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১ ভুলরভ ভনীলা  লরখকভন্ডরী (ংকরন) জনু ’০১ ১ভ ৩৮৪ ৭০.০০ 

২ আভাভ অমভ অফ ূ

ালনপা (য) 

এ.এভ.এভ. লযাজরু 

আরাভ 

লপব্রঃ ’০৪ ২য় ৫৬৮ ২০৬.০০ 

৩ ায়াতে ায়খুর 

াদী ভাওরানা 
মাকালযয়া (য) 

অফুর াান অরী নদবী 
(য) 

এলির ২০০০ ১ভ ২৭০ ৫০.০০ 

৪ অল্লাভা জাযীয 

োফাযী (য) 

ড. লভাঃ অলজজরু ক  জনু ২০০০ ১ভ ২৯২ ৬০.০০ 

৫ ড. লগারাভ ভকুদ 
লরারী : কভমজীফন 

ও লিন্তাধাযা 

ড. অফু আঈুপ খান 

ভুাম্মদ জাাঙ্গীয 

জনু ’০৮ ২য় ২৪০ ৫৩.০০ 

৬ ায়খুর আরাভ 

ালয়িদ হুাআন 

অভদ ভাদানী (য) 

ড. ভুোক অভদ লপব্রম্নঃ ’০৮ ২য় ৫০৮ ১৩৬.০০ 

৭ মযে ভুজালিদ 

অরতপ ানী (য)ঃঃ 
জীফন ও কভম 

এ.এভ.এভ. অফদরু 

অমীম ও ললিক অভদ 

খান 

লডতঃ ’০১ ১ভ ৩২৪ ১২৪.০০ 

৮ মযে আব্রাীভ 

(অ)ঃঃ জীফন ও 

ভয়কার 

ড. ভুাম্মদ ভুজীফুয 

যভান 

লপব্রঃ ’৯৩ ১ভ ২৩০ ৪৩.০০ 

৯ মযে আঈুপ (অ) ভূর : ভাওরানা অফুর 

কারাভ অমাদ 

নুফাদ : অফদরু 

অঈয়ার 

ভািম  ’১১ ৪র্ম ৭০ ২৬.০০ 

১০ াাফা িলযে ভূর : ভাওরানা ভুাম্মদ 
মাকালযয়া 

নুফাদ : ভাওরানা 
ভুাম্মদ অলভনুর আরাভ 

জনু ’৮৬ ৩য় ২৫০ ৪০.০০ 

১১ াাফা িলযে (১ভ 

খন্ড) 

ভূর : ভাওরানা সয়দ 

লারায়ভান নদবী 

ন ু: ধিাক অখোয 

পারূক 

লতটঃ ’১০ ৪র্ম ৩০৮ ১০০.০০ 
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১২ াাফা িলযে (৫ভ 

খন্ড) 

ভূর : ভাওরানা সয়দ 

অনাযী 
নুফাদ : লভাঃ অফদরু 

ফাতেন 

 লভ ’৮৩ ১ভ ২৪৪ ২৫.০০ 

১৩ াাফা িলযে (৮ভ 

খন্ড) 

ভূর : ভাওরানা সয়দ 

অনাযী 

নুফাদ : এ.লক.এভ. 

লযাজরু আরাভ 

ত্াঃ ’৭৭ ১ভ ২১৩ ৯.০০ 

১৪ ওভয পারুক (যা) ভুাম্মদ লফফুল্লা ফাায জানুঃ ’৮০ ১ভ ৭৪ ৭.০০ 

১৫ অফূ ময লগপাযী 
(যা) 

ভূর : াআতয়দ ভানালজয 

অান লগরানী 

নুফাদ : এ. লফ. এভ. 

কাভারঈলিন াভীভ 

 লভ ’০৭ ৩য় ১০৪ ৩৬.০০ 

১৬ মযে ওভয 

পারুতকয িলযত্র 

ভাধুযী 

এ.লফ.এভ. কাভারঈলিন 

াভীভ 

ভািম  ’৮০ ১ভ ৪২ ২.৫০ 

১৭ মযে লফরার (যা) অভদ কাভার নতবঃ ’৮০ ১ভ ৫৬ ৩.৫০ 

১৮ মযে অফূ ফকয 

(যা) 
ভূর : নওয়াফ দয আয়ায 

জং ফাাদযু ও লভৌরবী 
লভাঃ ালফফুয যভান 

নুফাদ : এ.লক.এভ. 

ভলঈলিন 

লপব্রম্নঃ ’১১ ৩য় ১৪৪ ৪৪.০০ 

১৯ মযে অফূ 
হুযায়যা (যা) 

ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
ত্াঃ ’০২ ৫ভ ২৯ ১৩.০০ 

২০ ভু‘অফ আফতন 

ঈভায়য (যা) 
ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
লডতঃ ’৮৬ ৩য় ৩২ ৩.০০ 

২১ মাতয়দ আফতন 

ালযা 
ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
এলির ’৮৩ ১ভ ১০২ ৩.০০ 

২২ লয়ারু 

াালফয়াে 

নুফাদ : ভুাম্মদ 

পলযদঈলিন অত্তায 

ভািম  ’৮৬ ১ভ ২০২ ২০.০০ 

২৩ কাতেফীতন ওয়াী গযীফুল্লা ভারুয লতটঃ ’১০ ৩য় ৫০৪ ১৬০.০০ 

২৪ ভদীনায অনায ও 

মযে অফ ূঅআয়ূফ 

ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয 

যভান 

অগস্ট ’৮৭ ১ভ ২২৬ ৩৬.০০ 
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অনাযী (যা) 

২৫ মযে ঈভান গণী 
(যা) 

গযীফুল্লা ভারুয জনু ’৯৭ ২য় ৮৮ ২৮.০০ 

২৬ ভাতেিয ন্ধাতন 

মযে ারভান 

পাযী (যা) 

