
ISBN Book Title Author
Regular Price

in USD

Sale Price

in USD

984-3-00-000500-9 আত্মকথা ১৯৭১ নির্ মলেন্দ ুগুণ 18.00 9.00

984-3-00-000563-4 এবং প্যানিস নির্ মলেন্দ ুগুণ 12.50 6.25

978-9-84-429109-6 গদ্যসর্গ্র-৩ নির্ মলেন্দ ুগুণ 35.00 17.50

978-9-84-429063-1 লেখলকি উপ্নিলবশ হাসাি আজিিেু হক 25.00 12.50

978-9-84-429035-8 িওহিোে লিহরু আনশক র্সু্তাফা 8.00 4.00

978-9-84-429067-9 র্তু্য যিদ্ী স্বপ্নসর্দু্র ইর্নত্য়াি শার্ীর্ 15.00 7.50

978-9-84-429135-5 সাম্প্রদ্ানয়কত্া িনিবাদ্ ও গণত্লেি সংকট র্র্ত্ািউজিি প্ালটায়ানি 23.00 11.50

978-9-84-429136-2 লপ্ালয়ট অব প্নেটটক্স শযার্ে দ্ত্ত, সালেক িানিি উজিি 50.00 25.00

978-9-84-429003-7 নিয় দৃ্শয সরূ্ মাস্ত লসনেিা লহালসি 15.00 7.50

978-9-84-429014-3 সর্াি ও সভ্যত্াি ক্রর্নবকাশ লিবত্ী বর্ মি 17.50 8.75

978-9-84-429030-3 িিরুলেি লেষ্ঠত্ব র্হুম্মদ্ িরূুে হ ুদ্া 17.50 8.75

978-9-84-429079-2 হ ুর্ায়ুি অনর্ত্ লগাস্বার্ী 22.50 11.25

978-9-84-429043-3 িিে অযাডলভ্ঞ্চাি সর্ীি র্িরু্দ্াি 18.00 9.00

978-9-84-429160-7 লেখক র্ঞ্ি ুসিকাি 22.50 11.25

978-9-84-429149-2 িার্লর্াহি িায় সর্াি ও সানহত্য কার্রুে ইসোর্ 15.00 7.50

978-9-84-429041-9 নিত্রিাটয িিিাশশেী আশিাফুে আের্ নশকদ্াি 13.50 6.75

978-9-84-429107-2 িিরুলেি লিিা অলিিাি আলোিায়ায় আবেু আহসাি লিৌধিুী 20.00 10.00

978-9-84-429117-1 র্হালদ্লশি র্লত্া এক লদ্লশ কার্রুে হাসাি 33.00 16.50

978-9-84-429150-8 নবলদ্শ লসািানে নদ্লি ইকনত্য়াি লিৌধিুী 22.50 11.25

978-9-84-429176-8 নহলপ্াকযাম্পাস নদ্পু্ র্াহর্দু্ 9.00 4.50

978-9-84-429167-6 িয লট র্াই িকৃনত্ি িালিয িালভ্দ্ হানকর্ 18.00 9.00

978-9-84-429170-6 প্ির্াণুি প্ির্ কথা সবু্রত্ বডুয়া 8.00 4.00

978-9-84-429115-7 র্হানবলে আর্িাও আনি িানদ্িা র্িরু্দ্াি 15.00 7.50

984-3-00-000732-4 হ ুর্ায়ূি আহলর্লদ্ি লশষ নদ্িগুলো নবেজিত্ সাহা 23.00 11.50

978-9-84-429108-9 িািলত্ হলে প্ডলত্ হলব শাহিাহাি নকবনিয়া 12.50 6.25

978-9-84-429168-3 ইোবতৃ্ কর্লেশ িায় 9.00 4.50

978-9-84-429112-6 আর্ালদ্ি িবীন্দ্রিাথ লথলক আর্ালদ্ি হ ুর্ায়ূি শযার্ে দ্ত্ত, সালেক িানিি উজিি 23.00 11.50

978-9-84-429186-7 লিয়সী ও লগাোলপ্ি কাাঁটা হাসাি িানহদ্ 20.00 10.00
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978-9-84-429119-5 হ ুর্ায়ূি িনসকত্া িনহরুে ইসোর্ 10.00 5.00

978-9-84-429140-9 িবীন্দ্রিালথি ভ্াবিাবেয়গুনে প্নবত্র সিকাি 30.00 15.00

978-9-84-429221-5 নদ্নিিয়ীি কান্না হায়দ্াি বসনুিয়া 15.00 7.50

978-9-84-429190-4 িত্য ি সহস্রালেি নিনত্কত্া ড. জিলত্ন্দ্র োে বডুয়া 15.00 7.50

978-9-84-429225-3 আধনুিক লফাকলোি নিন্তা শার্সজু্জার্াি খাি 18.00 9.00

978-9-84-429196-6 A War Widow শাহিাদ্া বসনুিয়া 15.00 7.50

978-9-84-429197-3 An Expatriate শাহিাদ্া বসনুিয়া 12.50 6.25

978-9-84-429216-1 বাংোলদ্লশি কনব ও কনবত্া: িািা নবভ্লি ত্রুণ র্লুখাপ্াধযায় 27.50 13.75

978-9-84-429209-3 িা াঁলদ্ি প্াহাড নবভূ্নত্ভূ্ষণ বলন্দযাপ্াধযায় 10.00 5.00

978-9-84-429208-6 কীনত্ মর্ািলদ্ি র্িাি কাণ্ড িনহরুে ইসোর্ 15.00 7.50

978-9-84-429192-8 ধযাি ড. জিলত্ন্দ্র োে বডুয়া 25.00 12.50

978-9-84-429249-9 িন্দ্রাহত্ ফািাহ িাবীি 10.00 5.00

978-9-84-429238-3 র্জুিরু্লেি গল্প র্িীশ িায় 9.00 4.50

978-9-84-429253-6 নসর্ো র্ািানেি প্লথ কার্রুে হাসাি 20.00 10.00

978-9-84-429239-0 লফনিলবালট লফলিববাি অরুণ কুর্াি নবোস 8.00 4.00

978-9-84-429254-3 একাত্তলিি গল্প লসনেিা লহালসি 22.50 11.25

978-9-84-429256-7 বাঙানেি িয় বাঙানেি বযথ মত্া ড. ফ. ি. আে নসজিক 17.50 8.75

978-9-84-429263-5 সরূ্ ম ওঠাি আলগ িনফকুি িশীদ্ 10.00 5.00

978-9-84-429262-8 র্খি আনর্ লিালটা নিোর্ িাহািীি সিু 15.00 7.50

978-9-84-429251-2 অর্তৃ্া র্ঞ্ি ুসিকাি 14.00 7.00

978-9-84-429259-8 িগ্ন আগন্তুক র্ঞ্ি ুসিকাি 10.00 5.00

978-9-84-429266-6 একাত্তলিি ঢাকা লসনেিা লহালসি 14.00 7.00
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