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VCE Bengali  
Units 1 and 2: 2021–2023;  

Units 3 and 4: 2022–2024 

Resources 
Courses must be developed within the framework of the study design: the areas of study, outcome 

statements, and key knowledge and skills.  

Some of the print resources listed in this section may be out of print. They have been included because  

they may still be available from libraries, bookshops and private collections.  

At the time of publication, the URLs (website addresses) cited were checked for accuracy and 

appropriateness of content. However, due to the transient nature of material placed on the web,  their 

continuing accuracy cannot be verified. Teachers are strongly advised to prepare their own indexes of  

sites that are suitable and applicable to the courses they teach, and to check these addresses prior to 

allowing student access. 

Books 

Dictionaries 

Bangla Academy Bangla–English Dictionary 2015 (Editors Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman, 

Jahangir Tareque), Bangla Academy, Dhaka. 

Bangla Academy English–Bangla Dictionary 2015 (2nd edn) (Editor Zillur Rahman Siddiqui), Bangla 

Academy, Dhaka. 

Razzak, KAB & Ereshad Md 2016, Titas Oxford Advanced Dictionary English to Bengali to English, Titus 

Prokashani, Dhaka. 

English and Bengali online dictionary and grammar 

english-bangla.com/ 

Grammar 

ছ োটদের ব্যোকরণ বব্বিত্রো ও বিবম িবি (8র্ ি ছেণী), ড. িবিকুল ইিলোম, বিম িল িরকোর, ছমো. ছেোদলোয়োর ছ োিোইি, বিশু 

ভুব্ি 1st published 2017, Shishu Bhubon, Dhaka. 

িরল ব্োাংলো ব্যোকরণ ও বিবম িবি (৭ম ও ৮ম ছেণী), বিশু ভুব্ি, ড. িো জো োি মবির 2018 (13th edn) Shishu Bhubon, 

Dhaka. 

িিুি ব্োাংলো ব্যোকরণ ও বিবম িবি (৯ম ও ১০ম ছেণী), ব্ণ িেীপ, ড. িো জো োি মবির 2018 (12th edn) Barnodeep, 

Dhaka. 
  

https://www.vcaa.vic.edu.au/Footer/Pages/Copyright.aspx
http://www.english-bangla.com/
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Organisations 
Victorian Bangladeshi Community Foundation (VBCF) 

Australia Bangladesh Association (ABA)  

Webpage: abav.org.au/ 

Bangla Academy International (Australia) 

Webpage: banglaacademy.com/ 

(Also, similar associations in other states of Australia) 

Theme: The individual 

Topic: Personal identity 

Books 

িকিীকোাঁর্োর মোঠ, জিীমউদ্দীি, পলোি প্রকোিবি, ১৯৯০ 

লোল িোলু, সিয়ে ওয়োবলউল্লো , অ্যোডি ি পোব্বলদকিি, ২০১২ 

বমবির আবল িমগ্র,  ুমোয়ি আ দমে, অ্িিযো, ২০০৯ 

ব মু িমগ্র,  ুমোয়ি আ দমে, অ্িিযো, ২০০৬ 

অ্িমোপ্ত আত্মকোব িী, ছিখ মজজব্ুর র মোি, বে ইউবিভোবি িটট ছপ্রি বলবমদটড, ২০১২ 

Poems 

িজিিো, কোজী িজরুল ইিলোম, বড এম লোইদেবর, ভোরি, ১৯২৫  

Films 

আমোর ব্নু্ধ রোদিে, ২০১১, ছমোরদিেুল ইিলোম 

বিল্পী, িোবি িজররুল ইিলোম, ১৯৯৫  

লোলি, িোিবভর মুকোদেল, ২০০৪ 

Television 

অ্দয়োময়, ১৯৯০,  ুমোয়ূি আ দমে  

মোটট ও মোিুি, িোইখ বিরোজ, ১৯৮০ 

Radio 

বব্বব্বি ব্োাংলো ছরবডও  

  

https://www.vcaa.vic.edu.au/
http://abav.org.au/
https://www.banglaacademy.com/
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Theme: The individual 

