বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
বিশ্বভারতী
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রিীন্দ্র রচনািলী সু লভ সংস্করণ (১ থথকক ১৮ খন্ড)

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রিীন্দ্র উপনযাস সমগ্র

950.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চবিতা

550.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্প গুচ্ছ (অখণ্ড)

650.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাঞ্জবল

130.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থ াগাক াগ

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থচাকখর িাবল

160.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাকলর াত্রা

20.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিসর্জন

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেকলকিলা

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবচত্র প্রিন্ধ

30.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িউঠাকুরানীর হাট

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত পবথক রামকমাহন

75.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ননকিদ্য

28.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খৃস্ট

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুরঙ্গ

90.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালঞ্চ

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তধারা

60.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্পনা

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরূপরতন

20.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলািতন

85.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাকঘর

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রার্া

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর চবরত

16.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ও থকামল

28.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্ডাবলকা

20.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাবিক

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থখিা

50.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার অধযাি

90.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা ও কাবহনী

90.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেকের কবিতা

110.00

4,800.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মকহাবেজ থদ্কিন্দ্রনাথ

32.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেশু

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেশু থভালানাথ

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধমজ

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কািয বর্জ্ঞাসা

15.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থনৌকাডুবি

200.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘকরিাইকর

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

েিার েবি

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্ত করিী

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাসয থকৌতুক

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িযঙ্গ থকৌতুক

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেে সিক

200.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধযা সঙ্গীত

56.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থগািাি গলদ্

15.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থগারা

330.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র্ীিন স্মৃবত

120.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বচরকুমার সভা

85.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষবনকা

180.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালঞ্চ

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেে রক্ষা

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃহ প্রকিে

60.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীবতমালয

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধু বনক সাবহতয

180.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রার্া

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাবলনী

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বচত্রা

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বচবঠপত্র ২,৫,৭,৯,১০,১১,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সু বনিজাবচত রিীন্দ্রসংগীকতর স্বরবলবপ (অখন্ড)

400.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূ জািতজ

135.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বনিজাবচত নাটক সংকলন

325.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাবেিার বচবঠ

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িলাকা

50.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থসানার তরী

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপািলী (১,২,৩)

210.00

1,484.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহর্ পাঠ প্রথম ভাগ

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহর্ পাঠ বিতীি ভাগ

90.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্র্ পাঠ তৃতীি ভাগ

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহর্ পাঠ চতুথজ ভাগ

120.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিকুকের খাতা

80.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহুিা

55.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকৃবতর প্রবতকোধ

32.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িলাকা

50.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব পবরচি

80.00

শ্রী প্রফুিকুমার দ্াস

সংগীত- সংরক্ষণ গ্রন্থমালা (১-৫)

243.00

রানী চন্দ

পূ ণজ কুম্ভ

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

থেে থলখা

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভানু বসংকহর পত্রািলী

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসগজ

35.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূ রিী

250.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পলাতকা

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

েযামলী

70.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িাংলাভাো-পবরচি

180.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষবনকা

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানসী

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মরণ

15.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নচতালী

20.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহুিা

55.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

েিা

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাবল

60.00

পূ বণজমা বসংহ

বিজ্ঞানসাধানার ধারাি সকতযন্দ্রনাথ িসু

150.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

ঠাকুরিাবির হাবসর গল্প

250.00

রার্কেখর িসু

বহকতাপকদ্কের গল্প

120.00

সম্পাদ্না আবনসু জ্জামান

সাধজেতিকেজ রিীন্দ্রনাথ (িাংলাকদ্কের শ্রদ্ধাঞ্জবল)

750.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

িীরপুরুে

120.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতাঞ্জবল (বহবন্দ)

250.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

োবিবনককতন (১,২)

450.00

অিনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকলার ফুলবক

180.00

জ্ঞানদ্ানবন্দনী থদ্িী

সাত ভাই চম্পা

30.00

জ্ঞানদ্ানবন্দনী থদ্িী

টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্

24.00

7.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা

বিেিঃ রিীন্দ্রনাথ
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

প্রোি কুমার পাল

রবি র্ীিনী (২ থথকক ৮)

