছিো োংদ, ১৯৭৮।
189.27(207) খযম্ন মচৌধুযী, ুদয ফঘনয ফোঘ, ঢোকো: প্রথভো প্রকোনী, ২০১১।
189.27(208) হুভোয়ুন কফীয ফতফ, োনুোো, োরভো যভোন ভতন্ন, যীনো মন, প্রতততনতধ, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো,
১৩৯৭, ত্রফোখ-োঅলোঢ়, খুরনো।
189.27(209) যোঘদুয যভোন, খুরনো-১৯৭১ োোংগ্রণকোযী  প্রতযÿ দীয় ফয়োন, ঢোকো: প্রথভো প্রকোন,
২০১৩।
189.27(210) Bulletin, Bangladesh Association for Voluntary Sterilization, Khulna.
189.27(211) োংকয কুভোয ভতরস্নক, তফঙ্গ্, যকোযী েজরোর কঘরজ, খুরনো, ২০১০।
189.27(212) ড: মখ মভো: মগোরোভ োপরোঘয়ন, তযপু র োআরোভ, স্মযতণকো, খুরনো: ফোআঘভরো, ২০০৮।
189.27(213) নোফীন োয়দোয, ফতি তখো, খুরনো: মরতখকো োংঘ, ২০১০।
189.27(214) োঅযোপ োঈর োঅরভ টু টু , খুরনো মঘোলণো।
189.27(215) ঐততোতক তযিভোয় খুরনোয োথষনীতত, ভযো  ম্ভোফনো োঅঞ্চতরক মতভনোয, ২০০৯, খুরনো:
কঘরজ তÿক োআততো তভতত।
189.27(216) Jostcard from Khulna, The Daily Star, A August, 2009, Vol. 3, Issue: 54.
189.27A Khulna Division
189.27A(1) নূয মভোোম্মদ মটনো, খুরনো, োতÿ্ীযো, ফোঘগযোট-এয প্রফোদ, খুরনো: মপযঘদৌী নূয ফলষো, ২০০৫।
189.27A(2) মখ ভোুভ কোভোর, খুরনো, ভতট চন্দ্রিী তযৈভন-২০০৫। কত ২
189.28 Kishoreganj
189.28(1) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, োঅঘরোতকত তকঘোযগঞ্জ, তকঘোযগঞ্জ: যোেোক-তখনো করযোণ ট্রোস্ট, ২০০৫;
মভজুখোাঁ ২০০৬।
189.28(2) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, োঅঘরোতকত তকঘোযগঞ্জ, তকঘোযগঞ্জ: যোেোক-তখনো করযোণ ট্রোস্ট, ২০০৭।
189.28(3) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, োঅঘরোতকত তকঘোযগঞ্জ, ফলষ ১ োংখযো ২, তডঘম্বয ২০০৫।
189.28(4) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, ৭১-এয মফদনোতষ কোতনী, তকঘোযগঞ্জ: োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয োঠোগোয, ১৯৯৭।
189.28(5) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, একোত্তঘযয ঘোতক, তকঘোযগঞ্জ: োঅোআয়ুফ ো তল্পী মগোতষ্ঠ, ২০০১।
189.28(6) (ড.) এ.এভ.এভ. োঅঘনোয়োযম্নর ক, তকঘোযগঘঞ্জয োঈরোভোঘয় ( মকযোভ ( য.), ফতৈ ( তকঘোযগঞ্জ):
যোেোক তখনো করযোণ ট্রোস্ট, ২০০৫।
189.28(7) জোোঙ্গ্ীয োঅরভ জোোন, যঘি মবজো তকঘোযগঞ্জ, তকঘোযগঞ্জ: দৃযট, ২০০১।
189.28(8) জোোঙ্গ্ীয োঅরভ জোোন, মরোকোয়ত তকঘোযগঞ্জ, তকঘোযগঞ্জ: দৃযট, ২০০৩। ২ কত
189.28(9) জোোঙ্গ্ীয োঅরভ জোোন (ম্পো.), তকঘোযগঘঞ্জয ছিো, তকঘোযগঞ্জ: দৃযট’৭১, ২০০৬।
189.28(10) ভু. োঅ. রততপ ( ম্পো.), স্মোযকগ্রন্থ: তকঘোযগঞ্জ োআততো ঘম্মরন, ৮  ৯ জোনুয়োতয ২০০৪,
তকঘোযগঞ্জ: তকঘোযগঞ্জ োআততো তযলদ, ২০০৪।
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189.28(11) মভো. োোআদুয (ম্পো.) তকঘোযগঘঞ্জয োআততো, তকঘোযগঞ্জ: মজরো প্রোন, ১৯৯৩।
189.28(12) মভো. োঅফু তোঘয, এগোয তদুঘযয োআততকথো, তকঘোযগঞ্জ: মজরো প্রোন, ২০০২।
189.28(13) ভুোম্মদ োঅব্দুয যীদ বূাঁ োআয়ো, ভুনত োঅতজভতিন-নোভো ( কতযভগঘঞ্জয মরোক োততয), ঢোকো: একু,
২০০৫।
189.28(14) মভোোম্মদ মভোোযযপ মোঘন োোজোোন, োইো খোন, ঢোকো: োআরোতভক পোোঈঘন্ঢন, ২০০৪।
189.28(15) তপ্রন্প যতপক খোন, তকঘোযগঘঞ্জয মরোক ঐততয, ফতৈ ( তকঘোযগঞ্জ): যোেোক-তখনো করযোণ ট্রোস্ট,
২০০৬।
189.28(16) তপ্রন্প যতপক খোন ( ম্পোতদত), নযুদো োঘিয ছতফ: ছিো  কতফতো, তকঘোযগঞ্জ: যোেোক-তখনো
করযোণ ট্রোস্ট, ২০০৭।
189.28(17) োহ্ োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, তকঘোযগঘঞ্জয মভঘয়রী গীত, ঢোকো: মজযতত োফতরঘকন্প, ২০০৭।
189.28(18) (ডো.) মখ োতর মনয়োজ োতরোঈরস্নো, োঈঘন্োচন: ভনীলোয োঅঘরোক ম্ভোফ, তকঘোযগঞ্জ: তকঘোযগঞ্জ
