
সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)  

ক্রমিক নং বইতের মিতরানাি ললখক/অনুবাদক/ 

সম্পাদতকর নাি 

প্রকািকাল প্রকাি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

১ ীরাতে রাূুল্লা (া)  

(১ম  ২য় খন্ড) 

াআবতে াআাক (র) জােুাঃ ’৮৭ ১ম  ৪৮০ ১০০.০০ 

২ ীরাতে রাূুল্লা (া) 
(৩য় খন্ড) 

াআবতে াআাক (র) সতটাঃ ’৯২ ১ম  ৭৫২ ১১৫.০০ 

৩ ীরােুন্নবী (া) (১ম খন্ড) াআবতে হলাম (র) াঅগস্ট ‘৯৪ ১ম  ৩২০ ১১০.০০ 

৪ ীরােুন্নবী (া) (২য় খন্ড) াআবতে হলাম (র) হিতাঃ ’৯৪ ১ম  ৪৭২ ১৪০.০০ 

৫ ীরােুন্নবী (া) (৩য় 

খন্ড) 

াআবতে হলাম (র) জেু ’৯৫ ১ম  ৪১৪ ১৩০.০০ 

৬ ীরােুন্নবী (া) (৪র্থ খন্ড) াআবতে হলাম (র) জেু ’৯৬ ১ম  ৩৬৪ ১৪৫.০০ 

৭ হবপ্লবী েবী মূ : াঅল্লামা াঅজাদ ুবােী  

ােুবাদ : মুহজবুর রমাে 

জেু ’৯৪ ৪র্থ ১২৫ ৩৮.০০ 

৮ াঅমাতদর হিয় েবী মাাো োতর মার্থ  ’৭৮ ১ম  ৫২ ৩.০০ 

৯ একতের েবী মূ : সয়দ ুায়মাে েদভী 

ােুবাদ : এ.এ.এম. াঅবদু াাআ 

মার্থ  ’০৪ ৩য় ৩২ ১৪.০০ 

১০ বাাংায় হমাদনু্নবী াধ্যক্ষ াআবরাীম খাাঁ জােুাঃ ’১১ ৩য় ২৮ ১৬.০০ 

১১ হবশ্বেবীর াঅগমতের 

পূবথাভা 

াঅবু কাতলম ভুাঁ াআয়া এহি ’৮০ ১ম  ৩২ ১.৭৫ 

১২ াঅাআে িতেো যরে 

মুাম্মদ (া) 

মূ : হবর্ারপহে এ.এ.রমাে  

াে.ু : এ.হব.এম. কামা াঈদ্দীে লামীম 

জেু ’৮০ ১ম  ৩২ ২.০০ 

১৩ মামােব যরে (া) : 
জীবে  াঅদলথ 

মীাঈদ্দীে জেু ’৮০ ১ম  ১৬ ১.০০ 

১৪ মরু ভাস্কর সমাাম্মদ য়াতজদ াঅী াঅগস্ট ’০৪ ৪র্থ ১৪৮ ৩৮.০০ 

১৫ েবী সেষ্ঠ সমাহবেুদ্দীে াঅমদ জাাঙ্গীর েগরী জেু ’৯৭ ২য় ৩৪৪ ৭২.০০ 

১৬ াঈয়ােুে াাো সমাাম্মদ াঅহবদ াঅী জেু ’৮০ ১ম  ১৭২ ১১.০০ 

১৭ েবী সমাস্তফা াংকে জেু ’৮০ ১ম  ১৫২ ১০.০০ 

১৮ পহবত্র জীবে াধ্যক্ষ লাাআখ লরফুদ্দীে জেু ’৮০ ২য় ১২৮ ৮.০০ 

১৯ াঅদলথ জীবতের হেহরখ : 

াআাম 

সলখ ফজুর রমাে সতটাঃ ’৮৫ ২য় ৯৬ ১২.০০ 

২০ পয়গাতম মুাম্মদী মূ : াাআতয়দ ুায়মাে েদভী  মার্থ  ’০৮ ৫ম ১৪৮ ৬০.০০ 



ক্রমিক নং বইতের মিতরানাি ললখক/অনুবাদক/ 
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পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

