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1 গ্রাফ াসম্যাফের েতুে ভূচিত্রাবলী আম্ােত উল্লাহ　খাে／সম্পাদো গ্রাফ াসম্যাে 2012.2 984-8108-01-7
2 ম্ােচিফত্র কেম্ে আম্ার বাাংলাফদশ আবদুল　হে চবশ্বসাচহতয ভবে 2012.1
3 রান্না খাদয পুষ্টি চিদ্দিো　েবীর ম্াওলা ব্রাদাস স 2011.7 984-70156-0186-7
4 চহম্ুর আফি জল হুম্ায়ূে আহফম্দ অেযপ্রোশ 2011.3 984-502-001-5
5 অচি ও জল শাম্ীম্ আজাদ／সম্পাচদত ম্াওলা ব্রাদাস স 2011.2 984-70156-0229-1
6 আচম্ ম্া হফবা রুম্াো　আহফম্দ অেেযা 2011.2 984-70105-0458-3
7 আেফলা বফয় কোে বারতা আফবদ　খাে সম্য় 2011.2 984-8942-29-1
8 ভূস্বর্ স ভ্রম্ণ বাাংলাফদশ চবপ্রদাশ　বডুয়া সাচহতয প্রোশ 2011.2 984-70124-0116-3
9 বষৃ্টি কেফম্চিল ইম্দাদুল হে চম্লে অেেযা 2011.2 984-70105-0409-5

10 দফলর োম্ ব্ল্যাে ড্রার্ে ম্ুহম্মদ জা র　ইেবাল সম্য় 2011.2 984-8942-36-9
11 হারাম্ ও অেযােয র্ল্প কসজাে ম্াহম্ুদ ম্াওলা ব্রাদাস স 2011.2 984-70156-0197-3
12 হারফো চহয়ার চেেুঞ্জ পফে আফবদ　খাে সম্য় 2011.2 984-8942-28-4
13 চহম্ ুএবাং এেষ্টি রাচশয়াে পরী হুম্ায়ূে আহফম্দ জ্ঞােফোষ　প্রোশেী 2011.2 984-8933-60-2
14 েফয়েষ্টি েক্ষফত্রর র্ল্প হাফ জ　আল  ারুেী অেেযা 2011.2 984-70105-0423-1
15 চেফশারী ইম্দাদুল হে চম্লে অেেযা 2011.2 984-70105-0408-8
16  িেু ম্াম্া লঙ্কায় কম্াস্ত া　োম্াল সম্য় 2011.2 984-8942-11-6
17 পুচ হুম্ায়ূে　আহফম্দ অেেযা 2011.2 984-70105-0460-6
18 সব করাফর্ ওষুফের প্রফয়াজে কেই ম্ুেীরউদ্দিে আহম্দ ম্াওলা ব্রাদাস স 2011.2 984-70156-0228-4
19 যত দফূর যাই ইম্দাদুল হে চম্লে অেেযা 2011.2 984-70105-0165-0
20 অবফসশে কিৌেুরী　আহস্াে োেলী প্রোশেী 2011 984-70133-0458-1
21 আজ আম্ার বষৃ্টি চেম্ন্ত্রণ সুম্ন্ত　আসলাম্ সম্য় 2011 984-8942-17-8
22 ভ্রম্ফে জ্ঞাে অজসে আসাদুজ্জাম্াে আসাদ োেলী প্রোশেী 2011
23 এত কয কতাম্ায় ভাফলাফবফসচি ইম্দাদুল হে চম্লে অেেযা 2011 984-70105-0404-0
24 শরীর োফম্র ম্হাশয় সজল　আশ াে অেযপ্রোশ 2011 984-502-018-3
25 সহজ পদ্ধচতফত  োস সাচর চশক্ষা আখতার কহাফসে কিৌেুরী প্রান্ত প্রোশে 2010.6 984-8370-28-5
26 ১০১ষ্টি কদচশ ম্াি রান্না　 ম্াজহারুল　ইসলাম্／সম্পাদো অেযপ্রোশ 2010.5 984-868-596-0
27 আয়ো কেম্ে আফি ইম্দাদুল হে চম্লে অেযপ্রোশ 2010.4 984-868-585-5
28 চহম্ুর েীল কজািো হুম্ায়ূে আহফম্দ অেযপ্রোশ 2010.3 984-868-593-6
29 অম্াফদর ম্য়ো পাচখগুফলা ইম্দাদুল হে চম্লে সম্য় 2010.2 984-70114-0150-8