সু ভাে থচৌধু রী

গীতবিতাকনর র্গৎ

600.00

আবেস কুমার িসু

রিীন্দ্রনাকথর সমার্ ও রাষ্ট্রভািনা

125.00

সু ধীর চন্দ

রিীন্দ্র সঙ্গীত রাগ সু র বনকদ্জবেকা

150.00

সু ধীর চন্দ

রিীন্দ্র গীত পঞ্চেবত

80.00

প্রতুযে কুমার রীত

রিীন্দ্র নীি থদ্কে বিকদ্কে

120.00

বিষ্ণুপদ্ চক্রিতজী

নিবচকত্রয রিীন্দ্রনাথ

80.00

রিীন্দ্র নাকথর িাকপবত বিশ্বমনা ১, ২

800.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বককোর রিীন্দ্র রচনািলী

150.00

থমাহম্মদ্ নাবর্ম উবিন

রিীন্দ্রনাথ এখাকন কখনও থখকত আকসবন

270.00

র্গন্মি িকন্দযাপাধযাি

মহাবিকশ্বর মহাবিস্মি রিীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ

150.00

প্রভাকর িকন্দযাপাধযাি

কািযকচতনাঃ রিীন্দ্রনাথ ও র্ীিনানন্দ

200.00

সু বর্ত ভটাচা জ

ভাোিকর রিীন্দ্রনাকথর র্াতীিতািাদ্

50.00

ডঃ বেিানী মুখার্জী

রিীন্দ্র প্রিকন্ধ দ্েজন ও ভািনা

100.00

উজ্জল কুমার মর্ুমদ্ার

রিীন্দ্রনাকথর পিাশুনা

100.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাবেিার বচবঠ

50.00

রবঞ্জত চকটাপাধযাি

নাটযরূপ সংকলনঃ আশ্রি রিীন্দ্রনাথ

125.00

নকরেচন্দ্র সাহা

বিকর্ন্দ্র নাথ ঠাকুর সৃ র্কন ও মনকন

250.00

োিনু িসু

রিীন্দ্রনাথ র্ীিন ও কমজকান্ড

250.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বনিজাবচত নাটক সংকলন

325.00

উোরঞ্জন ভটাচা জ

উত্তর পূ িজভারকত রিীন্দ্রচচজা

200.00

থকতকী কুেরী ডাইসন

রকঙ্গর রিীন্দ্রনাথ

তপতী চক্রিতজী

রিীন্দ্রনাথ ধরা পকিকেন

120.00

সু কোভন অবধকারী

রিীন্দ্র বচত্রকলা

250.00

Rabindranath Tagore

Gitanjali

130.00

ক্ষুবদ্রাম দ্াস

রিীন্দ্র কল্পনাি বিজ্ঞাকনর অবধকার

200.00

থদ্িাঞ্জন থসনগুি

বনকিবদ্তা ও রিীন্দ্রনাথ

300.00

অঞ্জন চক্রিতজী - অনু প ধর

ককথাপকথকন মার্ক্জ ও রিীন্দ্রনাথ

350.00

ডঃ েযমল চক্রিতজী

রবিঠাকুকরর ডাক্তাবর

300.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতবিতান

150.00

1,950.00

1,000.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রিীন্দ্র উপনযাস সমগ্র

400.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রিীন্দ্র প্রিন্ধ সমগ্র

400.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঞ্চবিতা

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পগুচ্ছ ও সিগল্প

600.00

সতযবর্ৎ রাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

থক্ষত্রগুি

সতযবর্কতর সাবহতয

500.00

সতযবর্ৎ রাি

আকরা সতযবর্ৎ

600.00

সতযবর্ৎ রাি

থসরা সতযবর্ৎ

600.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

কবিতা সমগ্র (১-৪)

650.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

গল্প সমগ্র (১ থথকক ৪)

980.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

পাহাি থঘরা হ্রকদ্র ধাকর

100.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

মাগজাকরট ফুল হকি ফুকট আকে

100.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

কৃবত্তিাকসর ঘকরর কথা

350.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

মকনর মানু ে

300.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

অবিপুত্র

100.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

থশ্রষ্ঠ গল্প

250.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

া থদ্বখ া শুবন

400.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

আত্মপ্রকাে

125.00

সমকরে মর্ুমদ্ার
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সমকরে মর্ুমদ্ার

গভজধাবরনী

350.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

া ািরী ভ্রমণ সমগ্র

400.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

নহিতখানা

200.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
সমকরে মর্ুমদ্ার

সাতবট থপ্রকমর উপনযাস

500.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

েবট থরামাবিক উপনযাস

400.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

থসানার থমািাইল

150.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

বভকটাবরিার িাগান

40.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

অনয রকম ভ্রমণ

45.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

থশ্রষ্ঠ গল্প

250.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

বনিজাবচত রমযরচনা সমগ্র

200.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

নীল রহসয

250.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

পাাঁচবট রহসয উপনযাস

600.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

আি সু খ াি সু খ

130.00

সমকরে মর্ুমদ্ার

দ্ূ রপািাি দ্ু ই নারী

200.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

ঘুনকপাকা

100.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

েযাওলা

100.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

পরমি ও অনযানয

200.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

থকানও বদ্ন এরকমও হি

200.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

অকনককর গল্প

100.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

থগালমাল

130.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

পাগলা গকণে

100.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

থশ্রষ্ঠ গল্প

200.00

তারােঙ্কর িকন্দযাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

তারােঙ্কর িকন্দযাপাধযাি

েতাব্দীর মৃতুয

তারােঙ্কর িকন্দযাপাধযাি

রচনািলী (১-২৫)

6,875.00

তারােঙ্কর িকন্দযাপাধযাি

েবনিাকরর বচবঠ

100.00

750.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
বকন্নর রাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বকন্নর রাি

