
১. আল-কুরআন, তাফসীর ও কুরআন সম্পর্কি ত 
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িূলয 

১ ক োরআন মজিদ 
(আরজব)  

ইোজম  ফোউন্ডেলন  িুোই ’১১ ৬ষ্ঠ ৪৩২ ৩৩০.০০ 

২ আ-কুরআনু  রীম  

(ন্ডমৌ, বড় োইি) 

ম্পোদনো পজরদ নন্ডভেঃ ’০৬ ৩৪ তম ১০৬০ ২৬০.০০ 

৩ আ-কুরআনু  রীম 

(বনন্ডযোগ্য) 
ম্পোদনো পজরদ নন্ডভেঃ ’১০ ৪৩ তম ১০৬০ ৩২০.০০ 

৪ আ-কুরআনু  রীম  

(পন্ড ট োইি) 

ম্পোদনো পজরদ  এজি ’১০ ৪২ তম ৭৭২ ১৬০.০০ 

৫ আ-কুরআনু  রীম 

(  োতো ছোপো, বড়) 

ম্পোদনো পজরদ   িনু ’১১ ৪৪ তম ১০৬০ ৬০০.০০ 

৬ আ-কুরআনু  রীম  

(র তরিমো) 

ম্পোদনো পজরদ  নন্ডভেঃ ’০৪ ১ম ৬৫৬ ২৪০.০০ 

৭ আ-কুরআনু  রীম  

(বোাংো তরিমো) 

ম্পোদনো পজরদ এজি ’১০ ৩য় ১০৬০ ১৬০.০০ 

৮ আমপোরো (লব্দোথথ) কমোোম্মদ কমোরন্ডলদ কোন্ডন,  

মোওোনো ফরীদ উদ্দীন মোউদ ও 

মোওোনো লরীফ উদ্দীন মোরূফ 

িনু ’৯৭ ১ম ১৭০ ৬০.০০ 

৯ আমপোরো ম্পোদনো পজরদ িোনুেঃ ’৯৭ ১ম ৬৪ ২২.০০ 

১০ উম্মু কুরআন মূ : মোওোনো আবু  োোম 

আযোদ 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরু  

নন্ডভেঃ ’০২ ৩য় ২৩৭ ৮৫.০০ 

১১ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (১ম খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

আগ্স্ট ’০৯ ১৩তম ৭৮৭ ২৬৫.০০ 

১২ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (২য় খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

জডন্ডেঃ ’১০ ১১তম ৬১৮ ২৬০.০০ 

১৩ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৩য় খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

কফব্রম্নেঃ ’১১ ১০ম ৬১৮ ২৫৮.০০ 



ক্রর্িক 

নং 
বইয়ের র্িয়রানাি ললখক/অনবুাদক/ 
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পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

খোন 

১৪ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৪থথ খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

নন্ডভেঃ ’০৯ ৯ম ৭৬৮ ২৮৪.০০ 

১৫ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৫ম খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

িোনুেঃ ’১০ ৯ম ৬৬১ ২৬৮.০০ 

১৬ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৬ষ্ঠ খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

অন্ড্োেঃ ’০৯ ৮ম ৮৩৮ ৩৭৫.০০ 

১৭ তোফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৭ম খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

অন্ড্োেঃ ’১০ ৮ম ৮১৬ ৩৬৫.০০ 

১৮ তফীন্ডর মো‘আন্ডরফু 

ক োরআন (৮ম খে) 

মূ : মুফতী মুোম্মদ লফী (র) 

অনুবোদ : মোওোনো মুজউদ্দীন 

খোন 

নন্ডভেঃ ’১০ ৯ম ৯২৮ ৪০০.০০ 

১৯ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(১ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র),  

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

মোর্থ  ’১১ ৫ম ৭৭৬ ৩৫০.০০ 

২০ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(২য় খে)  

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

মোর্থ  ’১১ ৫ম ৮০০ ৪০০.০০ 

২১ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৩য় খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র),  

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

মোর্থ  ’১১ ৩য় ৭৪৮ ৪৫০.০০ 

২২ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৪থথ খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র)  

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

মোর্থ  ’৯৯ ১ম ৮০৮ ৪৬৫.০০ 

২৩ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৫ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

িনু ২০০০ ১ম ৫৬২ ২০৫.০০ 

২৪ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৬ষ্ঠ খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

