
িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
1.  The Code of criminal procedure-vol-1 সওকত মাহমুদ  
2.  do-vol-2 সওকত মাহমুদ  
3.  do-vol-3 সওকত মাহমুদ  
4.  The court fees Act-1870   
5.  Law or Contemt of court-1980   
6.  The Guardians and word Act-1974S   
7.  Cyclone code   
8.  Try, Rules, Eas Pakistan-vol-11   
9.  E.P.Certificate ranual 1968   
10.  Fundamental Rule vol-1   
11.  Statistical Digest 1969   
12.  Civil service Ragulation   
13.  Major or minor heads of accounts   
14.  The circumstentical Evidence-1980   
15.  The Annotated   
16.  Manual for the field publicity organigation   
17.  The service Rule-11-1972   
18. The gadgement of how to wroten them   
19.  Policy on Parchace Anthorigation and use   
20. Pakistan code   
21.  E.P.Code.vol-1   
22. Do-vol-4   
23. Do-vol.1   
24. E.P. Service rule-vole-1   
25. How to frame a charge   
26. The Regiotation Act 1975   
27. Ministry of Law and Parliamentary affairs   
28. do   
29. Manual of instruction for suspension    
30. Special power act   

31.  The Contract Act 1982   
32. Law and parliament affairs   
33. Actual distribution list of officers-1   
34. EP & WAA ordinance-1958   
35. E.P govt. servant rule 1967    
36. Meteorology   
37. LGRD   
38. Hon. Parliamentary affairs & justice   
39. Instruction for supreme   
40. শাসিনক পিরভাষা   
41.  ি জাইিডঙ অিফসােরর িনেদিশকা   
42. Q. inspection of union,thana and district   
43. িরেপাট   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
44. বােজট   
45. টিলেফান িনেদিশকা   
46. টিলেফান িনেদিশকা   
47. Substance Act 1908   
48. The suits valuation Act 1887   
49. Anti corruption Act 1957   
50. Public gambling Act 1867   
51.  The Bengal Jenency 1987    
52. শাসিনক িরভাষ-১২   
53. The small cause courts Act 1887   
54. The civil courts Act 1887   
55. The public gambling Act 1867   
56. The Bangladesh abandoned property 1972   
57. Annual land Ravena Administration report    
58.  Rules for the supply to use of stator    
59.  Bangladesh A legacy of blood    
60. মাইেকল রচনা স ার   
61.  উপেজলা ম ানুেয়ল-১০   
62. Bangladesh land holding-1972   
63. Spl.power Acts 1974   
64. ম  ক ালবুেল ন   
65. Spl.power Acts 1974   
66. Treasury Rules-1   
67. Martial law Registation   
68. F.I.R.Arrest to detention   
69. Treasury Rules-2   
70. Fundamental Rule   
71.  Fundamental Rule-1   
72. সরকারী কমচারীেদর িশ াচার   
73. Warrentof Prodcedure 1968   
74. Bangladesh Service Rule p-2   
75. Accounts code-vol.1   
76. Do-3   
77. Waqf ordinance-1984   
78. সুিনিদ  িতকার আইেনর ভাষ  গাজী মাহমুদুর রহমান  
79. Genease financial Rule vol-1   
80. Warrant of Procedom 1986   
81. Warrant of Procedom   
82. Account code -2   
83. মাইেকল রচনা স ার   
84. Foriengn Exchange Regulation   
85. Foriengn Exchange Regulation   
86. Home book of upazila …   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
87. Criminology   
88. Organigation of procedom   
89. Organigation of procedom   
90. Law of Bail   
91.  Hand book    
92. Mantial law Regulation to order   
93. Compilation of vews act   
94. Amenedments   
95. Bangladesh Election commition   
96. Treasury rule-2   
97. Treasury rule-2   
98. Do   
99. Basic democarts   
100. East Pakistan code   
101. Law of vested properties   
102. বাংলােদেশর সািহত    
103. Bangladesh code   
104. Law of abandoned property   
105. The code of criminal procedure   
106. Medical Jurisprudence   
107. ইমারত িনমান আইন   
108. Registration Act-1908   
109. Public Annuncement Act-1933   
110. Chithagory hill treats Regulation-1900Deligation of 

Financial power 
  

111. Law of service   
112. General clause Act 1897   
113. General clause Act.1897   
114. Important service Fainancial rule   
115. Evidence Act-1872    
116. Bangladesh code …   
117. do   
118. Muslim Family law   
119. Recovery of loan   
120. The Whipping Act-1904   
121. Badminton   
122. Service to financial rule   
123. Law of vested properties   
124. দওয়ানী কাযিবিধ দীেনশ চ  দবনাথ  
125. Mohomedan law   
126. The constitution   
127.  িহ ু আইন দীেনশ চ  দবনাথ  
128. Principle of Jurisprodeve to legal   
129. Hindo law   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
130. Insurance fund rule   
131. Guidence of presiding other   
132. Spl.power act-1974   
133. The contract Act-1872   
134. E.B.Act-1949   
135. Lemmmitation Act 1908   
136. Mailing Test   
137. সরকারী কােজ সকল ের বাংলা ভাষা েয়াজেনর 

