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ঢাকা িবভাগঢাকা িবভাগঢাকা িবভাগঢাকা িবভাগ    

 ঢাকাঢাকাঢাকাঢাকা    

০১ তাওহীদ পাবিলেকশ!" ৯০, হাজী আবদু'াহ সরকার েলন, বংশাল, ঢাকা-১১০০" েমাবাইলঃ ০১৭১১৬৪৬৩৯৬, ০১৭৫১৭০৪৮৪৮ 

০২ তাওহীদ পাবিলেকশ!" েদাকান নং: ৩২, ১ম তলা, েহােসন সুপার মােক3ট, উ6র বা7া, ঢাকা-১২১৯" েমাবাইলঃ ০১৬৮১৮৭৩২৯৯ 

০৩ 8সাইন আল মাদানী �কাশনী" ৩৮, হাজী আবদু'াহ সরকার েলন, বংশাল নতুন রা9া, ঢাকা-১১০০" ০১৯১৫৭০৬৩২৩ 

০৪ জােয়দ লাইে;রী" ১১/১, ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০" েমাবাইলঃ ০১১৯৮১৮০৬১৮ 

০৫ হাদীস একােডমী" ২১৪, বংশাল েরাড, ঢাকা-১১০০" ০২-৭১৬৫১৬৬, ০১১৯১৬৩৬১৪০, ০১৯১৫৬০৪৫৯৮ 

০৬ আ'ামা আিলমুি?ন একােডমী" ৯০, হাজী আবদু'াহ সরকার েলন, বংশাল, ঢাকা-১১০০"  

০৭ আ'ামা আলবানী একােডমী" ৬৯/১ পুরােনা েমাগলাটুলী, ঢাকা-১১০০" েমাবাইলঃ ০১৯১১৩১১০৯১, ০১৬৮১২৭৬৭২৪ 

০৮ আত-তাওহীদ �কাশনী" মাদরাসা মুহা@াদীয়া আরাবীয়া, ৭৯/ক, উ6র যাBাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪" েমাবাইলঃ ০১৭১২৫৪৯৯৫৬ 

০৯ আল-ফুরকান পাবিলেকশ!" ৪৯১, ওয়Eারেলস েরলেগট, বড় মগবাজার, ঢাকা" 

১০ অেGষণ পাবিলেকশ!" ৩২৭/১, হাওয়াই গিল, েগাড়ান, িখলগাঁও, ঢাকা-১২০০" েমাবাইলঃ ০১৮৩৪৫৩৬৯৩৬, ০১৬৮৬৩৬৫৬৫৩ 

১১ িপস পাবিলেকশ!" ৩৮/৩, কিLউটার মােক3ট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০" েমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৬৮২০৯ 

১২ আল ফুরকান ইসলামী বুক েMার" আশেকানা, যমুনা বEাংেকর িবপরীেত, এয়ারেপাট3, ঢাকা" 

১৩ উরাইসীদ বই িবতান" উ6র েগট, ৩ নং বিধ3ত, বায়তুল মুকাররম মােক3ট, পOন, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৬৭১৩৫৬৬৩৩৬ 

১৪ সালাফী পাবিলেকশ!" ৪৫, কিLউটার কমেPQ মােক3ট, েদাকান নং-২০১ (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৯১৩৩৭৬৯২৭ 

১৫ আিতফা পাবিলেকশ!" বাংলাবাজার, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭১৪৬৩৯৫৮৮ 

১৬ আিরফ আরাফাত আসাদ �কাশনী, বংশাল, ঢাকা"  

১৭ ইলমা �কাশনী, সুিরেটালা, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫ 

১৮ লাইফ Tুল" েরাড#১৫, েসVর#১৩, উ6রা, ঢাকা-১২৩০" েমাবাইলঃ ০১৮১৯২১০১৩৫ 

১৯ িপস ইWারনEাশনাল Tুল" েসVর#১২, উ6রা, ঢাকা"  

২০ জােয়দ লাইে;রী" ৫৯, িসXাটুলী েলন, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১১৯৮১৮০৬১৫, ০১৭৬৮৭৭২১৪১ 

২১ রােহলা �কাশনী" ১৮, লুYফর রহমান েলন, সুিরেটালা, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১১৯১৩৩৪৩৫৬, ০১৮৩২৮২৫০০০ 

২২ আল-খাইর পাবিলেকশ!" নািজরা বাজার, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৯৭২২৪৪২৪৪, ০১৯৮৫১০৩৬২৭, ০১৭১৫৩৭২১৬১ 

২৩ মাদরাসা দাZস সু[াহ" ৬২৮, \ক-ধ, িমরপুর-১২, প'বী, ঢাকা" েফানঃ ০২-৮০৫২১৯৮ 

২৪ জােয়দ লাইে;রী, মুহা@াদপুর শাখা" মুহা@াদপুর আল-আিমন মসিজেদর পি]েম, মুহা@াদপুর, ঢাকা"  