হনন ঋতু

180.00

বকন্নর রাি

থসানার মাবে

200.00

বকন্নর রাি

অন্ধ থকাবককলর গান

250.00

বকন্নর রাি

থশ্রষ্ঠ গল্প

200.00

বকন্নর রাি

পতকনর পর

250.00

বিভূবতভূেণ িকন্দযাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বিভূ বতভূ েণ িকন্দযাপাধযাি

উপনযাস সমগ্র (১,২)

500.00

বিভূ বতভূ েণ িকন্দযাপাধযাি

অরণয সমগ্র

850.00

বিভূ বতভূ েণ িকন্দযাপাধযাি

আদ্জে বহন্দু থহাকটল

180.00

বিভূ বতভূ েণ িকন্দযাপাধযাি

পকথর পাাঁচালী

230.00

নৃ বসংহ প্রসাদ্ ভাদ্ুিী
WRITER NAME

BOOK NAME

নৃ বসংহ প্রসাদ্ ভাদ্ু িী

কথা অমৃত সাগর (১ থথকক ৫)

নৃ বসংহ প্রসাদ্ ভাদ্ু িী

ব্রহ্মা র্াকনন

MRP(Rs.)
2,500.00
300.00

নসিদ্ মুর্তিা আলী
WRITER NAME

BOOK NAME

নসিদ্ মুর্তিা আলী

রচনািলী (১ থথকক ১১)

নসিদ্ মুর্তিা আলী

পঞ্চতন্ত্র

েরবদ্ন্দু িকন্দযাপাধযাি

MRP(Rs.)
3,420.00
220.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
WRITER NAME

BOOK NAME

েরবদ্ন্দু িকন্দযাপাধযাি

েরবদ্ন্দু অমবনিাস (১-১২) এক থসট

েরবদ্ন্দু িকন্দযাপাধযাি

ঐবতহাবসক কাবহনী সমগ্র

MRP(Rs.)
3,350.00
750.00

আোপূ নজা থদ্িী
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

আোপূ নজা থদ্িী

প্রথম প্রবতশ্রুবত

500.00

আোপূ নজা থদ্িী

িকুল কথা

300.00

আোপূ নজা থদ্িী

সু িনজলতা

450.00

আোপূ নজা থদ্িী

গল্প সমগ্র (১-৬)

আোপূ নজা থদ্িী

সাগর শুকাকি াি ও অনযানয

100.00

আোপূ নজা থদ্িী

আর এক আোপূ ণজা

230.00

1,220.00

সঞ্জীি চকরাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

স্বামী বিকিকানন্দ এক অনি র্ীিকনর র্ীিনী (১-৪)

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

ভ্রমণ সমগ্র

449.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

পাাঁচবট মধু র কাবহনী

225.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

হলু দ্ পাবখ

175.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

থলৌবকক অকলৌবকক

100.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

থেে প্রহর

200.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

দ্াদ্ু র কীবতজ

70.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

হাবস কান্না চুবন পান্না

100.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

পাকি পাকি পথচলা

100.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

সাত টাকা িাকরা আনা

100.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

হাবরকি াওিা থলখা

699.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

মাপা হাবস চাপা কান্না

699.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

থশ্রষ্ট গল্প

250.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

গল্প সমগ্র (১-৩)

950.00

1,600.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
প্রবতভা িসু
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

প্রবতভা িসু

আকলা আমার আকলা

100.00

প্রবতভা িসু

রাঙা ভাঙা চাাঁদ্

100.00

িানী িসু
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

িানী িসু

অষ্টম গভজ (১,২)

700.00

িানী িসু

কাবলন্দী

150.00

িানী িসু

থফকরা মন

100.00

মহাকশ্বতা থদ্িী
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

মহাকশ্বতা থদ্িী

থমকির নাম থফবল

50.00

মহাকশ্বতা থদ্িী

রচনা সমগ্র (১-৫)

1,800.00

মহাকশ্বতা থদ্িী

র্রৎকুমারী

150.00

নিনীতা থদ্িকসন
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

নিনীতা থদ্িকসন

গল্প সমগ্র (১,২,)

500.00

নিনীতা থদ্িকসন

েব্দ পকি টাপুর টুপুর

150.00

নিনীতা থদ্িকসন

নটী নিনীতা

125.00

মবিকা থসনগুি

গদ্য সমগ্র

600.00

মবিকা থসনগুি

সীতািণ

150.00

নিনীতা থদ্িকসন

ইোমবত

150.00

সু বচত্রা ভরাচা জ
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
সু বচত্রা ভটাচা জ

হাবস মর্া উট কম

সু বচত্রা ভটাচা জ

নীল ঘূ বনজ

150.00

সু বচত্রা ভটাচা জ

পরিাস

125.00

সু বচত্রা ভটাচা জ

একা

150.00

সু বচত্রা ভটাচা জ

দ্হন

150.00

সু বচত্রা ভটাচা জ

উপনযাস সমগ্র (১-৩)

সু বচত্রা ভটাচা জ

কুবিকি পাওিা থপনড্রাইভ

1,800.00
120.00

তসবলমা নাসবরন
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

তসবলমা নাসবরন

থোধ

125.00

তসবলমা নাসবরন

লজ্জা

125.00

সমকরে িসু
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সমকরে িসু

রচনািলী (১ থথকক ১৪)