িনু ২০০০ ১ম ৫২০ ১৯০.০০ 



ক্রর্িক 

নং 
বইয়ের র্িয়রানাি ললখক/অনবুাদক/ 
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িূলয 

ফোরূ      

২৫ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৭ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র)  

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

িোনুেঃ ’০১ ১ম ৬০৪ ২০৫.০০ 

২৬ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৮ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

কম ’০২ ১ম ৭৩৬ ২৬৫.০০ 

২৭ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(৯ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

জডন্ডেঃ ’০২ ১ম ৭৬০ ২৮০.০০ 

২৮ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(১০ম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

মোর্থ  ’০৩ ১ম ৭৫৪ ২৭৫.০০ 

২৯ তোফীন্ডর ইবন্ডন  োজছর 

(১১তম খে) 

মূ : ইবন্ডন  োজছর (র) 

অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ      

কম ’০৩ ১ম ৬৪০ ২১০.০০ 

৩০ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (১ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) কন্ডটেঃ ’৯৩ ১ম ৪৪০ ২১০.০০ 

৩১ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (২য় খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িোনুেঃ ’৮৮ ১ম ৪৮৪ ১৭৫.০০ 

৩২ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৩য় খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িুোই ’৯২ ১ম ৫০০ ২১৫.০০ 

৩৩ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৪থথ খে) 

ইমোম তোবোরী (র) মোর্থ  ’৯৩ ১ম ৪৭২ ১৭০.০০ 

৩৪ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৫ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) কম ’৯৪ ১ম ৪৩২ ১৬০.০০ 

৩৫ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৬ষ্ঠ খে)  

ইমোম তোবোরী (র) কম ’৯৪ ১ম ৪৩২ ১৬০.০০ 

৩৬ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৭ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িনু ’৯৬ ২য় ৫০০ ২১৫.০০ 

৩৭ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৮ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িনু ২০০০ ১ম ৪৯৬ ১৮০.০০ 

৩৮ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (৯ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) অন্ড্োেঃ 
২০০০ 

১ম ৪৯২ ২৪০.০০ 
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িূলয 

৩৯ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (১০ম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িোনুেঃ ’০৪ ১ম ৪৯০ ৩২২.০০ 

৪০ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (১১তম খে) 
 

ইমোম তোবোরী (র) কফব্রম্নেঃ ’০৪ ১ম ৪৮৮ ৩৩০.০০ 

৪১ তোফীন্ডর তোবোরী 
লরীফ (১২তম খে) 

ইমোম তোবোরী (র) িনু ’০৮ ১ম ৪৭২ ১৭০.০০ 

৪২ তোফীন্ডর মোযোরী   

(১ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

িনু ’৯৭ ১ম ৭৮০ ২৩০.০০ 

৪৩ তোফীন্ডর মোযোরী  

(২য় খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

িনু ’৯৭ ১ম ৭৬০ ২৪০.০০ 

৪৪ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৩য় খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

নন্ডভেঃ ’৯৮ ১ম ৪৯০ ২৫০.০০ 

৪৫ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৪থথ খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

কফব্রেঃ ’০১ ১ম ৫২৮ ২০৩.০০ 

৪৬ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৫ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

িনু ’০২ ১ম ৬৮৮ ২৬৪.০০ 

৪৭ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৬ষ্ঠ খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

িনু ’০৩ ১ম ৬৯২ ২৮০.০০ 

৪৮ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৭ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

অন্ড্োেঃ ’০৩ ১ম ৮৩০ ২৬০.০০ 

৪৯ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৮ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

কম ’০৪ ১ম ৮৩২ ২৬০.০০ 

৫০ তোফীন্ডর মোযোরী  

(৯ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

আগ্স্ট ’০৪ ১ম ৮৪০ ২৫০.০০ 

৫১ তোফীন্ডর মোযোরী 
(১০ম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

জডন্ডেঃ ’০৪ ১ম ৮২০ ২৫০.০০ 

৫২ তোফীন্ডর মোযোরী  

(১১ তম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

িোনুেঃ ’০৫ ১ম ৭৮৪ ২৭০.০০ 

৫৩ তোফীন্ডর মোযোরী  

(১২ তম খে) 

আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো 
পোজনপথী (র) 

মোর্থ  ’০৫ ১ম ৬৫০ ২৭০.০০ 

৫৪ তোফীন্ডর মোযোরী  আল্লোমো  োিী মুোম্মদ ছোনোউল্লো মোর্থ  ’০৫ ১ম ৪৪৬ ১৯০.০০ 
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বইয়ের র্িয়রানাি ললখক/অনবুাদক/ 