ােুবাদ : াঅবদু মান্নাে োহব 

২১ মােবী মুহজবুর রমাে খাাঁ হিতাঃ ’৮০ ১ম  ৭৪ ৬.০০ 

২২ সল েবী যরে মুাম্মদ 
(া) 

াধ্যক্ষ াাইদরু রমাে াত্াাঃ ’০৩ ২য় ১৬ ৯.০০ 

২৩ মরু ভাস্কর কাজী েজরু াআাম জুাাআ ’৮৭ ২য় ৯০ ১৮.০০ 

২৪ াঅরতবর াঅতা মুাম্মদ াঅজার াঈদ্দীে াঅগস্ট ’৮১ ১ম  ৯০ ৬.০০ 

২৫ হম‘রাজ : াাআতয়দু 

মুরাীতের সেষ্ঠতের 

িেীক 

সমাাম্মদ াঅবদু কুদ্দু মার্থ  ’৮২ ১ম  ২৪ ২.০০ 

২৬ েবীগৃ াংবাদ সমাাম্মদ বরকেুল্লা হিতাঃ ’১০ ৪র্থ ২১২ ৭০.০০ 

২৭ মােবী মুাম্মদ (া) াঅকবর াঈদ্দীে াত্াাঃ ’৮৪ ১ম  ২৫৮ ৩২.০০ 

২৮ মােবীর ভাে ম্পাদো : মুাম্মদ েুরুজ্জামাে  জেু ’৯৫ ২য় ৭৮ ২৪.০০ 

২৯ েয়াজাহে স্রষ্টা যরে 

সমাাম্মদ (া) 
সমাাম্মদ বরকেুল্লা েতভাঃ ’০৫ ২য় ২৩৮ ৬৮.০০ 

৩০ মােবীর লাশ্বে পয়গাম মূ : াঅবদরু রমাে াঅযযাম 

ােুবাদ : াঅবু জাফর 

াত্াাঃ ’৯৯ ৪র্থ ২৫৬ ৫০.০০ 

৩১ হবশ্বেবীর রাজনেহেক 

জীবে 

মূ : ি. মুাম্মদ াহমদলু্লা 

ােুবাদ : াঅবদু মেীে জাাাবাদী 

সতটাঃ ’৮৫ ১ম  ৩৪২ ৯০.০০ 

৩২ ীরাতে খাহেমু াঅহিয়া মূ : মুফেী মুাম্মদ লফী (র) 

ােুবাদ : হরাজু ক 

সফব্রম্নাঃ ’৯৫ ২য় ১৩২ ২১.০০ 

৩৩ খেতম েবুয়ে মূ : মুফেী মুাম্মদ লফী (র) 

ােুবাদ : হরাজু ক 

সম ’০৭ ৪র্থ ৩৩৬ ৯৫.০০ 

৩৪ াাআতয়দু মুরাীে (১ম 

খন্ড) 

াঅবদু খাতক এম.এ সম ’৯১ ১ম ৫১০ ৮৩.০০ 

৩৫ াাআতয়দু মুরাীে (২য় 

খন্ড) 