8,800.00

সমকরে িসু

থদ্বখ নাই বফকর

1,500.00

সমকরে িসু

দ্াহ

150.00

সমকরে িসু

বিির

200.00

সমকরে িসু

প্রর্াপবত

200.00

নারািণ সানযাল
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

নারািণ সানযাল

থনতার্ী রহসয সন্ধাকন

200.00

নারািণ সানযাল

থহ হংস িলাকা

65.00

নারািণ সানযাল

আবর্ হকত েতিেজ পকর

200.00

নারািণ সানযাল

কাাঁটাি কাাঁটাি (১-৬)

নারািণ সানযাল

মাকের কাাঁটা পকথর কাাঁটা

100.00

নারািণ সানযাল

আনন্দ স্বরূবপণী

40.00

1,160.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
েরৎচন্দ্র চকরযাপাধযাি
WRITER NAME

BOOK NAME

েরৎচন্দ্র চকটাপাধযাি

িংবপ্রি েরৎচন্দ্র

50.00

েরৎচন্দ্র চকটাপাধযাি

সু লভ েরৎ সমগ্র (১)

350.00

থগাপাল চন্দ্র রাি

েরৎচকন্দ্রর নিঠবক

125.00

েরৎচন্দ্র চকটাপাধযাি
েরৎচন্দ্র চকটাপাধযাি

থদ্না পাওনা
েরৎ রচনািলী - ১

MRP(Rs.)

100.00
350.00

লীলা মর্ুমদ্ার
WRITER NAME

BOOK NAME

লীলা মর্ুমদ্ার

হলকদ্ পাবখর পালক

MRP(Rs.)
100.00

অন্নদ্ােঙ্কর রাি
WRITER NAME

BOOK NAME

অন্নদ্ােঙ্কর রাি

প্রিন্ধ সমগ্র (২,৩,৪,৫,৬)

MRP(Rs.)
625.00

র্ীিনানন্দ দ্াস
WRITER NAME

BOOK NAME

র্ীিনানন্দ দ্াস

পাণ্ডুবলবপ (১,২)

MRP(Rs.)
1,600.00

েংকর
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

েংকর

ঘকরর মকধয ঘর

450.00

েংকর

থচৌরঙ্গী

250.00

েংকর

চরণ েু াঁকি াই তৃতীি পিজ

160.00

েংকর

এক িযাগ েংকর

120.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
নসিদ্ মুর্তিা বসরার্
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

নসিদ্ মুর্তিা বসরার্

বকংিদ্িীর নািক

100.00

নসিদ্ মুর্তিা বসরার্

বনিজাবচত গল্প -১

300.00

রচনািলী
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বিকর্ন্দ্র লাল

রচনািলী (১,২)

গকর্ন্দ্র বমত্র

রচনািলী (১ থথকক,৫)

1,650.00

আশুকতাে মুকখাপাধযাি

রচনািলী ( ১০ থথকক ১৩)

1,650.00

মধু সুধন দ্ত্ত

মধু সূদ্ন রচনািলী

450.00

বিমল বমত্র

রচনািলী (২)

300.00

িবঙ্কমচন্দ্র চকটাপাধযাি

রচনািলী - ২

225.00

প্রিীর মুকখাপাধযাি

সম্বুদ্ধ রচনািলী (১,২)

425.00

সতীনাথ ভাদ্ু িী

রচনািলী(১,৩)

650.00

সু ধীর চক্রিতজী

রচনািলী - ৩

600.00

পযারীচাাঁদ্ বমত্র

রাচনািলী

400.00

নারািণ গকঙ্গাপাধযাি

রচনািলী ( ১ থথকক ১২)

অিনীন্দ্র ঠাকুর

রচনািলী ১,২

800.00

3,650.00
550.00

রচনা সমগ্র
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সু কাি ভটাচা জ

রচনা সমগ্র

300.00

সু কিাধ থঘাে

রচনা সমগ্র(৭,৮)

350.00

তারাপদ্ রাি

রচনা সমগ্র ( ১ থথকক ৩)

হীকরন্দ্রনাথ দ্ত্ত

রময রচনা সমগ্র

600.00

সু কুমার রাি

রচনা সমগ্র

170.00

িরুণ থসনগুি

রচনা সংগ্রহ

500.00

1,800.00

গল্প সমগ্র
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
অসীম রাি

গল্প সমগ্র

550.00

সঞ্জীি চকটাপাধযাি

গল্প সমগ্র

950.00

সকতযন্দ্রনাথ দ্ত্ত

কািযগুচ্ছ

750.00

গকর্ন্দ্র বমত্র

গল্প সমগ্র ( ১ থথকক ৩)

730.00

মাবনক িকন্দযাপাধযাি

গল্প সমগ্র (১,২)

500.00

গদ্য সংগ্রহ
WRITER NAME

BOOK NAME

েঙ্খ থঘাে

গদ্য সংগ্রহ(১ থথকক ৯)

3,000.00

থসৌবমত্র চকটাপাধযাি

গদ্য সংগ্রহ (১,২)

1,200.00

ব্রাতয িসু

গদ্য সংগ্রহ

কবিতা সংগ্রহ

MRP(Rs.)