োততয তযফোয, ২০০৫।
189.28(19) োোফুতিন োঅভদ, এগোয তদুয, ঢোকো: ফুক তফোঈটি, ২০০০।
189.28(20) তপকুর োআরোভ দুরোর, োনো োঅযো োোআ, তকঘোযগঞ্জ: মভোোম্মদ োঅরী োজোোন োজু, ২০০৩।
189.28(21) তপকুর োআরোভ দুরোর, ফৃতি ঘি টোুয-টু ুয, তকঘোযগঞ্জ: নফ োোংকুয প্রকোনী, ২০০৩।
189.28(22) োোফুতিন োঅভদ, ঘথয তদো, তকঘোযগঞ্জ: তকঘোযগঞ্জ োততয-োংস্কৃ তত তযলদ, ২০০৩।
189.28(23) োোফুতিন োঅভদ, োতভয় ফচন, তকঘোযগঞ্জ: তকঘোযগঞ্জ োততয-োংস্কৃ তত তযলদ, ২০০১।
189.28(24) োোফুতিন োঅভদ, োঈথঘর োঈঠ প্রোণ, ঢোকো: প্রীতত প্রকোন, ২০০৫।
189.28(25) োোফুতিন োঅভদ, োঅঘরোয য, ঢোকো: যোনো মোঘন, ১৯৯৬।
189.28(26) োোফুতিন োঅভদ, ভুোতপয, ঢোকো: স্বোতধকোয প্রকোনী, ১৯৯২।
189.28(27) (P) দৃযট ( োততয-োংস্কৃ তত  োআততো-ঐততয তফলয়ক োভতয়কী), বর্ষ : ১, োংখযো: ১, তডঘ
২০০৩; োংখযো: ২, মপেম্নয়োযী ২০০৪, োংখযো: ৩, ভোচষ, ২০০৪, োংখযো: ৪ মভ, ২০০৪, োংখযো: ৫ ফঙ্গ্ফন্ধু
োংখযো, ১৫ োঅগস্ট ২০০৪; োংখযো: ৬ প্রথভ ফলষূততষ , ১৬ তডঘ ২০০৪; বর্ষ : ২, োংখযো: ১ একুঘ
মপেম্নয়োযী, োংখযো: ২ ভোন স্বোধীনতো  তফজয় তদফ, োংখযো: ৩ যফীন্দ্র, নজযম্নর জয়ভত্মী, ২৫ম
ম, োংখযো: ৪ ফঙ্গ্ফন্ধু, োংখযো: ৫ তডঘম্ব ২০০৫। বর্ষ : ৩, োংখযো: ১ মপেম্ন ২০০৬, োংখযো: ২, মভ
২০০৬।
189.28(28) (P) তকঘোযগঞ্জ োততয  োংস্কৃ তত তযলদ তৈকো, প্রকোনো-২, োঅগস্ট, ১৯৯৯।
189.28(29) (P) ৃতি, োততয োভতয়কী, চতু থষ োংকরন, জোনু-ভোচষ, ১৯৮৭, বর্ষ : ২, োংখযো: ৩  ৪, োঘটো-তডঘ:
১৯৮৭, জোনু-ভোচষ ১৯৮৮; বর্ষ : ৩, োংখযো ১ভ, এতপ্রর-জুন, ১৯৮৮; বর্ষ : ৪, োংখযো: ১, এতপ্রর-জুন
১৯৮৯, োংখযো: ২, জুরোোআ-মঘে ১৯৮৯, োংখযো: ৩  ৪ োঘটো-তডঘ: ১৯৮৯, জোনু-ভোচষ ১৯৯০; বর্ষ
: ৬, োংখযো: ৪, জোনু-ভোচষ ১৯৯৪, বর্ষ : ৮, োংখযো: ২, জুরোোআ-মঘে ১৯৯৭; নবপর্ষ ায় বর্ষ : ৩,
োংখযো: ৩-৪, জোনু-জুন ২০০৪।
189.28(30) (P) োÿমযয ছতফ, তল্প, োততয  োংস্কৃ তত তফলয়ক ত্রৈভোতক ৈ, ফলষ: ২, োংখযো : ৪, মঘে ২০০৩।
189.28(31) (P) ধভনী, োততয  োংস্কৃ তত তফলয়ক োভতয়কী, ফলষ: ১, োংখযো: ১, মঘে ২০০৫ ( ফোতজতুয
োঈঘজরো মথঘক প্রকোতত)। োংখযো: ২, ১৬ তডঘম্বয, ২০০৫, োংখযো: ৩, ২১ মপেম্ন ২০০৬।
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189.28(32) (P) চন্দ্রোফতী, প্রজন্ োতঘতযয োগ্রদূত, ২০০২।
189.28(33) (P) নফ োোংকুয, ফলষ: ৬, োংখযো: ১, ভোচষ ২০০০ (োকুতদয়ো, তকঘোযগঞ্জ), ১৯৯১।
189.28(34) (S) ৃতি: তকঘোযগঞ্জ মরোকজ োোংস্কৃ ততক জরো - ২০০২।
189.28(35) (R) োঅর-জোতভয়োতু র োআভদোতদয়ো, তকঘোযগঞ্জ-এয ফোতলষক প্রততঘফদন, ২০০০-২০০১।
189.28(36) (S) যোঘকজ কভতোঈটোয এ- মটকতনকযোর একোঘডভী-এয ৬ষ্ঠ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী’য স্মযতণকো, ফয়খরোতকঘোযগঞ্জ োঅঘরোকোত, তোতযখ মনোআ।
189.28(37) (S) োঅতজভোঈতিন োঈচ্চ তফদযোরয়, তকঘোযগঞ্জ-এয ীযক জয়ভত্মী োঈৎফ, ১৯৮৩।
189.28(38) (S) যোেোক-তখনো করযোণ ট্রোস্ট দক-২০০৫ প্রদোন োঈরÿÿ স্মোযক, তকঘোযগঞ্জ: যোেোক-তখনো
করযোণ ট্রোস্ট, ২০০৫।
189.28(39) (S) স্বনোভদুযতত, স্বযফণষ নোটযভঞ্চ (স্বনোভ)-এয এক দক ূততষ োঈরÿÿ স্মোযক প্রকোনো, তকঘোযগঞ্জ:
স্বযফণষ নোটযভঞ্চ, ২০০৪।
189.28(40) (S) তকঘোযগঞ্জ ছিো োঈৎফ, ২০০৫, তকঘোযগঞ্জ: ছিো োঈৎফ তযচোরনো লষদ, ২০০৫।
189.28(41) (S) কঘোযগঞ্জ ছিো োঈৎফ, ২০০৬, তকঘোযগঞ্জ: ছিো োঈৎফ তযচোরনো লষদ, ২০০৬।
189.28(42) (S) এঘভোয োোংকোয একু ২০০০, মজরো প্রোন, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(43) (S) মোতত কোঘরয মোৈো, তকঘোযগঞ্জ কোঘরযঘযট তৃ তীয় মশ্রণী কভষচোযী ক্লোফ, ১৯৯৯।
189.28(44) (R) োঈঘজরো োঈন্নয়ন মপ্রোপোোআর, তকঘোযগঞ্জ দয োঈঘজরো, ২০০৫।