সম্পাদয়কর নাি 

প্রকািকাল প্রকাি/ 
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পষৃ্ঠা  

সংখযা 

িূলয 

(১৩ তম খে) পোজনপথী (র) 

৫৫ তোফীন্ডর উমোনী   

(১ম খে) 

োববীর আমদ উমোনী ও 

মোমুদু োোন 

িনু ’৯৬ ১ম ৭৩৬ ২০০.০০ 

৫৬ তোফীন্ডর উমোনী   

(২য় খে) 

মোওোনো োজববর আমদ 

উমোনী 
এজি ’৯৭ ১ম ৭৭৬ ২১৫.০০ 

৫৭ তোফীন্ডর উমোনী  

(৩য় খে) 

মোওোনো োজববর আমদ 

উমোনী 
কন্ডটেঃ ’০৩ ১ম ৭৫৮ ২৯৫.০০ 

৫৮ তোফীন্ডর উমোনী  

(৪থথ খে) 

মোওোনো োজববর আমদ 

উমোনী 
িনু ’০৪ ১ম ৭৪৮ ৩২০.০০ 

৫৯ তোফীন্ডর মোন্ডিদী   

(১ম খে) 

মোওোনো আবদু মোন্ডিদ 
দজরয়োবোদী 

অন্ড্োেঃ ’৯৪ ১ম ৬০০ ১৭০.০০ 

৬০ তোফীন্ডর মোন্ডিদী   

(২য় খে) 

মোওোনো আবদু মোন্ডিদ 
দজরয়োবোদী 

িনু ’৯৮ ১ম ৬৮৮ ২২৫.০০ 

৬১ তোফীন্ডর ইব্ন 

আববো (১ম খে) 

অনুবোদ : ইোজম  ফোউন্ডেলন  নন্ডভেঃ ’০৪ ১ম ৬৫০ ২৩০.০০ 

৬২ তোফীন্ডর ইব্ন 

আববো (২য় খে) 

অনুবোদ : ইোজম  ফোউন্ডেলন  জডন্ডেঃ ’০৭ ১ম ৫৬৮ ৩৪০.০০ 

৬৩ তোফীন্ডর ইব্ন 

আববো (৩য় খে) 

অনুবোদ : ইোজম  ফোউন্ডেলন  জডন্ডেঃ ’০৭ ১ম ৭২৪ ৩৪০.০০ 

৬৪ তোফীন্ডর  োজবর  

(১ম খ-) 

ইমোম ফখরম্নদ্দীন আর রোযী জডন্ডেঃ ’০৭ ১ম ৪০২ ২২০.০০ 

৬৫ তোফীন্ডর নুরু 

কুরআন 

(১ম খে, ১ম পোরো) 

মোওোনো কমোোম্মদ আজমনু 

ইোম 

িুোই ’৮৮ ১ম ৫৬৮ ২৬৫.০০ 

৬৬ তোফীন্ডর নুরু 

কুরআন 

(২য় খে, ২য় পোরো) 

মোওোনো কমোোম্মদ আজমনু 

ইোম 

িুোই ’৮৮ ১ম ৪৪২ ২৫২.০০ 

৬৭ আ োমু কুরআন   

(১ম খে) 

অনুবোদ : মোওোনো মুোম্মদ 

আবদরু রীম 

কন্ডটেঃ ’০৬ ২য় ৬৬৫ ২৮০.০০ 

৬৮ আ োমু কুরআন   

(২য় খে) 

অনুবোদ : মোওোনো মুোম্মদ 

আবদরু রীম 

নন্ডভেঃ ’৮৮ ১ম ৮২৪ ৩২০.০০ 

৬৯ আ োমু কুরআন   অনুবোদ : অধ্যোপ  মুোম্মদ মোর্থ  ’১০ ১ম ৫৩৫ ২৭০.০০ 
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িূলয 

(৩য় খে) ইউুফ 

৭০  োোু কুরআন (১ম 

খে)  

অনুবোদ : আবদু মতীন 

িোোোবোদী 
কম ’৯০ ১ম ৭১১ ১১০.০০ 

৭১  োোু কুরআন (২য় 

খে) 

অনুবোদ :  মোওেঃ মুোম্মদ লোমু 

আম খোন 

িনু ’০৪ ১ম ২৬২ ৫৩.০০ 

৭২  োোু কুরআন (৩য় 

খে) 