কমসূচী 
  

138. Bengal Annunsment tax 1922   
139. The childers Act 1974   
140. The industrial relation ordinaw-1969   
141. The Anticorraption Act   
142. The Rawl way Act 1890   
143. Reqesition of property   
144. The control of essentral commodities Act-1956   
145. Mailing list   
146. The control of essentral commodities Act-1956   
147. Law parhamentry affar to justice   
148. Relief Act 11877   
149. আইন দ ার িব ি    
150. Oxford dictionary   
151. বাংলা সািহেত র ইিতহাস ভূেদব চৗধুরী  
152. খলাধুলার আইন কানুন কাজী আ ুল আলীম  
153. The willage cort 1976   
154. Reorganisation  of thane Administration   
155. Gradotion list   
156. Spl.education to ….   
157. Chen   
158. History of Ancient India   
159. মাদক ব  িনয় ক আইন ১৯০   
160. The Indian Penal code   
161. পূব বাংলা ও পি ম পািক ান এ া  র েলশন   
162. মাটর জান আইন   
163. Land law   
164. The Swts valation Act-1887   
165. The criminal law  8   
166. কালকাতা কি ক বুি জীিব   
167. E.B.Act 1949   
168. Land law of bangladesh   
169. জাতীয় সিমনার চারচালান সমস া সমাধান   
170. Traing of upazilla Nirbation other to upazilla finan 

offer 
  



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
171. Act, Rule regulation to order   
172. The East Pakistan penal code   
173. বিসক িডেমাি টরস এবং ানীয় সরকার   
174. বংগল এ াকট -৩ িদল া  রকডম   
175. The code of crl.Procedom   
176. ভারত বেষর ইিতহাস   
177. িডি ট স ার ……..   
178. ই  পািক ান অিডেন  ১৯৬১   
179. Cota Documention   
180. িবিসএস শাসন একােডমী জানাল   
181. Cota Bulation   
182. Rule of the high court………..   
183. বাংলা…….. প াৎ ভূিম   
184. The Family courtordince 1985   
185.   বংিকম রচনাবিল                                                                                                                               
186. Grecx  world   
187. Chen ristaves   
188. History of english   
189. Gechnology granter to east west relation   
190. বাংলা সািহেত র ইিতহাস   
191. Art of wn’ting judgment   
192. Leaw ja da to going time   
193. ভূিম শাসন ম ানুেয়ল   
194. িব, এম, আর পাট-১   
195. The code of criminal procedure-vol-1   
196. আইন ও কায ম এম এনামুল হক  
197. Some Important service to financial rule-vol-1   
198. Hazrat Ali (Ra)   
199. ফারােয়জ আইন গাজী সামসুর রহমান  
200. খলাধুলা আইন কানুন   
201. আরজীর মাসািবদা আলী আকবর মািনক  
202. দিলল িলখন ও রিজে শন প িত দবী সাদ  
203. সরকারী আধাসরকারী সং ার গাড়ী সং া  নীিতমালা    
204. বন আইন ১৯২৭   
205. ভূিম আইন িনেদিশকা বগম আয়শা হক  
206. Development of upazilla way. ইউসুফ হায়হার  
207. do   
208. do   
209. do   
210. াধীনতা ৭১ কােদর িসি কী  
211. ঐ   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
212. পৗরসভা ও পৗর করেপােরশন আইন ও ম ানুয়াল   
213. িভেড  ফা  িবিধ ১৯৭৯   
214. Hindo law   
215. Crimnal procedom-3   
216. Hand book of important law.Rule order   
217. Muslim Family law   
218. বাংলােদশ জলা গেজ য়ার পটুয়াখালী   
219. িব, এম, আ, পাট-২   
220. Medical Jurisprodence   
221. Account code –vol-7-1   
222. বািষক িতেবদন   
223. Fundamental Rule   
224. Fundamental Rule   
225. Bangladesh code   
226. Bangladesh code   
227. Bangladesh code   
228. Bangladesh code   
229. The code of crl. procedu   
230. do   
231. িসেনমা অেটা াফ,েম র   
232. Fundamental Rule   
233. Financial Rule   
234. Financial Rule   
235. Financial Rule   
236. Financial Rule-3   
237. Department Act-3   
238. Do   
239. Fundamental Rule vol-1   
240. Depertmental Act   
241. Financial Rule   
242. Do   
243. Do   
244. do   
245. do   
246. Civil proudum   
247. Gl.Financial rule   
248. Gl.Financial rule-vol-1   
249. do   
250. do   
251. do   
252. do   
253. কােল েরট শাসিনক িবন াস হদােয়তুল ইসলাম  
254. Bengla financial rule   
255. Jramfer of Property Act-1882   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
256. B.S.R.part-2   
257. Limitation Act-1908   
258. Financial Rule   
259. Deparmental Accoalt vol-3   
260. do   
261. do   
262. do   
263. স পীয়ার রচনাবলী   
264. বাংলা উন ােসর কালা ার সেরাজ-বে াপধ ায়  
265. ভাষা (৩য় খ )   
266. মধুসুধন হ বলী মাইেকল মধুসুধন  
267. স পীয়ার রচনাবলী (৪থ খ ) সুধাংশ র ন ঘাষ  
268. ঐ (৩য় খ ) আবদুস শা র  
269. ধস ঐ  
270. সরস গ    
271. প ন এ  িরটাডেম  আল ফা ক  
272. Banglali to English Dectory   
273. Dect. Code vol-1   
274. Leave, t.A DA to Going time   
275. ইেনসেবাকান গাইড   
276. এ াবিল  মাট ম ানুেয়ল-১   
277. ঐ   
278. Administration Dictory   
279. Criminal Procedum 1898   
280. Law to Practice   
281. Penal code    
282. Penal code Zahirul Haq  
283. Penal code   
284. CR P.C. today   
285. Index of Bangladesh law   
286. িসেনমা অেটা ািফ   
287. Financial Rule   
288. Bangladesh code vol-1   
289. Anticorruption law   
290.  আইন ১৯৬৯   
291. বন আইন   
292. পািরবািরক আদালত অধ ােদশ ১৯৮৫   
293. ভূিম আইন   
294. স াস মূলক অপরাধ   
295. ন ব বসা   
296. িব, এস, আর ,পাট-১   
297. Hand Book for Magistrate   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
298. Do   
299. Bangladesh code    
300. Police Regulation    
301. আয়কর আইন এম নু িব  
302. Police Regulation vol-1   
303. পািরবািরক আদালত আইন ও আেলাচনা নু ল হক  
304. বাংলােদেশর সংিবধান   
305. বাংলােদশ জাতীয় িশ া কিমশন িরেপাট   
306. বাংলােদশ পিরসংখ ন বষ  ১৯৯২   
307. Bangladesh Population census 1991   
308. Bangladesh District Gazetter Bakergon   
309. Do- Patuakhali   
310. বাংলােদশ জলা গেজ য়ার পটুয়াখালী   
311. পািরবািরক আদালত ও আইন  গাজী সামসুর রহমান  
312. An Administrative Dectory   
313. Bangladesh code Vol-1   
314. Do-vol-2   
315. Do-vol-5   
316. Do-vol-9   
317. Do-vol-11   
318. পৗরসভা ও পৗর করেপােরশন আইন ম ানুেয়ল   
319. Court fees Act 7 of 1870   
320. Registration Act 1985   
321. বংিকম রচনাবলী   
322. কােজর িবিনমেয় খাদ  পিরপ    
323. Medical Gurisprudence to joxiccology   
324. Penal law of India   
325. Do   
326. Do   
327. বাংলােদশ িনত  েয়াজনীয় আইন সমূহ   
328. ববািহক আইন … মিজবর রহমান  
329. বাংলােদেশর সংিবধােনর সংি  ভাষ    
330. মূল  সংেযাজনকর আইন ও প িত   
331. া  আইেনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান  