২৫ আল-আমীন মসিজদ, মুহা@াদপুর, �িত ^_বার, িবিভ[ েদাকান বেস" এছাড়া ইমাম সােহেবর কােছও বই পাওয়া যায়" 

২৬ আলীগড় লাইে;রী, িনউমােক3ট, ঢাকা" 

২৭ িদশারী বুক হাউজ" ইসলািময়া মােক3ট (অিফস গিল), নীলেaত, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৮২২১৫৮৪৪০ 

২৮ আন-নূর ইসলািমক লাইে;রী" সুবাb নজর ভEালী, শাহজাদপুর, cলশান, ঢাকা"  

২৯ আরকাম (র:) লাইে;রী" িমরপুর-১০ নং েগালচ6র, িস িস িড িব চােচ3র গিলর সামেন মEাগেনািলয়া টাওয়ােরর িপছেন, িমরপুর, ঢাকা" 

৩০ লাইটস অফ লাইফ" ২৩১-২৩২ অননEা শিপং কমেPQ, বািরধারা িডওএইচএস, ঢাকা"  

৩১ ইসলামী িশaা ও সংTৃিত ইনিMিটউট" কাযীবািড়, উ6রখান, উ6রা, ঢাকা-১২৩০"  



৩২ দাZস সালাম পাবিলেকশ!" ৩০, মািলেটালা েরাড (বংশাল), ঢাকা" েফানঃ ০২-৯৫৬৫১৫৫, ০২-৯৫৫৯৭৩৮ 

৩৩ আল-আিমন এেজ!ী" ১১১, ঢাকা েfিডয়াম, ঢাকা-১০০০" 

৩৪ ইশায়ােত ইসলাম কুতুবখানা" ২/২ দাZস সালাম, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬" 

৩৫ আবীর gাগ হাউস" ৬৮/২ দিaণ বাসােবা (বাসােবা মােঠর দিaণ পি]ম েকােণ), সবুজবাগ, ঢাকা" 

৩৬ েমাহা@াদী পEােকিজং" ৩৪/১-এ, উ6র বা7া, ঢাকা-১২১২" েফানঃ ০২-৮৮১৪৯৬১, ০২-৮৮৫৩৬৮৬ 

৩৭ আহসান পাবিলেকশ!" বাংলাবাজার, ঢাকা" েফানঃ ০২-৯৩৪১৯২৫ 

৩৮ �েফসরস বুক কণ3ার" ১৯১, ওয়Eারেলস েরলেগট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭" েফানঃ ০২-৯৩৪১৯১৫ 

৪৩ আহসান পাবিলেকশ!, ১৯১, ওয়Eারেলস েরলেগট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭" 

৪৪ তাসলীম পাবিলেকশ!, কনকড3 এেLািরয়া শিপং কমেPQ, �াউi েjার, কাঁটাবন, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৯৩৭-৭৬৩৯৮২ 

৪৫ নওগাঁ ইসলামীয়া পাবিলক লাইে;রী" সূিতপারা, ধামরাই, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৯১২৯৯৫৩৭১ 

৪৬ আেনায়ার কসেমিটQ, সাভার, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭৭৪৭৪৫১২০ 

৪৭ কাঁটাবন মসিজদ কমেPQ মােক3ট" কাটাবন েমাড়, ঢাকা" 

৪৮ আল মাZফ পাবিলেকশ!, কাঁটাবন, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৯১৯৬৬৪৭২২ 

৪৯ দাZল ইসলাহ লাইে;রী (িকয়াংিশ চাইিনজ’র িবপরীত গিল), ৩৩৪/৮/২ আহেমদনগর, পাইকপারা, িমরপুর-১, ঢাকা েমাবাইলঃ ০১৯৭০-

৬০৩০৮০ 

৫০ জামগড়া মীরবািড় জােম মসিজদ, (আবদু'াহপুর-বাইপাইল েরােড) আ^িলয়া, সাভার, ঢাকা" 

৫১ উ6রা আজমপুর েকlীয় মসিজদ (ছাপড়া মসিজদ), উ6রা, ঢাকা" আজমপুর বাসfEােiর পােশ" �িত ^_বার জুমুআহর নামােযর পর" 

৫২ তাকওয়া বুকস, Pট-৪৩/এ, েরাড-১৯, বাইতুল আমান জােম মসিজদ কমেPQ, েসVর-১৪, উ6রা, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭৮৯-৪৪৭৭৮৮ 

৫৩ ইমাম পাবিলেকশ! িলিমেটড, ১৫৬, লুYফর রহমান েলন, সুিরেটালা, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৮৩৪-৮৩৮৫২৮ 

৫৪ িসয়ান পাবিলেকশ!, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭৮১-১৮৩৫০১ 

৫৫ সেরাবর বুক েfার, ২৯৪/২এ, েরাড-৫, িতলপাপাড়া, িখলগাঁও" 

৫৬ কুরআন আরবী বাংলা িরসাট3 েmিনং েসWার, বাড়ী# ৬/১, িনচতলা, \ক# িড, লালমািটয়া, ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭১৫-০১১৬৪০ 

