
†Wgiv AvBwWqvj K‡jR 

GKv`k I Øv`k †kÖwY 

বুক লিস্ট (২০২০-২০২১) 
 

weÁvb wefvM 

 

 

বাাংলা টেক্সে  1ম পত্র – (ববার্ ড কর্তডক নির্ ডানিত িতুি টেক্সে বই প্রকানিত 

হওয়াি পি ) 

 

 

 

১ নং বই কলিজ কর্তকৃ 

লনর্াৃলিত। ২নং বই সহায়ক 

বই লহসালব ক্রয় কিলত 

পালিন। 

 

evsjv e¨vKiY I 

wbwg©Z 

 ১. ২য় পত্র- র্. ট ালায়মাি কবীি ও মনিরুল টমাবমি  (অক্ষি  

পত্র প্রকািিী) 

  ২. র্. হায়াৎ মামুদ ও র্. টমাহাম্মদ আমীি  (পুনিিীলয়)       

    ইাংিজী টেক্সে  1ম পত্র –(ববার্ ড কর্তডক নির্ ডানিত িতুি টেক্সে বই প্রকানিত 

হওয়াি পি ) 

ইাংিজী গ্রামাি  ১. ২য় পত্র-  ‡PŠayix GÛ †nvmvBb -G¨vWf¨vÝ cvewj‡Kkb 

            

AvBwmwU (ববার্ ড কর্তডক নির্ ডানিত িতুি টেক্সে বই প্রকানিত হওয়াি পি ) 

eB ‡jLK ও প্রকাশনী লিমারৃ্ক্ 

c`v_©-1g পত্র ১. W. kvRvnvb Zcb+AvwRR nvmvb+W. ivbv †PŠayix-  

                                     (হাসান বুক হাউস) 

2. এম আলী আজগি – (কাজল ব্রাদা ড) 

 

 

 

 

 

 

 

১ নং বই কলিজ কর্তকৃ 

লনর্াৃলিত।  

 

২ নং বই সহায়ক বই লহসালব ক্রয় 

কিলত পালিন।  

 

c`v_©-2q  পত্র ১. W. kvRvnvb Zcb+AvwRR nvmvb+W. ivbv †PŠayix – 

                                   (হাসান বুক হাউস) 

2. এম আলী আজগি – (কাজল ব্রাদা ড) 

D”PZi MwbZ-1g  

পত্র 

1. Awmg Kzgvi mvnv (Aÿi cÎ) 

2. cÖ‡KŠ.gy.‡iRvDj Kwig (‡jKPvi) 

 

D”PZi MwbZ-2q  

পত্র 

1. Awmg Kzgvi mvnv (Aÿi cÎ) 

2. cÖ‡KŠ.gy.‡iRvDj Kwig (‡jKPvi) 

imvqb- 1g  পত্র 1.  gvnveye nvmvb wjsKb—(অক্ষি পত্র) 
২. nvRvix I bvM-- (হাসান বুক হাউস) 

৩.  র্. টমাোঃ টহাব ি – (কাজল ব্রাদা ড) 
 

imvqb- 2q পত্র ১. nvRvix I bvM-(হাসান বুক হাউস) 

২. gvnveye nvmvb wjsKb—(অক্ষি পত্র) 
৩.  র্. টমাোঃ টহাব ি – (কাজল ব্রাদা ড) 

cÖvbxweÁvb ১. মালজদা ববগম, িালশদা ববগম ও বমাোঃ নালদি বহালসন   

                                              (কাজি ব্রাদাস)ৃ 

Dw™¢` weÁvb 1. ড. বমাহাম্মদ আবুি হাসান – হাসান বুক হাউস 

2. কাজল ব্রাদা ড 

বাাংলাবদি 

টলাবাল স্টানর্জ 

১. বাংিালদশ পলিলিলত (সার্ািণ জ্ঞান) – এম এি প্রকািি 

২. নদব  (জাতীয় ও আন্তজডানতক) -  এম এি প্রকািি 

১ নং ও ২ নং বই কলিজ কর্তকৃ 

লনর্াৃলিত  অভ্যন্তিীণ  পাঠ্য বই।  

 নিনতক নিক্ষা   কলিজ কর্তকৃ লনর্াৃলিত অভ্যন্তিীণ 

পাঠ্য বই।  

 



 

 

 

 

 

                                   

 
 

                                 

 