াজাান আফতন ায়দায লভ ’০৭ ৩য় ২২৪ ৬২.০০ 

২৭ মযে লিীতক 

অকফয (যা) 
ভূর : ভাওরানা াইদ 

অভদ অকফযাফাদী 

নুফাদ : ভুাম্মদ 

লযাজরু ক 

জনু ’৮৭ ১ভ ৫৯৬ ৬৫.০০ 

২৮ মযে অফদলু্লা 

আফতন ভাঈদ ও 

েঁঃায লপকা 

নুফাদ : ড. ভাওরানা 
অফুর ফাায াআপুর 

আরাভ 

জরুাআ ’৮৮ ১ভ ২৩২ ৩৫.০০ 

২৯ েৃেীয় খরীপা অফু াইদ জতুফযী লভ ’১১ ৫ভ ৮০ ৪০.০০ 

৩০ লফপ্লফী ঈভয ম্পাদনা : ধিাক 

অফদরু গপুয  

লডতঃ ’০৩ ৩য় ৮০ ১৯.০০ 

৩১ মযে অতয়া 
ললিকা (যা) 

এ. এপ. এভ. অফদরু 

ভলজদ রুদী 
লভ ’০৭ ৫ভ ২৮৮ ৭৫.০০ 

৩২ মযে অভা 
লফনতে অফূ ফকয 

(যা) 

ভুাম্মদ অফুর ফাায 

অখন্দ 

ত্াঃ ’৮৪ ১ভ ২৬ ৩.০০ 

৩৩ ভুলরভ জাাতনয 

ভান দআু দামলনক 

লভাঃ লযাজরু আরাভ জনু ’৮০ ১ভ ২৬ ১.৫০ 

৩৪ ভাওরানা রুভী অফদু াত্তায  এলির ’৮০ ১ভ ৩২ ৩.০০ 

৩৫ আভাভ গামারী (য) 

লযলিলে 

ধিাক লগারাভ যুর জনু ’০৮ ২য় ৫২ ২৮.০০ 

৩৬ ফাংরাতদতয ূপী-
াধক 

ড. লগারাভ াকরাতয়ন জনু ’১১ ৫ভ ৩৪৮ ৯৬.০০ 

৩৭ মযে আভাভ 

ফুখাযী (য) 

নুরুর অলভন অনাযী জানু ’৮৮ ১ভ ১০০ ১৬.০০ 

৩৮ আভাভ আফতন 

োআলভয়া 
ভুাম্মাদ অফদযু যীভ জনু ’০৭ ৩য় ৩১ ২০.০০ 

৩৯ আভাভ ফুখাযী (য) ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয জনু ’০৭ ৪র্ম ৪৩ ২০.০০ 
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যভান 

৪০ আভাভ ভুলরভ (য) ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয 

যভান 

নতবঃ ’০৩ ৩য় ৪৮ ১৪.০০ 

৪১ অভাতদয ূপী-
াধক 

অ.ন.ভ. ফজরুুয যীদ এলির ’৮৪ ১ভ ১৪২ ৩০.০০ 

৪২ আভাভ নাাই (য) ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয 

যভান 

জনু ’৮৮ ৩য় ৩২ ৮.০০ 

৪৩ আফতন খারদনু : 

জীফন ও কভম 
অখোয-ঈর-অরভ এলির ’৮৯ ২য় ১৫৬ ৬০.০০ 

৪৪ ায়াতে আভাভ 

ভালরক (য) 

ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
লতটঃ ’৮৪ ২য় ৭৬ ১০.০০ 

৪৫ ভুলরভ ফাংরায 

ভনীলা 
লভাাম্মদ অরী লিৌধুযী লপব্রম্নঃ,  ৮৭ ৩য় ১০৭ ১৮.০০ 

৪৬ আভাভ অফূ ানীপা 
(য)-এয 

যাজননলেক জীফন 

নুফাদ : অফদরু জলরর জনু ’৮৭ ২য় ৪০০ ৬৩.০০ 

৪৭ আভাভ জাপয 

াতদক (য) 

 নুফাদ : অফদরু জলরর লভ ’৮৭ ১ভ ৫৫৬ ৭৫.০০ 

৪৮ আভাভ আফতন 

োআলভয়া ও েঁঃায 

ংস্কায লযকল্পনা 

ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয 

যভান 

জনু ’৮৭ ১ভ ২৭২ ৩৫.০০ 

৪৯ মযে ায়খ 

জারার (য) 

াভুর অরভ এলির ’৮৩ ১ভ ২৪৮ ২৫.০০ 

৫০ ফারাতকাতেয ীদ 

া ভুাম্মদ 

আভাইর (য) 

সয়দ অফদরু ভান্নান জনু ’৮০ ২য় ২৪ ১.৫০ 

৫১ সয়দ অভদ ীদ 

(য) 

নুফাদ : লগারাভ যুর 

লভয  

লপব্রঃ ’৮১ ১ভ ৩৬২ ৯০.০০ 

৫২ ায়খ জারার 

ভুজাযযদ-এয 

ললিগণ 

নুরুর ক ও াভুর 

অরভ 

লতটঃ ’৮২ ১ভ ৪০ ৪.৫০ 

৫৩ আভাভ োাবী (য) : 

জীফন ও কভম 
ড. ভুাম্মদ লপকুল্লা লভ ’০৮ ৩য় ৩৪৪ ১০৮.০০ 
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৫৪ খাজা ভইনঈলিন 

লিেী (য) 

ংকরন : লভাজাতম্মর ক 

ম্পাদনা : ড. লগারাভ 

াকরাতয়ন  

জনু ’৮২ ১ভ ৩২ ৪.০০ 

৫৫ ভনুয াল্লাজ লকান্দয লভাভোজী লতটঃ ’৮২ ১ভ ১১৬ ১২.০০ 

৫৬ মযে ায়খ 

জারার (য) 

কুলনয়াবী 

াভুর অরভ এলির ’৮৩ ১ভ ২৩২ ২৫.০০ 

৫৭ খাজা কুেুফঈিীন 

ফখলেয়ায কাকী 
(য) 

লভাঃ অোয ঈলিন 

লভাল্লা 
জনু ’০৯ ২য় ২০০ ৫৪.০০ 

৫৮ মযে খাজা 
ফাকীলফল্লা 

নুফাদ : ভুাম্মদ 

লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 

জনু ’৯৫ ২য় ১২২ ২৯.০০ 

৫৯ দযতফ কালনী নজরুর ক জনু ’০৪ ২য় ১৯২ ৪৪.০০ 

৬০ মযে া জারার 

(য) 