৫৭ এসএনএস েটিলকম, িস/৪, জািকর েহােসন েরাড, েমাহা@াদপুর, েমাবাইলঃ ০১৭৭৭-৬৫৫৫০৫  

৫৮ েমাঃ মুিজবুর রহমান, আল-আমীন জােম মসিজদ (^ধুমাB ^_বার), েমাবাইলঃ ০১৭৩৯-২৬৯৬৯৩৬ 

৫৯ আবদুর রহীম, আল-আমীন জােম মসিজদ (^ধুমাB ^_বার), েমাবাইলঃ ০১৭২৪-৮৯৭৩৯৭ 

৬০ ওয়াn3 িবিচBা, এিডিস এLায়ার Pাজা (১ম তলা), সাত মসিজদ েরাড, fার কাবােবর িবপরীেত, ধামনিi, ঢাকা" 

৬১ বই িবিচBা, ধানমিi, েরাড-২৭ (পুরাতন), অQেফাড3 Tুেলর পােশ" 

৬২ জুনােয়দ লাইে;রী এi েfশনারী, মধE বা7া ওভার ;ীজ" 

৬৩ আল ফুরকান লাইে;রী এi েfশনারী" ৭৭৯, মিণপুর (হাই Tুেলর কােছ), িমরপুর-২, ঢাকা, েমাবাইলঃ ০১৬৭২-৪৭৫৭৬৯ 

৬৪ বই িবিচBা, বাড়ী#৬, েরাড#৩৭, Zপায়ন েগােnন কমেPQ, cলশান এিভিনউ" 

৬৫ বই িবিচBা, বাড়ী#১৪, েরাড#১০৮, (মানারাত ইWEাঃ Tুেলর পােশ), cলশান এিভিনউ" 

৬৬ িডজায়ার ইওর লাইফ fাইল, েদাকান নং-২৫, ১ম তলা, বাংলােদশ-আরব আিমরাত ৈমBী কমেPQ, ২৩৪ কামাল আতাতুক3 এিভিনউ, বনানী 

৬৭ দE বুক ওয়াম3, টুইন িপকস কমেPQ, পুরাতন িবমানবpর, েতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫" 

৬৮ বই িবিচBা" ৫৫, শাহ মখদুম েরাড, েসVর#১২, উ6রা, ঢাকা" 

৬৯ বাড়ী#৬১, (িনচতলা), গাউসুল আজম এিভিনউ, েসVর#১৪, উ6রা, ঢাকা, 

৭০ ইসলামেক জানুন, েগাড়ান, রািন িবিnং, িখলগাঁও, েমাবাইলঃ ০১৮১৮-৫১৯৬০০ 



৭১ দাZস সালাম বই িব_য় েকl বাংলােদশ, ৬৪/১, মিণপুরী পাড়া, ফাম3েগট (ইয়াসীন ভবন), ঢাকা" েমাবাইলঃ ০১৭৯৫-৫৯৪৯১৪ 

গাজীপুরগাজীপুরগাজীপুরগাজীপুর    

০১ আন-নূর লাইে;রী" হািজরপুকুর, জাতীয় িবqিবদEালয়, গাজীপুর" েমাবাইলঃ  ০১৭৮৫২৩৪৬৬৯ 

০২ মrZল হক রিন, িট এi িট েগট, মরকুন, টsী, গাজীপুর েমাবাইলঃ ০১৯৪৯-৪৯৩৬৭১ 

ফিরদপুরফিরদপুরফিরদপুরফিরদপুর    

০১ আল-ছািম এWার�াইজ ও সেতEর সtানী পাঠাগার" েকাট3 কLাউi, ফিরদপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৪৬৬০৬৩৭৭ 

০২ সেতEর সtানী পাঠাগার, ফিরদপুর" 

মাদারীপুরমাদারীপুরমাদারীপুরমাদারীপুর    

০১ তাওহীদ ফেটাকিপ" মাদারীপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৫৮৩২৭৫১২ 

নারায়ণগrনারায়ণগrনারায়ণগrনারায়ণগr    

০১ কাজী লাইে;রী" ছনপাড়া বাজার, পাঁচZখী, নারায়ণগr" েমাবাইলঃ ০১৭৫১৮৬৮৬৬২ 

০২ ি�! েমিডেকল েMার" চাড়ারেগাপ, কািলর বাজার, নারায়ণগr" েফানঃ ০২-৭৬১৩৩৮৩ 

০৩ আহেল হাদীস মসিজদ, উ6র চাষাড়া, েমাবাইলঃ ০১৯১৪-২২৬৮২৬ 

নরিসংদীনরিসংদীনরিসংদীনরিসংদী    

০১ আইির পাবিলক লাইে;রী" রায়পুরা েপৗরসভার সামেন, রায়পুরা, নরিসংদী"  

০২ ইসলামীয়া লাইে;রী" পাঁচেদানা েমাড় জােম মসিজদ, নরিসংদী" 

