
িনউ ইয়ক'  বাংলা বইেমলায় বাংলা একােডিম-এর বই
ISBN Book Title Author

Regular Price 
in USD

Sale Price 
in USD

98-4075-918-3 Prison Diaries !শখ মুিজব)র রহমান 25.00 12.50

94-8075-811-X কারাগােরর !রাজনামচা !শখ মুিজব)র রহমান 20.00 10.00

978-9-84-076015-2 আমার !দখা নয়াচীন !শখ মুিজব)র রহমান 20.00 10.00

978-9-84-075989-7 ব6ব7) র ি8তীয় িব:ব কী ও !কন হার<ন-অর-রিশদ 10.00 5.00

978-9-84-075990-3 ব6ব7) র আে>ালন !কৗশল ও হরতাল অজয় দাশAB 10.00 5.00

978-9-84-075991-0 রাজনীিতেত হােতখিড় ও কলকাতায় !শখ মুিজব নূহ-উল-আলম !লিনন 9.00 4.50

978-9-84-075993-4 Ballad of Our Hero Bangabandhu Fসয়দ শামসুল হক 14.00 7.00

978-9-84-075994-1 ব6ব7)  ও ভাষা-আে>ালন এম আবদুল আলীম 18.00 9.00

978-9-84-075995-8 উপনLােস ব6ব7) িমMন িবNাস 12.00 6.00

978-9-84-075996-5 ব6ব7) র কারাজীবন িদবLদুLিত সরকার 8.50 4.25

978-9-84-075998-9 সংPামী নায়ক ব6ব7) আসাদ !চৗধ)রী 8.00 4.00

978-9-84-075999-6 জািতর িপতা ব6ব7) শাRজাহান িকবিরয়া 7.00 3.50

978-9-84-076000-8 ডাকTিকট ও মুVায় ব6ব7) !মাহাWদ আলী খান 15.00 7.50

978-9-84-076001-5 ব6ব7)  ও চলিXY অনুপম হায়াৎ 7.00 3.50

978-9-84-076003-9 ব6ব7)  গণপিরষদ সংিবধান জালাল িফেরাজ 15.00 7.50

978-9-84-076002-2 মুি]য)_ ব6ব7)  ও বাংলা একােডিম িপয়াস মিজদ 11.25 5.63

978-9-84-076004-6 !শখ মুিজব একT লাল !গালাপ িমনার মনসুর, িদলওয়ার !চৗধ)রী 9.00 4.50

978-9-84-076005-3 ৭ই মােচb র ভাষণ !কন িবN-ঐিতহL সdদ ব6ব7)  মুি]য)_ বাংলােদশ হার<ন-অর-রিশদ 9.00 4.50

978-9-84-076006-0 ব6ব7)  ও চা-িশe আব)ল কােসম 10.00 5.00

978-9-84-076007-7 ব6ব7) র ৭ই মােচb র ভাষণ বfমািYক িবেgষণ শামসুhামান খান 15.00 7.50

978-9-84-076008-4 iাধীনতার পেথ ব6ব7)  পিরেkিlত ১৯৭০-এর িনবbাচন মুpশqদা িবনেত রহমান 17.00 8.50

978-9-84-076009-1 সাধক কিবেদর রচনায় ব6ব7) র জীবন ও রাজনীিত সাইমন জাকািরয়া 17.50 8.75

978-9-84-075997-2 ব6ব7) র জীবনকথা সুrত বs) য়া 6.00 3.00

978-9-84-076010-7 ব6ব7) র সমবায়-ভাবনা সমীর ক) মার িবNাস 9.00 4.50

978-9-84-076011-4 ব6ব7)  ও সংবাদপY ছয়দফা !থেক গণঅভ) Luান কামর<ল হক 13.00 6.50

978-9-84-076012-1 ব6ব7)  নানা বেণb নানা !রখায় শামসুhামান খান 14.00 7.00

978-9-84-076013-8 ব6ব7) র অথbৈনিতক উwয়নদশbন জাতীয়করণনীিত এবং kথম পxবাpষqক পিরকeনা আব)ল কােসম 14.00 7.00

98-4075-763-6 িনবbািচত কিবতা হাবীব)yাহ িসরাজী 10.00 5.00
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98-4075-479-3 গ6াঋি_ !থেক বাংলােদশ মুহাWদ হািবব)র রহমান 13.00 6.50

98-4074-201-9 Sangshaptak A Bengal Saga শহীদুyা কায়সার 13.50 6.75

98-4075-026-7 শাহনামা (kথম খ{) !ফরেদৗসী 22.50 11.25

98-4075-819-5 বাংলা সািহেতLর ইিতহাস (kথম খ{) আিনসুhামান 15.00 7.50

98-4074-705-3 বাংলা সািহেতLর ইিতহাস (ি8তীয় খ{) আিনসুhামান 20.00 10.00

98-4075-443-2 !মাহাWদ নিজবর রহমান সািহতLর| : আেনায়ারা ড. !খা>কার িসরাজুল হক 8.50 4.25