Topic: Relationships 

Books 

পদর্র পোাঁিোলী, বব্ভূবিভূিণ ব্দ্যোপোধ্যোয়, রঞ্জি প্রকোিিোলয়, ১৯২৯;  

বিিোি একটট িেীর িোম, অ্দ্বৈি মল্লব্ম িণ, ছিোভো প্রকোি, ২০১৬ 

রোজকিযোর আবিক, আ দমে িরীফ শুভ, প্রকোি পোব্বলদকিন্স, ঢোকো, ২০১৯ (পষৃ্ঠো ৩৩ – ৩৮, ৫০ – ৫৭, ৮৩ – ৯৬) 

Poems 

কব্র, জিীমউদ্দীি, ১৯২৫, কদল্লোল পজত্রকো  

ময়িোমবির ির, ব্দ্ আলী বময়ো, ১৯৩০;  

ছিরো বকদিোর কবব্িো, রব্ীন্দ্রিোর্ ঠোকুর, বব্শ্বিোব িয ছকন্দ্র, ২০১৫ 

Films 

আবখ ও িোর ব্নু্ধরো, ছমোরদিেুল ইিলোম, ২০১৭ 

িযমোল  োয়ো,  ুমোয়ি আ দমে, ২০০৫ 

Television 

িাংিপ্তক, আব্দলু্লো  আল মোমুি, ১৯৮৮ 

Radio 

ব্োাংলোদেি ছব্িোর 100.0 FM,  

ব্োাংলোদেি ছব্িোর AM 

Journals and periodicals 

Bangla Newspapers  

w3newspapers.com/bangladesh/ 

Sananda Magazine  

https://www.sananda.in/#/ 

  

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.w3newspapers.com/bangladesh/
https://www.sananda.in/#/
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Theme: The individual 

Topic: Education and aspirations 

Books 

িকুন্তলো, ঈশ্বরিন্দ্র বব্েযোিোগর, িোব িযমোলো, ২০১৪; 

ছেমি কদর ভোল  োত্র  ওয়ো েোয়, অ্ধ্যোপক কবফল উজদ্দি আ দমে, বপ্রয় ব্ুক ছিন্টোর  

পরোধ্ীিিো, ইমেোেুল  ক বমলি, অ্িযপ্রকোি, ২০০৭  

রোজব্্ীর জব্োিব্্ী, কোজী িজরুল ইিলোম, ১৯২৩, ধ্ুমদকিু  

Poems 

ব্িলিো ছিি, জীব্িোি্ েোি, ১৯৪২ 

Films 

ভ্রোবন্তবব্লোি, মোিু ছিি, ১৯৬৩,  

Television 

Bangladesh Television 

btv.gov.bd/ 

Channeli 

jagobd.com/channeli  

Radio 

Bangladesh Radio 

radio.net.bd/ 

Websites 

Bangla Academy Bangladesh 

banglaacademy.org.bd/english/ 

Virtual Bangladesh 

virtualbangladesh.com/ 

Bangla Poetry  

bangla-kobita.com/ 

Journals and periodicals 

Asiatic Society of Bangladesh Journals  

asiaticsociety.org.bd/journals.html 

List of Bangladeshi magazines and journals  

w3newspapers.com/bangladesh/magazines/ 

https://www.vcaa.vic.edu.au/
http://www.btv.gov.bd/
http://www.jagobd.com/channeli
https://radio.net.bd/
https://banglaacademy.org.bd/english/
https://www.virtualbangladesh.com/
https://www.bangla-kobita.com/
https://www.asiaticsociety.org.bd/journals.html
https://www.w3newspapers.com/bangladesh/magazines/
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Theme: The Bengali-speaking communities  

Topic: History and culture 

Books 

একোত্তদরর বেিগুবল, জো োিোরো ঈমোম, ১৯৮৬, িন্ধোিী প্রকোিক 

একোত্তদরর বিটঠ, িোলোউজদ্দি আ দমে িম্পোবেি, ২০০৯, প্রর্মো প্রকোিি 

আবম ব্ীরোঙ্গিো ব্লব , িীবলমো ইেো ীম, ১৯৯৮, জোগৃবি প্রকোিিী 

কারাগাররর ররাজ নামচা, রেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৭, বাাংলা একারেমম, ঢাকা 