অনুবোদ :  আস্নোমো জফিরু 

রমোন 

অন্ড্োেঃ ’০৩ ১ম ৩৬৪ ৭০.০০ 

৭৩  োোু কুরআন (৪থথ 
খে) 

অনুবোদ : কমোোম্মদ মুো িনু ’৮৯ ১ম ৭০৪ ১০০.০০ 

৭৪ তোজবোন্ডত আন্ড আ 

ুন্নো (আরবী) (১ম খে) 

ড. মুস্তোজফিরু রমোন কন্ডটেঃ 
’৮৬ 

১ম ৮১২ ৩৭৫.০০ 

৭৫ তোজবোন্ডত আন্ড আ 

ুন্নো (আরবী) (২য় খে) 

ড. মুস্তোজফিরু রমোন িনু ’৮৬ ১ম ৮২৪ ৩৮০.০০ 

৭৬  আ-কুরআন্ডনর জতনটি 

ূরো 
এম. কফরদোউ খোন িুোই ’৭৮ ১ম ৩৮ ২০.০০ 

৭৭ তোফীর-ই-িোোোইন 

(১ম খে) 

মূ : ইমোম িোোুদ্দীন মল্লী ও 

ইমোম িোোুদ্দীন ুয়ূতী  

অনুবোদ : ফরীদ উদ্দীন মোঊদ 

িোনুেঃ ’৯১ ১ম ৬২৪ ২০০.০০ 

৭৮ করো  োজনী এম. কফরদোউ খোন অন্ড্োেঃ ’৭৯ ১ম ৩৬ ১৮.০০ 

৭৯ কুরআন্ডনর লতবোণী কমোেঃ আবদু কুদ্দু নন্ডভেঃ ’৭৯ ১ম ২৪ ১৪.০০ 

৮০ আ-কুরআন্ডনর দজৃিন্ডত 

মোিন্ডবো 
িুজফ োর আমদ জ মতী কফব্রেঃ ’৮০ ১ম ১৬ ১০.০০ 

৮১ পজবত্র কুরআন্ডনর োর 

াংন্ডেপ 

মোওোনো মুজউদ্দীন খোন মোর্থ  ’৮০ ১ম ১২৮ ৩৬.০০ 

৮২ আ-কুরআন্ডনর জ ো এ.ক .এম. োরুন খোন মোর্থ  ’৮০ ১ম ৪০ ১২.০০ 

৮৩ তফীন্ডর ূরোতু 

ফোজতো  
আবু োজলম িনু ’৬৮ ১ম ৬৪ ১৮.০০ 

৮৪ দদনজিন িীবন্ডন 

কুরআন্ডনর আদলথ 
এ.জব.এম.  োমোউদ্দীন লোমীম এজি ’৮০ ১ম ৬৪ ১৭.০০ 

৮৫ আ-ফোজতো আবু োজলম ১৯৭০ ১ম ৩৬ ১২.০০ 

৮৬ কুরআন্ডন স্বোধ্ীনতোর মোওোনো মজনরুজ্জোমোন িনু ’৮০ ১ম ৪৪ ১২.০০ 
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সংখযা 