লদওয়ান নুরুর অতনায়ায 

লাতন লিৌধুযী 
নতবঃ ’০৪ ২য় ৬৯৬ ১৫৫.০০ 

৬১ া অফদরু 

অলজজ লদরবী 
(য) 

জরুলপকায অভদ 

লকভেী 
লপব্রঃ ’৮০ ১ভ ২০ ২.০০ 

৬২ মযে খান জাান 

অরী (য) 

ললরভ অভদ লতটঃ ’৮৭ ১ভ ১৬ ৪.০০ 

৬৩ দামলনক া 
ওয়ালরঈল্লা 
লদরবী (য) ও 

েঁঃায লিন্তাধাযা 

জরুলপকায অভদ 

লকভেী 
ভািম  ’০৪ ৩য় ৪০ ১৭.০০ 

৬৪ অভাতদয ূপীয়াতয় 

লকযাভ 

ম্পাদনা : লদওয়ান 

নুরুর অতনায়ায লাতন 

লিৌধুযী  

জরুাআ ’০৪ ২য় ৪৯২ ১১০.০০ 

৬৫ নওয়াফ 

পয়জনুতনা 
নীরুপায লফগভ  লপব্রঃ ’৮০ ১ভ ১৬ ১.৫০ 

৬৬ ভন্নজুান াভুন্নাায লভনু জরুাআ ’৮০ ১ভ ১৩৪ ১০.০০ 

৬৭ নফাফ পতয়জতুন্না এ.লক.এভ. অদভুলিন এলির ’৮০ ১ভ ১৬ ১.০০ 

৬৮  অওযঙ্গতজফ ছদয ঈলিন জরুাআ ’৮০ ১ভ ৯৬ ৬.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 

লেখক/অনুবোদক/ 

সম্পোদয়কর নোি 

প্রকোিকোে প্রকোি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

৬৯ ফীয ভুজালদ নীরুপায লফগভ জরুাআ ’৮০ ১ভ ২২ ১.০০ 

৭০ ুরোন ভাভুদ ড. এভ. অফদরু কাতদয জনু ’৮০ ১ভ ১০০ ৮.০০ 

৭১ া ওয়ারীঈল্লা ও 

ভকারীন 

যাজনীলে 

নুফাদ : এভ. রুহুর 

অলভন 

জরুাআ ’৮৮ ১ভ ৬৩০ ১০০.০০ 

৭২ টি ুুরোন ড. এভ. অফদরু কাতদয লভ ’৮০ ১ভ ৪৬ ৪.০০ 

৭৩ ঈলজয অর ভনুয ড. এভ. অফদরু কাতদয জনু ’৮০ ১ভ ১০০ ৭.০০ 

৭৪ পকীয লনো ভজনু 
া 

ভুাম্মদ অফূ োলরফ জনু ’০৪ ৩য় ১০৮ ৫৫.০০ 

৭৫ াজাদা 
অওযঙ্গতজফ 

লখান্দকায নূরুর আরাভ লতটঃ ’৮৭ ২য় ১১৪ ৩৩.০০ 

৭৬ ায়দায অরী ড. এভ. অফদরু কাতদয এলির ’৮০ ১ভ ৫৬ ১০.০০ 

৭৭ লদওয়ান ইা খাঁ লভাঃ ভলেঈয যভান  লভ ’৮০ ১ভ ৬৪ ৪.০০ 

৭৮ ীয দদু ুলভয়া অকায আফতন াআখ এলির ’৮০ ১ভ ১৬ ১.৫০ 

৭৯ ইা খাঁ ভনতদ 

অরা 
অফদরু কলযভ এলির ’৮০ ১ভ ১৬ ১.২৫ 

৮০ গ্রানাডায লল ফীয এ. ওয়াতজদ অরী জনু ’৮০ ১ভ ৫৮ ৪.০০ 

৮১ লভজয অফদরু গণী াভুর অরভ অগস্ট ’৮৭ ১ভ ২৯ ৫.০০ 

৮২ গাজী ারাঈিীন পজরুর াান আঈুপ লভ ’০৭ ৭ভ ৫৪ ২৩.০০ 

৮৩ অওযঙ্গতজফ জহুরুর আরাভ জনু ’০৩ ৩য় ১২২ ৩৪.০০ 

৮৪ োলযক লফন লময়াদ নুফাদ : ভাফুফুয যভান 

বঁুআয়া 
ত্াঃ ’০৭ ২য় ৩০৪ ৮৫.০০ 

৮৫ োযীখ-আ-লযাী নুফাদ : লভাাম্মদ অরী 
লিৌধুযী 

ত্াঃ ’৮৬ ১ভ ১৪৪ ২২.০০ 

৮৬ ভুাম্মদ লফন 

কালভ 

ন.ু : এ.এ.এভ. ওভয 

অরী 
নতবঃ ’৮৬ ১ভ ২৫৬ ৩৫.০০ 

৮৭ এয়াকুফ অরী 
লিৌধুযী  : জীফন ও 

ালেি 

খাতরদ ভাশুতক যুর জরুাআ ’০৪ ২য় ৫২ ২০.০০ 

৮৮ পখতয ফাঙ্গার 

অল্লাভা োজরু 

আরাভ ও ার্ীফগম 

াতপজ নূরুজ্জাভান লডতঃ ’০৪ ২য় ২১৬ ৭২.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 
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সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

৮৯ নওয়াফ অফদরু গলন 

ও নওয়াফ অান 
ঈল্লা : জীফন ও কভম 

ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা জনু ’৯৮ ১ভ ১৮৪ ৩৬.০০ 

৯০ মযে া 

ওয়ারীঈল্লা 

লভাঃ ভনুয ঈিীন ভািম  ’৮০ ১ভ ১৪ ১.০০ 

৯১ এক ভান কভমফীয যালজয়া ভলজদ জনু ’৮০ ১ভ ৬৪ ৭.০০ 

৯২ াআতয়িদ হুাআন 

অভদ ভাদানী (য) 

