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978-9-84-921147-1 মতৃ্য ুঞ্জয়ী প্রাণ আসাদ চ ৌধরুী 8.00 4.00

978-9-84-921297-3 মানষু ও ত্ার পররবেশ আেলু কাবসম ফজলুল হক 20.00 10.00

978-9-84-921307-9 রশশু ও রশশু সারহত্ু হায়াৎ মামদু 15.00 7.50

978-9-84-921325-3 োঙারল জীেবনর  লা ল চজুারত্প্রকাশ দত্ত 12.00 6.00

978-9-84-942109-2
জাত্ীয়ত্াোদ ও আন্তজজারত্কত্াোদ  রেশ্বায়ন ও 

ভরেষুত্
আেলু কাবসম ফজলুল হক 15.00 7.50

978-9-84-824420-3 রক্তমাখা  া াঁবদর আবলা জারকর ত্ালুকদার 20.00 10.00

978-9-84-824417-3 োাংলাবদশ ও মসুরলম রেশ্ব আবনায়ার চহাবসন 7.00 3.50

978-9-84-942101-6 আন্তজজারত্ক রদেস ড. চমাহাম্মদ আমীন 22.00 11.00

978-9-84-916522-4 োাংলা োনান চকাথায় কী রলখবেন ড. চমাহাম্মদ আমীন 12.00 6.00

978-9-84-916525-5 োাংলা শবের চপৌরারণক উৎস ড. চমাহাম্মদ আমীন 22.00 11.00

978-9-84-921152-5 প্ররমত্ োাংলা চলখার রনয়মকাননু ড. চমাহাম্মদ আমীন 12.00 6.00

978-9-84-921235-5 ভাষা আবদালবনর ইরত্হাস ও োাংলা সারহত্ু ড. জারকরুল হক 15.00 7.50

978-9-84-934054-6 একুশ শুধু সাংখুা নয় এম.এ. হারলম রেশ্বাস 18.00 9.00

978-9-84-921341-3 ঢাকার প্রা ীন চপশা ও ত্ার রেেত্জন ইমরান উজ-জামান 13.00 6.50

978-9-84-921346-8 ভ্রামরণক রেীন্দ্রনাথ গাজী আজজজরু রহমান 25.00 12.50

978-9-84-942105-3 ছদরশল্প : রেীন্দ্রনাথ মজুজেলু হক কেীর 20.00 10.00

978-9-84-921336-9 প্রবয়ারগক প্ররমত্ োাংলা োনান ড. চমাহাম্মদ আমীন 15.00 7.50

978-9-84-824436-4 সাংসৃ্করত্র পবথ-প্রান্তবর অরমত্ রঞ্জন চদ 25.00 12.50

978-9-84-824457-9 মজুক্তযুবধাত্তর োাংলাবদবশর নাটবক সমাজ-োস্তেত্া ড. জারকরুল হক 20.00 10.00

978-9-84-917852-4 োাংলাবদবশ মাতৃ্ভাষার অরধকার হায়াৎ মামদু 9.00 4.50

978-9-84-921204-1 উত্তাল ষাবটর দশক হায়দার আকের খান রবণা 9.00 4.50

978-9-84-921187-7 নারী ত্য রম রনত্ু পূরেী েসু 12.00 6.00

978-9-84-942102-3 মকু্তযুধ আমার শশশে ডা. প্রণে কুমার চ ৌধরুী 10.00 5.00

978-9-84-917862-0 জ্ঞাবনর মহাসমদু্র রেজ্ঞান আরেষ্কার ও অগ্রগরত্ চমাস্তাক আহ্মদ 17.00 8.50

নিউ ইয়র্ক বাাংলা বইমেলায় পনুিনিলয়-এর বই



978-9-84-921449-5  াষাভযষার কােু রনম জবলদ ুগুণ 6.00 3.00

978-9-84-921284-3 কাবলা চ াড়া ও অনুানু করেত্া ভযাঁ ইয়া সরফকুল ইসলাম 6.00 3.00

978-9-84-921191-4 চম োরলকা ইমদাদুল হক রমলন 10.00 5.00

978-9-84-921192-1 ভাবলাোসা পাই ইমদাদুল হক রমলন 10.00 5.00

978-9-84-921166-2 সুমন্তক ড. চমাহাম্মদ আমীন 12.00 6.00

978-9-84-921169-3 লজ্জা মঈনলু আহসান সাবের 9.00 4.50

978-9-84-921245-4 েনত্লার পাাঁ ারল েলুেলু চ ৌধরুী 8.00 4.00

978-9-84-921258-4 জয়ত্য  একাত্তর অরুণ শমত্র 8.00 4.00

978-9-84-921263-8 ১৯৯২ জারকর ত্ালুকদার 9.00 4.50

978-9-84-921318-5 চগারস্তাবন চজুাৎস্না জারকর ত্ালুকদার 11.00 5.50

978-9-84-942110-8 অনাকাজিক্ষত্ উত্তরারধকার সজুাত্া আজজম 20.00 10.00

978-9-84-824412-8 পূণ জ ছরের মগ্নত্া চসরলনা চহাবসন 30.00 15.00

978-9-84-824428-9 চত্ামার ভাবলাোসা ইমদাদুল হক রমলন 10.00 5.00

978-9-84-921353-6 অনায জ অজুজন হররশাংকর জলদাস 12.00 6.00

978-9-84-824423-4 চপ্রবমর গল্প হররশাংকর জলদাস 12.00 6.00

978-9-84-921332-1 েলধা গাবডজবনর চগররলাকনুা আরমনরু রহমান সলুত্ান 10.00 5.00

978-9-84-934056-0 রনে জার ত্ রকবশার গল্প : রেীন্দ্রনাথ ঠাকুর হায়াৎ মামদু 22.00 11.00

978-9-84-824443-2 আরম মজুক্তযুধ সমথ জন করর রেপ্রদাশ েড়ুয়া 12.00 6.00

978-9-84-824440-1 চনাভায়া চজমলায়ার রেভীরষকা রেপ্রদাশ েড়ুয়া 9.00 4.50

978-9-84-921159-4 রভনবদবশর রূপকথা (এরশয়া) হায়াৎ মামদু 10.00 5.00

978-9-84-921158-7 রভনবদবশর রূপকথা (ইউবরাপ) হায়াৎ মামদু 9.00 4.50

978-9-84-921157-0 রভনবদবশর রূপকথা (আরিকা) হায়াৎ মামদু 9.00 4.50

978-9-84-921144-0 োচ্চার চদখাশুনা ডা. প্রণে কুমার চ ৌধরুী 11.00 5.50

978-9-84-921301-7 ডায়াবেটটস ও উচ্চ রক্ত াবপ করণীয় ডা. চমা. ফজলুল কেীর ভূাঁ ইয়া পাবভল 8.00 4.00

978-9-84-921315-4 ফবলর চরাগ চপাকা দমন ও ত্ার প্ররত্কার
ড. প্রণয় োলা, অরসত্ কুমার সাহা, ড. 

েনজজৎ  ন্দ্র অরধকারী
10.00 5.00

978-9-84-921326-0 োাংলায় প্র রলত্ রেবদরশ শবের অরভধান ডা. চমাহাম্মদ আমীন 10.00 5.00

পনুিনিলয়-এর বই ক্রয় র্রমে এখামি নির্ র্রুি
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