িূলয 

বোণী ইোমোবোদী 

৮৭ কুরআন বযোখযোর নয়ো 
পদ্ধজত 

মূ : ড. ইমোঈ আ ফোরূ ী 

অনুবোদ : তোজম কন্ডন 

কম ’৮০ ১ম ২৪ ১০.০০ 

৮৮ কুরআন্ডনর আন্ডোন্ড  

লয়তোন 

এ.জব.এম.  োমোউদ্দীন লোমীম কম ’৮০ ১ম ৪০ ১৩.০০ 

৮৯ কুরআন্ডনর আন্ডো কমোেঃ আিোর উদ্দীন অন্ড্োেঃ ’০৬ ৪থথ ২৮৮ ৯৬.০০ 

৯০ কুরআন গ্ন্ডবণোর 

মূনীজত 

মূ : আজমন আোন ইোী 

অনুবোদ : দয়দ িজরু   

আগ্স্ট 

’৮০ 

১ম ২০৭ ৭০.০০ 

৯১ কুরআন্ডনর অথথননজত  

পথজনন্ডদথল 

মোওোনো আবদলু্লোজ  োফী 
আ-কুরোইলী 

িনু ’৮০ ১ম ২৪ ১৪.০০ 

৯২ আ-কুরআন্ডনর 

কতইলটি ূরো 
অনুবোদ : এম. কফরদোউ খোন িোন ু’৮১ ১ম ৩২ ১৫.০০ 

৯৩  োন্ডবয আমপোরো  োিী নিরু ইোম কন্ডটেঃ 
’৮০ 

১ম ৬৮ ২৪.০০ 

৯৪ আমপোরো অনুবোদ : এম. কফরদোউ খোন এজি ’৮২ ১ম ৯৬ ৩৫.০০ 

৯৫ কুরআন-োদীন্ডর 
আন্ডোন্ড  দজনন্ড র 

 তথ বয 

মোওোনো আলরোফ আী আবোদী মোর্থ  ’০১ ৩য় ১০৭ ৪২.০০ 

৯৬ কুরআন জনন্ডদথ জল ো আবদু মতীন িোোোবোদী মোর্থ  ’৮৭ ২য় ৩২ ১২.০০ 

৯৭ দনজত  র্জরত্র গ্ঠন্ডন 

কুরআন্ডনর জলেো 
ড. আমদ লোমু ইোম কম ’৮৭ ২য় ২১০ ৬৫.০০ 

৯৮ পজবত্র কুরআন্ডনর দপথন্ডণ 
মোনব িীবন 

মোওোনো কমোোম্মদ আজমনু 

ইোম 

িুোই ’৮৭ ১ম ২১৮ ৬৮.০০ 

৯৯ কুরআন্ডনর আন্ডোন্ড  

জবজ্ঞোন  
মুোম্মদ লফীউল্লো িনু ’৯৯ ২য় ১৩৫ ৪৫.০০ 

১০০ কুরআন্ডনর জলেো 
 

কমোেঃ মোিোরু কুদ্দু কম ’০৫ ৩য় ৮৭৯ ২০৮.০০ 

১০১ আ-কুরআন বথযুন্ডগ্র 

কেষ্ঠ গ্রন্থ 

ওবোয়দু   জময়ো কম ’৯২ ২য় ৫২ ১৮.০০ 

১০২ কুরআজন  অথথনীজত অধ্যে আবু  োন্ডম কফব্রেঃ ’৮৯ ১ম ৭৬ ১২.০০ 

১০৩ আশ্চযথ এই কুরআন মূ : ড. খীফো জমরী 

অনুবোদ : ফরীদ উদ্দীন মোঊদ 

মোর্থ  ’৮৪ ১ম ২৪ ১২.০০ 
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িূলয 