189.28(45) (S) ততদভ, তকঘোযগঞ্জ োোংফোতদক এঘোতঘয়ন-এয ৩য় প্রততষ্ঠো ফোতলষকী-স্মযতণকো, ২০০৪।
189.28(46) (S) মোতভদুযতত, তড.এোআচ.এভ.এ ডোিোয এঘোতঘয়ন, তকঘোযগঞ্জ-এয দভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী
োঈরÿÿ প্রকোতত োঘটোফয, ২০০৫।
189.28(47) োঅোআয়ুফ তফন োয়দোয, তকঘোযগঘঞ্জয কতফ  কতফতো, তকঘোযগঞ্জ োততয ভন্বয় তযলদ, ২০০৭।
189.28(48) (S) তকরয় োততয মপোযোভ ফতৈ, তকঘোযগঞ্জ, ৭ভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ২০০৬।
189.28(49) (P) োনুীরন, স্বোধীনতো তদফ োংখযো ২০০৬, ফলষ: ৪, োংখযো: ৩, ২০০৬। োনুীরন তল্প োততয
োোংস্কৃ ততক োংগঠন, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(50) োঅোআয়ুফ তফ োয়দোয, তকঘোযগঞ্জ মজরোয োঅঞ্চতরক মস্নোক, তকঘোযগঞ্জ োততয ভন্বয় তযলদ,
২০০৭।
189.28(51) (P) োঈঘন্োচন, ২০০৫, তকঘোযগঞ্জ োততয তযলদ।
189.28(52) (P) কোফযকথো, ৭ভ ফলষ, ৫ভ োংখযো, ২০০৯-১০ মগোধূতর োততয োংদ, তকঘোযগঞ্জ, ৬ষ্ঠ ফলষ, ৪থষ
োংখযো, ২০০৮।
189.28(53) (S) ২২তভ ফযোচ ২০০৯, মুফ প্রতÿণ মকন্দ্র, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(54) (P) হৃদ তযঘঙ্গ্ নযুদো, ২০০৫, মজঘগো ঘঠো, নযুদো, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(55) (P) চন্দ্রফতী, ৭ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ২০০৬, চিোফতী োততয তযলদ, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(56) (োধযÿ) তপ্রন্প যতপক খোন, োঅঘরোতকত তকঘোযগঞ্জ, ৩য় ফলষ, ৫ভ োংখযো, ২০০৭, যোেোক-তখনো করযোণ
ট্রোস্ট, ফলষ: ২, োংখযো: ৩, ২০০৬।
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189.28(57) ভুম্মদ ফোঘকয, ভুতিমুঘে ফোতজতুয, তকঘোযগঞ্জ: তভতন প্রকোনী, ২০০৭।
189.28(58) ভোফুফো খোন দীোতনতো, তু তভ মপযোঘর মচোখ, দৃযট ’৭১, তকঘোযগঞ্জ, ২০০৬।
189.28(59) জোোঙ্গ্ীয োঅরভ জোোন, মম কোাঁঘদ কোাঁদক
ু , দৃযট ’৭১, তকঘোযগঞ্জ, ২০০৪।
189.28(60) (S) ভতনফ োঈিীন োআোঈুপ োততয দক ২০০২, তকঘোযগঞ্জ োততয োংস্কৃ তত তযলদ।
189.28(61) নযুদো ২০০৮, তোিোোআর মপ্রক্লোফ, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(62) (M) ুফচর, ২০০৯, ৮ভ োংখযো, ডো: োঅব্দুর ভোন্নোন ভতরো তডগ্রী কঘরজ, কটিমোদী, তকঘোযগঞ্জ।
189.28(63) মভোছো: পতযদো খোনভ, তযপ োআঘত মফৌরোস্ট (১ভ খ-), মভোছোম্মোৎ পতযদো খোনভ, ২০০৬।
189.28(64) চোাঁঘদয োট োঈৎফ ’৯০, চোাঁঘদয োট ত্রবযফ োখো।
189.28(65) ভোন স্বোধীনতো  জোতীয় তদফ ’০৯, মফগফতী, তঝনোোআদ োততয তযলদ।
189.28(66) োফোঘযয ছতফ, তল্প োততয  োংস্কৃ ততক তফলয়ক ত্রৈভোতক ৈ, তিতীয় ফলষ, চতু থষ োংখযো, ২০১৩।
189.28(67) োযম্নন-োঅর যতদ, খোভচো, তকঘোযগঞ্জ: ফোোংরোঘদ ভোনফোতধকোয নোটয তযলদ, ২০১০।
189.28(68) োঅব্দুর ভোন্নোন স্বন, ধভতন, তিভোতক তৈকো, ৭ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ভথুযোুয ফোতজতুয, তকঘোযগঞ্জ,
মপেম্নয়োযী, ২০১২; ৮ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, মপেম্নয়োযী, ২০১৩।
189.28(69) ফোতু র তযৎ, ২য় োংখযো, ফোতজতুয, তকঘোযগঞ্জ, ২০০৮।
189.28(70) ভু: োঅ. রততপ, তকঘোযগঘঞ্জয োআততো  ঐততয, ঢোকো: চন্দ্রোফতী প্রকোনী, ভোচষ ২০১৩।
189.28(71) ভু: োঅ. রততপ, স্মৃততয োঅঘরোয় তকঘোযগঞ্জ, ঢোকো: ভুিতচভত্মো প্রকোনী।
189.28(72) োোআপু র ক মভোরস্নো দুরু, ভুতিমুঘে তকঘোযগঘঞ্জয ফীযিগোথো, প্রকৃ তত প্রকো, ২০১৩।
189.28A Kolkatta
189.28A(1) তনীথ যঞ্জন যোয়  ুনীরদো (ম্পো.), ুযঘনো করকোতোয কথো, করকোতো: জগেোৈী োফতরোষ,
১৯৮৯।
189.28A(2) Thomas S. Smith, Calcutta Review, 1873.
189.29 Kurigram
189.29(1)

