নিউ ইয়র্ক বাাংলা বইমেলায় দে'জ পাবনলন াংএর বই
Regular Price
in USD

Sale Price
in USD

ISBN

Book Title

Author

978-9-38-835114-0

বার া সহ্য তের া ত ামাঞ্চ

নীলাঞ্জন চরটাপাধ্যায়

40

20.00

978-9-38-835178-2

পাাঁচটি হ্সয উপনযাস

সমর শ মজুমদা

60

30.00

978-8-12-952134-7

সােটি হ্সয উপনযাস

অনীশ তদব

30

15.00

978-8-12-951073-0

বর শারল ত ারেন মন্ডল

তদরবশ ায়

85

42.50

978-8-12-951846-0

চ ণ ছাঁ রয় াই-প্রথম পব ব

শংক

30

15.00

978-8-12-950903-1

দশটি উপনযাস

প্ররেভা বসু

235

117.50

978-8-12-951079-2

দশটি উপনযাস

আশুরোষ মুর াপাধ্যায়

235

117.50

978-8-12-951127-0

নীলরলারহ্ে দশটি উপনযাস

সুনীল েরগাপাধ্যায়

65

32.50

978-81-295-1321-2A

দশটি উপনযাস

বুদ্ধরদব বসু

65

32.50

978-8-12-951656-5

দশটি উপনযাস

না ায়ণ সানযাল

65

32.50

9788129528391

প কারল াজা ানী

আশুরোষ মুর াপাধ্যায়

55

27.50

978-8-12-951624-4

রূপমঞ্জ ী(১+২+৩)

না ায়ণ সানযাল

40

20.00

978-8-12-952278-8

শাহ্জাদা দা াশুরকা

শযামল েরগাপাধ্যায়

50

25.00

978-81-295-1051-8A

সারহ্রেয তকানও শেব তনই

সুনীল েরগাপাধ্যায়

15

7.50

978-8-12-952125-5

তস া পাাঁচটি উপনযাস

সুরচত্রা ভটাচা ব

40

20.00

978-8-12-951247-5

তের াটি উপনযাস

বুদ্ধরদব গুহ্

65

32.50

978-81-295-3240-4A

ভারলাবাসা কার কয়

নবনীো তদবরসন

20

10.00

978-8-12-952903-9

ভূ ে সমগ্র

সঞ্জীব চরটাপাধ্যায়

25

12.50

978-8-12-952493-5

দাগা তদশভাে এবং ো প

প্রফুল্ল ায়

45

22.50

978-9-38-835112-6

েল্পসমগ্র-১+২+৩

সুরচত্রা ভটাচা ব

60

30.00

978-8-12-950430-8

েল্পসমগ্র

নবনীো তদবরসন

25

12.50

978-8-12-951511-7

তেষ্ঠ েল্প

নবারুণ ভটাচা ব

30

15.00

978-8-12-951432-5

জসীম উদ্দীন স্মৃরেকথা সমগ্র

পুলক চন্দ্র

80

40.00

978-81-295-2012-8A

বাংলা সারহ্রেয ইরেকথা

েীভরদব তচৌধ্ু ী

40

20.00

978-8-12-952969-5

আঠা শেরক বাংলা েদয ও উপরনরবরশ সমাজ ও বাংলা সাংবারদক
তদরবশ ায়
েদয

80

40.00

978-8-12-952794-3

মনসামগল কাবয জীবনদৃটি রবরচত্র দপরণ
ব

আরদেযকুমা লালা

30

15.00

978-8-12-950810-2

বগভূ রম ও বাঙারল ইরেহ্াস

ড. নীরেশ তসনগুপ্ত

50

25.00

978-8-12-951977-1

বাগালী ইরেহ্াস আরদ পব ব

নীহ্া

85

42.50

ঞ্জন ায়

978-8-12-953233-6

বাংলা েদয সারহ্রেয ইরেহ্াস

সজনীকান্ত দাশ

20

10.00

978-8-12-952818-6

বাংলা বার াভাঁ ইয়া এবং মহ্া াজ প্রোপারদেয

কমল তচৌধ্ু ী

40

20.00

978-8-12-953059-2

বঙ্কিম ুে

পূরণন্দু
ব পত্রী

40

20.00

978-81-295-1431-8A

বাংলা েদয ীরে ইরেহ্াস

অরুণকুমা মুর াপাধ্যায়

35

17.50

978-8-12-951210-9

ঢাকা-রবক্রমপু

কমল তচৌধ্ু ী

25

12.50

978-8-12-953162-9

রদনাজপুর

কমল তচৌধ্ু ী

55

27.50

9788129522467

ফর দপুর

আনন্দনাথ ায়

45

22.50

978-8-12-951863-7

পাবনা তজলা ইরেহ্াস

াধ্া মন সাহ্া

50

25.00

978-81-295-2662-5A

পু রনা কলকাো কথারচত্র

পূরণন্দু
ব পত্রী

40

20.00

978-8-12-951334-2

উনরবংশ শোব্দী বাংলা েীরেকাবয

অরুণকুমা মুর াপাধ্যায়

35

17.50

978-8-12-951513-1

অলীক মানুষ

সসয়দ মুস্তাফা রস াজ

30

15.00

978-9-38-835100-3

বাংলা ধ্মঠাক
ব ু রূপ ারম মগলোন

আরদেযকুমা লালা

30

15.00

978-8-12-952730-1

কথা অমৃেসমান

নৃরসংহ্প্রসাদ ভাদুড়ী

50

25.00

978-8-12-952194-1

কথা অমৃেসমান

নৃরসংহ্প্রসাদ ভাদুড়ী

50

25.00

978-8-12-951303-8

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

9788129516213

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

9788129519979

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

978-8-12-951296-0

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

978-8-12-952263-4

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

978-8-12-951998-6

কাাঁিায়-কাাঁিায়

না ায়ণ সানযাল

20

10.00

ইরেহ্াস
ইরেহ্াস

দে'জ পাবনলন াং-এর বই ক্রয় র্রমে এখামি নির্ র্রুি

