
হাদীস ও হাদীস সম্পর্কি ত  
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১ াদী ংকনের আতিা মুাম্মাদ অবদরু রীম জেু ’৯২ ৫ম ৬৮৬ ১৬০.০০ 

২ বুখারী লরীফ (১ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) েনভঃ ’০৮ ৯ম ৩১৬ ১৯০.০০ 

৩ বুখারী লরীফ (২য় খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’০৮ ৮ম ৪৬২ ২৫০.০০ 

৪ বুখারী লরীফ (৩য় খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’১০ ৮ম ৩৩২ ১৫৫.০০ 

৫ বুখারী লরীফ (৪র্থ খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’০৮ ৬ষ্ঠ ৪৪০ ১৭৮.০০ 

৬ বুখারী লরীফ (৫ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’০৮ ৬ষ্ঠ ৪২০ ২১০.০০ 

৭ বুখারী লরীফ (৬ষ্ঠ খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’১০ ৬ষ্ঠ ৫৩২ ২৫৬.০০ 

৮ বুখারী লরীফ (৭ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’০৮ ৬ষ্ঠ ৪০০ ২১০.০০ 

৯ বুখারী লরীফ (৮ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) মনটঃ ’০৮ ৬ষ্ঠ ৫০২ ২৫০.০০ 

১০ বুখারী লরীফ (৯ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) মফব্রম্নঃ ’১১ ৭ম ৫৯৮ ২৫০.০০ 

১১ বুখারী লরীফ (১০ম খন্ড) আমাম বুখারী (র) মম ’১০ ৬ষ্ঠ ৬৪০ ২৫০.০০ 

১২ মুতম লরীফ (১ম খন্ড) আমাম মুতম (র) মম ’০৭ ৪র্থ ২৮৬ ১৭৪.০০ 

১৩ মুতম লরীফ (২য় খন্ড) আমাম মুতম (র) এতি ’১০ ৪র্থ ৫১৮ ২৩০.০০ 

১৪ মুতম লরীফ (৩য় খন্ড) আমাম মুতম (র) জেু ’১০ ৪র্থ ৫০৪ ২৩০.০০ 

১৫ মুতম লরীফ (৪র্থ খন্ড) আমাম মুতম (র) জেু ’১০ ৩য় ৫৪০ ২৬৫.০০ 

১৬ মুতম লরীফ (৫ম খন্ড) আমাম মুতম (র) জেু ’১০ ৪র্থ ৪৩৮ ২০৫.০০ 

১৭ মুতম লরীফ (৬ষ্ঠ খন্ড) আমাম মুতম (র) জেু ’১০ ৩য় ৪৪৮ ২৩২.০০ 

১৮ মুতম লরীফ (৭ম খন্ড) আমাম মুতম (র) মম ’০৩ ২য় ৪৮০ ২১০.০০ 

১৯ মুতম লরীফ (৮ম খন্ড) আমাম মুতম (র) জেু ’৯৪ ১ম ৫৬০ ২৬০.০০ 

২০ তিরতমযী লরীফ  

(১ম খন্ড) 

মূ : আমাম অব ূইা অি তিরতমযী 
(র)  

েুবাদ : ফরীদ ঈদ্দীে মাউদ 

জেু ’০৫ ৩য় ৪২৪ ১৭০.০০ 

২১ তিরতমযী লরীফ  

(২য় খন্ড) 

আমাম তিরতমযী  (র) জেু ’০৭ ২য় ৪৪৮ ১৪০.০০ 

২২ তিরতমযী লরীফ  

(৩য় খন্ড) 

আমাম তিরতমযী  (র) মম ’০৬ ২য় ৬০০ ২২০.০০ 

২৩ তিরতমযী লরীফ  আমাম তিরতমযী  (র) জেু ’৯৭ ১ম ৭৫২ ৩৫৫.০০ 
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(৪র্থ খন্ড) 

২৪ তিরতমযী লরীফ  

(৫ম খন্ড) 

আমাম তিরতমযী  (র) মার্থ  ’০৭ ২য় ৫৪৪ ২৮০.০০ 

২৫ তিরতমযী লরীফ  

(৬ষ্ঠ খন্ড) 

আমাম তিরতমযী  (র) জেু ’৯৭ ১ম ৪৪৮ ২৫০.০০ 

২৬ অবূ দাঈদ লরীফ  

(১ম খন্ড) 

আমাম অবূ দাঈদ (র) অগস্ট ’০৬ ২য় ৫২০ ১৮৫.০০ 

২৭ অবূ দাঈদ লরীফ   

(২য় খন্ড) 