332. গাপনীয় আইন-১৯২৩ আর, ক,ম হােসন  
333. শাি শূলক ব ব া এম এ হক  
334. সমরকারী কমচারীেদর েয়াজনীয় িবিধ আ,ক মাহা দ হােসন  

335. Personal Management   
336. Personal Management   
337. লাক শাসেনর তাি ক সংগ মু ফা শহীদ  
338. নারী   
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339. মূল ধারা-১   
340. পাবত  চ াম ও শাি বািহনী   
341. ভারত াধীন হল   
342. ামীন বাংলােদশ   
343. উ ায়ন শাসন ও িশ ন আ: আিজজ  
344. অেটােমাবাইল ইি িরয়ািরং মাহবুবুর রহমান  
345. বাংলােদেশর মধ িব  বদ ীন ওমর  
346. রাজৈনিতক িতেবদন ও মালাকার   
347. ঐ কােলর বয়ান আতাউস সামাদ  
348. ফাকেলার পিরি িত ডা:মাযহা ল ইসলাম  
349. গণ মাধ ম নারী   
350. িবেশষ মতা আইন মু: মাইনুল আলম  
351. ইসলাম রাজনীিত এবং রা  আজগর খান  
352. মানব অিধকার ও আইনগত সহায়তাগেণর মূলনীিত   
353. E.B.Financial Rule   
354. Gl. Financial Rule   
355. Try,Rules-vol-2   
356. বাংলােদশ পুিলশ  র েলশন   
357. পুিলশ হ া বুক   
358. সমাজ-সাং ৃ িত এবং সািহত  আিমনুল ইসলাম  
359. Zahirul on Evidence   
360. চা রীেত জ তা িননেয়র নীিতমালার িবে ষন   
361. পনশন এ  িরটাটেম  বিনিফটম বাংলােদশ এম, আল ফা ক  
362. কােল েরট শাসিনক িবন াস হদােয়তুল ইসলাম  
363. বাংলােদশ পুিলশ হ া বুক   
364. পনশন এ  িরটাটেম    
365. সরকারী কমচারী শৃংখলা আধীন ও আচারন আ:রিশদ সরকার  
366. পৗজদারী কাযিবিধর ভাষ   গাজী মাহমুদর রহমান  
367. দ  িবিধর ভাষ  ঐ  
368. The penal code   
369. B.S.R-part -1   
370. The Evidence Act-1872   
371. শের বাংরা বংগব ু   
372. স পীয়ার রচনাবলী   
373. বাংলােদেশর পুিলশ সংিবধােনর ভাষ   সামসুর রহমান  
374. িশ ন ম ানুেয়ল   
375. বািষক িতেবদন ১৯৯৩-৯৪   
376. মাঠ শাসন   
377. ভূিম আইন দীেনশ চ  দবনাথ  
378. বাংলােদশ িসিভল সািভস শাসন একােডমী ১৯৯   



