গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, সুনামগঞ্জ
(লাইদেরর, ফরম্স ও জেশনারী শাখা)
www.sunamganj.gov.bd

শাখায় সাংররিত বইদয়র তারলকা
মানবজরমন
(ভূরম আইন সাংক্রান্ত বই)
নাং

বইদয়র নাম
আলমীরা নাং-০১ তাক নাং-১
Land acquisition and
compensation (Vol- 1&2)
ভুরম প্রশাসন ম্যানুয়াল
ভূরম জরকর্ য ও জররপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন করমটি ররদপার্ য
ভুরম আইদনর ভাষ্য
ভুরম আইন ও ভূরম ব্যবস্থার ক্রমরবকাশ
ভুরম ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল
The bangal records manual-1943
The government estates manual-1958

জলখদকর নাম
Sanjiba row

গাজী শামছুর রহমান
কাজী এবাদুল হক

Land laws of bangladesh

আমদমাক্তারনামা
খাসজরম এবাং সায়রাতমহল (জলমহাল, হার্বাজার,
লবনমহাল, র াংররমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, াবাগান ইতযারে) ব্যবস্থাপনা
ভুরম জররপ ও ভুরম ব্যবস্থাপনা
জররজদেশন আইন
জররজদেশন আইন ও রবরিমালা
য
সাটিরফদকর্
ম্যানুদয়ল
অরপযত সম্পরি সম্পরকযত আইন ও রবরিমালা-২০১২
অরপযত সম্পরি ও প্রতযাপযণ আইন এবাং অরপযত সম্পরি
অবমুরক্ত রবরিমালা-২০১২
অরপযত সম্পরি প্রতযাপযণ আইন-২০০১
সম্পরি হস্তান্তর আইদনর রবদেষন
ওয়াক্ফ রবষয়ক আইন
সম্পরি হস্তান্তর আইন
রাষ্ট্রীয় অরিিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন ও রবরিমালা

শ্রী হদরকৃষ্ণ োশ
রবদবকানন্দ সরকার
জমাহাম্মে আব্দুল কাদের রময়া
র্.জমাহাম্মে আনছার আলী খান
জমাহাম্মে আব্দুল কাদের রময়া
জমাহাম্মে জমাসদলম উরিন খান
জমাহাম্মে তাহাদমাল্লা
জমাহাম্মে আব্দুল কাদের রময়া
জমাহাম্মে আবদুর রহমান
হাওলাোর
রছরিকুর রহমান রময়া
সসয়ে হাসান জারমল
রবদবকানন্দ সরকার

বাাংলাদেদশর ভুরম ব্যাবস্থাপনা ও ভূরম আইন
ভূরম প্রশাসদনর সেনরন্দন কার্ যপদ্ধরত (১ম জথদক ৭ম খন্ড)
আলমীরা নাং-০১ তাক নাং-২
The revnue administration of northern
bangal
The state acquisition and financial act
ভুরম সাংস্কার আইন (মুল ইাংদররজসহ বাাংলা অনুবাে)
Notes on revnue sale law
The waqfs ordinance
The law of vested properties in
bangladesh
সম্পরি অরিগ্রহণ ও হুকুমেখল ম্যানুদয়ল
The tenancy law of bangladesh
The registration act
Law dictionary
অরপযত পররতযাক্ত সম্পরি আইন
ভুরম অরিগ্রহণ রনদে যরশকা
Land laws in east Pakistan-vol 1
ভুরম জররপ ও ভুরম ব্যবস্থাপনা
The customs act and the land customs
ভুরম আইন
ভুরম সাংস্কার অধ্যাদেশ ও রবরিমালা-১৯৮৪
সািারণ ভূরম আইন ও রবরি
সম্পরি হস্তান্তর আইদনর ভাষ্য
অাংশীোরী আইদনর ভাষ্য
The negopiable instruments act-1881
ঋণ সারলশী আইদনর ভাষ্য
জররজদেশন আইন ও কার্ যপ্রনালী
বাদর্ায়ারা আইন
সরকারী পাওনা আোয় আইদনর ভাষ্য
The land registration act-1874
বাাংলাদেদশর প্রজাইসদত্বর রভরি
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Law dictionary
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আইন-১৮৮৭
Laws relating to notices
The state acquisition and tenency
act
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রবদবকানন্দ সরকার
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গাজী শামছুর রহমান
জমাোঃ আবু মুসা রময়া
জমাোঃ সামছুল হক
র্. জমাহাম্মে আনছার আলী খান
জমাোঃ রমজানুর রহমান
আফজাল জহাদসন আহদমে
রছরিকুর রহমান রময়া
গাজী শামছুর রহমান
গাজী শামছুর রহমান
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বাসুদেব গাঙ্গুলী
আবুল বারকার, শরফকুজ্জামান,
জসরলম রায়হান
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জনগদণর িতায়ন শারন্ত ও উন্নয়ন
জশখ হারসনা
অথ যননরতক অগ্রগরতর রবদেষন
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Economy of Bangladesh
Credit programs for the poor
বেদল র্াওয়া বাাংলাদেশ
Democry in Distress
Demeaned humunity
Towards good governance
Jagatpur
সমদয়র পরশপাথর
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উন্নয়দনর অথ যনীরত
My journey to bangladesh
গণতারন্ত্রক শাসনব্যবস্থার সাংকর্
আওয়ামীলীদগর নীরত ও জকৌশল রশল্পায়ন ও
অভযন্তরীন সম্পে সমাদবশ
স্বািীনতার জনক বঙ্গবন্ধু জশখ মুরজবুর রহমান
আলহাজ্ব সসয়ে আবুল জহাদসন
জশখ হারসনার অমর কীরতয
আলহাজ্ব সসয়ে আবুল জহাদসন
পাব যতয শারন্ত চুরক্ত
আলহাজ্ব সসয়ে আবুল জহাদসন
জশখ হারসনা, সাংগ্রামী জননীর প্ররতকৃরত
আলহাজ্ব সসয়ে আবুল জহাদসন
জশখ হারসনার অসামান্য সাফল্য
আলহাজ্ব সসয়ে আবুল জহাদসন
People of the democracy
বাাংলাদেশ আওয়ামীলীগ
সুবন য জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ ১৯৪৯-৯৯
রেনবেদলর সনে, নাগররক ভাবনা
Introducing ASA Innovative and sustainable
microfinance model
Issuses Training and development
Democracy in crisis
South Asia crisis of development
The Ida of justice
Poverty eradication Bangladesh perspective