499.00

WRITER NAME

BOOK NAME

থসৌবমত্র চকটাপাধযাি

কবিতা সংগ্রহ (২,৩)

MRP(Rs.)
600.00

িুদ্ধকদ্ি িসু

কবিতা সংগ্রহ (৪)

150.00

েঙ্খ থঘাে

কবিতা সংগ্রহ (২-৩)

600.00

থশ্রষ্ঠ কবিতা
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

মবিকা থসনগুি

থশ্রষ্ঠ কবিতা

200.00

িীবথ চকটাপাধযাি

থশ্রষ্ঠ কবিতা

130.00

নীকরন্দ্রনাথ চক্রিতজী

থশ্রষ্ঠ কবিতা

200.00

তপন িকন্দযাপাধযাি

থশ্রষ্ঠ কবিতা

250.00

কবিতা
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

নীলমবণ ফুকন

বনিজাবচত কবিতা

100.00

আিীর মুকখাপাধযাি

নাম থরকখবে থখািাই

200.00

নচতালী চকটাপাধযাি

বিরহ নাকমর মন থকমনগুবল

100.00

সু কস্মলী দ্ত্ত

থরাবমও চবরত

100.00

েঙ্খ থঘাে

অকন্ধর স্পকেজর মকতা

25.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
েঙ্খ থঘাে

িহুস্বর স্তব্ধ পকি আকে

150.00

েঙ্খ থঘাে

হাবসখুবে মুকখ সিজনাে

100.00

র্ীিনানন্দ দ্াে

থিলা অকিলা কালকিলা

50.00

কার্ী নর্রুল ইসলাম

নর্রুকলর কবিতা সমগ্র

700.00

সু কিাধ থঘাে

চকপর ঢপ

25.00

শ্রীর্াত

থপ্রকমর কবিতা

200.00

অবমতাভ গুহ

কবিতা প্রিাস

250.00

আবেস কুমার চক্রিতজী

বিষ্ণুকদ্র কবিতা

60.00

থদ্িীপ্রসাদ্ িকন্দযাপাধযাি

বনউ ইিককজ কবি

90.00

টুম্পা থচৌধু রী

থপ্রমাস্পকদ্েু

75.00

থহলাল হাবফর্

থ র্কল আগুন জ্বকল

120.00

িীবথ চকটাপাধযাি

দ্াাঁিাও পবথকির

70.00

থমঘ িসু

স্পেজসংগ্রহ

100.00

িীবথ চকটাপাধযাি

থোটকদ্র িীবথ

100.00

বপনাকী ঠাকুর

র্ীিন থিকধাঁবে হাতকিামাি

100.00

বপনাকী ঠাকুর

নু যড স্টাবড

100.00

থসৌরীন ভটাচা জ

গ্রহণ প জাি

200.00

মঞ্জু ভাে বমত্র

তনু শ্রী

100.00

র্ি থগাস্বামী

পিি থিলার রাঙা আকলা

150.00

নাটক
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

িাদ্ল সরকার

নাটক সমগ্র (১,৩)

950.00

রুদ্রপ্রসাদ্ থসনগুি

নাটক সমগ্র (১,২)

400.00

উৎপল দ্ত্ত

নাটক সমগ্র (১---১০)

2,610.00

মকনার্ বমত্র

নাটক সমগ্র (১,২,৩,৪)

1,350.00

ক্ষীকরাদ্ প্রসাদ্

নাটক সমগ্র (১,২)

300.00

িনফুল

নাটক সমগ্র (১-২)

690.00

ব্রাতয িসু

নাটক সমগ্র (১,২)