১০৪ আ-কুরআন ও 

আধ্ুজন  জবজ্ঞোন 

মূ : ড. মজর বু োইী  

অনুবোদ : মঈন উদ্দীন আমদ 
খোন 

িনু ’০৮ ২য় ৩২ ২১.০০ 

১০৫ কুরআন্ডনর জর্রন্তন 

ম‘ুজিযো 
ড. মুোম্মদ মুজিবুর রমোন িোনুেঃ ’০৬ ৪থথ ৩১৬ ৮৪.০০ 

১০৬ পো  কুরআন্ডনর এ  

নির 

মুোম্মদ আজিিলু্লো কফব্রম্নেঃ 
’০৬ 

২য় ১১৬ ২৮.০০ 

১০৭ কুরোআন্ডনর দজৃিন্ডত বনু্ধ 

ও লত্রু 

অধ্যোপ  কমোেঃ কমোলোররফ 

কোোইন 

এজি ’০৭ ৬ষ্ঠ ১৩৪ ৩৮.০০ 

১০৮ আ-কুরআন ও 

আমোন্ডদর মোি 

আবদু খোন্ড  জডন্ডেঃ ’৮৫ ১ম ১৭২ ৪৮.০০ 

১০৯ কুরআন্ডনর কিযোজত দয়দ বদরুন্ডদ্দোিো মোর্থ  ’১১ ২য় ১১০ ২৭.০০ 

১১০ বোাংো ভোোয় কুরআন 

র্র্থ ো 
ড. মুোম্মদ মুিীবুর রমোন িনু ’০৮ ২য় ৬০০ ২৪০.০০ 

১১১ ইমু কুরআন অনুবোদ : জরোিু ইোম িনু ’৮৬ ১ম ২৫৬ ৭০.০০ 

১১২ পোন্ডে ূরো মজফি উদ্দীন আমদ জডন্ডেঃ ’৮৬ ১ম ৫৮ ১৮.০০ 

১১৩ আধ্ুজন  জবজ্ঞোন, 

ইজতো ও কুরআন 

অধ্যোপ  কগ্োোম কছোবোন জডন্ডেঃ ’৮৬ ১ম ২১৬ ৬৫.০০ 

১১৪   কুরআন্ডনর ইজতো 

দলথন 

ড. মোযোর উদ্দীন  এজি ’০৮ ২য় ২৫৮ ৭০.০০ 

১১৫ কুরআন ও মোনব মন মূ : ড. দয়দ আবদু জতফ 

অনুবোদ : দরন্ডবল আী খোন 

এজি ’৮৭ ১ম ১৫৬ ৪৫.০০ 

১১৬ কুরআন র্য়জন ো অনুবোদ :  এ. মুজিবুল্লো নন্ডভেঃ ’৮৬ ১ম ১৮০ ৫৬.০০ 

১১৭ কুরআন অধ্যয়ন্ডনর 

মূনীজত 

মূ : োজয়যদ আবু োোন আী 
নদভী  

অনুবোদ : মুোম্মদ আব ুতোন্ডর 
জজদ্দ ী 

এজি ’৮৭ ১ম ২৫৬ ৭০.০০ 

১১৮ কুরআন বুঝোর উপোয় মূ : মোওোনো োঈদ আমদ 
অ বরোবোদী  

অনুবোদ : ইোম গ্ণী 

িনু ’৮৭ ১ম ২২৪ ৭০.০০ 

১১৯ কুরআন্ডনর নীজততত্ত্ব অনুবোদ : ড. আম্মদ কোন্ডন এজি ’৯০ ১ম ৯৬ ১২.০০ 

১২০ জবশুদ্ধ কুরআন জলেো কমোেঃ লোমুজদ্দন কমোল্লো িনু ’৯৩ ১ম ৩২  
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১২১ আ-কুরআন ও 

আবোওয়ো জবজ্ঞোন 

কমোেঃ আবদরু রঊফ িনু ’৯৫ ১ম ১৩০ ৩৩.০০ 

১২২ কুরআন পজরজর্জত ম্পোদনো পজরদ িনু ’৯৫ ১ম ৫১৪ ১৩৩.০০ 

১২৩ তোফীন্ডর ূরো ইউুফ মুফতী দীন মুোম্মদ খোন নন্ডভেঃ ’১০ ২য় ১৪১ ৬২.০০ 

১২৪ জবজমল্লোর তোৎপযথ লোয়খ আবদু  রীম োম্বী কম ’৯৮ ১ম ৬৪ ২০.০০ 

১২৫ আ-কুরআন্ডনর 
জবয়জভজি  আয়োত 

(১ম খে) 

ম্পোদনো কবোডথ  এজি ’০৫ ২য় ৫০৪ ২৩৬.০০ 

১২৬ আ-কুরআন্ডনর 
জবয়জভজি  আয়োত 

(২য় খে) 

ম্পোদনো কবোডথ  নন্ডভেঃ ’০৩ ১ম ৪৯২ ২২৪.০০ 

১২৭ আ-কুরআন্ডনর 
জবয়জভজি  আয়োত 

(৩য় খে) 

ম্পোদনো কবোডথ  নন্ডভেঃ ’০৩ ১ম ৪২৪ ১৬০.০০ 

১২৮ আ-কুরআন্ডনর 
জবয়জভজি  আয়োত 

(৪থথ খে) 

ম্পোদনো কবোডথ  িনু ’০৪ ১ম ৬১৬ ১৪০.০০ 

১২৯ পজবত্র কুরআন্ডনর 

অজভধ্োন (১ম খে) 

মুোম্মদ আবদু োই জডন্ডেঃ ’০৩ ১ম ৫২০ ২৩৬.০০ 

১৩০ পজবত্র কুরআন্ডনর 

অজভধ্োন (২য় খে) 