োঅতজজুয যভোন, ফোোংরোঘদঘয মপ্রÿ্োঘট মযৌভোযী-যোতজফুঘযয োঅথষ-োভোতজক  যোজগনততক
তফফতষ ন, ঢোকো: নোতগষ যভোন, ১৯৯৫।

189.29(2)

এ.মক.এভ. মযজোোঈর োআরোভ  নোজভুর হুদো োযঘবজ, তচরভোযী োআঘতোয, তচরভোযী: ( কুতিগ্রোভ);
তনঘফতদতো োফতরক রোোআঘেযী, ১৯৯৭।

189.29(3)

মভোত্মপো মতোপোঘয়র মোঘন, কুতিগ্রোভ মজরোয োআততো  োংস্কৃ তত, কুতিগ্রোভ: োোন ফুক তডঘো,
১৯৯৬। কত ৩

189.29(4)

মভোনোজোত োঈতিন, তচরভোযীয এক মুগ, ঢোকো: োঅগোভী প্রকোনী, ১৯৯৫।

189.29(5)

ত্রয়দ োঅফু যোয়োন, োঈতরুঘযয োআততো  মরোক োততয, টোঙ্গ্োোআর: যীনো খোন, ১৯৯৩।

189.29(6)

ভয োর, মরোক োতঘতয মযৌভোযী, নোঘটোয: মদফীোর, ১৯৮৮।
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189.29(7)

.ভ. নূঘয এরোী ততিকী, মফগভগঞ্জ োআোঈতনয়ন োআততো তযিভো, মফগভগঞ্জ (োঈতরুয, কুতিগ্রোভ), ভরোভ স্মৃতত
োঠোগোয, ২০০২।

189.29(8)

(S) কুতিগ্রোভ যকোযী োোআস্কু র এয প্রোিন ছোৈ-তÿক ুনতভষরনী োঈৎফ ১৯৯৬।

189.29(9)

(M) স্ফু যণ, োঈতরুয যকোযী ফোতরকো োঈচ্চ তফদযোরয় ফোতলষনী, ১৯৯৫।

189.29(10)

(M) োঈতরুয ভোযোনী স্বণষভয়ী ফহুভুখী োঈচ্চ তফদযোরয় ফোতলষকী, ১৯৬৮-৬৯।

189.29(11)

(S) তফলষ স্মযতনকো ১৯৯৫: কুতিগ্রোভ যকোযী োঈচ্চ তফদযোরয়, ১৯৯৫।

189.29(12)

(S) ধযরো মতু , ফোোংরোঘদ োঅয়োভী রীগ, কুতিগ্রোভ মজরো োখো, ২০০০।

189.29(13)