Development for the masses

নাং

বইদয়র নাম
আলমীরা নাং- 6 তাক নাং- 1
Father of the nation his life and
achivments
জারতর জনক বঙ্গবন্ধু জশক মুরজবুর রহমান রশশু
গ্রন্থদমলা ৭ ছরব ও ছড়ায় বঙ্গবন্ধু
জশখ মুরজদবর জীবন ২৬ টি র ত্র, ২৬ টি ঘর্না
মানুদষর বন্ধু বঙ্গবন্ধু
মুরক্তর সাংগ্রাদম জশখ মুরজব
বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ও সাংগ্রাম
বঙ্গবন্ধু বলদলন
বঙ্গবন্ধু জকাষ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
অসমাপ্ত আত্নজীবনী
জছদলদবলায় জশখ মুরজব
জছার্দের বন্ধু বঙ্গবন্ধু
খ্যারতমানদের জ াদখ বঙ্গবন্ধু
Our Beloved Shikh Mujib
রশল্পীর আঁকায় জশক মুরজব
আলমীরা নাং- 6 তাক নাং- ৩
বঙ্গবন্ধু জশখ মুরজব
আমার পরর য়
মাদগা আমরা লড়দত জারন
একািদর এক রশশুর যুদ্ধস্মৃরত
রাঙা আদলার ছরব
কাদেঁ নেী মধুমরত
রসজন ও মারহর প্রভাত জফরর
মুরক্তযুদ্ধ বায়ান্ন জথদক একাির
আলমীরা নাং- 6 তাক নাং- ২
জারতর জনক তার সারা জীবন
রপ্রয় মানুষ জশখ মুরজব
৭ই মা য বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভাষণ

জলখদকর নাম

নাং

বইদয়র নাম

জলখদকর নাম
আলমীরা নাং- 6 তাক নাং- 4

জভে ররত
জকতাব হালাতুন্নবী
মশরকল তরান
সহর ররত
ন্দ্রমুখী
সাত কন্যার বাখান
জেশ ররত
হররন নামা
েইখুরার রাগ
হাশর তরান
ছেরছ মশলা
মহব্বত নামা
মজমা রাগ হরররবাংশ
নূর পরর য়
আহকাদম রকা
বাহরুম জহুরা
করড় নামা
হাশর রমরশল
মায়ারারশ দুছরা
জসানাভাদনর পুরথ
জভে কারা
হুরশর্ার গাদফরলন
ওরছওতুন্নবী
জঙ্গনামা
জপ্রয়সী
লাল নীল েীপাবলী
ারমুরতয
সমদয়র কানদন অসমদয়র কুসুম
জেষ্ঠ জছার্ গল্প
সমনজারী
সবার জন্য নন্দনতত্ত্ব
আম আটিরিঁ জেঁপু