মুোম্মদ আবদু োই িনু ’০৩ ১ম ২২৮ ৭০.০০ 

১৩১ আ-কুরআন্ডনর লোশ্বত 

পয়গ্োম 

ম্পোদনো পজরদ অন্ড্োেঃ ’০২ ১ম ২৪৮ ৭৫.০০ 

১৩২ পজবত্র কুরআন জলেো 
পদ্ধজত 

মুফতী ুতোন মোমুদ কম ’০৭ ৩য় ৭০ ৩৭.০০ 

১৩৩ আ কুরআন্ডন লোশ্বত 

জলেো 
মোওনো মুোম্মদ ইউুফ ইোী কম ’০৫ ২য় ৪৫৫ ৮৫.০০ 

১৩৪ কুরআন্ডনর আন্ডোন্ড  

দীজন দোওয়োন্ডতর 

মূনীজত 

ক্বোরী কমোেঃ দতয়ব জডন্ডেঃ ’৮৫ ১ম ১১২ ৩৫.০০ 

১৩৫ কুরআন্ডনর রোষ্ট্রনীজত অধ্যে আবদরু রোজ্জো  জডন্ডেঃ ’৮৬ ১ম ৪৮ ১৮.০০ 

১৩৬ আন্ডো অজনবথোণ   আ োর ইবন্ডন লোইখ কন্ডটেঃ ’০২ ১ম ১৩৬ ৪৮.০০ 

১৩৭ তোফীরু কুরআন্ডনর ড. কমোোম্মদ আবদরু রমোন িনু ’০২ ১ম ৪৪৪ ১৬১.০০ 
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উৎপজি ও ক্রমজব োল আনওয়োরী 

১৩৮ আ আমোন্ড জফ আ 

কুরআনু  রীম 

ড. আবদলু্লো আ মো‘রূফ মুোম্মদ 

লো আম 

িনু ’০২ ১ম ১৪৪ ৪৫.০০ 

১৩৯ আ-কুরআন্ডন 

অথথনীজত (১ম খে) 

ইফো ম্পোদনো পজরদ অন্ড্োেঃ ’০৩ ২য় ৬৬৪ ১৭২.০০ 

১৪০ আ-কুরআন্ডন 

অথথনীজত (২য় খে) 