(S) কোতিত ফোোংরো:
কুতিগ্রোভ।

তফজয় তদফ, ২০০১। ( ২কত) োঅোদুেোভোন োঅোদ ম্পো: ফোজোয োট

189.29(14) (S) োঘন্বলো ১রো ত্রফোখ ১৪১০। োঅোদুেোভোন োঅোদ ম্পো: ফোজোয োট কুতিগ্রোভ।
189.29(15) (S) স্বোধীনতো: োংফোদৈ তযলঘদ: স্বোধীনতো তদফ প্রকোনো ২০০১, ২০০২।
189.29(16) (S) কৃ তল-ম্প্রোযণ দিয, খোভোযফোতি এয কৃ তল মভরো স্মযতণকো, কুতিগ্রোভ ২০০১।
189.29(17) (S) যিোঊণ, োংফোদৈ তযলদ, কুতিগ্রোভ, ২১ মপেম্নয়োযী ২০০১।
189.29(18) (R) তটিোঅোআ, কুতিগ্রোভ-১৯৯৯।
189.29(19) যতদুর োোন, কুতিগ্রোভ মজরোয োআততো  ঐততয, যোংুয: ভোতজষনো োোন, ২০১১।
189.29(20) নজযম্নর োআরোভ, স্বোধীনতোমুঘে খোয়যম্নর োঅরভ মকোম্পোতন, ঢোকো: োরক োফতরোষ, ২০০৫।
189.29(21) (S) যস্পযী, ২০০৭, তফতএ োধোযণ তÿ্োতভতত কুতিগ্রোভ মজরো কতভটি।
189.29(22) (S) যিোি একু, ১৯৯৭, ফোোংরোঘদ বোয়োোআয়ো তযলদ, োঈতরুয।
189.29(23) (S) যিোি তোকো, ২০০০, মক.এভ. োঅোদুেোভ োঅোদ (ম্পো.), কুতিগ্রোভ।
189.29(24) (S) ফোআঘভরো ২০০৮, মফ্রন্ঢ মপয়োয োঈতরুয, কুতিগ্রোভ।
189.29(25) ব্দচোলী, োংখযো-৪, ২০০৩, তম্মতরত োোংস্কৃ ততক মজোট, কুতিগ্রোভ মজরো োখো।
189.29(26) (S) োঅভত্ম:মজরো নোঘটযোৎফ ২০১০, প্রচ্ছদ, কুতিগ্রোভ।
189.29(27) বোমোোআয়ো, ২০০৩-২০০৪, Chinnomukul Bangladesh, Kurigram, Rotary Club of
Kurigram.
189.29(28) ৮ভ ফলষ ূততষ োংখযো ২০০৩, ত্রদতনক কুতিগ্রোভ খফয।
189.29(29) (S) ৩য় কুতিগ্রোভ মজরো স্কোোঈট ভোঘফ ২০০৩।
189.29(30) ভোন তফজয় তদফ োংখযো, োঈিীন ২০০৩, কুতিগ্রোভ, মপ্র ক্লোফ।
189.29(31) (M) োতনফষোন, ১৯৯৯, ন্ধোনী মডোনোয ক্লোফ, কুতিগ্রো।
189.29(32) কোতিত ফোোংরো ২০০১, যোজোযোট, কুতিগ্রোভ।
189.29(33) মভজয ভুম্মদ োভুর ক, ভুতি োংগ্রোঘভ কুতিগ্রোভ, (োঈত্তয যণোঙ্কন), ঢোকো: তচৈ প্রকোনী, ২০১০।
189.29(34) (M) মভো: ভতোঈয যভোন এয তবোগ যোতনঘটন োঈন্নয়ঘন কুতিগ্রোভ প্রকো, ২০০৬।
189.29(35) BRAC োততদতযর তনযঘন ঘচতনতো ফৃতেয রÿÿ্ম, মজরো মষোঘয় োঅভত্ম:কঘরজ তফতকষ
প্রততঘমোগীতো, ২০০৮, কুতিগ্রোভ।
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189.29(36) োভয যোোআয়োন, তফদু, কুতিগ্রোভ, ২০১২।
189.30 Kushtia
189.30(1) োঅফুর োঅোন মচৌধুযী ( োংকরন  ম্পোদনো), যফীন্দ্রনোথ  তরোোআদ, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী,
১৯৯০। ২ কত
189.30(2) োঅঘনোয়োয োঅরী ( ম্পোতদত), কুতিয়ো মৌযবোয ১৩৮তভ ফলষূততষ স্মোযক গ্রন্থ ১৮৬৯-২০০৭। ২
কত
189.30(3) এযোড. োভুর হুদো, কুতিয়োয োআততো ঐততয ভুতিমুে, কুতিয়ো: খদকোয মভোদোঘচ্ছয োঅরী, ২০০৮। ২
কত
189.30(4) জোোঙ্গ্ীয োঅরভ জোতদ, কুভোয খোরীয বোলোয োভোতজক ত্মযতফনযো, ঢোকো: ফোোংরো একোঘডভী,
২০০৪।
189.30(5) নূযম্নর োআরোভ খোন, ফোোংরোঘদ মজরো মগঘজটীয়োয কুতিয়ো, ঢোকো: ফোোংরোঘদ যকোযী ভুরণোরয়,
১৯৯১।
189.30(6) পযোদ ভতরস্নক ( ম্পো.), তোঈভযোন োতবষ  োগষোনোোআঘজন এয োঈঘদযোঘগ প্রকোতত স্মযতনকো
মগীযফভয় তফজয় ২০০৬, কুভোযখোরী, কুতিয়ো।
189.30(7) মভোততযোয় (ম্পোতদত), কুভুদনোথ ভতরস্নক, নদীয়ো কোতনী, করকোতো: ুত্মক তফনী, ১৯৯৮।
189.30(8) (ড.) মভোো. জোোঙ্গ্ীয মোঘন, োতফবি নদীয়ো মজরো োআততো, ভোজ  োংস্কৃ তত, (১৭৮৬-১৯৪৭ তখ্র.)
(কুতিয়ো, চু য়োডোঙ্গ্ো, মভঘযুয  তিভফঘঙ্গ্য নদীয়ো মজরো), ঢোকো: গততধোযো, ২০০৯।
189.30(9) ভোঘজদুয যভোন ভতন ( ম্পো.), কুতিয়ো মজরোয িীিো োআততো  িীিোঙ্গ্ঘরয োননযজন: একটি
প্রোভোনয স্মোযকগ্রন্থ, কুতিয়ো: কুতিয়ো মজরো মযপোযী  োঅভোয়োয তভতত, ১৯৯৯।
189.30(10) (Dr.) Ashraf Siddiqui, Bangladesh District Gazetteers Kushtia, Dacca: Bangladesh
Govt. Press, 1976.
189.30(11) Jenneke Arens, Jos Van Beurden, JHAGRAPUR, Poor Peasents and Women in a
Village in Bangladesh Amsterdam: Paupers’, Press Co-operative Limited, 1977.
189.30(12) (S) জোতীয় যফীন্দ্রঙ্গ্ীত ঘম্মরন কুতিয়ো, ১৯৯৪।
189.30(13) (S) যফীন্দ্র ১৩৪তভ জন্ফোতলষকী, তরোোআদ, কুভোযখোরী, কুতিয়ো, ২৫-২৬ ত্রফোখ ১৪০২, ১৩৯৯,
১৪০৩।
189.30(14) (S) কুভোযখোরীঘত ঢোকো তথঘয়টোঘযয ‘ভুনতোীয পযোস্টোভী’ ভঞ্চোয়ন, ২৮ মপেম্ন. ১ ভোচষ ১৯৮৫।
