189.33 Madaripur
189.33(1) আব্দুর জফফায মভা, ভাদাযীুয জজরা মযমচমত, ভাদাযীুয: মভস রীনা জফফায, ১৯৯৪।
189.33(2) মযাজউদ্দীন আসভদ, ভাদাযীুয জজরায ইমতা, ঢাকা: বাস্কয প্রকানী, ২০০৬।
189.33(3) (S) একু প্রকানা ÿত, ফাাংরাসদ উদীচী মল্পী জগামি ভাদাযীুয জজরা াংদ ১৯৯৩।
189.33(4) (S) ূজনী, স্বযস্বতী ূজা স্মযমণকা, ২০০৮, যকাময নামজভউমদ্দন কসরজ, ভাদাযীুয।
189.33(5) (P) ফুনন, ২০০৩, ভাদাযীুয।
189.33(6) (P) নাযী, ১৯৯৩, ফাাংরাসদ উদীচী মল্পী জগািী, ভাদাযীুয জজরা াংদ।
189.33(7) জাান, স্বাধীনতায যজতজভত্মী প্রকানা, ১৯৯৬, উদীচী ভাদাযীুয জজরা াংদ  জৌযবা।
189.33(8) মুগ জচতনা, ২০০৯, ভাদাযীুয মরগার এইত এসামসন।
189.33(9) দীপ্ত, আভাসদয দ ফছসয ১৯৮৯-১৯৯৯, মফশ্ব ামতয জকন্দ্র, ভাদাযীুয াখা।
189.33(10) (M) আÿয, ছাত্র-ছাত্রী াংদ ২০০৩-২০০৪, যকাযী নামজভ উমদ্দন কসরজ, ভাদাযীুয, অসেলা
১৯৯৮-৯৯, ২০০২-২০০৩।
189.33(11) (P) খান জভা: ীদ, মুগ জচতনা, আইন  ভানফামধকায প্রকানা, ১৯৯৬, ভাদাযীুয।
189.33(12) (P) ূসমযাদ, ২০০৬, ত্রত্রভামক ামতয মত্রকা।
189.33(13) জচতনা, আইন  ভানফামধকায, ভাদাযীুয: ভাদাযীুয মরগযার এসামসন, জুরাই-জসেম্বয,
২০১২।
189.34 Magura
189.34(1) আকফয জাসন, ভুমিমুসে আমভ  আভায ফামনী, খাভাযাড়া, শ্রীুয, ভাগুযা: আকফয জাসন,
অমধনাক শ্রীুয ফামনী, ১৯৯৬।
189.34(2) ভসনাযঞ্জন মফশ্বা, ভাগুযা ন্দবয (প্রথভ খ-), ভাগুযা: গ্রন্থকায, ১৯৯৪।
189.34(3) (P) াপ্তামক ভাগুযা ফাতয া, ফলয: ৪, াংখযা: ৩, ২২/২/১৯৮৮।
189.34(4) (P) াপ্তামক গণাংফাদ, ফলয: ৬, াংখযা: ১৫, ১২/১১/১৯৯০
189.34(5) (P) ত্রত্রভামক ূসমযাদ, াংখযা: ২, জুরাই ২০০৬।
189.34(6) (R) মফকমত ভাগুযা, জপব্রম্ন. ১৯৯৮, ভাগুযা: জজরা প্রান, ১৯৯৮।
189.34(7) (L) ভাগুযা যকাযী উচ্চ মফদযার, ১৯৯৭ ( ৃজনী-৩); ১৯৯৯ ( ৃজনী-৫); ২০০৪ ( উসেল-৩),
২০০৮।
189.34(8) (L) ভাগুযা যকাযী ফামরকা উচ্চ মফদযার, নফগঙ্গা-১৯৯৮।
189.34(9) (S) অভসয ফু মডগ্রী ভামফদযার, স্মযমণকা-২০০০ যজত জভত্মী াংখযা (১৯৭৩-২০০০)।
189.34(10) ঘাপু র, নফফলয াংখযা, ২০০৮, ভাগুযা ামতয করযাণ মযলদ।
189.34(11) মপরনী, াট দামফযাুয মিরনী মফদযার ামচনাুয, ভাগুযা, ১৯৮৩-৮৪।
189.34(12) মকদায ামরউজ্জাভান ম্পামদত, প্তক, জজরাাড়া, ভাগুড়া, ১ভ ফলয, ২ াংখযা, ২০১১।
189.34(13) মকদায ামরউজ্জাভান, প্তক ামতয াংস্কৃ মত রারসনয জছাট কাগজ, ৩ ফলয, ৩ াংখযা, ২০১৩,

প্তক ামতযচক্র, ভাগুড়া।
189.34(14) মকদায ামরউজ্জাভান (ম্পা.), প্তক, জরমিঁমড়, প্তক ামতযচক্র, ভাগুড়া, ১ভ ফলয, ২ াংখযা,
জভ, ২০১২; ১ভ ফলয, ৩ াংখযা, ২০১২। কম ২
189.34(15) ড: অসাক মফশ্বা, ভাগুযা জজরায ইমতা, ঢাকা: মকদায আফুর ফাায, গমতধাযা, ২০১৩।
189.35 Manikganj
189.35(1) জভাোঃ াইপউমদ্দন ( ম্পা.), ভামনকগঞ্জ জজরায ইমতা, ভামনকগঞ্জ জজরায ইমতা, ভামনকগঞ্জ,
১৯৮৭। কম ২
189.35(2) (S) ‘মফজ জভরা’ ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ২০০০।
189.35(3) Plant Resources of Arua and Gopinayhoor Beels of Manikganj.
189.35(4) দÿÿ-৫, নফফলয, ১৯৯৪, ভাদাযীুয।
189.35(5) জভা: আজাাযম্নর ইরাভ, ভামনকগসঞ্জয জগৌযফভ ইমতা, াংস্কৃ মত াংগঠন, ভামনকগঞ্জ, ২০০৯।
189.35(6) (S) মÿাা মচযভত্মন স্মযমণকা, স্বাধীনতা ভার যামারী, ১৯৯৭, ভামনকগঞ্জ।
189.35(7) জভা: আজাযম্নর ইরাভ, মফক্রভুয ইমতা  ফযমিত্ব, ১ভ খ-, ঢাকা: খামদজা খানভ মরমজ, ২০১২।
189.35(8) জভা: াইপউমদ্দন, ভামনকগঞ্জ জজরায ইমতা, ঢাকা: ভামনকগঞ্জ পাউসেন, ২০১২।
189.36 Maulavibazar
189.36(1) নন্দরার ভযা, জভৌরবীফাজাসযয ামতযাঙ্গন, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯৭।
পসটাকম
189.36(2) ভাপু জুয যভান, ায কযাইায কৃ ষ্ণ আসন্দারন, ঢাকা: ভাসফ, ২০০৩।
189.36(3) জভাািদ ভহুদ ইকফার, বানুগাসছয গ্রাভ: দযগাুয নাভ, শ্রীভঙ্গর ( জভৌরবীফাজায), জরখক,
১৯৯২।
189.36(4) যফফানী জচৌধুযী, জভৌরবীফাজায জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: আগাভী প্রকানী, ২০০১। ২ কম
189.36(5) (P) াম্প্রমতক ামতয, ১৯৮৭, মিভাফাজায, জভৌরবীফাজায।
189.36(6) (S) জরাতধাযা, ১ভ ফলয ূমতয ২০০৯, জভৌরবীফাজায।
189.36(7) জভা: পযাদ আসভদ (ম্পা.), অজযন ত্রতফুসেছা খানভ একাসডভী মডগ্রী কসরজ ফামলযকী, ২০১২, জুড়ী
জভৌরবীফাজায। কম ৫
189.36(8) (M) অজযন, কসরজ ফামলযকী ২০১২, ত্রতফুসেছা খানভ একাসডভী মডমগ্র কসরজ জুড়ী, জভৌরবীফাজায।
কম ৪
189.36(9) শুবাম মনা (ম্পা.), ভমনুযী মথসটায মত্রকা, ভমনুযী মথসটায, কভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায, ৭ভ
াংখযা, ২০০৯।
189.37 Meherpur
189.37(1) যামজফ আসভদ (ম্পা.), ভু&&িমুসে ভুমজফনগয, চু াডাঙ্গা: চু াডাঙ্গা ামতয মযলদ, ২০০০।
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189.37(2) যামজফ আসভদ, ভু&&িমুসে ভুমজফনগয, ঢাকা: আগাভী প্রকানী, ২০০৬।
189.37(3) যামজফ আসভদ, ভু&&িমুসে ভুমজফনগসযয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৮।
189.37(4) ত্রদ আমভনুর ইরাভ, জভসযুসযয জরাক ামতয, জভসযুয: ফইাগয, ১৯৯৯।
189.37(5) ত্রদ আমভনুর ইরাভ, জভসযুসযয ইমতা, জভসযুয: ফইাগয, ১৯৯৩। ২ কম
189.37(6) (S) স্মযণী, আভরূাু ী াফমরক ক্লাফ  রাইসব্রযী ( আভরূাু ী, জভসযুয) ূফণয জভত্মী উৎফ
২০০০। ৪ কম
189.37(7) (L) প্রতয- জভসযুয যকাময ভমরা কসরজ, ২০০৯, কসরজ ফামলযকী, ২০০৩।
189.37(8) যমপকুয যীদ, ফাাংরাসদসয ভুমিমুসে ভুমজফনগয, ঢাকা: ইতযামদ গ্রন্থ প্রকা, ২০১০।
189.37(9) (P) অমধকায, ২ ফলয, ২ াংখযা, ১৯৯৬, জাতী কমফ াংগঠন, অনুপ্রা, জভসযুয জজরা।
189.37(10) (S) ফাাংরাসদ কাউমির জভসযুয জজরা জযাবায  জভসযুয জজরা কাউমির, ১৯৯৮।
189.37(11) (M) জভসযুয যকাযী কসরজ ১৯৮০-৮১, ১৯৯১-৯২।
189.37(12) চতু থয জাতীম মফজ্ঞান প্তা জভসযুয ভকুভা, ১৯৮১।
189.37(13) নূয আরভ ম্পাদনা, ভান ীদ মদফ উরÿÿ মফসল জক্রাড়ত্র ত্রবযফ ামতয াংস্কৃ মতক চত্বয,
জভসযুয, াংখযা ১০৮।
189.38 Munshiganj
189.38(1) অমম্বকা চযণ জঘাল, জমাসগন্দ্রনাথ গুপ্ত, মফক্রভুসযয ইমতা, ঢাকা: কথারূ রাইসব্রযী, ২০০৭।
189.38(2) াভুর ক ারাদায, মফক্রভুসযয মকা কামনী, ঢাকা: মভজান াফমরায, ২০০৬।
189.38(3) (P) আভাসদয মফক্রভুয, ফলয: ৯, াংখযা: ১১, ১৫/৮/২০০৬; ৮ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৪।
189.38(4) (P) জাড়াগঙ্গা, (ামতয-াংস্কৃ মতভূক াভমকী), ফলয: ১, াংখযা: ১, ২৬ ভাচয ২০০৩ (ম্পাদক াভুর
ক ারাদায)।
189.38(5) (P) ভামক মফক্রভুয, ফলয: ২৩, াংখযা: ১, ১৬ এমপ্রর-১৫ জভ, ২০০৩; ফলয : ২৫, াংখযা: ৩, ভাচযএমপ্রর ২০০৬।
189.38(6) (S) মকউট প্রথভ আভত্মজযামতক ভমরা জখা জখা প্রমতসমামগতা-২০০৫, ফযফস্থানা। ফাাংরাসদ জখা জখা
জপডাসযন  ভুিীগঞ্জ জজরা ক্রীড়া াংস্থা, ২০০৫।
189.38(7) (S) দÿÿ-৫: চািঁসদয াট-কুুভুয াখায াংকরন, নফফলয-১৯৯৪।
189.38(8) (M) ৃজনধাযা, ২০০৭, শ্রীনগয যকাময কসরজ শ্রীনগয, ভুমিগঞ্জ।
189.38(9) একাত্তুসযযযণাÿণ, ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, ভুমিগঞ্জ।
189.38(10) জচতনা, মফক্রভুয াাংস্কৃ মতক াংদ।
189.38(11) জজরা প্রান, ভুিীগঞ্জ ২০১১, ভান ীদ মদফ  আভত্মজযামতক ভাতৃ বালা মদফ ২০১১,
ভুিীগঞ্জ।
189.38(12) Md. Abu Musa, Archaeological Survey Report Munshiganj District, Deputy Controller
Bangladesh Govt. Presh Dhaka, 2000.
189.38(13) S স্মযমণকা ’৮৯, মফক্রভুয পাউসেন।
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189.38A Murshidabad
189.38A(1) Khan Mohammad Mohsin, A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765-1793,
Dacca: The Asiatic Society of Bangladesh, 1973. 2 Copies
189.39 Mymensingh
189.39(1) আরী আািদ খান আইসাফ, ভভনমাংসয ঐমতামক মচত্র  জকদাযনাথ ভজুভদায, ঢাকা:
গমতধাযা, ২০০৮।
189.39(2) আজাায যকায, আজাায ঙ্গীত, প্রথভ খ-, ভভনমাং: নাায তারুকদায, ১৯৮৮।
189.39(3) আজাায যকায, আকযাভ জাসসনয ামতয াধনা, ঢাকা: ভভনমাং প্রকানা াংস্থা, ২০০৫।
189.39(4) আব্দুয যীদ, গাউুয যভান, ভভনমাংসয ইমতা ঐমতয, ঢাকা: টু ম্পা প্রকানী, ২০০৫।
189.39(5) আব্দুয যীদ, ভভনমাংসয যাজ মযফায, ভনভনমাং: প্রথভ ফাাংরা প্রকানী, ২০০৪।
189.39(6) আব্দুর খাসরক, ত্রভভনমাং গীমতকা জীফন  মল্প, ঢাকা: মফশ্ব ামতয বু ফন, ২০০৩।
189.39(7) আব্দুয যীদ, ভভনমাংসয যাজমযফায, ভভনমাং: প্রথভ ফাাংরা প্রকানী, ২০০৪।
189.39(8) জাপয আসভদ জচৌধুযী, ভভনমাং, ঢাকা: ফটভূর, ২০০৫।
189.39(9) জজরা প্রান, ভভনমাংসয জীফন  জীমফকা, ভভনমাং: জজরা মযলদ জপ্র, ১৯৮৭। ২ কম
189.39(10) দযমজ আব্দুর াাফ, ভভনমাং অঞ্চসরয ঐমতামক মনদযন, ভভনমাং: গ্রন্থাকায, ২০০৩।
189.39(11) নূযম্নর ইরাভ খান, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটীায ফৃত্তয ভভনমাং, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী
ভুদ্রণার, ১৯৯২।
189.39(12) জভা. ীদুয যভান, ভভনমাং গীমতকা নাযী চমযসত্রয স্বরূ, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৮।
189.39(13) জভা. ীদুয যভান, ভভনমাং গীমতকা নাযী চমযসত্রয স্বরূ, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৮।
189.39(14) ভুািদ আব্দু াকুয, ভভনমাংস একাত্তয, ঢাকা: ইউমনবামযটি জপ্র মরমভসটড, ২০০০।
189.39(15) ভুািদ আব্দু াত্তায, ফৃত্তয ভভনমাংসয জরাক ামতয  াংস্কৃ মত, ঢাকা: ফইত্র, ২০০৪। ২ কম
189.39(16) ভুািদ আব্দু াকুয 
মযাজুর াান, ১৯৯৮।

অনযানয ( ম্পা.), অধযÿ মযাজউমদ্দন আভাদ স্মাযকগ্রন্থ, ভভনমাং:

189.39(17) জভা. আব্দুর কমযভ, ভভনমাং জজরায ইরাভ, ঢাকা: ইরামভক পাউসেন, ২০০২।

189.39(18) শ্রী জকদাযনাথ ভজুভদায, ভভনমাংসয ইমতা  ভভনমাংসয মফফযণ, ভভনমাং: জজরা
মযলদ, ১৯৮৭। পসটাকম- ১, ভূরকম- ১
189.39(19) ামকযউমদ্দন আভদ ( ম্পা.), ভভনমাংসয ামতয  াংস্কৃ মত, ভভনমাং: ভভনম জজরা
মযলদ, ২০০০।
189.39(20) (অধযাক) জখ জযাজ উদ্দীন আভদ, গপযগািঁসয ইমতকথা, ভভনমাং: গ্রন্থকায, ২০০৪।
189.39(21) শ্রী দীসন চন্দ্র জন, যাফাাদুয (ঙ্কমরত), ূফফযফঙ্গ: ত্রভভনমাং-গীমতকা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০০
(প্রথভ ১৯৩২) (মিতী খ- মিতী াংখযা)
189.39(22) শ্রী দীসন চন্দ্র জন, যাফাাদুয (ঙ্কমরত), ত্রভভনমাং-গীমতকা, ূফফয-ফঙ্গ গীমতকা, মিতী াংখযা,
D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_33-64)_2014_06_16_17_05_13_663.DOC

64

ঢাকা: গমতধাযা, ২০০০।
189.39(23) শ্রী দীসন চন্দ্র জন, যাফাাদুয ( ঙ্কমরত), ূফফযফঙ্গ: ত্রভভনমাং-গীমতকা, তৃ তী খ-, ঢাকা:
গমতধাযা, ২০০৩।
189.39(24) ত্রদ আমজজুর ক (ম্পা.), শ্রীদীসনচন্দ্র জন যাফাাদুয কতৃয ক াংকমরত ত্রভভনমাং গীমতকা,
(ূফফযঙ্গ গীমতকা, প্রথভ খ-, মিতী াংখযা), ঢাকা: ভারা ব্রাদা, ২০০৬।
189.39(25) জসরনা খান, আভায মযমচত ফৃত্তয ভভনমাংসয কসকজন মফমষ্ট নাযী, ঢাকা: জসরনাখান,
২০০০।
২ কম
189.39(26) জসরনা খান, আভায মযমচত ফৃত্তয ভভনমাংসয কসকজন মফমষ্ট নাযী, ঢাকা: গ্রন্থকায, ২০০০।
189.39(27) যণমজৎ কয, জগৌযীুসযয ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: যম্নক্কু াহ্ মক্রসটিব াফমরায, ২০১১।
189.39(28) F.A. Sachse, Bengal District Gazetteers: Mymensingh, Calcutta: Bengal Secretariat
Book Depot, 1917.
189.39(29) Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers Mymensingh, Dacca: Bangladesh
Govt. Press 1978.
189.39(30) (P) অযমন, (ভভনমাং জপ্র ক্লাফ), ১৯৮৭-৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৪, ২০০৪-০৫, ২০৫০৬, ২০০৭।
189.39(31) (P) প্রমতবা ( ভভনমাং ভুমরভ ইনমিটিউট ভুখত্র), ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬,
২০০৭, ২০০৮, ২০০৯।
189.39(32) (P) মচভত্মা/মিতী মচভত্মা, ১৩৯৭ ( অমনমভত প্তদ  অিাদ ামতয াংকরন), জরার ামপজ
াংখযা, মফজ মদফ ১৯৯০ (অমনমভত উনমফাং ামতয াংকরন), ১৩৯৭, ীদ মদফ াংখযা (মফাংমত
াংখযা ামতয াংকরন) ১৩৯৭, মফজ মদফ াংখযা ১৯৯১ ভামক ামতয ত্র ১৩৯৮, জৌল ১৪০০,
ত্রচত্র, ১৩৯৮। মচভত্মা: ফলয: ১, াংখযা: ১-২, শ্রাফণ, পাল্গুন, ত্রচত্র ১৩৯৮ ( ১৯৯২), াংখযা: ৯, আমশ্বন
১৩৯৯, জসেম্বয ১৯৯২; ফলয: ২, াংখযা ১-২, ৪-৫, জানু-এমপ্রর, ১৯৯৪; মফসল াংখযা নসবম্বয ১৯৯৮;
কাজী নজযম্নর ইরাভ মফসল াংখযা ২৫ জ ২০০৩; পমযদ আসভদ দুরার াংখযা ১৫ জ ২০০৫; আফুর
ভনুয আভদ স্মযণ াংখযা ১৫ জভ ২০০৫।
189.39(33) (P) স্বতন্ত্র, ( মল্প ামতয াক), কামতয ক-জৌল, ভাঘ-ত্রচত্র-পাল্গুন াংখযা ১৪১২; কামতয ক-জৌল ১৪১৩,
াংখযা: ১২-১৪।
189.39(34) (P) স্বতন্ত্র (মল্প ামতয াক) মফসল প্রকান, কমফ ভাসফ, ভভনমাং, ২০০৬।
189.39(35) (P) ূময মিঁমড়, একটি অমনমভত ামতয মত্রকা, জৌল ১৪১০।
189.39(36) (P) জরৌমতয, জরৌমতয ামতয জগামি, ভভনমাং ৪থয াংখযা ১৯৯৪।
189.39(37) (P) স্বযমচত, ভভনমাং ামতয াংদ (ভভনমাং ামতয সিরন, ১৯৯৪ উরÿÿ।
189.39(38) (P) ম্প্রীমত াংরা, আভত্ম: ধভী াংরা কমভন, ভভনমাং প্রকান, বাদ্র ১৪১২ ফঙ্গাব্দ, পাল্গুন,
১৪০৬ (জানু, ২০০০)।
189.39(39) (P) ভামক মত্রকা, (......, আজাায যকায), জুন ২০০৫।
189.39(40) (S) অঘযয, ফাণী অচযনা ১৪১০, আনন্দ জভান কসরজ, ভভনমাং, ১৪১০।
189.39(41) (L) নামযাফাদ ভামফদযার ফামলযকী, ১৩৭৪।
189.39(42) (S) ফাাংরাসদ গ্রন্থাগায মভমত ২০ ফছয ূমতয উদমান, ভভনমাং জজরা।
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189.39(43) (S) ফাাংরাসদ কৃ মল মফশ্বমফদযার, অমপায মযলদ, ২০০৩।
189.39(44) (S) ফাাংরাসদ কৃ মল মফশ্বমফদযার, অমপায মযলদ, ২০০৪।
189.39(45) (S) National Seminar on ‘Role of Libraries in Attainment of Higher Education and
Research Mymensigh: the Library Association of Bangladesh, 3 Aug 1995.
189.39(46) (S) ুযমব, যজত জমভত্ম স্মযমণকা, ভুিগাছা জৌয াধাযণ াঠাগায, ভুিাগাছা, ভভনমাং,
২০০২।
189.39(47) (M) টিচায জেমনাং কসরজ, ভভনমাং, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৪-৬৬, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৯-৭০।
189.39(48) (M) ফাাংরাবালা, ফাাংরা মফবাগ, আনন্দসভান কসরজ, ভভনমাং, জুন ২০০৫।
189.39(49) (M) মনলযমযনী, আনন্দসভান কসরজ ফামলযকী, ২০০৩। তথয  মনসদয নাফমর, ২০০৭। কম ৩
189.39(50) (M) আনন্দসভান ভামফদযার ফামলযকী, ১৯৮৭-৮৮, ১৯৯০-৯৯, ১৯৯০-৯১।
189.39(51) (S) ভভনমাং নাসটযাৎফ ২০০০, জজরা মযলদ ভভনমাং।
189.39(52) (S) ভভনমাং মথসটায এসামসন, নাটযকভী সিরন ২০০৪।
189.39(53) (S) ভভনমাং মথসটায এসামসন, নাটযকভী সিরন ২০০৫।
189.39(54) (S) ভভনমাং মথসটায এসামসন, ঢাকা মফবাগী অমবন কভযারা ২০০৫, ভভনমাং।
189.39(55) (S) ভভনমাং মথসটায এসামসন, নাটযকভী সিরন ২০০৬।
189.39(56) (S) ফাঙামর াংস্কৃ মত উৎফ ১৪০৪, ভভনমাং
189.39(57) (S) নফরূী াংঘ, ২৮তভ প্রমতিা ফামলযকী ১১ এমপ্রর ২০০৫।
189.39(58) (S) যমচত, ভভনমাং ামতয াংদ (ভভনমাং ামতয সিরন ১৯৯৪ উরÿÿ)
189.39(59) (S) গুণীজন াংফধযনা, ভভনমাং ামতয াংদ-এয এক দক ১৯৯০ (২৩ ভাচয ১৯৯০ শুক্রফায)
189.39(60) (S) ভভনমাং ামতয াংদ-এয একমুগ ১৯৮০-১৯৯২ উরÿÿ গুণীজন াংফধযনা, ২১ জভ ১৯৯২।
189.39(61) (S) কৃ মত ছাত্র-ছাত্রী াংফধযনা ২০০৩, ভভনমাং জজরা নাগমযক আসন্দারন।
189.39(62) (S) ভুমরভ ইনমিটিউট, ভভনমাং, ৭০ ফছয ূমতয উদমান ২০০১ স্মযমণকা।
189.39(63) (S) ব্রÿুত্র ফািঁসক, ফাাংরা নফফলয ১৪১৭, াকায এসামসন
189.39(64) (S) তফলয ূমতয উৎফ ২৯-৩০ জানুাময ২০১০াাসনন্দ জভান কসরজ, ভভনমাং।
189.39(65) আসভদ আমভনুর ইরাভ, ভভনমাংসয ঐমতযফাী নাটয গঠন  মযসফাযীমত, ঢাকা: ফাাংরা
একাসডভী, ২০১০।
189.39(66) (S) ফৃত্তয ভভনমাং মুফ মভমত, ঢাকা, ২০০২।
189.39(67) (S) গাম াসভযয গান, জাতী কমফ কাজী নজযম্নর ইরাভ মফশ্বমফদযার, ১১১তভ নজযম্নর জে
ফামলযকী, ২০১০।
189.39(68) জটমরসপান গাইড ভভনমাং, ২০০৬, জজরা প্রান, ভভনমাং।
189.39(69) নজযম্নর জেফামলযকী উদমান ২০০৫, জজরা প্রান ভভনমাং, ২০০৪।
189.39(70) উজান সথয অমবমাত্রী আভযা, তৃ তী জাতীম মরটন ভযাগামজন জভরা ২০০৯, ভভনমাং।
189.39(71) াোয এইড, মচমকৎা াতায একটি জস্বচ্ছাসফী াংগঠন, ভভনমাং।
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189.39(72) ভুিাাং, মফজ মদফ ১৯৯৮, ভুিাগাছা জৌয াধাযণ াঠাগায।
189.39(73) (S) ুযমব ২০০২, ভুিাগাছা জৌয াধাযণ াঠাগায ভুিাসগাছা, ভভনমাং।
189.39(74) (S) মফসনাদগাথা, ঢাকাস্থ ভুিাগাছাথানা ছাত্রকরযাণ মভমত, ২০০৪।
189.39(75) (S) অমিমগযী ২০০৮, মত্রার নজযম্নর স্মৃমত মভমত, মত্রার, ভভনমাং।
189.39(76) তাব্দী ১৯০৭-২০০৮, ১০০ ফছয ূমতয , এন.এন. াইরট ফামরকা উচ্চ মফদযার, ভুিাগাছা,
ভভনমাং।
189.39(77) মকড়, ঢাকাস্থ ভুিাগাছা উসজরা দাত করযাণ মভমত, ২০০৯।
189.39(78) (M) প্রভা, মফদযাভযী যকাযী ফামরকা উচ্চ মফদযার, ভভনমাং, ১৯৯৪।
189.39(79) (M) ীদ স্মৃমত যকাযী কসরজ, ভুিাগাছা, ভভনমাং ১৯৮২-৮৩।
189.39(80) (M) ভভনমাং টিচায জেমনাং কসরজ, ১৯৯০-৯৩, ২০০৪।
189.39(81) ভভনমাং জজরা ক্রীা াংখযা, ১৯৮৯।
189.39(82) আঞ্চমরক সিরন ১৯৯৩, ফাাংরাসদ যকাযী ভাধযমভক মÿক মভমত ভভনমাং অঞ্চর,
ভভনমাং।
189.39(83) জিঁজমু ত, ৬ি াংখযা, নসবম্বয ১৯৮২, ভভনমাং।
189.39(84) াইসপ্রাসছারা, ১৯৯৪, ভভনমাং।
189.39(85) ইনমিটিউট অফ রাইসব্রযী এ- ইনপযসভন াসি, ভভনমাং।
189.39(86) স্বাগত বালণ, ১৯৯১, করতাাড়ী, জগৌযুয, ভভনমাং, ১৯৯১।
189.39(87) 779 Friends, Mymensingh.
189.39(88) (R) ফামলযক প্রমতসফদন ২০০২-২০০৩, কামযতা, ভভনমাং।
189.39(89) গণুহৃদ ১৯৯৮, নান্দাইর জপ্রক্লাফ।
189.39(90) ইউমনন মযলদ মনফযামচত ভমরা দসযয মাভতান এফাং উেন ীলযক কভযারা, জজরা প্রান,
ভভনমাং।
189.39(91) (S) নজযম্নর জেফামলযকী ১৪০৮/২০০১, জজরা প্রান, ভভনমাং।
189.39(92) মত্রার জপ্রক্লাফ, ভভনমাং, নজযম্নর স্মযমণকা ১৪০৮।
189.39(93) নফযাগ, ২০০৯, জগৌযীুয, ভভনমাং।
189.39(94) অাংকুয, ীদ জাসন র ফামলযকী, ১৯৯০-৯১।
189.39(95) নজ চক্রফতী, ারুাঘাট উসজরা ইমতা ঐমতয াংস্কৃ মত  প্রান আজকার প্রকানী, ঢাকা,
২০১১।
189.39(96) াকী আসনাায, ফৃত্তয ভভনমাংসয গুণীজন, ঢাকা: অধুনা প্রকা, ২০০৪।
189.39(97) ভুিাঘাচায অতীত ইমতা।
189.39(98)
189.39(99) তফু ভসন জযসখা, জাতী যফীন্দ্রাংগীত ম্বরন মযলদ।
189.39(100) ১৯২১ ভন মাং জজরা ভামফ ফামলযক গড় ফৃমষ্টাত।
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189.39(101) জারারউমদ্দন আসভদ, জভানগসঞ্জয ইমতকথা, ঢাকা: ফাাংরা প্রকা, ২০০৯।
189.39(102) পমযদ আভদ দুরার, ফৃত্তয ভভনমাংসয জরাক াংস্কৃ মত, ঢাকা: আমফস্কায কাটাফর, ২০১৩।