িমক বইেয়র নাম িলখেকর নাম বইেয়র সংখ া 
379. The provident fund Act to rule   
380. Do   
381. কা্েল েরট শাসিনক িবন াস হদােয়তুল ইসলাম  
382. মটরযান িবষয়ক আইন মাইনুল ইসলাম  
383. মৎস  আইন এ, আর, মাসউদ  
384. ম  এবং িবে ােরাক আইন ম ানুেয়ল জিহ ল ইসলাম  
385. কােল েরট শাসিনক িবন াস হদােয়তুল ইসলাম  
386. The penal code   
387. বাংলােদশ জারী লস এবং সাবিসিডয়ারী লস এম এ শামীম আজাদ  
388. মটরযান িবষয়ক আইন সাইফুল আলম  
389. িশ া উ ায়ন ম ানুেয়ল মা:মিশউর রহমান  
390. অ  এবং িবে ারক আইন ১৯৯৫ জিহ ল ইসলাম  
391. মৎস  আইন এ আর মাসুদ  
392. বাংলােদশ বন ানী সংর ন আেদশ 73 হারাধন মািনক  
393. ইট পাড়ােনা িনয় ন আইন-১৯৮৯ ঐ  
394. িবেশষ মতা আইন-১৯৭৪ মু:সাইফুল আলম  
395. মটরযান িবষয়ক আ্িন ঐ  
396. বাংলােদশ পুিলশ িবধােনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান  
397. The Law of cinema Tragedy   
398. সরকারী দাবী আদায় আইন সয়দ হাসান জিলল  
399. দূনীিত দমন আইন িসি র রহমান  
400. সরকারী কাষাগার কাযজমা দওয়ার আইন   
401. Arms Act …….  
402. The pure food law A.R masud  
403. বন আইন সহািয়কা ল র মাকসুদুর রহমান  
404. ভূিম অিধ হন ম ানুেয়ল হাসান জাহাং ীর আলম  
405. ফারােয়জ আ্ইন  গাজী সামসুর রহমান  
406. মাটর যান অধ ােদশ -1983 সয়দ তাের ল ইসলাম  

  
407. জল িচিকৎসার অপূব িবধান   
408. া  লােভর আট  রহস    
409. বাংলােদেশর সংিবধান   
410. ঐ   
411. ঐ   
412. ঐ   
413. কাযিবিধমালা,১৯৯৬   
414. Un law full passion   
415. দ  িবিধর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান  
416. ফৗজদারী কািযবিধর ভাষ    
417. সিচবালয় িনেদিশকা ১৯৭৬   
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418. এ াবিল েম  ম ানুেয়ল ভিল-১   
419. ঐ ভিল-২   
420. Bangal state ……….   
421. কাঠগড়া   
422. শাসিনক পিরভাষ   
423. পীড়াদায়ক িমি    
424. খােদ পুি  ও র ন নালী   
425. Account code   
426. কারআন শরীফ   
427. কারআন শরীফ   

428. Connistitution of the…………………   
429. The penal code Act xlu q 1980   
430. াম আদালত অধ ােদশ মলুর  
431. Warraent of precedence 1986   
432. আইন ও কায রম  এম এমাদুল হক  
433. Bangladesh Service rule part -2   
434. Statistic of civil …..   
435. িশ ন বষপুি    
436. চাকরীর িবধানাবলী িফেরাজ িময়া  
437. িব, এম, আর ট-২  এম, এম আল ফা ক  
438. বাংরােদশ সািভস ম পাট ১, পাঠ-২  মাঃিফেরাজ িময়া  
439. সরকারী কমচারী শৃংখলা ও আধীন িবিধমালা আঃরিশদ  
440. িব, এম, আর, পাঠ-১ এম এম আল ফা ক  