০৩ ইসলািময়া লাইে;রী, েfশন েরাড, নরিসংদী 

শিরয়তপুরশিরয়তপুরশিরয়তপুরশিরয়তপুর    

০১ তালুকদার ইেলকmিনQ" শিরয়তপুর" েমাবাইলঃ ০১৭১৭১৮৭৫৯৭ 

িকেশারগrিকেশারগrিকেশারগrিকেশারগr    

  

মািনকগrমািনকগrমািনকগrমািনকগr    

  

মুি!গrমুি!গrমুি!গrমুি!গr    

০১ আিদল িবন মাহফু্জ, েমাবাইলঃ ০১৭৫৭৩৫১৮৪ 

রাজবািড়রাজবািড়রাজবািড়রাজবািড়    

  

মুি!গrমুি!গrমুি!গrমুি!গr    

  

টাsাইলটাsাইলটাsাইলটাsাইল    

০১ বাসা খানপুর জােম মসিজদ, টাsাইল" েমাবাইলঃ ০১৭৬৮৫৮৫৮১১ (ইমাম) 

েগাপালগrেগাপালগrেগাপালগrেগাপালগr    

  

 চm�াম িবভাগচm�াম িবভাগচm�াম িবভাগচm�াম িবভাগ    

চm�ামচm�ামচm�ামচm�াম    

০১ আযাদ বুক হাউস" ১৯, শাহী জােম মসিজদ মােক3ট, আpরিক'া, চm�াম" েফানঃ ০৩১-৬২৩৬০২" েমাবাইলঃ ০১৮১৭৭০৮৩০২ 



০২ ইকরা লাইে;রী" এেপােলা শিপং েসWার (২য় তলা), কািজর েদউিড়, চm�াম" 

০৩ আয়াত লাইে;রী" ১৫/৩, cলজার টাওয়ার (৩য় তলা), চকবাজার, চm�াম" েমাবাইলঃ ০১৮২৮-৩৭৬১৮৪ 

০৪ হাদীস ফাউেiশন" েমাবাইলঃ ০১৮৩৮৬৬৯৩৬৫ 

০৫ িমনা বুক হাউস" ৪৮,শাহী জােম মসিজদ মােক3ট (পূব3 েগট), ১ম তলা, আpরিক'া, চw�াম" 

০৬ বািতঘর, ে�সyাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান েরাড, চw�াম" 

০৭ আমার বইঘর, বাদশা ভবন (১ম তলা), িজইিস েমাড়, চw�াম" 

০৮ িবিচBা লাইে;রী, কাটালজং, পাঁচলাইশ থানার পূব3িদেক েমাবাইলঃ ০১৮১৮-০১৬৬২৪ 

০৯ পাঠশালা বুক েসWার, েকয়ারী ইিলিসয়াম মােক3ট, কেলজ েরাড, পEােরড কণ3ার, চকবাজার 

১০ কােরW বুক েসWার, িমিম সুপার মােক3ট, ৩য় তলা, নািসরাবাদ, চw�াম" 

১১ পিরচয় লাইে;রী, উ6র হািলশহর, আিট3লারী েসWার, মুশিফক Tুল েরাড, হািলশহর, চw�াম 

১২ ইসলািমক লাইে;রী (^ধুমাB নারীেদর জনE), কEারী এিলসাইম, েদাকান নং-২৪৬, চকবাজার, চw�াম 

কুিম'াকুিম'াকুিম'াকুিম'া    

০১ আল তােয়বা ইসলামী লাইে;রী" েকাতয়ালী মেডল থানা েরাড, রাজগr, কুিম'া" েমাবাইলঃ ০১৮১২৭৭৮৮৮৮ 

০২ তাওহীদ পাঠাগার" কুিম'া" েমাবাইলঃ ০১৭২৭৩৭৫৭২৪ 

০৩ মাMারপাড়া আহেল-হাদীস মসিজদ-মা{াসা কমেPQ ও লাইে;রী" শাসনগাছা, কািpরপাড়, কুিম'া" েমাবাইলঃ ০১৮৩৩২৩৯৮৮০ 

েফনীেফনীেফনীেফনী    

০১ �ীণ লাইে;রী এi েMশনারী" শাইন একােডমী েরাড, রামপুর, েফনী" েমাবাইলঃ ০১৮৫৯৪৪৮৬৭৩ 

কQবাজারকQবাজারকQবাজারকQবাজার    

০১ কQবাজার সদর, কQবাজার" েমাবাইলঃ ০১১৯৯৪৯৬৪৬৯ 

লaীপুরলaীপুরলaীপুরলaীপুর    

০১ ইসলামী পাঠাগার" লaীপুর সদর, উপেজলা পিরষেদর িবপরীেত, বাগবািড়, লaীপুর" েমাবাইলঃ ০১৮২১৮৪৯৪৯৪ 

েনায়াখালীেনায়াখালীেনায়াখালীেনায়াখালী    

০১ আল বািয়Eনাহ লাইে;রী" মাইজিদ, েনায়াখালী"  