াঅবদু খাতক এম.এ সম ’৯১ ২য় ৫১২ ৮৪.০০ 

৩৬ দরূদ লরীতফর ফহজে 

 মাাত্ম্য 
মাাো সমাাঃ াঅহমেু াআাম এহি ’৮৮ ১ম  ১৮২ ৩০.০০ 

৩৭ সয ফুতর খুলবুতে ারা 
জাাে মাতোয়ারা 

মাাো সমাাঃ াঅহমেু াআাম াত্াাঃ ’৮৯ ২য় ৩৬১ ৫৫.০০ 



ক্রমিক নং বইতের মিতরানাি ললখক/অনুবাদক/ 

সম্পাদতকর নাি 

প্রকািকাল প্রকাি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

৩৮ কে সয ুন্দর হিত াঅ. ে. ম. বজুর রহলদ েতভাঃ ’৮৬ ১ম  ১৬৪ ২৫.০০ 

৩৯ রাূুল্লা (া)-এর মক্কা 
হবজয় 

মুাম্মদ াঅবদলু্লা জেু ’৯৮ ৩য় ৭১ ২৫.০০ 

৪০ সল েবী খাে বাাদরু াঅবদরু রমাে খাঁাা হিতাঃ ’৮৬ ১ম  ৩১২ ৫০.০০ 

৪১ লাশ্বে েবী (া) াধ্যাপক াঅবদু গফুর জেু ’৯১ ১ম  ২৭০ ৪৫.০০ 

৪২ মােুতর েবী সমাাঃ াঅবদু জববার হহদ্দকী াত্াাঃ ’১০ ৩য় ২৯২ ৮৬.০০ 

৪৩ ঐহেয হর্ন্তা  রূ 

িলাহস্ত 

াঅফজা সর্ৌধ্ুরী সফব্রম্নাঃ ’৯৫ ৩য় ৭১ ১৫.০০ 

৪৪ খাোমুে োবীাইে রলে াআজদােী সম ’৮৭ ১ম  ২৯৮ ৪৭.০০ 

৪৫ রাূুল্লার সহেক জীবে এ.সক.এম. াঅবদু মহজদ রুলদী সম ’০৯ ৫ম  ১৪৮ ৪৭.০০ 

৪৬ মােব মযথাদা িহেষ্ঠায় 

মােবী (া) 
মাো সমাাম্মদ াঅহমেু াআাম জেু ’৯৪ ৩য় ১৬৭ ৪৮.০০ 

৪৭ হবশ্বেবীর হম‘রাজ মাো এ.এম. মহোঈর রমাে 

েুরী 
সফব্রাঃ ’১০ ৩য় ১৬৪ ৫০.০০ 

৪৮ েবী ভাস্কর াঅবদু জী াত্াাঃ ’৮৭ ১ম  ৩২০ ৪৪.০০ 

৪৯ হবশ্বেবীর র্াহরহত্রক 

সবহলষ্টয 
মাো াঅহেু ক াঅগস্ট ’৮৭ ১ম  ৯২ ১৫.০০ 

৫০ লামাহয়ুে েবী (া) লাাআখ াঅবদরু রীম জুাাআ ’৮৭ ১ম  ৪৬৪ ৬০.০০ 

৫১ মুাম্মদ (া) জীবেী 
হবশ্বতকা  (১ম খন্ড) 

ম্পাদো পহরদ াত্াাঃ ’৮৯ ১ম  ৪৩২ ১১০.০০ 

৫২ হজাতদর ময়দাতে যরে 

মুাম্মদ (া) 

মূ : ি. মুাম্মদ াহমদলু্লা 

ােুবাদ : মুাম্মদ ুেফু ক 

জুাাআ ’০৭ ৪র্থ ১৬০ ৪৮.০০ 

৫৩ কাতম েবী াঅবদু মদদু জেু ’৯১ ১ম  ১০৬ ১৮.০০ 

৫৪ াগ্রপহর্ক াংকোঃ 
ােুপম াঅদলথ 

াাে াঅবদু কাাআয়ূম জেু ’৯২ ১ম  ৪৭৪ ১০০ 

৫৫ াঅখাকুে েবী (া) াতফজ াঅব ূলায়খ াঅ-াআস্পাােী (র) সম ’০৯ ৬ষ্ঠ ৪২০ ১৬৬.০০ 

৫৬  াঅাহুহয়ার যরে মাাো াহকম, াঅবু 

বারাকাে াঅবদরু রাঈফ, াঅ 

কাতদরী দাোপুরী (র) 

সতটাঃ ’১০ ২য় ৬৭৬ ২৪৪.০০ 

৫৭ রাূ মুাম্মদ (া)-এর 

রকার কাঠাতমা 
মূ : ি. মুাম্মদ াআয়াীে মাজাার 

হহদ্দকী 
াঅগস্ট ’৯৪ ১ম  ৫৭২ ২৪০.০০ 
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সংখযা 

িূলয 

ােুবাদ : মুাম্মদ াআবরাীম ভুাঁ াআয়া 

৫৮ াঅখাতক াাআতয়দু 

াঅহিয়া 
ম্পাদো : াঅবু ায়াে মুাম্মদ 

োতরক     

জেু ’৯৯ ১ম  ১২৪ ৩০.০০ 

৫৯ রমতে সদাাঅম মুাম্মদ াঅবদু ামাদ জেু ’৯৭ ১ম  ২৪০ ৫৩.০০ 

৬০ মুহজযােুন্নবী এ.এম. মহোঈর রমাে েুরী জেু ’৯৪ ২য় ৭৮১ ১৫২.০০ 

৬১ েবুয়াে  াঅহিয়াতয় 

হকরাম 

মূ : াাআহয়দ াবু াাে াঅী েদভী 

ােুবাদ : রুহু াঅহমে খাে াঈজােবী 

জেু ২০০০ ২য় ২৪৪ ৫৬.০০ 

৬২ যরে মুাম্মদ (া)াাঃ 
োঁ াাার হলক্ষা  াবদাে  

(১ম  ২য় খন্ড) 