ইফো ম্পোদনো পজরদ এজি ’৯০ ১ম ৫৮২ ১৫৪.০০ 

১৪১ ী কুরআন জলেো 
পদ্ধজত 

মোওোনো মুোম্মদ োজববু মজতন 

র োর 

কম ’০৭ ৩য় ৪০ ২৫.০০ 

১৪২ ওীর মমথ ও তোৎপযথ ড. মোওোনো মুলতো  আমদ নন্ডভেঃ ’০৮ ২য় ৫২ ২৫.০০ 

১৪৩ তোফীর লোস্ত্র পজরজর্জত লোমু   কদৌতপুরী মোর্থ  ’০৪ ২য় ৭৬ ৩৬.০০ 

১৪৪ ফোযোন্ডয়ন্ড কুরআন মূ : মোওোনো যো োজরয়ো   
অনুবোদ : এ.জব.এম. নুরুজ্জোমোন 

িনু ’৮০ ১ম ১৯২ ৫৬.০০ 

১৪৫ জবজভন্ন ভোোয় আ-
কুরআন্ডনর তরিমো ও 

তোফীর 

অধ্যে আবদরু রোজ্জো  কন্ডটেঃ 
’৮০ 

১ম ৮০ ২০.০০ 

১৪৬ োন্ডফিী কুরআন লরীফ  ইোজম  ফোউন্ডেলন িনু ’৭৯ ১ম ৬০০ ২৭০.০০ 

১৪৭ কুরআন  োজনী  মূ : ড. এম. এ. োিোর 

অনুবোদ : কগ্োোম োমদোনী  
জডন্ডেঃ ’৮১ ১ম ১২৮ ২৮.০০ 

১৪৮ তোফীন্ডর ূরো ইয়োজন মোওোনো মোমুদরু রমোন িনু ’৯৮ ২য় ২৪০ ৬৫.০০ 

১৪৯ কুরআন্ডনর বোণী খোন বোোদরু আছোন উল্লো অন্ড্োেঃ ’৮২ ১ম ১৯২ ৫৬.০০ 

১৫০ কুরআন্ডনর বোণী আবু ফি িনু ’৮৯ ১ম ২৯০ ৭৪.০০ 

১৫১ কুরআন বযোখযোর 

মূনীজত 

মূ : লো ওয়োীউল্লো কদভী  
অনুবোদ : অধ্যোপ  আখতোর 

ফোরূ  

কম ’৮১ ১ম ১৫৫ ৪২৮.০০ 

১৫২ নোিোতু ক্বোরী মোওোনো ক্বোরী মুোম্মদ গ্রীবুল্লো 
মোরুর ইোমোবোদী 

িনু ’১০ ৩য় ৬৪ ২৩.০০ 

১৫৩ আ কুরআন্ডন 

জ য়োমন্ডতর দলৃয 
মূ : োইন্ডয়যদ কুতুব লীদ 

অনুেঃ কগ্োোম কোবোন জজদ্দ ী  
অন্ড্োেঃ ’০৬ ২য় ৩৮৪ ৯০.০০ 

১৫৪ কুরআন্ডনর ি োলভজি 

ও ভোো অঙ্কোর 

জদদোরু ইোম আগ্স্ট ’০৪ ১ম ৯৬ ৬৫.০০ 

১৫৫ ি নূরোনী  োয়দো আোজ্জ যরত মোওোনো 
রমতুস্নো 

জডন্ডেঃ ’০৫ ৩য় ৫৪ - 
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১৫৬ আ-কুরআন্ডনর  থো মুোম্মদ আব ুআনছোর িনু ’০৫ ১ম ৯২ ৩১.০০ 

১৫৭ তোফীর ও 

তোফীর োর পজরজর্জত 

মুোম্মদ মূো জডন্ডেঃ ’০৫ ১ম ৭৬ ২৯.০০ 

১৫৮ তোফীরম্ন কুরআন : 

উৎপজি ও ক্রমজব োল 

মুোম্মদ আবদরু রমোন 

আনওয়োরী 
অন্ড্োেঃ ’০৫ ২য় ৪৪৪ ১৬১.০০ 

১৫৯ কুরআন্ডনর জ্ঞোন-

জবজ্ঞোন 

অনুবোদ : মোওোনো োয়োত মোমুদ  অন্ড্োেঃ ’০৪ ১ম ৩৯৬ ১১০.০০ 

১৬০ আ-কুরআন্ডন জবজ্ঞোন ম্পোদনো পজরদ মোর্থ  ’০৪ ২য় ৬৩২ ১৫২.০০ 

১৬১ জদোয়োতু কুরআন  

(১ম খে) 

ড. আবু োোন মুোম্মদ োন্ডদ  কফব্রম্নেঃ 
’০৮ 

১ম ৫৩২ ২৮৪.০০ 

১৬২ জদোয়োতু কুরআন  

(২য় খে) 

ড. আবু োোন মুোম্মদ োন্ডদ  িনু ’০৮ ১ম ৫৯৮ ৩০৫.০০ 

১৬৩ কুরআন ও োদীন্ডর 

আন্ডোন্ড  নোরী 
ড. মোবুবো রমোন িনু ’০৮ ২য় ৩৩৬ ১০০.০০ 

১৬৪ কুরআন্ডনর জনন্ডদথলনো ও 

িীবনবজর্ত্রয 
কমোেঃ আিোরু   িনু ’০৮ ১ম ১৭৬ ৭০.০০ 

১৬৫ ি  োয়দো এ. এম. এম. জরোিু ইোম জডন্ডেঃ ’০৪ ১ম ৩২ - 

১৬৬ আ-কুরআন্ডন ঈমোন 
িি 

এ. এম. এম. জরোিু ইোম অন্ড্োেঃ 
’০৮ 

২য় ২২৪ ৬৫.০০ 

১৬৭ আ-কুরআনু  রীম-

এর আঙ্কোজর  দবজলিয  
ড. কমোোম্মদ কগ্োোম মোওো িনু ’০৫ ১ম ৪০৮ ১১৭.০০ 

১৬৮ ূরো ফোজতোর মমথ ও 

জলেো 
ড. আবু োোন মুোম্মদ োন্ডদ  িনু ’০৬ ১ম ২৩২ ৬৪.০০ 

১৬৯ গ্ভীরতর অনুভন্ডব 

আ-কুরআন 

কমোেঃ কফরদোউ খোন ও আেঃ 
োজম 

কন্ডটেঃ ’০৭ ১ম ১৬৪ ৫০.০০ 

১৭০ দবজ্ঞোজন  জবন্ডেকণ 
কুরআন্ডন বজণথত উজিদ 

ড. মুোম্মদ ই ন্ডতদোর ফোরু ী িনু ’০৮ ১ম ১৩৬ ৫০.০০ 

১৭১ কুরআন্ডনর আদলথ ও 

  মযোর মোধ্োন 

োরম্নন ইয়োজয়ো কফব্রম্নেঃ 
’০৮ 

১ম ১১২ ৪৪.০০ 

১৭২ বোাংো ভোো ও োজন্ডতয 
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