০২ িপস লাইে;রী" মাইজিদ, েনায়াখালী" েমাবাইলঃ ০১৭১৮৪৬৩৪৭২ 

০৩ আিরফুল ইসলাম, েমাবাইলঃ ০১৮৪০-২২০৪৭৬ 

;া|নবািড়য়া;া|নবািড়য়া;া|নবািড়য়া;া|নবািড়য়া    

০১ তাওহীদ ফাউেiশন" কসবা, পুরাতন মাছ বাজার সংলs, ;া|নবািড়য়া" েমাবাইলঃ ০১৮১৪৭৩৭৪৮৭ 

চাঁদপুরচাঁদপুরচাঁদপুরচাঁদপুর    

০১ িবশ নদী, িজিট েরাড, চাঁদপুর সদর থানা, চাঁদপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৮৫৫১৯৪৫৩ 

খাগড়াছিড়খাগড়াছিড়খাগড়াছিড়খাগড়াছিড়    

  

রাsামািটরাsামািটরাsামািটরাsামািট    

  

বাpরবনবাpরবনবাpরবনবাpরবন    

  

খখখখুুুুললললননননাাাা    িিিিববববভভভভাাাাগগগগ    



খুলনাখুলনাখুলনাখুলনা    

০১ লাকী েMার" শ} মােক3ট, হাদীস পাক3, খুলনা" েমাবাইলঃ ০১৭১২০৫১০০৫ 

০২ আল-মাহাদ আস সালাফী" েকশবপুর আহেল হাদীস মসিজদ, খুলনা" 

০৩ খুলনা িসিট আহেল হাদীস মসিজদ, খুলনা" 

০৪ ইসলািমক ইডুেকশন েসWার, ০৬ পুরাতন যেশার েরাড, েখলাধূলা মােক3ট, ডাকবাংলা, খুলনা" েমাবাইলঃ ০১৭১৭-৫৮৪৩৪৪ 

০৫ �াইম বুক কণ3ার, েমাড়ল Pাজা, েগা'ামারী, খুলনা" েমাবাইলঃ ০১৫৩৫-১৬০০১৭ 

যেশারযেশারযেশারযেশার    

০১ েহলাল বুক িডেপা, দড়াটানা ;ীজ, যেশার" েফানঃ ০৪২১-৬৭২৪৯, েমাবাইলঃ ০১৬৭৮১৫০৯৮১ 

০২ মিনহার, যেশার" েমাবাইলঃ ০১৭৫৪৬০৩৫৮২ 

০৩ েবনােপাল, যেশার" েমাবাইলঃ ০১৭৩২৩২৬১৫০ 

িঝনাইদহিঝনাইদহিঝনাইদহিঝনাইদহ    

০১ আস-সু[াহ পাবিলেকশ!" জামান সুপার মােক3ট (৩য় তলা), িব িব েরাড (েপাM অিফেসর েমাড়), িঝনাইদহ-৭৩০০" েমাবাইলঃ ০১৭১১১৫২৯৫৪ 

০২ আল-ফাZক একােডমী" েধাপাঘাটা, েগািবpপুর, িঝনাইদাহ-৭৩০০"  

০৩ েনামান, েমাবাইলঃ ০১৭৭৪৬৩৩৬০৬ 

বােগরহাটবােগরহাটবােগরহাটবােগরহাট    

০১ আশরাফ েহােসন, েমাবাইলঃ ০১৯১৬৮৩৬৭১ 

০২ Z8ল আিমন, েমাবাইলঃ ০১১৯৩০৬২২৪৩ 

চুয়াডাsাচুয়াডাsাচুয়াডাsাচুয়াডাsা    

০১ িবqাস েমিডেকল হল, িনলমিণগr বাজার, চুয়াডাsা" েমাবাইলঃ ০১৭১২-৯৫২৯৭০ 

কুিMয়াকুিMয়াকুিMয়াকুিMয়া    

০১ সুজন, েমাবাইলঃ ০১৯১০৯৩১৮৩৩ 

েমেহরপুরেমেহরপুরেমেহরপুরেমেহরপুর    

০১ বািড় নং-৫, বড় বাজার, কাথুিল েরাড-১, েমেহরপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৫৬৬২৭০৩১ 

নড়াইলনড়াইলনড়াইলনড়াইল    

  

মাcরামাcরামাcরামাcরা    

     

সাসাসাসাতaীরাতaীরাতaীরাতaীরা    

০১ কামাল নগর জােম মসিজদ, সাতaীরা" েমাবাইলঃ ০১৯২১৭১৯০৭১ (ইমাম) 

রাজশাহী িবভাগরাজশাহী িবভাগরাজশাহী িবভাগরাজশাহী িবভাগ    

রাজশাহীরাজশাহীরাজশাহীরাজশাহী    

০১ ওয়ািহদীয়া ইসলামীয়া লাইে;রী" রানীবাজার, মসিজদ মােক3ট, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৭৩৩০২৭৩৫১ 

