
িনউ ইয়ক'  বাংলা বইেমলায় .থমা .কাশন-এর বই
ISBN Book Title Author

Regular Price 
in USD

Sale Price 
in USD

978-9-84-900396-0 মুিজব ভাই এিবএম মূসা 12.50 6.25

097-8-98-487657-6 অনন. জীবনান0 ফার3ক মঈনউি7ন 40.00 20.00

978-9-84-917664-0 অবাক বাংলােদশ: িবিচ> ছলনাজােল রাজনীিত আকবর আিল খান 35.00 17.50

978-9-84-902547-4 মাCকDন দিলেল মুিজব হত.াকাF িমজানুর রহমান খান 30.00 15.00

978-9-84-907411-7 মুG গণতT র3K রাজনীিত মিতউর রহমান 25.00 12.50

978-9-84-525052-8 সমাজ সংLM িত রাজনীিত আিনসুNামান 15.00 7.50

978-9-84-525058-0 India Pakistan Bangladesh নুর3ল ইসলাম 10.00 5.00

978-9-84-525022-1 দুভO াবনা ও ভাবনা: রবীDনাথেক িনেয় আকবর আিল খান 30.00 15.00

978-9-84-525044-3 এক এগােরা: বাংলােদশ ২০০৭-২০০৮ মিহউি7ন আহমদ 45.00 22.50

978-9-84-927424-7 আওয়ামী লীগ: যYKিদেনর কথা মিহউি7ন আহমদ 18.00 9.00

978-9-84-917666-4 আওয়ামী লীগ: উZানপবO মিহউি7ন আহমদ 25.00 12.50

978-9-84-917625-1 িবএনিপর সময় অসময় মিহউি7ন আহমদ 30.00 15.00

978-9-84-907475-5 জাসেদর উZান পতন: অি\র সমেয়র রাজনীিত মিহউি7ন আহমদ 27.50 13.75

978-9-84-525081-8 মানবািধকার আিসফ নজর3ল 10.00 5.00

978-9-84-943614-0 িমঞা অসিময়া এনআরিস: আসােমর জািতবািদ িবে_স ও বাংলােদশ আলতাফ পারেভজ 20.00 10.00

978-9-84-525093-1 `রািহaা: িনঃসa িনপীিড়ত জািতেগাd `মাহাeদ এমদাদুল ইসলাম 15.00 7.50

978-9-84-943631-7 বাংলােদশ: fাধীনতা ও ন.ােয়র সgােন ড. কামাল `হােসন 35.00 17.50

978-9-84-943635-5 iমায়Yন আহেমদ: পাঠপKিত ও তাৎপযO `মাহাeদ আজম 25.00 12.50

978-9-84-943640-9 দািরেl.র অথOনীিত: অতীত, বতOমান ও ভিবষ.ৎ আকবর আিল খান 36.00 18.00

978-9-84-943657-7 বaবgY : nKায় ভাবনায় oৃিতেত মিতউর রহমান 12.50 6.25

978-9-84-943658-4 মুিGযY েKর `চতনা সাNাদ শরীফ 7.50 3.75

978-9-84-943654-1 মুিGযY েKর ১০r তািরখ সাNাদ শরীফ 16.00 8.00

978-9-84-912021-6 সeখুযYK ১৯৭১ মিতউর রহমান 17.50 8.75

978-9-84-927426-1 মুিGযY েKর নায়েকরা সাNাদ শরীফ 10.00 5.00

978-9-84-643656-0 মুিGযY েK নানা `দশ সাNাদ শরীফ 11.00 5.50

978-9-84-943655-3 মুিGযYK সূচনা `থেক সমািt সাNাদ শরীফ 11.00 5.50

978-9-84-525100-6 মুিGযY েK সাংLM িতক অবদান মুনতাসীর মামুন 25.00 12.50

097-8-98-452509-1 ১৯৭১ শ> মিতউর রহমান 22.50 11.25
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978-9-84-876500-5 একাuেরর িচv রণাaেন মুিGেযাKারা 16.00 8.00

978-9-84-917650-3 বাংলােদেশর অভY .দয়: একজন wত.xদশীy র ভাষ. `রহমান `সাবহান 19.00 9.50

978-9-84-876570-8 মুিGযY েK নারী মােলকা `বগম 19.00 9.50

978-9-84-876504-3 ১৯৭১: বgY র মুখ শ> হাসান `ফরেদৗস 19.00 9.50

978-9-84-876580-7 যার যা ধমO মুহাeদ হািববYর রহমান 40.00 20.00

978-9-84-943629-4 আলথYসার মাসর{র আেরিফন 32.50 16.25

978-9-84-333880-8 যারা `ভার এেনিছল আিনসুল হক 25.00 12.50

978-9-84-902528-3 উষার দুয়াের আিনসুল হক 21.00 10.50

978-9-84-914037-2 একজন কমলােলবY শাহাদুNামান 22.50 11.25

978-9-84-931887-3 আেলা-আধােরর যা>ী আিনসুল হক 24.00 12.00

978-9-84-525023-8 এই পেথ আেলা `|েল আিনসুল হক 23.00 11.50

978-9-84-943625-6 এখােন `থেমা না আিনসুল হক 26.00 13.00

978-9-84-912019-3 িবপুলা পৃিথবী আিনসুNামান 40.00 20.00

978-6-84-902530-6 `চনা মানুেষর মুখ আিনসুNামান 16.00 8.00

978-9-84-525070-2 সg.ানদীর জেল: বাংলােদশ শ} `ঘাষ, িপয়াস মিজদ 14.00 7.00

978-9-84-935959-3 আমার `ছাটেবলা ১৯৭১ এবং বাবা তাজউি7ন আহমদ িসিমন `হােসন িরিম 22.50 11.25

978-9-84-943653-9 �সিনক জীবন `গ�রেবর একাuর রGাG প�চাuর হািফজ উি7ন আহমদ বীর িব�ম 26.00 13.00

978-9-84-525077-1 শাি�িনেকতেনর িদন�িল সনজীদা খাতY ন 11.00 5.50

978-9-84-525100-3 বaবgY  `শখ মুিজবYর রহমান: কােছ `থেক `দখা নুর3ল ইসলাম 11.00 5.50

978-9-84-924038-9 ইিতহােসর সত. সgান: িবিশ�জনেদর মুেখামুিখ মিতউর রহমান 30.00 15.00

978-9-84-927430-8 িসরােত রাসুলু�াহ (সা:) শহীদ আখ0 75.00 37.50

978-9-84-930223-0 িবেlাহী রণ�া� : নজর3ল জীবনী `গালাম মুরিশদ 40.00 20.00

978-9-84-525075-7 মহানবীর (সা.) বাণী আসজাদুল িকবিরয়া 16.00 8.00

978-9-84-525071-9 `কারানশিরফ: সরল বaানুবাদ মুহাeদ হািববYর রহমান 27.50 13.75

978-9-84-525084-9 আমার শহর �সয়দ শামসুল হক 17.50 8.75

978-9-84-525067-2 িমজO া গািলেবর গজল `থেক জােভদ iেসন 15.00 7.50

978-9-84-901924-4 বস� িবলাপ iমায়�ন আহেমদ 14.00 7.00

.থমা .কাশন-এর বই 3য় করেত এখােন ি6ক কর7ন

2

https://www.nyboimela.com/publication-house/prothoma-prakashan/