আদরক ফোলগুণ, জব র রোয় োি, ১৯৬৯, অ্িুপম প্রকোিিী  

আমোদের ছলোকবিল্প, কোমরুল  োিোি, (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাং:৩৮-৪৫) 

ব্োাংলো িব্ব্ি ি, িোমিুজ্জোমোি খোি (প্রব্ন্ধ), (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাং: ৬৭-৭৩) 

িদভরো,  োিিোি আব্েুল  োই, ১৯৯৫, িোব িয প্রকোিিী 

ব্োাংলোদেদির উৎিব্, মুিিোবির মোমুি, ১৯৯৪, বাাংলা একারেমম, ঢাকা 

Poems 

ছিি ছেদি ব্োবি বফরদব্ো, কোকলী ছিৌধ্ুরী, ২০২০, পষৃ্টো িাং ৩৩, মূধ্ িণয প্রকোিক 

স্বোধ্ীিিো, এ িব্দটট কীভোদব্ আমোদের  দলো, বিম িদল্ ুগুণ (িব্ম ছেবণর ব্োাংলো িোব িয পোঠ, পষৃ্টো িাং ২৯৫) 

টঠকোিো বিরন্তর, িরীফ আির-িোদব্র, ২০১৯, পষৃ্টো িাং ৩৭, অ্িিযো প্রকোিিী 

Films 

ওরো এগোদরো জি, িোিী িজরুল ইিলোম, ১৯৭২ 

মুজির গোি, িোদরক মোিুে ও কযোর্োবরি মোিুে, ১৯৯৫ 

ছগবরলো, িোবিরউজদ্দি ইউিুফ, ২০১১ 

Television 

একোত্তদরর বব্চু্ছব্োব িী, ছমোিিোক আ দমে, ছটবলবফল্ম, ২০১৮ 

Radio 

বব্বব্বি ছরবডওঃ িবিব্োর- ছখলোধ্ূলো, রবব্ব্োর –ইবি োি, শুক্রব্োর- গোি ও িুর  

BBC Bengali Radio 

bbc.com/bengali/radio  

Journals and periodicals 

কোবল ও কলম, ছমগোডুবর, ৫৭/এ, ছরোড ১৫এ, ধ্োিমজি, ঢোকো-১২০৯, ব্োাংলোদেি 

  

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.bbc.com/bengali/radio
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Theme: The Bengali-speaking communities 

Topic: Lifestyle 

Books 

ছেদি বব্দেদি, সিয়ে মুজিব্ো আলী, ১৯৪৮, বব্শ্ব িোব িয ছকন্দ্র  

ভব্ঘুদর ও অ্িযোিয, সিয়ে মুজিব্ো আলী, ২০০৪, িরটুদডন্ট ওদয়জ প্রকোিিী 

িুবম এখি ব্ি  দচ্ছো, আদিোয়োরো সিয়ে  ক, ২০১৮, িোব িয প্রকোি 

মাংডুর পদর্, বব্প্রেোি ব্িুয়ো (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাং: ৬০-৬৬) 

ছিই িময়, িুিীল গদঙ্গোপোধ্যোয়, ১৯৮২, অ্িিযো প্রকোিিী, ছকোলকোিো 

Poems 

মোিুি, কোজী িজরুল ইিলোম (িব্ম ছেবণর ব্োাংলো িোব িয পোঠ, পষৃ্টো িাং ২৩০) 

ছেি, িোমিুর রো মোি  

Films 

ব্োঘ ব্ো োেুর, ব্ুদ্ধ ছেব্ েোি গুপ্ত, ১৯৮৯  

জোদগো, বখজজর  োয়োি খোি, ২০১০ 

বেপু িোম্বোর ২, ছমোরদিেুল ইিলোম, ১৯৯৬  

Television 

এিটটবভ ব্োাংলোদেি লোইভ বিম  

NTV Bangladesh live Stream  

ntvbd.com/livetv 

Radio 

এিবব্এি ব্োাংলো- িবিব্োর-৬:০০ বপএম -৭:০০ বপএম, ছিোমব্োর- ৬:০০ বপ এম -৭:০০ বপ এম 

SBS Bangla podcast 

sbs.com.au/language/english/podcast/sbs-bangla 

Websites 

Pavilion  

pavilion.com.bd 

Canvas magazine  

canvasmagazine.com.bd 

Bangladesher Khela  

bangladesherkhela.com 

 