: জীফন ও কভম 

ড. ভুোক অভদ লভ ’০১ ১ভ ৫১২ ১৩৭.০০ 

৯৩ ড. লগারাভ ভকুদ 
লরারী : কভমজীফন 

ও  লিন্তাধাযা 

ড. অফু আঈনু খান ও 

ভুাম্মদ জাাঙ্গীয 

জনু ’০১ ১ভ ২৩৪ ৫৩.০০ 

৯৪ নওয়াফ অফদরু 

রলেপ 

অফদরু কালদয জনু ’৮০ ১ভ ১৬ ১.৫০ 

৯৫ ভৃেুিীন িাণ এ.লফ.এভ. কাভার ঈিীন 

াভীভ 

জরুাআ ’৮০ ১ভ ৮০ ৫.০০ 

৯৬ ভাওরানা 
আরাভাফাদী 

ম্পাদনা : সয়দ লভাস্তপা 
জাভার  

ত্াঃ ’৮০ ১ভ ৯৬ ৬.০০ 

৯৭ ালকভ ালফফুয 

যভান 

ভুাম্মদ অফদলু্লা জনু ’৮১ ১ভ ৬৮ ৯.০০ 

৯৮ োব্দীয ূমমলখা 
(২য় খন্ড) 

যালজয়া ভলজদ জনু ’০৫ ২য় ২৪০ ৬০.০০ 

৯৯ ড. ভুম্মদ 

ীদলু্লা : অফফা 
ও অলভ 

ভামুমা ক লতটঃ ’৮৮ ১ভ ৮৩ ১৫.০০ 

১০০ ভাওরানা 
ঈফায়দলু্লা 

ুযাওয়াদী 

ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা অগস্ট ’৮৪ ১ভ ১৮৬ ২৫.০০ 

১০১ ায়খ যপুিীন 
অফ ূোওয়াভা 

ভলপজ ঈিীন অভদ জনু ’৮৪ ১ভ ৬৪ ৮.০০ 

১০২ ভওরানা নূয 

লভাাম্মদ অজভী 
এ.এ.এভ. অলজজরু ক ভািম  ’৮৭ ১ভ ১০৮ ১৮.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 

লেখক/অনুবোদক/ 

সম্পোদয়কর নোি 

প্রকোিকোে প্রকোি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

১০৩ নওয়াফ অরী 
লিৌধুযী : জীফন ও 

কভম 

ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা অগস্ট ’৮৭ ১ভ ২২৮ ৬০.০০ 

১০৪ জালেয জনক 

ফঙ্গফনু্ধ লখ 

ভুলজফুয যভান 

ম্পাদনা : ডা. াাদাে 

লাতন  

লতটঃ ’০৯ ৩য় ৫৭৬ ১৫০.০০ 

১০৫ ভান লফপ্লফী ীদ 

কাাভ 

নূয লাতন ভলজদী এলির ’০৪ ২য় ৫৪ ২৩.০০ 

১০৬ াফীফুল্লা ফাায : 

জীফন ও ালেি 
াধনা 

খাতরদ ভাুতক যুর এলির ’৯৯ ১ভ ২৫৬ ৬৭.০০ 

১০৭ আভাআর লাতন 

লযাজী 
ভুলনয লিৌধুযী এলির ’৮০ ১ভ ৮০ ১.০০ 

১০৮ ভীয লভাাযযপ 

লাতন 

অফদরু রলেপ লিৌধুযী এলির ’৮০ ১ভ ৩২ ১.২৫ 

১০৯ আফতন লনা এভ. অকফয অরী লডতঃ ’৮০ ১ভ ১২৩ ৮.০০ 

১১০ ড. ভুম্মদ 

ীদলু্লা 

ড. ভলনরুজ্জাভান লভ ’৮০ ১ভ ২৪ ১.৫০ 

১১১ ভাকলফ 

কায়তকাফাদ 

লখান্দকায লযজাঈর 

কলযভ 

জনু ’৮০ ১ভ ৮০ ৫.০০ 

১১২ রারন া পলকয লভাাম্মদ অফদরু াআ লভ ’৮০ ১ভ ১৬ ১.০০ 

১১৩ অতরাতকয ন্ধাতন 

লখ াদী 
অফদু াত্তায লতটঃ ’৮০ ১ভ ৫৬ ৪.০০ 

১১৪ জালফয আফতন 

াআয়ান 

এভ. অকফয অরী জনু ’০৯ ২য় ১১২ ৩৬.০০ 

১১৫ াললেিক 

াংফালদক অফদযু 

যীদ ললিকী 

লপঈর অরভ জনু ’৮০ ১ভ ৫৮ ৪.০০ 

১১৬ লিুরুল লযাজী খাতরদ ভাশুতক যুর লভ ’০৭ ৩য় ৯২ ৩৪.০০ 

১১৭ অল্লাভা আকফার ভুাম্মদ অফু োতয 

ললিকী 
লভ ’০৪ ২য় ১২০ ৩৬.০০ 

১১৮ ভাওরানা অফদরু 

অঈয়ার লজৌনুযী 
ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা  ভািম  ’৯৫ ১ভ ২০৮ ৬৫.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 
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সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

: জীফন ও কভম 

১১৯ ীযাতে াআতয়িদ 

অভদ ীদ (য) 

(১ভ খন্ড) 

াআতয়িদ অফুর াান 

অরী  
অগস্ট ’০৩ ১ভ ৪৭২ ১৫০.০০ 

১২০ ীযাতে াআতয়িদ 

অভদ ীদ (য) 

(২য় খন্ড) 

ভূর : সয়দ অফুর াান 

অরী নদবী (য) 

অগস্ট ’০৩ ১ভ ৪৬২ ১৫০.০০ 

১২১ আরাভী লযতনঁঃায 

গ্রলর্ক  (২য় 

খন্ড) 

ভূর : সয়দ অফুর াান 

অরী নদবী (য) 

অগস্ট ’৯০ ১ভ ৪৩৪ ১৩৬.০০ 

১২২ জাভলদ 

লগয়াঈলিন অর 

কাল : 

লজিালেলফমজ্ঞাতন 

েঁঃায ফদান 

নাযীন ভুস্তাপা জানুঃ ’০৯ ২য় ২১২ ৮১.০০ 

১২৩ ীয লনছাযঈিীন 

অভদ (য) 