189.30(15) (M) তখো, কুতিয়ো কঘরজ ফোতলষকী, ১৩৭১।
189.30(16) (M) তখো, কুতিয়ো কঘরজ ফোতলষকী, ১৩৭২।
189.30(17) (S) ুফণষ জয়ভত্মী ২০১১, কুতিয়ো: কুতিয়ো তজরো স্কু র’ এয ুফণষ জয়ভত্মী োঈদমোন লষদ, ২০১১।
189.30(18) (ড.) ভুন্পী োঅফু দোোঈদ, কুতিয়োয মরোক োততয, ঢোকো, ঘপদো প্রদষনী, ২০১১।
189.30(19) ড. ভুন্পী োঅফু দোোঈদ, এ মভোয োোংকোয, ঢোকো ঘপদো প্রকোনী, ২০১১।
189.30(20) োভুর হুদো, একোত্তঘযয ভুতিমুে  কুতিয়ো, োঅনতজয়ো ফোনু, ১৯৯০।
189.30(21) ১২৫তভ ফলষূততষ স্মযতণকো ১৮৬৯-১৯৯৪, কুভোযখোরী মৌযবো।
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189.30(22) দ্মো গিোোআ, তৃ তীয় োংখযো, ২০০০, কুতিয়ো মজরো, তভতত, ঢোকো।
189.30(23) এযোডঘবোঘকট োততর ভোভুদ ( ম্পো.), কুভোযখোরী মৌযফোয ফতষ ভোন তযলঘদয দুোআ ফচয ূততষ
োঈরÿÿ, োঈন্নয়ন দষন, কুভোযখোরী মৌযবো, কুতিয়ো।
189.30(24) োঅফীয জজষ ২১, ১৯৭৩, োঅভযো ক’জন, োততয োংঘদয োততয, কুতিয়ো।
189.30(25) (S) প্রততফোদ ১৯৮৬, ফোোংরোঘদ মরকক ততফয, কুতিয়ো।
189.30(26) (P) ঘো, ১৯৮৬, কুতিয়ো।
189.30(27) োঅদর, ১৯৭৯, কুতিয়ো।
189.30(28) োধনো, জোোঙ্গ্ীয োঅরভ মতরভ, কুতিয়ো।
189.30(29) তরোোআদঘ, যফীন্দ্রনোথ ঠোকুঘযয, োততয কভষ।
189.30(30) মগৌযফভয় তফজয় ২০০৬, তোঈভযোন োতবষ  োগষোনোোআঘজন তো োঈঘদযোঘগ, কুতিয়ো।
189.30(31) োতবকল্প, স্বোধীনতো তদফ প্রকোনো, ১৯৯২, োততযোকো, টোরীোিো, কুতিয়ো।
189.30(32) োঅফুর োঅোন মচৌধুযী (ম্পো.), কুতিয়ো: োআততো-ঐততয, কুতিয়ো, োততয তযলদ, ১৯৭৮।
189.30(33) (P) োকষ ২০০০-২০০১, মবিোভোযো, কুতিয়ো।
189.30(34) (S) োঅফোন, নফগ্র ভতদয মতভোমো ূজো তভতত এরোী, কুভোযখোরী, কুতিয়ো।
189.30(35) (R) কোমষ ম্পোদনী প্রততঘফদন ১৯৯৬-৯৭, কুতিয়ো, ুগোয তভর, তর:।
189.30(36) কুতিয়ো মছাঁ োঈতিয়োয রোরন পতকঘযয ভোতধ  োঅখিো ঘযজতভঘন তযদষঘনয প্রততঘফদন, ২০০১।
189.30(37) (S) স্মযতণকো ২০০০, ফৃত্তভ কুতিয়ো মজরো তভতত, যোজোী।
189.30(38) (S) োঅতখয ভতনঘকোঠোয প্রঘতযঘকয ১৫০ ফছয, মগোস্বোভী দূগষোুয ফহুভুখী ভোধযতভক তফদযোরয় মগোোভী,
দূগষোুয, কুতিয়ো।
189.30(39) (S) নজযম্নর জন্ ফোতলষকী ১৪০৬/১৯৯৯ মজরো প্রোন, কুতিয়ো।
189.30(40) (P) নদী-স্বোধীনতো তদফ োংখযো, ১৯৯১, মতু োততয মগোতষ্ঠ, কুতিয়ো।
189.30(41) োভযোফতী, ১ভ োংখযো ১৯৯৪, ুজৈীর োততয তৈকো, কুতিয়ো।
189.30(42) ২৫ম ত্রফোখ শুঠিফোিী ১৯৯৪, দ্ম-গিোোআ োততয মকন্দ্র, যোয়ডোকো কথো, কুতিয়ো।
189.30(43) (M) োোংশু, কুভোয খোরী, এভ.এন. োঈচ্চ তফদযোরয়, ১৯৯১।
189.30(44) (P) োঙ্গ্ীকোয, তফঘল োÿ্ম ১৯৯২, ভকোর োততয োংদ, কুতিয়ো।
189.30(45) (M) স্বোÿয ২০০২, ড. ভুোম্মদ পজরুর ক, গোরষ কঘরজ।
189.30(46) (M) কুতিয়ো কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৬৪।
189.30(47) (P) ভোতক োতবঘলক, ১৮তভ ফলষ, ২০১০; জোগযণী গ্রম্ন োফ োফতরঘকষ, কুতিয়ো, ১ভ ফলষ, োংখযো:
৭, ২০১০, ১৮তভ ফলষ, োংখযো: ৮-১০, ১২, ২০১০; ফলষ: ১৯, োংখযো: ১-৬, ২০১১; ফলষ: ২০, োংখযো: ১১২, ২০১২।
189.30(48) ত্রস্বযোচোঘযয তফযম্নঘে কতফতো, জোতীয় কতফতো তযলদ, কুতিয়ো, ১৯৮৮।
189.30(49) (P) মপযোযী োোংকোয, ১ভ ফলষ, ১ভ োংখযো, ১৩৯৬, শুঘবচ্ছো োততয োঙ্গ্ন, কুতিয়ো।
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189.30(50) (M) কুতিয়ো যকোযী কঘরজ ফোতলষকী ১৯৯৩, ১৯৯০-৯১।
189.30(51) (P) ুহৃদ, ফলষ: ১, োংখযো: ২, োআরোভী তফশ্বতফদযোরয় কুতিয়ো, ভোকতফ ভোোআঘকর ভধুূধন দত্ত।
189.30(52) (M) োোংকোয ১৯৯৯-২০০০, কুতিয়ো যকোযী তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ফোতলষকী।
189.30(53) কোতছকোটো োঈচ্চ তফদযোরয়, ‘ফন্ধন’, প্রোিন ছোৈ ুনষতভরনী, ১৯৯৬।
189.30(54) (M) তÿ্ো, ৫০ ফছয ূততষ , কুতিয়ো যকোযী তফশ্বতফদযোরয় কঘরজ ফোতলষকী, ১৯৯৫-১৯৯৬।
189.30(55) ড. মভো. জোোঙ্গ্ীয মোঘন, মরোকোংস্কৃ ততয োঙ্গ্ঘন কুতিয়ো, ঢোকো: কথোভোরো প্রকোন, ২০১৩।
189.30(56) প্রথভ োঅঘরো (ছু টিয তদঘন), ২৩ ভোচষ, ২০১৩।
189.30(57) োোনোযো যীদ ঝযনো, োঘকো, ফোোংরোঘদ তরটন ভযোগোতজন তযলদ, কুতিয়ো মজরো োখো, ২০৯১।
189.30(58) Dr. Anwarul Karim, FOLKLORE, Kushita: January, 1978,