সয়দ বদরুতদ্দাজা াত্াাঃ ’০৩ ৩য় ৩২৮ ৭০.০০ 

৬৩ মাবুতব সখাদা (া) মামুদরু রমাে জােুাঃ ২০০০ ১ম  ৩৫০ ৬৫.০০ 

৬৪ হবশ্বেবী (া)-এর সহেক 

জীবে 

মামুদরু রমাে হিতাঃ ’৯৯ ২য় ২৪৮ ১১৬.০০ 

৬৫ েবী করীম (া)-এর 

ীয়ে 

মাাো মুাম্মদ হরজাাঈ করীম 

াআামাবাদী  
এহি ’০৯ ৫ম  ৪৮ ২০.০০ 

৬৬ সল সিহরে েবী মাাো াঅব্দুর রলীদ েকথ বাগীল  হিতাঃ ’৯৯ ১ম  ৬০ ১৮.০০ 

৬৭ মােবী (া)-এর জীবে 

র্হরে 

মূ : সাতে াাআক 

ােুবাদ : মাো াঅবদু াঅাঈয়া 

েতভাঃ ’১০ ৩য় ৬৪৪ ২৮৫.০০ 

৬৮ ীরাে েুমাে াঅল্লামা হলবী সোমােী াঅগস্ট ’৯০ ১ম  ১৭৯ ৩০.০০ 

৬৯ েবীতয় রমে ােুবাদ : াঅবু াাইদ মুাম্মদ মর 

াঅী 
জেু ’০৪ ২য় ৫১৮ ১২০.০০ 

৭০ রাূত রমে মাাো াঅবু কাাম াঅযাদ সম ’০৯ ২য় ৭৯২ ৪২৪.০০ 

৭১ মােবী (া) দর াঈদ্দীে সফরতদৌর াঅরা ফারাহদ 

সজবা 
সফব্রাঃ ’৭৮ ১ম  ৪০ ২.০০ 

৭২ মােু যাতক ভুতহে াোাঈল্লা েূরী েতভাঃ ’৭৮ ১ম  ৩৬ ২.৫০ 

৭৩ তবথাত্তম কাহেী মুাম্মদ সফরতদৌ খাে াত্াাঃ ’৭৯ ১ম  ৪২ ৩.০০ 

৭৪ হবশ্ব মােবোর মুহিদেূ সগাাম সাবাে হহদ্দকী জেু ’৯৫ ১ম  ৪৮ ১২.০০ 

৭৫ রাূুল্লা (া)-এর জীবতে 

াঅল্লাহ্র কুদরে  রূাহেয়াে 

মাাো মুাম্মদ াঅবদু গফুর 

াহমদী  
মার্থ  ’০১ ১ম  ১৯২ ৭৭.০০ 

৭৬ পয়গির যরে মুাম্মদ 

(া) 
মূ : জয়েু াঅতবদীে রাতোমা 

ােুবাদ : রুহু াঅমীে 

সম ’৮৭ ১ম  ২৯০ ৪৮.০০ 



ক্রমিক নং বইতের মিতরানাি ললখক/অনুবাদক/ 

সম্পাদতকর নাি 

প্রকািকাল প্রকাি/ 

সংস্করণ 

পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

৭৭ হবশ্বেবীর কমথূর্ী াঅবদু খাতক জেু ’৮৫ ১ম  ৫৬০ ৬৫.০০ 

৭৮ সেষ্ঠ েবী মুাম্মদ াঅবদু াহকম এহি ’৮০ ১ম  ১৬০ ১৫.০০ 

৭৯ ীরাে হবয়ক হেতদথ হলকা াআাহমক ফাাঈতন্ডলে বাাংাতদল এমপ্রল ’৮০ ১ম ১১০ ১৪.০০ 