০২ মািসক আত-তাহরীক অিফস" নওদাপাড়া, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭২৬৯৯৫৬৩৯ 

০৩ আল ইসলাহ �কাশনী" মিহশালবাড়ী, েগাদাগাড়ী, রাজশাহী"  

০৪ হাদীস ফাউেiশন লাইে;রী" কাজলা, মিতহার, রাজশাহী-৬২০৪"  

০৫ তাযিকয়াহ ইসলামীক েসWার-১" িশেরাইল বড় মসিজদ িমশন, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৯৬০৮০৫০২২ 



০৬ তাযিকয়াহ ইসলামীক েসWার-২" Tুল মােক3ট, কাটাখালী, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৯১২-০০৫১২১ 

০৭ আছ-িছরাত �কাশনী" নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭৭৩৬৮৬৬৭১ 

০৮ ইসলামীয়া লাইে;রী" বােনqর কেলজ সমিজদ (িসঁিড়র িনেচ), রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭৩৯১০৩৫৫৪ 

০৯ দাZশা ইসলামী পাঠাগার" দাZশা বাজার, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭২৭০৫৭৪৭৭ 

১০ যুবসংঘ লাইে;রী" হাটগােsাপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী" েমাবাইলঃ ০১৭৪০৩৮৩৯০৪ 

১১ হাZন লাইে;রী" ৩৩ নং মুiুমালা মাদরাসা মােক3ট, তােনার, রাজশাহী"  

১২ িবসিম'াহ লাইে;রী, সমবায় সুপার মােক3ট, সােহব বাজার, রাজশাহী" 

বcড়াবcড়াবcড়াবcড়া    

০১ আটমূল সালািফয়া মাদরাসা" িশবগr, বcড়া" েমাবাইলঃ ০১৭২৮৪০৪৯৭৬ 

০২ হািমিদয়া লাইে;রী" েরলেগট, ছাতাপিw, বcড়া" েমাবাইলঃ ০১৭১১২৩৫২৫৮ 

নওগাঁনওগাঁনওগাঁনওগাঁ    

০১ আবদু'াহ লাইে;রী" িদিঘরহাট, সাপাহার, নওগাঁ" েমাবাইলঃ ০১৭৪৮৯২২৭৯৬ 

০২ হাসনাহ লাইে;রী" সাং ও েপা: িনতপুর, েপারশা, নওগাঁ"  

পাবনাপাবনাপাবনাপাবনা    

০১ Zপালী কনেফকশনারী" বীনাবানী হেলর পােশ, পাবনা" েমাবাইলঃ ০১৭১৪২৩১৩৬২ 

০২ েরেনসাঁ পাঠাগার" েমাবাইলঃ ০১৭১৪৪২৫১৭২ 

০৩ আল েহরা লাইে;রী, পাবনা" েমাবাইলঃ ০১৭৬১৭০৬৯৪১ (ইমাম) 

চাপাইঁনবাবগrচাপাইঁনবাবগrচাপাইঁনবাবগrচাপাইঁনবাবগr    

০১ আদশ3 বই িবতান" চাপাঁইনবাবগr" েমাবাইলঃ ০১৭২৪৪৬৩৭১৩ 

০২ এম.এ.েক বইঘর" সাং ও েপা: আেXলপুর, থানা: েগাম9াপুর, চাপাঁইনবাবগr"  

০৩ আনp বুক fল, চাপাঁইনবাবগr" েমাবাইলঃ ০১৭১২৫৩৮৮৩৮ 

০৪ চরবাগডাsা ইসলামীয়া পাঠাগার, চাপাইনবাবগr 

নােটারনােটারনােটারনােটার    

০১ ^কুল পিw আহেল হাদীস জােম মসিজদ, নােটার" েমাবাইলঃ ০১৭১২৪০৬৮২৬ (ইমাম) 

০২ সালাফী িরসাস3 ফাউেiশন" ধারাবািরষা cZদাসপুর, নােটার" েমাবাইলঃ ০১৯১২০০৫১২১ 

িসরািসরািসরািসরাজগrজগrজগrজগr    

০১ হােফজ মুতাহার, েমাবাইলঃ ০১৭৬৩১৭৩০১১ 

জয়পুরহাটজয়পুরহাটজয়পুরহাটজয়পুরহাট    

  

রংপুর িবভাগরংপুর িবভাগরংপুর িবভাগরংপুর িবভাগ    

রংপুররংপুররংপুররংপুর    

০১ আস িসরাত লাইে;রী" সালািফয়া মা{াসা সংলs, হাজী েলন, েস�াল েরাড, রংপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৪০৪৯০১৯৯ 

০২ েমাঃ কামাল, েমাবাইলঃ ০১৫১৫-৬২৬০৯৮ 

িদনাজপুরিদনাজপুরিদনাজপুরিদনাজপুর    

০১ ইয়াহ সু[াহ কমেPQ" িহরাগার, রামনগর, িদনাজপুর" েমাবাইলঃ ০১৭১৯৫১১৯০১ 

০২ পৃিথবী বুক fল" েfশন েরাড (েরলওেয় েfশেনর িবপরীেত), িদনাজপুর"  