189.40 Naogaon
189.40(1) আতাায আরী খান, নগািঁ গািঁ ন, ঢাকা: ারয াফমরসকি, ২০০৩।
189.40(2) আব্দু াত্তায, যফীন্দ্র মফসশ্ব মতয, ঢাকা: দ্মা-মভুনা প্রকানী, ২০০৩। ২ কম
189.40(3) আভদ যমপক, যফীন্দ্র বু ফসন মযয, ঢাকা: ামতয প্রকা, ১৯৯৮।
189.40(4) খান াসফ জভাািদ আপজার, নগািঁ ভকুভায ইমতা, নগািঁ, গ্রন্থকায, ১৯৭০।
189.40(5) খান াসফ জভাািদ আপজর, নগািঁ ভকুভায ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ১৯৭৪।
189.40(6) জামদ আসনাায, জীফসনয ধ্রম্নফতাযা, নগািঁ: মফদযাুন্দয, ২০০৫।
189.40(7) জভাািদ আরী (ম্পা.), কারাভত্মসয নগািঁ, নগািঁ: জজরা প্রান, ১৯৯৮। পসটাকম- ১, ভূরকম১
189.40(8) শ্রীচযণ ার, যফীন্দ্রনাসথয মতয, নদীা: ড: দীমপ্ত প্রকা ার, ১৪০৪।
189.40(9) জভা. আব্দুর কমযভ, ভাী সভত্মাসলয ইমতা, যাজাী: গ্রন্থকায, ১৯৯৬।
189.40(10) তমফফুয যভান, ঐমতামক াাড়ুয  তযীসযয জীফনী, ফগুড়া: এভএ. যভান াজু, ১৯৯৯।
189.40(11) জভাজাযম্নর ইরাভ, আভাসদয স্বাধীনতায ূচনা, নগািঁ: গ্রন্থকায, ২০০২।
189.40(12) ভাভুদ ভূা  জামদ আসনাায ( ম্পা.), ীদ ফুমেজীমফ আব্দুর জফফায স্মাযকগ্রন্থ, নগািঁ:
মফদযাুন্দয, ২০০০।
189.40(13) া আফু জযজা, ৭নাং জক্টয: ভুমিসমাোয ডাইযী, নগািঁ: জফগভ ভাুভা  পাযানা জযজা, ১৯৯৫।
189.40(14) Md. Mosharraf Hossain, Paharpur: Ancedote to History, Dhaka: Dibyaprakash, 2008.
189.40(15) Final Report on the Survey and Settlement of the Dulalhati Estate in the Rajshahi
District, 1892.
189.40(16) (P) অঞ্জমর র জভায, াংখযা: ১-২, আগি, ১৯৯৬-১৯৯৭ ( মফশ্ব ামতয জকন্দ্র নগািঁ), াংখযা: ৩,
মফজ মদফ, ১৯৯৭; ফলয: ৩, াংখযা: ১, ১৯৯৮, ফাাংরাসদ মিভ ফাাংরা ত্রভত্রী াংখযা; ফলয: ৪, াংখযা
১-৩, জীফনানন্দ দা, াান ামপজুয যভান স্মাযক, ১৯৯৯; ফলয: ৫, াংখযা: ১-২, ভাইসকর
ভধুূদন, কমফ কাজী নজযম্নর ইরাভ মফসল াংখযা, ২০০০; ফলয: ৬, াংখযা: ১, ২০০১, যফীন্দ্রনাথ
াংখযা; ফলয: ৭, াংখযা: ১১, ২০০২; ফলয: ৮, াংখযা: ১২, জানু-জুন, ২০০৩; ফলয: ৯, াংখযা: ১৫, জুরাইমডস: ২০০৪; ফলয: ১০, াংখযা: ১, ১৭, জানু-মডস: ২০০৫।
189.40(17) (S) াধনা, নগািঁ জক.মড. যকাযী উচ্চ মফদযার তফলয উদমান, ১৯৯১।
189.40(18) (S) নগািঁ জৌযবা-১৯৯৭
189.40(19) (S) মতরনা উচ্চ মফদযার এয অধযত ফঙ্গ ১৯৯৪, জাাায, নগািঁ।
189.40(20) (S) ১৩৫তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী, মতয, নগািঁ। ৮, ৯ জভ, ১৯৯৬ ( জজরা প্রান, নগািঁ)।
১৩৪তভ, ১৪০২।
189.40(21) (S) নগািঁ জচম্বায অফ কভায এে ইোমি, ১৯৯৯।
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189.40(22) (L) নগািঁ, মফশ্বমফদযার কসরজ, ১৯৯৭।
189.40(23) (L) নগািঁ, মফশ্বমফদযার কসরজ, ২০০১-২০০২।
189.40(24) (S) চর মাই মতমভয নসন, আফৃমত্ত মযলদ, নগািঁ-এয ঞ্চদ ফলযূমতয উৎফ ২০০২।
189.40(25) (R) নগািঁ রস্নী মফদুয মভমত, চকমফযাভ, নগািঁ-এয ফামলযক প্রমতসফদন ২০০০।
189.40(26) (S) মফজ নগািঁ, নগািঁ মযলদ, ২০০২।
189.40(27) (S) নগািঁ জপ্র ক্লাফ স্মযমণকা, ভাচয ১৯৮৮।
189.40(28) (S) উসেল, মফশ্বামতয জকন্দ্র, নগািঁ াখায মুগূমতয উৎফ ২০০৩।
189.40(29) (S) মত্র-ফামলযক কাউমির অমধসফন, ফাাংরাসদ আাভী রীগ, নগািঁ জজরা াখা, ২০০৫।
189.40(30) (S) ভানী, ১৪৩তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী, মতয, আত্রাই, জজরা প্রাক, নগািঁ।
189.40(31) (S) ÿমণকা: ১৪৪তভ যফীন্দ্র জেফামলযকী, ৮জভ মযয, জজরা প্রাক নগািঁ।
189.40(32) (R) ‘দীন’, নগািঁ যকাযী ভমরা কসরজ ফামলযকী, ১৯৮৯-৯০।
189.40(33) (S) যানীনগয াইরট উচ্চ মফদযার প্রমতিায ৭০ ফছয ূমতয উৎফ ( ১৯৩৭-২০০৬), ২৫ জপব্রম্ন,
২০০৬।
189.40(34) (S) মতয ১৪৭তভ যফীন্দ্র জসোৎফ স্মাযক, ২৫-২৯ ত্রফ, ১৪১৫।
189.40(35) মদুয যভান, ভুমি াংগ্রাসভ আত্রাই কৃ লক াংগ্রাভ, ভুমিমুে, একার আসন্দারন  দুইতাকা,
ঢাকা: াংমত, ২০১২। কম ২
189.40(36) ড: নামজভুদ্দীন আিদ, াাড়ুয, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী ভুদ্রনার, ১৯৭৫।
189.40(37) (S) জে ত ফামলযকী ২০১০, কামরগ্রাভ মকরী যকাময প্রাথমভক মফদযার, ভান্দা, নগািঁ।
189.40(38) আর আমভন (ম্পা.), ভতট ৭ভ ফামলযক ুনমভযরনী, ২০০১।
189.40(39) ুফণয জভত্মী ২০০৮, কারীগ্রাভ, জদাড়াস্বী উচ্চ মফদযার, ভান্দা, নগািঁ।
189.40(40) ঋেফঙ্গ, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৪০৫, ামভত্মনীড়, নগািঁ।
189.40(41)
189.40(42) ারমক, ২ ফলয, ৩ াংখযা ২০০২, নগািঁ।
189.40(43) (M) নগািঁ মফ.এভ.ম কসরজ, ১৯৬৬।
189.40(44) (P) স্বযনী, নফীন জরখক  জরমখকা, নগািঁ।
189.40(45) মজজ্ঞাী, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯১, নগািঁ।
189.40(46) সিরন ১৯৯৯, ফাাংরাসদ জভমডকযার এসামসন, নগািঁ।
189.40(47) আফৃমত্ত মযলদ, নগািঁ, ১ভ ফলয, মফসল াংখযা, ১৯৯৯, কা ফসনয ািঁসকা।
189.40(48) (P) স্মযণ, একু জপব্রম্নাযী, ১৯৭৭, নগািঁ।
189.40(49) গণামতয, ২ ফলয, ২ াংখযা, ১৪০৯, গণামতয মযলদ, নগািঁ।
189.40(50) মনঝয য, ১৪১তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী মযলদ, নগািঁ ২০০২, জজরা প্রান, নগািঁ।
189.40(51) ফসযন্দ্র ফরাকা, ১৯৯৩, জনতা ফযাাংক কভযচাযী মযলদ ফাাংরাসদ, নগািঁ অঞ্চর, নগািঁ।
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189.40(52) স্মযসণ একাত্তয, ভান মফজ মদফ উরÿÿ ১৯৯৬, ভান্দা, নগািঁ।
189.40(53) কামরকাুয ইউমনসনয ভান্দা, নগািঁ, াটায এইড ফাাংরাসদ।
189.40(54) (P) মফন্দু মফগয, ৪থয াংখযা ২০০৩, নগািঁ।
189.40(55) M.A.A. Qadir, Paharpur, Department of Arehocobgy, 1980.
189.40(56) জদান জদরায জাসন, মফশ্ব াস্কৃ মতক ঐমতয াাড়ুয, প্রত্নতত্ত্ব অমধদপ্তয াংস্কৃ মত মফলক
ভন্ত্রনার গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ যকায, ২০০৩।
189.40(57) হৃদস ভুমিমুে, নগািঁ।
189.40(58) জভা: ীদুরস্না মভা, জরখমচসত্র নগািঁ, জজরা প্রাক নগািঁ, ১৯৮৭।
189.40(59) খন্দকায আমপু য যভান (ম্পা.), অতী, ১৯৯৮, নগািঁ।
189.40(60) S স্মযণীকা ’৯৮, নগািঁ জজরা মভমত, ঢাকা।
189.40(61) M ফামলযকী, ২০০৫, নগািঁ জজরা স্কু র, নগািঁ।
189.40(62) BIAM Laboratory School, Atrai.
189.40(63) যফীন্দ্র জানযার, Vol. 14, No. 1, Sept, 2013, মফশ্ব কমফ যফীন্দ্রনাথ, কৃ মল প্রমুমি ইনমিটিউট,
নগািঁ।
189.41 Narail
189.41(1) গামরফ যভুজ, ঐমতামক নড়াইর, মসায: গামরফ যভুজ গসফলণাগায মযলদ, ২০০২।
189.41(2) ভমন জাাইন, নড়াইর জজরা ভীÿাা  স্থান নাভ, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০১।
189.41(3) ভমন জাাইন, নড়াইর জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৭। ২ কম
189.41(4) ফাাংরাসদ ভমজদ মভন, নড়াইর জজরা াখা, নড়াইসর ইরাভ প্রচায-২, নড়াইর: ফাাংরাসদ ভমজদ
মভন (নড়াইর জজরা াখা), ২০০৩।
189.41(5) এ এভ যইজ উমদ্দন আিদ, কুভড়ী গ্রাসভয ইমতা  ঐমতয, এভ আসিদ কথা, ২০০৭।
189.41(6) (M) ত্রভভত্মী, ১৯৬৬-৬৭, নড়াইর মবসক্টামযা ভামফদযার।
189.41(7) ভান একুসয াংকরন ত্রফযী ভ, ১৯৯২, অনুযান াাংস্কৃ মতক াংগঠন।
189.41(8) ভুিধাযা ৭৪ মাযাবমজত ঢাকা-১।
189.42 Narayanganj
189.42(1) কাভযম্নন জনছা খন্দকায, নাযানগসঞ্জ ভধযমুসগয ভুমরভ স্থাতয, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৪।
189.42(2) াভুসদ্দা, জচৌধুযী, জানাযগািঁসয ইমতা, ঢাকা: আমফয ফুক, ২০০৫।
189.42(3) ভতট, এভ ফামলযক ুনযমভরনী, ২০০১, নাযানগঞ্জ।
189.42(4) উত্তযকার, ১৯৭৮, নাযানগঞ্জ।
189.42(5) অধযমুগ ূমতয উৎফ ২০০০, শ্রম্নমত াাংস্কৃ মতক একাসডভী, নাযানগঞ্জ।
189.42(6) য, ঞ্চভ ফলয, ১৯৯৯, নাযানগঞ্জ।
189.42(7) ধাফভান, ৫ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০০, ধাফভান ামতয আসন্দারন, নাযানগঞ্জ।
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189.42(8) আঞ্চমরক আফৃমত্ত উৎফ ২০০৭, ফাাংরাসদ আফৃমত্ত ভফা মযলদ, নাযানগঞ্জ।
189.42(9) ভগীত, ২০০৫, ভগীত াংস্কৃ মত প্রাজ্ঞন, নাযানগঞ্জ।
189.42(10) নাযানগঞ্জ যাইসপর ক্লাফ, প্রথভ জাতী জে মমজন ূত্রটিাং প্রমতসমামগতা ১৯৮৬।
189.42(11) আরাজ্জ্ব খাজা ভমউমদ্দন, ূময ত্রমনক, নাযানগঞ্জ: তাজমনফা ভমউমদ্দন, ১৯৯৭।
189.42(12) কাযম্নম জভরা  জরাকজ উৎফ ১৯৯৮, ফাাংরাসদ জরাক  কামল্প পাউসেন জানাযগািঁ,
নাযানগঞ্জ।
189.42(13) যই ভুকুর, মজাফুর ইফন, ‘‘ঠিকানা’’, ামতয মফকা আসন্দারন প্রকানী, ফলয ০৯, াংখযা ০৯,
২০১০।
189.42(14) ধীভান ফহুভুখী াংদ, আফু জাপযসকত ( ম্পা.), ‘‘ ত্মাÿয’’, ৭ভ ফলয, ৭ভ াংখযা ২০১১,
নাযানগঞ্জ।
189.42(15) অসাক আযাপ, ঙ্কায, ৩ াংখযা, ২০০৯।
189.42(16) ভগীত, ২ ফলয ূমতয , আমশ্বন ১৪১১, নাযানগঞ্জ।
189.42(17) শ্রম্নমত াাংস্কৃ মতক একাসডভী, ১ভ, প্রমতিা ফামলযকী, ১৯৯৫।
189.42(18) াাৎ ভাুদ  কযম্ননাভ, জগাস্কানী, ভস্বফ, নাযানগঞ্জ, ১৯৬৭।
189.43 Narsindi
189.43(1) এভদাদুর ইরাভ জখাকন, ভাধফদীয অজানা কথা, ঢাকা: আপতাফ ফুক াউ, ২০১০। ২ কম
189.43(2) মপকুর আগয, নযমাংমদয ইমতা, নযমাংমদ: নযমাংমদ জজরা মযলদ, ১৯৯২, ।
189.43(3) যকায আফুর কারাভ, নযমাংদীয ীদ ভুমিসমাো, ঢাকা: মনমখর প্রকান, ২০০৭।
189.43(4) যকায আফুর কারাভ, মকাংফদভত্মীয নযমাংদী, ঢাকা: মনমখর প্রকান, ২০০৮।
189.43(5) যকায আফুর কারাভ, নযমাংদীয ীদ ফুমেজীফী, ঢাকা: মনমখর প্রকান, ২০০৭।
189.43(6) এ.এভ. াান া রাীন, ৭১-এয জপ্রÿাাট ভুমিমুসে নযমাংদী, ঢাকা: রাফনী।
189.43(7) নযমাংমদ ২০০১-২০০৩, নযমাংদী থানা জনকরযাণ মভমত।
189.43(8) (S) জাতী জমভনায ফাাংরাসদ ইমতা মভমত, নযমাংদী, ১৯৮৮।
189.43(9) াদায আসনাায খান জুসনা, একাত্তসযয যণাঙ্গন মফুয, ঢাকা: াংমত, ২০১১।
189.43(10) ড. এ.জক.এভ. অমর উরযা ( ম্পা.), স্বাধীনতা তু মভ, ৪১তভ স্বাধীনতা মদফ াংকরন, ২০১২, জজরা
প্রান, নযমাংদী।
189.43(11) মযাজউমদ্দন াভী, ভুমিমুসে নযমাংদী মকছু স্মৃমত মকছু কথা, নযমাংদী জজরায ভুমিমুসেয
ফীযত্বগাথা, ঢাকা: অযাডনয াফমরসকন, ২০০৯।
189.44 Natore
189.44(1) অÿ কুভায ত্রভসত্র, ফাণী বফানী, ঢাকা: মদফয প্রকা, ২০০৬।
189.44(2) আমজজুর ইরাভ উজ্জর, নাসটাসযয ভাযাজ শ্রী জনমদন্দ্রনাথ যাসয ন্ধ্যাতাযা, ঢাকা: যামমপক
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প্রকানী, ২০০৯।
189.44(3) এভ.এ. ামভদ, চরনমফসরয ইমতকথা, াফনা: আভাসদয জদ প্রকানী, ১৯৬৭।
189.44(4) জভত্ম কুভায যা, পনীন্দ্র নাথ চক্রফতী, উত্তযফসঙ্গয নগযাণ, নাসটায, ঢাকা: অননযা, ২০০৬।
189.44(5) ভযার, নাসটাসযয ইমতা, ঢাকা: দামতক প্রকানী, ১৯৮০।
189.44(6) ভযার, নাসটাসযয ইমতা ২ ফয, ঢাকা: দামতক প্রকানী, ১৯৮৫।
189.44(7) ফাউর ভভতাজউমদ্দন, ঐমতামক স্মৃমত মফজমড়ত নাসটায, নাসটায: ফাউর প্রকানী, ১৯৯৭। ৩ কম
189.44(8) শ্রী মফভর প্রাদ যা  অনযানয (াংকমরত), নাসটাসযয কথা  কামনী, কমরকাতা: নাসটায ভকুভা
মিরনী, ১৯৮১। পসটাকম- ১, ভূরকম- ১
189.44(9) জভা. ভকুদয
ু যভান, নাসটাসযয ভাযানী বফানী, যাজাী: জাসন আযা যভান, ১৯৮৮। ৪ কম
189.44(10) জভা. ভকুদয
ু যভান (ম্পা.), নাসটায জগৌযফ, নাসটায: জজরা প্রান, ১৯৮৯।
189.44(11) (অধযÿ) এভ.এ. ামভদ (ম্পা.), রস্নী মÿক কমপরউমদ্দন মভায আত্মকথা, খুফজীুয: যদায জভা.
ভঈন উমদ্দন, ১৯৯১।
189.44(12) (অধযÿ) এভ.এ. ামভদ (ম্পা.), ফঙ্গাব্দ ভাচায, খুফজীুয: যদায জভা. াইপু র ইরাভ, ১৯৮৮।
189.44(13) (অধযÿ) আফু ফকয মছমদ্দক, ভাজকভী যদায আব্দুর ামভদ, মফরচরনী, খুফজীুয: আব্দুয যভান
এ- ব্রাদায, ১৯৭৫।
189.44(14) যদায জভা. আব্দুর ামভদ, আভাসদয গ্রাভ, খুফজীুয: নজযম্নর প্রগমত াংঘ, ১৯৭৮।
189.44(15) (অধযাক) জগারাভ জভাত্মপা (ম্পা.), যদায জভা. আব্দুর ামভদ মযমচমত  গ্রন্থাফরী, খুফজীুয,
১৯৯২।
189.44(16) ভযার, নাসটাসযয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৭। ৩ কম
189.44(17) ুমজত যকায, নাসটায জজরায ভুমিমুসেয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৭।
189.44(18) ABM Mahmood, The Revenue Administration of Northern Bengal, Dacca: NIPa, 1970.
189.44(19) (P) নাসটায ামতয মত্রকা, যাজাী মফশ্বমফদযার জথসক প্রকামত, তামযখ জনই।
189.44(20) (P) যজনীগন্ধ্া, ৩০জ, ১৯৯৭ (ম্পা. এযাড জভাতায জাসন াাজাদা)।
189.44(21) (S) ুমিসত নাসটায: স্বজন ভাসফ নাসটায, ২০০১।
189.44(22) (S) প্রাসণয াা ার তু সরসছ, াকাভ াাংস্কৃ মতক প্রমতিান: নাসটায-এয যজত জভত্মী উৎফ
২০০১।
২ কম
189.44(23) (M) যানী বফানী যকাময ভমরা কসরজ, নাসটায ২০০২-২০০৩, ১৯৯৫এ
189.44(24) (M) নন্দন, মদঘামতা এভ.জক. মডগ্রী কসরজ, নাসটায, ২০০৪। ২ কম
189.44(25) (S) তফলয ূমতয উৎফ ১৯০১-২০০১, মবসক্টামযা াফমরক রাইসব্রযী, নাসটায, ৭, ৮, ৯ জপব্রম্নাযী
২০০২। ৩ কম
189.44(26) (S) ভান স্বাধীনতা  জাতী মদফ ২০০২, জজরা প্রান, নাসটায, ২০০৩।
189.44(27) (L) রারুয শ্রী ুন্দযী াইরট উচ্চ মফদযার, ১৯৮৮-৮৯।
189.44(28) (S) ুনমভযরনী স্মযমণকা-২০০০, মাংড়া দভকভা াইরট স্কু র  কসরজ, মাংড়া, নাসটায।
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189.44(29) (L) ভূখ, জন্ট জাসপ উচ্চ মফদযার, ফনাড়া, নাসটায, ২০০০।
189.44(30) (R) প্তদ ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৯, নাসটায রস্নী মফদুযৎ মভমত-১, পু রফাগান, নাসটায।
189.44(31) (S) নাসটায জচম্বায অফ কভায এে ইোমি-এয এক মুগ ূমতয , ১৯৯৭।
189.44(32) (R) নাসটায রস্নী মফদুযৎ মভমত-১, ২-এয ফামলযক প্রমতসফদন ২০০০, ২০০১।
189.44(33) (R) নাসটায জচম্বায অফ কভায এে ইোমি-এয ফামলযক প্রমতসফদন ২০০১। রারফাজায, নাসটায।
189.44(34) (S) ঈদ ুনমভযরনী-২০০১, ফন্ধ্ু-ফান্ধ্ফ মযলদ, নাসটায।
189.44(35) (R) স্বমনবয য নাসটায থানা জকন্দ্রী ভফা মভমত মর. ১৯৯৮-৯৯ াসরয কামযমফফযণী।
189.44(36) (R) নাসটাসযয জচৌগ্রাভ জমভদায ফামড়, যকভাযী আসজসকয কাগজ, ১৫ নসব. ২০০২।
189.44(37) (R) নাসটায থানা জকন্দ্রী ভফা মভমত মর. এয আিাদ ফামলযক াধাযণ বা, ১৯৮১-৮২ াসরয
কামযয মফফযণী।
189.44(38) (M) ফািঁধন, ম.টি.আই. নাসটায, ২০০০, ভুিী ১৯৯৭।
189.44(39) (L) মফস্ম, মটি ক্লাফ, নাসটায-এয ফামলযক ভযাগামজন ২০০২; ূজনী, ১৯৯৭।
189.44(40) (S) ফন্ধ্ন: প্রািন ছাত্র ুনমভযরনী, ১৯৯৬, কামজকাটা উচ্চ মফদযার (গুযম্নদাুয, নাসটায)। ২ কম
189.44(41) (S) ফাাংরাসদ ভমরা মযলদ নাসটায জজরা াখা ৪থয জজরা সিরন ২০০০।
189.44(42) (S) ফামলযক ক্রীড়ানুিান ১৯৯৫, জজরা প্রান নাসটায, ২৭.১.১৯৯৫।
189.44(43) (B) নাসটায জৌযবায ফাসজট ১৯৯৯-২০০০ অথযফছয।
189.44(44) (R) আইনজীমফ, নাসটায জজরা আইনজীমফ মভমতয ভুখত্র, মিতী ফামলযক ভযাগামজন, ১৯৯৬।
189.44(45) (R) আইনজীমফ, নাসটায জজরা আইনজীমফ মভমতয ভুখত্র, মিতী ফামলযক ভযাগামজন, ১৯৯৭,
১৯৯৯।
189.44(46) (S) প্রচ্ছদ, (২১জ াংকরন ১৯৮৯) জভৌখাড়া জাতী মুফ াংমত (ফড়াইগ্রাভ)।
189.44(47) (M) ফনরতা, যাজাী জভমডসকর কসরসজ নাসটায জজরা মভমত, তামযখ জনই।
189.44(48) (R) স্বমনবয য নাসটায থানা জকন্দ্রী ভফা মভমত মর. এয একমত্রতভ ফামলযক াধাযণ বা, ১৯৯৭৯৮।
189.44(49) (B) নাসটায জৌযবা ২০০০-২০০১ অথযফছয
189.44(50) (S) প্রমতশ্রম্নমত, নাসটায জৌযবায এক মত্রতভ ফলয ারন উৎফ ১৯৯৮।
189.44(51) (S) Bonalata: Rotary Club of Natore Bonalata, Oct 20, 1998-99.
189.44(52) (L) আব্দুরুয যকাযী কসরজ ছাত্র াংদ ফামলযকী ১৯৮৮।
189.44(53) (S) পর, কৃ মল জভরা ১৯৯৮ উরÿÿ কৃ মল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয নাসটায, কতৃয ক প্রকামত, ১৯৯৮।
189.44(54) (S) নাসটায দযন: নাসটায জজরা মভমত, ঢাকা (৯/৪/১৯৯৩)
189.44(55) (S) একুসয ফইসভরা স্মাযক: মবসক্টামযা াফমরক রাইসব্রযী নাসটায, ২০০৭, ২০০৮।
189.44(56) (S) জভৌুভী ফড়মদন াংখযা ২০০১। জফাণী খ্রীিান মুফ াংঘ, জজানাইর, নাসটায।
189.44(57) (S) জভৌুভী ১৯৯৬, জফানী খ্রীষ্টান মুফ াংঘ  জফাণী ধভযরস্নী, নাসটায।
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189.44(58) ফনরতা, নাসটায, ামতয চক্র, নাসটায ১৩৮০।
189.44(59) (P) আরূঢ়, ৪থয ফলয, ৬ি াংখযা, ২০০১, নাসটায।
189.44(60) ভানফামধকায জমভনায ১৯৯৮, ফাাংরাসদ ভানফামধকায কমভন, নাসটায জজরা।
189.44(61) অমনক, স্বাধীনতা মদফ ২০০১, মিমরত াভামজক - াাংস্কৃ মতক জজাট, নাসটায।
189.44(62) (S) স্মৃমত অযারফাভ ১৯৯৬-৯৭, মব.টি.আই., নাসটায।
189.44(63) (M) এযাদ াফমরক স্কু র, কামদাযাভ, নাসটায।
189.44(64) প্রসক্টা, কামদযাফাদ কযান্টনসভন্ট অযাায কসরজ, দযাভুয, নাসটায।
189.44(65) (S) উচ্চাযণ, ২০০২, নাসটায জপ্র ক্লাফ।
189.44(66) উসেল, ১৯৯৬, ামতয মভমত, নাসটায।
189.44(67) উৎ, অভয একুসয ফইসভরা ১৯৯৮, আভযা ক’জ জপাটিাং ক্লাফ ফাগাতীাড়া, নাসটায।
189.44(68) (P) ভাকড়া, াযদ াংখযা, ২ ফলয, ২ াংখযা, ২০০০, আঞ্জুভান াাংস্কৃ মতক জগািী, নাসটায। কম ২
189.44(69) (P) ফারুচয-৭, ৫ভ াংখযা, ২০০২, অাংকুয, রারফাজায, নাসটায।
189.44(70) (P) ধ্রম্নদী, ২০০২, আনন্দ মনসকতন, নাসটায।
189.44(71) (P) ছান্দ, ২০০২, জগামড়াড়া, নাসটায।
189.44(72) ফাাংরাসদ ÿাু দ্র  কুটিয মল্প কযসাসযন মল্প াক জকন্দ্র, নাসটায, ঐমতযফাী নাসটায জজরায
মফমসদয কযামযযক্রভ, ১৯৯৭।
189.44(73) (S) ঈদ স্মযমনকা ২০০০, কানাইখারী, নাসটায।
189.44(74) (P) উট ামখ, কমফতা-কাগজ, ১ভ ফলয, ৪থয াংখযা, ১৯৯৭, নাসটায।
189.44(75) জভাোঃ জখাযসদ আরী, মদঘামতা যাজ ফাংসয াংÿÿপ্ত ইমতা, নাসটায।
189.44(76) (P) মুগ-ফানী, ৩ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮৬, নাসটায।
189.44(77) গঠনতন্ত্র, জজরা আইনজীফী মভমত, নাসটায।
189.44(78) হুাইন জভাািদ ইউনু, আসরায ভার চরুন মফসরয ানু, আব্দুর াফ বূ ঞা, নাসটায, ১৯৭৭।
189.44(79) জভধা, চরনমফর জভধামফকা পাউসেন, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭।
189.44(80) (R) ফামলযক াধাযণ বায প্রমতসফদন ২০০১-২০০২, ফনাড়া খ্রীষ্টান ভফা ঋনদান মভমত মর:
২০০২-২০০৩।
189.44(81) অধযÿ এভ.এ. ামভদ, চরনমফসরয ইমতকথায জরখক, মফমষ্ট মÿাামফদ  ভাজসফক, ঢাকা: জভৌমরক
১৯৯২।
189.44(82) দীপ্র ২০০৪, নাসটায যকাময ফারক উচ্চ মফদযার, নাসটায।
189.44(83) (S) চরনমফর স্কাউট জভরা, ১৯৮৮।
189.44(84) (P) উত্তযণ, ৪৫তভ বালা মদফ াংখযা, ১৯৯৬, উত্তযণ ামতয াংদ ফনাড়া, নাসটায।
189.44(85) মডমম্বকা ২০০৬, মাংড়া, ভসডর যকাযী প্রাথমভক মফদযার, মাংড়া, নাসটায।
189.44(86) ফড়ার, বালা ীদ স্মযণীকা ২০০১, ২০০২, একু উদমান কমভটি দযাযাভুয।
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189.44(87) (S) স্মযমণকা ২০০২, মাংড়া থানা মভমত, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.44(88) ফন্ধ্ন ২০০৫, ফড়াইগ্রাভ উসজরা মভমত, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.44(89) (P) মুফাসন্দারন, ফনাড়া, ধভযরস্নী, নাসটায, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯২।
189.44(90) প্রতীমত, রারুয, থানা জপ্র ক্লাফ ১৯৯৫।
189.44(91) উদ, জরাক কাযম্নমল্প জভরা  জরাকজ ১৯৯৫, ফাাংরাসদ জরাক  কাযম্নমল্প পাউসেন।
189.44(92) নাসটায জজরা মভমত, যাজাী, মফর চরন, ২০ ফছয, ২০০৮।
189.44(93) (S) জভধা ২০০৭, চরন মফর জভধামফকা পাউসেন, নাসটায।
189.44(94) (S) একাত্তসযয ভুমিমুসে নাসটায, স্বাধীনতা যজত জভত্মী, নাসটায জজরা, ১৯৯৮।
189.44(95) নাসটাসযয ইমতা প্রকল্প।
189.44(96) জামকয তারুকদায (ম্পা.), জস্নাক, প্রথভ াংখযা ভাচয, ১৯৯১।
189.44(97) ৮ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ামতয।
189.44(98) ভানী  ভভযফানী ১৭ভ ফলয, ২ খ-, ৬ি াংখযা।
189.44(99) আজসকয কাগজ (যকভাময) ১৫ নসবম্বয, ২০০২।
189.44(100) াভুোায রাবরী, চরনমফসরয প্রাচীন স্থাতয মনদযন, শ্রাফণ প্রকানী, ঢাকা, ২০১৩।
189.44(101) গসন ার, জরতযসঙ্গয স্বপ্ন, ুলভা কমম্পউটায, নাসটায, ২০১১।
189.44(102) পী উদ্দীন যদায, চরন, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, নাসটায ১৩৯৫।
189.45 Nawabganj
189.45(1) আরাজ্জ ভুিদ ভাতাফ উমদ্দন, চািঁাইনফাফগসঞ্জয রার নীর কীযা ধাগা, নাসগারা,
চািঁাইনফাফগঞ্জ: আরাজ্জ ভাপু জা খাতু ন, ২০০৬।
189.45(2) আফুর কারাভ জখ নূয জভাািদ, নফাফগঞ্জ মযমচমত, চািঁাইননাফগঞ্জ জজরায ইমতা), ঢাকা:
গমতধাযা, ২০০৭।
189.45(3) জগারাভ যফফানী জতাতা, স্বাধীনতায ৩৫ ফছয: পসটা এরফাভ ভযাগামজন, চািঁাইনফাগঞ্জ ২০০৬।
189.45(4) ভামাযম্নর ইরাভ তযম্ন, চািঁাইনফাফগঞ্জ: ইমতা  ঐমতয, নফাফগঞ্জ: যমভ ফুক মডসা, ১৯৯৫।
189.45(5) জভাািদ এযতাজ আরভ, মফগঞ্জ ঐমতয, মফগঞ্জ: জফগভ আকতাযা আরভ, ১৯৯৫। ২ কম
189.45(6) ভুা. াইপু র ইরাভ, ঐমতযফাী জপ্রভতরী, জপ্রভতরী: গ্রন্থকায, ২০০০।
189.45(7) ভুািদ ভাতাফ উমদ্দন, চািঁাইনফাফগসঞ্জয আঞ্চমরক বালায ন্ধ্াসন, চািঁাইনফাফগঞ্জ: ভাপু জা
খাতু ন, ২০০৫।
189.45(8) ভুািদ ভাতাফ উমদ্দন, চািঁাইনফাফগসঞ্জয াজামজক আচায অনুিান, চািঁাইনফাফগঞ্জ: ভাপু জা
খাতু ন, ২০০৫।
189.45(9) জভাািদ যমফউর ইরাভ াাংফামদক, ভুমিমুে ৭১: যনাঙ্গন জবারাাট জথসক জগাভত্মাুয,
ঝাউসফানা, জবারাাট: জখজী অেীÿণ জকন্দ্র, ২০০৪।
189.45(10) ভামাযম্নর ইরাভ তযম্ন, চািঁাইনফাফগসঞ্জয ইমতা  ঐমতয, চািঁাইনফাফগঞ্জ: ফদযম্নসদ্দাজা আব্দুয
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যউপ, ১৯৯৫।
189.45(11) ড. ভামাযম্নর ইরাভ তযম্ন, জগৌড় জথসক চািঁাই (চািঁাইনফাফগঞ্জ জজরা মযমচমত), চািঁাইনফাফগঞ্জ:
প্রাইভ াফমরসকি, ২০০৭।
189.45(12) জভাািদ ারাউমদ্দন, জবারাাট এয ইমতা  ঐমতয, জবারাাট: স্বজন ভানফ উেন াংস্থা,
২০০৪।
189.45(13) জভাািদ ারাউমদ্দন, জগৌড়ফঙ্গ  চািঁাইনফাফগঞ্জ: প্রাচীন মনদযন, চািঁাইনফাফগঞ্জ: জাতী ামতয
মযলদ, ২০০৮।
189.45(14) জভফা কাভার, ঈানী চক্রফতী, নাসচাসরয কৃ লক মফসদ্রা ভকারীন যাজনীমত  ইরামভত্র, ঢাকা:
উত্তযণ, ২০০১। কম২
189.45(15) (P) মফমচভত্মন, ( চািঁাইনফাফগসঞ্জয ইমতা, ঐমতয, মÿাা ামতয, াংস্কৃ মত, যাজনীমত, অথযনীমত,
ভাজ, ধভয-ক্রীড়া মফলক একটি প্রকানা), জগাভত্মাুয ামতয  াংস্কৃ মত মযলদ, ভাচয
২০০৫/২০০০; ভান মফজ মদফসয আভন্ত্রণ ত্র, ২০০১, জজরা প্রান স্বাধীনতা মদফসয আভন্ত্রণ
ত্র, ২০০১, ২০০২।
189.45(16) (S) মফগঞ্জ উসজরায কৃ মত ছাত্রসদয াংফধযনা  নদত্র প্রদান, ২৪ ভাচয ২০০২ ( মÿাা করযাণ
তমফর, মফগঞ্জ)।
189.45(17) (S) আপতাফ উমদ্দন স্মৃমত ক্লাফ জভরা, ২০০০।
189.45(18) (S) ফাাংরাসদ জাতী অন্ধ্ করযাণ মভমত, চািঁাইনফাফগঞ্জ াখা, মডসম্বয ২০০১।
189.45(19) (S) যনুয ইউুপ আরী কসরজ মফ ফছয ূমতয উৎফ, ৩, ৪ ভাচয, ১৯৮৭।
189.45(20) (L) অগ্রমাত্রা, যনুয ইউুপ আরী কসরজ ছাত্র াংদ ১৯৯২-১৯৯৩।
189.45(21) (S) অমধকায, আভত্মজযামতক ভাতৃ বালা মদফ স্মযসণ ফঙ্গফন্ধ্ু াঠাগায, জগাভত্মাুয, নফাফগঞ্জ,
২০০০।
189.45(22) (S) তাব্দীয তদর, মযসভান যকাময উচ্চ মফদযার নফাফগঞ্জ, ১৯৯৪।
189.45(23) (S) ািঁকা নাযানুয াফমরক াইস্কু সরয ৫০ ফছয ূমতয উৎফ, ১৯৯৯।
189.45(24) (S) অমভ ধাযা, আভত্মজযামতক ভাতৃ বালা মদফসয মফসল প্রকানা, চািঁাইনফাফগঞ্জ ামতয মযলদ।
189.45(25) (S) উত্তযান াাংস্কৃ মতক মযলদ, চািঁাইনফাফগঞ্জ-এয যজত জভত্মী উৎফ ২০০২।
189.45(26) (S) তাব্দী স্মাযকগ্রন্থ: নফাফগঞ্জ জৌযবায তফলয ূমতয উৎফ, ২০০৩। ২ কম
189.45(27) (L) ইমদ্র আভদ জভসভামযার ইনমিটিউট, দাদনচক, ডাকঘয আমদনা ( গব:) কসরজ, মফগঞ্জ,
চািঁাইনফাফগঞ্জ, ২০০৩।
189.45(28) (S) নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ চািঁাইনফাফগঞ্জ জগৌযসফয ৫০ ফছয ১৯৫৫-২০০৫ (৪-৫ ভাচয ২০০৫)।
189.45(29) (L) ভুকুর: পু রকুিঁ মড় আয নফাফগঞ্জ য াখা
189.45(30) (S) চািঁাইনফাফগঞ্জ ভুি ভাদর: অতীত - ফতয ভান ( মফশ্ব স্কাউট আসন্দারসনয তফসলয ( ১৯০৭২০০৭)।
189.45(31) (M) অযম্ননাব কসরজ ফামলযকী - ২০০৬, নফাফগঞ্জ যকাময কসরজ, ২০০৪। ৩ কম
189.45(32) জভাািদ আরী মজোহ্, চািঁাইনফাফগসঞ্জয ভাজ-াংস্কৃ মত  অনযানয প্রঙ্গ, যাজাী: জৌমভক,
২০১১।
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189.45(33) (S) ভুা: াপাাৎ হুাইন, অযম্ননাব, কসরজ ফামলযকী ২০০৬, নফাফগঞ্জ: নফাফগঞ্জ যকাময কসরজ,
২০০৬।
189.45(34) আমভনা খাতু ন রাইরী, ধুী, যাজাী: ১৯৯৮।
189.45(35) মফরমক জফগভ, চািঁাইনফাফগসঞ্জয ূমচম, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৬।
189.45(36) তাাদ্দক আভদ, নফাফগঞ্জ জজরায জরাক-ঙ্গীত গম্ভীযা, ঢাকা : ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৪।
189.45(37) ভফুফ ইমরা, নফাফগসঞ্জয আরকা গান, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৫।
189.45(38) (S) জৌযব, ২০০৪, পু রকুিঁ মড় ইরামভক একাসডভী, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(39) প্রতীকী ২০০২, াসোভতু রস্না কসরজ, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(40) (P) প্রতীমত, ঈদ াংখযা, এযাডাটিব পাউসেন, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(41) (M) স্কু যণ, মফসনাদুয উচ্চ মফদযার, মফগঞ্জ, চািঁাইনফাফগঞ্জ, ১৯৯১।
189.45(42) জবারাাট দয ইউমনন, জবারাাট, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(43) (S) ভানন্দা, ২০০০, নফাফগঞ্জ জজরা মভমত, ঢাকা।
189.45(44) মফশ্ব স্কাউট আসন্দারসনয তফসলয ১৯০৭-২০০৭, চািঁাইনফাফগঞ্জ ভুি ভাদর: অতীত ফতয ভান,
২০০৭।
189.45(45) (M) নফাফগঞ্জ জজরা আইনজীফী মভমত, ১৯৯৬।
189.45(46) (S) প্রতয, ভান স্বাধীনতা  জতী মদফ ১৯৯৮, জজরা প্রান, নফাফগঞ্জ।
189.45(47) (S) ীযাত স্মযমণকা ২০০২, ইরামভক পাউসেন ফাাংরাসদ, চািঁাইনফাফগঞ্জ জজরা।
189.45(48) (M) চািঁাইনফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ ছাত্র াংদ, ১৯৮৭।
189.45(49) (S) জযভ চাল ম্প্রাযণ মফলক কভযারা, নফাফগঞ্জ জজরা প্রান, ১৯৯২।
189.45(50) (M) নাসচার কসরজ, নাসচার, নফাফগঞ্জ, ১৯৯৯।
189.45(51) (S) মফগঞ্জ যকাযী ভসডর াই স্কু র নফাফগঞ্জ ৫০ ফলয ূমতয সত স্মযমণকা ১৯৯৯, ২০০৮।
189.45(52) (P) ঈদ াংখযা, ১৯৬৭, অমভর নফাফগঞ্জ াভমকী।
189.45(53) (S) স্মাযকত্র, ফাুসদফুয উচ্চ মফদযার ৬০ ফলযূমতয উরÿÿ ছাত্র-মÿক ুনমভযরনী উৎফ
১৯৮৯।
189.45(54) হৃদস ফলী ২০০৭, মনঝয য াংস্কৃ মত জকন্দ্র, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(55) (P) দযন, স্বাধীনতা মদফসয ১৯৯৮, জবারাাট জপ্রক্লাফ, ২০০৪, ২০০৫, ২০০২, ২০০১।
189.45(56) মফগঞ্জ জপ্র ক্লাফ, ২০০০, ভান ীদ মদফ  আভত্মজযামতক ভাতৃ বালা মদফ উরÿÿ একু তসক
২১।
189.45(57) (S) ীদ মজা, জাতীতাফাদী ছাত্রদর, চািঁাইনফাফগঞ্জ জজরা ২০০২।
189.45(58) (S) প্তমলয ামতয চচযা জকন্দ্র, মফগঞ্জ, বালা মদফ, ১৯৯৬।
189.45(59) (P) ভুিকন্ঠ, ১৯৯৬, মফগঞ্জ, নফাফগঞ্জ।
189.45(60) (P) কমর, ২০০০, কমরকা ামতয াংদ, নফাফগঞ্জ।
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189.45(61) গঠনতন্ত্র, মফগঞ্জ উসজরা ঠিকাদায মভমত, মফগঞ্জ, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(62) আনন্দ ৯৪, ডক্টয ক্লাফ, যাজাী জভমডকযার কসরজ াাতার।
189.45(63) (S) ঈদ ূনমভযরনী ২০০০, নফাফগঞ্জ উচ্চ মফদযার।
189.45(64) (S) ঈদ ুনমভযরনী ১৯৯৬, নাসভাাংকযফাী উচ্চ মফদযার।
189.45(65) আজভনী ২০০০, চািঁাইনফাফগঞ্জ ামতয মযলদ।
189.45(66) (P) াধুকযী, ২০০৯, াধুকযী ামতয  াাংস্কৃ মতক মযলদ, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(67) (P) চািঁাই, ২০০৬, সচতন নাগমযক কমভটি, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(68) (P) জজযামত, ১৯৯৭, প্তামল ামতয চচযা জকন্দ্র, মফগঞ্জ।
189.45(69) বযভ, ১ভ ফলয, গ্রীষ্ম াংখযা, ২০০৮, নাসচার, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(70) (S) নফাফগঞ্জ ম.টি.আই., চািঁাইনফাফগঞ্জ, ২০০৪।
189.45(71) (M) প্রমতবা, আভাড়া জভরাঘয আয, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(72) দুজন, ভুমিমুে মফলক প্রকানা, ীন স্বাধীনতা উদমান কমভটি ২০০৯, চািঁাইনফাফগঞ্জ, ২০০৯।
৩ কম
189.45(73) বামতা, ২০০৮, জাতী ামতয মযলদ, জবারাটায
189.45(74) ফণযভারা, ২০০৮, চািঁাইনফাফগঞ্জ ামতয মযলদ, ফাছামর, ২০০৯।
189.45(75) জজরা প্রান, নফাফগঞ্জ, ভান স্বাধীনতা  জাতী মদফ ২০০১, ২০০২।
189.45(76) নফাফগঞ্জ যকাময কসরজ, চািঁাইনফাফগঞ্জ, ২০০৬।
189.45(77) (R) জাতী াংদ মনফযাচন, ১৯৯৬, নাফফগঞ্জ দয থানা ১৯৯৬।
189.45(78) (S) মÿাা করযাণ তমফর, মফগঞ্জ, চািঁাইনফাফগঞ্জ, ২০০২।
189.45(79) (P) াফনা, মফগঞ্জ নাফাফগঞ্জ, ১৯৯৪।
189.45(80) মফমচভত্মন, মফজ মদফ াংখযা ২০০০, জগাভত্মাুয ামতয  াংস্কৃ মত মযলদ, নফাফগঞ্জ।
189.45(81) নফাফগঞ্জ যকাযী ফামরকা উচ্চ মফদযার, প্রথভ কমর, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(82) জভা: এনাভুর ক, চািঁাইনফাফগসঞ্জয, ভুমিমুে, ঢাকা: অনুভ প্রকানী, ২০১৩।
189.45(83) আব্দুয যমভ আমযপ, প্রতীমত, এযাডাটিব পাউসেন, চািঁাইনফাফগঞ্জ, াংখযা (১), ২০০৯।
189.45(84) কসরজ ফামফযকী, ১৯৯২, মিতী ফলয, মিতী াংখযা।
189.45(85) (P) যাভর দাল ( ম্পা.), তদ্রম্ন, ামসতযয জছাট কাগজ, মিতী ফলয, মিতী াংখযা, অসক্টাফয,
২০০৭, চতু থয ফলয, প্রথভ াংখযা, জানুাযী, ২০০৯।
189.45(86) ভুািদ তামভজউদ্দীন (ম্পা.), পু রমক, ১৯৯৬।
189.45(87) জভা: এনাভুর ক, চািঁাইনফাফগসঞ্জ ভুমিমুে, ঢাকা: অনুভ প্রকানী, ২০১৩।
189.45(88) ড: ভাজাযম্নর ইরাভ তযম্ন, অযম্ননাব, কসরজ ফামলযকী, ২০০৯, নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ।
189.45(89) শ্রম্নমত াাংস্কৃ মতক একাসডভী, মফ ফছয ূমতয উৎফ, চািঁাইনফাফগঞ্জ, ভাচয ২০১২; প্রমতিায ১৯ ফছয,
২০১১।
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189.45(90) ফাাংরাসদ উদীমচ মল্পসগািী, চািঁাইনফাফগঞ্জ জজরা াংদ, ৩ জজরা সিরন ২০০০।
189.45(91) জখ যাসর জাতী মশু মকসায মযলদ, চািঁাইনফাফগঞ্জ জজরা াখা ফামলযক মযসাটয, ২০০৯।
189.45(92) স্মৃমতয আমঙনা, ফাাংরা মফবাগ, নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ, চািঁাইনফাফগঞ্জ: ২০১২।
189.45(93) ভনন মফজ মদফ াংখযা: ২০১২, অসেলণ ামতয মযলদ, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(94) ফামলযক প্রমতসফদন, ২০১২, মদ চািঁাইনফাফগঞ্জ জচম্বয অফ কভায এ- ইোমিজ।
189.45(95) ভানান্দা নফাফগঞ্জ াধাযণ াঠাগায ফামলযকী, নফাফগঞ্জ, যাজাী, মিতী ফলয, ১৩৭৬।
189.45(96) প্রমতকী কসরজ ফামলযকী ২০০২, াসনাভতু রস্না কসরজ, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(97) রূকল্প ২০২১ ফাত্মফাসন প্রধানভন্ত্রী জখ ামনায জনতৃ সত্ব চািঁাইনফাফগঞ্জ দয উসজরায,
গমতীর উেন  মনধযাযণী াদা ফাত্মফাসনয ৪ ফছয।
189.45(98) ুফণয জভত্মী উৎফ স্মযমণকা ১৪১১, (৪-৫ ভাচয, ২০০৫)।
189.45(99) স্মযমণকা জগৌযফভ ৭৫ ফছয ূমতয উৎফ ২০১১, নফাফগঞ্জ উচ্চ মফদযার, চািঁাইনফাফগঞ্জ।
189.45(100) অযম্ননাড় কসরজ ফামলযকী ২০০৬, নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ।
189.45(101) অযম্ননাড় কসরজ ফামলযকী ’৯৮, নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ।
189.45(102) অযম্ননাড় কসরজ ফামলযকী ২০০৯, নফাফগঞ্জ যকাযী কসরজ।
189.46 Netrokona
189.46(1) আরী আািদ খান আইসাফ, জনত্রসকানা জজরায ইমতা, জনত্রসকানা: গ্রন্থকায, ১৯৯৭।
189.46(2) এভদাদ খান, জনত্রসকাণায জরখক মযমচমত, ঢাকা: রর প্রকানী, ২০০৬।
189.46(3) জারার উমদ্দন খািঁ, জারার গীমতকা, প্রথভ খ-, জকন্দুা ( জনত্রসকাণা): আব্দুর ামভদ খান জারারী,
১৯৯৪; মিতী খ-, ১৯৮৬, তৃ তী খ-, ১৯৮৬, চতু থয খ-, ১৯৮৭।
189.46(4) জভা. া আরভ ( ম্পা.), স্মৃমত জাগযম্নক ( ১ভ খ-), উজাতী কারচাযার একাসডভী, মফমযমময,
১৯৯১।
189.46(5) জভা. আব্দু জছাফান তারুকদায, ুাংঙ্গ যাজফাংসয ইমতা, দুগযাুয ( জনত্রসকানা): এ.এভ.এ.
াসদ তারুদকায  অনযানয, ২০০০।
189.46(6) মফমধ মটায দাাংগ (ম্পা.), গাসযা গাসনয ফই, উজাতী কারচাযার একাসডভী, মফমযমময, ১৯৮৬।
189.46(7) (P) জামনযা, ( উজাতী গসফলনা ামতয াভমকী), উজাতী কারচাযার একাসভডী মনমযমময,
াংখযা: ৩-১৭, ১৯৮১-২০০৬।
189.46(8) (P) ভাটিয ুফা ( ত্রত্রভামক ামতয মত্রকা), উজাতী কারচায একাসডভী, মনমযমময, ফলয: ১,
াংখযা: ১, ১৩৯৫; ফলয: ২, াংখযা: ১-১০, ১৯৯৮-২০০২।
189.46(9) (P) ুফণয ফাাংরা, ১৮ মডস. ২০০২, ১/১/০৩, ১/২/০৩, ১৮/২/০৩, ১৫/৫/০৩, ৪/৬/০৩, ১/১১/০৩,
৩/৪/০৪, ৫/৭/০৪, ৩/১০/০৪, ৪/১১/০৪, ৫/১২/০৪, ২/১/০৪, ৫/২/০৫, ২৩/৩/০৫, ৩/৬/০৫,
১৫/৯/০৫, ১৯/১০/০৫, ৩/১/০৬, ৭/২/০৬, ১৫/৩/০৬।
189.46(10) (P) আমদভ, ( োইফার সর জপায এসামসসনয ভুখত্র), ফলয: ৫, াংখযা: ৫, ১৯৯৩। ( ম্পা.
মরনু ভাযাক, বাটিকায, ভভনমাং)।
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189.46(11) (P) অÿয, ফভত্মকাযী ামতয উৎফ াংখযা, ১৯৯৮ (জনত্রসকানা ামতয ভাসজয ভুখত্র)
189.46(12) (P) কাং, ূফযফরা, প্রথভ প্রকা, ২৫/৯/১৯৯৮।
189.46(13) (P) কাং ধাযা, (ামতয াংকরন) ১রা ত্রফাখ াংখযা, ১৩৯৩।
189.46(14) (P) াতা, ফলয: ১, াংখযা: ১, ৩, নসব: ১৯৯২।
189.46(15) (P) উত্তয আকা, (ামতয  ভাসরাচনাভূরক ভযাগামজন), তৃ তী প্রকা, ২৩.২.১৯৯১। ূফয ফরা,
জনত্রসকানা। ম্পাদক- আরী আািদ খান (আইসাফ)।
189.46(16) (P) ৃজনী, ৃজনী ামতয মত্রকা, চতু দয  প্রকা, জভ ১৯৯৬, (ম্পা. াধাযণ গ্রন্থাগায জনত্রসকানা)।
189.46(17) (P) ৃজনী ামতয মত্রকা, (ম্পাদক, জনত্রসকানা াধাযণ গ্রন্থাগায), ৬িা প্রকা, ১৯৮০।
189.46(18) (P) ধরাই, কমফতা ত্র, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংখযা, জনত্রসকানা।
189.46(19) (P) অÿয, ‘যাভগঞ্জ জরখক াংসঘয ভুখত্র, যাভগঞ্জ, জনত্রসকাণা।
189.46(20) (P) ভসয কথা, ৬ি ফলয, ১ভ াংখযা, ভাচয ২০০৩।
189.46(21) (P) ভহুা ভন, ১ভ ফলয, ২ াংখযা, মডস, ১৯৯২।
189.46(22) (S) উজাতী কারচাযার একাসডভী, মফমযমময ( জত্রসকানা), ফামলযক াাংস্কৃ মতক অনুিান ২০০১;
ফামলযক উজাতী ভাসফ  াংস্কৃ মতক উৎফ ২০০০; যজত জভত্মী ফামলযক আমদফাী াাংস্কৃ মতক
উৎফ ২০০৩; ফামলযক াংস্কৃ মতক উৎফ ২০০৪; ফামলযক আমদফাী াংস্কৃ মতক উৎফ ২০০৫; ান
নাররা ১৯৮৬; উজাতী কারচায একাসডভী, মফমযমময আসামজত জমভনায ১৯৯০, ১৯৯১।
189.46(23) (S) ‘প্রভূতয’, ূফযধরা জপ্র ক্লাফ, াভমকী ২০০৬। ২ কম
189.46(24) (S) ‘রড়াই’, ীদ যামভমন স্মযসণ াজাংভাতা যামভমন জভসভামযার োি, মফমযমময, জনত্রসকানা,
২০০৪।
189.46(25) (S) ফৃত্তয ভভনমাং মভমত মি-ফামলযক সিরন, ১৯৯০।
189.46(26) (S) ূময জাান, জকন্দুা থানা ছাত্রকরযাণ মভমত, ঢাকা-এয সিরন ১৯৯৯ (আভাসদয জকন্দুা-৪)।
189.46(27) (S) অমবসলক  ুনমভযরনী ১৯৯২, জনত্রসকানা মুফ মভমত, ঢাকা।
189.46(28) (S) যাজধরা, ূফযধরা মভমত, ঢাকা, ২০০২।
189.46(29) (S) ুনমভযরনী ২০০৫ স্মযমনকা, ূফযধরা মভমত, ঢাকা।
189.46(30) (S) ফৃত্তয ভভনমাং মভমত ভাসজদুর ইরাভ মÿাা োি ফৃমত্ত মফতযণ অনুিান, ১৯৯২।
189.46(31) (S) জাগা প্রাণ ছড়া আসরা, ৩ ফভত্মকারীন ামতয উৎফ, জনত্রসকানা ামতয ভাজ, ১৩-১৪
জপব্রম্নাময, ১৯৯৯।
189.46(32) (S) ত্রফাখী জভরা - ১৪০৮, যাভগঞ্জ, জনত্রসকানা-ভভনমাং।
189.46(33) (S) ভাতৃ স্মযমণকা ১৪১১/২০০৫, শ্রী শ্রী কাভাÿামা ভাতৃ তীথয, জঘালগািঁ, জধাকাউড়া, ভভনমাং,
(প্রামঙ্গক  াংÿÿপ্ত, ইমতা)।
189.46(34) (S) মফজ মদফ াংখযা ১৯৯৫, এইসতা ভ, জদাসর জপাটিাং ক্লাফ, ামজউড়া ফাজায, জকন্দুা,
াংগঠন, জকন্দুা।
189.46(35) (S) এইসতা এখাসন এভন, প্রথভ ফামলযক সিরত ১৯৯৩ (াভামজক-াাংস্কৃ মতক  ামমতযক াংগঠন)।
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189.46(36) (S) মচত্রর, স্বাধীনতায যজত জভত্মী প্রকানা, খামরুয, ূফযধরা, জনত্রসকানা। ২৬ ভাচয ১৯৯৭।
189.46(37) (S) জনত্রসকানা জৌলসভরা  াাংস্কৃ মতক প্তা ১৯৯৯।
189.46(38) (S) বালা মদফ াংকরন: মে জথসক ামতয, ভমরা উেন াংস্থা গ্রন্থ ুহৃদ মভমত, ূফযধরা,
জনত্রসকানা, ১৩তভ াংখযা, ১৯৮৯।
189.46(39) (M) জজযামতীন জচাখ, ২৮.১১.২০০১, ূফযধরা, জনত্রসকানা।
189.46(40) (S) জনত্রসকানা উেন ফাতয া, ২০০৩।
189.46(41) (S) জনত্রসকানা জৌযবায ইমতফৃত্ত ১৯৯৮ (জনত্রসকানা জৌযবা, স্থামত ১৮৮৭)।
189.46(42) (S) যাজধরা স্মযমণকা ২০০২, ূফযধরা মভমত, ঢাকা।
189.46(43) এভদাদ খান, রড়াই াংগ্রাভ আসন্দারসন জনত্রসকানা, ঢাকা: মফবা, ২০১১।
189.46(44) আরী আিদ খান আইসকাফ, জনত্রসকানা জজরায ভুমিমুসেয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৯।
189.46(45) জগারাভ এযাদুয যভান, জনত্রসকানায ফাউর গীমত, ঢাকা: াভুজ্জাভান খান, ১৯৯৪।
189.46(46) আফু আক্কা আসভদ, হৃদস ভুমিমুে যণাঙ্গন জনত্রসকানা, ঢাকা: ুসনত্র, ১৯৯৭।
189.46(47) কাজী ইভদাদুর ক, জনত্রসকানা ভুখশ্রী, ঢাকা: জনত্রসকানা জজরা ভে মযলদ, ২০০৫।
189.46(48) (M) উফী, ২০০৬, দুগযাুয যকাময ফামরকা উচ্চ মফদযার, জনত্রসকানা।
189.46(49) প্রতীÿÿত প্রয, ১৯৯৬, মনমযা ামতয াংগঠন।
189.46(50) মপকুর ইরাভ ইউনু, ফীয ভুমিসমাো জগারাভ জভাত্মপা স্মযকগ্রন্থ, ঢাকা: ফীয ভুমিসমাো জগারাভ
জভাত্মপা স্মযকগ্রন্থ, ২০০৪।
189.47 Nilphamari
189.47(1) এ.জক.এভ. নাময উমদ্দন, নীরপাভাযীয ইমতা, প্রথভ খ-, নীরপাভাযী: আব্দু াত্তায, ১৯৭৫।
189.47(2) ভমন খন্দকায (ম্পা.), নীরপাভাযী জজরায ইমতা, মনরপাভাযী: জজরা প্রান, ২০০১।
189.47(3) (S) জযরস অমপায ক্লাফ, ত্রদুয-এয তফলয প্রকানা, ২৯-৩০ ভাচয ২০০১।
189.47(4) (S) মফজসয যজত জভত্মী, জজরাপ্রান, নীরপাভাযী ১৯৯৬।
189.47(5) (S) ধ্বমন জভ মদফ ১৯৯৯ স্মযসণ ফাাংরাসদ জযরস এভস্নপীজ রীগ, ত্রদুয াখা, ১৯৯৯।
189.47(6) (S) ত্রদুয াইরট ফামরকা উচ্চ মফদযার, ত্রদুয, মনরপাভাযী, ১৯৯৯।
189.47(7) (L) নীরপাভাযী যকাযী উচ্চ মফদযার, ১৯৯২।
189.47(8) (S) ত ফামলযকীয স্মযমণকা, ত্রদুয াই স্কু র, ২০০৭।
189.47(9) (M) নীরপাভাযী যকাযী উচ্চ মফদযার, ১৯৮৭।
189.47(10) (M) নীরপাভাযী কসরজ, ১৯৭৩-৭৪ ফামলযকী।
189.47(11) আকলযণ, নীরপাভাযী াইরট উচ্চ মফদযার, ত্রদুয, নীরপাভাযী, ২০০৮।
189.47(12) (M) কযান্টনসভন্ট াফমরক স্কু র এযাে কসরজ, ত্রদুয, জনামনফা ২০০৫, ২০০৮।
189.47(13) জভাোঃ মফফয যভান াহ্, আধুমনক গজর, ত্রদুয।
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189.47(14) অকভর যকায যাজু (ম্পা.), নফাযম্নন, নীরপাভাযী: মল্প ামতয াংদ, ২০১২।
189.47(15) ৃমষ্ট, ফামলযকী প্রকানা কমভটি, যকাযী কামযগযী ভামফদযার, ত্রদুয, নীরপাভাযী, ২০০৫।
189.47(16) P প্রতয, ামতয প্রকানা, ীদ ধীযাজ মভজান স্মৃমত াঠাগায  মভরনাতন, নীরপাভাযী,
২০০৮।
189.47(17) া ামভদুর ইরাভ ফাফু, ‘নফাযম্নন’ মল্প ামতয াংদ, ত্রদুয নীরপাভাযী, ৭ভ াংখযা ২০১০।
189.47(18) জগারাভ জভাত্মপা ভফফত, ( প্রকা:) মল্প, ামতয াংদ, ত্রদুয নীরপাভাযী, ৯৫তভ প্রমতিা
ফামলযকী ২০০৬।
189.47(19) আব্দুর ক প্রধান  অনযানয, প্রবা, নীরপাভাযী ামতয মযলদ, নীরপাভাযী, ৪থয াংখযা, ২০১১।
189.47(20) তফলয উদমান, স্মযমণকা, ফাগসডাকযা, যকাযী প্রাথমভক মফদযার, ত্রদুয।
189.47(21) জভা: ামপজুয যভান, ফফলয উদমান স্মযমণকা, ত্রদুয: ফাগসডাকযা যকাযী প্রাথমভক
মফদযার, ২০০৯।
189.47(22) জাসদুর ইরাভ ভাপ্ত, প্রমতবায ন্ধ্াসন, ফয ১, রারভমনযাট, আগি ২০০৯; ফয ২, জসেম্বয
২০০৯; ফয ৯, আগি ২০১০।
189.47(23) নফাযম্নন, জুরাই ২০১৩।
189.48 Noakhali
189.48(1) আফু জনা আব্দুর আউার, যফীন্দ্র ামসতয জনাাখারী, জপনী: উকূর প্রকানী, ২০০৯। কম ২
189.48(2) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাাখারীয জস্নাক, ঢাকা: তৃ ণরতা প্রকা, ২০০৯।
189.48(3) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাাখারীয ইমতাস শ্রী শ্রী ফাযাী জদফীয আফদান, জনাাখারী: শ্রী
শ্রী ফাযাী জদফীয ইমতা প্রকানা কমভটি, ২০০৯।
189.48(4) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাাখারীয জফৌে ম্প্রদা, ঢাকা: স্বযাজ প্রকানী ২০১০।
189.48(5) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, ম্ভাফনাভী ুফণযচয, ঢাকা: এভ.এ ারাভ াফমরায, ২০০৭।
189.48(6) ড. জভাা: াহ্ কাভার বূ ঞা, জনফাসগয ভাজ বালা: রূতামত্ত্বক আসরাচনা, ঢাকা: মভজান
াফমরায, ২০০৯।
189.48(7) জভা. পখযম্নর ইরাভ, ফৃত্তয জনাাখারীয ইমতা, জনাাখারী: আঞ্জুভান আযা জফগভ, ১৯৯৮।
189.48(8) ুামনী দা, জনাাখামর: ১৯৪৬, (ম্পাদনা-দীাংকয জভাভত্ম), ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০০৪।
189.48(9) শ্রী যাযীসভান জন, জনাাখামরয ইমতা, ঢাকা: ফইত্র, ২০০৭।
189.48(10) J.E. Webster, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Noakhali, Allahabad:
Pioneer Press, 1911. Copies 6
189.48(11) Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers Nohkhali, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1977. Copies 2
189.48(12) (P) জনতায অমধকায, ফলয: ৩, াংখযা: ৮৮।
189.48(13) (S) াংস্কৃ মতয জনাাখারী, জনাাখারী: জজরা মল্পকরা একাসডভী, ২০০৪।
189.48(14) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাহ্মু দ, জনাাখারীয জবৌসগামরক  াাংস্কৃ মতক ইমতা, ঢাকা: তৃ ণরতা
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প্রকা, ২০১১।
189.48(15) জভাোঃ পখযম্নর ইরাভ, স্বসপ্নয মনঝু ভ িী, জনাাখারী: আঞ্জুভান আযা জফগভ, ২০০৭। ২ কম
189.48(16) (M) ফামলযকী মফকমত, জনাাখারী টিচায জেমনাং কসরজ, ভাইজামদ জকাটয, জনাাখারী, ২০০৬।
189.48(17) (M) িীপ জেসর মাই, ২০০৮, জনাাখারী টিচায জেইমনাং কসরজ, জনাাখারী, জতু ফন্ধ্ুন ২০০৮,
আসরায জদফতা, ২০০৭।
189.48(18) Kurt Morek Jensen, CDR Research Report Non-Agricultural Ocupations in a Peasert
Society Weavers and Fisheriner in Noakhali, Bangladesh 1987.
189.48(19) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, মনঝু ভ িীসয কথা, টাঙ্গাইর: ছাানীড় ২০১০। ২ কম
189.48(20) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাাখারী গুমর দযসফ, স্বযাজ, ২০১১।
189.48(21) (M) দীান, ামতা জনকরযাণ মভমত, চট্টগ্রাভ, ২০০৭।
189.48(22) (P) আসরায ন্ধ্াসন, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৯, আসরায ন্ধ্যাসন জাাইটি, জনাাখারী।
189.48(23) (M) একু আভায অাংকায, ২০১০, জভজয (অফ:), আব্দুর ভাোন কসরজ।
189.48(24) ফামলযক ২০০৮-২০০৯, ৮নাং এজামরা ইউমনন মযলদ, জনাাখারী।
189.48(25) ডাকটিমকট প্রদযনী, ১৯৯৫, জনাাখারী জপ্রক্স ১৯৯৫।
189.48(26) (P) যাুয দযন, ২ ফলয, ৩ াংখযা, ১৯৯১, জনাাখারী।
189.48(27) J.E. Webster, Eastern Bengal and Assam District Gatetteers, Noakhali, Allahabad:
Printed at the pioneee Press, 1911.
189.48(28) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাাখারীয াংগীত াধক, ঢাকা, তৃ নরতা প্রকা, প্রকাকার,
২০১৩।
189.48(29) ীযজাদা মযত া ত্রদ আব্দুর জভািাসচ্ছদ জাাইনী, দুা দযফায যীপ, জনাাখারী, ২০০৩।
189.48(30) ুফণযচয উসজরা সচতন নাগমযক জপাযাভ, জনাাখারী: বূ মভীন ফািঁচা বূ মভদুয টা, ২০০৮।
189.48(31) আফু জনা আব্দুর আউার, জনাখারী এক্সসপ্র, ঢাকা: অঙ্গন প্রকান, ২০০৭।
189.48(32) এ.জক.এভ. মগা উমদ্দন ভাভুদ, জনাখারীয তাতন ন্থীসদয (মন্দু) মনস মকছু কথা, ঢাকা: তৃ ণরতা
প্রকা, ২০১২।
189.48(33) তফসলয ামতা াই স্কু র ১৯১২-২০১২, ামতা ইউমনন ভসডর াইরট উচ্চ মফদযার।
189.48(34) প্রজে, কসরজ ফামলযকী ২০০২-২০০৩, জানাুয মডমগ্র কসরজ, জনাাখারী।
189.48(35) প্রসকৌরী আযাপু র ক, তফসলয, ামতা াই স্কু র ১৯১২-২০১২, জনাাখারী: ামতা ইউমনন
ভসডর াইরট উচ্চ মফদযার, ২০১২।
189.48(36) ূসমযাদ, স্বাধীনতা স্মাযক গ্রন্থ, ২০১২, জনাাখারী: জজরা প্রান।
189.49 Pabna
189.49(1) আফুর কারাভ আজাদ, ভুমিমুসেয মকছু কথা: াফনা জজরা, ঢাকা: জাতী ামতয প্রকানী, ১৯৯১।
189.49(2) আব্দুয যাজ্জাক (ম্পা.), াী অমনফযাণ, ভান মফজ মদফ স্মযমনকা, ১৯৯২।
189.49(3) জচৌধুযী ভািদ ফদযম্নসদৌজা, মজরা াফনায ইমতা, ( মজরা মযাজগঞ্জ) মদরারুয ( াফনা):
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জরখক, ১৯৮৬।
189.49(4) শ্রী যাধাযভন াা, াফনা জজরায ইমতা, তৃ তী খ-, াফনা: াযদা জপ্র, ১৩৩৩।
189.49(5) ভসনাায জাসন জাসদী, তাব্দীয মফদযাীঠ যাধানগয ভজুভদায একাসডভী, াফনা: ামনা নাসয
জকাযাইী, ২০০১। ২ কম
189.49(6) ভসনাায জাসন জাসদী, তাব্দীয ছাাসথ এডাডয কসরজ, াফনা: গ্রন্থকায, ১৯৯৯। ২ কম
189.49(7) নূযম্নর ইরাভ খান, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটীায াফনা, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী ভুদ্রণার,
১৯৯০। ২ কম
189.49(8) এযাডসবাসকট আভজাদ জাসন, মফস্মৃত প্রা, ( ফঙ্গফন্ধ্ুয এক সমাোয কথা), াফনা: জাোতু র
জপযসদৌ, ২০০৬।
189.49(9) ভ. াইপু র াইপ, চরন মফসরয ুমপ াধক, তাড়া: ুফচন াংদ, ২০০৭।
189.49(10) জভা. জহুযম্নর ইরাভ মফশু, াফনা জজরায ভুমিমুসেয কথা, ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০০৯।
189.49(11) জভা. ামফফুরস্না, াফনা জজরায ভাজ  াংস্মৃমত (১৯০০-১৯৪৭), ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৯।
২ কম
189.49(12) Mac Pherson, Final Reporton the Survey and Settlement Operations in the Districts of
Pabna and Bogra for the year 1920 to 1929, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1930.
189.49(13) O’Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers, Pabna, Calcutta: Bengal Secretariat Book
Depot, 1925.
189.49(14) Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers: Pabna, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1978.
189.49(15) John P. Thorp, Power Among the Farmers of DARIPALLA A Bangladesh Village Study,
Dacca: Caritas Bangladesh, nd (lae 1970s).
189.49(16) Kalyan Kumar Sen Gupta, Pabna Disturbances and the Politics of Rent, 1873-1885,
New Delhi: Peoplis Publishing House, 1974.
189.49(17) (P) জখারা জচাখ, ফাাংরাসদ কমফতা ক্লাফ, াফনা জজরা াখা, ৪থয ফলয, ১৪তভ াংখযা, ২১ জপব্রম্ন-২৫
ভাচয ১৯৯৬, ১৯৯৮।
189.49(18) (P) প্তমলয, প্রথভ ফলয প্রথভ াংখযা, জানুাময, ২০১১।
189.49(19) (P) প্রবাতী, ২০১০
189.49(20) (P) ছরৎ, (Chholat) পাল্গুন, ১৪১৬।
189.49(21) (S) প্রতয, ভাজমফজান মফবাগ, াফনা এডাডয কসরজ, এয মÿাা পয ২০০১।
189.49(22) (L) এডাডয মফশ্বমফদযার কসরজ াফনা ছাত্র-াংদ ফামলযকী, ১৯৮৮/৮৯।
189.49(23) (S) ন্ধ্ানী জডানায ক্লাফ, িাদ াধাযণ বা, াফনা।
189.49(24) (R) ঈশ্বযদী মল্প  ফমণক মভমত, মি-ফামলযক প্রমতসফদন, ১৯৯৮-১৯৯৯।
189.49(25) (S) ফৃত্তয াফনা মভমতয ৩ ফামলযক সিরন ১৯৯৩/৯৪। ২ কম
189.49(26) (S) জজরা আইনজীমফ মভমত ১২০ স্মাযক, ২০০০।
189.49(27) (S) জস্বাামজযত: ভুমিমুসেয ীদ স্মৃমত াঠাগায, ঈশ্বযদী ১৬ মডসম্বয, ১৯৯৭।
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189.49(28) (L) অমনফযান, ২০০৩, াফনা জজরা স্কু র ফামলযকী।
189.49(29) (S) ুফণয জভত্মী: ািঁড়া ভাসড়াাযী উচ্চ মফদযার, ঈশ্বযদী, াফনা, ১৯৮৪। ৩ কম
189.49(30) (S) তফলযূমতয উৎফ স্মাযক, এডাডয কসরজ াফনা, ৬-১০ ভাচয, ১৯৯৯।
189.49(31) (S) তফলযূমতয স্মযমনকা ১৯৯০: অেদা জগামফন্দ াফমরক রাইসব্রযী, াফনা। ২ কম
189.49(32) (S) ুনমনযমভত বফন উসিাধনী স্মাযক ২০০২, অেদা জগামফন্দ াফমরক রাইসব্রযী, াফনা।
189.49(33) (S) নাসটাৎফ ১৯৯৬, ভুমিমুসেয যজত জভত্মীসত ভান মফজ মদফ উরÿÿ, াফনা: ফনভারী
ইনমিটিউট, ১৯৯৬।
189.49(34) (S) যফীন্দ্র-নজযম্নর স্মৃমত দযন াংখযা ভে, ঈম্বযদী: ভেয ামতয লযদ, জুন ২০০২।
189.49(35) (S) চািঁচসকড় নামজভউমদ্দন, উচ্চ মফদযার, ুফণয জভত্মী, ১৯৯৭।
189.49(36) (L) যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা, ১৯৮৩।
189.49(37) (L) াফনা জজরা স্কু র, ১৯৮০।
189.49(38) (S) ন্ধ্ানী জডানায ক্লাফ, াফনা ১৯৯৪, ২০০৮, ২০০১।
189.49(39) (S) ভুিকন্ঠ, ঈশ্বযদী যকাযী কসরজ ছাত্র াংদ স্মাযক, ১৯৯৭-৯৮।
189.49(40) (S) জাতী যফীন্দ্র ঙ্গীত সিরন, াফনা জজরা াখা স্মাযক ১৯৮৬।
189.49(41) (S) মিতী জাতী মফজ্ঞান প্তা ২৯ জসে-৫ অসক্টা ১৯৭৮, যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা।
189.49(42) (P) যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা, ২০০৫।
189.49(43) (L) জাতী মফজ্ঞান প্তা/৩-৯ ভাচয ১৯৭৮), যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা।
189.49(44) (S) মচযঞ্জীফ, ফীয ভুমিসমাো এভ. নূযম্নর কাসদয স্মযসণ নাগমযক মযলদ, াফনা, ৪ নসব. ১৯৯৮।
189.49(45) (M) যকাযী ভমরা কসরজ, াফনা ১৯৯৬।
189.49(46) (M) যকাযী ীদ ফুরফুর কসরজ (ছাত্র াংদ ১৯৯৩-১৯৯৪)।
189.49(47) (S) মত্রকৃ ৎ, ঈম্বযদী ভমরা কসরসজয ভান একুসয প্রকানা, ২১ জপব্রম্ন ১৯৯২।
189.49(48) (S) ফণযভারা, ছাত্র ইউমনন াফনা জজরা াংদ ১৯৯৯।
189.49(49) (S) জাতীম যফীন্দ্র ঙ্গীত সিরন, স্মাযক ১৯৮৬, াফনা, জজরা াখা। ২ কম
189.49(50) (S) একাত্তসযয ঈশ্বযমদ, াংফাদ ত্র াঠক জপাযাভ ঈশ্বযমদ, তামযখ জনই।
189.49(51) (L) জখারা জচাখ, ফাাংরাসদ কমফতা ক্লাফ, াফনা। জজরা াখা, ৪থয ফলয, ১৪তভ াংখযা, ১ জপব্রম্ন. ২৫ভাচয ১৯৯৬।
189.49(52) (L) ভুিকন্ঠ, ঈম্বযদী যকাযী কসরজ স্মাযক, ১৯৯৭-১৯৯৮।
189.49(53) (L) ভুিকন্ঠ: ঈশ্বযমদ ভামফদযার, ফামলযকী ১৯৭৯-৮০, ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯২, ১৯৯২৯৩, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৯-২০০১।
189.49(54) (S) মফজসয জচতনা, ২০০৭, াফনা: জজরা প্রান।
189.49(55) (ড.) তমরভা াযবীন, াফনায উবালা, ঢাকা: আসরা ফুক মডসা, ২০০৯।
189.49(56) াইদ াান দাফয, ভুমিফুে াফনা (ভুমিমুসেয স্মৃমতকথা), ঢাকা: গমতধাযা ২০১২।
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189.49(57) (P) ত্রত্রভামক মদগভত্ম, ৩ ফলয, ৪াংখযা, ২০০২, াফনা।
189.49(58) এভ.এ. ামভদ, চরনমফসরয ইমতকথা, যাজাী: আভাসদয জদ, ১৯৬৭।
189.49(59) আখতায উমদ্দন ভামনক, াফনা-মযাজগঞ্জ প্রমফসদ্রা: ১৮৭৩, ঢাকা: জভা: আব্দুর কাসদয ২০০৫।
189.49(60) (S) জখসড়য টাসন, ািঁমথমা াইরট উচ্চ মফদযারসয প্রািন মÿাাথীসদয ুনযমভরনী ২০১২।
189.49(61) 26th Installation Ceremony 2008, Rotary Club of Pabna.
189.49(62) (P) ভেয, ফলয ১, াংখযা ৬, ২০০২, ভেয ামতয লযদ, ঈশ্বযদী।
189.49(63) আমফবয াফ, মুগুযম্নসলাত্তভ াভসপ্রজভয শ্রী শ্রী ধাকুয অনুকূরচসন্দ্রয শুব ১২৪তভ আমফবৃ াফ মদফ
স্মযকগ্রন্থ, তন যকায মফ; াফনা/২০১১, ১২১তভ, ১২২তভ।
189.49(64) (P) জনাঙয, ূচনা াংখযা, ১৯৯৮, াফনা, ১ভ ফলয, ২  ৩ াংখযা।
189.49(65) দ্মা-মভুনা, াফনা-মযাজগঞ্জ জজরা, করযাণ মভমত চট্টগ্রাভ, ১৯৯৪।
189.49(66) (M) District Advocates’ Bar Association, Pabna, Magazine, 2007.
189.49(67) দুসগযাৎফ ২০০৭, ফাাংরাসদ ূজা উদমান মযলদ, াফনা জজরা কমভটি, াফনা।
189.49(68) (S) ইছাভমত, ২০১১, াফনা মভমত, ঢাকা।
189.49(69) (P) উদ্দীনা ামতয মযলদ এডাডয মফশ্ব কসরজ, াফনা, ২০০০।
189.49(70) ুমি ২০০০, আফু জাপয ুি প্রদযন, াফনা, ফাাংরাসদ।
189.49(71) আযাপ জাসন, মনফযাক, াফনা: আজাদী জফগভ, ১৩৮৪।
189.49(72) (P) মযমচমত ুত্মক, াফনা কযাসডট কসরজ।
189.49(73) জামতস্বয, ভান স্বাধীনতা  জাতী মদফ াংখযা ২০০৯, জফড়া জৌয াফমরক রাইসব্রযী কাভ মযাচয
ইনমিটিউট জফড়া, াফনা।
189.49(74) (P) জপাোয, ১১০তভ নজযম্নর জে জভত্মী ২০০৯, ৩০ ফলয, াংখযা ৪, াফনা।
189.49(75) দী মখা, ১৯৯৮, াফনা যকাযী উচ্চ ফামরকা মফদযার।
189.49(76) এই ঋণ মচযমদন একুস ফইসভরা ২০১০, একুস ফইসভরা উদমান মযলদ, াফনা।
189.49(77) জভাোঃ খাসরকুজ্জাভান, ফৃত্তয াফনা জজরায প্রত্নতামত্নক জময প্রমতসফদন, ঢাকা: প্রত্নতত্ব অমধদপ্তয,
১৯৯৭।
189.49(78) বূ মভ  ভৃমত্তকা ম্পদ ফযফায মনসদয মকা, ঈম্বযদী উসজরা াফনা জজরা, ১৯৮৯।
189.49(79) (P) ফুজ কন্ঠ, ১ভ ফলয, াংখযা ২, ২০০৬, াফনা।
189.49(80) মযাজুর দাায (ম্পা.) রাকাটাঘয, াফনা, নাযী প্রকানী।
189.49(81) ক্লামক মঠা উৎফ  প্রমতসমামগতা, ২০০৩, াফনা।
189.49(82) প্রসকটা, াফনা ইরামভা, ২০০৭।
189.49(83) (P) প্রাকৃ ত ামখয গান, ৮ভ ফলয, াততভ াংখযা, ১৪০৭, াফনা।
189.49(84) প্রতীÿাা, চাটসভায াাংস্কৃ মতক মযলদ, চাটসভায, াফনা, ১৯৯৪।
189.49(85) আভত্মোঃসজরা নাসটযাৎফ ১৯৯৯, াফনা ড্রাভা, াসকয সর।
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189.49(86) জাতী গ্রন্থ ফলয ২০০২, উরÿÿ প্রক্কমরত সিরন, ফাাংরাসদ মশু একাসডভী, াফনা জজরা।
189.49(87) জামদ যভান, ঘুঘুদসয খাজমভয রড়াই এফাং ভতা, ঢাকা: ভতা ২০০৭।
189.49(88) াফনা গাইন, জজরা মযলদ, াফনা।
189.49(89) ফরসত চাই জজরা ঈশ্বযদী ২০০২, ঈশ্বযদী, াফনা।
189.49(90) আসরায মদা, স্বাধীনতা মদফ, ২০০৮, জাতী ামতয মযলদ, াফনা।
189.49(91) (M) এডাডয মফশ্বমফদযার কসরজ ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৯০।
189.49(92) (P) যন-জদাসত, তৃ তী ফলয, ৮ভ াংখযা, ১৩৩৪, াফনা।
189.49(93) প্রমতচ্ছমফ, ২০০০, উত্তযফঙ্গ কাগজ যকাযী শ্রমভক াংঘ, ািী, াফনা।
189.49(94) আব্দুয যাজ্জাক (ম্পা.), াী অমনফযাণ, ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, ঈশ্বযদী থানা কভাে।
189.49(95) ভথুযা ুযদযন, ফামদন  মফজ মদফ াংখযা, ২০০৪, ভাধফী যীতায গীজযা, ভথুযাুয, চাটসভায,
াফনা, ২০০৩, ২০০২।
189.49(96) (R) ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৮-৯৯, আরাে জটক্সটাইর মভর মর: ঈশ্বযদী, াফনা।
189.49(97) (S) অেদা জগামফন্দ াফমরক রাইসব্রযী, ১৯৯০, াফনা।
189.49(98) (P) ত্রত্রভামক প্রতযাা, ম্পাদক ত্রত্রভামক প্রতযাা মত্রকা, াফনা।
189.49(99) ফন্ধ্ুসভরা ২০০১, ঈশ্বযদী, াফনা।
189.49(100)