আমাম অবূ দাঈদ (র) অগস্ট ’০৬ ২য় ৫২০ ১৮৫.০০ 

২৮ অবূ দাঈদ লরীফ  

(৩য় খন্ড) 

আমাম অবূ দাঈদ (র) অগস্ট ’০৬ ২য় ৫২০ ১৫০.০০ 

২৯ অবূ দাঈদ লরীফ   

(৪র্থ খন্ড) 

আমাম অবূ দাঈদ (র) অগস্ট ’০৬ ২য় ৫৮৪ ২৬০.০০ 

৩০ অবূ দাঈদ লরীফ  

(৫ম খন্ড) 

আমাম অবূ দাঈদ (র) অগস্ট ’০৬ ২য় ৬৬৪ ২৯৫.০০ 

৩১ ুোনে আবনে মাজা   

(১ম খন্ড) 

আমাম আবনে মাজা (র) জেু, ২০০০ ১ম ৫২৪ ২২৫.০০ 

৩২ ুোনে আবনে মাজা  

(২য় খন্ড) 

আমাম আবনে মাজা (র) মফব্রম্ন. ’০৬ ২য় ৬১৩ ২৪৭.০০ 

৩৩ ুোনে আবনে মাজা   

(৩য় খন্ড) 

আমাম আবনে মাজা (র) মার্থ  ’০২ ১ম ৬৫৬ ২৫৫.০০ 

৩৪ ুোনে োাই লরীফ   

(১ম খন্ড) 

আমাম োাই (র) জেু ’০৮ ২য় ৩৯৬ ২০০.০০ 

৩৫ ুোনে োাই লরীফ  

(২য় খন্ড) 

আমাম োাই (র)  মম ’০৮ ২য় ৬৪৩ ২৮০.০০ 

৩৬ ুোনে োাই লরীফ  

(৩য় খন্ড) 

আমাম োাই (র) জেু ’০৩ ১ম ৬২০ ২৪০.০০ 

৩৭ ুোনে োাই লরীফ  

(৪র্থ খন্ড) 

আমাম োাই (র) জেু ’০৮ ২য় ৭১১ ৩০৫.০০ 
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৩৮ ুোনে োাই লরীফ  

(৫ম খন্ড) 

আমাম োাই (র) নটা. ’০১ ১ম ৩৬৪ ১৪৫.০০ 

৩৯ মুয়াত্তা আমাম মাতক (র) 

(১ম খন্ড) 

আমাম মাতক (র) জেু ’০৭ ৫ম ৫২৪ ২৩৮.০০ 

৪০ মুয়াত্তা আমাম মাতক (র) 

(২য় খন্ড) 

আমাম মাতক (র) জেু ’০৭ ৪র্থ ৭৩৫ ৩১২.০০ 

৪১ মুয়াত্তা আমাম মুাম্মদ (র)  েুবাদ : মাওাো মুাম্মদ মুা অগস্ট ’৮৮ ১ম ৭৪৪ ৩২৫.০০ 

৪২   মা‘অতরফু াদী  

(১ম খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী মম ’০৭ ২য় ২৬৪ ৭০.০০ 

৪৩ মা‘অতরফু াদী  

(২য় খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী জেু ’০৭ ২য় ৩৯৬ ৯২.০০ 

৪৪ মা‘অতরফু াদী  

(৩য় খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী মফব্রঃ ’০৪ ১ম ৩৬০ ৭২.০০ 

৪৫ মা‘অতরফু াদী  

(৪র্থ খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী তিনঃ ’০৩ ১ম ২৪০ ৪৮.০০ 

৪৬ মা‘অতরফু াদী  

(৫ম খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী মফব্রঃ ’০৪ ১ম ৩৬০ ৭২.০০ 

৪৭ মা‘অতরফু াদী  

(৬ষ্ঠ খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী মনটঃ ’০৩ ১ম ২২২ ৬৬.০০ 

৪৮ মা‘অতরফু াদী  

(৭ম খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী তিনঃ ’০৩ ১ম ১৭৪ ৪৫.০০ 

৪৯ মা‘অতরফু াদী  

(৮ম খন্ড) 

মাওাো মুাম্মদ মেুর মোমােী অগস্ট ’০৭ ১ম ৫৬৮ ১৪৫.০০ 

৫০ অ অদাবু মুফরাদ  

(১ম খন্ড) 