441. ঐ-পাঠ-২   
442. সকল িববািহত জীবন (২)   
443. বেনৗষােধর আ াদ-(২)আেরাগ  মতা    
444. া  লােভর আট  রহস      
445. দতে র ইিতবৃ     
446. হ আমার অনাগত িদন    
447. আপনার া র জন     
448. জল িচিকঃসার অপূব িবধান    
449. এ শ শতেকর জন শাসন িতেবদন ১ম খ    
450. ঐ -২য় খ    
451. ঐ -৩য় খ    
452. অনন  নজ ল  নজ ল ইসলাম  
453. অি বীনা   
454. আমানেমাল কাজীর িসমলা    
455. Nazrul songs   
456. Kazi nazrul Islam Apropile   
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457. কাজীর িসমলা   
458. Kahelika   
459. Biography   
460. মুি যুে র কাব িচ    
461. Select work   
462. চ ােমর নজ ল   
463. চ বাক    
464. িচ  নামা   
465. ছায়ানট   
466. িজি র   
467. জােগা সু ার িচরিকেশার   
468. জ  বািষিক   
469. ঐ -৯৪   
470. ঐ -৯৫   
471. ঐ -৯৬   
472. ঝড়   
473. চলিচ  জগেত নজ ল    
474. Morning shanai   
475. দালন চাকা   
476. থাকবনােকা ব ঘের   
477. নজ ল সংগীেতর বানী    
478. ঐ    
479. ঐ   
480. ঐ    
481. ঐ   
482. বানী সংকলন   
483. নজ ল সে    
484. দুখু িময়ার জারী   
485. নজ েলর িহ ু গান   
486. নজ ল সংিগেতর তািলকা    
487. নজ ল সংিগেতর সুর   
488. নজ ল সংগীেতর স ার   
489. নানা স    
490. গ    
491. নজ েলর উন াস সং হ   
492. নজ েলর কিবতা গান   
493. নজ েলর কাব    
494. নজ েল দশন   
495. অিভধান নজ ল  
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496. ঔপিনেবিশক সমাজ   
497. Poet more   
498. সামিয়ক প    
499. নজ ল বনালী    
500. নজ ল ও মীলা   
501. নজ ল িশ েতাষ কিবতা    
502. নজ ল যা াবলী   
503. নজ ল বলী    
504. নজ ল ব ৃ তামালা   
505. নজ ল রক     
506. নজ ল কিবতা   
507. নজ ল চতনা   
508. নজ ল ৩য় িবে র মূলম     
509. নাট া েন নজ ল    
510. নাট কার নজ ল   
511. নজ ল সািহেত  সুখ শাি     
512. নজ ল ব    
513. নজ ল কাব নুবাদ   
514. নজ ল উপন াস    
515. নজ ল পি কা   
516. নজ ল িকেশার সািহেত    
517. Nazrul an evalution   
518. রাজৈনিতক িচ া চতনা   
519. নজ েলর িচিকৎসা   
520. নজ েলর ন ন তািরখ িববার    
521. নজ েলর কথা সািহেত    
522. নজ েলর শ ….   
523. নজ েলর িনধািরত নাটক   
524. নজ েলর বািষক উদযাপন    
525. নুতন চাদ   
526. িনঝর   
527. নজ ল ও ব ব ু   
528. Inistitute Jurnal   
529. Do   
530. Do –vol-4   
531. Do-vol-5   
532. রিলিপ ১ম খ     
533. রিলিপ ২য় খ    
534. রিলিপ ৩য় খ    
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535. রিলিপ ৪থ খ    
536. রিলিপ ৫ম খ    
537. রিলিপ ৬  খ    
538. রিলিপ ৭ম খ    
539. রিলিপ ৮ম খ    
540. রিলিপ ৯ম খ    
541. রিলিপ ১০ম খ    
542. রিলিপ একাদশ খ    
543. রিলিপ াদশ খ    
544. রিলিপ এেয়াদশ খ    
545. রিলিপ চতদশ খ    
546. রিলিপ প দশ খ    
547. রিলিপ ষালদশ খ    
548. রিলিপ স দশ খ    
549. পি কা   
550. পি কা   
551. পি কা   
552. পি কা   
553. পি কা   
554. পি কা   
555. পি কা   
556. পি কা   
557. পি কা   
558. পি কা   
559. পি কা   
560. পি কা   
561. পি কা   
562. লয় কতন    
563. ইিতবৃ    
564. পূেবর হাওয়া   
565. লয় িশ া   
566. poetry   
567. ফিন মনসা   
568. ভাংগার গান   
569. মঠ হারা   
570. লাকায়ত   
571. লখার রখাই রইল…   
572. সওগাত নুেগ   
573. ……Song   
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574. সাম বাদী   
575. ম া   
576. িস ু িহ াল   
577. শষ সওগাত   
578. াধীনতা আে ালন   
579. সৃি …….   
580. আপিন চােয়র মাকােবন করেত পােরন   
581. জািতর জনক ব ব ু  শখ মিজবুর রহমােনর ২৫তম 

মৃতু  বািষকী 
  

582. িশ ন বষপ  ২০০০-২০০১   
583. My beloved college   
584. My beloved college   
585. রংপুর জলার ইিতহাস   
586. একনজের িবয়ােমর কমকা     
587. বািষক িতেবদন ১৯৯৯    
588. Strategic plans   
589. বািষক উ ায়ন কমসূচী 2000-2001   
590. Public Administrative   
591. Public Administrative   
592. Do   
593. ফেটাশনা তির ল ইসলাম  
594. কি উটার অেপেরটর…. এম এম শাহ আলম  

595. ফৗজদারী িবষয় ব ব া মাঃশিফ ল ইসলাম  
596. ওয়াড/৯৭ মাহবুবুর রহমান  
597. ফৗজদারী মামলা পির ান মাঃহাসান িময়া  
598. সরকারী বাসা বরা  এম এম আল ফা ক  
599. কাযিবিধমালা/৯৬ মাঃিফেরাজ  
600. াম  আদালত আঃমােলক  
601. েটাকল িশ াচার এম এম আল ফা ক  
602. জাতীয় িশ ানীিত   
603. জাতীয় া নীিত   
604. সংিবধান   
605. জাতীয় কৃিষনীিত   
606. সিচবালয় িনেদশনা   
607. াধীনতা জলা শাসন , যেশার  
608. পাি ক িতেবদন ১৯৯৬-৯৭ িব ান ও যুি  ম নালয়  
609. Fighting human poverty Bangladesh human …report-

2000 
  

610. অ েনাদয়  জলা শাসন , ফনী  
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611. জাতীয় া নীিত া  ও পিরপর কল ান 

ম নালয় 
 

612. অ গিতর পেথ খাগড়াছািড়    
613. MID TERM REVIEW OF PLAN -1997-2002   
614. ব াংক ও আিথক িত ান সমূেহর কাযবলী ২০০০- 

২০০১ 
  

615. A retrospective bibliography on reference materiels 
published in bangladesh 

  

616. বতমান সরকােরর চার বছেরর সাফল   পািন স দ ম নালয়  
617. কয়ার বাংলােদশ   
618. The worlds children 2001 Unicef  
619. উ য়েন এলিজইিড ১৯৯৬-৯৭-২০০০-০১ ানীয় সরকার িবভাগ  
620. Sharing workshops   
621. বািষক িতেবদন ১৯৯৭-৯৮  িব ান ও যুি  ম নালয়  
622. নজ ল জ  শতবষ ারিনকা  
623. বািষক িতেবদন ১৯৯9-২০০০ বাংলােদশ বাদী উ য়ন ক   
624. এনিজও ডাইেরকটেরট  জলা শাসন , টা াইল  
625. রিনকা ……….  
626. ম িজে িস ও আেদশনামা জলা শাসন ,ল ীপুর হেত 