৮০ রাূ করীম (া)-এর 

জীবে  হলক্ষা  
ম্পাদো পহরদ এমপ্রল ’৮০ ৩য় ৬৩২ ১৯১.০০ 

৮১ যরে রাূত করীম 

(া)-সক েযার ড়যন্ত্র 

কাাম াঅজাদ  সাাাআে াঅমদ সতটাঃ ’০৪ ২য় ৬৪ ১৮.০০ 

৮২ সল েবী যরে মুাম্মদ 

(া) 
ি. মহজদ াঅী খাে এহি ’০৫ ১ম ৪০০ ১০০.০০ 

৮৩ সপয়াতর রাূ (া) মাাো েুরুদ্দীে াঅতমদ জেু ’০৫ ৪র্থ ৩৮ ২৫.০০ 

৮৪ েবী কাহেী সমাাঃ বদরু াঅম মার্থ  ’০৪ ১ম ৪৪ ২৫.০০ 

৮৫ মােবীর ভাে ােুবাদ : াঅাঃ মহেে জাাাবাদী জেু ’১০ ২য় ৩৫২ ৯০.০০ 

৮৬ বাাআতবত েয েবী 
মুাম্মদ (া)  

াঅাঃ রাঈফ সর্ৌধ্ুরী এহি ’০৪ ১ম ১৫৬ ৪৩.০০ 

৮৭ যরে সমাাম্মদ (া) 
জীবে  সবহলষ্টয 

াংকহে এহি ’০৪ ১ম ২১৬ ৫৫.০০ 

৮৮ েবীাঈ খাহেম (া) ােুবাদ : সয়দ এমদাদ াঈহদ্দে  জেু ’০৪ ১ম ১২০ ৩০.০০ 

৮৯ হম‘রাজেু েবী (া) াংকে জেু ’০৪ ১ম ১১৮ ৩২.০০ 

৯০ াঅদলথ র্হরত্র যরে 

মুাম্মদ (া)  

াাবাতদর কর্া 

সয়দ াঅমদ জেু ’০৪ ১ম ৪০ ২৬.০০ 

৯১ হম‘রাজ  বেথ মাে 

হবজ্ঞাে 

াঅাঃ য়াাব জেু ’০৪ ১ম ২৬ ১৩.০০ 

৯২ লাশ্বে েবী (া) ম্পাদো পহরদ জেু ’০৪ ১ম ১৯৬ ৫১.০০ 

৯৩ েবীজীর পতর্ র্হ সমাাঃ সমাকতদ াংকহে াঅগস্ট ’০৪ ১ম ৬৬ ১৮.০০ 

৯৪ মরম্নর সজযাহে াঅাঃ বাতরক মহস্নক াংকহে াঅগস্ট ’০৪ ১ম ৭০ ১৮.০০ 

৯৫ ীরােু সমাত্ম্ফা  

(১ম খ-) 

মূ : াঅল্লামা াআদ্রী কানু্ধবী 

ােুবাদ : কাাম াঅজাদ  

জেু ’১০ ২য় ৪৩২ ১২০.০০ 

৯৬ ীরােু সমাত্ম্ফা  

(২য় খ-) 

মূ : াঅল্লামা াআদ্রী কানু্ধবী 
ােুবাদ : কাাম াঅজাদ  

মার্থ  ’১০ ২য় ৪০৪ ১১০.০০ 



ক্রমিক নং বইতের মিতরানাি ললখক/অনুবাদক/ 

সম্পাদতকর নাি 

প্রকািকাল প্রকাি/ 
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৯৭ ীরােু সমাত্ম্ফা  

(৩য় খ-) 