800.00

মকনার্ বমত্র

ভাবসকি বদ্কিবে ককপাতাক্ষ র্কল

200.00

মকনার্ বমত্র

অিুঝ থিলার সিুর্ নাটক

70.00

মকনার্ বমত্র

নতুন নতুন নাটক

180.00

মকনার্ বমত্র

আকশ্চৌ জ ফািুবস ওই চাাঁদ্ থদ্িী সপজমস্তা

120.00

মকনার্ বমত্র

রকঙ্গর হাট

90.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
মকনার্ বমত্র

নরক গুলর্ার

150.00

বিমল িকন্দযাপাধযাি

অিলীলাক্রকম থসানার মাদ্ু বল

70.00

েরবদ্ন্দু িকন্দযাপাধযাি

নাটক ও বচত্রনাটয সংগ্রহ

450.00

সু নীল গকঙ্গাপাধযাি

নাটক ও কািযনাটক সমগ্র

150.00

মকনার্ বমত্র

বতনবট পূ ণজাঙ্গ নাটক

150.00

থেখর সমািার

থোট িাকরা

100.00

চন্দন থসন

বপ্রি েি

80.00

মকনার্ বমত্র

ভ এ থভবি

150.00

উজ্জল চকটাপাধযাি

একক একক এগাকরা

200.00

র্গন্নাথ িসু

TALK বথকিটার

150.00

থসৌবমত্র িসু

দ্ে রকঙর মুখ

100.00

নেকলে গুহবনকিাগী

ফাাঁস ক্লাি রূপকার ঝুমুর

150.00

থদ্িব্রত দ্াে গুি

পঞ্চ িযঞ্জন

150.00

িনানী মুকখাপাধযাি

হৃদ্কির কাোকাবে

200.00

চন্দন থসন

হাবস প্রিল করুণ

150.00

চন্দন থসন

পঞ্চ চন্দন

120.00

চন্দন থসন

HALP ডর্ন

120.00

চন্দন থসন

শ্রুবত চন্দন

200.00

নেকলন থঘাে

থোকটাকদ্র নাটক সমগ্র

150.00

বনবখল চকটাপাধযাি

নকরকনর ঠাকুর ঠাকুকরর বগবরে

200.00

সমীর দ্াসগুি

বচকলককাঠার থসাপাই

120.00

পাথজ প্রবতম বমত্র

পঞ্চ রিীর মঞ্চ নাটক

120.00

চন্দন থসন

িাকরাটা থোট নাটককর সংকলন

150.00

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হাসয থকৌতুক িযঙ্গককৌতুক

70.00

বিকর্ন্দ্রলাল রাি

সার্াহান

100.00

িুদ্ধকদ্ি িসু

সংক্রাবি

40.00

মকনার্ বমত্র

িনকর্ােনা

40.00

থসৌবমত্র চকটাপাধযাি

নাটক সমগ্র ( ১ থথকক ৩)

1,600.00

বেবের কুমার দ্াস
WRITER NAME

BOOK NAME

বেবের কুমার দ্াস

অকলৌবকক সংলাপ

MRP(Rs.)
250.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
গকর্ন্দ্র কুমার বমত্র
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

গকর্ন্দ্র কুমার বমত্র

উপককে

130.00

গকর্ন্দ্র কুমার বমত্র

থপৌে ফাগুকনর পালা

500.00

গকর্ন্দ্র কুমার বমত্র

আবম কান থপকত রই

350.00

গল্প / উপনযাস
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

স্বপ্নমি চক্রিতজী

হলকদ্ থগালাপ

500.00

রবি েংকর িল

থদ্ার্খনামা

400.00

েযামল গকঙ্গাপাধযাি

োহর্াদ্া দ্ারাশুককা ১,২

900.00

অমতজয থসন

নীবত ও নযা যতা

450.00

অমর বমত্র

বভনকদ্বে পুরুে থদ্বখ

125.00

ফাদ্ার দ্যাবতকিন

গদ্য সংগ্রহ

600.00

বিষ্ণুপদ্ চক্রিতজী

রামািণ চবরতমালা

500.00

থগৌর বককোর থঘাে

র্ল পকি পাতা নকি

350.00

থগৌর বককোর থঘাে

থপ্রম থনই

400.00

আিু সিীদ্ আইিু ি

িযবক্তগত ও ননিজযবক্তক

150.00

থসৌময িকন্দযাপাধযাি

অফ দ্য থরকডজ

300.00

থদ্কিে রাি

বতস্তাপাকরর িৃ ত্তাি

550.00

শ্রীশেকলন্দ্রনারািণ থঘাোল োস্ত্রী

তকপাভূ বম নমজদ্া( অখণ্ড)