০৩ মাদীনা লাইে;রী" রাণীবpর, িচিররবpর, িদনাজপুর" েমাবাইলঃ ০১৭২৩৮৯০৯১২ 

০৪ সেরাবর লাইে;রী" মডাণ3 েমাড় (েপেmাল পাL সংল�), িদনাজপুর" েমাবাইলঃ ০১৭১৭০১৭৬৪৫ 

কুিড়�ামকুিড়�ামকুিড়�ামকুিড়�াম    

  

গাইবাtাগাইবাtাগাইবাtাগাইবাtা    

০১ িমতালী লাইে;রী এi েfশনারী" মিহমাগr বাজার, েগািবpগr, গাইবাtা"  

০২ রামচlপুর রহমািনয়া মাদরাসা" গাইবাtা সদর, গাইবাtা" েমাবাইলঃ ০১৭২৫৬৩৮৬০৮ 

০৩ সালািফয়া লাইে;রী" জুমার বািড়, সাঘাটা, গাইবাtা" েমাবাইলঃ ০১৭৩৯০১৪১০৯ 

০৪ ইসলামীয়া লাইে;রী" েবানারপাড়া, সাঘাটা, গাইবাtা" েমাবাইলঃ ০১৭২৫৬৩৮৬০৮ 

নীলফামারীনীলফামারীনীলফামারীনীলফামারী    

০১ ইসলামীয়া বুক হাউস" ৈসয়দপুর, নীলফামারী" েমাবাইলঃ ০১৭১২১৯৮৯২২ 

প�গড়প�গড়প�গড়প�গড়    

০১ আবু বকর, েমাবাইলঃ ০১৭৩৮৩৮৫৮৯৪ 

ঠাকুরগাওঁঠাকুরগাওঁঠাকুরগাওঁঠাকুরগাওঁ    

০১ মাদরাসাতুল 8দা আল ইসলামীয়া আস সালািফয়া" আবদু'াহপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও" েমাবাইলঃ ০১৭২৮৩৭৮২০৯ 

০২ েকlীয় আহেল হাদীস মসিজদ" তাঁতীপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও" েমাবাইলঃ ০১৭১৭০০৪১১৬ (ইমাম) 

০৩ আল-ফুরকান লাইে;রী" বনগাঁও, হিরপুর, ঠাকুরগাঁও" েমাবাইলঃ ০১৭৩৩৬৬৬৯৩৪ 

লালমিনরহাটলালমিনরহাটলালমিনরহাটলালমিনরহাট    

০১ সুমন, েমাবাইলঃ ০১৯৩৬৩১৯১৭৭ 

বিরশাল িবভাগবিরশাল িবভাগবিরশাল িবভাগবিরশাল িবভাগ    

বিরশালবিরশালবিরশালবিরশাল    

০১ ইসলামীয়া লাইে;রী, েক.িব েহমােয়ত উ?ীন েরাড (িবিবর পুকুেরর উ6ের), েমাবাইলঃ ০১৭১১-২৬৪৯৬৩, ০১৭৩১-৯৮৭৯৭৩ 

বরcনাবরcনাবরcনাবরcনা    

  

েভালােভালােভালােভালা    

  

ঝালকািঠঝালকািঠঝালকািঠঝালকািঠ    

  

পটুয়াখালীপটুয়াখালীপটুয়াখালীপটুয়াখালী    

  

িপেরাজপুরিপেরাজপুরিপেরাজপুরিপেরাজপুর    

০১ তাকওয়া লাইে;রী, পুরাতন েপৗরসভা েরাড, িপেরাজপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৫১০৯৭৩১০ 

 িসেলট িবভাগিসেলট িবভাগিসেলট িবভাগিসেলট িবভাগ    

িসেলটিসেলটিসেলটিসেলট    

০১ আন নূর লাইে;রী" েগায়ালাবাজার (করণসী েরােডর িবপরীেত) েচৗধুরী মােক3ট, ওসমানীনগর, িসেলট" েমাবাইলঃ ০১৮৪৫৩৪৯৬৯৭ 



০২ ই.িস.এস লাইে;রী" কুদরতউ'াহ মােক3ট, ৩য় তলা, বpর বাজার, িসেলট"  

০৩ আল-কাইয়ুম মসিজদ এi ইসলািমক েসWার" পি]ম বেটqর বাজার, জালালাবাদ েসনািনবাস, িসেলট" েমাবাইলঃ ০১৭১১৮৬২২৮১ 

০৪ কুরআন সু[াহ িরসাস3 েসWার" রাজা মEানশন, ২য় তলা, িজpাবাজার, িসেলট" েমাবাইলঃ ০১৭৪৩৯৪২৭৪৫ 

০৫ সােলহ বুক fল" কুদরতউ'াহ মােক3ট, ২য় তলা, বpর বাজার, িসেলট"  