(M) জজরা এডসবাসকট ফায মভমত, ২০০৩, াফনা।

189.49(101)

(P) ত্রত্রভামক হৃদসয জছািঁা, ত্রত্রভামক হৃদসয জদািঁা মত্রকা মল্প .........., াফনা।

189.49(102)

মুগূমতয উৎফ ২০০২, াফনা কমভউমনটি মক্লমনক, াফনা।

189.49(103)

(M) অযম্নমনভা ২০০২, ৪থয প্রমতিা ফামলযকী  জরখক সিরন, অযম্নমনভা, াফনা।

189.49(104)

(S) যজত জভত্মী স্মাযক পু রকুিঁ মড় আভয, াফনা।

189.49(105)

মÿাা ১৯৮৭, শুব ফুমে ........, ঈশ্বযদী।

189.49(106)

যিাি ফাাংরা ১৯৯৮, ীদ এভ. ভনুয আরী স্মৃমত মযলদ, াফনা।

189.49(107)

দ্মা নমন্দনী, ২০০৩, দ্মা নমন্দনী ামতয  াঠচক্র াফনা জজরা।

189.49(108)

ছাপু োায, ঈশ্বযদীয জফনাযম, তািঁতমল্প, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১২।

189.49(109)

শ্রী ঠাকুয অনুকুরচন্দ্র, ুধাচন্দ্র, নসবর াফমরসকান, ঢাকা: ১৯৯১।

189.49(110)

াফনা গাইড, ম্পাদনা জজরা মযলদ াফনা।

189.49(111)

.... অযম্নমনভা, ম্পাদক অযম্নমনভা, াাতার জযাড, ঈশ্বযদী, াফনা, ২০১২।

189.49(112) Kalyan Kumar Sen Gupta, Pabna Disturbanees the Politics of Rent, People’s
Publishing Hause, New Delhi, 1982.
189.49(113)

ড. এভ. আব্দুর আরীভ (ম্পাদনা), াফনায ইমতা।

189.49(114)

S প্রমতিায ঞ্চা ফছয ূমতয জভাাসভডান জপাটিাং ক্লাফ, াফনা, প্রকাকার, ২০১০।

189.49(115)

P সচতন, ামতয াভমকী, ামতয াাংস্কৃ মতক মযলদ, াফনা, প্রকাকার, ২০০৮।
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189.49(116)

P সচতন, ামতয াাংস্কৃ মতক মযলদ, াফনা, ৮ভ াংখযা, মডসম্বয-এমপ্রর, ১৯৯২-৯৩।

189.49(117)

Souvenir Pabna Pourashava, Date of Publication, 2011.

189.49(118) জযানা ুরতানা মল্পী (ম্পা.), ীতর াটি, মদাযী ফই মফতান ভমী প্রকা, াফনা, াংখযা
০১, ফলয ০১, ২০১১, ৩ ফলয, ২ াংখযা, ২০১৩।
189.49(119) যভ জপ্রযণা শ্রী শ্রী ঠাকুয অনুকূরচন্দ্র’য ১২৫তভ, শুবামফবাফয ভা-ভসাৎফ মদফসয স্মাযক
গ্রন্থ, আমফবয াফ, ঞ্চভ ফলয স্মাযক, ১৪১৯।
189.49(120)

জভা: নসজদ আরী (ম্পা.), হৃদসয বালা, এডাডয মফশ্বমফদযার কসরজ।

189.49(121)

এই রমবনু ঙ্গপ্রফ, জাতী যফীন্দ্র ঙ্গীত মিরন মযলদ, াফনা জজরা, ১৯৮৬।

189.49(122) আযাপ মন্টু (ম্পা.), জামতস্বয, ভান মফজ মদফ াংখযা, ২০১২, জৌয াফমরক রাইসব্রময এমযাচয ইনমিটিউট জফড়া, াফনা।
189.49(123)

স্মৃমত ুধা, ড. এভ. এ. আব্দুর খাসরক স্মযণ মযলদ, জফড়া, াফনা।

189.49(124)

Sowenir, Pabna Pourashava.

189.49(125)

সচতন, সচতন ামতয াাংস্কৃ মতক মযলদ।

189.49(126)

সচতন, সচতন ামতয াাংস্কৃ মতক মযলদ, বাঙ্গুড়া, াফনা।

189.49(127) S জভাাসভডান জপাটিযাং ক্লাসফয ৫০ ফছয ূমতয উরÿÿ স্মযমণকা, জভাাসভডান জপাটিযাং ক্লাফ,
াফনা, ২০১০।
189.49(128)

মিতী াফনা জজরা জযাবায ভুট, স্মযমণকা ২০১০, ফাাংরাসদ স্কাউট াফনা জজরা জযাবায।

189.49(129)

জতু ফন্ধ্ন, যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা, ২০০৯।

189.49(130)

প্রথভ ূণযমভরন াংখযা, জযমসডমিার স্কু র াফনা।

189.49(131)

ঞ্চদ ফলয  যফীন্দ্র নজযম্নর জে জভত্মী স্মযসণ, মিরন।

189.49(132)

মী, ফন্ধ্ু মদফ  ফলযা, াংখযা, ২০০৮।

189.49(133)

ফামলযকী ১৯৯৬, যকাযী ভমরা কসরজ, াফনা, ২০০৮, ১৯৯৩, ১৯৮৮।

189.49(134)

(S) মিতী াফনা জজরা জযাবায পু ট, স্বযমণকা ২০১০।

189.49(135) (S) ছভান উমদ্দন আিদ খাসরদ, ভুমিমুসে াফাজুয স্মযমণকা, াফনা: াফাজুয
ইউমনন মযলদ, ২০১২।
189.49(136)

গমতধাযা, ঢাকা, ২০১৩।

189.49(137)

যাসদ জাসন পাযম্নক, ফযাচ ৮৮, ফন্ধ্ুসদয ফন্ধ্ন স্মাযক, াফনা জজরা স্কু র, াফনা, ২০১২।

189.49(138)
189.49(139)

স্মযমণকা, ম্পাদক, আরাে এভ.এ. ভমত, জভাাসভডান জপাটিাং ক্লাফ াফনা, ২০১০।

189.49(140)

জতু ফন্ধ্ন স্মৃমত এযারফাভ, এভ.এ. জল ফলয, ২০০৯, যকাযী এডাডয কসরজ, াফনা।

189.49(141)