েভ া প রন ারক 
নং ১৮১ তাং ২৩/৩/০২ 

 

627. ভূিম ব ব াপনা ম ানুেয়ল, ১৯৯০ আঃকােদর িময়া  
628. নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন /০২ আনছার আলী খান  
629. িবচার িবভাগ পৃথকরন আঃছালাম  
630. পুিলশ র েলশন ও গাইড িসি র রহমান  
631. সা  আইন সয়দ হাসান আিমন  
632. সা িফেকট ম ানুেয়ল আঃকােদর িময়া  
633. মাটরযান িবষয়ক আইন মাঃসাইফুল ইসলাম  
634. জনােরল….. লস রনিজৎ মার চ বত   
635. সিচবালয় িনেদশনা ১৯৭৬   
636. জারী লস এবং উহার অিধেন সাবিসিডয়ারী লস   
637. ফা ােম াল লম এম এম আল ফা ক  
638. ভূিম অিধ হন ম ানুেয়ল হাসান জাহা ীর আলম  
639. ওয়াকফ িবষয়ক আইন িছি র রহমান  
640. আইনর অ াকটম অধ াপক কাম ল ইসলাম  
641. আইন শৃংখলা িব কারী অপরাধ   
642. অ  ও িবে ারক আইন আিমন উ াহ  
643. রা ীয় অিধ হন ও জাস  আইন বাসুেদব গাং লী  
644. Law to practice of crl.procudur জিহ ল হক  
645. ফৗজদারী িবষয়ক ব ব া শিফ ল ইসলাম  
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646. জািমন আইন িছি র রহমান  
647. আওয়ামীলীগ ও সশা  বািহনী   
648. পিরেবশ আইন সংেকালন এর সৗজন  কিপ মহাপিরচালক 

পিরেবশ অিধদ র এর ১২/১২/০২তািরক ২৬৯১নং 
ারেক া  

  

649. Law to practice of criminal procedum জিহ ল হক  
650. সরকারী চা রী িবিধ ও আইন িবিধ এবং িনরী  

িবিধমালা 
হাসানু ামান  

651. পিরেবশ আ্ইন মাঃ আনছার আলী  
652. সরকারী চা রীজীিবর াপ  সুিবধািদ ও েটাকল   
653. Rule of Business 1996 with warrant of precedence 

1986 
  

654. েটাকল িশ াচার এবং সমি ত সরকারী 
টিলেফানীিতমালা 

সাইফুর রিশদ ….  

655. ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) অধ ােদশ ১৯৮৩   
656. গাড়ী সং া  নীিতমালা১৯৯৬ আল ফা ক  
657. হ া র যাগ  দিলল আইন মুঃ সাইফুল আলম  
658. সা িফেকট ম ানুেয়ল আঃ কােদর িময়া  
659. The forest law of Bangladesh Alimuzzaman Chwdry  
660. কি উটার হাডওয়ার  মাঃ আিত র রহমান  
661. সৗরজান আইেনর জন  গাজী সামসুর রহমান  
662. ফৗজদারী িবচার ব ব া শিফ ল ইসলাম  
663. কাযিবিধমালা ১৯৯৬ িফেরাজ িময়া  
664. Allocation of Business ……..   

665. The code of criminal proceedum 1889   
666. Manual of other Procedure Purchase   
667. Petrelium law   
668. The penal code 1860   
669. Stamp Act 1899   
670. আইন শৃংখলা িব কারী ……..   
671. সরকারী টিলেফান 

নীিতমালা ১৯৯৩ 
  

672. 100 years sectionise up to date criminal rulings on 
Penal code 

  

673. The Bangladesh code voll 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11=৬ 
খানা বই 

  

674. তাফসীের তাকরী শরীফ (ি তীয় খ )   
675. ঐ (প ম খ )   
676. ঐ (নবম খ )   
677. ঐ (চতুথ খ )   
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678. ঐ (ষ  খ )   
679. ঐ (অ ম খ )   
680. তাফসীের  মাআেরফুল কারআন (িদ তীয় খ )   
681. সুনানু ইবেন মাজাহ ( থম খ )   
682. ঐ (ি থীয় খ )   
683. ইসলামী িব েকাষ ( থম খ )   
684. ঐ (ি থীয় খ )   
685. বুখারী শরীফ (তৃতীয় খ )   
686. ঐ (স ম খ )   
687. ঐ (অ ম খ )   
688. ঐ (নবম খ )   
689. ঐ (দশম খ )   
690. মহানবীর জীবন চির    
691. রসুেল রহমত   
692. িবিধব  ইসলামী আইন   
693. মুসিলম জাহান   
694. ইমাম আজম আবু হািনফা (র)   
695. ইসলােম ভূিম ব ব া   
696. মুসিলম মনীষা   
697. মহানবী (সঃ) এর শা ত পয়গাম   
698. ইমাম গাযালী(রঃ) িমহাজুল আেবদীন   
699. হযরত মুজাি ত আলেফসানী রাহমাতুলালািহ আলাইিহ 

( থম খ ) 
  