ম্পাদনা : যলপকুল্লা 
লনছাযাফাদী  

জনু ’০২ ১ভ ১৩২ ৩৪.০০ 

১২৪ ায়খুর আরাভ 

ভাদানীয লফস্ময়কয 

ঘেনাফরী 

নুফাদ : ভুতরভ ঈিীন জনু ’০১ ১ভ ২৬৫ ৬৫.০০ 

১২৫ যাজনীলেতে ফঙ্গীয় 

ঈরাভায বূলভকা 
ড. লভাাম্মদ অফদলু্লা লপব্রম্নঃ ’০৯ ৩য় ৩২৮ ১০০.০০ 

১২৬ িায ফতযণি ভুলরভ 

ফাঙ্গারী 
ডা. াআপুিীন লিৌধুযী অগস্ট ’০৩ ১ভ ১০৪ ৩৫.০০ 

১২৭ ভুপেী াআলয়দ 

ভুাম্মদ অভীভুর 

আান : জীফন ও 

ফদান 

ড. এ.এপ.এভ. অভীভুর 

ক 

জনু ’০২ ১ভ ৪৮৪ ১০৮.০০ 

১২৮ মযে খুফাআয 

আফতন  অফীদ (য) 

লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
লতটঃ ’৮৪ ১ভ ২৮ ৪.০০ 

১২৯ ভাওরানা ালভদ 

ফাঙ্গারী 
অোায ঈিীন লভাল্লা জনু ’৮৪ ১ভ ৮৬ ১২.০০ 

১৩০ পুযপুযা যীতপয 

ীয মযে 

অফু পাতেভা  ও ভুাম্মদ 

আাক  

এলির ’৮৮ ২য় ৩২৮ ১৮.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 
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সংখযো 

িূেয 

ভাওরানা া ূপী 
অফু ফকয ললিকী 

১৩১ আফতন লনা  সয়দ অফদু ুরোন জনু ’৮১ ১ভ ৪০ ৩.০০ 

১৩২ মযে াজারার   সয়দ ভুযেজা অরী লভ ’৮০ ১ভ ২৪ ১.৫০ 

১৩৩ ভুাম্মদ লফন 

কালভ 

ভুাম্মদ নালয অরী এলির ’৮০ ১ভ ৩২ ২.০০ 

১৩৪ অল্লায েতরায়ায 

(মযে খালরদ লফন 

ওয়ালরতদয াভলযক 

জীফন ও লবমান) 

 নুফাদ : লরঃ কতনমর 

লভাাম্মদ অফদরু ফাতেন 

জানুঃ ’০৪ ১ভ ৪৮৭ ১১০.০০ 

১৩৫ াজাান এ.টি.এভ. অতফদ ত্াঃ ’৮০ ১ভ ১২৪ ৮.০০ 

১৩৬ কাজী  নজরুর 

আরাভ 

ভুাম্মদ অফদরু কুিু জানুঃ ’৮০ ১ভ ২৪ ৩.০০ 

১৩৭ আফনুর অরী অর 

ভুফাযক আফতন 

ভুাম্মদ ও অরী 
আফতন ভুাম্মদ (য) : 

জীফন ও কভম 

ভুাম্মদ াইদরু ক নতবঃ ’০২ ১ভ ১৯২ ৫১.০০ 

১৩৮ াাফা িলযে (৪র্ম 
খন্ড) 

ভাওরানা মাকালযয়া এলির ’৮১ ১ভ ৪৮০ ৩৫.০০ 

১৩৯ মযে ঈাভা (যা) ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 
আরাভাফাদী 

জানুঃ ’৮৮ ১ভ ৪২ ৮.০০ 

১৪০ মযে অফ ূময 

লগপাযী (যা) 
লদওয়ান লভাাম্মদ 

অজযপ 

জনু ’৮২ ২য় ১৩৪ ১২.০০ 

১৪১ মযে অফদলু্লা 

আফতন মুফায়য (যা) 
অফুর ফাায অখন্দ ভািম  ’৮৪ ১ভ ৩২ ৩.০০ 

১৪২ লখারাপা-আ-

যাতদীন 

যওন আজদানী  অগস্ট ’৭৯ ১ভ ৪৮ ৩.৫০ 

১৪৩ ভানফীয জীফন 

লঙ্গনী 
কাজী লযাজী লডতঃ ’৮০ ১ভ ৬৪ ৪.৫০ 

১৪৪ লভাাম্মদ অলভভুর 

এছান ভুজাতিদী 
(য) 

লরাকভান অভদ অভীভী ভািম  ২০০০ ১ভ ১১২ ৩২.০০ 
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১৪৫ অরতফরুনী এভ. অকফয অরী জনু ’৯৩ ৫ভ ১৩৬ ৩০.০০ 

১৪৬ লফপ্লফী াাফী 
মযে অফূ ময 

লগপাযী (যা) 

ভাওরানা ভুলঈিীন খান নতবঃ ’৮১ ১ভ ১৬০ ২২.০০ 

১৪৭ নফাফ সয়দ 

াভুর হুদা 
যালদরু াান লতটঃ ’৮০ ১ভ ৮০ ৮.০০ 

১৪৮ ভাওরানা 
ওফায়দলু্লা লন্ধী : 
জীফন ও কভম 

ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা  জনু ’৯২ ১ভ ১৪৮ ৫৮.০০ 

১৪৯ ভুপেী াআতয়িদ 

অভীভুর এান 

(য) 

অফুর কাতভ বঁূআয়া জনু ’০১ ১ভ ৮০ ১৮.০০ 

১৫০ ফাংরাতদতয দ 

লদাযী 
ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা  লপব্রঃ ’৯১ ১ভ ৩৫২ ৫২.০০ 