 

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.rokomari.com/book/author/6956
https://www.rokomari.com/book/publisher/29
https://www.ntvbd.com/livetv
sbs.com.au/language/english/podcast/sbs-bangla
https://www.pavilion.com.bd/
https://www.canvasmagazine.com.bd/
https://www.bangladesherkhela.com/
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Journals and periodicals 

কযোিভোি, ১১ বমল্ক বভটো িিক, ঢোকো- ১২১৬, ব্োাংলোদেি  

Theme: The Bengali-speaking communities  

Topic: Arts and entertainment 

Books 

ব্োাংলো ভোিোর জন্মকর্ো,  ুমোয়ুি আজোে, (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাং: ৭৪-৭৮) 

কোকিোিুয়ো, ছিবলিো ছ োদিি, ২০০৭, িোব িয বব্লোি 

আবম িপু, ছমো োেে জোফর ইকব্োল, ২০০৫, পোল ি প্রকোিিী 

বিল্পকলো ছেদি ছেদি, ব্ুলব্ি ওিমোি, ২০০২, অ্ব্ির প্রকোিিী 

ব্োাংলোদেদির ছ োটদের  োবির গল্প, আমীরুল ইিলোম ও আ মে মোে োর, ১৯৮৯, 

বব্শ্ব িোব িয ছকন্দ্র, ঢোকো 

বব্িয় িলজিত্র, িিযজজৎ রোয়, ১৯৭৬, আি  ্প্রকোিিী, ছকোলকোিো  

আবম এব্াং িলজিত্র, মিৃোল ছিি, ১৯৭২ ছব্ঙ্গল প্রকোিিী, ছকোলকোিো 

Poems 

একুদির গোি, আব্েুল গোফফোর ছিৌধ্ুরী, (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাং: ১৩৩-১৩৪) 

প্রোণ, রব্ীন্দ্রিোর্ ঠোকুর (িব্ম ছেবণর ব্োাংলো িোব িয পোঠ, পষৃ্টো: ২০৫) 

Films 

মদির মোিুি, ছগৌিম ছঘোি, ২০১০ 

ছগোলোপী এখি বব্দলদি, আমজোে ছ োদিি, ২০১০ 

লোলি, িোিবভর ছমোকোদেল, ২০০৪ 

পদ্মো িেীর মোজি, ছগৌিম ছঘোি, ১৯৯৩  

লোল েিজো, ব্ুদ্ধদেব্ েোিগুপ্ত, ১৯৯৭ 

Television 

ব্োাংলোদেি ছটবলবভিি 

Radio 

ছব্িোর ব্োাংলো 

Betar Bangla Radio 

betarbangla1503.net 

ছরবডও ফুবিি 

Radio Foorti Online 

radio.net.bd/foorti/ 

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.betarbangla1503.net/
https://radio.net.bd/foorti/
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ছরবডও গুি 

Radio Goongoon 

radiogoongoon.com/ 

ছরবডও একোত্তর 

Radio Ekattor 

ekattor.fm/ 

Websites 

বমউজজক 

Bangla music download 

music.com.bd 

বিল্প ও বিল্পী 

Shilpa O Shilpi 

shilpaoshilpi.com 

Journals and periodicals 

মোবিক উত্তরোবধ্কোর, পজত্রকো বব্ভোগ, বাাংলা একারেমম, ঢাকা 

বব্দিোেি িোরোদব্লো: 