189.30(59) তোতনয়ো ী, ভুতিমুঘেয ফীযঘশ্রষ্ঠ, ঢোকো: তঝনুক প্রকোনী, ২০১০।
189.30(60) যো ফোাঁচঘত চোয়, কুতিয়ো মজরো ছোৈরীগ, কুতিয়ো।
189.31 Lakshmipur
189.31(1) োঅরোজ্ব মগোরোভ যভোন, রক্ষ্মীুঘয োআরোভ চচষোয োআততো, রÿ্ীুয: যভোতনয়ো মপ্র, ২০০৫।
189.31(2) োঅরোজ্ব মগোরোভ যভোন, রক্ষ্মীুঘযয নোভকযণ তÿ্ো  োংস্কৃ ততয োঅতদোভত্ম, রÿ্ীুয: যভোতনয়ো
মপ্র, ২০০৮।
189.31(3) নোতজভ োঈতিন ভোভুদ, রক্ষ্মীুয চতযতোতবধোন, রÿ্ীুয: গ্রন্থোকোয, ১৯৯৭।
189.31(4) নোতজভ োঈিতন ভোভুদ, রক্ষ্মীুয মজরোয োআততো  ঐততয, ঢোকো: গততধোযো, ২০০৮।
189.31(5) ভোরোনো ছোয়পু র োঅরভ োআঘত্তোদী, যোয়ুঘযয ( রÿ্ীুয) োআততো, মতজগোাঁ: মভো: োভছতিন
এডঘবোঘকট, ১৯৯৭।
189.31(6) (P) োিোতক নতু ন ভোজ, ১৬/১২/২০০৪।
189.31(7) (P) োিোতক এরোন (ফোোংরোয মভনতী ভোনুঘলয), ১৮/৫/১৯৯৮।
189.31(8) (P) োিোতক যোভগঞ্জ ফোতষ ো, ফলষ: ৯, োংখযো: ১২, ২৪/৭/২০০৬।
189.31(9) (P) রÿ্ীুয ফোতষ ো, (ফৃত্তয মনোয়োখোরী তথযতবতত্তক ভযোগোতজন), ফলষ: ১৩, োংখযো ১২, ভোচষ ১৯৯৯;
ফলষ: ১৪, োংখযো: ৪, জুরোোআ ১৯৯৯, োংখযো: ১১, মপেম্ন ২০০০; ফলষ: ১৫, োংখযো: ২, মভ ২০০০; ফলষ: ১৭,
োংখযো: ৮, জুরোোআ ২০০২; ফলষ: ২০, োংখযো: ৮, জুরোোআ ২০০৫।
189.31(10) (P) ভোতক যোভগতত োংফোদ, োংখযো: ৫, োঅগস্ট ২০০৬।
189.31(11) (P) ভুতিয য, োইদুর তপতয, ২০০৪।
189.31(12) (P) োিতক দোভোভো, রÿ্ীুয ঘত প্রকোতত, ৭.১১.২০০০।
189.31(13) (P) ত্রৈভোতক কোফযগ্রন্থ, ফলষ: ১, োংখযো: ১, ১৪/৪/২০০৪ (রÿ্ীুয)।
189.31(14) (S) টু ভচয োআরোতভয়ো ততনয়য পোতজর ভোদযোো (দয, রÿ্ীুয) যকোযী কঘরজ, স্মযতণকো ২০০৬,
২০০৫।
189.31(15) (S) প্রথভ জোগযণ, ঘম্মরন ২০০৬, মখরোঘয, যোয়ুয োঈঘজরো কতভটি, ৪ ভোচষ তনফোয ২০০৬।
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189.31(16) ভ. নূযম্নর োঅরভ, যোভগতত দষণ, ঢোকো: যোভগতত, ১৯৯৮।
189.31(17) ৃতথকৃ ৎ, ২০০৬, রÿ্ীুয যকোযী কঘরজ।
189.31(18) এ.মক.এভ. তগয়ো োঈতিন ভোভুদ, রÿ্ীুঘযয জতভদোঘযয োআততো, গততধোযো, ২০১২।
189.32 Lalmonirhat
189.32(1) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ফুজ), মজরোয নোভ রোরভতনযোট, রোরভতনযোট: গ্রন্থকোয, ২০০৬।
189.32(2) মভো. োঅব্দুর ভোন্নোন, মজরো োঈন্নয়ন তযিভো ২০০১-২০০৫: রোরভতনযোট, ঢোকো: তথয ভন্ত্রণোরয়,
২০০৫।
189.32(3) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ফুজ), রোরভতনযোট মজরোয ীয ফুজঘু গষয ভোজোয  ধোভ, রোরভতনযোট:
যিুয গঘফলনো তযলদ, ২০০৩।
189.32(4) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ফুজ) ম্পোতদত, ফোোঈর যোেোক মদয়োন, রোরভতনযোট: রোরভতনযোট
মজরো জোদুঘয, ২০০৬।
189.32(5) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ফুজ) ম্পোতদত, গীততকোয ফোদো োঅরভ, রোরভতনযোট: রোরভতনযোট
মজরো জোদুঘয, ২০০৬।
189.32(6) মভো. ভঘয়নোঈতিন (ম্পো.), োঈঘজরো োঈন্নয়ন মপ্রোপোোআর োটগ্রোভ, োটগ্রোভ: োঈঘজরো প্রোন, ২০০৬।
189.32(7) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর ( ফুজ) ম্পোতদত, কতফ ুযম্নঘজয ত ঙ্গ্ীত, রোরভতনযোট:
রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয, ২০০৬।
189.32(8) মভো. োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর ( ফুজ) ম্পোতদত, রোরভতনযোট মজরোয োআততো, রোরভতনযোট:
রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয, ২০০৭।
189.32(9) ড. ভুম্মদ ভতনযম্নেোভোন, চোযতোব্দীয রোরভতনযোট, রোরভতনযোট: ডো. জোতকোঈর োআরোভ
পোযম্নকী, ২০০৮।
189.32(10) মৌমষ দীি ূমষ, মখতোফধনয রোরভতনযোঘটয গুনীজন, ঢোকো: শ্রোফনী প্রকোনী, ২০০৮।
189.32(11) ভযোর ( ম্পোতদত), মখ োোদৎ োঈরস্নো ফুনীয়োয কতফতো, ( ফোোঈযো, োটগ্রোভ, রোরভতনযোট):
োতফফুর ক ফুনীয়ো, ১৯৯৫।
189.32(12) রোরভতনযোট মৌযবো, রোরভতনযোট মৌযবোয োঈন্নয়ন  োগ্রমোৈোয চোয ফছয (২০০৪-০৮)।
189.32(13) (P) মযোিুয, (ম্পোদক, ফোদর োো মোবন), প্রস্ত্ততত োংখযো, ১৫ভোচষ/এতপ্রর ২০০৩।
189.32(14) (P) োিোতক জোনোজোতন, (মজরোয প্রথভ োংফোদৈ), ১৮ মঘে ২০০৬, (ফলষ: ২৪, োংখযো: ৬)
189.32(15) (P) প্রততবোয ন্ধোঘন, ফলষ: ৫, তডঘ ২০০৯; ফলষ: ৭, এতপ্রর, ২০১০।
189.32(16) (S) ধযরো: 17th Installation Ceremony 19 Aug. 2008, Rotary Club of Lalmonirhat, R