১৫১ ভজরুভ জনতনো 
ভাওরানা বাানী 

ম্পাদনা : াান 

অফদরু কাআয়ূভ  

জানুঃ ’৮৮ ১ভ ১০৪০ ১৬৫.০০ 

১৫২ নওয়াফ সয়দ 

াভুর হুদা 
াভুর অরভ লতট ’৮৭ ১ভ ৪০ ৬.০০ 

১৫৩ ায়াতে াকীভুর 

আরাভ ও দারুর 

ঈরুভ লদওফন্দ 

ম্পাদনা : ভাওরানা 
ভুাম্মদ অফদু ছফুয  

জনু ’৮৯ ১ভ ৬৪ ১২.০০ 

১৫৪ আরাভী লযতনঁঃায 

গ্রলর্ক 

ভূর : সয়দ অফুর াান 

অরী নদবী (য) 

নুফাদ : অফু াইদ 

ভুাম্মদ ওভয অরী 

লডতঃ ’৮২ ১ভ ২৬৪ ২৪.০০ 

১৫৫ ভুন্সী লভাাম্মদ 

লভতযঈল্লা 

ভুাম্মদ অফূ োলরফ লডতঃ ’৮৩ ১ভ ২৩০ ৩০.০০ 

১৫৬ িায অফদযু যীভ 

: জীফন ও কভম 
ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা জনু ’০৭ ২য় ২৫১ ৭০.০০ 

১৫৭ আফতন খারদনু ধিাক অফুর কাতভ 

বঁুআয়া 
এলির ’৮৮ ১ভ ৯৬ ১২.০০ 

১৫৮ নওয়াফ রীভুল্লা : 

জীফন ও কভম 
ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা জনু ’০৬ ২য় ৩৭৮ ১০২.০০ 

১৫৯ অর ভাভুন ভূর : অল্লাভা লফরী ত্াঃ ’৮৭ ১ভ ২০৪ ৩২.০০ 
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সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

নুভানী 

নুফাদ : অখোয 

পারূক 

১৬০ ভওরানা অকযভ 

খঁঃা 
ম্পাদনা : অফু জাপয  লভ ’০৭ ২য় ৫৮০ ১৫৮.০০ 

১৬১ ভওরানা ভুাম্মদ 

অরী জওয 

ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা লভ ’৮৭ ১ভ ১৬৬ ২৫.০০ 

১৬২ অগা ফাতকয লযাজ ঈলিন অভদ অগস্ট ’৮০ ১ভ ১৫৮ ১৫.০০ 

১৬৩ অফদযু যভান 

খান 

ভুলজফুয যভান এলির ’৮৩ ১ভ ৪৮ ৪.০০ 

১৬৪ িায লরভুল্লা   লভাঃ অফদরু কুিু ভািম  ’৮১ ১ভ ৪৮ ৫.০০ 

১৬৫ অল্লাভা মাভাখাযী ড. ভুাম্মদ ভুলজফুয 

যভান 

নতবঃ ’৮০ ১ভ ৮০ ৩.৫০ 

১৬৬ মুতগয নকীফ লদওয়ান অফদরু ালভদ  জনু ’৮৭ ২য় ৮০ ১০.০০ 

১৬৭ আরাভ জাাতনয দআু 
লোযা 

যওন আজদানী লতটঃ ’৮১ ১ভ ৮০ ৬.০০ 

১৬৮ জােীয় জাগযতণয 

গ্রদেূ নওয়াফ 

অফদরু রলেপ 

অখোয-ঈর-অরভ জনু ’৮০ ১ভ ১৮ ১.৫০ 

১৬৯ ভাওরানা নইভুলিন অফদরু কালদয লপব্রঃ ’৭৯ ১ভ ৫৪ ৪.৫০ 

১৭০ া অফদরু 

অলজজ লদরবী 
জরুলপকায অভদ 

লকভেী 
লপব্রঃ ’৮০ ১ভ ১৬ ২.০০ 

১৭১ কলফ ফতন্দ অরী 
লভয়া (স্মাযক গ্রন্থ) 

ধিাক লগারাভ 

াকরাতয়ন ও োলভদরু 

আরাভ ম্পালদে 

এলির ’৮০ ১ভ ১৭৬ ১২.০০ 

১৭২ লয া ড. এভ. অফদরু কাতদয জনু ’৮৩ ২য় ৬৫ ৪.০০ 

১৭৩ ুরোন 

ারাঈিীন 

ড. এভ. অফদরু কাতদয জনু ’৮১ ২য় ১৬২ ১৫.০০ 

১৭৪ অরভগীয লখ ালফফুয যভান লপব্রঃ ’৮৮ ১ভ ৩৭৬ ৫৮.০০ 

১৭৫ লেেুভীয : ভুলি 

ংগ্রাতভয ির্ভ 

ীদ 

এ. লফ. এভ. অফদরু ফাযী লপব্রঃ ’০৮ ২য় ৩৪ ২৩.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 

লেখক/অনুবোদক/ 

সম্পোদয়কর নোি 
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১৭৬ টি ুুরোন ভূর : লগারাভ যূর লভয 

নুফাদ : খাতরদ ভাশুতক 

যুর 

এলিঃ ’৮৮ ১ভ ৭৩৬ ১০০.০০ 

১৭৭ মযে খালরদ লফন 

ওয়ারীদ (যা) 
নুফাদ : অফু াইদ 

ভুাম্মদ ওভয অরী 
জানুঃ ’৮৫ ১ভ ৪০০ ৫২.০০ 

১৭৮ মযে লনমাভঈিীন 

অঈলরয়া 
এভ.এন. অরভ এলির ’৮৬ ১ভ ৩২ ৫.০০ 

১৭৯ ভাওরানা ভুাম্মদ 
আলরয়াছ (য) 

ভাওরানা ভুলঈিীন খান লপব্রঃ ’০৮ ২য় ১১২ ৪৬.০০ 

১৮০ মযে ভাওরানা 
লপঈল্লা (য) 

অফদরু ওাফ লপব্রঃ ’৮০ ১ভ ১০৮ ২১.০০ 

১৮১ মযে াজারার 

(য) 

ভাওরানা ফলদঈর অরভ ত্াঃ ’৮১ ১ভ ৬৪ ৫.০০ 

১৮২ দঃুাী পলযদ ফাংগার অফু াইদ জানুঃ ’৮৮ ১ভ ২৬০ ৪২.০০ 

১৮৩ া ুরোন রুভী 
(য) 