Theme: The changing world 

Topic: Social issues 

Books 

অ্ন্তঃপুদরর আত্মকর্ো, বিত্রো ছেব্, ১৯৮৪, আি্ পোব্বলিোি ি, কলকোিো 

উদিো খই, বব্মল কর, ১৯৯২, ১ম ও ২য় খি, আি্ পোব্বলিোি ি, কলকোিো 

েখি ছ োট ব লোম, িিযজজৎ রোয়, ১৯৯২, আি্ পোব্বলিোি ি, কলকোিো  

অ্দিবলয়োর উপকর্ো, রূপোন্তর: অ্িীলো পোরভীি, ২০২০, প্রকোিক: ইকবরবমকবর,  

বব্শ্বদিরো ২৫ বব্জ্ঞোিী, িুমি ইিলোম, ২০১৫, প্রকোিক ছমোঃমবিরুজ্জোমোি, ম োকোল  

িোমোজজক িমিযো, পোরভীি িুলিোিো, ছমোঃ  ুমোয়ূি কব্ীর, ছিখ ছমো োেে আব্ু িোমীম, ২০২০ প্রকোিিী ছলখোপিো 

ব্োাংলোদেদির িমোজিত্ত্ব, এ ছক এম িো িোওয়োজ, ছমো: আেিোি আবরফ িোবলম, ছমোঃ আদিোয়োর ছ োদিি ছিৌধ্ুরী, সিয়ে 

মু োেে িোজ্জোে কব্ীর, এিএমএি কব্ীর, মু োেে বরদেোয়োি ছমোস্তফো, ২০১৬ প্রিীক প্রকোিিো িাংস্থো 

িুখী মোিুি: মমিোজউদ্দীি আ দমে ((ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাংখযো: ৪৬-৫৩) 

লোলিোলু, সিয়ে ওয়োলীউল্লো , ১৯৪৮, কমদরড পোব্বলিোি ি, ঢোকো  

Poems 

পোদ  ছলোদক বক ু ব্দল, কোবমিী রোয় (ব্োাংলো বমবডয়োম অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িযকবণকো, পষৃ্টো িাংখযো: ৯৫-৯৮) 

Films 

উবিদি এবপ্রল ১৯৯৪, পবরিোলক, ঋিুপণ ি ছঘোি  

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://radiogoongoon.com/
http://ekattor.fm/
https://www.music.com.bd/
https://www.shilpaoshilpi.com/
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ে ি ১৯৯৭, পবরিোলক: ঋিুপণ ি ছঘোি 

ছশ্বি পোর্দরর র্োলো, ১৯৯২, পবরিোলক, প্রভোি রোয় 

ম োিগর, ১৯৬৩, পবরিোলক, িিযজজৎ রোয় 

িোখো প্রিোখো, ১৯৯০, পবরিোলক, িিযজজৎ রোয়  

পদ্মো িেীর মোজি ১৯৯৩, পবরিোলক, ছগৌিম ছঘোি 

আগুন্তক, ১৯৯১, পবরিোলক, িিযজজৎ রোয় 

কোিিজঙ্ঘো, ১৯৬২, পবরিোলক, িিযজজৎ রোয় 

ছটবলবভিি, ২০১৩, পবরিোলক, ছমোস্তফো িদরোয়োর ফোরুকী, 

জোলোদলর গল্প, ২০১৪, পবরিোলক, আব্ু িোদ ে ইমি  

 োলেো, ২০১৭, পবরিোলক, ছিৌবকর আ দমে  

Television 

ছকোর্োও ছকউ ছিই, ১৯৯৩, িওয়োজীি আলী খোি, ব্োাংলোদেি ছটবলবভিি, ঢোকো 

িাংিপ্তক, ১৯৮৮, আব্দলু্লো  আল মোমুি, ব্োাংলোদেি ছটবলবভিি, ঢোকো 

Radio 

Bangladesh Betar 

liveonlineradio.net/bangla/bangladesh-betar-100-0-fm.htm 

Websites 

Parabas Bengali webzine 

parabaas.com 

Banglapedia 

banglapedia.org 

Center for Research and Information  

cri.org.bd 

Bangla Academy 

https://banglaacademy.org.bd/english/ 

Journals and periodicals  

ব্োাংলোমোটট, মোবিক পজত্রকোঃ  

Banglamati 

banglamati.net/index.php 

  

https://www.vcaa.vic.edu.au/
http://www.liveonlineradio.net/bangla/bangladesh-betar-100-0-fm.htm
http://www.parabaas.com/
https://www.banglapedia.org/
http://cri.org.bd/
https://banglaacademy.org.bd/english/
https://www.banglamati.net/index.php
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Theme: The changing world 