স্মযমণকা, ারা ২০১৩, ঈশ্বযদী যকাযী কসরজ, মাফ মফজ্ঞান মফবাগ, াফনা।

189.50 Panchagar
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189.50(1) নাজভুর ক, ঞ্চগড় জজরায ইমতা  জরাকাংস্কৃ মত, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৯। ২ কম
189.50(2) ড. নাজভুর ক, ঞ্চগড় জজরায ভুমিমুসেয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৮।
189.50(3) (P) তাযম্নণয, ১৯৯৩, তাযম্নণয প্রািন মযলদ, ঞ্চগড়।
189.50(4) তৃ ণাঙ্কুয াংকরন ১৯৯৩, ঞ্চগড়।
189.50(5) (P) উত্তযাা, ীদ মদফ াংখযা ২১ জপব্রম্নাযী ১৯৯০; কযসতাা ামতয জগামি, ঞ্চগড়, ১৯৯২।
189.50(6) ডাহুক, উেন কাটযক্রভ ুমত্মকা, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৭-৮৮, ঞ্চগড়।
189.50(7) ৬ি জশ্রণীয প্রাক ভূরযান ভীÿাা কমভটি ঞ্চগড় জজরা, ২০০৪।
189.50(8) জগারা কুিঁ মড়, ১৬ মডসম্বয মফজ মদফ াংখযা, ২০০৮, ড. আসফদা ামপজ জযাজ ...... মকোয
গাসটযন, ঞ্চগড়, ২০০৬।
189.50(9) আরী ছাসদ, মভার কমনিা, ঞ্চগড় কমফতা উৎফ, ধুভসকতু ামতয মযলদ, ঞ্চগড়, মডসম্বয,
২০১০।
189.50(10) এন.এভ. জাাঙ্গীয আরভ, তৃ ণাস্কু য স্বাধীনতা, ঞ্চগড়: ামতয ফাযসফাদা, ১৯৯৩।
189.51 Patuakhali
189.51(1) (ড.) পজরুয যভান, টু াখারীয াংÿÿপ্ত মযচ, ঢাকা: ভ প্রকান, ২০০০; ঢাকা: তানমমভ ফুক
জন্টায, ২০০০। ২৩ কম
189.51(2) জভজয জজনাসযর ( অফ) এভ.এ. রমতপ, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটীায টু াখারী, ঢাকা: ফাাংরাসদ
যকাযী ভুন্দ্রণার, ১৯৮৬।
189.51(3) জভা. আব্দুর ভাোন (ম্পা.), জজরা উেন মযচভা ২০০১-২০০৫, টু াখারী, ঢাকা: তথয ভন্ত্রণার,
২০০৫।
189.51(4) Major General (Retd) M. A. Latif., Bangladesh District Gazetteers, Patuakhali, Dhaka:
Bangladesh Govt. Press, 1982.
189.51(5) (R) উসজরা উেন জপ্রাপাইর টু াখারী দয উসজরা মডসম্বয ২০০৫, টু াখারী: উসজরা
প্রান, ২০০৫।
189.51(6) (R) উসজরা উেন জপ্রাপাইর, ফাউপর, টু াখারী, ২০০৫, ফাউপর: উসজরা প্রান, ২০০৫।
189.51(7) আব্দুর ভাভুদ খান, টু াখারী  ফযগুনা জজরায জফৌে ম্প্রদা, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৬।
189.51(8) স্বণযঝুময, কৃ মল ........, টু াখারী মফজ্ঞান  প্রমুমি মফশ্বমফদযার, হুভকী, টু াখারী, ২০০৪।
189.51(9) জফাধন, দূগযাূজা ২০১০, ফাউপর, টু াখারী।
189.51(10) S উেন অগ্রমাত্রা আভযা ( মডসম্বয ২০০৮- মডসম্বয ২০১২) টু াখারী মফজ্ঞান  প্রমুমি
মফশ্বমফদযার।
189.51(11) বমতয ামকা, মÿাাফলয ২০১২-২০১৩, টু াখারী মফজ্ঞান  প্রমুমি মফশ্বমফদযার।
189.51(12) M মভজযাুয উচ্চ মফদযার তফামলযকী, ২০০৩, ঞ্চগড়।
189.52 Pirojpur
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189.52(1) জগারাভ জভাত্মপা, াংগ্রাভী মসযাজুয, মসযাজুয: ইভত আযা জভাত্মপা, ২০০২।
189.52(2) (S) ভান স্বাধীনতা  জাতীম মদফ ২০০২, জজরা প্রান, মসযাজুয, ২০০২।
189.52(3) (S) উেন অগ্রমাত্রা মসযাজুয জজরা, ২০০৬, জজরা প্রান: মসযাজুয, ২০০৬।
189.52(4) ূ ভাুন যভান, মসযাজুয জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১০।
189.52(5) (S) ভান মফজ্ঞান জাতী মদফ ২০০৯, যিরার াাংস্কৃ মতক াংখযা শ্রীযাভকাযী, নামজযদুয,
মসযাজুয।
189.52(6) প্রা ২০০৮, াপা ভাধযমভক মফদযার ভঠফামড়া, মসযাজুয।
189.52(7) (P) মচত্রন, ১ভ ফলয, প্তভ াংখযা, ২০০২, জনাঙয প্রকান স্বরূকাঠি, মসযাজুয।
189.53 Rajbari
189.53(1) ভমতয যভান, যাজফামড় জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: জদ প্রকা, ২০০৬।
189.53(2) (S) ঙ্গীতা : াফাদুয জক. যাজ উচ্চ মফদযার, ২০১০।
189.53(3) (M) আসেছায, ২০০১, আর জামভাতু র অযাযামফা যুরুয ফাইতু র উরুভ ভোরী, যাজফাড়ী।
189.53(4) যাজফাড়ী াকাযী আদয ভমরা কসরজ, যাজফাড়ী।
189.53(5) াপ্তামক না াংসকত।
189.53(6) তমযফফত মযমচমত, জনদামযা, যাজফাড়ী।
189.54 Rajshahi
189.54(1) আনাযম্নর ক আনা, যাজাী ভানগযীয কথা, যাজাী: আমনকা-আ-আদ প্রকানী, ২০০৪। ৪
কম
189.54(2) আভানুরস্না আসভদ ( ম্পা.), ভুমিমুসেয ীদ: যাজাী মফশ্বমফদযার, যাজাী: যাজাী
মফশ্বমফদযার ীদ স্মৃমত াংগ্রারা, ১৯৮৭।
189.54(3) এফসন জগারাভ াভাদ, যাজাীয ইমতফৃত্ত, যাজাী: প্রীমত প্রকানী, ১৯৯৯। ৩ কম
189.54(4) (শ্রী) কারীনাথ জচৌধুযী, যাজাীয াংÿÿপ্ত ইমতা, কমরকাতা, কারীনাথ জচৌধুযী, ১৯০১। পসটাকম
189.54(5) (ড.) তমকুর ইরাভ (ম্পামদত), যাজাীয াংÿÿপ্ত ইমতা (শ্রী কারীনাথ জচৌধুযী) এফাং যাজাী
মযমচমত, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৭।
189.54(6) তমকুর ইরাভ (ম্পা.), কমত স্মযণী ভানুসলয জীফনকথা  অনযানয প্রঙ্গ, যাজাী: ামতয
জরাক, ১৯৯১।
189.54(7) তথয ভন্ত্রণার, জজরা উেন মযক্রভা ২০০১-২০০৫, যাজাী।
189.54(8) নূযম্নর ইরাভ খান, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটিায: ফৃত্তয যাজাী, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী
ভুন্দ্রণার, ১৯৯১। ৩ কম
189.54(9) কাজী জভাািদ মভসছয, যাজাীয ইমতা, ১ভ খ-, মফগঞ্জ (ফগুড়া), কাজী প্রকানী, ১৯৬৫।
189.54(10) কাজী জভাািদ মভসছয, যাজাীয ইমতা, ২ খ-, মফগঞ্জ (ফগুড়া), কাজী প্রকানী, ১৯৬৫।
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189.54(11) কাজী জভাািদ মভসছয, যাজাীয ইমতা, ১ভ  ২ খ-, ঢাকা: গমতধাযা, ১৯৬৫।
189.54(12) (শ্রী) মগযীচন্দ্র রামড়ী ( ম্পামরত), ভাযানী যৎুন্দযীয জীফনচমযত্র, কমরকাতা: যানার এজকাম্পানী, ১৩০১।
189.54(13) ম.এভ. মপকুর ইরাভ, যাজাীয উবালা, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯২।
189.54(14) মফভরাচযণ ত্রভসত্র, ুঠিা যাজফাং, কমরকাতা: শ্রী ফমঙ্কভ চন্দ্র ত্রভসত্র, ১৯৫০।
189.54(15) ভুিদ একযাভুর ক, যাজাী জজরায বালা আসন্দারন  অনযানয প্রঙ্গ, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী,
১৯৯৫।
189.54(16) ভুিদ আব্দু াভাদ, ুফণয মদসনয মফফণয স্মৃমত, যাজাী, উত্তযা ামতয ভজমর, ১৯৮৭। ২ কম
189.54(17) ভনুয আভদ খান, ভুমিমুসে যাজাী, ঢাকা: আগাভী প্রকানী, ১৯৯৪।
189.54(18) ভুিদ এরতা উমদ্দন, মÿাা-াংস্কৃ মত  অনযানয প্রঙ্গ, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৭।
189.54(19) জভা. আব্দুয যীদ খান, ফাাংরাসদসয ঐমতয যাজাী মল্ক, যাজাী: উত্তযা ামতয ভজমর,
১৯৯৮।
২ কম
189.54(20) জভা. আব্দুয যীদ খান, যাজাী াধাযণ গ্রন্থাগাসযয তফলয স্মাযকগ্রন্থ, যাজাী: াধাযণ গ্রন্থাগায,
১৯৮৪। ৪ কম
189.54(21) (এযাডসবাসকট) াভুদ্দীন আসভদ, ডাসযী ৫ভ খ-, যাজাী: গ্রন্থকায, ১৯৯১।
189.54(22) (এযাডসবাসকট) াভুদ্দীন আসভদ, ডাসযী ৬ি খ-, যাজাী: গ্রন্থকায, ১৯৯২।
189.54(23) াভুদ্দীন আসভদ  অনযানয (ম্পামদত), যাজাী মযমচমত, যাজাী: ফসযন্দ্র একাসডভী, ১৯৮০।
২ কম
189.54(24) (অধযাক) ভুা: াইপু র ইরাভ, ঐমতযফাী জপ্রভতরী, জগাদাগাড়ী (যাজাী): জভাা: মজনাতু মে।
২ কম
189.54(25) া.কা.ভ. আমনছু য যভান খান ( ম্পামদত), মযত া ভখদুভ রূসা ( য:) দযগাহ্ াফমরক
াকপ এসিট ইমতা  ঐমতয, যাজাী: প্রসজক্ট কমভটি, যাজাী মটি কযসাসযন, ১৯৯৫।
189.54(26) ুরতানা যামজা জফগভ  অনযানয (ম্পা.), ঐমতসয যাজাী কসরজ স্মাযকগ্রন্থ, যাজাী: যাজাী
কসরজ, ২০০১।
189.54(27) মরারী স্মৃমত াংদ, ডক্টয মরারী স্মাযক গ্রন্থ, মযাজগঞ্জ: ডক্টয মরারী স্মৃমত াংদ, ১৯৭৮।
189.54(28) মরারী স্মৃমত াংদ, মরারী যচনাফরী, প্রথভ খ-, যাজাী: মরারী স্মৃমত াংদ, ১৯৮১।
189.54(29) মরারী স্মৃমত াংদ, মরারী যচনাফরী, মিতী খ-, যাজাী: মরারী স্মৃমত াংদ, ১৯৯৩।
189.54(30) াভুর ক জকাযাী  তমকুর ইরাভ, কাভার জচৌধুযী স্মাযণী: ভাজ ত্রফক এযাডসবাসকট আফুর
কারাভ জচৌধুযী স্মাযকগ্রন্থ, যাজাী: কারাভ জচৌধুযী স্মৃমত মযলদ, ১৯৮৬। ২ কম
189.54(31) এসকএভ াভুদ্দীন  ডক্টয তমকুর ইরাভ ( ম্পামদত), তফসলযয শ্রোঞ্জরী অমবভত: যাজাী
াধাযণ গ্রন্থাগায, (১৮৮৪-২০০০), যাজাী: যাজাী এসামসন, ২০০০। ২ কম
189.54(32) (ড.) তমকুর ইরাভ  ( ড.) াইপু দ্দীন জচৌধুযী ( ম্পামদত), যাজাী প্রমতবা, ১ভ খ-, যাজাী:
যাজাী এসামসন, ২০০০। ২ কম
189.54(33) ামপজুয যভান, ভুমিমুে ’৭১: মযা মযা আগুন, ঢাকা: এমা াফমরসকন, ২০০৬।
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189.54(34) ড. এ.জক.এভ. ইাকুফ আরী, যাজাীসত ইরাভ, ঢাকা: তাম্রমরম, ২০০৮।
189.54(35) কভর জচৌধুযী (ম্পা.), যাজাীয ইমতা, (যাজাীয প্রাচীন  ফতয ভান মফফযণ), করকাতা: ত্রদজ
াফমরমাং, ২০০৭।
189.54(36) ভুিদ আফু তামরফ, মফত্মৃত ইমতাসয মতন অধযা, ঢাকা: ামকত্মান ফুক কযসাসযন, ১৯৬৮।
189.54(37) (Dr) Majumder, R.C. & Others (ed.), The Ramcharitam, Rajshahi: The varendra
Research Museum, 1939.
189.54(38) Akanda, S.A., The District of Rajshahi: Its past and Present, Rajshahi: IBS, 1983. ২
কম
189.54(39) Kishorichand Mitra, (SDO, Natore) (1876), ‘The Territorial Aristocracy of Bengal: The
Rajas of Rajshahi’, The Calcutta Review, Vol. LVI, 1873, pp. 1-42.
189.54(40) Mahmood, A.B.M., The Revenue Administration of Northern Bengal, Dacca: NIPA,
1970.
189.54(41) Mitra, Bankim Chandra, Report of the Fifty-Seventh Annual Meetings of the Rajshahi
Association (Estd, 1872), Rajshahi: Rajshahi Association, 1931.
189.54(42) Mitra, Dr. S.N., Rural Public Health Circles Inspection Reports for the Rajshahi
District For the Year 1934-35, Alipore: Bengal Government Press, 1936.
189.54(43) Nani Gopal Majumder (ed.), Inscriptions of Bengal, Vol. IV, Rajshahi: Varendra
Research Society, 1929.
189.54(44) Nelson, W.H., Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of
Rajshahi, 1912-1922, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1923.
189.54(45) O’Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers, Rajshahi, Calcutta: Bengal Secretariat
Book Depot, 1916.
189.54(46) Rahman, Mukhlesure, Sclupture in the Varendra Research Museum A Descriptive
Catalogue, Rajshahi: Varendra Researes Museum, 1998.
189.54(47) Roy, Kedar Prasanna Lahiri Bahadoor, Family History of the Roy Bahadoor, Zemindar
of Kasimpur, Rajshahi, Calcutta: Bharat Mihir Press, 1911. 3 Copies
189.54(48) Siddiqui, Ashraf, Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi, Dhaka: Bangladesh
Government Press, 1976.
189.54(49) The Municipal Bye-Laws for the Town of Rampore Bauleah under the Provisions Act V
(B.C) of 1876, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1877.
189.54(50) Appeal from original Decree No. 106 of 1884 from a Decision of Babu Promotha Nath
Mookerji, Raj Bahadur, Subordinate Judge of Zillah Rajshahye, Dt. 18 Feb 1884
(Plantiff-Moharani Shoruth Soondory Debi and another Versus Defendant the Secretary
of State for India in Council.
189.54(51) List of Co-operative Societies in the District of Rajshahi Corrected upto 31st December
1923, Calcutta: Bengal Govt. Press, 1924.
189.54(52) Statistics for the District of Rajshahi, 1881-1901.
189.54(53) (P) প্রতীমত, ( উত্তযা ামতয ভজমর, যাজাীয এয ভুখত্র), ম্পাদক, এএভএ রমতপ, একাদ
াংখযা, ১৯৮০; একাদ ফলয, ঞ্চদ াংখযা, ১৯৮৫। (৪ কম)
189.54(54) (P) ভুসখাভুমখ, ( া ভখদুভ ইনমিটিউট  াফমরক রাইসব্রযীয ফালযক ভুখত্র, ১৯৮২), ম্পাদক,
তমকুর ইরাভ, ১৯৮২। (২ কম)
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189.54(55) (P) ফসযন্দ্রী, (কাকনাট উেুি াঠাগায এয ভুখত্র), ফলয: ১, াংখযা: ১, ২০০০; ফলয: ২, াংখযা: ২,
২০০১; ফলয: ৩, াংখযা: ৩, ২০০২; ফলয: ৪, াংখযা: ৪, ২০০৩।
189.54(56) (P) যাজাী এসামসন ামতয মত্রকা, (ম্পা. তমকুর ইরাভ), ফলয: ১, াংখযা: ১, ১৯৮৭ (৩
কম); াংখযা: ২, ১৯৮৯ (৪ কম); াংখযা: ৩, ১৯৯৪ (২ কম); াংখযা: ৪, ২০০২ (বালা আসন্দারসন
৫০ ফছয ূমতয াংখযা); াংখযা: ৫, ২০০৬ (কম ফসন্দ আরী মভা; জে তফলয স্মাযক ত্র), ২০১২;
ফলয: ২৬, াংখযা ৬, ২০১২, যফীন্দ্র জক্রাড়ত্র।
189.54(57) (P) Journal of Verendra Research Museum, (VRM Collection), Vol. I-IX.
189.54(58) (P) ফসযন্দ্রকন্ঠ, ূচনা াংখযা, ভাচয ২০০৮।
189.54(59) (P) নফতযাংগ, জসে ১৯৮৪, মডস: ১৯৮৪, জুন ১৯৮৫, মডস: ১৯৮৫, জুন ১৯৮৬।
189.54(60) (P) মযসরখ, ২ াংখযা (১৪০৪), ৪থয াংখযা (১৪০৪)।
189.54(61) (P) অেীÿাা, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৮ (ভাচয), ১৯৯৮ (মডস:), ২০০১, ২০০৪।
189.54(62) (P) এফাং, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংকরন, আশ্বন, ১৩৮৮।
189.54(63) (L) যম্পযা (জমযসটজ, যাজাী), ২০০৭।
189.54(64) (S) ফঙ্গফন্ধ্ু  ফাাংরাসদ, যাজাী: ফঙ্গফন্ধ্ু মযলদ, ১৯৯৯।
189.54(65) (L) উসেল (ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, ফাাংরাসদ ফযাাংক কভাে, যাজাী, ২০০১।
189.54(66) ভুািদ রুৎপু র ক, যাজাী ১৯৭১ অাংগ্রণকাযী  প্রতযÿদীয ফান, ঢাকা: প্রথভা প্রকানা,
২০১২।
189.54(67) (অধযাক) আরভগীয জরীর (ম্পা.), যাজাী ছড়া, ঢাকা: ফাঙরা একাসডভী, ১৩৭০।
189.54(68) ড. জভা: ভাফুফয যভান, যাজাী ভানগযী: অতীত  ফতয ভান, ১ভ খ-, ২ খ-, মচফ,
ইনমিটিউট অফ ফাাংরাসদ িামডজ, ২০১২।
189.54(69) ভযার, তামযুয যাজফাং, নাসটায: জদফীার, ১৯৯০, গমতধাযা, ঢাকা।
189.54(70) (S) ১২৮তভ প্রমতিা ফামলযকী উৎফ, যাজাী এসামসন ২০০০। ৪ কম
189.54(71) ভুািদ আব্দুর জমরর, যাজাী অঞ্চসরয ভৃৎমল্প সঘয ািঁমড়, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৭। ২
কম
189.54(72) মভমড়া গাইড ২০০১, অযকা, যাজাী মফবাগ।
189.54(73) (S) যাজাী উৎফ ২০০৬, ২০১২, যাজাী জজরা মভমত, ঢাকা। ৪ কম
189.54(74) উদন জডন্টার কসরজ ২০০৮, যাজাী।
189.54(75) (M) যাজাী যকাযী ভাদ্রাা যাজাী, ১৯৯৫।
189.54(76) (P) ত্রত্রভামক ভুেুভারা, ১ভ ফলয, ২ াংখযা, তাসনায, যাজাী, ঈদ াংখযা, মজ মদফ াংখযা ২০১১।
189.54(77) যাজাী জজরায যকাযী প্রাথমভক মফদযারভূসয তামরকা, জজরা মফদযার মযদযক, যাজাী।
189.54(78) যাজাী মটি কসযাসযন আইন, ফাাংরাসদ জগসজট ১৯৮৭।
189.54(79) ূময জনারী মফজ মদফ াংকরন, ৪থয ফলয, চতু থয াংখযা ১৯৮৯, যাণীনগয ভাজ করযাণ মভমত,
যাজাী।
189.54(80) (P) ভীÿণ, অভয একুস ২০১১, একাদ ফলয, ১ভ াংখযা, যাজাী ামতয মযলদ।
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189.54(81) ভুমি, তৃ তী াংখযা, ২০০০, ভুমিমুে চচযা জকন্দ্র, যাজাী মফশ্বমফদযার চত্বয, ২ াংখযা, ১ভ ফলয,
১৯৯৫।
189.54(82) (P) ভসয কাসছ, ভুি ামতয ভাসফ, যাজাী, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা ২০০৪, জাতী জাক মদফ
াংখযা ২০০৫।
189.54(83) ইনমিটিউন, ফাাংরাসদ, যাজাী জকন্দ্র, ফামলযক াধাযণ বা ১৯৯৬, ২০০০, ২০০১, ১৯৯৮,
২০০৫।
189.54(84) (P) জদ্রাী-২, ৩, ঈদ াংখযা, ১৯৮৩, ত্রদমনক ফাতয া, যাজাী, ১৯৮৪।
189.54(85) াভীভ জাসন ( ম্পা.), রারভাটি কাসরাভাটি ফসযন্দ্র মফলক কমফতা াংকরন, যাজাী: নদী,
২০০৭।
189.54(86) (P) ভৃদঙ্গ, ভুি ামতয ভাসফ, যাজাী, ফলয: ২, াংখযা: ২, ২০০২; ফলয: ৫, াংখযা: ৪, ২০০৬; ফলয:
৯, াংখযা: ৬, ২০১০; ফলয: ৩, াংখযা: ৩, ২০০৩, ফলয: ৬, াংখযা: ৫, ২০০৭, ২০০১।
189.54(87) (P) নদী, একুস ফইসভরা ২০০৮, াঠক আশ্রভ, যাজাী, ৫ভ ফলয, ৫ াংখযা, ২০০৫।
189.54(88) (P) বাঙ্কয, ২০০০, যাংধনু ামভত্ম াংঘ, যাজাী।
189.54(89) (P) মত্রকার, কািঁকনাট মুফ ভাজ, যাজাী মিতী াংখযা ১৪১১, প্রথভ াংখযা ১৪১০।
189.54(90) (P) মকভর, ১৯৭০, যাজাী মটি কসরজ ামতয মযলদ, যাজাী।
189.54(91) (P) একুসয জচাখ, ীদ মদফ াংকরন, ১৯৮৪, যাজাী মফশ্বমফদযার মÿক মভমত।
189.54(92) ঝসড়য ভসধয ফফা, ফসযন্দ্র একাসডভীয ত্রফাখ াংকরন, যাজাী ১৩৮৫।
189.54(93) (S) কারচায ক্লাসয নফভ ফলয ূমতয উরÿÿ মফসল প্রকানা, কারচায ক্লাফ যাজাী, ১৯৯৮।
189.54(94) (P) াির, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা ২০০০, াির ামতয াংস্থা, যাজাী।
189.54(95) (P) মদগভত্ম, নজযম্নর উৎফ স্মাযক ২০১২, যাজাী াংস্কৃ মত জকন্দ্র।
189.54(96) (P) অঘযয, প্রথভ ফলয, ৩ াংখযা, ২০০২, মল্পাশ্রভ কাযম্নকৃ ৎ, যাজাী
189.54(97) মকড়, জাতী কমফতা জকন্দ্র, যাজাী, ১৯৯০।
189.54(98) (P) জকাযক, উদ্দীন াংঘ, যাজাী।
189.54(99) (P) কথন, ূচনা াংখযা, ২০০৪, কথন আফৃমত্ত াংদ, যাকু বফন ( ২ তরা), যাজাী
মফশ্বমফদযার।
189.54(100) দাফরী, ১ভ াংকরন ১৯৮৩, যাজাী।
189.54(101) (P) উর, ১ভ ফলয, মফসল াংখযা, ১৯৮৯, যাজাী।
189.54(102) তযঙ্গ ২০০১, পু রকুিঁ মড় মফজ্ঞানচক্র, যাজাী ভানগযী।
189.54(103) (R) Annual Report 1999, 2001, Samay Unnayan Karma Eangsthr, Rajshahi.
189.54(104) যাজাী জভমডসকর কসরজ, ীযাতু েফী (:) াংকরন।
189.54(105) (P) যমিভ থ, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮৫, মফজ মদফ স্মাযসণ, উদীভান ামতয মযলদ,
যাজাী।
189.54(106) যাজাী মথসটায একদক, ১৯৯৫।
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189.54(107) প্র. এপ. এভ. কাযম্নর আরভ, আদতত্ত্ব, যাজাী: ভসনাযভ, ১৯৮৮।
189.54(108) ভুি নাটক দর প্রথভ জাতী সিরন, ১৯৮৬, যাজাী।
189.54(109) ভাায, অযম্নন, প্রকানী, যাজাী।
189.54(110) াংপ্তক, জাতী ভাজতামভত্মক দর জাদ, যাজাী জজরা  ভানগয, ২০০৪।
189.54(111) মযচ, ২০০১, যাজাী াংস্কৃ মত জকন্দ্র।
189.54(112) Heaven’s Lighi is our Guide Bangladesh Institute of Technology Rajshahi,
Department of Mechanical Engineering.
189.54(113) (S) ভাফযাী জাতী াংস্কৃ মতক অনুিান, যাজাী ১৯৭৭, জজরা প্রাক।
189.54(114) যিফীজ, যাজাী একু উদমান মযলদ, ১৯৯২।
189.54(115) তাযম্নসণযয জভরা ২০০৬, যাজাী।
189.54(116) ুয প্তক াাংস্কৃ মতক মযলদ, যাজাী, ২০০১।
189.54(117) (M) ধ্রম্নদী, ২০০৩, যদ যকাযী াইরট উচ্চ মফদযার।
189.54(118) ফাাংরায স্বাধীনতা ফাঙামরয স্বাধীনতা, মিমরত াাংস্কৃ মতক জজাট, যাজাী, ১৯৯৮।
189.54(119) (M) জৌযব, যাজাী মনউ গব: মডগ্রী কসরজ, ১৯৮১।
189.54(120) (P) ঋতু , ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৬, ফাাংরা ামমতযকী, যাজাী।
189.54(121) (P) কল্পন, ২০০১, ুঠিা ামতয মযলদ।
189.54(122) (P) উত্তযা ামতয ুযস্কায মফতযণী ১৯৮৭, উত্তযা ামতয ভজমর, যাজাী, ১৯৮৬।
189.54(123) (P) ব্দান, ৭ভ ফলয, ১০ াংখযা, ১৯৮৭, ৩১৩ ভাদায ফক্স র, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.54(124) ধানমিঁমড়, ২০০১, ২ ফলয, ২ াংখযা, যাজাী।
189.54(125) জচতনা, ১৯৯৩, যাজাী।
189.54(126) (P) প্রতীমত, ত্রসাদ ফলয, জলাড় াংখযা, ১৯৮৭, উত্তযা ামতয ভজমরভ, যাজাী।
189.54(127) (P) ফসযন্দ্র াঠ, ৩ ফলয, ৪থয াংখযা, ২০০৮, ফসযন্দ্র ামতয াাংস্কৃ মতক াংদ, যাজাী।
189.54(128) জভাািদ নাসয, ইযাসক ইঙ্গ-ভামকয ন দখরদামযসত্বয কাযণ আভাসদয কযীক, মÿাা অমনফযাণ,
যাজাী।
189.54(129) ত্রফাখী, ২০০৯, ফাাংরা মফবাগ, যাজাী কসরজ, যাজাী।
189.54(130) মফজ মান, ১৯৯০, এ.এভ. মুফ াংঘ, যাজাী।
189.54(131) মুগূতী উৎফ ২০০০, ান্ধ্যা প্রদী াাংস্কৃ মতক একাসডভী, রÿাীুয বাটাাড়া, যাজাী।
189.54(132) (P) যাংধনু, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ১৯৮১, যাংধনু প্র/ত্রদমনক ফাতয া, যাজাী।
189.54(133) (P) আসগ্র প্রচ্ছদ, চাযমনকা, ামতয  াংস্কৃ মত জগািী।
189.54(134) (P) উরমে, ১৯৭৯, যাজাী।
189.54(135) (P) উত্তযণ, চতু থয ফলয, অষ্টভ াংখযা, ১৩৯১, প্রমতদান াংখযা, যাজাী।
189.54(136) (P) জচতনা, ১৯৯৩, ভুিদ জতাপাজ্জর জাসন, যাজাী।
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189.54(137) (P) প্রমতবা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮১, জাাইটি অফ পাইন আফময, যাজাী।
189.54(138) কাসর ূসমযয ভাসযা, ১৯৮৯, ভুকুর াাংস্কৃ মতক জগািী, যাজাী।
189.54(139) (S) াংফাদত্র কভযচাযী মযলদ, যাজাী, ১৯৯৭।
189.54(140) (M) ফামলযক জমভনায ১৯৯১, তাভাকভুি ভাজ চাই, আধূমনক ( িু সডন্ট জপাযাভ), যাজাী
মফশ্বমফদযার াখা।
189.54(141) ফাাংরা জরাকনাটয উৎফ, ১৯৯৫, ুঠিা মথসটায, যাজাী।
189.54(142) স্মাযক ত্র, অধযাক ভুিদ ভনুয উদ্দীন াংফধযনা এফাং জমভনায, জপাকসরায গসফলণা াংদ,
যাজাী, ১৯৮৪।
189.54(143) (P) মকসায াংফাদ, ২০০১, ভাতৃ বালা মদফ াংখযা, মকসায াঠাগায, যাজাী।
189.54(144) (P) উরÿ, ামতয-াাংস্কৃ মতক  জফাভূরক াংগঠন, যাজাী।
189.54(145) প্রাথযনা ুমত্মকা, ুিঁমজ তািঁসথ প্রাথনযা ২০০৪, উনমফাং জাতী মুফ মদফ, যাজাী, ইিায
ানযাইজ কমভটি আভত্ম:ভেরী, যাজাী।
189.54(146) মকসায ামতয মশু-মকসায ামতয াংগঠন।
189.54(147) (S) ঐমতয, ১৯৯৬, াউমজাং এসিট কসরজ, যাজাী।
189.54(148) (P) স্বাধীনতা মদফ াংখযা মভমছর: তৃ তী াংখযা ১৯৮০, ফাাংরাসদ াাংস্কৃ মতক  াভামজক াংখযা,
যাজাী।
189.54(149) (P) উত্তয নÿত্র, স্বাধীনতা মদফ ১৯৯০, যাজাী।
189.54(150) (S) নফীন ফযণ, ১৯৯০, া ভখদুভ ভামফদযার, যাজাী।
189.54(151) ভাধযমভক  উচ্চ ভাধযমভক মÿাা জফাডয, যাজাী।
189.54(152) (P) চািঁদভুখ, ২০০০, মফরী ুান মরু (ম্পা.), যাজাী।
189.54(153) (P) ধ্রম্নফ, ২০০২, ১৪৪ ীদুরস্না করা বফন, যাজাী মফশ্বমফদযার, যাজাী।
189.54(154) (P) চাকযী, মিতী াংখযা ২০০০, মিভ/৮২, জয-ই-ফাাংরা র, যাজাী মফশ্বমফদযার,
যাজাী।
189.54(155) (P) জকৌমলক, মিতীম াংখযা ১৯৮০, ফাাংরা গসফলণা াংদ, ফাাংরা মফবাগ, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.54(156) ছড়া াসঠয আয  মফসল আফৃমত্ত অনুিান, ১৯৮৩, যমফফাযী ামতয াংদ, যাজাী।
189.54(157) ২৫তভ ফলযূমতয অনুন্ধ্ানী, ২০০৩, যাজাী, অনুন্ধ্ানী মফজ্ঞান াংগঠন।
189.54(158) (P) াইমনয কমম্পউটায ফামলযকী ২০১০, াইমনয কমম্পউটায, যাজাী।
189.54(159) (P) মচয-উভত্মত ভভ ময, ভান স্বাধীনতা মদফ ২০১০, ধানমমড়, জফাাড়া, যাজাী।
189.54(160) (P) কাসরয াতা, ৬ি ফলয, ৫ভ াংখযা, ২০০২, ামতয ত্রফঠক, যাজাী।
189.54(161) যফীন্দ্র ঙ্গীত জজরা: যাজাী ২২-২৩ শ্রফণ-১৩৯০।
189.54(162) (P) প্রা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৩, যাজাী।
189.54(163) (P) ধাযা, ফলযূমতয াংখযা, ১৪০৪, ামতযধাযা, যাজাী। ৩ াংখযা, ১৪০৬, াংখযা ৪, ২০০০,
৩ াংখযা, ১৯৮৭।
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189.54(164) অযারফাভ ২০০২, জযরস অমপায ক্লাফ, যাজাী।
189.54(165) জটমরসপান গাইড ২০০৬, গণতামন্ত্রক আইনজীমফ মভমত, যাজাী।
189.54(166) এভ. আভজাদ আরী, জবজার জানায অরাংকায, ামতয ত্রফঠক যাজাী, ২০০৪।
189.54(167) জযভ চাল, ফাাংরাসদ জমযকারচায জফাডয, যাজাী, ১৯৮৫।
189.54(168) (P) গাঙামচর কন্ঠ, ২০০৭, ফাঙমচর, যাজাী াখা।
189.54(169) (S) স্মৃমত এরফাভ ২০০৭, গব: রযাফসযটযী াইস্কু র, যাজাী।
189.54(170) (P) ড. ভুিদ আফুর জমরর, জরাকাংস্কৃ মত, জরাক াংস্কৃ মত চচযা জকন্দ্র যাজাী, চতু থয ফলয, ১ভ
াংখযা, ১৪০৫।
189.54(171) ফুজ জযাড, জাতী জাক মদফ াংখযা, ২০০০, ভুি ামতয ভাসফ, যাজাী।
189.54(172) ভাফুফ মমদ্দকীয, যাজাীসত মযটন ম্ভাফনা জমযসটজ, যাজাী, ২০১২।
189.54(173) (P) ূচনা, ১৯৮১, ফাাংরাসদ জরমখকা াংখযা, যাজাী।
189.54(174) (P) প্রজে, ৬ি ফলয, ৫ভ াংখযা, ২০১০, প্রজে প্রকানা, যাজাী।
189.54(175) জীফন জমখাসন জমভন, জরমখকা াংঘ, যাজাী ১৯৯৮।
189.54(176) অাংকায, ১৯৭৮, ২২০, এ.এভ. র, যাজাী মফশ্বমফদযার, যাজাী।
189.54(177) (S) ফাঙরা ামতয ভজমর, ১৯৯০, ফাঙরা ামতয ভজমর, যাজাী কসরজ, যাজাী।
189.54(178) মফজসয প্রতযাফতসনয ঙমতভারা, ২০০৩, কমফতা াংদ, যাজাী। মফজসয স্ত্ত্তমতভারা,
২০০২।
189.54(179) যাজাী াজী মযলদ, যাজাী, ২০০২।
189.54(180) (S) আঞ্জুভান ভুমপদুর ইরাভ, যাজাী াখা, ১৯৯৭।
189.54(181) (P) নফ প্রফা, ১ভ ফলয, ৬ি াংখযা, ১৯৯২, ভামক নফ প্রফা, যাজাী, ৬ি ফলয, ১১তভ াংখযা,
১৯৯৭, ৬ি ফলয, ৭ভ াংখযা, ১৯৯৭, ১ভ ফলয, ৮ভ াংখযা, ১৯৯২, ৪থয ফলয, ৯ভ াংখযা, ১৯৯৫।
189.54(182) যাজাী ফই জভরা, ১৯৯৫, ১৯৯৬, জজরা প্রান, যাজাী।
189.54(183) ফাাংরাসদ গ্রাভ মথসটায, ১৯৯৮, দ্ম ফড়ার মথসটায, মুগূমতয , ২০০৩, ুঠিা মথসটায।
189.54(184) (P) অমনফযান, ১৯৯৩, অমনফযান ামতয জগািী, যাজাী, ১৯৯৬।
189.54(185) (P) উজান, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৩, যাজাী।
189.54(186) এক নজসয যাজাী াভামজক ফন মফবাগ, ফন অমধদপ্তয, যাজাী াভামজক ফন মফবাগ, ২০০২।
189.54(187) কমফয এয গল্প খাফাফা, জিঁচা প্রকায।
189.54(188) যাগ, মশু একাসডভী, যাজাী, ১৯৯০।
189.54(189) অনুন্ধ্ানী, ২১ ফলয, ৭ভ াংখযা, ১৯৯৯, যাজাী, অনুন্ধ্ানী মফজ্ঞান াংগঠন।
189.54(190) (S) প্রথভ কাউমির ২০১০, ফাাংরাসদ উদীচী মল্পী জগািী, যাজাী জজরা াংদ।
189.54(191) যি মনান ২০০২, মফজ ম  ঈদ াংখযা, ৃমষ্ট ামতয মযলদ, যাজাী।
189.54(192) (S) দযন মফজ্ঞান, যাজাী কসরজ ২০০৪, যাজাী।
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189.54(193) (P) মÿাা মচযভত্মন, স্বাধীনতা মদফভারা ১৯৯৭, যাজাী।
189.54(194) (P) াশ্বমতক, ১৪০১, ৩১৬ রমতপ র, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.54(195) ূণযাা, প্রথভ ফলয, তৃ তী, ১৯৭৭, ২৫৬, জজাা র, যাজাী মফশ্বমফদযার, যাজাী।
189.54(196) ভযার, ঞ্চদ প্রঙ্গ, নাসটায, জদফী ার, ১৯৯২।
189.54(197) ভাতাফ উমদ্দন, একাত্তসযয জফানফমন্দ, যাজাী গসফলণা জকন্দ্র, ২০০৮।
189.54(198) জদ্র, মফজ মদফ ২০০০, ফাাংরাসদ ছাত্র ইউমনন, যাজাী, ২০০২।
189.54(199) (P) প্রচ্ছদ, ২ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০১, প্রচ্ছদ নাটযসগািী, যাজাী।
189.54(200) (P) জচতন, ১৯৯৩, যাজাী।
189.54(201) (P) মফজ জকতন, ২০০৫, মফজ জকতন, যাজাী।
189.54(202) চতু সলকান, ফাাংরাসদ জরমখকা াংঘ, যাজাী, ১৯৮৩।
189.54(203) একুসয াংকরন ১৯৯১, ফাঙরা ামতয ভজমর, যাজাী কসরজ।
189.54(204) ১২ আভত্ম: ক্লাফ ক্রীড়া প্রমতসমামগতা, যাজাী ১৯৯৯।
189.54(205) মুফ ভাজ, ২০০৩, জভাািদী পাউসেন, যাজাী।
189.54(206) (P) গণকথা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০১১, যাজাী।
189.54(207) (P) উৎকমরকা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৪, যাজাী কসরমজসট স্কু র।
189.54(208) (S) ীদ স্মৃমত অভয জাক, ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, ফাাংরাসদ ফযাাংক প্রমতিামনক কভাে,
যাজাী। উসেল, ২০০০-২০০১।
189.54(209) (P) যণ, ১৩৮৬, কাজরা, যাজাী।
189.54(210) উজান, ২০০২, যাজাী।
189.54(211) Welieblel, Corexus, 2000, Bangladesh, Students Union Rajshahi Medical College.
189.54(212) জাতী জাক মদফ ২০১০, যাজাী জজরা ফঙ্গফন্ধ্ু মযলদ।
189.54(213) আফৃমত্ত, যাজাী আফৃমত্ত মযলদ, ১৪০০।
189.54(214) ধ্রম্নদী ঐমতসয আনসন্দ, ২০০৪, কনাঙ্গভ, যাজাী।
189.54(215) (P) ক্লাভত্মকার ১৯৮০, যাজাী।
189.54(216) (P) নুুয, উল্কা, াাংস্কৃ মতক াংঘ।
189.54(217) (P) অযমন ১৯৮৬, যাজাী।
189.54(218) (P) আধািঁয জচযা ফজ্র ভামক, যাজাী।
189.54(219) (P) ফণযভূর, ২০০১, যাজাী।
189.54(220) (P) দৃমষ্ট, মফজ মদফ াংখযা, ুঠিা মল্পী  ামতয াংখযা।
189.54(221) (P) দÿÿণ াা, ১৯৮১, যাজাী।
189.54(222) (P) ুপ্রীমত, ১৯৮১, যাজাী।
189.54(223) (P) করকাকমর ১৯৯৭, যাজাী।
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189.54(224) (P) যমিভ থ ১৯৮৫, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, উদ্দীভান ামতয মযলদ, যাজাী।
189.54(225) (P) জৌযব, ২ াংখযা, ১৯৯৬, যাজাী।
189.54(226) (P) ভৃমত্তকা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৩, যাজাী।
189.54(227) (P) ব্দাফরী, ২ াংকরন, ১৯৮৪, প্রাভত্ম াথা, যাজাী।
189.54(228) (P) গল্প কল্প, ২০০২, যাজাী।
189.54(229) (P) উদফতয ন, ১৯৮৯, যাজাী।
189.54(230) মল্পাশ্রভ, রমরতকরা একাসডভী, যাজাী।
189.54(231) রারসভাযণ াযাজীফন জবাযসক ডাসক, ১৪০৪, যাজাী মম্বমরত াংস্কৃ মতক মযলদ।
189.54(232) জগৌযসফয ১৮০ ফছয, ১৮২৮-২০০৮, যাজাী, কসরমজসট স্কু র ২০০৯।
189.54(233) অমবসলক, ২০০৬, ুররনা ামতয মযলদ, যাজাী।
189.54(234) অভত্ম: মাতী ক্রীড়া প্রমতসমামগতা, ১৯৯৩, ডক্টয ক্লাফ যামচভা।
189.54(235) গমণত উৎফ ২০০৫, প্রথভ আসরা, ফন্ধ্ুবা, যাজাী।
189.54(236) ৫০ ফছয ূমতয উৎফ, জজরা মযলদ মভরনাতন, ৫০ ফছয ূমতয উৎফ উদমান মযলদ,
যাজাী।
189.54(237) (S) ফাাংরাসদ জযরথ মিভাঞ্চর আভত্ম: মফবাগী বমরফর প্রমতসমামগতা ২০০০, আঞ্চমরক ক্রীড়া
মযলদ, যাজাী।
189.54(238) মকউট, ১৯৯৬, যাজাী ামতয মযলদ।
189.54(239) ামতয সিরন ২০০১, ুঠিা ামতয মযলদ।
189.54(240) যাজাী কসরমজসট স্কু র, যাজাী াঠ ............, ২০০৪।
189.54(241) বমফতফয, সচতন নাগমযক কমভটি, যাজাী ভানগয।
189.54(242) ভাফুফ মমদ্দকী, আসজয কথা, জমযসটজ, যাজাী।
189.54(243) (P) জকাভর গাোয, ১ভ াংখযা, ২০০৭, াাংস্কৃ মতক াংগঠন, যাজাী।
189.54(244) (P) উত্তয জনদ, ১ভ ফলয, ৭ভ াংখযা, ১৯৯২, যাজাী, ১ভ ফলয, ৬ি াংখযা, ১৯৯৯।
189.54(245) জভান-মজাংকানী, াাড়ী ছাত্র মযলদ, যাজাী ভানগয াখা, আঞ্জমর, ১ভ প্রকা, ১৯৯৫, ২
প্রকা, ছেছাড়া ামতয মযলদ, যাজাী।
189.54(246) অঞ্জমর, ছেছাড়া ামতয মযলদ, ১ভ প্রকা, ১৯৯৫।
189.54(247) (P) অনাভত্ম, ামতয আড্ডায প্রকানা, যাজাী।
189.54(248) জাতী কাফয ফযণী মাযা, প্রাফণ পাউসেন, যাজাী।
189.54(249) প্রসক্টা  একাসডমভক কযাসরোয ২০০৯-১০, মনউ গব: মডগ্রী কসরজ, যাজাী।
189.54(250) আরনা, ১৯৮৩, মদা ামতয  াাংস্কৃ মতক জগািী, যাজাী।
189.54(251) কৃ ষ্ণচূ ড়া, যাজাী।
189.54(252) (S) তফলয ূমতয , ২০১২, জামভযা কাযী প্রাথমভক মফদযার, যাজাী।
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189.54(253) (P) উত্তয অসেলা, যাজাী।
189.54(254) (P) উচ্ছা, ২ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮০, যাজাী, ২ ফলয, ২ াংখযা, মডসম্বয, ১৯৮০।
189.54(255) (S) যাজাী ডাাসফটিক এসামসন ২০১২, ২৫তভ ফামলযক, াধাযণ বা, ২০১১।
189.54(256) স্বাধীনতাসত্তায যাজাী, জভা: জভাখসরুয যভান, যাজাী।
189.54(257) (S) যাজাী যÿাা াংগ্রাভ মযলদ, যাজাী উেন: চাই ভমেত নাগমযক উসদযাগ ীলযক াংরা
২০০৮, ২০০৩।
189.54(258) য যÿাা প্রকল্প াংযÿণ প্রকল্প ফাত্মফান াংগ্রাভ মযলদ, ২০০০।
189.54(259) (S) যাজাী ১৯৯০, ছমফকথন, ১৯৯১, যাজাী।
189.54(260) ভান মফজ মদফ স্মযসণ, গুনীজন াংফধযনা, মনক্কন নৃতয মল্পীসগািী, যাজাী।
189.54(261) ূসমযাদ, মফজ মদফ ২০১১  জজরতযা মদফ স্মযসণ, জভসট্টামরটন জপ্র, ক্লাফ, যাজাী।
189.54(262) পু সরয কমর, ঈদ াংখযা, মফযর ামতয াাংস্কৃ মতক জগািী, যাজাী।
189.54(263) ফণযারী মদনগুমর, ২০০৪, উমিদ মফজ্ঞান মফবাগ, যাজাী কসরজ, যাজাী।
189.54(264) অভয একু াংকরন ফাাংরা ১৪০১ ার, স্মৃমত অভস্নান, জানাযতযী মনসকতন, যাজাী।
189.54(265) (S) দূগযাুজায মফসল স্মযমণকা, ২০১১, যাজাী।
189.54(266) Visit: Director General of Health Services 2005, Rajshahi Medical College Hospital.
189.54(267) (R) Internship Report or Rajshahi JRB an Community Development Project, Sociology and
Social Work University of Rajshahi.

189.54(268) ফাসজট, যাজাী মটিকসযাসযন, যাজাী ২০০৪, ২০০০-২০০১।
189.54(269) (M) যাজাী মটি কসরজ ১৯৭২-৭৪।
189.54(270) (S) দ্মা - ৪, ফৃত্তয যাজাী জজরা মভমত ভাংভনমাং, ১৯৯৭-৯৮।
189.54(271) (M) যাজাী যকাযী ম.এন. ফামরকা মফদযার ১৯৮৫, ১৯৯১, ২০০০, ২০০৭।
189.54(272) ৪থয আভত্মজযামতক মশু চরমচত্র উৎফ, যাজাী ২০১১, মচরসড্রন’ মপল্ম জাাইটি, যাজাী।
189.54(273) (M) যাজাী জবারানাথ মফসশ্বশ্বয মন্দু একাসডভী, ১৩৮৪, ১৩৯৩-১৩৯৬, ১৩৯৭-১৪০০, ২০০৯,
১৪১২-১৪১৮, ১৩৭৬-১৩৮২।
189.54(274) (M) জরাকনাথ উচ্চ মফদযার, যাজাী ১৯৯৬, ১৯৮৯।
189.54(275) (M) জসরনাফাদ যকাযী উচ্চ ফামরকা মফদযার, যাজাী ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৯-৮০,
২০১০।
189.54(276) (M) গব: রযাফসযটযী াইস্কু র, যাজাী, ২০০৭, ২০০০, উসেল, ১৯৯৫, ১৯৯২, ১৯৯৪, ২০০৯।
189.54(277) (M) যাজাী কসরমজসট স্কু র, যাজাী াঠ মযকল্পনা, ১৯৯৯, ২০০৫, ১৯৯৭, াঠ মযকল্পনা
১৯৯৭, াঠ মযকল্পনা২০০৬, ১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০০, ১৯৯৭, ১৯৯০, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৭৫-৭৬,
স্মযমণকা, ২০০৯।
189.54(278) যাজাী ডাাসফটিক এসামসন, ২০১১, ২৪তভ ফামলযক াধাযণ বা, ২০১২।
189.54(279) যাজাী মফশ্বমফদযারম জপ্র ক্লাফ, জগৌযসফয ২৬ ফছয।
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189.54(280) (S) জগাদাগাড়ী কসরজ, যাজাী, যজতজভত্মী ১৯৮৪-২০০৯, ২০০৫।
189.54(281) যাজাী জজরা দাফা জখসরাাড় মভমত া, ১৯৯৪, ১৯৯৯।
189.54(282) যাজাী ক্রীড়া  াাংস্কৃ মতক াংঘ, প্রথভ মপচায ূময, ১৯৮৫, ১৯৯৪।
189.54(283) যাজাী জটমন টু নযাসভন্ট, যাজাী ১৯৯০, ১৯৮৮, ১৯৯৬, ১৯৯৯।
189.54(284) ২ ফীয জশ্রষ্ট কযাসেন ভমউমদ্দন জাাঙ্গীয স্মৃমত মক্রসকট টূ ণযাসভন্ট ১৯৯৭, যাজাী।
189.54(285) (S) মিমরত যকাযী কভযচাযী, যাজাী জনতা, ক্রীড়া প্রমতসমামগতা, ১৯৯৩।
189.54(286) ফাাংরাসদ ডাক মফবাগ উত্তযাঞ্চর, যাজাী ১৬তভ আঞ্চমরক ক্রীড়া প্রমতসমামগতা ১৯৯৮।
189.54(287) যাজাী জযাটাযী ক্লাফ, ২০০২, ফসযন্দ্র াখা।
189.54(288) ফাাংরাসদ কভযচাযী করযাণ জফাডয, যাজাী, ১৬তভ মফবাগী ফামলযক ক্রীড়া প্রমতসমামগতা মভক্স-এ
াইড মক প্রমতসমামগতা ২০০২, ত্রফকার াংঘ, যাজাী, ১৯৯৬।
189.54(289) ১০ভ মভন্টু স্মৃমত জভয কা মভক্স-এ াইড মক প্রমতসমামগতা ২০০২, ত্রফকার াংঘ, যাজাী,
১৯৯৬।
189.54(290) আসনাাযা - পামভ স্মৃমত জৌযবা জগাল্ডকা মক্রসকট টু ণযাসভন্ট ২০০৩, জগাদাগাড়ী জৌযবা।
189.54(291) মফদুযৎ উেন জফাডয ক্রীড়া  াাংস্কৃ মতক মযলদ, যাজাী, ১৩তভ আভত্ম: অমপ পু টফর
প্রমতসমামগতা, ২০০২-২০০৩।
189.54(292) জজরা-ক্রীড়া াংঘ, যাজাী, স্বাধীনতা মদফ পু টফর টু নযাসভন্ট ২০০৫, ২০০৪, ১৯৯৮, ২০১০,
২০০৬।
189.54(293) ভদযন, ২০১২, সচতন নাগমযক কমভটি (নাক), যাজাী ভানগয।
189.54(294) (S) ফাুসদফুয উচ্চ মফদযার, ৬০ ফলযূমতয উরÿÿ ছাত্র-মÿক ুমনভযরনী উৎফ ১৯৮৯,
২০০৭।
189.54(295) (S) মমযজুয ভাধযমভক মফদযার, যাজাী যজতজভত্মী উদমান ২০০৭।
189.54(296) গুরসগাপু য ফামরকা উচ্চ মফদযার  ভামফদযার, প্রমতিায ৪০ ফছয ূমতয উৎফ ২০১১।
189.54(297) (M) যাজাী মফশ্বমফদযার স্কু র, যাজাী ২০০৬, ২০০০, ১৯৯০।
189.54(298) (M) যাজাী যকাযী ভমরা কসরজ, ১৯৯৯, ১৯৯২, ২০০০, ১৯৯৫-১৯৯৬, ১৯৯৩, ১৯৭০-৭১,
১৯৮২-৮৩, ১৯৮৭-৮৮, ১৯৯১-৯২, ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৬-৭৭।
189.54(299) (M) যাজাী যকাযী মটি কসরজ অন, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ১৯৬৯-৭০, ১৯৬৮-৬৯,
১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৪-৬৫, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৭১-৭২, অমনন্দয, ২০০৪,
উসদযাগ ১৯৯৪-৯৫।
189.54(300) (M) যাজাী মফশ্বমফদযারম কসরজ, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯১, ১৯৫৫, ১৯৫১-৫২, ১৩৬৪, ১৯৫২-৫৩,
১৯৫৬, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৯২, ১৯৮৪-৮৬, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ১৯৮৮-৮৯, ২০০০, প্রসক্টা
২০০৮-২০০৯, ২০০৭-২০০৮, ২০০৯-১০, অসক্টাা ২০০৪, প্রামণমফদযা মফবাগ, ১৯৯৩-৯৪,
মÿাাভ্রভণ ২০০৮, ইরাসভয ইমতা  াংস্কৃ মত মফবাগ, ১৯৮৮, জচতনা ২০০৭-২০০৮, ........
২০০৪-২০০৫ উমিদ মফজ্ঞান মফবাগ, ১৯৮৯, প্রসক্টা ২০০৬-২০০৭, ........ উমিদ মফজ্ঞান মফবাগ,
২০০৪-২০০৫।
189.54(301) (P) ডাহুক, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ১৯৯৩, নাসটায মভমত, যাজাী কসরজ।
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189.54(302) জতু -ফন্ধ্ন, নগািঁ জজরা মভমত, যাজাী প্রসকৌর  প্রমুমি মফশ্বমফদযার।
189.54(303) যাজাী কযাসডট কসরজ, আভত্ম: াউজ ফামলযক ক্রীড়া প্রমতসমামগতা, ২০১১।
189.54(304) যাজাী মফবাগী ফইসভরা, ২০১১।
189.54(305) (P) প্রমতিন্ধ্ী প্রথভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮৭, ন্ধ্যা ামতয আয, যাজাী।
189.54(306) জভাািদ আব্দুর কমযভ, ালাসনয কাো, যাজাী।
189.54(307) (P) জরাক াংস্কৃ মত, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৪০২, জরাক াংস্কৃ মত চচযা জকন্দ্র, যাজাী।
189.54(308) অযমন, ১৯৮৬, যাজাী।
189.54(309) যণাঙ্গন, একাত্তয, ১৯৮৬, ভুমিমুসে যাজাী গসফলণা জকন্দ্র, ১৯৮১।
189.54(310) ডক্টয এসামসন অফ ফাাংরাসদ (ডযাসফ) যাজাী মফবাগী সিরন ২০০২।
189.54(311) (S) Sovenir Intercety meet: 2003-2004, Host Club: Rotary Club of Padma, Rajshahi.
189.54(312) (R) ফামলযক প্রমতসফদন ২০০৮-২০০৯, ফাাংরাসদ মফজ্ঞান  মল্প গসফলণাগায যাজাী ফাাংরাসদ।
189.54(313) (S) ফমযাগত কযাসডট াফ-ইনসক্টয, ১৯৯৭, ুমর একাসভভী াযদা, ২০১০, ২০০৩, প্রদী .....
১৯৯৯।
189.54(314) (S) স্বাধীনতায মতন দক ২০০১, জফাভমযক প্রান  ফাাংরাসদ জনাফামনী, যাজাী।
189.54(315) ত্রদমনক ফাতয া, ঈদ  ফলযূমতয াংখযা, ১৯৯৭, যাজাী।
189.54(316) (M) মসযাইর যকাময উচ্চ মফদযার, যাজাী, ১৯৯৬, ১৯৮৪, ২০০২, ২০০৭, চমরস্ন ফছয
ূমতয ২০০৬।
189.54(317) (P) ঈদ াংখযা কানন, যাণী ফাজায জাসভ ভমজদ াঠাগাসযয ভুখত্র, ৩ ফলয, ১৯৯৪।
189.54(318) (P) আর-দাাদ, প্রথভ ফলয, মিতী াংখযা, াার ১৩৯৬ ম., যাজাী।
189.54(319) ইকযা, ৪৭তভ ফযাচ ইরাভ মÿাা  ফযফস্থানা, উচ্চ ভাধযমভক মÿক প্রমÿণ ইনমিটিউট,
যাজাী, ২০১১।
189.54(320) Dr. Prodip Kumar Saha, Division Commissioner in Rajshahi: His Roled Functions, Rajshahi:
2003.

189.54(321) এ.এভ. আব্দুর রমতপ, ঐমতযফাী যাজাী কসরজ  যাজাী মটি কসরজ, যাজাী: যাজাী
এসামসন, ২০১২।
189.54(322) যাজাী মরসটকমনক ইনমিটিউট ১৯৮৬-৮৭, ২০০২।
189.54(323) (M) টিচায জেমনাং কসরজ, যাজাী, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯৮-২০০৩, ২০০৫-২০০৭,
২০০৯-২০১০।
189.54(324) জাতী ফীজ জঘালণা ১৪১১, ফাযমক।
189.54(325) (S) জফযকাযী কসরজ মÿক-কভযচাযী করযাণ মভমত, যাজাী জজরা, ২০০৩।
189.54(326) (S) , ভান াভত্মার হুর ১৫২তভ ফলযূমতয জাতী উদমান কমভটি, ২০০৭।
189.54(327) (S) দ্মা-ামযজাত ২০০০, দ্মা, ামযজাত করযাণ মভমত, যাজাী।
189.54(328) (S) ভারটি জাার অগযানাইসজন, মযইর, যাজাী, ১৯৯৬।
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189.54(329) (S) যাজাী আভত্মজযামতক জশ্রাতা াংঘ, সিরন  প্রদযনী, ১৯৯৪।
189.54(330) (S) অমতক্রভ, ১৯৯৩, যাজাী মটি জপ্র ক্লাফ।
189.54(331) (S) যাজাী জজরা িাউট, তৃ তী, যাজাী জজরা স্কাউট ভাসফ ১৯৯৭, ১৯৯৮, ২০০০।
189.54(332) (S) যাজাী মভমত, ঢাকা ১৯৮৬, ২০০৮, ২০১১।
189.54(333) (S) যাজাী মÿাা  ফমণক মভমত ১৯৮৪।
189.54(334) (S) ত্রদমনক জানারী াংফাদ, দক ূমতয , ২০০৪।
189.54(335) কাকনাট উেুি াঠাগায, ফসযন্দ্র ুনমভরনী, ২০০২।
189.54(336) (P) ত্রত্রভামক ফনরতা, ১ভ ফলয, াংখযা ৩, ১৯৯২, ঋদী মÿাা ামতয মত্রকা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা,
১৯৯১, ফলয ১, াংখযা ৫, জুন ১৯৯২, ফলয ১, াংখযা ৪, ১৯৯৩, লয ১০, াংখযা ১, ২০০১, ১ভ ফলয, ৩
াংখযা ১৯৯১, ফলয ৭, াংখযা ১, ১৯৯৮, ফলয ৪, াংখযা ২, ১৯৯৫, ফলয ৩, াংখযা ২, ১৯৯৪, ২ ফলয,
াংখযা ১ ভাচয-জভ ১৯৯৩।
189.54(337) ভীÿণ, যাজাী ামতয মযলদ, ফলয ৪থয, ৬ি াংখযা, ২০০৬, মিতী ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৩,
মিতী ফলয, মিতী াংখযা, ২০০২, প্রথভ ফলয, ৬ি াংখযা, ২০০১, প্রথভ ফলয, অষ্টভ াংখযা, ২০০১,
প্রথভ ফলয, দযভ াংখযা, ২০০১।
189.54(338) অভত্মযা, যাজাী।
189.54(339) Md. Mostaque Shahinur Rahman, Economic Analysis of Deep Tubewells Under Arind
Integrated Area Development Project in An Area of Rajshahgi District, 1994.