র্ীিন সাহা

নারী চবরতাবভধান

500.00

অকোক থসন

থকারাবচ ও হাবরভাঙার িৃ ত্তাি

200.00

িুদ্ধকদ্ি গুহ

অনয থচাকখ

125.00

অবরন্দম চক্রিতজী

মনকনর মধু

400.00

অবভবর্ৎ বমত্র

িযবক্তগত কলড্রপ

120.00

ধীকরে ভটাচা জ

মহাভারকতর নারী

300.00

প্রদ্ীপ মালকহাত্রা

এক ডাক্তাকরর কুকমরু স্মৃবত

300.00

রবি েংকর িল

আঙ্গুর িাগাকন খুন

120.00

কৃকষ্ণন্দু মুকখাপাধযাি

রাি মঙ্গলপুর িযান্ড

150.00

হেজ দ্ত্ত

অমল ও অবভবর্ৎ

20.00

1,500.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
লক্ষ্মীনারািণ হার্রা

কুরুকক্ষত্র আঠাকরা বদ্কনর ু দ্ধ

350.00

থদ্কিে রাি

বতস্তা পাকরর িৃ ত্তাি

550.00

নীলকলাবহত

এক একটা বদ্ন অনয রকম

150.00

হুমািূ ন আহকমদ্

বমবসর আবল সমগ্র

500.00

মাবনক িকন্দযাপাধযাি

পদ্মা নদ্ীর মাবঝ

100.00

থমাহন কলী বিশ্বাস

থগৌিীি নিষ্ণি ধকমজর অিক্ষকির কারণ

250.00

শ্রীর্াত

োবলমাকর সংঘাত

200.00

আিু সিীদ্ আইিু ি

িযবক্তগত ও ননিযবত্তজক

150.00

রমাপদ্ থচৌধু রী

উপনযাস সমগ্র ১-৬

সু র্ন দ্ােগুি

এককন িািু সমগ্র ১,২

525.00

অবসত দ্াে

থনম থেট

300.00

থদ্কিে রাি

অল্প বকেু আকলা

150.00

অকলাক রঞ্জন দ্ােগুি

থতামরা বক দ্াও বেউবল না বটউবলপ

125.00

অকলাক সরকার

থোকনা র্িাফুল

100.00

পবিত্র মুকখাপাধযাি

ননঃেকব্দর েব্দ রূপ

125.00

অতনু প্রজ্ঞান িকন্দযাপাধযাি

থোঁিা েবির থকালার্

200.00

শুদ্ধসত্ব থঘাে

মহাভারত ১,৩,৪

600.00

রার্কুমার রাি থচৌধু রী

অমীমাংবসত কথা

80.00

েবমন চক্রিতজী

এখনও থরািুর আকে

90.00

তপন রািকচৌধু রী

থরামন্থন অথিা ভীমরবত প্রাির পরচবরতচচজা

150.00

বিমল কর

সরস গল্প

250.00

থেখর িকন্দযাপাধযাি

বধমাল

170.00

মন্নু ভাণ্ডারী

থশ্রষ্ঠ গল্প

70.00

েঙ্করী প্রসাদ্ িসু

কবি ভারত চন্দ্র

300.00

নবদ্িার ইবতহাস (১.২)

950.00

প্রমথ থচৌধু রী

অসংকবলত রচনাসম্ভার

250.00

ফাদ্ার দ্যাবতকিন

গদ্য পরস্পরা

450.00

সু কুমার বিশ্বাস

আসাকম ভাো আকন্দালন ও িাঙাবল-প্রসঙ্গ ১৯৪৭-১৯৬১

595.00

থগাপালচন্দ্র রাি

িবঙ্কমচকন্দ্রর বিচারক-র্ীিকনর গল্প

100.00

িুদ্ধকদ্ি িসু

এক িৃ কদ্ধর ডাকিবর

60.00

িুদ্ধকদ্ি গুহ

েিবট উপনযাস

400.00

িুদ্ধকদ্ি গুহ

পঞ্চপ্রদ্ীপ

150.00

িুদ্ধকদ্ি গুহ

র্ঙ্গল সম্ভার

500.00

প্রফুি রাি

থসরা ৫০ বট গল্প

550.00

নিারুণ ভটাচার্্

থশ্রষ্ঠ গল্প

300.00

1,875.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
তারাপদ্ রাি

থশ্রষ্ঠ গল্প

200.00

কৃকষ্ণন্দু মুকখাপাধযাি

গভীর রাকতর গল্প

250.00

োিনু িকন্দযাপাধযাি

ভূ কতরা ভীেণ বভতু

250.00

সমৃদ্ধ দ্ত্ত

ব্ল্যাক কবরডর

400.00

অকোক বমত্র

আবপলা-চাবপলা
স্মৃবতকন্ডুিন

450.00

প্রণি িধজন
আিদ্ু ল কালাম
জ্ঞানদ্ানবন্দনী থদ্িী
থগৌরবককোর থঘাে
তপন রািকচৌধু রী
রূপদ্েজী
নিকুমার িসু
এ বপ থর্ আিদ্ু ল কালাম
র্গদ্ীে ভটাচা জ
র্ওহরলাল থনহরু
রবফকুল ইসলাম
আর্হারউিীন খান
সমকরে িসু

350.00
250.00
200.00
400.00
450.00
100.00
350.00
250.00
220.00
1,550.00
400.00
100.00
200.00

অবিপক্ষ
পুরাতনী
প্রবতকিেী
িাদ্লনামা
ব্রর্দ্ার গুল্পসমগ্র
পঞ্চােবট গল্প
সবন্ধক্ষণ
আমার কাকলর ককিকর্ন কবি
আত্মচবরত ( ১ থসট)
নর্রুল র্ীিনী
িাংলা সাবহকতয নর্রুল
বিির

সমকরে িসু

প্রর্াপবত

200.00

সমকরে িসু

দ্াহ

150.00

শ্রীআনন্দ

অবিতীি বিকিকানন্দ (১,২)