Topic: The world of work 

Books 

উদেযোিোর বপ্র-সু্কল, ২০১৭, ছমো: আবমিুল ইিলোম িোব ি, ব্োাংলোর কবব্িো প্রকোিি  

বলডোরবিপ ি জ ও িোধ্োরণ, ২০১৪, মুবির  োিোি খোি, মডোণ ি প্রকোিিী 

বব্জ্ঞোদির একি মজোর ছখলো, ২০১৫, মু েে জোফর ইকব্োল, জ্ঞোিদকোি প্রকোিিী 

Films 

উবিদি এবপ্রল, ১৯৯৪, অ্পণ িো ছিি  

ম োিগর, ১৯৬৩, িিযজজৎ রোয় 

ছগোলোপী এখি ছেদি, ১৯৭৮, আমজোে ছ োদিি  

লোলিোলু, ২০০১, িোিভীর ছমোকোদেল 

ব্োপজোদির ব্োয়দস্কোপ, ২০১৫, বরয়োজলু বরজ ু

Websites 

NTV online technology news 

ntvbd.com/tech/technology-news 

Theme: The changing world 

Topic: The natural world 

Books 

পোবর্ িব্, িীদি ি্  ুমুদখোপোধ্যোয়, ২০১৭, ছজযোৎস্নো পোব্বলিোি ি 

ব্োাংলোদেদির ব্ৃক্ষ, বৈদজি িম িো, ২০০১, িোব িয প্রকোি   

আজদকর বব্জ্ঞোি ও ব্োাংলোদেি, ২০১১, আব্দলু্লো  আল-মুিী, িোব িয প্রকোি 

ব্োাংলোদেদির পবরদব্ি ও জলব্োয়ুর প্রভোব্, ছমোঃ মধৃ্ো িবফক, বিরীি পোব্বলদকিন্স 

বব্শ্ব জলব্োয়ুর পবরব্িিি, মু োেে ইেো ীম, মোওলো েোেোি ি  

Poems 

েূিণ, ডোঃ িদন্তোি কুমোর মিল  

Poets and poems 

kobiokobita.com/2016/05/02/4583 

জীব্িোি্ েোদির কবব্িো (আব্োর আবিদব্ো বফদর, ধ্োিবিাঁবিটটর িীদর, এর ব্োাংলোয়) (অ্ষ্টম ছেবণর ব্োাংলো িোব িয কবণকো, 

পষৃ্টো িাং ১১৩)  

Bangla Kobita 

https://www.bangla-kobita.com/jibanananda/abar-ashibo-phire/ 

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.ntvbd.com/tech/technology-news
https://www.kobiokobita.com/2016/05/02/4583
https://www.bangla-kobita.com/jibanananda/abar-ashibo-phire/
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Television 

মীিো, UNICEF, ১৯৯৩, ব্োাংলোদেি ছটবলবভিি, ঢোকো 

েুরন্ত TV 

Radio 

ব্োাংলোদেি ছব্িোর 

Websites 

UNICEF Bangladesh:  

unicef.org/bangladesh/en/ 

ভূদগোলক.কম: মোিৃভোিোয় ভূদগোল:  

Geography.com 

bhoogolok.com/ 

পবরদব্ি অ্বধ্েপ্তরঃ  

Government of the People's Republic of Bangladesh Department of Environment 

doe.gov.bd/ 

Journals and periodicals 

প্রর্ম আদলো পবরদব্িঃ  

Prothomalo 

prothomalo.com/ 

Film 

গণিিররু, ১৯৯০, িিযজজৎ রোয় 

 

https://www.vcaa.vic.edu.au/
https://www.unicef.org/bangladesh/en/
https://bhoogolok.com/
http://www.doe.gov.bd/
https://www.prothomalo.com/