189.54(340) (P) উৎজ্জমভ াংখযা ০৪, ২০০৭, যাজাী, াংখযা ১, ২০০৬।
189.54(341) (R) Barind Integrated Area Development Project Phase 11, 1992.
189.54(342) অঙ্কুয, ঈদ  মফজ াংখযা ২০০০, ২০০১, অসেলা ইনপযসভন পয কমভউমনটি জডবরসভন্ট,
২০০২, পু রকুমড় আয, যাজাী ভানগয।
189.54(343) (S) ভুমিসমাো  ীদ মযফায িাননা স্মযণীকা ২০০৭, মরভামড়া ইউমনন মযলদ, ুঠিা,
যাজাী।
189.54(344) একুসয একু ২০০০, জভসট্টামরটন জপ্রক্লাফ, যাজাী। কম ৬
189.54(345) (P) ভয, ১ভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ২০০৩, জই, ফাাংরাসদ রÿাীুয, যাজাী।
189.54(346) হৃদস একু, ২০০২, প্তমল,র্ কামদযগঞ্জ, যাজাী।
189.54(347) ভান স্বাধীনতা মদফ তাসনায মভমতয শ্রোঞ্জরী ২০০১, তাসনায মভমত, যাজাী।
189.54(348) যণাঙ্গন একাত্তয, ভুমিমুসে যাজাী গসফলণা জকন্দ্র, ১৯৮৬। কম ৫
189.54(349) প্রতীÿাা, প্রতীÿাা ামতয  াাংস্কৃ মতক াংদ।
189.54(350) (P) ভামক ভঞ্জুলা, ১৯৯৯, ফাাংরাসদস জপাকসরায চচযায গমত প্রকৃ মত, যাজাী, ১৯৯৯-২০০০।
189.54(351) (P) ভদান, ১৯৯৭, ফাাংরাসদ ক্রীড়া জরখক মভমত, যাজাী, ১৯৯৬, ১ভ ফলয, ২ াংখযা,
১৯৯৬, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১ অসক্টাফয, ১৯৯৬।
189.54(352) (S) স্মযমণকা, জজরা প্রাক, যাজাী ১৯৭৭।
189.54(353) যাজাী এযারাইড োসয ুফণয জভত্মী উৎফ ১৯৮০।

D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_33-64)_2014_06_16_17_05_13_663.DOC

103

189.54(354) দীমকা, তৃ তী ফলয, মিতী াংখযা, ভাচয/২০০০, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ২০০০, দীমকা প্রকানা
যাজাী, তৃ তী ফলয, ২ াংখযা, ২০০৫।
189.54(355) অমবসলক, নফীনফযণ  াাংস্কৃ মতক ন্ধ্যা ২০০১, যাজাী িু সডন্ট এসামসন, ঢাকা।
189.54(356) (M) দাকামন্দ মডমগ্র কসরজ ফামলযকী ১৯৮৭।
189.54(357) (P) জানায জদ, প্রথভ ফলয, মিতী াংখযা, ১৯৮১, াপ্তামক যাজাী ফাতয া।
189.54(358) ন্দীন, ২ ফলয, ২ াংখযা, ১৯৯৭, যাজাী।
189.54(359) প্রসক্টা, যাজাী উেন কতৃয ÿ কামজাট, যাজাী।
189.54(360) ডাফরু াান, দ্মা াধাযণ গ্রন্থাগাসযয ১৫ ফছয (স্মাযক গ্রন্থ), দ্মা াধাযণ গ্রন্থাগায, যাজাী
১৯৯২।
189.54(361) প্রফা, প্রমতিা ফামলযকী াংখযা, ১৯৮১, দ্মা াধাযণ গ্রন্থাগায, যাজাী ২৫তভ প্রমতিা ফামলযকী,
২০০২।
189.54(362) যাজাী জভমডসকর কসরজ, ন্ধ্ানী ১৯৮৮, ১৯৮৫, ১৯৯২, অমবসলক, ২০০০, ফামলযকী ১৯৯৮৯৯, অন ২০০০, ২০০২, ইন্টানী মচমকৎক মযলদ ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯০, জকড় ২০০১,
১৯৯৯-২০০০, ২০০৪, ২০০৩, ১৯৯৪।
189.54(363) (S) জকারাসফানা দামখর ভাদ্রাা, অধযত, ফলযূমত উদমান ১৯৯৬।
189.54(364) যাজাী ভানগযী: অতীত  ফতয ভান, Institue of Bangladesh Studies, Rajshahi University
2010. কম ২
189.54(365) (S) ফৃত্তয কুমষ্টা জজরা মভমত, যাজাী স্মাযমণকা, ২০০০। কম ২
189.54(366) (S) ফামলযক াধাযণ বা ২০০৫, যাজাী জজরা মভমত, ঢাকা।
189.54(367) (P) ভারঞ্চ, ১৯৯২, ীদ মদফ াংখযা, যাজাী।
189.54(368) ২১ আভায জচতনা, ১৯৯১, প্তমলয, যাজাী।
189.54(369) উত্তয জনদ ১৯৯১, ীদ মদফ  জাতী াংদ মনফযাচন, যাজাী।
189.54(370) জভৌমরক ১৯৮০, জভৌমরক াাংস্কৃ মতক জগামি।
189.54(371) জচতনায ২১, জচতনা, নাগমযক ামতয  াংস্কৃ মতক চচযা জকন্দ্র, যাজাী।
189.54(372) (P) চামযমদক, ১ভ ফলয, াংখযা ২, ১৯৯৮, চামযমদক মফআইটি, যাজাী।
189.54(373) অমিফীনা, ২০০৩, প্তমলয, যাজাী। কম ৩
189.54(374) স্মৃমত াংকরন ১৯৯৩, ুযা ক্রীড়া  াাংস্কৃ মতক াংঘ, ুযা, যাজাী।
189.54(375) ফসযন্দ্র, ২০০২, তযম্নন জরখক মযলদ, যাজাী। কম ২
189.54(376) (S) ফাাংরাসদ জামভযামথক মযলদ, যাজাী জজরা াখা, যাজাী ২০০০, ২০০২, ১৯৯৮।
189.54(377) ফযাাংকায করযাণ মযলদ, যাজাী জমভনায স্মযমণকা ২০০০, ভে, ১৯৯৮।
189.54(378) (M) উত্তয মদগভত্ম, ফাাংরাসদ ফযাাংক ক্লাফ, যাজাী।
189.54(379) অগ্রণী ফযাাংক অমপায মভমত, যাজাী অঞ্চর, যাজাী অমবসফক, ১৯৯৬।
189.54(380) (S) যাজাী কৃ লক উেন ফযাাংক, ১৯৮৬, ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৭-৯৮।
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189.54(381) ফঙ্গফন্ধ্ু জতু , মফমনসাগ জফাডয, যাজাী মফবাগ, ১৯৯৮।
189.54(382) প্রথভ ভ, ঈদ াংখযা, এপ, টি, মসযাইর, যাজাী।
189.54(383) অাংকুয, অাংকুয জস্বচ্ছাসফী াংঘ, যাজাী।
189.54(384) (R) ভামক প্রমতসফদন ২০০২, (S) ৩ ফলয, ৩ াংখযা।
189.54(385) ত্রদমনক ফাতয া জপ্র কভযচাযী ইউমনন ১৯৮৫, যাজাী।
189.54(386) করভসমাো জভ মদফ ২০০৩, জাতী াাংফামদক াংখযা, যাজাী জজরা াখা, যাজাী।
189.54(387) পন্দন, ইাং িায ক্লাফ, যাণীনগয, যাজাী।
189.54(388) জচতনা, ১৯৯৭, খাদয মফবাগী কভযকতয া-কভযচাযী মভমত, যাজাী।
189.54(389) ফাাংরাসদ ডাক মফবাগ, উত্তযাঞ্চর- যাজাী, ১৯৯৭।
189.54(390) (S) মভঠু আইনুর স্মৃমত মক্রসকট টু ণৃঅসভন্ট ত্রফকার াংঘ, যাজাী, ১৯৯৪।
189.54(391) (S) যাজাী মফবাগী ভুমিসমাো প্রমতমনমধ ভাসফ, ২০০৩।
189.54(392) যিাি কাযাগায ১৯৮৭, ীদ কাভযম্নজ্জাভান স্মৃমত ামতয  াাংস্কৃ মতক মযলদ।
189.54(393) জধমন, জখ পমজরাতু ন জনছা (জফগভ ভমজফ) স্মৃমত াঠাগায, যাজাী, ২০০০।
189.54(394) মযদযন মনসদয মকা, জজরা কাময মনফযাী কমভটি, ন্দীন, যাজাী, ১৯৯৭।
189.54(395) অগ্রণী ফযাাংক, শ্রভস্নীজ ইউমনন, যাজাী অঞ্চর, যাজাী , ২০তভ ফলযূমতয , ১৯৮৬-৮৮।
189.54(396) (S) দক ূমতয স্মযমণকা, ত্রদমনক জানারী াংফাদ।
189.54(397) দূগযাুজা ভে মযলদ, যাজাী।
189.54(398) (S) একুস ৮৯ উদমান কমভটি, জভানুয, যাজাী।
189.54(399) যফীন্দ্রনাথ ঠাকুসযয াধযাততভ জেফামলযকী উরÿÿ, ২০১১, জাতীম যফীন্দ্র ঙ্গীত মিরন
মযলদ, যাজাী।
189.54(400) ূচনা, ১৯৮৬, ফাাংরাসদ জরমখকা াংঘ, যাজাী।
189.54(401) (S) উসজরা কাফ-স্কাউট, দূগযাুয, যাজাী। দূগযাুয উসজরা ১ভ কাফ কযাস্পুযী ২০১১।
189.54(402) (S) জরাক াংস্কৃ মত উৎফ ২০০৪, ফাাংরাসদ জফতায, যাজাী।
189.54(403) মফজ মদফ ১৯৯৯, জযরস মযমক্রসন ক্লাফ, যাজাী।
189.54(404) আনন্দসভরা ১৯৮৪, ফাাংরাসদ মাং একাসডভী, যাজাী।
189.54(405) জননী জেবূ মভ, ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, ভুমিসমাো াাংস্কৃ মতককভাে, যাজাী জনা ইউমনট
১৯৯৭।
189.54(406) অমবসলক ১৯৯৬, পাভযামউটিকযার মযসপ্রসজসন্টটিব এসামসন, যাজাী।
189.54(407) মকসায কুিঁ মড়য জভরা, যাজাী’য তু মর একাসডমভয মচত্র প্রদযনী ১৯৯৭।
189.54(408) শু ম্পদ মফবাগ, যাজাী, শু ম্পদ জভরা  জফা প্তা, ১৯৯৭, ২০০১।
189.54(409) কৃ মল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয, যাজাী কৃ মল জভরা, ১৯৯৭।
189.54(410) আঞ্চমরক ফাতয া াংঘ, জযমড ফাাংরাসদ যাজাী, যজতজভত্মী স্মযমণকা।
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189.54(411) (S) ফাাংরাসদ জকমভি এে ড্রামগি মভমত, যাজাী াখা, ১৯৯৮।
189.54(412) ফাাংরাসদ মডসস্নাভা কৃ মলমফদ মযলদ, যাজাী ১৯৯৯।
189.54(413) (S) জডাসনটা ফস্নাড ক্লাফ ফলযূতী ২০০২।
189.54(414) যাজাী জক্স ১৯৯৫।
189.54(415) খ্রীষ্টান মভন াাতার যাজাী, ১৯৯৯। যজত জভত্মী স্মযমণকা।
189.54(416) স্মযমণকা উ-মযলদ, ত্রফাখী জভরা উদমান কমভটি, যাজাী ত্রফাখী জভরা, ১৩৯২, অমনফযাণ,
১৩৯২, ত্রফাখী জভরা, ১৩৯৫, ১৩৯২, ত্রফাখী াাংস্কৃ মতক াংঘ, ১৯৮১, ১৪০৫, ত্রফাখী ১৪০৪,
ত্রফাখী ১৪০১।
189.54(417) ফনরতা, যাজাী ফৃÿজভরা স্মযমনকা ১৯৯৯, ফন ম্প্রাযণ মফবাগ, যাজাী।
189.54(418) যাজাী জজরা মফজ জভরা, ১৯৯৭,
189.54(419) (S) উদীচী, যাজাী জজরা াংদ, ১৯৯৯।
189.54(420) (S) নযানার াট পাউসেন, যাজাী ১৯৯৪, ২০০৬, ১৯৯৯, ২০০১, ১৯৯১, ১৯৮৬, ১৯৯২,
১৯৯৭, ১৯৮৯।
189.54(421) আমদফাী িু সডন্ট এযাসামসন অফ যাজাী ইউমনবামযটি, ১৯৮৯, ২০০১, ২০০০।
189.54(422) ফাাংরাসদ জজরা  ভানগয াখা ফাাংরাসদ ছাত্র ত্রভত্রী, ১৯৮৯, ১৯৯০।
189.54(423) নমন্দনী ামতয  াঠচক্র, যাজাী াখা, ১৯৯৯, ২০০২, ২০০১, ১৯৯৭।
189.54(424) (R) যাজাী রস্নী মফদুযৎ মভমত, নাটা, যাজাী ফামলযক প্রমতসফদন ২০০৫, ১৯৯৭-৯৮,
১৯৯৯, ১৯৯৬-৯৭, ২০০২।
189.54(425) যাজাী মফশ্বমফদযার াংফাদ ত্র াঠক জপাযাভ, ১৪তভ প্রমতিা ফামলযকী।
189.54(426) যাজাী জজরা অফযপ্রাপ্ত যকাযী কভযচাযী করযাণ মভমত, অক ফাতয া, ২০০০, ২০০২।
189.54(427) (M) যাজাী গব: কভামযার ইনমিটিউট ফামলযকী, ১৯৯৩।
189.54(428) যাজাী াাংস্কৃ মতক াংঘ, যাজাী ৩৫তভ প্রমতিা ফামলযকী, ২০০০।
189.54(429) (R) কামযতা যাজাী অঞ্চর, ফামলযক প্রমতসফদন, ১৯৯৮-৯৯. ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৬৯৭।
189.54(430) (P) ূময অমবÿাা, ফলয ১০, াংখযা ৫, ২০০৪, প্রতযাা জরখক মযলদ, যাজাী।
189.54(431) (R) ভাজ উেন কভয াংখযা, যাজাী, ২০০০।
189.54(432) মরডামযটি জাযার জডসবরসভন্ট অগযানাইসজন ( এএমড) যাজাী, ২ দÿদাতা মিরন
২০০৫, ২০০৬, ২০০৪।
189.54(433) (S) ফৃত্তয কুমভরস্না জনকরযাণ মভমত, যাজাী ভনাভমত, ২০০১।
189.54(434) মডসফটিাং জাাইটি অফ মফআইটি, যাজাী মফতকয উৎফ ১৯৯৯।
189.54(435) ফাাংরাসদ ইনমিটিউট অফ জটকসনারমজ, যাজাী, প্রথভ ভাফতয ন ২০০০, ২০০৩।
189.54(436) স্বমপ্নর, যাজাী প্রসকৌর  প্রমুমি মফশ্বমফদযার, ২০০২।
189.54(437) ত্মাদ আব্দুর আমজজ ফাচ্চু স্মৃমত াংমান াংদ, যাজাী, ২০০০।
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189.54(438) তাসনায মভমত, যাজাী, ২০০১।
189.54(439) মনক্সন নৃতয মল্পী জগািী, যাজাী ভান মফজ মদফ স্মযসণ।
189.54(440) ফাাংরাসদ াডযায এ- জভমনাযী ভাসকয ট এসামসন, যাজাী, াংফধযনা  অমবসলক ১৯৯৯।
189.54(441) জাক জাতী জাক মদফ াংখযা, ২০০০, ীদ মজানুর স্মৃমত াংঘ।
189.54(442) যাজাী মফশ্বমফদযার ক্রীড়া মভমত, যাজাী, ১৯৯০।
189.54(443) যাফফা যাজাী এযাসভচায ফমড মফল্ডায এসামসন, মফসকাযণ মফজ মদফ উরÿÿ ২০০৬।
189.54(444) (M) ফসযন্দ্র, ম.টি.আই., যাজাী ২০০০-২০০১।
189.54(445) স্ফু মরঙ্গ, ৯ভ ফলয, ২০০৮, যাজাী জভমডসকর কসরজ।
189.54(446) যাজাী মটি জপ্র ক্লাফ ‘তন’ ২০০৫, ত্রনসফদা ২০০৭, ১৯৮৫।
189.54(447) Rajshahi, District Sports, Association, 32nd Asian Youth UN Championship 2000.
189.54(448) মনউ গব: মডগ্রী কসরজ, যাজাী, ূচনা, ভান মফজ মদফ াংখযা, ১৯৯৩।
189.54(449) (M) যাজাী ফহুভুখী উচ্চ ফামরকা মফদযার, যাজাী ১৯৯৪।
189.54(450) জটমরসপান মনসদয ীকা ১৯৮৯, যাজাী জটমরসমাগাসমাগ অঞ্চর, ২০১০, জজরা প্রান।
189.54(451) ফাাংরাসদ কভযচাযী করযাণ জফাডয, মফবাগী কামযর, যাজাী, ১৯তভ মফবাগী, ফামলযক ক্রীড়া
প্রমতসমামগতা, ২০০৭।
189.54(452) যাজাী এডসবাসকট ফায এসামসন প্রকা ফামলযকী, ২০০৫।
189.54(453) (S) প্রীমত, উচ্চ ভাধযমভক মÿক প্রমÿণ ইনমিটিটিউট, যাজাী ২০০২।
189.54(454) (P) মনাতযা, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৭ ভামক, মনাতয, এমা ইউমনবামযটি, যাজাী।
189.54(455) (S) স্মযমণকা ২০০০, স্বাস্থয মÿাা ইউমনট, মযচারক ( স্বাস্থয) এয কামযার, যাজাী মফবাগ,
যাজাী।
189.54(456) Mercury মফজ মদফ াংখযা ২০০৪, Northern University.
189.54(457) (M) যাজাী যকাযী ভাদ্রাা যাজাী, ১৯৯৫।
189.54(458) ভাধযমভক স্কু র াটিযমপসকট যীÿাা মযচারনা াংক্রাভত্ম নীমতভারা।
189.54(459) গুযম্নদাুয থানা কাউমিসরয গ্রাভয কিয মযকল্পনায খমতান ১৯৬৫-৬৬।
189.54(460) যাজাী পসটাগ্রামপক জাাইটি, যাজাী মফবাগী প্রথভ যমঙন আসরাকমচত্র প্রমতসমামগতা,
১৯৮৯।
189.54(461) ঐমতয, অসশ্বণা মশু মকসায াংগঠন যাজাী ১৯৯২।
189.54(462) মনফযাচন মফলমক ফুসরটিন ঠিকানা, ২০০২, মভুর মফজ্ঞান ক্লাফ, যাজাী।
189.54(463) ঐশ্বময, স্বাধীনতা মদফ ২০০২, যাজাী।
189.54(464) মদাযী, ভাজসফক ঙ্ঘ, যাজাী, ১৩৫৮।
189.54(465) (P) অযন, আসরাকা মডাযী ামতয, জগািী ফাুসদফুয, যাজাী।
189.54(466) (S) যসর স্কু র অফ ফুখান ভাযার আটয যাজাী, ১৫তভ প্রমতিা ফামলযকী।
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189.54(467) (M) ফসযন্দ্র কথা, ২ অমবসলক ২০১০, ফসযন্দ্র জযাটাযী ক্লাফ।
189.54(468) প্রমতবা, ফাগভাযা, মÿাা উেন মভমত, যাজাী ২০০৩-০৪।
189.54(469) (M) যাজাী কযান্টনসভন্ট জফাডয উচ্চ মফদযার, ২০০৫, ১৯৯৭।
189.54(470) (R) এ.এপ.ম.এ রযাথামযজভ প্রসজক্ট, যাজাী, ১৯৮৪।
189.54(471) Return ’09, Rajshahi.
189.54(472) সচতন, ২ ফলয, ৩ াংখযা, ২২জ জানুাযী, ১৯৯৮, যাজাী।
189.54(473) (S) আভত্মজযামতক প্রধান মদফ ১৯৯৬, ফাাংরাসদ প্রধান মসতলী, াংঘ  জফয মফজ্ঞান প্রমতিান,
যাজাী।
189.54(474) (R) যাজাী মল্প  ফমণক মভমত মযসাটয, ১৯৮১।
189.54(475) (M) ধ্রম্নদী ২০০৩, যদ যকাযী াইরট উচ্চ মফদযার।
189.54(476) দুজয, আাভী মল্পী জগািী, যাজাী, ৩১তভ স্বাধীনাত মদফ।
189.54(477) জজরা ভূরযান ভীÿাা ভে কমভটি, যাজাী, ৬ি জশ্রণী, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮।
189.54(478) যাজাী যÿাা াংগ্রাভ মযলদ, যাজাী জচ প্রকসল্পয ফাত্মাফান চাই।
189.54(479) যাজাী জপ্র ভামরক মভমত যজত জভত্মী ১৯৯৯, যাজাী, ১৯৮৩।
189.54(480) Bangladesh Association for the Advancement of Science (BAAS), Rajshahi, Local Chapter,
1999.

189.54(481) ফাাংরাসদ গ্রম্ন মথসটায জপডাসযান  যাজাী মটি কসযাসযন, জভয নাসটযাৎফ ২০১১।
189.54(482) (R) যাজাী এডসবাসকট ফায এসামসন ১৯৯৪, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৭-৯৮।
189.54(483) জফাাংরা াাংস্কৃ মতক ঐকযসজাট, যাজাী স্বাধীনতা ১৯৯৬।
189.54(484) স্বাধীনতাসত্তায যাজাী, যাজাী।
189.54(485) আসফদন, ভুমরভ নাযী করযাণ াংখযা, যাজাী জজরা াখা, ১৯৯১।
189.54(486) (S) জভায তাকা, আঞ্চমরক াাংফামদক াংস্থা, যাজাী।
189.54(487) জদসয কভী, ১৯৯৮, স্বাধীনতা  মফজ মদফ উদমান কমভটি ১৮নাং াডয যাজাী ভানগয,
যাজাী।
189.54(488) ফাসয কময আফান মফজ মদফ ২০১০, প্রতীÿাা মল্প  াাংস্কৃ মতক াংদ, যাজাী।
189.54(489) (S) ভান স্বাধীনতা মদফ উদমান ২০০৯, কািঁকন াট, জৌযবা।
189.54(490) (P) অত্মপ্রকা, ১ভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ১৯৯৮, যাজাী।
189.54(491) করযাণ, একটি ৃজনীর াাংস্কৃ মতক াংঘ, যাজাী, মফজসয ২৫ ফছয, ১৯৯৬।
189.54(492) (S) জযরস মযমক্রসন ক্লাফ, ফাাংরাসদ জযরস, যাজাী, মফজ মদফ, ১৯৯৯।
189.54(493) তযম্নন, স্বাধীনতা মদফ াংখযা, ১৯৯৬, জাতী তযম্নন াটিয, যাজাী জজরা।
189.54(494) যাজাী জচম্বায ফাতয া, ২০০৫, যাজাী জচম্বায অফ কভায এ- ইোমি।
189.54(495) (S) যাজাী যাইসপর ক্লাফ, যাজাী ১৪তভ ইিানয াউমজাং আভত্ম:ক্লাফ ূযটিাং প্রমতসমামগতা,
২০০৮।
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189.54(496) (S) যাজাী ফনাই জাাইটি, ১০ভ ফামলযক ফনাই প্রদযনী, ২০০৯।
189.54(497) (R) যাজাী মফবাগী কভযারা ২০০৩, ভাজ জফা অমধদপ্তয, যাজাী জজরায েী
ভাতৃ সকসন্দ্রয প্রমতসফদন।
189.54(498) যাজাী জজরা মযলদ কামযার, যাজাী; যাজাী জজরা মযলদ ২০০৩-০৪ অথয ফছসযয .....
189.54(499) (S) মফমএআইআয আঞ্চমরক মফজ্ঞান জভরা ২০০৯, ফাাংরাসদ মফজ্ঞান  মল্প গসফলণাগায,
যাজাী।
189.54(500) যাজাী জরকক মযলদ, অমিআয যাভর মামাফয কমফ  কথামল্পী আফুফকয মমদ্দক াংফধযনা
স্মাযক ফয।
189.54(501) (S) যাজাী জবারানাথ মফসশ্বশ্বয মন্দু একাসডভী, জগৌযফ  ঐমতসযয ১১১ ফছয ২০০৯।
189.54(502) প্রতীÿাা, প্রতীÿাা ামতয  াাংস্কৃ মতক াংদ।
189.54(503) ম্প্রীমত তথা াভামজক মফজ্ঞান, ৩১তভ ফযাচ, ম.ম.মড. জেমনাং।
189.54(504) (S) স্মযমণকা ২০০০, স্বাস্থয মÿাা ইউমনট, মযচারক (স্বাস্থয) এয কামযার, যাজাী মফবাগ।
189.54(505) প্রচ্ছদ, জভৌখাড়া জাতী মুফ াংস্কৃ মত, ১৯৮৯, যাজাী।
189.54(506) মডসফটিাং জাাইটি অফ মফআইটি, যাজাী মফতকয উৎফ ১৯৯১।
189.54(507) (P) অেীকা, ২০০১, যাজাী ামতয মযলদ, ২০০৪, ১৯৯৮, ২০০২।
189.54(508) (P) নফপ্রফা, তৃ তী ফলয, ১২ াংখযা ১৯৭৭, ভামক ামতয াাংস্কৃ মতক মত্রকা।
189.54(509) (M) অমিসকান, যাজাী জপ্র ক্লাফ ১৯৮৪।
189.54(510) যাজাী ভানগয ুমরল অধযাসদ ১৯৯২।
189.54(511) জচতনা, ১৪০০, যাজাী।
189.54(512) ফন্ধ্ন, ুমযপ্রম্নসডি জাাইটি, যাজাী, ২০০৪।
189.54(513) একতাযা, মুগাভত্ময ন্ধ্ন ভাসফ, যাজাী, ২০০৯।
189.54(514) (S) ত্রফারী জভরা যাজাী, ১৯৯১।
189.54(515) ভানুসলয স্বপ্ন ভত ামতয কযম্নক জাগ্রত প্রমতটি ভানফমচত্ত বসয াক ামতয ১৯৯০।
189.54(516) ভৎ অমধদপ্তয যাজাী মফবাগ ভৎয কল ২০০২।
189.54(517) Upazila Development Profile, 2003, Paba, Rajshahi.
189.54(518) ফাাংরাসদ জযভ জফাডয, যাজাী, ফাাংরাসদ জযভ মসল্পয উেন জমভনায ১৯৯২।
189.54(519) ÿফাতয া, যাজাী।
189.54(520) মদযীসকাা, ীমর ুটি, ১৯৯৯, জাতী আমদফাী মযলদ, জকন্দ্রী কমভটি, যাজাী।
189.54(521) যাজাী িু সডন্ট এসামসন, ঢাকা ২০০১।
189.54(522) ু-ররনা, ১ভ ফলয, তৃ তী াংখযা, ১৯৯৯, ুজরা ইরাভ, যাজাী।
189.54(523) (S) উত্তয ফাংগ উেন মযলদ, ঢাকা ১৯৯১।
189.54(524) (S) গাইড কাঠ জযর জষ্টন মনফযাী মযলদ, ১৯৮৯, যাজাী।
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189.54(525) নীরকন্ঠ, ফাা াধাযণ গ্রন্থাগায, যাজাী।
189.54(526) প্রথভা, ১৯৯৭, জগাসল্ডন ভানাইন ক্লাফ, যাজাী।
189.54(527) নাই ফাতয া, ২০০২। ত্রদমনক জানাযসদ।
189.54(528) 14th Installation Ceremony 2003-04, Rajshahi Zoons Club.
189.54(529) (P) ভামক দ্মায কন্ঠ, ১ভ ফলয, াংখযা ০১, ২০০৩, অসেলা ইনপযসভন পয কমভউমনটি
জডবরসভন্ট, যাজাী।
189.54(530) Padma, 2001-2002, Ratary Club of Padma Rajshahi.
189.54(531) ভামক প্রমতসফদন, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০০, যাজাী।
189.54(532) মফসস্ফাযণ, মফজ মদফসয মফসল প্রকানা, ২০০৬, যাজাী
এসামসন, যাফফা, যাজাী।

এযাসভচায ফমড মফল্ডায

189.54(533) (P) নতু ন ইতযামদ, ২ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৮, জদাা জীমফনী, যাজাী।
189.54(534) (P) ত্রফ, ২ ফলয, ২ াংখযা, ২০০৩, এযাসামসন পয কভুযমনটি জডসবরসভন্ট এমমড,
যাজাী।
189.54(535) (P) ভয, প্রথভ ফলয, প্রথভ াংখযা, ২০০৩, জই-ফাাংরাসদ, যাজাী।
189.54(536) লি আঞ্চমরক গাইড, কযাম্প ১৯৮৮, যাজাী অঞ্চর।
189.54(537) ঞ্চদ তাব্দী ফযণ উৎফ কমভটি যাজাী ১৪০১।
189.54(538) ফৃত্তয যাজাী মুফ জযমক্রসন্ট কযা ১৯৯৩, যাজাী।
189.54(539) ভানগয, ৩ াংখযা, ১৯৯৯, যাজাী মটি কসযাসযসনয াংফাদ, ফুসরটিাং।
189.54(540) এভ. আাদুজ্জাভান, ফসযন্দ্র প্রকল্প, জপ্রÿÿত াংরা, জক.এভ. ইউুপ, যাজাী।
189.54(541) মউরী, ২০০৪, াভথয  ভানফতা উেন াংখযা, (াভাউ) যাজাী।
189.54(542) (R) ভাজ উেন কভয াংখযা, ১৯৯৪।
189.54(543) চামযমদক, ফলয ৩, াংখযা ১, ২০০১, যাজাী।
189.54(544) তাযাাম্প তত্ত্বাফধাক জভৌমরক প্রমÿণ, যাজাী।
189.54(545) প্রবয, ফলয ৩, াংখযা ২, যাজাী।
189.54(546) এক মাকার ফযাী ীযাতু েফী (া:) ১৪১১ মজযী উদমান, যাজাী।
189.54(547) জদ ূণযগঠন কভযূচী এয গঠনতন্ত্র, যাজাী।
189.54(548) জভরা ’০৭, যাজাী জচম্বায অফ কভায ৩নাং ইোমি।
189.54(549) ফসযন্দ্র ফহুভুখী উেন কতৃয ÿ যাজাী।
189.54(550) জজরা প্রাথমভক মÿাা অমপ, যাজাী, তথা কথা ফসর।
189.54(551) Senith, 1998, Foreigh Students of Rajshahi.
189.54(552) (P) ভামক ফাগভাযায ফািঁধন, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০০, যাজাী।
189.54(553) (P) ভামক মফশ্বরূ, ৪থয ফলয, অষ্টভ াংখযা, ১৯৯৯, যাজাী।
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189.54(554) (P) ফসযন্দ্র, ঈদ  মফজ মদফ াংখযা, ২০০১, তযম্নণ জরখক মযলদ, যাজাী।
189.54(555) (S) ইমর াভমকী জজর তযা মদফ, ইনমিটিউট পয রাইসব্রযী এ- ইনপযসভন িামডজ (ইমর),
১৯৯৯।
189.54(556) ফমযার মফবাগী মভমত, যাজাী ধানমমড় ২০০১।
189.54(557) াভীভ জাসন ম্পামদত, াযায জঠািঁসট জরাই াতী মুে  ন্ত্রাফাদ মফসযাধী কমফতা,
যাজাী: নদী প্রকা, ২০০৬।
189.54(558) S স্বাধীনতায মতন দক, জফাভমযক প্রান  ফাাংরাসদ জনা ফাীমন, ২০০১, যাজাী। কম ৩
189.54(559) চন্দন আসনাায, গল্পকথা, গল্প  গল্প বাসমযয একটি অধযফামলযকী, ১ভ ফলয, ২ াংখযা, ২০১১।
189.54(560) করাাড়া, জভা: ামভদুর ইরাভ, ‘‘ধািঁনমমড়’’, ৬১/৩, উয, ুযা, যাজাী, ২০১১।
189.54(561) যাজাী উেন কতৃয ÿ।
189.54(562) উদীচী, যাজাী জজরা াংসদয প্রথভ নদ।
189.54(563) ২ আভত্মজযামতক মশু চরমচত্র উৎফ, যাজাী, ২০১০।
189.54(564) ইনমিটিউট পয রাইসভযী এ- ইনপযসভন িামডজ (ইমর) জজর তযা মদফ।
189.54(565) জাতী জাক মদফ, ঙমতভারা।
189.54(566) যাজাী মনউ গবসভন্ট মডমগ্র কসরজ।
189.54(567) জকাভর গান্ধ্যায, ২ াংখযা, াাংস্কৃ মতক াংগঠসনয ামতয ত্র, ২০০৮, যাজাী।
189.54(568) তমকুর ইরাভ ( ম্পা.), যাজাীসত বালা আসন্দারন স্মাযকত্র, যাজাী, আরীগড় রাইসব্রযী,
১৩৯৬।
189.54(569) আখতায ইভাভ, জযাসকা সর মফ ফছয, ঢাকা: আখতায ইভাভ, ১৯৮৬।
189.54(570) (P) জরাকজ ত্র, পজরুর ক (ম্পা.), ফলয: ৩, াংখযা: ৪, ২০০১; মল্প ামতয াংস্কৃ মত  মফসনাদন
ভামক মত্রকা, যাজাী; ফলয: ৮, াংখযা: ৩, ২০০৫; ; ফলয: ৪, াংখযা: ৮, ২০০২; ফলয: ২, াংখযা: ৯১০, জুরাই ২০০০; ফলয: ৩, াংখযা: ৮, জভ ২০০১; ফলয: ৫, াংখযা: ১০, জুরাই ২০০৩; ফলয: ১ভ, াংখযা:
১, ২, ৯, ১৯৯৮-১৯৯৯; ফলয: ৬, াংখযা: ঈদ াংখযা, ২০০৩; ফলয: ৪, াংখযা: ৯, ২০০২; ফলয: ২,
াংখযা: জসেম্বয, ২০১০; ফলয: ১, াংখযা: ৯, ১৯৯৯; ফলয: ৩, াংখযা: ৩, ২০১০; ফলয: ৫, াংখযা: ৮,
২০০৩; ফলয: ৭, াংখযা: জসেম্বয, ২০০৫।
189.54(571) রন/রন াাংস্কৃ মতক াংদ, যাজাী।
189.54(572) Women workers in Industries: A Study of Socio-Economic Conditions of Women workers in
the industries of Rajshahi. Toun, Department of Sociology, Rajshahi University, 1985.
189.54(573) (P) আযফী  জকাযআন প্রচায জকন্দ্র মত্রকা, মিতী ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮৮, যাজাী।
189.54(574) ঐশ্বময, স্বাধীনতা মদফ মফসল াংখযা, ২০০২, যাজাী।
189.54(575) ঞ্চন, ঈদ াংখযা-১, জতভখািঁ ক্রীড়াচসক্রয, যাজাী।
189.54(576) কভর, স্বাধীনতা মদফ াংখযা, ১৯৮১, মজা মযলদ  জস্বচ্ছাসফক াংগঠন, যাজাী।
189.54(577) ভুমি, ভুমিসমাো, সিরন, ১৯৮৭, ফাাংরাসদ ভুমিসমাো াংদ, জযরস মিভাঞ্চর ভুমিসমাো
কভাে, যাজাী।
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189.54(578) (P) প্রী, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৯৯, যাজাী।
189.54(579) (S) জযরস মযমক্রসন ক্লাফ, যাজাী, মফজ মদফ ১৯৯৯।
189.54(580) তাযক ভাচয, ২০১১, উসজরা মযসায জন্টায, জগাদাগাড়ী, যাজাী।
189.54(581) যকাযী াযীমযক মÿাা কসরজ, যাজাী প্রমতসমামগতা, ২০০৭।
189.54(582) (S) ভুমিমুসেয ফাঙরা, ২০০৯, যাজাী।
189.54(583) ফাাংরাসদ ইনমিটিউট অফ জটকসনারমজ, যাজাী, মিতী ভাফতয ন, ২০০৩।
189.54(584) ারুয যকাময প্রাথমভক মফদযার, তয ফলয উদমান, ২০০৫।
189.54(585) (P) আছামনা মভন ফাতয া ৩০ফলয, ৩ াংখযা, ২০০৮, যাজাী।
189.54(586) (S) যাজাী মফবাগী ভুমিসমাো প্রমতমনমধ ভাসফ ২০০৩।
189.54(587) মনতয াামযকামযনী ভসভাযীা কযাফমরক মভন, অভত্মযাযসকাটা, মযুয, ফা, যাজাী, ২০০৮।
189.54(588) ফাাংরাসদ গ্রন্থাগায মভমত, যাজাী মফবাগ  ইমিটিউট কয রাইসব্রযী এে ইনপযসভন
িামডজ ( মর) যাজাী। জাতী গ্রন্থাগায ফলয, ২০০৩, উদমান উরÿÿাম আভত্মজযামতক
জমভনায।
189.54(589) ফসযসন্দ্রয ফামতঘয অগ্রমাত্রায ৩ ফছয, যাজাী মটি কসযাসযন, ২০১১।
189.54(590) যাজাী প্রসকৌর  প্রমুমি মফশ্বমফদযার তৃ তী ভাফতয ন, ২০০৮।
189.54(591) মাাযা জতাভায মফলাইসছ ফু, মুগাভত্ময স্বজন ভাসফ, যাজাী।
189.54(592) (S) যাজাী ভজমর, যাজাী, যাজাীয উেসন কযণী, ১৯৯৪।
189.54(593) (R) যাজাী ায খ্রীষ্টান ভফা স্থান..... মভমত মন: ত্রতইতভ ফামলযক প্রমতসফদন ২০০২-০৩,
২০০০-২০০১ এফাং ২০০১-০৪।
189.54(594) জতাভায ইচ্ছা ূণয জাক, যাজাী ধভয প্রসদ, ১৯৯০, ১৯৯৬, ১৯৯৪, ২০০৭।
189.54(595) চাচয অফ ফাাংরাসদ যাজাী মবনাযী, ুফণয জভত্মী উৎফ।
189.54(596) (R) যাজাী জচম্বায অফ কভায এ- ইন্টামি, যাজাী, ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৩-১৯৯৪, ১৯৯৬২০০২, ২০০৪-২০০৭।
189.54(597) ইভাভ প্রমÿণ একাসডভী, যাজাী, ১৯৯৮, ২০০১-২০০৯।
189.54(598) যাজাী আইনজীমফ মভমত, ১৯৯৯, ১৪০ ফলযূমতয ২০০৪, ১৯৯১, ফামলযকী, ১৯৯৮, নযামযতা
২০১০।
189.54(599) Demogaphic Survey of Rajshahi Town, Department of Sociology, University of Rajshahi,
1980.