98-4075-481-5 ভাষা আে>ালেনর শহীেদরা শামসুhামান খান 5.00 2.50

98-4074-898-0 শামসুর রাহমান }ারকP~ শামসুhামান খান 10.00 5.00

98-4075-673-7 কােলর পুত) ল হায়াৎ মামুদ 10.00 5.00

98-4075-680-X কিবতার কথা জীবনান> দাশ 6.00 3.00

98-4075-538-2 নদী ও নারী fমায়)ন কিবর 12.50 6.25

98-4075-551-X িততাস একT নদীর নাম অৈ8ত মyবমbণ 9.50 4.75

98-4075-653-2 কালা�র : রবীDনাথ ঠাক) র সনৎক) মার সাহা 12.00 6.00

98-4075-807-1 আবদুyাহ কাজী ইমদাদুল হক 10.00 5.00

98-4075-034-8 ত) িম িক !কবলই ছিব আিনসুhামান 75.00 37.50

98-4075-756-3 A Glossary of Folklore শামসুhামান খান 75.00 37.50

98-4075-773-3 Ocean of Sorrow মীর !মাশাররফ !হােসন 47.50 23.75

98-4075-671-0 বাংলার kািত�ািনক kাচLিচYকলার ধারা মলয় বালা 40.00 20.00

98-4075-365-7 TradiQonal Art of Dhaka !হনির �াসই 40.00 20.00

98-4075-947-7 আমােদর বঁাচার দাবী ৬দফা’র ৫০ বছর হার<ন-অর-রিশদ 10.00 5.00

98-4075-781-4 ব6ব7)  !শখ মুিজব)র রহমান জীবন ও রাজনীিত (kথম খ{) !মানােয়ম সরকার 25.00 12.50

98-4075-782-2 ব6ব7)  !শখ মুিজব)র রহমান জীবন ও রাজনীিত (ি8তীয় খ{) !মানােয়ম সরকার 25.00 12.50

98-4075-813-6 B/A English-Bangla DicQonary িজyুর রহমান িসি�কী 18.00 9.00

98-4075-615-X শামসুর রাহমান রচনাবিল (kথম খ{) আব)ল হাসনাত 25.00 12.50

98-4075-732-6 শামসুর রাহমান রচনাবিল (ি8তীয় খ{) আব)ল হাসনাত 25.00 12.50

98-4075-798-9 বাংলােদেশর উৎসব : নববষb !মাবারক !হােসন 15.00 7.50

98-4075-666-4 বাংলােদশ সরকার ১৯৭১ এইচ. T. ইমাম 33.00 16.50

98-4075-364-9 বাংলা একােডিমর ইিতহাস বশীর আলেহলাল 20.00 10.00

98-4075-584-4 !মঘনাদবধ কাবL: মাইেকল মধ)সূদন দ� মাইেকল মধ)সুদন দ� 10.00 5.00

98-4075-843-8 !শখ হািসনা : !য র�পকথা �ধ)  র�পকথা নয় !মাহেসন আল-আিরিশ 20.00 10.00

98-4075-665-8 আি�কার র�পকথা শাRজাহান িকবিরয়া 10.00 5.00
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98-4075-796-2 বাংলা একােডিম আধ)িনক বাংলা অিভধান জািমল !চৗধ)রী 20.00 10.00

98-4075-774-1 !রােকয়া রচনাবলী আবদুল কািদর 12.50 6.25

98-4075-604-4 সং�� িত কথা !মাতােহর !হােসন !চৗধ)রী 10.00 5.00

98-4075-451-8 বাংলা একােডিম kিত�াবাpষqক ব]� তা শামসুhামান খান 25.00 12.50

98-4075-312-6 আল-!বর<নীর ভারততT আলেবর<নী, আব)  মহােমদ হিবব)yাহ 12.50 6.25

98-4073-166-1 সমাজ সং�া যঁা যাক্ র<েশা 2.25 1.13

98-4075-590-0 বাব)রনামা (kথম খ{) িkি�পাল ইবরাহীম খ�া 7.50 3.75

98-4075-591-9 বাব)রনামা (ি8তীয় খ{) িkি�পাল ইবরাহীম খ�া 7.50 3.75

98-4075-249-9 সালাহউ�ীন আহমদ সংবধbনাP~ আিনসুhামান 35.00 17.50

98-4075-777-6 আইন-ই-আকবরী আব)ল ফজল আyামী 9.00 4.50

98-4075-801-2 আইনেকাষ !মা. আ�ুল হািমদ 15.00 7.50

98-4075-548-X শক) �লা ঈNরচD িবদLাসাগর 6.50 3.25

বাংলা একােডিম-এর বই 1য় করেত এখােন ি4ক কর5ন

3

https://www.nyboimela.com/publication-house/bangla-academy/

