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978-70105-0378-4 শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হুমায়ূন্ আহমমদ 35.00 17.50

984-412-317-8 ভাম ামেমস যদদ সখু ন্াদহ : দন্ে বাদিত শ্রেমমর উপন্যাস হুমায়ূন্ আহমমদ 35.00 17.50

984-412-611-8 দহমসুমগ্র হুমায়ূন্ আহমমদ 40.00 20.00

984-70105-0057-6 োদ  দদমন্র েথম কদম ফু  : শ্রেমমর উপন্যাস সমগ্র হুমায়ূন্ আহমমদ 35.00 17.50

984-70105-0126-1 দমদসর আদ  সমগ্র হুমায়ূন্ আহমমদ 40.00 20.00

978-984-432-040-6 দতন্পুরুষ হুমায়ূন্ আহমমদ 15.00 7.50

978-984-432-173-1 এইসে দদন্রাত্রি হুমায়ূন্ আহমমদ 20.00 10.00

978-984-432-895-2 চিমির দিতীয় দদেস হুমায়ূন্ আহমমদ 12.50 6.25

984-70105-0460-6 পুদফ হুমায়ূন্ আহমমদ 8.75 4.38

984-412-446-8 শ্রসদদন্ চিিমাস হুমায়ূন্ আহমমদ 8.75 4.38

984-70105-0390-6 শ্ররাদন্ভরা এ েসন্ত হুমায়ূন্ আহমমদ 8.75 4.38

984-70105-0016-5 শুভ্র সমগ্র হুমায়ূন্ আহমমদ 30.00 15.00

978-984-432-266-0 দমদসর আদ র গল্পমা া হুমায়ূন্ আহমমদ 12.50 6.25

978-984-432-617-0 আদম দেজয় শ্রদমখদি এম আর আখতার মকুু 25.00 12.50

978-984-432-616-3 িরমপি এম আর আখতার মকুু 25.00 12.50

978-984-91047-2-8 মতু্রজমের রক্ত  া এম আর আখতার মকুু 22.50 11.25

978-984-432-419-0 A Tale of Millions : Bangladesh Liberation War 1971 রদফকু  ইস াম েীরউত্তম 30.00 15.00

984-70105-0236-7  ক্ষ োমের দেদন্মময় রদফকু  ইস াম েীরউত্তম 30.00 15.00

984-70105-05014-6 মধ্যরামতর অশ্বামরাহী (অখণ্ড) ফময়জ আহমদ 37.50 18.75

984-70105-0344-9 েেন্ধসংগ্রহ-১ আেদু  মান্নান্ চসয়দ 25.00 12.50

978-984-432-707-7
েঙ্গেনু্ধর জীেন্ : িাি রাজন্ীদত শ্রথমক জাতীয় রাজন্ীদত 

(১৯২০-১৯৪৯)
মনু্তাসীর মামনু্ 20.00 10.00

978-984-432-898-3 েঙ্গেনু্ধর জীেন্ : শ্রজ  শ্রথমক শ্রজম  (১৯৫০-১৯৫৫) মনু্তাসীর মামনু্ 15.00 7.50

978-94-432-536-4 গল্পসংগ্রহ শ্রজযাদতেকাশ দত্ত 40.00 20.00

978-984-432-117-5 শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মঈন্ ু আহসান্ সামের 35.00 17.50

978-984-432-745-0 হাঙর ন্দী শ্রগ্রমন্ড শ্রসদ ন্া শ্রহামসন্ 10.00 5.00

নিউ ইয়র্ক বাাংলা বইমেলায় অিিযা-এর বই



984-70105-0481-1 দন্দষদ্ধ শ্র াোন্ চসয়দ শামস ু হক 7.50 3.75

978-984-91329-1-2 মতু্রক্তযুমদ্ধ দেমদশী েনু্ধরা ফদকর আ মগীর 25.00 12.50

984-70105-0112-4 শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আ  মাহমদু 40.00 20.00

978-984-432-506-7 দদন্দ দপ েঙ্গেনু্ধর শাসন্ সময় ১৯৭২ অধ্যাপক আেু সাইদয়দ 80.00 40.00

978-984-432-970-6 ভাষা আমদা মন্র ইদতহাস ও দদ  পি সাদহদা শ্রেগম 40.00 20.00

978-984-432-864-8 েঙ্গেনু্ধর মতুৃয ন্াই আমীরু  ইস াম 15.00 7.50

984-70105-0251-0 গল্পসমগ্র চসয়দ শামস ু হক 30.00 15.00

978-984-432-843-3 ইদমমগ্রশন্ সা মা োেী 60.00 30.00

978-984-432-731-3 একাত্তর ও একজন্ মা ইমদাদু  হক দম ন্ 20.00 10.00

978-984-432-169-4 ত্রজদাোজার ইমদাদু  হক দম ন্ 20.00 10.00

978-984-432-949-2 উপন্যাসসমগ্র আেদু  মান্নান্ চসয়দ 40.00 20.00

978-984-432-890-7 উপন্যাসসমগ্র শামসরু রাহমান্ 20.00 10.00

978-984-432-760-3 দেয় পঞ্চাশ গল্প শ্রমাস্তফা কামা 30.00 15.00

978-984-432-909-6 শ্রগাময়দাসমগ্র আদন্স ু হক 25.00 12.50

978-984-432-517-3 টুকুন্ত্রজ মহুম্মদ জাফর ইকো 8.75 4.38

984-70105-0095-0 ও মহুম্মদ জাফর ইকো 8.75 4.38

978-984-432-794-8 দ টু েতৃ্তান্ত মহুম্মদ জাফর ইকো 8.75 4.38

978-984-432-774-0 শান্তা পদরোর মহুম্মদ জাফর ইকো 10.00 5.00

978-984-432-766-5 কদেতাসমগ্র-১ আ  মাহমদু 25.00 12.50

978-984-432-744-3 কদেতাসমগ্র-২ আ  মাহমদু 22.50 11.25

978-984-432-198-4 কদেতাসমগ্র আেু জাফর ওোয়দুল্লাহ 15.00 7.50

984-70105-0109-4 কদেতাসমগ্র আসাদ শ্রিৌদুরী 22.50 11.25

978-984-432-500-5 কদেতাসমগ্র আহসান্ হােীে 30.00 15.00

984-70105-0159-9 কদেতাসমগ্র ফররুখ আহমদ 25.00 12.50

978-984-432-721-4 গল্পসমগ্র আদন্স ু হক 35.00 17.50
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