189.54(600) নদী, াংখযা ১০, ২০০৯, যাজাী।
189.54(601) জাতী নন্দসকসন্দ্রয আসাজসন, যাজাী মফবাগী কমভনায কামযারসয সমামগতা, যাজাী,
মফবাগী ফইসভরা, ২০১১।
189.54(602) (ড.) তু রীদ ভুত্মাপী, ুযাসনাসই মদসনয কথা, করকাতা: াযম্নর প্রকানী, ২০০৯।
189.54(603) ভাফুফ মমদ্দকী, য যাজাীয আমদফ, ঢাকা: নফযাগ প্রকানী, ২০১৩।
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189.54(604) S স্বণযপ্রবা ত ফলয, তফলয স্মযক গ্রন্থ, ১৯১২-২০১২, ফাাংরাসদ ুমর একাসডভী।
189.54(605) S ভান মফজ মদফ স্মযমণকা, অবু যদ ফাাংরাসদ, ২০১২, াযাাংুয প্রকানী, কতৃয ক প্রকামত,
যাজাী।
189.54(606) M ফামলযকী ২০০০, টিচায জেমনাং কসরজ, যাজাী।
189.54(607) S যি ঋণ-২, ভান মফজ মদফ স্বযসণ জাতী জনতা, মনক্কন ভৃতুয মল্পী জগািী, যাজাী।
189.54(608) যাজাী মফবাগী ফইসভরা-২০১১।
189.54(609) প্রফা, যজত জভত্মী, ২০০২, দ্মা াধাযণ গ্রন্থাগায।
189.54(610) Rajshahi City, City Hall, Rajshahi City Corporation Budget.
189.54(611) নফজাগযসণয সথ জাান, তৃ তী াংখযা ১৯৭০-৭১ ার, মুফজীুয মজো, াই স্কু র ভযাগামজন।
189.54(612) কাজী জভা: জভাত্মামপজুয যভান, যাজাী জমভদাযসদয প্রাাদ-স্থাতয ( ১৭৯৩-১৯৫০) ঢাকা
ফাাংরাসদ এমাটিক জাাইটি আগি, ২০০৯।
189.54(613) LM1456 জখ কাজর ম্পামদত ুময জনানী, ২৬জ ভাচয ৮০, যাজাী।
189.54(614) LM 1457 ত্রদ আফুর াসভ ম্পামদত উত্তযণ (কমফতা াংকরন), যাজাী, ১৩৮৯।
189.54(615) আভানুরস্না আভদ, যাজাী কসরজ তফলয ূমতয উৎফ।
189.54(616) জভা: আব্দুর ভমজদ ভের, ‘কল্পন’ ুঠিা ামতয মযলদ, যাজাী, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০০।
189.54(617) জভা: আুফ জাসন, পরতায ফামনী, রস্নী প্রগমত প্রকল্প, যাজাী, ২০০৬-২০০৭।
189.54(618) অীভ নাথামরউ ক্রু ম্পামদত ফামলযক প্রমতসফদন ২০০৭-২০০৮ কামযতা যাজাী অঞ্চর,
যাজাী, ২০০৮।
189.54(619) যাজাী এসামসন বফন, অরকায জভাড়, যাজাী। ২ কম
189.54(620) P যাাজ জদফাীল মকুক প্রকামত, স্ফু মরঙ্গ, যাজাী জভমডকযার কসরজ যাজাী, ৪থয ফলয, ২
াংখযা।
189.54(621) যাজা জদফাীল মকুক এয স্ফু মরাং&গ, ুস্থ াংস্কৃ মতই জাক বযতা মনভযাসণয ামতায, ৪থয ফলয,
তৃ তী াংখযা, যাজাী জভমডসকর কসরজ, যাজাী।
189.54(622) P মটি জন্টায, জানামদঘী জভাড়, যাজাী।
189.54(623) দীকদা, প্রতযাা, আভত্মজযামতক স্বাÿযতা মদফ উদমান লযদ, ১৯৯৫, যাজাী
189.54(624) SLM 2144 জভা: যমফউর ইরাভ, অনুবফ নতু ন প্রজসেয ামতয াংস্কৃ মত চচযায চাফণযÿÿ, একুস
স্মযসণ ফাাংরা মফবাগ, যাজাী কসরজ, যাজাী, াংখযা ১।
189.54(625) LM 521 ারভান কমফয (ম্পা.), ধাযা, ফলয ২০, াংখযা ৫, ১৪১৯ ফাাং, যাজাী।
189.54(626) ভাটি, ভমনযম্নর ইরাভ, ফাদুমড়া, জামভযা, চাযঘাট, যাজাী, ২ াংখযা, ২ ফলয, ২০১১। ২ কম
189.54(627) য যাজাীয ৯০০ ফছয, ড: াইপু দ্দীন জচৌধুযী, অধযাক, জপাকসরায মফবাগ, যাজাী
মফশ্বমফদযার।
189.54(628) Bangladesh Red Crescent Society, Rajshahi City Unit, Red Crescent Youth Training
Camp 2012, Rajshahi.
189.54(629) ত্রদমনক ইসত্তপাসক প্রকামত ২৮-৩-২০১০, ফাাংরাসদ ুমর একাসডভী, অমবপ্ত কুটি ফামড়সত চরসছ
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ভানফতা  ুাসনয াঠযক্রভ, যাজাী।
189.54(630) াভীভ জাসন (ম্পা.), নদী, কুঠিাড়া, তাসনায, যাজাী, ফলয ৮, াংখযা ৯, ২০০৮।
189.54(631) এএ আব্দুর রমতপ, ঐমতযফাী যাজাী কসরজ  যাজাী মটি কসরজ, যাজাী
এসামসন, যাজাী, ২০১২।
189.54(632) গঠনতন্ত্র, যাজাী মভমত (যাজাী এসামসন), ১৯৮৫।
189.54(633) S প্রমতিায ৪০ ফছয ূমতয উৎফ স্মাযক ত্র, ১৯৭১-২০১১, গুর জগাপু য ফামরকা উচ্চ মফদযার 
ভামফদযার।
189.54(634) S স্মযমণকা ১৯৯৯, নযানার াট পাউসেন, যাজাী াখা, ২০০১, ১৯৯০, ১৯৮৭, ১৯৮৬।
189.54(635) মযসফ বাফনা, ফনযা াংখযা, ১৯৮৮, ফসযন্দ্র মযসফ মভমত।
189.54(636) স্বযমনকা ১৯৯১, যাজাী ভজমর, যাজাী।
189.54(637) ৫০তভ ফযাচ ুফণয ফাাংরা  দাথযমফদযা, উচ্চ ভাধযমভক মÿক প্রমÿণ ইনমিটিউট, যাজাী।
189.54(638) প্রথভ প্রমতিা ফামলযকী জরখক সিরন, ৯৪, যাজাী ামতয মযলদ।
189.54(639) Silsilah, Bulletin, 4-6 vol. 18, April-June, 2004.
189.54(640) ফমণক ফাতয া, যাজাী জচম্বায অফ কভায এ- ইোমষ্ট, ফলয ১, াংখযা ১, ভাচয-জুন, ১৯৯৮, জুরাইজসেম্বয, ১৯৯৮।
189.54(641) স্বনন, ১৯৯৫, যাজাী।
189.54(642) জগারাভ ফাযী (ম্পা.), অঞ্জমর, ছেছাড়া ামতয মত্রকা।
189.54(643) S ৫০ ফছয ূমতয , ২০১২, যাজাী দাযম্নর উরুভ ভাদযাা, যাজাী।
189.54(644) ২১ আভায জচতনা, প্তমলয।
189.54(645) আর জামভা আর ইরামভা, যাজাী।
189.54(646) আভাসদয নগযীসত স্বাগতভ, যাজাী মটি কসযাসযন।
189.54(647) জননী জেবূ মভ, স্বাধীনতা যজতজভত্মী াংকরন, ভুমিমুসেয াাংস্কৃ মতক কভাে, যাজাী জজরা
ইউমনন।
189.54(648) ভাফুফ মমদ্দকী, যাজাীসত মযটন ম্ভাফনা, যাজাী জমযসটজ, যাজাী, ২০১১।
189.54(649) ত্রনসফদয, যাজাী জভসট্টামরটন জপ্রক্লাসফয ফামলযক স্মযমণকা।
189.54(650) Souvenir, Seminar on 1997, BAAS Rajshahi Local Chapter.
189.54(651) গুণীজন াংফধযনা, ১৪০০, যাজাী জরখক মযলদ।
189.54(652) ফামলযক াধাযণ বা ’১০, ২০১১, ইমঞ্জমনায ইনমিটিউন, যাজাী জকন্দ্র, যাজাী।
189.54(653) কভযারা ২০০৯, জমযসটজ, ফাাংরাসদসয ইমতাসয আযকাইব, যাজাী।
189.54(654) জভয নাসটযাৎফ ২০১১, ফাাংরাসদ গ্রম্ন মথসটায জপডাসযান  যাজাী মটি কসযাসযন।
189.54(655) যম্নদ্র, কাহৃা ামতয চসক্রয মফসল প্রকানা।
189.54(656) তীথয ’৭৪, যাজাী কসরমজসট স্কু র।
189.54(657) BRIEFON, Rajshahi Medical College, Hospital, 1999.
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189.54(658) মÿাা ফৃমত্ত  প্রমতিামনক অনুদান প্রদান ২০০২, জজরা মযলদ, যাজাী।
189.54(659) ভানুসলয স্বপ্ন মত ামতয ........ জাগ্রত প্রমতটি ভানফমচত্ত বসয থাক ামতয।
189.54(660) জভা: আব্দুয যীদ খান, যাজাী াধাযণ গ্রন্থাগাসযয াংÿÿপ্ত ইমতা, যাজাী: জজরা প্রাক।
189.54(661) অযমণ, তৃ তী াখা, সিরন, যা.মফ., ১৯৮৬।
189.54(662) মচযমদন জতাভায আকা, যাজাী াাংস্কৃ মতক .......... মযলদ।
189.54(663) অঙ্কুয, ৩৫ ফছয ূমতয স্মযক, পু রকুিঁ মড় আয, যাজাী ভানগয।
189.54(664) S স্মযমণকা ২০০২, ফাাংরাসদ জামভ যামথক মযলদ, যাজাী।
189.54(665) যজতজভত্মী নাসটযাৎফ ২০১০, যাজাী মথসটায।
189.54(666) আনাযম্নর ক আনা এয কম, যাজাী মটি কসযাসযন াডযমবমত্তক জযী প্রমতসফদন ২০১১।
189.54(667) যাজাী মফবাগী ফইসভরা, ২০১১।
189.54(668) ফীয জশ্রি কযাসেন ভমউদ্দীন জাাঙ্গীয স্মৃমত মক্রসকট টু ণযাসভন্ট, ১৯৯৫।
189.54(669) প্রমতসফদন ১৯৯৪, যাজাী এডসবাসকট ফায এসামসন।
189.54(670) মকসায মফমচত্রা, ৭ভ ফলয, নফফলয াংখযা, ২০০০।
189.54(671) ভীÿণ, মিতী ফলয, ১ভ াংখযা, ২০১১।
189.54(672) জদসয উত্তয মিভাঞ্চর মল্প খাসত মফমনসাসগয ম্ভাফনা, জুন, ১৯৯৮।
189.54(673) ফাাংরাসদ কসরজ মÿক মভমত (ফাকম)।
189.54(674) Asian Scholars Forum on Peace, Rajshahi, Bangladesh 2000.
189.54(675) অগ্রদূত, উত্তযফঙ্গ আমদফাী, মুফকরযাণ মভমত।
189.54(676) জরছা, যাজাী।
189.54(677) শুবডাাংগা ইউমনসনয ফাগভাযা, যাজাী।
189.54(678) জভসট্টামথসটায, যাজাী।
189.54(679) ফামরকা জুমনায ভাদ্রাা, যাজাী।
189.54(680) আর-মকভ পাউসেন, ফাাংরাসদ।
189.54(681) তযপ, পু রকুিঁ মড় মফজ্ঞান মত্রকা।
189.54(682) াইভুভ, জখ কাগজ (ম্পা.), যাজাী।
189.54(683) কামযগময প্রমÿণ জকন্দ্র, ুযা, যাজাী, মযমচমত  কামযমফফযণী।
189.54(684) ফাাংরাসদ মÿক মভমত, যাজাী াখা।
189.54(685) ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৫, ভাজ উেন, কভয াংস্থা।
189.54(686) কমর ২০০১, উত্তযফঙ্গ মÿক প্রমÿণ ভামফদযার, যাজাী।
189.54(687) Rajshahi Lions Club Bulletin 1981.
189.54(688) একাদ ফামলযক, ফাাংরাসদ মফজ্ঞান সিরন, যাজাী।
189.54(689) যাজাী মটি কসযাসযন মনফযাচন, ২০০৮।
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189.54(690) জবাসযয কাগজ (অফয), ৫, জসেম্বয, ১৯৯৮।
189.54(691) ফাাংরাসদ কভযচাযী করযাণ জফাডয, যাজাী।
189.54(692) Rajshahi Development Authority, Working Paper on Economy, Investment and
Employment October, 2003.
189.54(693) ভামক দ্মায কন্ঠ, ফলয ১, াংখযা ২, নসবম্বয, ২০০৩।
189.54(694) The Municipal Bye-Laws Town of Rampore Bauleah.
189.54(695) আনাযম্নর ক আনা, যাজাী মটি কসযাসযন াডযমবমত্তক জযী প্রমতসফদন ২০১১, যাজাী।
189.54(696) (R) জভা: জযজাউর কমযভ, যাজাী কসরমজসট স্কু র ফামলযকী, ১৯৯৭, যাজাী কসরমজসট স্কু র।
189.54(697) মদুয যভান তারুকদায জখাকন, তীথয ৭৪, যাজাী: ২০১২।
189.54(698) Souvenir, Rajshahi: 1997. ২ কম
189.54(699) ফামলযক াধাযণ বা’১০, যাজাী: ইমঞ্জমনায ইনমটটিউন, ২০১০।
189.54(700) প্রসপয জভা. ভাফুফয যভান, আযকাইব এফাং নমথ ফযফস্থানা মফলস কভযারা: স্মযমণকা,
যাজাী: আইমফএ, ২০০৯।
189.54(701) জভয নাসটযাৎফ ২০১১, যাজাী: ফাাংরাসদ গ্রম্ন মথসটায জপডাসযান  যাজাী মটি
কসযাসযন, ২০১১।
189.54(702) ফাসজট, অথযফছয ২০০৯-২০১০, যাজাী।
189.54(703) ফাসজট, অথযফছয ২০১০-২০১১, যাজাী।
189.54(704) ফাসজট, অথযফছয ২০১১-২০১২, যাজাী।
189.54(705) যম্নদ্র, যাজাী: কাো ামতয চসক্রয মফসল প্রকাণা, ১৯৯৯।
189.54(706) জভা: আব্দুর কমযভ, ভাী সভত্মাসলয ইমতা, এভ.এ. কমযভ, ফাতয া ম্পাদক, যাজাী ফাতয া,
১৯৯৬।
189.54(707) াফমযনা ানাত, গ্রাভীণ জরাক জভরায ন্ধ্াসন ফসযন্দ্র অঞ্চর, ঢাকা: আমফস্কায, ২০১৩।
189.54(708) জভা: আব্দুর খাসরক, ফসযন্দ্র অঞ্চসর ভাছ চাল, ভভনমাং: ভাভুদা জফগভ জুম, ২০০৩।
189.54(709) Grameen phone International Jounior Tennis Championship - 2007, Zafar Imam
Tennis Complex, Rajshahi.
189.54(710) জখ ভাুদয
ু যভান, অঙ্কুয স্মযমণকা, ২০০০, পু রকুমড় আয, যাজাী : মডসম্বয, ২০০০; যজত
জভত্মী স্মাযক, ১৯৯৯।
189.54(711) ভাুদয
ু যভান (যাজু) ভাভুন অয যমদ, তযঙ্গ, পু রকুমড় মফজ্ঞান চক্র, যাজাী: ২০০১।
189.54(712) আরাজ া আব্দুর গপু য জচৌধুযী, মযত াহ্ ভুখদুভ রূসাল (যা:), যাজঅী।
189.54(713) জভা: আব্দুর রমতপ, ÿÿাাব, ২১ জ জপব্রম্নাযী, ইউমনক জপ্র, যাজাী ১৯৭৮।
189.54(714) জভাািদ কাভার খািঁ, ারক, ত্রত্রভামক ামতয মত্রকা, যাজাী: ামতয ত্রফঠক, ১৯৯৬।
189.54(715) জভা: নুযম্নেফী যদায, ফাাংরাসক বারফাম, দ্মা অপসট জপ্র, যাজাী।
189.54(716) ামভদুর ইরাভ, কারা াতা, ২ ফলয, ৬ি মাত্রা, মডসম্বয, ২০১২; ৩ ফলয, ১ভ মাত্রা, জপব্রম্নাযী,
২০১৩।
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189.54(717) যাজাী কসরজ, প্রসক্টা ২০০৯-২০১০, যাজাী, ২৫ নসব: ২০০৯।
189.54(718) যমভ জযজা, মযভর কুভায, াভুদ্দীন আর ভাভুন, ঐমতয, মÿাাফলয ২০০৪-২০০৫, ইমতা
মফবাগ, যাজাী কসরজ, অসক্টাফয ২০১০।
189.54(719) স্মৃমত স্মযমণকা, অসক্টাা, ভািায জল ফয ২০০৪, প্রাণী মফদযা মফবাগ, যাজাী কসরজ, যাজাী,
জুন ২০০৭।
189.54(720) অন, ফামলযকী ২০০৭, যাজাী যকাযী মটি কসরজ, যাজাী, জুরাই ২০০৭।
189.54(721) জযজা ক ম্পামদত, আড্ডা, ভুকুর মপ্রমন্টাং জপ্র, যাজাী, ১২ই আমশ্বন ১৩৮৭ (ফাাংরা)।
189.54(722) স্মৃমত স্মযমণকা, জপ্রযণা, মাফ মফজ্ঞান মফবাগ মÿফলয ২০০৪-২০০৫, যাজাী কসরজ যাজাী,
এমপ্রর, ২০১০।
189.54(723) াভুর ক জকাযাী, তমকুর ইরাভ, স্মযমণকা, উত্তযা ামতয ভজমর, যাজাী এমপ্রর
১৯৮৬।
189.54(724) এ.এভ. আার, স্মযমণকা, কল্পতযম্ন নাটযসগািী, ফাাংরা মফবাগ, যাজাী কসরজ, জুর ২০০৯।
189.54(725) ভাফুফুয যভান, অমববালণ, ভুিাঙ্গন ামতয আয যাজাী মচমকৎা ভামফদযার, ১৮ ভাঘ
১৩৯০ ফঙ্গাব্দ।
189.54(726) আমজফুর ক থয, মোথয াংকয যা, ইমরা জাসন সিরন ২০১০, ভুমিমুসেয জচতনা জাসগা
অমভত ম্ভাফনা।
189.54(727) নামজুর হুদয া, মুে ভাসনই ত্রম্ন ত্রম্ন জখরা, যাজাী ১৯৯৫।
189.54(728) পাযম্নক আভদ, নূযউর ইরাভ, ভীÿন, যাজাী ২০১০।
189.54(729) আব্দুর ামভদ, ইরাসভ দয া, ১৩৭০ মজযী, যাজাী।
189.54(730) ভুমরভ একাসডভী, যাজাী।
189.54(731) ড. তমকুর ইরাভ যাজা, ফমযসন্দয উত্তযামধকায, াভুখদুভ কসরজ, যাজাী ২০১৩।
189.54(732) Lllomallej Bengal District Geazetters Rajshahi, Calcutta, Vol. 33, 1916.
189.54(733) যামজফ আসভদ, যঘাসভ যি থ, যাজাী ১৯৯৭।
189.54(734) াভুর আরভ যদায, অেীÿাা, যাজাী ামতয মযলসদয ঋতু মবমত্তক প্রকানা, ১৪০১।
189.54(735) জীফ যামভন্টু, কফুতয যাজাী, জুন, ১৯৯১।
189.54(736) ফসযন্দ্র মথসটায, যাজাী কসরজ, ১ভ মফজ চরমচ্চত্র উৎফ, ২০১১।
189.54(737) একাসডমভক কযঅসরোয ৩, জকায স্নান ২০১১-২-১২, যাজাী কসরজ, যাজাী।
189.54(738) স্বমস্নয মদনগুমর, ইমতা মফবাগ, যাজাী কসরজ, মফ.এ. অনায ২০০৫-২০০৬।
189.54(739) স্মযনী মাযা ফযনী মাযা, গ্রা পাউসেন, যাজাী, ২০১২।
189.54(740) ঐমতয ২০১৩, যাজাী কসরমজসট স্কু র, যাজাী।
189.54(741) যাজাী ভানগযী: অতীত  ফতয ভান, যাজাী: আইমফএ, ২০১০।
189.54(742) যজতজভত্মী স্মযমণকা, ১৯৮৪-২০০৯, জগাদাগাড়ী কসরজ, যাজাী।
189.54(743) ড: তমকুর ইরাভ যাজা, আকফাযম্নর াান মভরস্নাত, ফসযসন্দ্রয ফামতঘয, অগ্রমাত্রায ৫ ফছয,
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যাজাী মটি কসযাসযন, ৯ জভ ২০১৩।
189.54(744) ড: তমকুর ইরাভ যাজা, আকফাযম্নর াান মভরস্নাত, ফসযসন্দ্রয ফামতঘয, অগ্রমাত্রায ৩ ফছয,
যাজাী মটি কসযাসযন, মডসম্বয ২০১১।
189.54(745) আভ, জযভ মল্প প্রদযনী  জরাক উৎফ, আসাজসন: আভযা যাজাী ফাী।
189.54(746) াঠ মযকল্পনা ২০১২, যাজাী কসরমজসট স্কু র, ৪থয জশ্রণী।
189.54(747) ফানী জর: জজনাসযর হুসইন ভুিদ এযাদ, যািমত গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাসদ।
189.54(748) যাজাী জজরায অথয াভামজক উেসন জজরায জমভদাযসদয বূ মভকা ( ১৮০০-১৯০০), প্রসপয
ভাফুফয যভান, যাজাী মফশ্বমফদযার।
189.54A Rajshahi Division/Varendra Bhumi
189.54A(1) এ.এভ. আব্দুর রমতপ, ফসযন্দ্র অঞ্চসরয কমত যাজসনমতক  াভামজক ফযমিত্ব, যাজাী:
যাজাী এসামসন, ২০০৬। ২ কম
189.54A(2) ভামাযম্নর ইরাভ তযম্ন, ফসযন্দ্র অঞ্চসরয জরাক ামতয, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০২।
189.54A(3) জভাত্মাক আরী, জনশ্রম্নমত, মকাংফদভত্মী  ইমতাসয আসরাসক ু-াু নগয, ফগুড়া: যাইুর ইরাভ,
২০০৭।
189.54A(4) ড. এ.জক.এভ ইাকুফ আরী, ফসযন্দ্র অঞ্চসর ভুমরভ ইমতা-ঐমতয, ঢাকা: ভ প্রকান, ২০০২।
189.54A(5) ভামাযম্নর ইরাভ তযম্ন, ফসযন্দ্র অঞ্চসরয জরাকাংগীত: আরকা, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৩।
189.54A(6) ভয ার, উত্তযফসঙ্গয ঐমতয, ঢাকা: জাবা প্রকা, ২০০৭।
189.54A(7) ভযার, উত্তয জনসদ জরাক াংস্কৃ মতয আমঙনা, ঢাকা: জাবা প্রকা, ২০০৭।
189.54A(8) ভযার, ফসযন্দ্রবূ মভয ামতয: প্রাচীন মুগ, ঢাকা: জাবাপ্রকা, ২০০৭।
189.54A(9) Hunter, W.W., A Statistical Account of Bengal Vol. VII, Districts of Maldah, Rangpur,
and Dinajpur, Delhi: Dk Publishing House, 1974.
189.54A(10) Hunter, W.W., A Statistical Account of Bengal Vol. VIII, Districts of Rajshahi and
Bogra, Delhi: Dk Publishing House, 1974.
189.54A(11) Hunter, W.W., A Statistical Account of Bengal Vol. IX, Districts of Murshidabad
and Pabna, Delhi: Dk Publishing House, 1974.
189.54A(12) F.W. Strong, Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur, Allahabad: The Pioneer
Press, 1912. 2 copies
189.54A(13) J.A. VAS, Eastern Bengal and Assam District Gazetteers Rangpur, Allahabad: The
Pioneer Press, 1911. 2 copies
189.54A(14) মপকুর আরভ ত্রদী, ফসযন্দ্র মযমচমত, ফগুড়া: ১৯৯০।
189.54A(15) ভু. ভভতাজুর যভান, ফসযন্দ্র অঞ্চসরয ইমতা(যাজাী মফবাগ: ইমতা  ঐমতয), প্রথভ খ-,
ঢাকা: গমতধাযা, ১৯৯৮।
189.54A(16) ভযার, অনাদূত অধযা, যাংুয, ভুকুর জভাত্মামপজ, ২০০৬।
189.54A(17) তমকুর ইরাভ, ফসযন্দ্র অঞ্চসর বালা আসন্দারন, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৯। ২ কম
189.54A(18) Md. Abdul Kuddus, The Varendra Research Museum, an Introduction, Rajshahi, 2007.
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189.54A(19) Abdul Ghafar & Abdul Latif, Banind Integrated Area Development Project : An Evaluation,
1995.
189.54A(20) জবাসযয কাগজ (অফয), ২৬ জুন, ১৯৯৯।

189.55 Rangamati
189.55(1) নন্দরার ভযা, আকাস জরান মদস, ( াফযতয চট্টগ্রাভ মফলক গ্রন্থ), যাঙ্গাভাটি: যাঙ্গাভাটি প্রকানী,
২০০৩।
189.55(2) (ড.) জাপয আসভদ খান, যাঙ্গাভাটি: ত্রফমচসত্রযয ঐকযতান, যাঙ্গাভাটি, জজরা প্রান, ২০০৪।
189.55(3) জপ্রভরার চাকভা ( ম্পা.), পামরটাঙযা চু গ’ কধা, ( পামরন্টাঙযা চু ন াাংস্কৃ মতক জগামি, ফযকর,
যাঙাভাটি াফযতয জজরা), জুরাই, ২০০১।
189.55(4) যাঙাভাটি াফযতয জজরা মযলদ, উেন মযক্রভা, ২০০১।
189.55(5) যাঙাভাটি াফযতয মযলদ, উেন মযক্রভা, ২০০৫-০৬, ২০০৭-০৮।
189.55(6) যাঙাভাটি াফযত জজরা মযলদ, উেসনয চায ফছযা, ২০০১-০২ - ২০০৪-০৫।
189.55(7) Usha ula Roaza, Rangamati Hill District Council in Brief, Rangamati: Rangamati Hill
District Council, 2005.
189.55(8) Sudatta Chakma (ed.), A Brief on Rangamati Hill District & Rangamati Hill District
Council, Rangamati: Rangamati Hill District Council, 2001.
189.55(9) Byen Laws: MOANOGHAR (An ideal Refuge for the Distressed Humanity,
Rangapani, Rangamati.
189.55(10) (P) উজাতী গসফলণা মত্রকা, াংখযা: ১-২, ( যাঙাভাটি: উজাতী াাংস্কৃ মতক ইনমিটিউট)
১৯৮৪। ুন:ভুদ্রণ াংখযা: ১-২, ১৯৯৫। ুন:ভুদ্রণ াংখযা: ৩, ২০০৪।
189.55(11) (P) মগময মনঝয য, ফলয: ৩, াংখযা: ৪, জুন ১৯৮৪, যাঙাভাটি: উজাতী াাংস্কৃ মতক ইনমিটিউট;
াংখযা: ৫, ১৯৮৭, াংখযা: ৬, জুন ১৯৮৮, াংখযা: ৭, জুন ১৯৮৯, াংখযা: ৮, অসক্টা: ১৯৯০।
189.55(12) (P) ত্রফামফ, (উজাতী াাংস্কৃ মতক ইনমিমউট, যাঙাভাটি), ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১,
২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬।
189.55(13) (P) মফজু-াাংগ্রা-ত্রফুক, (উজাতী াাংস্কৃ মতক ইনমিউট, যাঙাভাটি), ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭।
189.55(14) (P) আভাঙ, (জুভ ঈসথটিক কাউমির (জাক) যাঙাভাটি এয ভুখত্র)।
189.55(15) (P) টঙ, ( জুভ, ঈসথটিক কাউমি ( জাক), যাঙাভাটি এয ভুখত্র), ত্রফুক-াাংগ্রাই মফঝু াংকরন,
২০০৬।
189.55(16) (P) রাভুক, ( জুভ ঈসথটিক কাউমির ( জাক), যাঙাভাটি ভুখত্র), মফঝু -াাংগ্রাই-ত্রফুক-মফফু
াংকরন, ২০০৭।
189.55(17) (S) অভৃতফাণী: শ্রী শ্রী ঠাকুয অনুকূরচন্দ্র ৎঙ্গ আশ্রভ, যাঙাভাটি: অভৃতফাণী প্রকানা াংদ,
২০০৬।
189.55(18) (R) উেসনয চায ফছয: যাঙাভাটি াফযতয জজরা মযলদ ২০০১-২০০৫, যাঙাভাটি: যাঙাভাটি াফযতয
জজরা মযলদ, ২০০৫।
189.55(19) (S) ত্রফুক-াংগ্রাই-মফঝু াংকরন ২০০৩।
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189.55(20) (S) মছনা-জভাইন (মফলু াংকরন), পাযম্না-মÿাা-ছাত্র-করযাণ োি, ২০০২।
189.55(21) (P) নসগন্দ্রদান (ম্পা.), যাঙাভাটি প্রথভ াংকরন ১৩৭৬।
189.55(22) মচযাত, ফাাংরা নফফলয উদমান কমভটি, ১৪১০, যাঙ্গাভাটি।
189.55(23) যাঙ্গাভাটি যকাময ভমরা কসরজ াখা, আসরামকত অযফয, ২০০৫।
189.55(24) ুগত চাকভা, চাকভা বালা মÿাা প্রথভ াঠ, উজাতী াাংস্কৃ মতক ইনমিটিউট, যাঙ্গাভাটি,
১৯৮৩।
189.55(25) মফজু, পু দ্র নৃ-জগািীয াাংস্কৃ মতক ইনমিটিউট, যাঙ্গাভাটি।
189.55(26) পজসর এরাী  অনযানয, ‘‘স্কু রসফরা’’, অমপায কসরানী তফরছমড়, যাঙ্গাভাটি, াংখযা: ৬-৮, ২০০৫,
াংখযা: ৯-১১, ২০০৬; াংখযা: ১৩-১৭, ২০০৭; াংখযা: ১৯-২১, ২০০৮; াংখযা: ২৪-২৫, ২০০৯।
189.56 Rangpur
189.56(1) এ.এইচ.এভ. আফুার ইরাভ, ঐমতযাসরাসক কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয: কাযভাইসকর কসরজ,
২০০৭।
189.56(2) জভা. আফুর কাসভ, কাউমনা উসজরায ইমতা, কাউমনা: কাউমনা উসজরা মযলদ, ২০০৬।
189.56(3) কমফ নূযম্নর ইরাভ কাফযমফসনাদ, াভায অভুয, যাংুয: আমকুর আসযমপন, ২০০১।
189.56(4) জভাাসজ্জভ জাসর (ম্পা.), যাংুয জজরায ইমতা, যাংুয: জজরা প্রান, ২০০০। কম ৪
189.56(5) ভুিদ ভমনযম্নজ্জাভান, যঙ্গুসযয প্রাচীন ইমতা, প্রথভ খ-, যাংুয: জফগভ জভমযনা জাভান, ১৯৮৭।
189.56(6) জভা. রুৎপয যভান, যাংুয মফমচত্রা, যাংুয: ঐমতামক তথয াংগ্র মযলদ, ১৯৭২।
189.56(7) ভুিদ আরীভ উদ্দীন, যাংুয াংফমতয কা, যাংুয: যাংুয ামতয-াংস্কৃ মত মযলদ, ২০০৪।
189.56(8) ধনঞ্জ যা ( ম্পা.), যাংুসযয আমধায মফসদ্রা  জতবাগা আসন্দারন, কমরকাতা: যত্না প্রকান,
১৯৮৬।
189.56(9) ভমতউয যভান ফনীা, যাংুসযয আঞ্চমরক বালায অমবধান  প্রসাগযীমত, যাংুয: যন আযা
জফগভ, ২০০৫। ২ কম
189.56(10) জভাতাায জাসন ুপী, ফাাংরা ামসতয যঙ্গুসযয অফদান, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০১। ২ কম
189.56(11) ভমপজুর ইরাভ (ম্পা.), যাংুসযয ারাগান, (প্রথভ খ-), জরাক ামতয াংকরন-৪৩, ঢাকা: ফাাংরা
একাসডভী, ১৯৮৫।
189.56(12) ভমপজুর ইরাভ (ম্পা), যাংুসযয ারাগান, (মিতী খ-), জরাক ামতয াংকরন-৪৬, ঢাকা: ফাাংরা
একাসডভী, ১৯৮৫।
189.56(13) জভা. আফুর কাসভ, াভায দযা াযাগাছ, প্রথভ খ- াযাগাছ ( যাংুয): ভনীলা স্মৃমতচাযণ মযলদ,
১৯৯১।
189.56(14) ভয ার, জইফ ভানুসলয কথা, যাংুয: ভুকুর জভাত্মামপজ, ২০০৩।
189.56(15) মযসতাল দ-, কৃ লক াংগ্রাসভয প্রমতফাদী কমফ যমতযাভ দা, করকাতা: জরাকাংস্কৃ মত  আমদফাী
াংস্কৃ মত জকন্দ্র, ১৯৯৮।
189.56(16) ভমতউয যভান ফনীা, ৬৯ মজযীয ভমজদ  যাংুসযয িীমন দাাত, যাংুয: জরখক, ১৯৯৭।
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189.56(17) নূযম্নর ইরাভ খান, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটীায: যাংুয, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী ভুদ্রণার,
১৯৯০। ২কম
189.56(18) ুধীয ভুসখাধযা  নৃসন জঘাল, যাংুয জজরায কৃ লক আসন্দারসনয ইমতা  াটিয, কমরকাতা:
নযানার ফুক একাসডভী প্রা. মর., ১৯৮৪।
189.56(19) জভাািদ াভুর ক (ম্পামদত), কাযভাইসকর কসরজ জানযার, জুন, ১৯৯০। ২ কম
189.56(20) ড. ভুিদ ভমনযম্নজ্জাভান, কাযভাইসকর কসরজ জানযার, খ--২, াংখযা-১, ২০০০।
189.56(21) জভানাজাত উমদ্দন, াযাফসন্দয জকড় াংফাদ, ঢাকা: ভারা ব্রাদা, ২০০২।
189.56(22) শ্রীমুি ধভযনাযান যকায বমিাস্ত্রী, যাাসফ ঞ্চানন, ফগুড়া: মভস প্রমতভা যকায, ১৯৮৪।
189.56(23) যমদুর াান, যাংুসযয আঞ্চমরক বালা  বাাইা গান, ঢাকা: আত্মপ্রকা, ২০০৭। ২ কম
189.56(24) জভা. জাযাফ আরী ফাতী, বাাইা গাসনয বাোয-১, ফদযগঞ্জ (যাংুয), চভক াাংস্কৃ মতক মল্পী
জগামি, ১৯৯৯।
189.56(25) জভাতাায জাসন ুপী, যঙ্গুসযয ফসযণয ফযমিত্ব, যাংুয: যাংুয গসফলণা মযলদ, ২০০৭। ২ কম
189.56(26) জর. কসণযর নজযম্নর ইরাভ ( ম্পা.), আসরাকমচসত্র ইমতা: ফৃত্তয যাংুয  মদনাজুয, যাংুয:
যাংুয জনা দয, ২০০৮।
189.56(27) জভাত্মপা জতাপাসর, যঙ্গুয-যাংুয, ইমতা জথসক ইমতাস, যাংুয: গ্রন্থাকায, ২০০৯।
189.56(28) Vas, J.A., Eastern Bengal and Assam District Gazetteers, Rangpur, Allahabad: Pioneer
Press, 1911. Photo Copy ৩ কম
189.56(29) J.N. Gupta, Rangpur Today: A Study in Local Problems of a Bengal District, Rangpur,
1918.
189.56(30) Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers Rangpur, Dacca: Bangladesh Govt.
Press, 1977. ২ কম
189.56(31) A.C. Hartley, Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations, 19311938, Alipore: Bengal Government Press, 1940.
189.56(32) E.G. Glazier, A Report on the District of Rungpore, Calcutta: Central Press, Co. Ltd.,
1873. ২ কম
189.56(33) G.G. Llazier, Further Notes on the Rungpore Reconds, Vol. II, Calcutta: Bengal
Secretariat Press, 1876. 2 copies
189.56(34) W.K. Firminger, Bengal District Records, Rangpur Vol-1, 1770-1779, Calcutta: Bengal
Secretariat Record Room, 1914.
189.56(35) District Census Report, Rangpur, 1961.
189.56(36) (P) অমবমামত্রক, (মফসল ামতয াংকরন-৮৪), (৩ কম); ১৯৮৫, ১৯৮৯।
189.56(37) (P) নতু ন ামতয, ফলয: ৩, াংখযা: ২, আগি-অসক্টা, নসব, ২০০৩, জানু ২০০৪; ফলয: ৩, াংখযা: ৫,
আগি-মডস ২০০৬; ফলয: ৬, াংখযা: ৩-৪, অসক্টা-মডস, ২০০৭, জানু-ভাচয ২০০৮।
189.56(38) (P) যাংুয ামতয ত্র, ( যাংুয ামতয-াংস্কৃ মত মযলসদয ভুখত্র); তৃ তী প্রমতিা ফামলযকী াংখযা,
জুরাই ২০০৫।
189.56(39) (P) ঐমতয (জরখক াংদ), াংখযা: ৫।
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189.56(40) (S) যাংুয াসরভা ফামরকা উচ্চ মফদযারসয প্রাত প্রধান মÿÿকা াভুোায জফগসভয প্রথভ ভৃতুয
ফামলযকীসত শ্রোঞ্জরী, ২৫ ভাচয ১৯৯৪।
189.56(41) (S) জাতী কমফতা মযলদ, যাংুয, ২১ জপব্রম্ন. ১৯৯০।
189.56(42) (S) যঙ্গুয গসফলণা মযলদ, প্রথভ প্রমতিা ফামলযকী উৎফ ২০০৩।
189.56(43) (S) কাযভাইসকর কসরজ-এয ১৯৭৫ ফছয ূমতয উৎফ, ১৯১৬-১৯৯১।
189.56(44) (S) ভুমিমুসেয যজত জভত্মী, মডসম্বয ১৯৯৬। ২ কম
189.56(45) (L) কযাইাফমরক স্কু র  কসরজ, যাংুয ১৯৯৯।
189.56(46) (L) ীদ াভাদ উচ্চ মফদযার, যাংুয জনামনফা, ১৯৯৩।
189.56(47) (L) কযান্টনসভন্ট াফমরক স্কু র  কসরজ, যাংুয, ১৪০৪।
189.56(48) (L) কযান্টনসভন্ট াফমরক স্কু র  কসরজ, যাংুয, ২০০০। ২কম
189.56(49) (S) থানা ভাসফ ১৯৯৯, ফাাংরাসদ আনায  গ্রাভ প্রমতযÿাা দর, মভঠাুকুয, যাংুয।
189.56(50) (S) যমিভূময, ভান স্বাধীনতা  জাতী মদফ ১৯৯৮ (মভঠাুকুয, যাংুয)।
189.56(51) (R) পারগুনী, মফজ মদফ াংখযা ১৯৮৭, পারগুনী াংদ ঠিফাড়ী, যাংুয, ১৯৮৭।
189.56(52) (L) যাংুয, জজরা মযলসদয অধীসন ১৯৬৬-৬৭ াসরয রস্নী ূত্তয কামযক্রসভয মফতযণী, জজরা
মযলদ, যাংুয।
189.56(53) (S) জভৌচাক, ামতয মযলদ, ঠিফামড়, যাংুয, ২০০১।
189.56(54) (S) মফজ মদফ স্মযমনকা, ২০০০, পাউবিায ক্লাফ ঠিফাড়ী মভঠাুকুয, যাংুয।
189.56(55) (R) যাংুয রস্নী মফদুযৎ মভমত-১-এয ফামলযক প্রমতসফদন ২০০১।
189.56(56) (S) যাংুয জৌযবা তফলয উদমান উৎফ, ১৯৯৭।
189.56(57) (L) যাংুয কযাসডট কসরজ ফামলযকী, ১৯৯১।
189.56(58) (L) যাংুয কযাসডট কসরজ ফামলযকী, ১৯৯৫।
189.56(59) (S) Change-over Ceremony 2003 of Apex Club of Rangpur.
189.56(60) (S) Silver Gubilce Ceremony of Rotary Club of Rangpur, 16 May 2003.
189.56(61) (S) ৭৫ ফছয ূমতয উৎফ ১৯১৬-১৯৯১, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয।
189.56(62) (S) ভনীলা-চায, মফতকয মযলদ, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয
189.56(63) (S) ফন্ধ্ন: ২০০০ াসর এভ.এ জল ফসলযয মফদাী ছাত্র-ছাত্রীসদয স্মৃমত-গাইড ইমতা মফবাগ,
কাযভাইসকর কসরজ। ২ কম
189.56(64) (S) স্মযমনকা - ২০০২: প্রািন ছাত্র-ছাত্রী ুনমভযরনী উদমান মযলদ, অথযনীমত মফবাগ, কাযভাইসকর
কসরজ, যাংুয।
189.56(65) (S) অভত্মদীযন, ফাাংরা মফবাগ, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয, এভ.এ জল ফলয ছাত্র-ছাত্রীসদয প্রকামত
মত্রকা, ৩০ জুন ২০০৩।
189.56(66) (S) যাংুয জচম্বয অফ কভায এে ইন্টামি, যাংুয, ১৯৯৭।
189.56(67) (S) জচতনা, যাংুয জজরা ভটয শ্রমভয ইউমনন, ১ জভ ১৯৮৬।
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189.56(68) (S) যঙ্গুয গসফলণা মযলদ তৃ তী প্রমতিা ফামলযকী - ২০০৫ উৎফ, স্মাযকত্র।
189.56(69) (S) Apex Club of Rangpur, 2006.
189.56(70) (L) া আব্দুয যউপ কসরজ, ীযগঞ্জ ১৯৯৮।
189.56(71) (L) অসেলা: প্রথভ ৪থয ফসলযয মÿাা পয, অথযনীমত মফবাগ, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয, ২০০৬।
189.56(72) (M) মভমরত প্রাসণয করযফ, উদীমচ াংকরন, যাংুয, ১৯৯৪।
189.56(73) (P) ছান্দমক, ছান্দমক কমফ নুযম্নর ইরাভ কাফযমফসনাদ ামদয  াাংস্কৃ মতক জগািী, যাংুয,
২০০১।
189.56(74) জভাসসদাজ্জাসরমকন ফা ঈষ্টসদয ১৪০৫, যাংুয।
189.56(75) জহুক, ২০০১, মল্পী এভযউমদ্দন স্মযসণ, নাজভা জফগভ, যাংুয।
189.56(76) প্রতযাা, ২০১১-২০১২, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয।
189.56(77) মমনয মভটিসজন এাডয ২০১১, যাংুয জৌযবা, যাংুয।
189.56(78) (S) পাতু মনা াকুয সরটিাং রাইসব্রযী যাংুয, ৭০তভ প্রমতিা ফামলযকী।
189.56(79) Vinnya Zagat, Rangpur.
189.56(80) (P) ফাতান, জরুফায ামতয বা, ফদযঞ্চ, যাংুয।
189.56(81) ভুিকন্ঠ, মফজ মদফ ১৯৯৬, যাংুয।
189.56(82) (P) কযম্নর, ২০০৫, শ্বাশ্বত বট্টাচাময অফমন অনাময, যাংুয।
189.56(83) ভযার, উত্তসযয ঐমতয, যাংুয: ভুকুর জভাত্মামপজ, ২০০৩।
189.56(84) মতত্মা, ফৃত্তয যাংুয মভমত, যাজাী ২০০৭, ২০১০, ১৪০৩(ফাাং)।
189.56(85) যাংুয জজরা মযলসদয অধীসন ১৯৬৬-৬৭ াসরয রস্নী ূত্তয কামযযক্রসভয মফফযণী।
189.56(86) (S) আসরায মদাযী, ২০০৭, ধা-াত গাড়া, ফাযতু র ভুচাযযভ কামভর ভাদযাা, উয, যাংুয।
189.56(87) (S) ড. াসজদ মযাচয ইনমিটিউট, জফগভ জযাসকা মফশ্বমফদযার, যাংুয, ২০০৯।
189.56(88) (S) ফৃত্তয ফগুড়া মভমত যাংুয, কৃ মত ছাত্র-ছাত্রীসদয াংফধযনা  অমবসলক ১৪১৩।
189.56(89) কাসরয কসাসর কাযভাইসকর কসরজ স্মাযকগ্রন্থ, ুন:মভরনী কমভটি ২০০৮।
189.56(90) Rotary Clob of Rangpur, 1998-99.
189.56(91) ফাাংরাসদ ইমতা মভমত কসরজ মÿক ইমতা মভমত, যাংুয অঞ্চর, যাংুয ইমতা  ঐমতয
২০০৬।
189.56(92) অনধয, মÿাা পয ১৯৯২/৯৩, ১৭তভ ফযাচ, যাংুয জভমডসকর কসরজ।
189.56(93) উজ্জীমফত ফদযগঞ্জ ভমনত ফহুভুখী উেন কভযূচী ামফযক াাতা, ফদযগঞ্জ, যাংুয।
189.56(94) ফাাংরাসদ উদীচী মল্পী জগািী, যাংুয যফীন্দ্র নজযম্নর উৎফ ১৯৯৪।
189.56(95) (P) ফাাংরায জনভত, ২ ফলয, ২ াংখযা, ১৯৮৬, যাংুয।
189.56(96) ত্রদমনক দাফানর, যাংুয।
189.56(97) Ruby Jubilee, Department of 200 logy Carmichael, College Rangpur.
189.56(98) Md. Mahbubar Rahman, Village Life in Colonial Bengal: Change and Contiprity in Rangpur
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District, 1870-1940.

189.56(99) (S) মফমক কভযকতয া মভমত, ফৃত্তয যাংুয জজরা, ১৪০৩।
189.56(100) মফমএ াধাযণ মÿাা মভমত, ফৃত্তয যাংুয জজরা ‘প্রদীভত্মক’ ২০০৮।
189.56(101) জফনুফন জফৌদ্দ মফায মভঠাুকুয, যাংুয ুেুফধযন, ১৯৯৭।
189.56(102) জফগভ জযাসকা মদফ ২০০৭, জফগভ জযাসকা জপাযাভ, যাংুয।
189.56(103) প্রজে ২০০৬, শু ম্পদ মফবাগ, যাংুয।
189.56(104) Rangpur Community Medical College and Rangpur Dental College, Prospectus 200910.
189.56(105) জভা: আফুর কাসভ, ভুমযদাফাদ জথসক যাংুয (১৭৫৭-১৮৫৮ মখ্র:), যাংুয জরখক াংদ, ২০০৯।
189.56(106) ফা, উদী মক্লমনক, যাংুয।
189.56(107) াহ্ আফদুর ভমজদ ফুরু। যঙ্গন জদ যাংুয প্রথভ খ-, যাংুয: জরখক াংদ ২০১০।
189.56(108) জভা: জভাতাায জাসন, যাংুয  মসরট নীমতকায মফফৃত ভাজ  াাংস্কৃ মত, ঢাকা: ফাাংরা
একাসডভী, ২০০৯।
189.56(109) (P) ছাাখান, ৩ াংখ্রা, ২০০২, যাংুয।
189.56(110) ত্রকত আগয, ীভাফে ভভত্মনায মজযা.... যাংুয: যাভুয প্রকানী, ১৯৭৪।
189.56(111) (S) ফড় যাংুয কাযাভমতা (ডাফর টাইসটর) আমনযা ভাদ্রাা, ২০০১।
189.56(112) (P) জৌযব, ৩ ফলয, ১৯৯৭, যাংুয, মফজ মদফ াংখযা, ১৯৯৫, জৌযব ামতয মযলদ।
189.56(113) (P) অভত্মমনকা, ৬ি াংখযা, ১৪১০, যাংুয।
189.56(114) জভা: আযাপু জ্জাভান ভের, যাংুয ামতয মযলৎ মত্রকা: অমববাফন  জরাক ামতয,
রারভমনযাট জজরা জাদুঘয, আজভী নগয, ফাাংরাসদ, রারভমনযাট, ২০১১।
189.56(115) জভা: ভমতউয যভান, যাংুসযয ছড়া, যাংুয, ১৯৯৫।
189.56(116) জভা: আযাপু জ্জাভান ভের, যাংুয ামতয, মযলৎ মত্রকা: অমববাফন  জরাকামতয,
রারভমনযাট জজরা জাদুঘয, ২০১১।
189.56(117) (ড.) ভুিদ ভমনযম্নজ্জাভান, যাংুসযয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১২।
189.56(118) (ড.) ভুিদ ভমনযম্নজ্জাভান, যাংুসযয ামতয মযলদ: ফাাংরাসদসয ামতযচচযায প্রথভ ফামতঘয
[১৩১২-১৩৪৮}, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১২।
189.56(119) (P) জভানামরা যভান, ঐমতয (৬ি াংখযা), যাংুয: জরখক াংদ, ২০১১।
189.56(120) J.A. Vas, Eastern Bengal and Assam District Gatetteers, Rangpur, Allahabad:
Printed at the pioneee Press, 1911.
189.56(121) S ডা: জামকউর ইরাভ পাযম্নকী, যাংুয গসফলণা মযলদ, ঞ্চভ প্রমতিা ফামলযকী ২০০৭, যাংুয:
যাংুয গসফলণা মযলদ, ২০০৮।
189.56(122)

ড. যতন কুভায, যাংুয জজরায ভৃৎমল্প, ঢাকা: নসবর াফমরমাং াউজ, ২০১২।

189.56(123) জভা: আযাপু জ্জাভান ভের, যাংুয অঞ্চসরয ডাকাত তথয, রারভমনয াট, রারভমনযাট জজরা
জাদুঘয, ২০১২।

D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_33-64)_2014_06_16_17_05_13_663.DOC

124

189.56(124)

ূত্রাত, দযন মফবাগ, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয।

189.56(125)

প্রথভ আসরা (ছু টিয মদসন), ১ভ জসেম্বয, ২০০৭।

189.56(126)

Notable Features of New Coricalum.