30 চহজল দাশ েচব ে্রুব এষ সম্য় 2010.2 984-70114-0159-1
31 চহরন্ময় দুুঃখ এবাং প্রচতচদে এেষ্টি পচপ রাফবয়া　খাতুে সম্য় 2010.2 984-70114-0153-9
32 ম্ফে করফখা ইম্দাদুল হে চম্লে চশখা প্রোশেী 2010.2 984-454-014-9
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33 শাে-সাচির িাষাবাদ আবদুল আইয়াল　চম্ে্িু অেুপম্ প্রোশেী 2010.2 984-70152-0152-4
34 দফূর যাওয়া োফি কপাায়ার র্ল্প হারুে অর　রশীদ সম্য় 2010 984-70114-0147-8
35 হাডচেপফি কম্াস্ত া　োম্াল সম্য় 2010 984-70114-0140-9
36 জেেী সাহচসেী ১৯৭১ আচেসুল　হে সম্য় 2010 984-70114-0156-X
37 শ্রাবণ সন্ধ্যািুেু ইম্দাদুল হে চম্লে অেযপ্রোশ 2010 984-868-566-9
38 োঠফপদ্দিল হুম্ায়ূে আহফম্দ অেযপ্রোশ 2009.11 984-868-552-9
39 ক ফল আসা লাল কর্ালাপ ইম্দাদুল হে চম্লে অেযপ্রোশ 2009.8 984-868-511-1
40 চললুয়া বাতস হুম্ায়ূে　আহফম্দ অেযপ্রোশ 2009.6 984-868-383-6
41 চম্চসর অচল！ আপচে কোোয়？ হুম্ায়ূে　আহফম্দ সম্য় 2009.6 984-70114-0101-5
42 চবক্রম্পুফরর রান্না চেো　োওয়াজ অবসর 2009.2 984-415-275-5
43 ঘরজাম্াই কম্াস্ত া োম্াল সম্য় 2009.2 984-70114-0080-8
44 চহম্ুর বাবার েোম্ালা হুম্ায়ূে আহফম্দ অফেষা　প্রোশে 2009.2 984-70116-0062-8
45 চহম্ুর ম্েযদুপুর হুম্ায়ূে আহফম্দ অফেষা　প্রোশে 2009.2 984-70116-0061-1
46 ঈশ্বফরর প্রচতদ্বন্দ্বী শওেত　ওসম্াে সম্য় 2009.2 984-70114-0062-0
47 কপ্রচম্ে যচদ কিার হয় ইম্দাদুল হে　চম্লে সম্য় 2009.2 984-70114-0092-1
48 তখে চিলাম্ আচম্ ইম্দাদুল হে চম্লে অেেযা 2009.2 984-70105-0175-9
49 ম্ােবী হুম্ায়ূে　আহফম্দ অেযপ্রোশ 2009 984-868-526-X
50 ও বনু্ধ্ আম্ার ইম্দাদুল হে　চম্লে অেযপ্রোশ 2009 984-868-515-4
51 চশশুর চবোশ ও পচরিয সা শ্রাবণ　আহফম্দ প্রান্ত প্রোশে 2009 984-8370-35-8
52 চম্চসর অচলর িশম্া হুম্ায়ূে　আহফম্দ অেযপ্রোশ 2008.4 984-868-466-2
53 অন্ধ্োফরর র্াে হুম্ায়ূে　আহফম্দ অেেযা 2008.2 984-70105-0009-7
54 র্ভসবতী ম্া ও সন্তাে অচবোশ　িন্দ্র　রায় ইউচেে বুেস 2008
55 রান্না খাদয পুষ্টি চিদ্দিো　েবীর ম্াওলা ব্রাদাস স 2006.1 984-32-0979-6
56 বাঙলাফদফশর ইচতহাস কম্াহাম্মদ　েূরেবী অ．আ． প্রোশে 2005.7 984-8140-56-5
57 ইচতহাফস বাাংলাফদশ সুব্রত　বডুয়া চদবযপ্রোশ 2005.2 984-483-198-9
58 大河のうた サタジット・レイ／監督 ＩＶＣ ［１９９８］ IVCL1356W
59 大樹のうた サタジット・レイ／監督 ＩＶＣ ［１９９８］ IVCL1356W
60 大地のうた サタジット・レイ／監督 ＩＶＣ ［１９９８］ IVCL1356W
61 日本語入門 ベンガル語版 糟谷　博子／編 凡人社 1984.5