নুরুর লাতন লখান্দকায জনু ’৮৭ ১ভ ২৫২ ৪০.০০ 

১৮৪ ভুলরভ ভনীলা লফিাযলে অফদরু 

ভওদদু 

এলির ’০৫ ৫ভ ২৭২ ৮০.০০ 

১৮৫ আভাভ ভুলরভ (য) নাজভুর ক জনু ’৯৪ ১ভ ৪২ ১০.০০ 

১৮৬ মযে া অরী 
লফাগদাদী (য) 

লকান্দায লভাভোজী জনু ’৮১ ১ভ ৩২ ৫.০০ 

১৮৭ ঈজীয অর ভনুয ড. এভ. অফদরু কাতদয জনু ’৮০ ১ভ ১০০ ৭.০০ 

১৮৮ অওযঙ্গতজফ ছদরুিীন জরুাআ ’৮০ ১ভ ৯৬ ৬.০০ 

১৮৯ আভাভ অফু ালনপা 
(য) 

ভূর : সয়দ ভানালজয 

অান লগরানী 
জনু ’৮৪ ১ভ ৪০০ ৫০.০০ 

১৯০ ওভয পারূক ালফফুল্লা ফাায জানুঃ ’৮০ ১ভ ৭৪ ৭.০০ 

১৯১ লগরাভাতন আরাভ ভূর : ভওরানা াইদ 

অভদ 

নুফাদ : ভওরানা 
ভুলজফুয যভান 

জনু ’৯১ ১ভ ৩৭৮ ৬০.০০ 

১৯২ নফাফ িায 

লরভুল্লাহ্  

ড. কাজী লভাোায 

লাতন 

অগস্ট ’৮০ ১ভ ৩২ ১.৫০ 
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১৯৩ মযে খুফাআফ আফন 

অদী (যা) 
ভুাম্মদ লযজাঈর কযীভ 

আরাভাফাদী 
লতটঃ ’৮৪ ১ভ ২৪ ৪.০০ 

১৯৪ ফাংরাতদত 

ূপীফাতদয লদাযী 
মঁঃাযা 

া ভাভুদ ফখে লিেী লতটঃ ’৮৭ ১ভ ৬৪ ১০.০০ 

১৯৫ মযে অফূ ফকয 

(যা) 
ভূর : নওয়াফ দয আয়ায 

জং 

নুফাদ : এ.লক.এভ. 

ভলঈিীন 

লপব্রম্নঃ ’১১ ৩য় ১২৮ ৪৪.০০ 

১৯৬ মযে খালরদ আফন 

ওয়ারীদ (যা) 
ভূর : লভজয লজনাতযর 
অকফয খান 

নুফাদ : অফু াইদ 

ভুাম্মদ ওভয অরী 

লতটঃ ’৮৯ ২য় ৩৭২ ৬০.০০ 

১৯৭ আভাভ অফূ ানীপা 
(য) 

এ.এ.এভ. লযাজরু ক লতটঃ ’৯০ ১ভ ৫২ ২০.০০ 

১৯৮ লযাজী সৃ্মলে ভাওরানা অফদযু যীদ 

েকম ফাগী 

জরুাআ ২০০০ ১ভ ৫২ ২০.০০ 

১৯৯ আভাভ অফূ 
ালনপায 

যাজননলেক 

লিন্তাধাযা 

অ.জ.ভ. াভুর অরভ লভ ’৮০ ১ভ ২৪ ১.৫০ 

২০০ লখ অফদযু যীভ খাতরদ ভাুতক যূর জনু ’৮৭ ১ভ ২২৫ ৩৬.০০ 

২০১ পযযম্নখ অম্মদ : 
ফিলি ও কলফ 

াাফ ঈিীন অভদ এলির ’০৪ ৩য় ৫৭৯ ১৪০.০০ 

২০২ লফগভ লযাতকয়া ভুাম্মদ অব্দুর কুিু ভািম  ’০৪ ৬ষ্ঠ ১৪ ১৪.০০ 

২০৩ আফতন খারদনু : 

জীফন ও কভম 
এভ. এ আনাভ লভ ’০৪ ১ভ ১৩৬ ৬০.০০ 

২০৪ অরস্নাভা আকফার লভাঃ অফু োতয লিীকী লভ ’০৪ ১ভ ১২০ ৩৬.০০ 

২০৫ ীদ লিলতডন্ট 

লজয়াঈয যভাতনয 

জীফনূিী 

লখ পজরুয যভান লভ ’০৪ ১ভ ২৪ ১২.০০ 

২০৬ লাফতে ভাওঃ 
লভাঃ আয়াকুফ (য)  

াআতয়িদ অফুর াান 

অরী নদবী (য) 

জনু ’০৪ ১ভ ২৮০ ৭০.০০ 
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২০৭ নূয কুেুফুর অরভ 

(য) 

ড. এ. লক. এভ. নূযম্নর 

আরাভ 

লভ ’০৪ ১ভ ২৪ ১২.০০ 

২০৮ আয়াকুফ অরী 
লিৌধুযী জীফন ও 

ালেি 

ধিাক লভাঃ অফুর 

লাতন ভলরস্নক 

অগস্ট ’০৪ ২য় ৫২ ২০.০০ 

২০৯ সৃ্মলেয অয়নায় 

ীদ লজয়া 
ম্পাদনা : লভাঃ লগারাভ 

লভাত্মপা  
অগস্ট ’০৪ ১ভ ১৯৬ ৬২.০০ 

২১০ ননি লজয়াঈয 

যভান 

ম্পাদনা : লভাঃ লগারাভ 

লভাত্মপা  
অগস্ট ’০৪ ১ভ ৬৮ ৭৬.০০ 

২১১ আভাভ ত্বাফী জীফন 

ও কভম 
ড. লভাঃ লপকুরস্না অগস্ট ’০৪ ২য় ৩৬০ ৭২.০০ 

২১২ মযে অয়া 
লিীকা (যা) 

এ.এপ.এভ. অঃ ভলজদ 

যম্নদী 
অগস্ট ’০৪ ৪র্ম ২৮৮ ৬২.০০ 

২১৩ ুণিভয়ী ভা াতজযা 
(যা)  