মূ : াঅস্নামা াআদ্রী কানু্ধবী েতভাঃ ’০৭ ১ম ৪৮৮ ১৪৫.০০ 

৯৮ রাূ (া)-এর পত্রাবীাঃ 
হন্ধরু্হি  ফরমােমূ 

াঅব্দুস্না হবে াাইদ জাাাবাদী সফব্রম্নাঃ ’০৫ ১ম ২৭০ ৬৬.০০ 

৯৯ াম্প্রদাহয়ক ম্প্রীহে 

িহেষ্ঠায় রাূ (া) 
রলে াঅী খতন্দাকার াংকহে এহি ’০৫ ১ম ১৮৭ ৫১.০০ 

১০০ মােবী (া)-সক 

হেতবহদে কহবো 
ম্পাদো : মুকু সর্ৌধ্ুরী  এহি ’০৫ ১ম ১৯৬ ৬০.০০ 

১০১ লাশ্বে েবী (া) - ৩ ম্পাদো পহরদ এহি ’০৫ ১ম ১৭৬ ৫৪.০০ 

১০২ মােবী (া)-এর হবদায় 

তজ্জর ভাতের গুরম্নে  

োৎপযথ 

াআফা. াংকহে এহি ’০৫ ১ম ৭২ ২৪.০০ 

১০৩ রাূ (া) হুদায়হবয়ার 

হন্ধ 

ম্পাদো : াঅবু োতর হহদ্দকী  এহি ’০৫ ১ম ৬২ ২১.০০ 

১০৪ াহেয াংসৃ্কহে  

মােবী (া) 
ম্পাদো : মুকু সর্ৌধ্ুরী  এহি ’০৫ ১ম ৪০৮ ৯৫.০০ 

১০৫ কযােমাজ গঠতে 

মােবী (া) 
ম্পাদো : সমাাঃ সগাাম সমাত্ম্ফা  এহি ’০৫ ১ম ৩০৪ ৭৩.০০ 

১০৬ মাদাহরজেু েবুয়যাে  

(২য় খ-) 

ােুবাদ : মাাঃ াঅব্দু বাতেে  জেু ’০৫ ১ম ৬১৬ ২২০.০০ 

১০৭ মােবী (া)-এর মযথাদা ােুবাদ : ি. াঅব্দুস্না াঅ-মারূফ  জেু ’০৬ ১ম ২০৩ ৬৪.০০ 

১০৮ মােবী (া)-এর ১০০টি 

ােেয সবহলষ্টয 
াধ্যাপক ি. াঅবু াআব্রাহম খী 

াআব্রাহম মুস্না খাহেব 

জুাাআ ’০৭ ১ম ১৫৮ ৪৫.০০ 

১০৯ মাদাহরজেু েবুয়যাে  

(১ম খ-) 

মাাঃ হলবী সফারকােী  মাাঃ 
মামুদ জাহকর 

সতটাঃ ’০৭ ১ম ৫৪০ ২২০.০০ 

১১০ যরে মুজাহদ্দতদ 

াঅতফােী (২য় খ-) 

াধ্যাপক এ. এফ.এম. াঅব্দু াঅহজজ 

 হহদ্দক াঅতমদ খাে 

াঅগস্ট ’০৭ ১ম ৩৮০ ১২৪.০০ 

১১১ মােবী (া)-এর াঅদলথ 
 হবজ্ঞাে 

মুাম্মদ াহববুর রমাে োুবদার জেু ’০৮ ১ম ২০৫ ৮০.০০ 

১১২ রাূ (া)-এর সপাাক 

 সপাাতকর হবহধ্হবধ্াে 

ি. াঅব্দুস্না জাাঙ্গীর জােুাঃ ’০৮ ১ম ২৫৬ ৮৯.০০ 

১১৩ মদীো েতদর গুরম্নে  াআফাবা াংকহে এহি ’০৫ ১ম ৪৮ ১৮.০০ 
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োৎপযথ 

১১৪ হবশ্ব লাহমত্ম্  

মােবাহধ্কার িহেষ্ঠায় 

মােবী (া) 

ম্পাদো : সমাাঃ সগাাম সমাত্ম্ফা এহি ’০৫ ১ম ৪০৮ ৯৫.০০ 

১১৫ পহরতবল াংরÿসে মােবী 
(া)  

ম্পাদো : েূরম্ন াআাম মাহেক  এহি ’০৫ ১ম ১৩৩ ৩৭.০০ 

১১৬ The Sword of Crescent 

Moon 

Sir M. Azizul Huque সতট ’৮৪ ১ম  ২৯০ ৪০.০০ 

১১৭ The Prophets Dr. Syed Ali Ashraf সম ’৮৪ ১ম ১১৮ ২০.০০ 

১১৮ The Prophet of 

Revolution 

Inamullah khan জেু ’৮০ ১ম  ১৬ ১.০০ 

১১৯ Prophet of All Time Abdus Sultan হিতাঃ ’৮৭ ১ম  ৮২ ১২.০০ 

 