০৬ আল-আমীন লাইে;রী, ২/৩ হাজী কুদরতউ'াহ মােক3ট, ১ম তলা, বpর বাজার, িসেলট" 

হিবগrহিবগrহিবগrহিবগr    

০১ মসিজদ আত তাওহীদ এi ইসলামীক েসWার" গtEা সালামতপুর েরাড, নবীগr বাজার, হবীগr" েমাবাইলঃ ০১৭১৫২৭৩৩৭৫ 

েমৗলভীেমৗলভীেমৗলভীেমৗলভীবাজারবাজারবাজারবাজার    

০১ দাZস সালাম লাইে;রী" ইয়াকুব উ'াহ মসিজদ, ২য় তলা, কুসুমবাগ, (এস আর Pাজার িবপরীেত) েমৗলভীবাজার"  

সুনামগrসুনামগrসুনামগrসুনামগr    

  

ময়মনিসংহ িবভাগময়মনিসংহ িবভাগময়মনিসংহ িবভাগময়মনিসংহ িবভাগ    

ময়মনিসংহময়মনিসংহময়মনিসংহময়মনিসংহ    

০১ ময়মনিসংহ আহেল হাদীস জােম মসিজদ, েগালপুকুর পাড়, ময়মনিসংহ" েমাবাইলঃ ০১৯৪৮৫৭০৮৫৪ 

০২ িপস মািOিমিডয়া, চর পাড়া েমাড়, িনউ পাঁচতারা েহােটেলর পােশর গিল, ময়মনিসংহ সদর" েমাবাইলঃ ০১৯১৪-৯৮৭০৮৭ 

জামালপুরজামালপুরজামালপুরজামালপুর    

০১ আহেল হাদীস জােম মসিজদ, মািঝ পাড়া, ইকবালপুর, জামালপুর" েমাবাইলঃ ০১৭১০৩৪০২৩৮ 

০২ বািলজুিড় েকlীয় আহেল হাদীস জােম মসিজদ, মাদারগr, জামালপুর" েমাবাইলঃ ০১৭২০৩৯১৪০২ 

০৩ শাইখ শিফকুল ইসলাম, মাহমুদপুর, েমলাpহ, েগািবpগr, জামালপুর" েমাবাইলঃ ০১৭৩৪৫০১১১৪ 

েনBেকােনBেকােনBেকােনBেকানানানানা    

  

েশরপুরেশরপুরেশরপুরেশরপুর    

  

েদেশর বাইের বই পাওয়ার িঠকানা:েদেশর বাইের বই পাওয়ার িঠকানা:েদেশর বাইের বই পাওয়ার িঠকানা:েদেশর বাইের বই পাওয়ার িঠকানা:    
ভারতভারতভারতভারত    

০১ এ. হািসব পু9কালয়, বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ, পি]মবs, ভারত" েফান: ০০৯১-৯৭৩৩০২৪৬২৫ 

০২ হােতম বুক িডেপা, বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ" েফান: ৮৯৭২০৬৮৬৮৯, ৭৭৯৭৮৭২৯২১ 

০৩ আrুমান বালাcল েমাবীন, েরাsাইপুর জােম মসিজদ, েপা: েরাsাইপুর, ভায়া-সাঁইিথয়া, েজলা- বীরভূম, পি]মবs, ভারত" 

০৪ িপস লাইে;রী ও দাওয়াহ েসWার, বারািসজা, সাঁইিথয়া, পি]মবs, ভারত" েমাবাইলঃ +91 72780 16549 

িসsাপুরিসsাপুরিসsাপুরিসsাপুর    

০১ িজেরা Pাস, েযাগােযাগঃ +6583449276, +6583538052 রেয়ল েরাড, শাহী িবিরয়ানীর িবপরীেত, িসsাপুর" 

 

অনলাইেন বই েকনার অনলাইেন বই েকনার অনলাইেন বই েকনার অনলাইেন বই েকনার িঠকানাঃিঠকানাঃিঠকানাঃিঠকানাঃ    

• www.islamicalo.com 
• http://www.muslimbd.com/ 
• https://web.facebook.com/BDShopper/ 
• https://web.facebook.com/taqwabooks/  
• http://www.seanpublication.com/ 
• http://www.wafilife.com/product-category/books/ 
• https://web.facebook.com/ayaat.bookstore.ctg.bd/?fref=nf 



• https://www.rokomari.com 
• http://www.amaderboi.com/ 
• http://www.kitabghor.com/  
• www.oiep.net  

 

সং�হ ও সLাদনাঃ শাহাদাত 8সাইন ও েমাঃ েমাশিফকুর রহমান"  

েযাগােযাগঃ ০১৭৩৪৬৭২৯৬৮, ০১৭১১৮২৯৪৯৬" 

(নতুন েকান লাইে;রী, বুক Mল, বা িব_য়েকেlর সtান জানােল এই তািলকায় সংেযাজন করা হেব ইনশা-আ'াহ) 