কাজী কালনজ পাতেভা অগস্ট ’০৪ ৪র্ম ৪০ ৪০.০০ 

২১৪ ংলিপ্ত জীফন ও 

কভম লাতন 

ীদ লাযাওয়াদী 

লভাঃ ালফফুয যভান 

োরুকদায 

অগস্ট ’০৪ ১ভ ৩৬৫ ৮৯.০০ 

২১৫ লখ পজরুর কলযভ 

যিনাফরী 
ম্পাদনা : লাতন 

ভাভুদ, অঃ কুিছু  

নতবম্বয ’০৪ ১ভ ৭৩২ ১৭০.০০ 

২১৬ লর্কৃৎ দ ভনীলী ভুকুর লিৌধুযী লতটঃ ’০৮ ৩য় ১৫০ ৫০.০০ 

২১৭ কতয়কজন ভুলরভ 

লফজ্ঞানী 
াআতয়িদ অতকুর াআ জনু ’০৫ ২য় ৪৮ ২৩.০০ 

২১৮ লদতনত্রী লফগভ 

খাতরদা লজয়া 
ম্পাদনা : ভুাম্মাদ 

লগারাভ লভাত্মাপা  
জানুঃ ’০৫ ১ভ ২০৪ ৭১.০০ 

২১৯ িধানভন্ত্রী লফগভ 

খাতরদা লজয়া 
ম্পাদনা : ভুাম্মাদ 

লগারাভ লভাত্মাপা  
ভািম  ’০৫ ১ভ ২২০ ৮৫.০০ 

২২০ ভাওরানা যম্নহুর 

অলভন : জীফন ও 

কভম 

ভুাম্মদ অব্দু ারাভ জনু ’০৫ ১ভ ১৪০ ৪৯.০০ 

২২১ আভাইর লাতন 

লযাজী : জীফন ও 

ালেি 

ড. ফলদঈজ্জাভান লতটঃ ’০৫ ২য় ৪১২ ১০০.০০ 
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২২২ েুকী দযতফ াইদ 

নূযী 
এ. লজড. এভ াভুর 

অরভ 

এলির ’০৪ ১ভ ২০ ১৮.০০ 

২২৩ ভুপেী াআতয়িদ 

লভাঃ অলভভুর 

আান (য) 

লভাঃ অফুর কাতভ (য.) এলির ’০৪ ১ভ ১০৮ ৩৫.০০ 

২২৪ মযে অরী (যা) 
জীফন ও লখরাপে 

াআতয়িদ অফুর াান 

অরী নদবী 
জনু ’০৮ ২য় ১৯২ ৭৪.০০ 

২২৫ আখলেয়ায ঈিীন 

লভাঃ ফখলেয়ায 

লখরজী 

ড. এ.লফ.এভ. াভুলিন 

অভদ 

লভ ’০৪ ১ভ ২৮ ১৫.০০ 

২২৬ ভুাম্মদ আফতন 

আভাইর অর-

ফুখাযী (য) 

ড. লভাাম্মদ 

অলেকুরস্না 

লডতঃ ’০৫ ১ভ ৮৮ ৬৫.০০ 

২২৭ বাআ লগলয িন্দ্র 

লন (কুযঅন 

যীতপয নুফাদক) 

ড. কাজী লভাোায 

লাতন 

এলির ’৮০ ১ভ ৩২ ২.০০ 

২২৮ খাজা অফদরু 

ভলজদ া : জীফন 

ও কভম 

ভুাম্মদ আকফার লাাআন এলির ’০১ ১ভ ২৮৮ ৭০.০০ 

২২৯ িায অফদযু যীভ ড. ভুাম্মদ অফদলু্লা জনু ’৯০ ১ভ ২৭২ ৪৬.০০ 

২৩০ Nowab  Syed 

Shamsul Huda 

Rashidul Hasan জনু ’৯১ ১ভ ৫৬ ১০.০০ 

২৩১ Saiyedena Hazrat 

Ghaus-Ul- Azam 

and Some Qadire 

Walis 

Saiyed Abdull Hai অগস্ট ’৮৫ ১ভ ১৪৪ ২০.০০ 

২৩২ Imam Ibn Taymia 

: His Project of 

Reform 

Dr. Sirajul Hoq লডতঃ ’৮২ ১ভ ২৪০ ২৫.০০ 

২৩৩ Hazrat Abu Dhar 

Gifari (R) 

Dewan Muhammad 

Azraf 
এলির ’৮০ ১ভ ৭২ ৫.০০ 

২৩৪ Ibn Khaldun E.M. Sattar ভািম  ’৮০ ১ভ ৪৪ ৪.০০ 

২৩৫ Abdul Qadir Jilani 

(R) 

Shamsul Alam লপব্রঃ ’৮০ ১ভ ১৮ ১.০০ 

২৩৬ The life and works 

of Ibn Hajar Al- 

Asqalani 

Dr. Aftab Ahmad 

Rahmani 
জরুাআ ২০০০ ১ভ ৩৭১ ২০০.০০ 



ক্রমিক নং বইয়ের 

মিয়রোনোি 

লেখক/অনুবোদক/ 

সম্পোদয়কর নোি 

প্রকোিকোে প্রকোি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠো  

সংখযো 

িূেয 

২৩৭ The First 

Generation of 

Muslim 

Ishrat J. Rumy জানুঃ ’০৩ ১ভ ১০৪ ৪০.০০ 

২৩৮ Workers Right in 

Islam 

Mulana Fariduddin 

Masud 
ভািম  ’৮৭ ১ভ ১১৬ ২০.০০ 

২৩৯ The Prisoner of 

Darkness 

Md. Ferdous Khan ত্াঃ ’৮২ ১ভ ২৯ ৫.০০ 

২৪০ Select Arabic and 

Parsian Epigraphs 

Dr. A.K.M. Yaqub Ali ত্াঃ ’৮৮ ১ভ ১৪৮ ২৫.০০ 

২৪১ Some Muslim 

Stalwarts 

Muhammad Abdullah জনু ’৮০ ১ভ ৬৮ ৬.০০ 

২৪২ Celebration of 15th 

Hijra Centeuary in 

Bangladesh 

Islamic Foundation জানুঃ ’৮১ ১ভ ৪৮ ৫.০০ 

 