District 3280 Bangladesh.
189.32(17) (R) প্রগতত-রোরভতনযোট যকোযী কঘরজ, ২০০৪।
189.32(18) (S) মযরঘয় োংগীতো তল্পী মগোষ্ঠী, রোরভতনযোট-এয ঞ্চভ প্রততষ্ঠো ফোতলষকী, ২০০৫।
189.32(19) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর, কতফ মখ পজরুর কতযঘভয স্মৃতত তনদষন, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয,
রোরভতনযোট, ২০১১।
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189.32(20) োঘয়দুর োআরোভ তভঠু , ভুিোঞ্চর োঠগ্রোঘভয োআততো যচনো ীলষক স্মোযক গ্রন্থ, প্রোককরন, ভুতিমুঘেয
স্মৃতত োংযÿণ কতভটি, োটগ্রোভ, ২০০৬।
189.32(21) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর, কতফ  গঘফলক ধম্মষ নোযোয়ণ যকোয বতি োত্মী, রোরভতনয োট মজরো
জোদুঘয, রোরভতনযোট, ২০১২।
189.32(22) শ্রী ধম্মষনোযোয়ণ যকোয বতিোভত্মী, (প্রনীত), োঈত্তয ফোোংরোয মরোক োততয বোলো, কোরীগঞ্জ োঈঘজরো
তযলদ, রোরভতনযোট ১৩৯২।
189.32(23) বোলো মমৌততক, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয ম্মননো, ২০১২।
189.32(24) মদঘয চন্দ্র ভোজদোয, োঅদোভোঘন তনফষোতচত োাঁচ ফছয, রোরভতনযোট, ভোজ মচতনো কোতরগঞ্জ,
১৯৯৬।
189.32(25) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর, োজরো গীতত, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয রোরভতনযোট, ২০১১।
189.32(26) মভোোঃ জোঘদুর োআরোভ ভোি, ভুদ্ভোতত গতযভো, রোরভতনযোট : মপযঘদৌী যভোন তফোঈটি, ২০১১। ২
কত
189.32(27) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর, রোরভতনযোট মজরোয বোলো ত্রতনক, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয,
২০১২। ২ কত
189.32(28) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর ( ম্পো.), এতগঘয় চরঘছ রোরভতনযোট, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয,
২০০৭।
189.32(29) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর, রোরভতনযোট মজরোয প্রচতরত ধোাঁধো, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয,
২০০৭।
189.32(30) (S) রোরভতনযোট মজরো তফতএ োধোযণ তÿ্ো তভতত, ২০০৬।
189.32(31) (S) োউয়োতু ন োোনো, ীযোতু ন্নফী (ো:), ২০১১, োআরোভুয জোঘভ ভতজদ, রোরভতনযোট।
189.32(32) (P) ভোতক োযঘণয মযোদন, ১ভ ফলষ, োংখযো: ২, ১৯৯৮, োঅগোভী প্রকোনী, রোরভতনযোট।
189.32(33) মৌমষ দীি ূমষ, মখতোফধনয রোরভতনযোঘটয গুণীজন, ঢোকো: শ্রোফণ প্রকোনী, ২০০৮।
189.32(34) মভোোঃ োঅফুর কোঘভ, ততত্মোোঘিয মরোক োংস্কৃ তত  োততয, যোংুয: মরখক োংদ, ২০১২।
189.32(35) োঅব্দুয যফ ুজন, প্রথভ োঅঘরোঘত রোরভতনযোট, ঢোকো: শ্রোফণ প্রকোনী, ২০০৮।
189.32(36) মভোোঃ োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ফুজ), কতফ  গীততকোয োগরো জোোঙ্গ্ীয, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয,
২০১০।
189.32(37) মভোোঃ জোঘদুর োআরোভ ভোি, ভুদ্ভোতত গতযভো, রোরভতনযোট: প্রততবোয ন্ধোঘন প্রকোনী, ২০১১।
189.32(38) (S) রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয ম্মোননো ২০১১, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয।
189.32(39) োঅযীনগয গুণীজন ম্মোননো ২০১২, রোরভতনযোট।
189.32(40) (S) োগ্রজ ২০১২, ফোোংরোঘদ প্রফীণ তগতলী োংঘ, রোরভতনযোট, ২০১২।
189.32(41) মভো: োঅযোপু েোভোন ভন্ঢর (ম্বতরত), রোরভতণয োঘটয স্মযণীয় স্মযতণকো  ফতষ ভোন, রোরভতনযোট:
রোরভতনয মজরো জোদুঘয, ২০১৩।
189.32(42) রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয ম্মোননো ২০১৩, রোরভতনযোট মজরো জোদুঘয, রোরভতনযোট।
189.32(43) (S) তফজয় কথন, ২০০৯।
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189.32(44) মভোোঃ জোঘদুর োআরোভ ভোি, প্রততবোয ন্ধোঘন, ফষ-১, রোরভতনযোট: ২০০৯।
189.32(45) মভোোঃ জোঘদুর োআরোভ ভোি, প্রততবোয ন্ধোঘন, ফষ-২, রোরভতনযোট: ২০০৯।
189.32(46) মভোোঃ জোঘদুর োআরোভ ভোি, প্রততবোয ন্ধোঘন, ফষ-৯, রোরভতনযোট: ২০০৯।
189.32(47) োঅব্দুয যফ ুজন, প্রথভ োঅঘরোঘত, ফুজ  রোরভতনযোট মজরো, ঢোকো: এভ.এ. ভততন, ২০১৩।
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