189.56(127)

ামতয-াাংস্কৃ মতক প্তা ’০৬, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয।

189.56(128)

যিাি াংগ্রাভ একু/৯২।

189.56(129)

মণযফ, আগি ২০০৩, যাংুয।

189.56(130)

যঙ্গুয গসফলণা মযলদ, যাংুয জজরা কমভটি ২০০৮-২০১০।

189.56(131)

ঐমতয জরখক াংদ, যাংুয, ২০০৮।

189.56(132)

অমধকায, মিতী াংখযা-২০০৬, যাংুয মফবাগ ফাত্মফাণ মুফ মযলদ।

189.56(133)

ফামলযকী ’৮৮, কাযভাইসকর মফশ্বমফদযার কসরজ, যাংুয।

189.56(134)

যাংুয মল্প  ফামণজয জজরা ২০০৩: যাংুয জচম্বায অফ কভায এযা- ইন্টামি।

189.56(135)

ফৃত্তয যাংুসযয ইমতা (অপ্রকামত)।

189.56(136)

যভান মভজান, আাজ, কাযভাইসকর কসরজ জগট, যাংুয, ভাচয ২০১০।

189.56(137)

ভুকুর জভাত্মামপজ, ভুমিমুসে যাংুয, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১১।

189.56(138) অধযাক জারার - আকফয, মফজ্ঞান মযলদ মত্রকা, ২ ফামলযক াংখযা, কাযভাইসকর কসরজ,
যাংুয, ১৯৭৬।
189.56(139) উভয পাযম্নক, গুনগুন, একটি অমনমভত ামতযত্র, ৫ভ াংখযা, ( রাঙর-পরা), ২০১২, যাংুয
জফগভ জযাসকা মফ.মফ.)।
189.56(140)

উভয পাযম্নক, গুনগুন, একটি অমনমভত ামতযত্র, ২০১০।

189.56(141)

অফসরাকন, ফাাংরা মফবাগ, কাযভাইসকর কসরজ, যাংুয, ২০০৫।

189.56(142)

ভনন, যাংুয যকাযী কসরজ ফামলযকী, ২০০৮।

189.56(143)

যাংুয যকাযী কসরজ, ফামলযকী, ১৯৯৬।

189.57 Satkhira
189.57(1) জখ ভাুভ কাভার  জজযামত চসট্টাধযা, ফযাঘ্রতট মযক্রভন: াতÿাীযা জজরায ইমতা  ঐমতয,
াতÿাীযা: জজরা প্রান, ১৯৮৬।
189.57(2) জভা. আফুর জাসন, াতÿাীযা জজরায ইমতা, াতÿাীযা: মভস খামদজা াযবীন, ২০০১।
189.57(3) (P) ৃজসনারস্না, াতÿাীযা ামতয একাসডভী, ১৯৯৭। (৪ কম)
189.57(4) (P) প্তশ্রফভত্মী, াতÿাীযা যকাযী কসরজ মত্রকা - ১৯৯৯।
189.57(5) (P) ঐমতয, াতÿাীযা যকাযী কসরজ ফামলযকী, ২০০৩।
189.57(6) (L) ঐমতয: াতÿাীযা যকাযী কসরজ ফামলযকী, ২০০৩। ২ কম
189.57(7) (L) ঐমতয: াতÿাীযা যকাযী কসরজ ফামলযকী, ২০০৪। ২ কম
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189.57(8) আযাপ-উর-আরভ টু কু, াতÿাীযায বূ মভীনসদয খা জমভয রড়াই, াতÿাীযা: উত্তযণ ১৯৯৮।
189.57(9) ফামলযক প্রমতসফদন, ( ২০০৪-২০০৫), জকন্দ্রী আছামনমা মভন এরতা যীপ াতÿাীযা, ২০০৫২০০৬।
189.57(10) অঙ্কুয, ীভাভত্ম আসদয  কসরজ, ২০১০।
189.57(11) মভমরমনাভ, তফলয উদমান ২০০০, জক.এভ.এ.ম. ইনমিটিউটন, ফামরাদা, তারা, াতÿÿযা।
189.57(12) (S) ২যা ভাচয স্মযমণকা, ২যা ভাচয স্মৃমত াংদ, করা জযাা, াতÿাীযা।
189.57(13) াতÿাীযা ভাসেল দামড়স, ১৯১১-২০১১, জেে ড্রাসভটিক ক্লাফ (এপমডম), াতÿাীযা।
189.57(14) উসে, ২০০৭, াতÿাীযা যকাময ফামরকা উচ্চ মফদযার, াতÿাীযা।
189.57(15) ২০০১-২০০২ াসরয অমডট প্রমতসফদন, এরতা জকন্দ্রী আছামন মভন এরতা যীপ, াতÿাীযা।
189.57(16) যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয যমচত ভুিধাযা, জজনা মল্প কযনা, একাসডভী, াতÿাীযা।
189.57(17) ফদযম্ন জভাািদ খাসরকুজ্জাভান, তারা উসজরায ইমতা ঐমতয, ঢাকা: ইতযামদ গ্রন্থ প্রকান,
২০০৬।
189.57(18) (S) াতÿাীযা জজরা জযাবায স্কাউট, ূময  কভসডকা, স্মযমণকা, ২০১০।
189.57(19) স্বগী মফভর কৃ ষ্ণ াউী, স্মৃমত াংদ  ামতয গসফলণা জকন্দ্র, ািঁচফামড়া, কামরগঞ্জ, াতÿাীযা।
189.57(20) ছড়ায ডাক, াতÿাীযা ামতয ভামক।
189.57(21) অধযÿ জভা: জাভসদ আরভ, ফীরভুমিসমাো, াতÿাীযা, অসক্টাফয, ২০০৬।
189.57(22) অভয গাথা, জখ ামনা উৎফ মত্রকা, ২০১৩ (াতÿাীযা)।
189.57(23) ভুমিমুেগাথা, ভুমিমুে জাদুঘয করাসযাা াতÿাীযা, ২০১৩।
189.57(24) জজরা উেন মযক্রভা (২০০১-২০০৫) াতÿাীযা।
189.57(25) ভভতাজ আসভদ এয ৯০তভ জেজভত্মী উরÿÿ নাগমযক াংফধযনা, করাসযাা যাইটায ক্লাফ,
২০০৭।
189.57(26) ফহু ফচন, াতÿাীযা, ২৬ ভাচয, ২০০৭।
189.57(27) যজত জভত্মী ২০০৯  গুণীজন িাননা স্মযমণকা, করাগঞ্জ জপ্র ক্লাফ, াতÿাীযা।
189.57(28) ‘অঙ্কুয’, ফাাংরা মফবাগ, ীভাভত্ম আদয কসরজ, ২০১০।
189.57(29) তফলয উদমান ২০০০ (মভমরমনাভ) জক.এভ.এ.ম. ইনমিটিউন, াতÿাীযা, ৬ভ ২০০০।
189.57(30) মফজ গাথা, মফজ মদফ মফলক মত্রকা, ২০০৮, াতÿাীযা।
189.57(31) মফজ গাথা, মফজ মদফ মফলক মত্রকা, ২০০৯, াতÿাীযা।
189.57(32) মফজ গাথা, ১৬ মডসম্বয, ২০১০, াতÿাীযা।
189.57(33) মফজ গাথা, ১৬ মডসম্বয, ২০১১, াতÿাীযা।
189.57(34) আর আছান, নরতা জকন্দ্রী আছামনা মভসনয ভুখত্র, নরতা যীপ াতÿাীযা, ২০০৬।
189.57(35) আর আছান, নরতা জকন্দ্রী আছামনা মভসনয ভুখত্র, নরতা যীপ াতÿাীযা, ২০০৯।
189.57(36) আর আছান, নরতা জকন্দ্রী আছামনা মভসনয ভুখত্র, নরতা যীপ াতÿাীযা, ২০১০।
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189.57(37) জযাবায, ফামলযকী ২০০৬-২০০৭, াতÿাীযা জজরা জযাবায স্কাউট।
189.57(38) ুট  কভসডকা - স্মযমণকা ২০১০, াতÿাীযা জজরা জযাবায স্কাউট।
189.57(39) আুন আভযা ফাইমভসর, নাযী  মশু াচায প্রমতসযাধ কময, জভ, ২০০৮ (াতÿাীযা জজরা)।
189.57(40)
189.58 Shariatpur
189.58(1) আফদুয মকদায, যীতুয অতীত  ফতয ভান, ঢাকা: মভস রীা মকদায, ২০০৭।
189.58(2) (S) যীতুয জজরা মকা োি, ঢাকা, ৮ভ ফৃমত্ত প্রদান ২০০৮।
189.58(3) ভমপজুর ইরাভ, জরখাসরমখ, ১ভ ফলয, ৪থয াংখযা, যীতুয ামতয একাসডভীয জপব্রম্নাযী, ২০০৪।
189.58(4) যাভুন্দয জদফনাথ, পাগুন, মযতুয, ২০০৩।
189.59 Sherpur
189.59(1) --ত পমহুয যভান, জযুয জজরায অতীত  ফতয ভান, জযুয: জভা. আফু ফকয, ১৯৯০।
189.59(2) জভাািদ ীদুরস্না, জযুয জজরায ইমতফৃত্ত, ঢাকা: াযা ীদুরস্না, ২০০৯।
189.59(3) (S) দৃমষ্ট, জযুয জজরা আইনজীফী মভমত প্রথভ ফামলযক স্মযমণকা, ১৯৯৭।
189.59(4) (M) জযুয যকাযী ফামরকা উচ্চ মফদযার, ১৯৯৩-৯৪।
189.59(5) (M) জযুয যকাযী ভমরা কসরজ, ১৯৯৪-৯৫। ২ কম
189.59(6) (M) জযুয যকাযী ফামরকা উচ্চ মফদযার, ১৯৯০-৯১।
189.59(7) (S) অাংকুয, জযুয জজরা ছাত্র করযাণ মভমত, ঢাকা মফশ্বমফদযার, ঢাকা।
189.59(8) (S) জানারী প্রবাত, ফাাংরাসদ ইাং জানযামরি জডসবরসভন্ট ইউমনন, নামরতাফাড়ী, জযুয,
২০০৬।
189.59(9) গজনী আফকা জকন্দ্র, অফকা উেন কতৃয ÿ (অফউক) জজরা প্রান, জযুয।
189.59(10) ফামলযক প্রমতসফদন ২০০৮, জযুয জচম্বায অফ কভায এযা- ইন্টামি, এভ আরী ফাজায, জযুয টাউন,
জযুয, ২১০০।
189.59(11) আড্ডা, ১৯৯৪, জযুয।
189.59(12) (M) প্রনয, ১৯৯১, জযুয, যকাযী কসরজ,
189.59(13) (P) াফমরক ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ামতয ম্পাদক প্রানারযা জখরা কয আভয, জযুয।
189.59(14) ুহৃদ জাাঙ্গীয, আড্ডা, ১১ াংখযা, জযুয, ১৯৯৪।
189.60 Sirajganj
189.60(1) এযাডসবাসকট পজরুয যভান খািঁ, মযাজগসঞ্জয ইমতা, মযাজগঞ্জ: ফাাংরাসদ কমফতা ক্লাফ, ২০০৫।
২ কম
189.60(2) খন্দকায আব্দুয যমভ, মযাজগসঞ্জয ইমতা, টাঙ্গাইর: খন্দকায, প্রকানী, ১৯৯৫।

D:\Input\117.18.231.58\Catalogue_189_(District_Book_33-64)_2014_06_16_17_05_13_663.DOC

127

189.60(3) স্বন কুভায ভ-র, চরন মফর যত্ন এযাসডাসকট পজরুয যভান খািঁ, মযাজগঞ্জ: জভা. যভতু রস্না খান,
১৯৯২। ২ কম
189.60(4) ড. ভুিদ আব্দুর জমরর, াজাদুসযয ইমতা, ঢাকা: মফশ্ব ামতয বফন, ২০০৯। ২ কম
189.60(5) (S) জভানা: মযাজগঞ্জ জৌযবায ১২৫ ফছয ১৯৯৫।
189.60(6) (S) মভুনা: মযাজগঞ্জ জজরা মভমত, ঢাকা-এয স্মযমণকা ১৯৯৮।
189.60(7) (S) অভুযভন, ১৪০৩: ১৩৫তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী ২৫  ২৬ ত্রফাখ, কুঠিফাড়ী, াজাদুয।
189.60(8) (S) অনুযনন, ১৪০৫: ১৩৭তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী ২৫, ২৬, ২৭, ত্রফাখা ১৪০৫, কুঠিফাড়ী,
াজাদুয।
189.60(9) (S) অনুযনন, ১৪০৬: ১৩৮তভ যফীন্দ্র জে ফামলযকী ২৫, ২৬, ২৭, ত্রফাখা ১৪০৬, কুঠিফাড়ী,
াজাদুয।
189.60(10) (S) হৃদস যমফ ১৪১২, ১৪৪তভ যফীন্দ্র জেফামলযকী, কুঠিফাড়ী, াজাদুয।
189.60(11) (S) উেসন মযাজগঞ্জ, ১৯৯১-১৯৯৫, জজরা প্রান।
189.60(12) (S) ভাগযণ, তফামলযক াংকরন, ১৩০০-১৪০০, জাতামজা মি-ামথযক উচ্চ মফদযার, াজাদুয
১৯৯৫। ২ কম
189.60(13) (L) ভনন, যকাযী আকফয আরী কসরজ, ১৯৯৭।
189.60(14) (W) ুন্দয
ু ফাতয া, ৪থয ফলয ৭ভ াংখযা, ২৮ জসে. ১৯৯৭; ৪থয ফলয ৮ভ াংখযা, ৫ অসক্টা: ১৯৯৭; ৪থয
ফলয ৯ভ াংখযা, ১২ অসক্টা: ১৯৯৭; ৪থয ফলয ১০ভ াংখযা, ১৯ অসক্টা: ১৯৯৭;
189.60(15) (W) আসমা এইমদন, ফলয: ১, াংখযা: ১-৪, ১৯৯৪; ফলয: ২, াংখযা: ১, ১৯৯৫।
189.60(16) (S) জজরায প্রাক স্বণযপ্রদক ১৯৯৭, মযাজগঞ্জ।
189.60(17) (P) অযমন, ১৯৭৮, অযমন াাংস্কৃ মতক মমফয, মযাজগঞ্জ াখা।
189.60(18) (P) স্ফু মরঙ্গ, ীদুর ইরাভ মযাজগঞ্জ জগৌচক, ১৯৭০।
189.60(19) (P) অনু ২০০২, প্রথভ আসরা ফন্ধ্ুবা, উরস্নাাড়া।
189.60(20) (P) জজরা মল্পকরা একাসডভী, মযাজগঞ্জ, ইমতসনই, ১৯৯৭।
189.60(21) (P) াাংফামদক, ১৯৮৪, াজাদুয জপ্র ক্লাফ।
189.60(22) (P) জনামভত্মকতা ১৯৭৫, জনামভত্মক ামতয  াাংস্কৃ মতক জগািী।
189.60(23) (P) উদ, ামতয মত্রকা, মযাজগঞ্জ।
189.60(24) (P) ফাাংরাসদ কমফতা ক্লাফ মযাজগঞ্জ জজরা, এযী াফণয ফা প্রন, ১৯৯৯।
189.60(25) (P) চযকী, মিতী াখা ২০০০, ামতয  াংস্কৃ মত মফলক প্রকান, ১৯৯৮, মযাজগঞ্জ।
189.60(26) মভুনা, ১৯৬৯, মযাজগঞ্জ ভকুভা ামতয াাংস্কৃ মতক াংদ।
189.60(27) ারী, ১৯৭০, অননয একাসডভী, মযাজগঞ্জ।
189.60(28) মযমচমত ুস্ত্ত্তক, প্রডাকয মফদযামনসকতন, মযাজগঞ্জ।
189.60(29) াজাদুয যকাযী কসরজ, মকছু কথা, ২০০২।
189.60(30) (M) মফএর, আদয উচ্চ মফদযার, ১৩৭৬।
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189.60(31) (S) উরস্নাাড়া মফজ্ঞান কসরজ, ৫ভ প্রমতিা ফামলযকী, ১৯৯৯।
189.60(32) (P) জচতনা, ফাগঞ্জ উসজরা জরখক ফহুভুখী ভফা মভমত মর: মযাজগঞ্জ, ২০০৪।
189.60(33) (P) আদয জফতায জস্নাতা াংঘ, মযাজগঞ্জ, ‘আায আসরা’, ১ভ ফলয, ১ভ াংখযা, ২০০৪।
189.60(34) মদাযী ামতয মযলদ, উরস্নাাড়া, মযাজগঞ্জ, ঈদ-উর-মপৎয উরÿÿ ১৯৯২।
189.60(35) (M) জাভসতর জটাাকামন্দ মি-ভুখী উচ্চ মফদযারম ১৯৭২-৭৩।
189.60(36) উরস্নাাড়া মফজ্ঞান কসরজ, প্রসপ্রকটা, মযাজগঞ্জ।
189.60(37) প্রসপয ড: ারাভ জাানাযা গ্রাভীণ ভামফদযার, হুড়া ায নদীয উসঠাস আকন্দ জভরা, ১৯৯৭।
189.60(38) মযাজগঞ্জ ভমজত রস্নী উেন প্রকল্প মক  জকন?
189.60(39) (S) ভুমিসমাো কযঅসেন জরার মÿাা োি ১৯৯৮ জথসক ২০০৫।
189.60(40) এভ এ জভানাসভ পামন (ম্পা.), মযাজগঞ্জ জজরায ইমত কথা, মযাজগঞ্জ াাংস্কৃ মতক জগািী, ১৯৯১।
189.60(41) মযাজগঞ্জ জজরা মভমত, মসরট, দমচে।
189.60(42) মযাজগঞ্জ জজরা মভমত, যাজাী মফশ্বমফদযার, ইসচ্ছপমডাং ২০০০।
189.60(43) খাজা ইউনু আরী জভমডসকর কসরজ এ- মটার মযাজগঞ্জ, পন্দন, ২০০৮।
189.60(44) (P) মযনা মুরফাড়ীা ফাজায ফাজফাড়ী, মযাজগঞ্জ, ১৯৯৯।
189.60(45) স্বপ্নসতু , ফঙ্গফন্ধ্ু জতু উসিাধনী অনুিান মযচারনা কমভটি, ১৯৯৮, মযাজগঞ্জ।
189.60(46) শ্রী শ্রী ভদন জভান জফা ভের আদযামি ভাজাযা, মযাজগঞ্জ ১৪০৪।
189.60(47) (P) মভুর জভসঠাথ, ফলয ৪, াংখযা ৩, ২০০২, মযাজগঞ্জ, ২ ফলয, াংখযা ২, ২০০০, ফলয: ১, াংখযা: ১,
১৯৯৯।
189.60(48) মযাজগঞ্জ জচম্বায অফ কভায এ- ইন্টামি ২০০৩।
189.60(49) ত্রন: সছফ ১৬, ভান মফজ মদফ াংখযা ২০০০, মযাজগঞ্জ।
189.60(50) মযাজগঞ্জ মল্প াকয মল্পাসন নফ উসেল ২০০১, ফাাংরাসদ ÿাু দ্র  কুটিয মল্প কযসাসযন।
189.60(51) মনযÿযমুি মযাজগঞ্জ, প্রদীপ্ত মযাজগঞ্জ, জজরা প্রান, মযাজগঞ্জ ২০০৩।
189.60(52) তফসলয ল্প উচ্চ মফদযার, ২০১০, মযাজগঞ্জ।
189.60(53) উায ২০০৪, জুমফরী জযাড, মযাজগঞ্জ।
189.60(54) ভযা, ২১ ফলয, ২০০২।
189.60(55) আসরায বু ফন, আসরায বু ফন ামতয জপাযাভ, মযাজগঞ্জ।
189.60(56) অমত ফযন জচৌধুযী (স্বন), আরাে, এ.জক. নূযম্নর হুদা ভমন, আমজজুর ক খান, জগৌযফভ, ১০০
ফছয, জাাজুয এ.এক. াইরট ভসডর উচ্চ মফদযার, জফরকুমচ মযাজগঞ্জ।
189.60(57) খাজা ভঈন উমদ্দন, আসনাাযা খান ঝনযা, মনস্বন, পাল্গুন ১৩৮২, মযাজগঞ্জ ভামফদযার।
189.61 Sunamganj
189.61(1) আফু আরী াজ্জাদ জাাইন, ুনাভগঞ্জ জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: জারারাফাদ এসামসন,
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১৯৯৫।
189.61(2) জজরা প্রান, ভযভীগাসন ুনাভগঞ্জ, ুনাভগঞ্জ: অমপা ক্লাফ, ২০০২।
189.61(3) নন্দরার ভযা, ুনাভগসঞ্জয ামতযাঙ্গন, মসরট: জারারাফাদ, জরাকামতয মযলদ, ১৯৯৫।
189.61(4) যম্নহুর পাযম্নক, ছাতসকয ইমতা  ঐমতয (১-২০০১ মখ্রষ্টাব্দ), মসরট: এএভ ুজন মভা, ২০০৪।
189.61(5) ফজরুর ভমজদ খযম্ন ( BM Khasru), ( ম্পা.), একাত্তসয ুনাভগঞ্জ, ুনাভগঞ্জ: ভুমিমুে চচযা 
গসফলণা জকন্দ্র, ১৯৮৯।
189.61(6) ফজরুর ভমজদ খযম্ন  অনযানয (ম্পা.), ফযম্নন যা স্মাযকগ্রন্থ, ুনাভগঞ্জ: ভুমিমুে চচযা  গসফলণা
জকন্দ্র, ২০০৪।
189.61(7) জভাািদ আরী, ইউনুছ, ভুমিমুসে ুনাভগঞ্জ, ুনাভগঞ্জ: ভুমি াংগ্রাভ স্মৃমত োি, ১৯৯০।
189.61(8) (S) ভুমিসমাো কযাসেন জরার মÿাা োি, ১৯৯৮-২০০৫।
189.61(9) ফজরুর ভমজদ খযম্ন, যিাি ৭১ ুনাভগঞ্জ, ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০১২।
189.61(10) ুনাভগঞ্জ জঘালণা, ১৪১৪।
189.61(11) ফজরুর ভমজদ ভমজদ খযম্ন, যিাি ৭১ ুনাভগঞ্জ, ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০১২।
189.62 Sylhet
189.62(1) অমনর দা ুযকাস্থ, শ্রীসট্টয ভারম াংগ্রীত  ধুযা, জকারকাতা: জদৌড় প্রকানী, ২০০০।
189.62(2) অমনর দা ুযকাস্থ, শ্রীসট্টয ব্রতকথা, জকারকাতা: জদৌড় প্রকানী, ২০০২।
189.62(3) অূফয ভযা, মসরট মুোযাধ  প্রামঙ্গক দমররত্র, ঢাকা: ইতযামদ গ্রন্থপ্রকা, ২০১০।
189.62(4) আফুর াান জচৌধুযী ( ম্পা.), শ্রীসট্টয শ্রীভুখ: ÿÿত্রভীÿাা ২০০১: মসরট অঞ্চর, যাজাী:
জপাকসরায মফবাগ, ২০০৩। ২ কম
189.62(5) আফুর ভার আব্দুর ভুমত ( ম্পা.), জছাট ীভানা ফৃৎ মফকা মসরট যকাময াইরট স্কু সরয
াঠীসদয স্মাযকগ্রন্থ, মসরট: স্কু রজীফসনয অধযত ফলযূমতয উৎফ প্রস্ত্ত্তমত কমভটি, ২০০১।
189.62(6) আব্দুর ামভদ ভামনক, মসরসট বালা আসন্দারসনয টবূ মভ, মসরট: ভুকতামফ-উন-নূয, ২০০১।
189.62(7) এ.জজড.জভ. াভুর আরভ, মতয াজারার কুমনামব ( য.), ঢাকা: জখাসযাজ মকতাফভর,
২০০১।
189.62(8) এভ.এ. কমযভ জচৌধুযী, আসরামকত ভত্মানসদয স্মযসণ, মসরট: মভস পমযদা জচৌধুযী, ২০০৪।
189.62(9) খাসরদ জাপযী (ম্প.), মফানীফাজায মযক্রভা, মিতী াংখযা জুরাই ২০০৪, মফানীফাজায (মসরট):
প্রামভত্মি প্রকানী, ২০০৪।
189.62(10) জভা. আব্দুর আমজজ  অনযানয ( ম্পা.), ফৃত্তয মসরসটয ইমতা, প্রথভ খ-, মসরট: ফৃত্তয মসরট
ইমতা প্রণন মযলদ, ১৯৯৭।
189.62(11) জদান জভাািদ আজফয, মসরসট ইরাভ, ঢাকা: ইরামভক পাউসেন ফাাংরাসদ, ১৯৯৫।
189.62(12) ভমউমদ্দন ীযম্ন, মসরসটয তফসলযয াাংফামদকতা, মসরট: ামনা জফগভ জচৌধুযী, ১৯৯৮। ২ কম
189.62(13) ভুািদ তাফাযক জাাইন, জামকগসঞ্জয ইমতা  াংস্কৃ মত, জগাারাফাজায (ফারাগঞ্জ, মসরট): জফী
যভান, ২০০০।
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189.62(14) জচৌধুযী জগারাভ আকফয, জারারাফাসদয াাংস্কৃ মতক ঐমতয, মসরট, জারারাফাদ জরাক ামতয
মযলদ, ১৯৯৮।
189.62(15) জদান নূযম্নর আসনাায জচৌধুযী, জারারাফাসদয কথা, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৮৩।
189.62(16) নন্দরার ভযা, জপাকসরায চচযা মসরট, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৯।
189.62(17) নন্দরার ভযা, মসরসটয জপাকসরায যচনামঞ্জ, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯৮।
189.62(18) নন্দরার ভযা, মসরসটয ফাযভাী গান, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০২।
189.62(19) জদান জগারাভ জভাতয াজা, মছরসট প্রচমরত ই-প্রফাদ ঢাক-মডঠান, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ১৯৯৮।
189.62(20) ভুিদ আাদ্দয আরী, মছরটি প্রফাদ প্রফচন, মসরট: যাগীফ-যাসফা পাউসেন, ১৯৯৯।
189.62(21) জজরা তথয অমপ, জজরা মযক্রভা মসরট, ১৯৯১-৯২। কম ২
189.62(22) জভা. আব্দুর আমজজ, ভুযামযচািঁদ কসরসজয ইমতকথা, কুযম্না ( মসরট): আরাজ আব্দু জাফান
১৯৯২; ঢাকা: অনযানয, ২০০৩।
189.62(23) তাজুর জভাািদ, মসরসট গণতযা, ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০০৫।
189.62(24) তাজুর জভাািদ, বালা আসন্দারসন মসরট, ঢাকা: ামতয প্রকা, ২০০৪।
189.62(25) নৃসন্দ্ররার দা, শ্রীবূ মভ মসরসট যফীন্দ্রনাথ, ঢাকা: জাতী ামতয প্রকানী, ১৯৯২।
189.62(26) নন্দরার ভযা, মসরসটয ামতযাঙ্গন, মসরট: শুসফ আসভদ কমত, ২০০৫।
189.62(27) নন্দরার ভযা, জতাভায ৃমষ্টয থ, মফগঞ্জ, মফগঞ্জ: মফগঞ্জ ামতয মযলদ, ১৯৯২।
189.62(28) নন্দরার ভযা, তযন্ধ্ গসফলক ভুিদ আাদ্দয আরী, মসরট: মফকা, ২০০৬।
189.62(29) নন্দরার ভযা, আর ইরা মত্রকা ভুমরভ মচভত্মা জচতনা, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয
মযলদ, ২০০০।
189.62(30) নন্দরার ভযা, জভাািদ ানীপ াঠান: জ’’াীফন  কভয, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ,
২০০৪।
189.62(31) নন্দরার ভযা, মনীসথ মাই পু রফসন (মফগঞ্জ জজরা দ্রষ্টফয)
189.62(32) নন্দরার ভযা  াযম্নন আকফয, মযমচমত আসরাসক জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ২০০৫। ২
কম
189.62(33) যীপ উমদ্দন আসভদ (ম্পা.), মসরট ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: ফাাংরাসদ ইমতা মভমত, ১৯৯৯।
২ কম
189.62(34) নন্দরার ভযা, শ্রীট্ট ামতয মযলসদয ইমতকথা, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯৪।
189.62(35) নন্দরার ভযা, ঐমতসযয ধাযক জগারাভ ভত্মপা জচৌধুযী, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ,
২০০৬।
189.62(36) নন্দরার ভযা, আর ইরা মত্রকা ভুমরভ মচভত্মা জচতনা, ১৯৩২-১৯৫০, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয
মযলদ, ২০০০।
189.62(37) নন্দরার ভযা, আর ইরা মত্রকায জরখক  যচনাূমচ ( ১৯৩২-২০০০), মসরট: জকন্দ্রী ভুমরভ ামতয
মযলদ, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ।