700. সৗভাগ  পরশমিন (ি তীয় খ )   
701. হযরত মুহা দ (দঃ) তাহার িশ া ও অবদান   
702. ইসলােমর অথৈনিতক ব ব া   
703. ইসলােমর প    
704. বিরশােল ইসলাম   
705. হায়ােত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকািরয়া (রঃ)   
706. ইসলামী দশেনর পেরখা   
707. চার খিলফার জীবন কথা   
708. সহ  হাদীস   
709. ইসলােম রা  ও সরকার পিরচালনার মূলনীিত   
710. ইসলাম ও িফতরাত   
711. শরীয়ােতর দৃি েত অংশীদারী কারবার   
712. া ও ইসলাম   
713. শাহ ওয়ালীউ াহ তার রাজৈনিতক িচ াধারা   
714. মক ভা র   
715. বায়তুল মাকা ােসর ইিতহাস   
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716. নবী দাউদ (আঃ) ও মুসা (আঃ)   
717. ন ায় িবচােরর গ     
718. ইসলােমর অথ ব ন ব ব া   
719. িশরক ও িবদয়াত   
720. ঈমান জাগর গ     
721. মনীষীেদর জীন হাক   
722. The creed of islam   
723. ছয়  আইেনর িবেশষ সংেশাধনী ২০০৩   
724. Rules of Business 1996   
725. াবর স ি  অিধ হন ম ানুেয়ল ১৯৯৭   
726. িবেদশ গমনা গমন আইন মাঃআবু বকর িছি ক  
727. Negotable Instrument Act 2003   
728. Evidence Act 1872   
729. State Acquitation to tenancy act 2001   
730. অ  আইন ১৮৭৮ িবে ারক আইন ১৮৮৫ মাঃিসরাজুল ইসলাম  
731. জল কাড  আবু বকর িছি ক  
732. চা রীর িবধানাবলী  মাঃিফেরাজ িময়া  
733. বাংলােদেশর চা রীর আইন আবু বকর িছি ক  
734. ইমারত িনমান গািড়ভাড়া করা…..আইন   
735. ইউিনয়ন পিরষদ ও াম আদালত আইন ম ানুেয়ল এম এম আলী  
736. Penal code   
737. Arms act মাঃতাহা মা্ া  
738. Srap act 1991   
739. Law on contemt  of court 1991   
740. Gl.clauses Act 1897   
741. Law of injunction 1986   
742. Court fees Act to ……valuation Act 2001   
743. বাংলা িপিডয়া বাংলােদশ জাতীয় ান কাষ  
744. ঐ ঐ  
745. ঐ ঐ  
746. ঐ ঐ  
747. ঐ ঐ  
748. ঐ ঐ  
749. ঐ ঐ  
750. ঐ ঐ  
751. ঐ ঐ  
752. ঐ ঐ  
753. ফৗজদারী িবচার ব ব া (৩য় সং ার) মাহা দ শিফকউ াহ  
754. মাইনর অ াকটস অধ াপক কাম ল ইসলাম  
755. Rules of Business 1996 (Revised up to August 2000) কিবেনট িডিভশন ণ জাত   
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বাংলােদশ সরকার Eited by Al-
Faruque 

756. do Do  
757. ানীয় সরকার (ইউিপ) অধ ােদশ ১৯৮৩ সাইফুর রিশদ সবুর  
758. পুিলশ র েলশন ও গাইড (P R b এ  গাইড) িছি র রহমান িময়া  
759. পিরেবশ আইন মা্যঃআনছার আরী খান  
760. ঐ ঐ  
761. া  আইেনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান  
762. চাকিরর িবধানাবলী মাহা দ িফেরাজ িময়া  
763. ঐ ঐ  
764. বিরশাল িবভােগর ইিতহাস  িসরাজ উি ন আহেমদ  
765. ঐ ঐ  
766. পা র বর না জলা ি -বষপুিত রিনকা ১৯৮৬   
767. বাংলােদশ জাতীয় হ বলীহ ২০০৩-০৪ বাংলােদশ ন াশনাল লাইে রী 

আরকাইভস ও হ গার 
অিধদ র 

 

768. Bangladesh Economic Rengw 2005 Economic Advisers wing 
finance division ministry of 
finance 

 

769. Hand book for the Magistrates (20*240) Editor M.Matior Rahman. 
Ph.d 

 

770. The code of criminal procedure (crpc) সামসুল হক  
771. মাইনর এ া  গাজী সামসুর রহমান  
772. ফৗজদারী িবচার ব ব া মাহা দ শিফ র ইসলাম 

ল র 
 

773. পৗরসভা ম ানুেয়ল মাঃআনসার আলী খান  
774. অ  ও িবে ারক আইন িছি র রহমান  
775. মৎস  আইন এ, আর মাছউদ  
776. িবেদশ গমনা গমন আইন আবু বকর িছি ক  
777. মটর যান িবিধমালা আইন মাঃআলতাফ হােসন, 

আশরাফুল আলম 
 

778. িবদু ৎ আইন ও িবিধমালা  আনসার আলী খান  
779. মাটর যান অধ ােদশ ১৯৮৩ মাঃ আবুল খােয়র  
780. িবেশষ মতা আইন আনসার আলী খান  
781. The Special powers Act 1974   
782. The children Act 1974   
783. জনােরল েজস অ া , ১৮৯৭   
784. বাংলােদশ সািভস লস ১ ও ২ সবেশষ তথ সহ ডঃ ফজলুর রহমান  
785. সরকারী চা রী জীিবেদর আইন ও িবিধমালা আই, এম, এম মহসীন  
786. Police regulations of Bengal  1943 S.Matlub Ahmad  
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787. র ীয় জল সংিহতা জল কাড মাঃ আলতাফ হােসন  
788. মুসিলম আইেনর মূলনীিত িড, এফ, মা া  