দুরব যন শাদহর গনসাংগীত
করবতার কথা
কাদলর পুতুল
ফুলপারখর শ্বাসকষ্ঠ
নীরেপযন
জশদষর করবতা
বনলতা জসন
নানা বই নানা কথা
জসরা রম্য র না
জেষ্ঠ গল্প
পুতুল নাদ র ইরতকথা
রািারমণ
রািারমণ স্মারকগ্রন্থ
রািারমণ এবাং রকছু রবভ্রারন্ত
মররম করব রািারমদণর গান ও জীবন
অনন্য মুরক্তদর্াদ্ধা জগৎদজযারত
বাাংলা দুগময জনপে শাল্লা
পদথর োবী
র্. জজরকল ও রম. হাইর্
ভ্রারন্তরবলাস
প্রথম জপ্রম
বীরবদলর হালখাতা
সুরমা পাদড়র গীত
রবদোহী পদ্মা
ইদেমানব গান জগদয় উদঠ খুরশর নৃতয
কালনীর জলিারা
জলাক সারহতয কৃরষ ঐরতহয ও রবদোহ
মররম করব রািারমন েি
জোদহ জ্বদল ওদঠা হলুে তরবারর
জেষ্ঠ গল্প

সুমনকুমার োশ
জীবনাননন্দ োশ
বুদ্ধদেব বসু
রনতাই জসন
েীনবন্ধু রমত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবনানন্দ োশ
নন্দলাল শমযা
সসয়ে মুজতবা আলী
সসয়ে মুজতবা আলী
মারনক বদধাপধ্যায়
Haroonuzzaman
জুবাদয়র আহমে হামজা
মুহাম্মে সুবাস উরিন
মুরাদুল ইসলাম
অপূব য শম্মযা
এ এস এম ইউনুছ
শরৎ ন্দ্র দটাপাধ্রায়
রবার্ য লুই জেদভনসন
ঈশ্বর ন্দ্র রবদ্যাসাগড়
য
ইভান তুদগদনভ
প্রমথ জ ৌধুরী
আসকার ইবদন শাইখ
আরজজ হাসান
নীদরশ ন্দ্র রায়
জমাহাম্মে সুবাস উরিন
জমাহাম্মে আলী খান
ইসরাইল জহাদসন
বনফুল

নাং

বইদয়র নাম

জলখদকর নাম
আলমীরা নাং ৬

মাোরীপুর েশযন
শ্রীহদটর প্রা ীন ইরতহাস সমগ্র
হাছনরাজা সমগ্র
সমমনরসাংগ গীরতকা
রাংপুর জজলার ইরতহাস
রািারমন গীরতমালা
বাাংলারপরর্য়া (১-১০) খন্ড
সির েশদকর রিভারষক করবতা
নরকুম্ভীর
পররদবশ শব্দদকাষ
হৃেয় করাই
সুদরর ভুবন
জনতা কন্ঠ
মন জখারাদকর ঘাটি িঁ
ঘদর জফরা
রবশ্ব ও রবরবি প্রসঙ্গ
দুরব যণ শাহ সমগ্র
Selected poems
জপাকামাকদড় খাওয়া ভালবাসা
রনব যার ত করবতা
ভূরল জকমদন
প্রবাস পদথর রেনগুরল
জীবন েপযন
অন্য রকম বৃরি
মাটির গদধ মররম গান
পাথর ভাঙ্গার গান
পাহাদড়র সন্তান
দৃরিপাত
েহনকাল
জিোঁকা
আমার জেখা রাজনীরতর পঞ্চাশ বছর

তাক নাং ৫
রব্বানী জ ৌধুরী

নন্দনাল শমযা
রনতাই জসন, জতৌরহে আহদমে
তওরফক মুজতবা
রনতাই জসন
মররম করব আব্দুল আরজজ
জ ৌধুরী
ঐ
ঐ
আব্দুল হারকম মন্ডল
সুজাত আহদমে জ ৌধুরী
সুমনকুমার োশ
Mohammad ali khan
ইসরাইল জহাদসন
জতাফাজ্জল জহাদসন
জতাফাজ্জল জহাদসন
জমাহাম্মে রসরাজুল হক

ভাদবর পান্থশালা
স্মরণ রারখও বন্ধু
মদনাদবেনা
সুজন বন্ধুয়াদর
কালনী তীদর জলাকসারহতয
জনাদবল রবজয়ী সকল করবর রনব যার ত করবতা
নি কুসুদমর গল্প
আলমীরা নাং ৬
র্ারক কাতদর
অন্তদর তুরম
রবদেদের অনল
েয়াল বন্ধু
হাওর জদল ভাসা জনপে
কাগরজর কারচুরপ
The serenade
রছদল তবু রছদলনা
অশরন সাংদকত
জপ্রদমর করবতা
তুদে যালা
আরিকার রুপকথা
এক রসরভরলয়াদনর আত্নকথন
পরিম জামযারনর স্মৃরতকথা
সারহতযপত্র
পারস্য প্ররতভা
দুদগশয নরন্দনী
মারলশ
রবীন্দ্রনাদথর আতযসামারজক ভাবনা
সুদরশ বৃন্দাবরন

তাক নাং ৬

রারজব আহদমে
মরনরুল হাসান