189.62(38) ননী জগাার যা, যাগীফ আরী: মকাংফদভত্মীয নাক, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ,
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২০০৬।
189.62(39) জভাািদ ইমরা আরী, মফশ্বনাসথয ইমতা  ঐমতয, মফশ্বনাথ (মসরট): জভাছািত ামভযম্নন মফমফ,
২০০৪।
189.62(40) ভমউমদ্দন ীযম্ন, প্রফাস ফারাগঞ্জফাী, মুিযাজয: ফারাগঞ্জ াফমরসকি োি, ২০০৪।
189.62(41) জভা. াোন মভা (ম্পা.), প্রঙ্গ জামকগঞ্জ ইমতা  ঐমতয, মসরট: উসজরা মযলদ, ২০০৫, (জভা.
াোন মভা, উসজরা মনফযাী অমপায, জামগঞ্জ)।
189.62(42) ত্রদ জভাত্মপা কাভার, মযত াজারার (য.) কাযাভত: ৩৬০ আউমরা, মসরট মনউ এভদামদা
রাইসব্রযী, ২০০৪।
189.62(43) ত্রদ জভাত্মপা কাভার, তযসপয াংÿÿপ্ত ইমতফৃত্ত, মফগঞ্জ: ভাকমফ ত্রদ ুরতান ামতয 
গসফলণা মযলদ, ২০০৫।
189.62(44) যভ জভাাভত্ম, মসরট অঞ্চসরয আমদফাী জপ্রÿÿত  ব্দকয ভাজ ভীÿাা, জভৌরবীফাজায
(কভরগঞ্জ): আতভ উেন মভমত (আউ), ১৯৯৮ (See আমদফাী াংগ্র)।
189.62(45) জভা. আফুর ফয (ম্পা.), স্মৃমতভ ভুযামযচািঁদ কসরজ, মসরট: প্রমতশ্রম্নমত প্রকানী, ২০০৬।
189.62(46) যফফানী জচৌধুযী, মসরট প্রঙ্গ, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৪।
189.62(47) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয গসফলক মযমচমত, (১৩৭০-১৯৭০), ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৫।
189.62(48) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয গ্রন্থঞ্জী, প্রথভ খ-, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৬।
189.62(49) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয গ্রন্থঞ্জী, মিতী খ-, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৬।
189.62(50) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), মসরট মফবাসগয গসফলক  গসফলণা, মিতী খ-, ঢাকা: আগাভী প্রকানী,
২০০৫।
189.62(51) যফফানী জচৌধুযী ( ম্পা.), মসরট মফবাসগয গসফলক  গসফলণা, চতু থয খ-, ঢাকা: উৎ প্রকানী,
২০০৬।
189.62(52) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), মসরট মফবাসগয ইমতা  গসফলণা, ঢাকা: উৎ প্রকানী, ২০০৬।
189.62(53) ভুিদ আাদ্দয আরী, ভভনমাং গীমতকা ফনাভ মসরট গীমতকা, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয
মযলদ, ১৯৯৭।
189.62(54) ভুিদ আাদ্দয আরী, আাদ্দয যচনাভগ্র, প্রথভ খ-, র-ন: দয এথমনক ভাইনমযটিজ অমযমজনযার
মিী এ- মযাচয জন্টায, ২০০২।
189.62(55) ভুিদ আাদ্দয আরী, আাদ্দয যচনাভগ্র, মিতী খ-, র-ন: দয এথমনক ভাইনমযটিজ অমযমজনযার
মিী এ- মযাচয জন্টায, ২০০৩।
189.62(56) ভুিদ আাদ্দয আরী, আাদ্দয যচনাভগ্র, তৃ তী খ-, র-ন: দয এথমনক ভাইনমযটিজ অমযমজনযার
মিী এ- মযাচয জন্টায, ২০০৩।
189.62(57) ভুিদ আাদুয আরী, মসরসটয ভাকমফ জখ চান্দ, মসরট: তাইসযফা প্রকানী, ১৯৯৬।
189.62(58) জচৌধুযী জগারাভ আকফয, মসরটী নাগযী মযক্রভা, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয মযলদ, ২০০২।
189.62(59) জচৌধুযী জগারাভ আকফয ামতযবূ লণ, যািবালা  একুস প্রসঙ্গ, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয
মযলদ, ১৯৯৭।
189.62(60) জচৌধুযী জগারাভ আকফয ামতযবূ লণ, জরাক ামসতযয কথা, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয
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মযলদ, ১৯৮৮।
189.62(61) জচৌধুযী জগারাভ আকফয, জারারাফাসদয াাংস্কৃ মতক ঐমতয, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয মযলদ,
১৯৯৮।
189.62(62) জভাািদ ভুমভনুর ক, মসরট মফবাসগয ইমতফৃত্ত, ইউ.জক: জন্টায পয মযাচয, ২০০১।
189.62(63) জভা. আব্দুর আমজজ  অনযান, ফৃত্তয মসরসটয ইমতা, মিতী খ-, মসরট: ফৃত্তয মসরট ইমতা
প্রণন মযলদ, ২০০৬।
189.62(64) াযম্নন আকফয, জীফন জমখাসন ইমতা, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ২০০২।
189.62(65) ারূন আকফয, আকাদ্দ মযাজুর ইরাভ প্রসঙ্গ অপ্রঙ্গ, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ,
২০০২।
189.62(66) ারূন আকফয, মসরসটয ামতয মসরসটয ভনীলা, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ২০০৫।
189.62(67) ারূন আকফয, জরাক ামসতয মসরট, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯৫।
189.62(68) ারূন আকফয, ভূরযাসনয ভানদ-- দানফীয যাগীফ আরী, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ,
২০০৪।
189.62(69) ারূন আকফয, জদান আদভ খািঁ, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৮৯।
189.62(70) ারূন আকফয ( ম্পা.) জভাািদ আযাপ জাসন স্মাযক গ্রন্থ, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয
মযলদ, ১৯৯৫।
189.62(71) ারূন আকফয (ম্পা.) স্মাযক গ্রন্থ-৯২, মসরট: জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯২।
189.62(72) ারূন আকফয ( ম্পা.) জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, স্মাযকগ্রন্থ, মসরট: জারারাফাদ জরাক
ামতয মযলদ, ১৯৯৬।
189.62(73) তাজুর জভাািদ, মসরসটয ভুমিমুসেয ীদ স্মাযক, ঢাকা: ামতয প্রকা, ১৯৯৭।
189.62(74) তাজুর জভাািদ, মসরসটয দুইত ফছসযয আসন্দারন, ঢাকা: ামতয প্রকা, ১৯৯৫।
189.62(75) তাজুর জভাািদ, মসরসটয মুেকথা, ঢাকা: ামতয প্রকা, ১৯৯৯।
189.62(76) (ড.) আফুর পসত পাত্তা, মসরট-গীমতকা ভাজ  াংস্কৃ মত, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৫।
189.62(77) যমদন্দু বট্টাচাময, মসরসটয ফাউরঙ্গীসত াজারার  ত্রচতসনযয প্রবাফ, ঢাকা: ফইজগৎ, ২০০৪।
189.62(78) জভাত্মাক আভাদ দীন (অনূমদত), তামযসখ জারামর, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৩।
189.62(79) নৃসন্দ্ররার দা, মসরসট নজযম্নর, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৫।
189.62(80) ভুপতী আজাযউমদ্দন আভদ মমদ্দকী, শ্রীসট্ট ইরাভ জজযামত, ঢাকা; উৎ প্রকান, ২০০২।
189.62(81) জভৌরমফ ভাািদ আভদ, শ্রীট্ট দযন, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৪।
189.62(82) শ্রীসভামনী জভান দা গুপ্ত, শ্রীসট্টয ইমতা, (যফফানী জচৌধুযী ম্পা.), ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৪।
189.62(83) টি.এইচ.এভ. জাাঙ্গীয, যত্নগবয া মসরট প্রথভ খে, ঢাকা: জারারাফাদ কমভউমনসকন, ২০০৫।
189.62(84) ত্রদ জভাত্মপা কাভার, অতীত মদসনয মসরট: মতন কূমতয ুযম্নসলয স্মৃমতয আনা, মসরট: যাগীফযাসফা পাউসেন, ২০০৫।
189.62(85) ত্রদ ভুতযাজা আরী, জযত াজারার  মসরসটয ইমতা, ঢাকা: উব প্রকান, ২০০৩।
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189.62(86) ভুিদ যভজান আরী, ফামা মফসধৌত এরাকায উেসন দানফীয ফাগীফ আরী, মসরট: জদান
তত্তমপক ভমজদ রীসক, ২০০৫।
189.62(87) জচৌধুযী খাসরদ আকফয, জমভদায জপ্তানসন্দয ভুমরভ উত্তযামধকায ব্রাÿণফাড়ী ব্রাÿণগ্রাভ:
মফানীফাজায উসজরায আরীনগয ইউমনসনয একটিগ্রাভ, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয
মযলদ, ২০০১।
189.62(88) জভা. আব্দুর আমজজ, মসরট: জনভান  অথযনীমত, মসরট: প্রমতশ্রম্নমত, ১৯৯৪।
189.62(89) যফাটয মরেস (বালাভত্ময আব্দুর ামভদ ভামনক), মসরসট আভায ফাসযাফছয, মসরট: জকন্দ্রী ভুমরভ
ামতয াংদ, ২০০২।
189.62(90) যামগফ জাসন জচৌধুযী, মসরসটয তফসলযয ঐমতয জকন্দ্রী ভুমরভ ামতয াংদ, র-ন: দয এথমনক
ভাইনযটিজ অমযমজনযার মিী এ- মযাচয জন্টায, ২০০৪।
189.62(91) যামগফ জাসন জচৌধুযী (ম্পা.), মযদযন ফই, জকভুা (জকন্দ্রী ভুমরভ ামতয াংদ, ১৯৯৬)
189.62(92) যফফানী জচৌধুযী ( ম্পা.), মসরট মফবাসগয গসফলক  গসফলণা, তৃ তী খ-, মসরট: আরাে জভা.
ফময মভা, ২০০৬।
189.62(93) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), মসরট মফবাসগয গসফলক  গসফলণা, ঞ্চভ খ-, মসরট: জভাত্মপা জমরভ,
২০০৬।
189.62(94) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), মসরট মফবাসগয গসফলক  গসফলণা, ৬ি খ-, মসরট: আরাে জভা. ফময
মভা, ২০০৬; ৭ভ খ-, ৮ভ খ-।
189.62(95) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, আভাসদয াাংস্কৃ মতক স্বাধীনতা: উত্তযামধকায  ভুরভানী
নাগযী, মুিযাজয: জন্টায পয ফাাংরাসদ মফাচয, ২০০১।
189.62(96) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মযত াহ্ দাউদ কুযালী ( য:)  তায ফাংধযগণ,
ঢাকা: ইভাদ উমদ্দন আভদ জচৌধুযী, ২০০০।
189.62(97) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, স্বাধীনতা াংগ্রাসভ মসরট ( ১৭৫৭-১৯৭১), টসযসন্টা
(কানাডা): আভা জচৌধুযী  নাজভা জচৌধুযী, ১৯৯৬।
189.62(98) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মযত াজারার (য.) দমরর  বালয, ঢাকা: ইরামভক
পাউ--ন ফাাংরাসদ, ২০০৪।
189.62(99) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মফচাযমত ত্রদ এমফ ভাভুদ জাসন জীফন  কভয
(১৯১৬-১৯২৮), মফগঞ্জ: ত্রদা তাসযা জফগভ, ১৯৯৯।
189.62(100) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মযত াজারার ( য.), মসরট: জভাািৎ কুরুভ
আিায জচৌধুযী, ১৯৮১।
189.62(101) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, আভাসদয স্বাধীনতা াংগ্রাসভয মফত্মৃত ইমতা, (২ খ), ঢাকা: ইরামভক পাউ--ন ফাাংরাসদ, ১৯৯৭।
189.62(102) ত্রদ জভাত্মপা কাভার, মসরসটয জযপাসযো  জনপ্রমতমনমধ, মসরট: জযসনািঁ াফমরসকি,
২০০৩।
189.62(103) ভারানা ভছদ্দয আরী, আভায জীফনমঞ্জ, মসরট: ভাভুদর
ু াান ইভমতাজ, ২০০৬। ২ কম
189.62(104) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয ইমতা, ঢাকা: ত্রদা তাসযা জফগভ,
২০০৬।
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189.62(105) তন ফাগচী, ছড়া ামসতযয কীমতয ভান কাোযী যফফানী জচৌধুযীয অভত্মমফযশ্ব, ঢাকা: উৎ প্রকান,
২০০৬।
189.62(106) নৃসন্দ্ররার  যফফানী জচৌধুযী ( ম্পামদত), মনকুঞ্জ মফাযী জগাস্বাভী, জফাগ্রাসভ দমদন, ইউ.জক.:
আরাে জভা. ফময মভা, ২০০৬।
189.62(107) নন্দরার ভযা, মসরসটয জনদ  জরাকভান, ইউ.জক.: আরাে জভা. ফময মভা, ২০০৬।
189.62(108) ত্রদ জভাত্মপা কাভার ( ম্পা.), নূযম্নর ইরাভ: প্রফাস জাগ্রত মফসফক, মসরট: মফগঞ্জ
পাউসেন, ২০০২।
189.62(109) ত্রদ জভাত্মপা কাভার (ম্পা.), ত্রদ াান ইভাভ জাাইনী মচশ্তী াংফধযনা স্মাযক, ২০০১।
189.62(110) াযম্নন আকফয ( ম্পা.), ম্বধযনা স্মাযক: ড. আফু ফকয আসভদ াযম্নন ম্বধযনা, মসরট:
জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ১৯৯৪।
189.62(111) যামগফ জাসন জচৌধুযী  অনযানয (ম্পা.), যাগীফ-যাসফা ামতয ুযস্কায ৯৯-২০০০: ভূরযান,
মসরট: জদান জতৌমপক ভমজদ রাসক, ২০০০।
189.62(112) ত্রদ জভাত্মপা কাভার (ম্পা.), বাফনায ফাতান, মসরট: মফগঞ্জ পাউ--ন, ১৯৯৭।
189.62(113) যমকফ আর ামপজ, খান ফাাদুয ত্রদ আব্দুর ভমজদ ম.আই.ই, জযসনািঁয মফত্মৃত কাপ্তান, মসরট:
ত্রদ খমররুরস্না ছামরক জুসনদ, ১৯৯৫।
189.62(114) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), শ্রী জভামনী জভান দা গুপ্ত, শ্রীসট্টয ইমতা, জভৌরবী ফাজায: যফফানী
জচৌধুযী, ২০০৪।
189.62(115) যফফানী জচৌধুযী (ম্পা.), ছড়া ভগ্র, প্রথভ খ-, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৬।
189.62(116) ত্রদ জভাত্মপা কাভার (ম্পা.), তযসপয াংÿÿপ্ত ইমতা, মসরট: ভাকমফ ত্রদ ুরতান ামতয
 গসফলণা মযলদ, ২০০৫।
189.62(117) নন্দরার ভযা (াংকরন  ম্পাদনা), ভযভী কমফ মতারাং াহ্, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০৫।
189.62(118) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয ইমতা-মচভত্মন, মুিযাজয: জচৌধুযী জজফীন যফফানী, ২০০৭।
189.62(119) অনুযাধা চন্দ, মসরট নাগমযয সরা জকতাফ  দইখুযায যাগ, করকাতা: জদ’জ াফমরমাং, ২০০৬।
189.62(120) যফফানী জচৌধুযী, মসরট-মচভত্মায ত্রনসফদয, ইউ-জক: অনীক যফফানী জচৌধুযী, ২০০৭।
189.62(121) নন্দরার ভযা ( ম্পা.), জচৌধুযী জগারাভ আকফয যচনা  াংগ্র ম্ভায, প্রথভ খে, মসরট:
জারারাফাদ জরাক ামতয মযলদ, ২০০৭।
189.62(122) নৃসন্দ্র রার দা  যফফানী জচৌধুযী ( ম্পা.), মরটি যাভান, শ্রীভঙ্গর: জচৌধুযী জজফীন যফফানী,
২০০৭।
189.62(123) নৃসন্দ্র রার দা, ভধযাসেয ভনন, শ্রীভঙ্গর: আরাজ জভা. ফময মভা, ২০০৭।
189.62(124) জভাািদ ফময মভা, কাসরয করসভ যফফানী জচৌধুযী, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৬।
189.62(125) াভুর কমযভ কস, যফফানী জচৌধুযী-তািঁয ামতযকভয, মসরট: াসজদা কসছ, ২০০৭।
189.62(126) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, স্বাধীনতা াংগ্রাসভ মসরট (১৭৫৭-১৯৭১), ঢাকা: আভা
জচৌধুযী, ১৯৯৬।
189.62(127) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, আভাসদয াাংস্কৃ মতক স্বাধীনতা: উত্তযামধকায  ভুমরভ
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নাগযী, র-ন: এডসবাসকট জভা. ভুমভনুর ক, ২০০১।
189.62(128) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, মকসড়য ন্ধ্াসন মরামরম  নদ আভাসদয ভাজমচত্র,
মফগঞ্জ: ত্রদা তাসযা জফগভ, ২০০১। ২ কম
189.62(129) যফফানী জচৌধুযী ( ম্পা.), মসরট মফবাসগয ইমতা গসফলক  গসফলনা, ঢাকা: উৎ প্রকান,
২০০৬।
189.62(130) জভৌরমফ ভািদ আভদ, শ্রীট্ট দযন, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৪।
189.62(131) ত্রদ ভুতযাজা আরী, মযত াজারার  মসরসটয ইমতা, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৩।
189.62(132) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয ইমতা গসফলক  গসফলনা, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৮।
189.62(133) যফফানী জচৌধুযী, মসরট মফবাসগয গ্রন্থঞ্জী, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৮, ৩ খ-।
189.62(134) জভাািদ ইমরা আরী, ভসনয আগুন জকউ না জদসখ, মফশ্বনাথ: ( মসরট): জভাছািত ামভযম্নন
মফমফ, ২০০৮।
189.62(135) জদান নূযম্নর আসনাায জাসন জচৌধুযী, স্মৃমতয বু ফসন, ঢাকা: ত্রদা তাসযা জফগভ  জদান
ারভা খাতু ন ুভা, ২০০৮।
189.62(136) জচৌধুযী জজফীণয যফফানী (ম্পা.), যফফানী জচৌধুযী: জীফনীভগ্র, ঢাকা: আগাভী প্রকানী, ২০০৭।
189.62(137) যফফানী জচৌধুযী, কারজী গসফলক মতীন্দ্রসভান বট্টাচাময, ঢাকা: আগাভী প্রকান, ২০০৭।
189.62(138) যফফানী জচৌধুযী, শ্রীসট্টয ইমতা চচযা, ঢাকা: উৎ প্রকান, ২০০৯।
189.62(139) যীপ উমদ্দন আসভদ ( ম্পা.), মসরট: ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: ফাাংরাসদ ইমতা মভমত,
১৯৯৯।
189.62(140) যম্নহুর পাযম্নক, ছাতসকয ইমতা  ঐমতয (১-২০০১মখ্র.), মসরট: এ.এভ. ুজন মভা, ২০০৪।
189.62(141) যফফানী জচৌধুযী ( ম্পামদত), ভসন্দ্র কুভায মাং, ভমনুসযয প্রাচীন ইমতা ১ভ খ-, জভৌরবী
ফাজায: জৌময, ২০০৯।
189.62(142) যফফানী জচৌধুযী, যফফানী যচনাফরী, ইউ.জক.: জচৌধুযী জজফীন যফফানী, ২০১০।
189.62(143) নন্দরার ভযা, মসরসটয ামতয রষ্টা  ৃমষ্ট, মসরট: আরাে জভাািদ ফময মভা, ২০০৯।
189.62(144) Sharif uddin Ahmed (ed.), Sylhet: History and Heritage, Dhaka: Bangladesh Itihas
Samiti, 1999.
189.62(145) (P) মসরট ফাজায, (ভামক), ফলয: ১, াংখযা: ৯ (ঈদ াংখযা), ১০, ২০০৫; ফলয: ২, াংখযা: ১, ২০০৬।
189.62(146) (P) জভা. আব্দুর আমজজ ( ম্পা.), প্রমতশ্রম্নমত, ( ভাজ ামতয াংস্কৃ মত মফলক কাগজ), মসরট,
প্রথভ খ-, মডসম্ব, ১৯৯৬।
189.62(147) (P) নন্দরার ভযা, আর-ইরা মত্রকায জরখক  যচনাূমচ, ( ১৯৩২-২০০০), মসরট: জকন্দ্রী
ভুমরভ ামতয াংদ, ২০০০।
189.62(148) (P) ভামক মবসরজ ডাইসজি, ( ম্পাদক-যামগফ জাসন জচৌধুযী), ১৫/এ, জভানা াঠানটু রা,
মসরট।
189.62(149) (P) ভামক মবেধাযা, (ম্পাদক-আমজজুর ক ভামনক), ৮/৩ াজী কুদযত উরস্না ভাসকয ট, মসরট।
189.62(150) (P) ভামক আজসকয মফশ্বফাাংরা, (ম্পাদক-ভুমত জচৌধুযী), ২৬-২৭ ২ক ুাযভাসকয ট, দু’তরা, ূফয
মজন্দাফাজায, মসরট।
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189.62(151) (P) ভামক আনাসয ভদীনা, ( ম্পাদক-যীদ জাভীর), ভামক আনাসয ভদীনা, জাসভরা
ভাদামনা ইরামভা, কামজয ফাজায, মসরট।
189.62(152) (P) ত্রত্রভামক প্তসরাক, (ম্পাদক-জুনাইদ আভদ যীপ), তযঙ্গ ৭/৯ খাদফীয, মসরট।
189.62(153) (P) াপ্তামক জানায মসরট, ( ম্পাদক এ.জক.এভ. নজযম্নর ইরাভ জচৌ: ( ভাুদ), জগারাগঞ্জ,
মসরট।
189.62(154) (P) ত্রদমনক মুগসডযী
189.62(155) (P) ত্রদমনক ফুজ মসরট
189.62(156) (P) ত্রদমনক মসরসটয ডাক
189.62(157) (P) ত্রদমনক ভানমচত্র
189.62(158) (P) ত্রদমনক কামজয ফাজায
189.62(159) (P) ত্রদমনক ত্রজভত্মা ফাতয া
189.62(160) (P) ত্রদমনক যাভর মসরট
189.62(161) (P) ত্রদমনক মসরট ফাণী
189.62(162) (P) মসরট মযদযক, াÿÿক, ১৮ জুরাই, ১৯৮৬; ফলয: ১, াংখযা ৪, ১ শ্রাফণ, ১৩৯৩।
189.62(163) (L) মসরট মফশ্বমফদযার কসরজ ফামলযকী: ূফযা, তামযখ জনই।
189.62(164) (L) মসরট মফশ্বমফদযার কসরজ ফামলযকী: ূফযা, ১৯৮১।
189.62(165) (L) মসরট মফশ্বমফদযার কসরজ ফামলযকী: ূফযা, ১৯৮৬-৮৭।
189.62(166) (S) এই আমঙনা, ভদন জভান কসরজ মসরট-এয ুফণয জভত্মী স্মাযক গ্রন্থ ( ১৯৪০-১৯৯০),
১৯৯০।
189.62(167) (L) মÿন জারারাফাদ টিচায জেমনাং কসরজ ফামলযকী (াজারার উয, মসরট), ২০০০-২০০১।
189.62(168) (S) ত্রদ জভাািদ তাসয ( ম্পা.), জযত াজারার ( য.) ইাসভনী, ( ফামলযক উয জভাফাযক
উরÿÿ স্মাযক াংখযা)
189.62(169) (S) The Murarichand College Golden Jubilee Volune, Book II and III, January 1942
(Book-I not found)
189.62(170) যফফানী জচৌধুযী, শ্রীসট্টয প্রাচীন ইমতা ভগ্র, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১২।
189.62(171) যফফানী জচৌধুযী, মসরসটয ইমতা ভগ্র, ঢাকা: গমতধাযা, ২০১২।
189.62(172) শ্রী ট্ট জজযামত, াযদী ১৪০৭, মসরট।
189.62(173) Rabbani Choudhury, History of Sylhet, Dhaka: Utso Prokashani, 2010.
189.62(174) জভাোঃ আব্দুর আমজজ, নুমত মফনুমতয প্রজে, পাল্গুন, মসরট, ১৯৯৩।
189.62(175) এ.এভ. জগারাভ কামদয, মসরটী নাগযী মরম বালা  ামতয, ফাাংরা একাসডভী টাকা, ১৯৯৯।
189.62(176) অচু যতসযণ জচৌধুযী, তত্ত্বমনমধ শ্রীসট্টয ইমতফৃত্ত উত্তযাাং, মসরট: উৎ প্রকানা, ২০০২।
189.62(177) (R) ফামলযক প্রমতসফদন ১৯৯৭-৯৮, ফাাংরাসদ রস্নী উেন প্রমÿণ ইনমিটিউট, খামদভনগয,
মসরট।
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189.62(178) এনাভুর ভুমনভ াভীভ জরাদী, মফযানীফাজাসযয ামযস মাা জানায ভত্মাসনযা, প্রথভ খে,
মসরট, ২০০৮।
189.62(179) নন্দরার ভযা (ম্পা.), ফািঁময ুসয অঙ্গেসর, মসরট, ২০০৭।
189.62(180) যফফানী জচৌধুযী, ভযমাধক জতৌমযছ মভা, মসরট, উৎ প্রকান, ২০০৮।
189.62(181) ড. নূয-ই-ইরাভ জরুফামত, মসরসটয উবালা াাংগঠমনক মফসস্নলণ, ফাাংযা একাসডভী, ঢাকা,
২০০৮।
189.62(182) স্মাযকগ্রন্থ, ৭৫ ফছয ূমতয উদমান (১৯৩০-২০০৬) মকসাযী জভান যকাযী প্রাথমভক মফদযার,
ভীযা ফাজায, মসরট।
189.62(183) (P) মকড়, একুসয াংকরন, ১৯৮৩।
189.62(184) মফাখা, জাতী কমফতা মযলদ, মসরট, ১৪১৪। ২কম
189.62(185) (P) জরার উমদ্দন জচৌধুযী (ম্পা.), নদী ামখ জভঘ, ১৯৯৪।
189.62(186) (P) আব্দুর ভামরক পাযম্নক (ম্পা.), প্রজে, ১৩৯৬।
189.62(187) (S) আইর, ামতয-াংস্কৃ মত মফলক াভমকী, ২০০৭।
189.62(188) জগামফন্দ ার (ম্পা.), ভুি কসযা জ ফন্ধ্ু, ৪থয াংখযা, ২০০৫।
189.62(189) ফাাংরাসদসয হৃদ সত, একাদ, জাতী যফীন্দ্র াংগীত সিরন, মসরট, ১৯৯২।
189.62(190) আভাদ যাীদ (ম্পা.), শুেস্বয, ভাচয ১৯৯৩।
189.62(191) মজফরু যভান ( ম্পা.), স্মযমণকা ভযহুভ াভুয যভান পাউসেন ঞ্চভ প্রমতিাফামলযকী,
২০০৩।
189.62(192) (P) শুসবন্দু ইভাভ (ম্পা.), াঠকৃ মত ১, ২০০০, ২০০১।
189.62(193) জভা: এভযান ভুসযদ জদারন (ম্পা.), কুমাযায তীসয, কুমাযা মুফ করযাণ মযলদ, ২০০৫। কম ২
189.62(194) তসাধীয বট্টাচাময, আধুমনকতায উসেল ূসফয মসরট কাফয চচযা, াজারার মফজ্ঞান  প্রমুমি
মফশ্বমফদযার, মসরট, ২০০২।
189.62(195) ভৃতুযঞ্জ কুভায জন ভৃদর
ু , াময গাসঙ্গয াসয, ১৯৯১।
189.62(196) (প্রসপয) জভাািদ আফুর ফয ( ম্পা.), স্মযমণকা, আভত্মজযামতক আঞ্চমরক জমভনায, মসরট:
ইমতা  ঐমতয।
189.62(197) মদাযী ইরামভক সর জপায জাাইটি, ১ভ ফলয, ২০০৬। ২কম
189.62(198) যযা, জখরাঘয, মসরট জজরা কমভটি, মসরট, ২০০৯।
189.62(199) আফু াান পাযম্নক (ম্পা.), াং মভথুন, ২০০৫।
189.62(200) (P) জভা: রমফফুয যভান (ম্পা.), মশু মকসায ভামক আসরায নাচন, জুরাই, আগি, জসেম্বয,
২০০৭।
189.62(201) (P) মথক, াঈদ জচৌধুযী টিু (ম্পা.), জানু, ২০০৩- জানু: ২০০৪।
189.62(202) জমরভ আউার  অনযানয (ম্পা.), জকভুা ামতয সিরন  ঞ্চভ ামতয ুযস্কায ২০০৮,
জকন্দ্রী ভুমরভ ামতয াংদ, মসরট।
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189.62(203) ভুযামযচািঁদ কসরজ ফামলযকী ূফযা, ২০০৭।
189.62(204) মসরট কযাসডট কসরজ।
189.62(205) যাসনর মযমচমত, জারারাফাদ এসামসন, ঢাকায কাময মনফযাী কমভটি মনফযাচন, ২০১০।
189.62(206) (P) ভামক াজারার, ১৯৯২, ১৯৯৩, মসরট।
189.62(207) অষ্টভ জশ্রণী ভূরযান যীÿাা ২০০৪, মসরট জজরা।
189.62(208) A Regional Language of Bangladesh, European Notwink of Bangladesh Studies, Sylhet.
189.62(209) American week Sylhet, Bangladesh 14-18 September, 2003.
189.62(210) পযা উমদ্দন আভদ ( ম্পা.), ফযাাংক কভীসদয জস্বচ্ছা ফস্নাড ফযাাংসক যিদান, অগ্রণী ফযাাংক
মসরট।
189.62(211) ফামলযকী, মসরট মভমত উত্তযা, ঢাকা, ২০১০। ২কম
189.62(212) প্রাঙ্গসণ জভায, ১০৮ ফছয ূমতয উৎফ, যকাময অগ্রগাভী ফামরকা উচ্চ মফদযার  কসরজ, মসরট,
২০১১।
189.62(213) (R) ফামলযক প্রমতসফদন, ১৯৮৯, প্রবাফ অনুাংগঠন, মসরট।
189.62(214) মফজ্ঞান অসেলা, দাথয মফজ্ঞান মফবাগ, যকাযী ভামফদযার, মসরট, ১৯৬৬।
189.62(215) ত্রভত্রী, মসরট জফৌে মভমত, মসরট, ২০১০।
189.62(216) ফাাংরাসদ ইরাভী ছাত্রমময াজারার মফজ্ঞান  প্রমুমি মফশ্বমফদযার মসরট, ই নতু সনয জকতন
উসড় ১৯৯৯।
189.62(217) মফমএ মডমজটার এক্সসা মসরট, ২০১১।
189.62(218) আভদ-উজ-জাভান, মসরসটয ািঁচ ভনীলা  প্রামঙ্গক বাফনা, মসরট: জারারাফাদ জরাকামতয
মযলদ, ২০১২।
189.62(219) (R) জারারাফাদ ফামলযকী, ঢাকা: জারারাফাদ এসামসন, ২০০১-২০০২।
189.62(220) শুসবন্দু ইভাভ এয মকড়, মকড় াংস্কৃ মতচসক্রয একুসয াংকরন, মকড় াংস্কৃ মতচক্র, ১৯৮৩।
189.62(221) অননযা, মসরট যকাযী ভমরা কসরজ, ফামলযকী, ২০১০।
189.62(222) মবসরজ ডাইসজি, যামগফ াান জচৌধুযী (ম্পাদক), াঠানটু মর, মসরট, জপব্রম্ন:-জুরাই, ২০০৯।
189.62(223) এ.জজড. আব্দুরস্না জকভুা ামতয সিরন  ঞ্চভ ামতয ুযস্কায, ২০০৮ স্বাযক জকন্দ্রী
ভুরীভ ামতয াংদ, দযগা জগট, মসরট, ২০০৮। ২ কম
189.62(224) M মদাযী, ভদন জভান কসরজ ফামলযকী ২০০৪, মদাযী ম্পাদনা মযলদ, মসরট, ২৩ প্রকা,
২০০৪।
189.62(225) S ড. আভদ আর ারী (ম্পা.), ভুমিমুে  স্বাধীনতা, ২০১১, ডা: জতাপাজুর আরী ভমরা দামখর
ভাদ্রাা, মসরট।
189.62(226) S জতাভায ভুমি আসরা আসরা, ভদন জভান কসরজ, মসরট, ২০১২। কম ৩
189.62(227) ভকুদ আভদ ( ভকুদ) ( ম্পা.), আসরামকত মসরট অগ্রমাত্রায াসড় মতন ফছয, মসরট: ানী
প্রকা, ২০১২।
189.62(228) R ফামলযক প্রমতসফদন, ২০১১, ফাাংরাসদ জযড মক্রসন্ট জাাইটি, মসরট ইউমনট।
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189.62(229) নন্দরার ভযা, প্রঙ্গ মসরট, ঢাকা: ফইত্র, ২০১২।
189.62(230) ফামলযকী, ২০১০, মসরট মভমত, উত্তযা, ঢাকা।
189.62(231) াইপু র পাযম্নকী  অনযানয (ম্পা), আভায মফগঞ্জ, অসক্টা-নসব: ২০১০।
189.62(232) ফামলযক ক্রীড়া প্রমতসমামগতা, ২০১৩, এভ.ম. কসরজ, মসরট।
189.62(233) জারারাফাদ মÿাা োি, জারারাফাদ এসামসন, ঢাকা।
189.62(234) মসরট যত্ন পাউসেন, ২০১২।
189.62(235) মফজ্ঞান অসেলা, যকাযী ভামফদযার, মসরট, দাথয মফজ্ঞান মফবাগ, ১৯৬৬।
189.62(236) আজসকয কাগজ (যকভাময), অসক্টা. ২০০৩।
189.62(237) 2nd Convocation, Sylhet International University, 2010.
189.62(238) S.N.H. R12VI, M.A. (Editor), Bangladesh District Gazelleers Sylhet, Dacca:
Bangladesh Government Press, 1975.
189.62(239) (P) মযফাসযযফায কাগজ মসরটফাজায, ফলযূমতয মফসল াংখযা ২০০৬, ঢাকা।
189.62(240) নন্দরার ভযা, প্রঙ্গ মসরট, ঢাকা: ফইত্র, ২০১২।
189.62(241) যামগফ জাসন জচৌধুযী, মযদযন ফই, মসরট: জকন্দ্রী ভুমরভ ামতয াংদ, ১৯৯৬।
189.62(242) নন্দরার ভযা, নানা ফই নানা কথা, মসরট: ঘা প্রকানা, ২০১০।
189.62(243) ত্রদমনক জারারাফাদ, ১৪ ফলযূমতয াংখযা, ২০০৭।
189.62(244) জভা: ভুমজফুয যভান, ভদন জভান ভামফদযার ফামলযকী, ১৯৭৮-৭৯।
189.62(245) জযানা আমকুয যভান, মকসায বু ফন, ফলয ৬, াংখযা ৩, ভাচয, ২০০২।
189.62(246) যাভকৃ ষ্ণ যকায, মসরটি যাভাইর গীত, শ্রীভঙ্গর: ীভা বট্টাচাময, ২০১৩।
189.63 Tangail
189.63(1) (অধযÿ) জভা. ুজাত আরী মভা (ম্পা.), নাগয ুসযয ননভমন, টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০৪।
189.63(2) (অধযাক) জগারাভ াভদানী, ভধুসযয ভননীর ভানুল, টাঙ্গাইর: াজ্জাদুয যভান াদত, ২০০৪।
189.63(3) ইভাইর জাসন জমরভ ( ম্পা.), তফসলযয ত কথা: টাঙ্গাইর জৌযবা, টাঙ্গাইর: ছাানীড়
প্রকানী, ২০০২।
189.63(4) ভাভুদ কাভার (ম্পা.), টাঙ্গাইসরয স্মযণী ফাসযা ভনীলী, টাঙ্গাইর: াধাযণ গ্রন্থাগায, ২০০৩।
189.63(5) এডসবাসকট জক.এভ. আব্দু ারাভ, জগাারুসয গমফযত মািঁযা, টাঙ্গাইর: ছাানীড় প্রকানী, ২০০৫।
189.63(6) এভ.এভ. াান, জদরদুাসযয ভাটি  ভানুল, ছাানীড়: ২০০৬।
189.63(7) এভ.এভ. াান (ম্পামদত), জদরদুাসযয ভাটি  ভানুল, টাঙ্গাইর: টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০৬।
189.63(8) কাজী ুযাইা কমযভ (ম্পা.), মচত্র-টাঙ্গাইর, ঢাকা: াজ্জাদুয যভান াদত, ২০০৫।
189.63(9) খন্দকায আব্দুয যমভ, টাাংগাইসরয ইমতা ১ভ  ২ খে, টাঙ্গাইর: মুভনা প্রকানী, ১৯৮৬।
189.63(10) খান ভাাফুফ  অনযানয ( ম্পামদত), টাঙ্গাইর জজরায স্থান নাভ মফমচত্রা, টাঙ্গাইর: জজরা মযলদ,
২০০৮।
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189.63(11) তন কুভায জদ, ভুমিমুসে টাঙ্গাইর, ঢাকা: জাগৃমত প্রকানী, ১৯৯৬।
189.63(12) নূযম্নর ইরাভ খান, ফাাংরাসদ জজরা জগসজটীায টাাংগাইর, ঢাকা: ফাাংরাসদ যকাযী ভুদ্রণার,
১৯৯০।
189.63(13) (ড.) আা জফগভ (ম্পা.), টাঙ্গাইসরয স্থামতযক ঐমতয, ঢাকা: খান ব্রাদা এ- জকাাং, ২০০০।
189.63(14) ানাজ যভান, ঐমতসয টাঙ্গাইর তািঁসতয ামড়, টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০২।
189.63(15) জভা. াদয আরী খান, টাঙ্গাইর জজরায মকাংফদভত্মী, টাঙ্গাইর: াজ্জাদুয যভান াদত, ২০০০।
189.63(16) যকায নূযম্নর জভাসভন, টাঙ্গাইর জজরায রুপ্তপ্রা জরাক-াংস্কৃ মত, টাঙ্গাইর: কযাফসকা াফমরসকি,
২০০৪।
189.63(17) জভা. আব্দুর কমযভ মভঞা, টাঙ্গাইসরয জরাক-ঙ্গীত, ঢাকা: ফাাংরা একাসডভী, ২০০১।
189.63(18) ভাভুদ কাভার এফাং জভাািদ আব্দুর ভাননান, টাঙ্গাইসরয কমফ  কমফতা, ঢাকা: রর প্রকানী,
২০০৫।
189.63(19) জুরমপকায াদায, াংগ্রাভী ঐমতসযয জাগ্রত জচতনা কৃ লক জনতা াসতভ আরী খান, ভভনমাং:
প্রাঙ্গন প্রকান, ২০০৩।
189.63(20) জভা. রুৎপয যভান (ম্পা.), কসরজ প্রমতিাতাসদয জীফন  কভয, টাঙ্গাইর, টাঙ্গাইর: াজ্জাদুয যভান
াদত, ২০০১।
189.63(21) জভা. রুৎপয যভান (ম্পা.), টাঙ্গাইর জজরায জরখক অমবধান, টাঙ্গাইর: ছাানীড় প্রকানী, ২০০০।
189.63(22) ভাভুন তযপদায (ম্পা.), টাঙ্গাইসরয ছড়া, ঢাকা: আরনা প্রকানী, ২০০৫।
189.63(23) জভা. রুৎপয যভান ( ম্পা.), টাঙ্গাইর জজরায ক’জন ভানুল গড়ায কামযগয, টাঙ্গাইর: ছাানীড়
প্রকানী, ২০০৫।
189.63(24) া জনাজ াযবীন ামভত্ম, টাঙ্গাইর দয উসজরায ুধীজন, টাঙ্গাইর: ছাানীড় প্রকানী,
২০০৫।
189.63(25) মপউমদ্দন তারুদদায, বূ ঞাুসযয জনজীফন  াংস্কৃ মত, টাঙ্গাইর জরা প্রকান, ২০০৪।
189.63(26) জভা. রুৎপয যভান খান, মভজযাুসযয ভাটি  ভানুল, টাঙ্গাইর: ছাানীড় প্রকানী, ২০০৪।
189.63(27) যমদ আসভদ যানা (ম্পা.), থীুসযয ুধীজন, টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০২।
189.63(28) াভছু র ক জচৌধুযী (ভাখন), আভায মযমচত ফাাইর উসজরায মফসল ফযমিত্ব, টাঙ্গাইর: ছাানীড়,
২০০২।
189.63(29) জভাািদ আাদুজ্জাভান ভমন আযজু ( ম্পা.), একার জকাসরয মফসল ফযমিত্ব: জদরদুায উসজরা,
টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০২।
189.63(30) জভা. রুৎপয যভান, ঘাটাইসরয গুণীজন, টাঙ্গাইর: ছাানীড় প্রকানী, ২০০৫।
189.63(31) ভুিদ ফাসকয (ম্পা.), টাঙ্গাইর জজরায ইমতা  ঐমতয, টাঙ্গাইর: জজরা মযলদ, ১৯৯৭। ২ কম
189.63(32) জভা. াজ্জাদুয যভান, মচমকৎা মফজ্ঞাসন টাঙ্গাইসরয ক’জন মচমকৎামফদ, টাঙ্গাইর: ছাানীড়
প্রকানী, ২০০৫।
189.63(33) ত্রদা আঞ্জুনান ভাোন, কামরাীয কৃ মত ভত্মান, টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০৩।
189.63(34) ভইনউমদ্দন আভদ, ফাাইর নাসভয উসজরা, ঢাকা: জমরভ ভাভুদ, ২০০৭। ২ কম
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189.63(35) জভা. পমযদুর ক জাাগ ( ম্পা.), স্বাধীনতাসত্তায ফাাংরাসদস আভায মযমচত টাঙ্গাইসরয ছাত্রসনতা,
টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০১।
189.63(36) জভা. রুৎপয যভান, টাঙ্গাইসরয মত্রযত্ন, টাঙ্গাইর: ছাানীড়, ২০০৫।
189.63(37) ভাভুদ কাভার  জভাািদ আব্দুর ভাননান ( ম্পামদত), ফাাংরা কমফতা উৎফ ২০০৬ দু’মদসনয
মভরন জভরা, টাঙ্গাইর: াধাযণ গ্রন্থাগায, ২০০৬। ২ কম
189.63(38) ভাভুন তযপদায, বূ ঞাুসযয জখরাধূরায ইমতা, বূ ঞাুয (টাঙ্গাইর): গমত প্রকানী, ২০০১।
189.63(39) ভাভুন তযপদায, টাঙ্গাইর জজরায রুপ্তপ্রা জরাক-ামতয  াংস্কৃ মত, বূ ঞাুয ( টাঙ্গাইর): জরা,
২০০২।
189.63(40) ভাভুন তযপদায, টাঙ্গাইসরয জরাক ঐমতয, ঢাকা: কযাফসকা াফমরসকি, ২০০৬।
189.63(41) ভাভুন তযপদায, জরাক ামসতয টাঙ্গাইর জজরায ইমতা  ঐমতয, ঢাকা: গমতধাযা, ২০০৯।
189.63(42) মপউমদ্দন তারুকদায, ভুমিমুসেয বূ ঞাুয, ঢাকা: মমযন াফমরসকি, ২০০৭।
189.63(43) মভজযা ভীউমদ্দন জফগ, জফগফামড়য ইমতফৃত্ত  নানা প্রঙ্গ, ঢাকা: আরনা প্রকানী, ২০১০।
189.63(44) Major General (Retd.), M.A. Latif, Bangladesh district Gazetteers, Tangail, Dhaka:
Superintendent, Bangladesh Govt. Press, 1983. (2 copies)
189.63(45) (P) গমত, মফজ মদফ ২০০৫; ফলয: ১২, অসক্টাফয, ২০০৫; ফলয: ১৩, জসেম্বয, ২০০৬।
189.63(46) (S) া’দত মফশ্বমফদযার কসরজ-এয ুফণয জভত্মী, কযটিা, ১৯২৬-১৯৭৬, ১৯৭৭। ২ কম
189.63(47) (S) জচতনা: টাঙ্গাইর ভসডর মপ্রাসযটযী স্কু র ফামলযকী ২০০০। ২ কম
189.63(48) (S) টাসজয ফাতয া, (টাঙ্গাইর জজরা মভমত, যাজাী মফশ্বমফদযার), জসে. ২০০০। ২ কম
189.63(49) (S) টাসজয ফাতয া, (টাঙ্গাইর জজরা মভমত, যাজাী মফশ্বমফদযার), জসে. ২০০২।
189.63(50) ভীয জাযÿ আরী ( ম্পা.), আমতানাভা আটিা জাসভ ভমজদ’য প্রমতিায ৪০০ ফছয ূমতয
উরÿÿাম একটি স্মাযকগ্রন্থ, আটিা ইউমনন মযলদ  জদরদুায উসজরা, ২০১০।
189.63(51) ভাভুন তযপদায, মযাজকামন্দয জাাজ ধ্বাংসয ইমতা, ঢাকা: গমতধাযা ২০১০।
189.63(52) জজরা তথা অমপ, টাঙ্গাইর, পু রগুসরাসয পু টিসত দা, ২০০২।
189.63(53) (S) মফজ মদফ স্মযমণকা, ১৯৯৯, জজরা কমচকসন্ঠয আয, টাঙ্গাইর।
189.63(54) (P) ত্রত্রভামক টাঙ্গাইর প্রমতসফদন আমতমা জথসক টাঙ্গাইর, ২০০০।
189.63(55) জজরা প্রান, টাঙ্গাইর, ন্ত্রাভুি াভত্মজনদ টাঙ্গাইর, ২০০১।
189.63(56) াধন চক্রফতী, াযদী দুসগযাৎফ দবু জা, টাঙ্গাইর প্রকানা, ২০০৫।
189.63(57) (S) মচরভাযী রাং ভাচয স্মযমণকা, ২০০৫, আভত্মজযামতক পাযাক্কা কমভটি, টাঙ্গাইর।
189.63(58) কভরাম বট্টাচাময, ভুি চরমচ্চত্র, ভুি প্রকা, টাঙ্গাইর, ২০০০।
189.63(59) মফফতয ণ, প্রমতিায ২৫ ফছয ূমতয সত ভসয পমকয মডমগ্র কসরজ, মনকযাইর বূ ঞাুয, টাঙ্গাইর,
২০১১।
189.63(60) (M) জতৌমদী মনান, জগাারুয দাযম্নর উরুভ আমরা ভাদ্রাা ফামলযকী, ১৪০৫।
189.63(61) (M) উসেল, ইফযাীভ খািঁ মফশ্বমফদযার কসরজ ছাত্র াংদ (১৯৯৭-৯৮) বূ ঞাুয, টাঙ্গাইর।
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189.63(62) (P) ত্রফাখী, ভামক ামতয ভাচায ছাানীড়, ১৪১৩.
189.63(63) ড. মপক আযাপ, আসরামকত তফলয ফরস্না কসযাসনন উচ্চ মফদযার, কামরাতী, টাঙ্গাইর,
২০১১।
189.63(64) (S) জভা: পজরুর কমযভ, আসরাক ফমতকা স্মযমণকা, ২০০৮, বূ ঞাুয, ভসডর যকাময প্রাথমভক
মফদযার বূ ঞাুয, টাাংগাইর।
189.63(65) ফমতয কা, ভারানা ভসয আরী স্মযসণ, মনকযাইর গণসকন্দ্র বূ ঞাুয, টাাংগাইর।
189.63(66) (S) জগাকুরচন্দ্র দা (ম্পা.), তফলয ূমতয উৎফ স্মযমণকা, নাগযুয মদুনাভ াইরট উচ্চ মফদযার,
২০০৫।
189.63(67) ড. এ.জক.এভ. ভমউমদ্দন  অনযানয ম্পামদত, জজযামতস্ক, ভারানা বাানী মযাচয জন্টায, টাঙ্গাইর,
২০১২।
189.63(68) ত্রদ ইযপানুর ফাযী ম্পামদত, ভজরুভ, সভত্মাল, টাঙ্গাইর, ২০১২।
189.63(69) জভা: াজ্জাদুয যভান ম্পামদত, টাঙ্গাইসরয গমফযত ভত্মাসনযা: ছাানীড় মফমক জযাড থানাাড়া,
টাঙ্গাইর: ২০০৪।
189.63(70) নূযম্নর ইরাভ ফাদর (ম্পা.), কথা, মফমফ গারয স্কু র জযাড, টাঙ্গাইর, ঞ্চদ াংখযা, ২০১১।
189.63(71) ভাভুদ কাভার ( ম্পা.), ‘‘অযমন গ্রন্থ আসরাচনা, াংখযা: ১০, ২০০৭, টাঙ্গাইর, াংখযা: ১১, ২০০৭,
াংখযা: ১২, ২০০৮, াংখযা: ১৩, ২০০৮, াংখযা: ১৫, ২০০৯, াংখযা: ১৬, ২০১১, জানুাযী টু জুন।
189.63(72) যকায নূযম্নর জভাসভন, মফজ, জকাদামরা, টাঙ্গাইর, প্তদ ফামলযকী াংখযা, ২০০৫।
189.63(73) নূযম্নর ইরাভ ফাদর (ম্পা.), কথা চতু ধয াংখযা, ২০১১, ঞ্চদ াংখযা, ২০১১। কম ২
189.63(74) পাসতভা জজাযা, জরাক বূ মভ, আরাউমদ্দন মদ্দীমক ভামফদযার, টাঙ্গাইর, মিতী ফলয, ৩ াংখযা,
২০১২, ১ভ ফলয, াংখযা-১, ২০১১। কম ২
189.63(75) M অযসণয জজযামত যজত জভত্মী, ২০০৬, জরছত্র কসযা খ্রমষ্ট উচ্চ মফদযার, জরছত্র, ভধুুয,
টাইগাইর।
189.63(76) Kumudini Bulletin, জসেম্বয, মডসম্বয, ২০১২।
189.63(77) মুগর দ াা, আভায জচাসখ টাঙ্গাইর, ঢাকা: জরখা প্রকা, ২০১৩।
189.63(78) জানারী ডানায মচর, কমফতা উৎফ, ২০০৬।
189.64 Thakurgaon
189.64(1) জজরা প্রান, ঠাকুযগািঁ মযক্রভা: ইমতা  ঐমতয, ঠাকুযগািঁ: জজরা প্রান, ২০০৫।
189.64(2) (P) চারমচত্র, আরনা ামতয াংস্কৃ মত াংদ-এয ামতয াংস্কৃ মত  গসফলণা মফলক ত্রত্রভামক, ফলয:
১, াংখযা: ২-৪, ১৯৮৯; ফলয: ৩, াংখযা: ৪, ১৯৯১’ ফলয: ৪, াংখযা: ১-৫, ১১, ১৩-১৪, ১৯৯২-২০০৬;
াংখযা: ২০ জপব্রম্নাযী, ২০১৩।
189.64(3) (P) স্বযগভ, স্বযগভ াাংস্কৃ মতক জগামি, ১৪০০।
189.64(4) (P) জনুা, প্তভ াংখযা, ২০০৫ (ঢাকা ইউমনবামযটি িু সডন্ট এসামসন অফ ঠাকুযগািঁ।
189.64(5) (S) স্মাযক প্রকানা ভারঞ্চ, ঠাকুযগািঁ যকাযী ফারক উচ্চ মফদযার তফলয উৎফ, ১৯০৪-২০০৪।
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189.64(6) (S) উেসন ফামরাডাঙ্গী উসজরা মযলদ, ১৯৮৫-৯০।
189.64(7) (S) চাযণ, ফামরাডাঙ্গা উসজরায মফজ মদফ স্মযমণকা ১৯৮৬।
189.64(8) (S) তীযনই, ফামরাডাঙ্গী জপ্রক্লাসফয মফজ মদফ স্মযমনকা ১৯৯৮।
189.64(9) (S) ত্রফাখী জভরা, আরনা ামতয-াংস্কৃ মত াংদ, ঠাকুযগা, ১৪০৯, ১৪০৩।
189.64(10) (S) ছাড়ত্র, ীযগঞ্জ কুকাভত্ম স্মৃমত াংদ, ১৯৮৯ ২ ফলয ২ াংখযা।
189.64(11) (S) ত্রফ, মশু নসটাৎফ ২০০৬, আরনা ামতয াংস্কৃ মত াংদ, ঠাকুযগািঁ।
189.64(12) (S) মিঁমড়: ছাত্র াংদ ১৯৯৮-৯৯, ীযগঞ্জ যকাযী কসরজ, ঠাকুযগািঁ।
189.64(13) ভাযা, ৭ভ ফলয, ১ভ াংখযা, পা: ডামনসর জফাকাময, ঠাকুযগািঁ।
189.64(14) ফযমতক্রভ প্রথভ ফলয, ১ভ াংখযা, ১৯৮৮, এ.এভ. জভাাযপ জাসন যসকট।
189.64(15) ািঁঝ ফামত, ঠাকুযগািঁসয এ.এ.ম ফযাচ ২০০১ এয ূণমভযরণীয স্বযমণকা।
189.64(16) স্বযমণকা  স্মাযক াংকরণ ঠাকুযগািঁ টাউন ক্লাফ, ঠাকুযগািঁ, ২০০১।
189.64(17) স্নযমণকা ১৯৯৮ ফৃত্তয যাজাী জজরা মভমত, ঠাকুযগািঁ, জভা: আফু তাসরফ।
189.64(18) ঐকামভত্মক ১৯৯৭, ীযগঞ্জ াাংফামদক ইউমনট  ুগ্রা াখা, ঠাকুযগািঁ।
189.64(19) এভ.এ গপু য স্মযমণকা ১৪০৭।
189.64(20) ‘ভূখ’ ঠাকুযগািঁ যকাময কসরজ, জপব্রম্নাময ২০০৭।
189.64(21) ত্রঋমতক, াউসফা, কামরফাড়ী, ঠাকুযগা, ২০১২।
189.64(22) ুসফদায আভদ জাসন, ফীয প্রমতসকয জফামনসত ঠাকুয গাঙসয ভুমিমুে, ঢাকা: আগাভনী
প্রকানী, ২০০৫।
189.64A Vilyatpur
189.64A(1) Tom G. Kessinger, Vilyatpur 1848-1968, Social and Economic Change in a North
Indian Village, London: University of California Press, 1974.
189.65 West Bengal Districts
189.65(1)

Imperial Geazetteer of India, Eastern Bengal and Assam, Calcutta: 1909.

189.65(2)

কাজী আমভনুর ইরাভ, ভুমযদাফাসদয ইমতা, (জমঙ্গুয), ভুমযদাফাদ: মনগযী প্রকানী, ২০১১।

189.65(3)

শ্রী কভসরন্দু বট্টাচাময, াগরা ফাফায ন্ধ্াসন, ভুমযদাফাদ: মনগযী প্রকানী, ৫ই শ্রাফন, ১৪১৯।

189.65(4)

প্রবজ্ঞন ারদায, কমফতা ফাফ, ুমভত্রা দত্ত জচৌধুযী, করকাতা, যৎ ১৪১৩।

189.65(5)

ুসদফ ফকী, মতযূমতয , করকাতা: জানু: ২০০৭।

189.65(6)

ধাযাধন ার, াযদী ১৪০২, জরাইগুমড়।

189.65(7)

প্রবজ্ঞন ারদায, কমফতা ফাফ, ফইসভরা, ২০০৭, করকাতা, যৎ ১৪১৩।

189.65(8)

অভর বট্টাচাময/জাভকদা, শুধু কমফতা অভয, কমফতায কথা, ফলয: ২, করকাতা: ২০০৫।

189.65(9)

অমযন্দভ বসট্টাাধযা, গল্পগুচ্ছ, করকাতা: ১৯৯৪।
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189.65(10) ুবাল গসঙ্গাাধয, গদযকমফতা, ১ভ াংখযা, করকাতা: ২০০৪।
189.65(11) ফাসভান দত্ত, অনুভ াথী, উত্তয ২৪ যগনা, ১৯৯৯।
189.65(12) অসাক যকায, মফফনয ুসখা, াযদী ১৯৯৩।
189.65(13) জদফাীল চক্রফতী, জদাা, াযদ মযা, ১৩৯৭, মত্রুযা, যাভনগয, আগযতরা।
189.65(14) My Churned Memory, Poets Foundation, Calcutta: 1997.
189.65(15) দুদীপ্ত ফসন্দযাাধযা, এখন জযাদ্দয কসরজ িীট, জকারকাতা: ১৩৯৫।
189.65(16) ন্ধ্যা চসট্টাাধযা, ননযসত, নদীা, ১৪০১, ফঙ্গাব্দ।
189.65(17) মনভযরকৃ ষ্ণ ভুসখাাধযা, আজসকয দয সন, করকাতা: ১৪০০।
189.65(18) যৎুনীর নন্দী; াংসফদ, করকাতা: ১৩৯১।
189.65(19) জগৌতভ জচৌধুযী, ািঁসঝয আটফসরা, করকাতা: ২০০২।
189.65(20) ঞ্জীফ যকায, মফকল্প াংফাদ ভাধযভ, করকাতা।
189.65(21) তযাধনদা, যাংসফযাং, করকাতা: ১৯৯৪।
189.65(22) জগৌফী াংকয জদ, জজযম্নজাসরসভ যিাত, ২৪ যগনা, ১৩৭৯।
189.65(23) মব্রসগমডায জ্ঞান মাং মখয জথসক মখসয, নযানার োি, ইমো মনউ মদরস্নী, ১৯৯২।
189.65(24) অমচভত্ময কুভাদ াতযা, মফসল  মফযর, াÿাাত কসয াংখযা, করকাতা: ১৯৯৫।
189.65(25) ুোত জানা, ূমযসদ, করকাতা: ২০০৪।
189.65(26) মযমবউ াককমন্টসনন্ট, খ-: ২, াংখযা: ১, করকাতা, জসে: ২০০২।
189.65(27) ৬ই মডসম্বয াংমত জভরা, চন্দ্রুয, যাজনগয, মফসরামনা, দÿÿণ মত্রুযা, ২০০১।
189.65(28) অমযন্দভ চসট্টাাধযা, গল্পগুচ্ছ, করকাতা: ১৪১১।
189.65(29) রারসভান মফশ্বা, কাশ্মীমক, ৩৩ফলয, ভকুভা, ফনগ্রাভ, উত্তয ২৪ যগনা, ২০০৩।
189.65(30) অমখর দত্ত, স্মযমণকা, কারীফাড়ী জগৌাটী, ১৩৮৯।
189.65(31) কমরকাতা মফশ্বমফদযার, ুফণয জভত্মী উৎফ, ১৯৭২।
189.65(32) অনীক, ৯ফলয, ৮ াংখযা, ভুমযদাফাদ জজরা, ১৯৭৩; ফলয: ১০, াংখযা: ১১, ১৯৭৪।
189.65(33) মিভ ফঙ্গ যকাসযয াভমক মত্রকা, করকাতা: ১৯৭২।

189.68 Sundarban
189.68(1) জখ ভাুভ কাভার, ুন্দয ফসনয খ-মচত্র ুন্দয ফনামশ্রত জনসদয ভাজ বযতা  াংস্কৃ মতয ইমতফৃত্ত
ামতয কা, ২০০৭।
189.68(2) আযাপু র আরভ টু টু , ‘‘খুরনা জঘালণা’’, ুন্দযফন প্রানসফমচত্রয াংযÿণ  প্রবামফত অঞ্চসরয জনগসণয
জীফন জীমফকায অমধকায, খুরনা, ২০০৩।
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189.69 Calcutta
189.69(1) Ranjit Sen, A Stagnating City Institute of Historial Studies, Calcutta Published in
October, 2000.
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