অনুবাদ শখ মতলুব আহমদ 
 

789. মাইনর এ া স গাজী সামসুর রহমান  
790. িশ  িবষয়ক আইন মাঃআনছার আলী খান  
791. পাবিলক িকউরেম  আইন ও িবিধ-িবধান সং হ িদ  চ বত   
792. মটর যান িবিধমালা মাঃআলতাফ হােসন, 

আশরাফুল আলম 
 

793. মুসিলম ,িহ ু, খৃ ান িববাহ ও তালাক স িকত আইন িছি র রহমান িময়া  
794. ফৗজদারী কমিবিধ মাঃশামসুল হক  
795. ঐ ঐ  
796. অ  আইন ১৮৭৮ মাঃশামসুল হক  
797. সরকাির পাওনা আদায় আইন আবদুর রহমান  
798. িবেদশ গমনা গমন আইন মাঃ আবু বকর িছি ক  
799. ঐ ঐ  
800. চা রীর আইন িবিধ ও প িত ২০০৮-০৯ অথ বছের 

খিরদকৃত বই জনাব মাঃজিহ ল হােসন কথামালা 
লাইে রী সংগৃহীত    

নারায়ন চ  দবনাথ  

801. ভূিম জিরপ িবিব বাসুেদব গা ুলী ১ কিপ 
802. অিডট আপি   ও িন ি র িবিধিবধান িমজা মাঃ আল ফা ক , 

মাঃএমদাদুল হক 
১ কিপ 

803. অ াকাউ স কাড m.m  আল ফা ক ১ কিপ 
804. রাি য় অিধ হন ও ত বতণ  আইন িবেবকান  সরকার ১ কিপ 
805. পাবিলক িকউরেম  ২০০৬ িবিধমালা ২০০৮ মাহা দ মাহবুবুর রহমান ২ কিপ 
806. চাকরীর িবধানাবলী মাহা দ িফেরাজ িময়া ২ কিপ 
807. ইংেরজী টু বাংলা অিভধান  বাংলা একােডমী ৪ কিপ 
808. বাংলা টু ইংেরজী অিভধান ঐ ৪ কিপ 
809. ব বহািরক বাংলা অিভধান ঐ ৪ কিপ 
810. মজর ও মিহনর এ া স গাজী সামসুর রহমান ১ কিপ 
811. দওয়ানী কাযিবিধর ভাষ  ঐ ১ কিপ 
812. বসরকারী িশ া িত ােনর শাসন ও ব ব া ডাঃ ফজলুর ১ কিপ 
813. দ িবিধ বাসুেদব গা ুলী ১ কিপ 
814. রিজে শন আইেনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান ১ কিপ 
815. সরকারী দািব ঐ ১ কিপ 
816. ইউিনয়ন পিরষদ ম ানুেয়ল িছি র রহমান ১ কিপ 
817. বাংলােদশ পুিলশ িবধােনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান ১ম ও ২য় 

খ  
818. িহ ু আইন রামকা  িসংহ ১ কিপ 
819. ওয়াফক আইেনর ভাষ   গাজী সামসুর রহমান ১ কিপ 
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820. জিম-জমার আইন কানুন িবেবকান  সরকার ১ কিপ 
821. তামািদ আইেনর ভাষ  গাজী সামসুর রহমান ১ কিপ 
822. জল কাড মাঃ আবু বকর িছি ক ১ কিপ 
823. ফৗজদাির কমিবিধ মুহা দ সাই ল ইসলাম  
824. পাবিলক িকউরেলট গাপাল চ  পাল ১ কিপ 
825. সরকারী কমচারী (শৃংখলা ও আপীল) িবিধ ৮৫ এবং 

আচরন িবিধ ৭৯ এর িবে ষন  
এম, এম, আল ফা ক ১ কিপ 

826. ভূিম ব ব াপনা এর ম ানুেয়ল ভূিম ম নালয় ১ কিপ 
827. এ াবিলসেম  ম ানুেয়ন সং াপন ম নালয় ভিল-১  

ভিল-২ 
828. মাঠ শাসন  এ, ক, এম জাহা ীর ১ কিপ 
829.  গীতা  জগদীশ চ  ঘাষ  ২ কিপ 
830. চাকিরর িবধানাবলী িফেরাজ ১ কিপ 
831. বাংলােদশ সািভস লস িফেরাজ ১ কিপ 
832. বতন িনধারন ও আিথক িবিধ-িবধান ঐ ১ কিপ 
833. গািড় চালনার িবিধ িবধান মাঃমিতউর ইসলাম ১ কিপ 
834. বাংলা টু ইংেরজী  বাংলা একােডমী ১ কিপ 
835. ইংেরজীর বাংলা  ঐ ঐ 
836. অিভধান ঐ ঐ 
837. ব বহািরক বাংলা অিভধান ঐ ১০ কিপ 
838. িদন বদেলর সনদ নূহ-উল আলম লিনন ৭ কিপ 
839. অিভধান ইংেরজী থেক বাংলা  বাংলা একােডমী ১০ কিপ 
840. অিভধান বাংলা থেক ইংেরজী বাংলা একােডমী ১০ কিপ 
841. ভূিম ব ব াপনা ম ানুেয়ল ভূিম ম নালয় ১ কিপ 
842. ভূিম শাসন ম ানুেয়ল ঐ ১ম ও ি তীয় 

খ  
843. লস অব িবজেনস ১৯৯৬ নব চ বত  ১ কিপ 
844. জারী লস  মাহা দ িফেরাজ িময়া ১ কিপ 
845. বাংলােদশ সািভস লস ঐ ১ কিপ 
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