আমাম বুখারী (র) েনভঃ ’০৪ ৩য় ৫৭৬ ২০০.০০ 

৫১ অ অদাবু মুফরাদ  

(২য় খন্ড) 

আমাম বুখারী (র) মনটঃ ’০৮ ৪র্থ ৫৭৫ ২৭৮.০০ 

৫২ িাজরীদু তা  

(১ম খন্ড) 

ম্পাদো পতরদ জেু ’৯৭ ১ম ৪৩২ ২২৬.০০ 

৫৩ িাজরীদু তা  

(২য় খন্ড) 

ম্পাদো পতরদ জেু, ২০০০ ১ম ৪৮২ ২৬০.০০ 
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৫৪ স্র াদী মাওাো মুাম্মদ মুতজবুর রমাে মফব্রঃ ’০১ ৩য় ১২০ ৩৫.০০ 

৫৫ কাাু াদী  মাওাো মতিঈর রমাে তেজামী মফব্রঃ ’৮৮ ১ম ৬৮ ১০.০০ 

৫৬ র্তিল াদী  মুাম্মদ মরজাঈ করীম আামাবাদী তিনঃ ’৮৮ ১ম ৮০ ১০.০০ 

৫৭ যরনির একলি াদী  ম্পাদো : এম.এ. ামাদ  েনভঃ ’৭৯ ১ম ২৮ ০.২৫ 

৫৮ াদীন অরবাইে  এ.এ.এম. অবদু াআ জেু ’৮০ ১ম ৩২ ২.০০ 

৫৯ াদীন কুদী  মূ : অিামা মুাম্মদ মাদােী 

 েুবাদ : মমিাজ ঈদ্দীে অমদ 

অগস্ট ’০৮ ৮ম ৩৪৪ ৯৮.০০ 

৬০ যাদু মা‘অদ  (১ম খন্ড) েুবাদ : ধ্যাপক অখিার ফারূক মার্থ  ’৮৮ ১ম ৪৫৪ ১১৫.০০ 

৬১ যাদু মা‘অদ (২য় খন্ড) েুবাদ : ধ্যাপক অখিার ফারূক জেু ’৯০ ১ম ৩৮৩ ১২০.০০ 

৬২ িারীনখ আনম াদী মূ : মুফিী াআনয়দ মুাম্মদ অমীমু 

আাে 

েুবাদ : মাকমাে অমদ অমীমী 

মম ২০০০ ১ম ১০৮ ২৯.০০ 

৬৩ সতেনকর র্তিল াদী মাওাো অলরাফ অী অবাদী জেু ’৯৫ ১ম ৪৮ ১৭.০০ 

৬৪ অত্ িারগীব ওয়াত্ 

িারীব (১ম খন্ড) 

েুবাদ : মাওাো মুাম্মদ াইদু 

ক  

েনভঃ ’০৩ ১ম ৫৮৮ ২০০.০০ 

৬৫ অত্ িারগীব ওয়াত্ 

িারীব (২য় খন্ড) 

েুবাদ : াতফজ মাওাো মজীবুর 

রমাে 

অগস্ট ’০৩ ১ম ৬৮০ ২২০.০০ 

৬৬ অত্ িারগীব ওয়াত্ 

িারীব (৩য় খন্ড) 

েুবাদ : মাওাো মুাম্মদ 

এমদাদুাহ্  

েনভঃ ’০৩ ১ম ৬৫২ ২২০.০০ 

৬৭ ঈূমু াদী মাওাো মুলিাক অমদ জেু ’৯৯ ১ম ২৭২ ৫২.০০ 

৬৮ অ াদী মুাম্মাদ অবদরু রীম জেু ’৮১ ১ম ১৬ ২.০০ 

৬৯ মুাম্মাদ অবদরু রীম লামু ক মদৌিপুরী মার্থ  ’৯৫ ১ম ৮০ ২১.০০ 

৭০ াদী লরীফ (১ম খন্ড) মুাম্মাদ অবদরু রীম জেু ’৮৪ ১ম ৩৬০ ৭০.০০ 

৭১ াদী লরীফ (২য় খন্ড) মুাম্মাদ অবদরু রীম মনটঃ ’৮৪ ১ম ৬৩২ ২১০.০০ 

৭২ িরজমােু ুন্না  

(২য় খন্ড, ১ম ংল) 

বদনর অম তমরাঠী জেু ’৯৭ ২য় ৩২০ ৬৫.০০ 

৭৩ িরজমােু ুন্না  
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