প্রফুি রাি

ক্রাবিকাল

150.00

নকিন্দু থঘাে

একা থনৌকার াত্রী

300.00

নবন্দতা িাগচী

পুনিজাসন

350.00

স্বপ্নমি চক্রিতজী

কািকবি

60.00

েযামল দ্ত্তকচৌধু রী

অবমতাভ বি এম ই

150.00

প্রকচত গুি

আবম একর্ন থমকি

250.00

অবমিকুমার মর্ুমদ্ার

বেক্ষক সমার্ ও সমার্ বেক্ষক

100.00

অবমতাভ থচৌধু রী

চবিজতচিজণ

80.00

সু দ্ীপ ভটাচা জ

িাঙালীর িাবির অন্দর সজ্জা

250.00

ফাদ্ার দ্যবতকিন

সাদ্াবসকধ খসিা

200.00

অবমত চক্রিতজী

থিতার র্গৎ

350.00

সু কাি গকঙ্গাপাধযাি

গল্প ৫১

500.00

সু কিাধ সরকার

নিোখী ও িি বডলান

200.00

অংশুমান চক্রিতজী

িঙ্গমনীেীকদ্র রঙ্গ রবসকতা

150.00

অমর থর্যাবত মুকখাপাধযাি

প্রাচীন ভারকতর থভৌকগাবলক ইবতিৃ ত্ত

250.00

1,190.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
মাবনক িকন্দযাপাধযাি

থসরা মাবনক

350.00

মাবনক িকন্দযাপাধযাি

উপনযাস সমগ্র (১ থথকক ৩)

750.00

অকলাক রাি

বচবঠপত্র

160.00

বিকনাদ্ থঘাোল

লকআপ বকংিা রূপকথার গল্প

200.00

সািিনী পূ ততুন্ড

বিশ্বাসঘাতককর কাবহনী

150.00

প্রমথনাথ বিবে

িঙ্গভঙ্গ

120.00

মবত নন্দী

উপনযাস সমগ্র (১ থথকক ৩)

নীহাররঞ্জন গুি

লালু ভুলু ও িাদ্ো

160.00

নীহাররঞ্জন গুি

হীরা চুবন পান্না

100.00

বিমল বমত্র

সাকহি বিবি থগালাম

300.00

বিমল বমত্র

থশ্রষ্ঠ গল্প

170.00

বেবেরকুমার িসু

অবনিজান থর্যাবত

150.00

অবচিযকুমার থসনগুি

উদ্যত খড়্গ

400.00

নবলনী থিরা

উবঠলা সু িারী িবসলা নাবহ

350.00

সকিাে কুমার থঘাে

বকনু থগািালার গবল

120.00

নারািাণ গকঙ্গাপাধযাি

থটবনদ্া সমগ্র

300.00

িবঙ্কমচন্দ্র চকটাপাধযাি

িবঙ্কম থরামান্স

200.00

নবলনী থিরা

সু িণজকরণু সু িণজকরখা

350.00

অমর বমত্র

ভুিনডাঙ্গা

100.00

অমর বমত্র

সূ জাকস্তর থদ্কে সূ জাকস্তর পকথ

200.00

ভগীরথ বমশ্র

লঘু পুরাণ

200.00

ভগীরথ বমশ্র

হাবসর আকরা গল্প

200.00

ভগীরথ বমশ্র

থসরা ৫০ বট গল্প

350.00

ভগীরথ বমশ্র

মৃগিা

800.00

ভগীরথ বমশ্র

আমলাগাবে

350.00

ভগীরথ বমশ্র

র্াদ্ু গর

400.00

ভগীরথ বমশ্র

িাবর্কর

350.00

ভগীরথ বমশ্র

থশ্রষ্ঠ গল্প

200.00

অমর বমত্র

থসরা ৫০ বট গল্প

350.00

অমর বমত্র

েূ কনযর ঘর েূ কনযর িাবি

300.00

অমর বমত্র

ধনপবতর চর

400.00

অমর বমত্র

কুমাবর থমকঘর থদ্ে চাই

350.00

তপন িকন্দযাপাধযাি

দ্েবট উপনযাস

400.00

তপন িকন্দযাপাধযাি

ভূ ত সমগ্র

200.00

তপন িকন্দযাপাধযাি

থসরা পঞ্চােবট গল্প

450.00

1,498.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
তপন িকন্দযাপাধযাি

পাাঁচবট অনয থপ্রকমর উপনযাস

500.00

থকতকী কুোরী ডাইসন

এই পৃবথিীর বতন কাবহনী

375.00

িনফুল

িনফুল উপনযাস সমগ্র ( ১ থথকক ৭)

2,175.00

সু িণজ সংগ্রহ উপনযাস ২,৩,৫

1,500.00

সম্পাদ্না অরুণ মুকখাপাধযাি

ককিাল গল্প সমগ্র ১,২,৪

1,200.00

অবচিয কুমার থসনগুি

েতিাবেজকী সংকলন

270.00

ভ্রমণ কাবহনী
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

অিধু ত

মরুতীথজ বহংলার্

200.00

েংকর লাল সরকার

বচরসু ন্দর লাদ্াক

150.00

উমা প্রসাদ্ মুকখাপাধযাি

মবণ মকহে

60.00

সু ধন্বা থদ্িিমজা

পাহাকির থকাকল

250.00

দ্ীপঙ্কর থঘাে

এভাকরস্ট

200.00

অতীে িকন্দযাপাধযাি

অথ কূমজাঞ্চল কথা

80.00

অঞ্জু রাি

অপরূপা আন্দামান

100.00

অতীে িকন্দযাপাধযাি

অথ কমজাঞ্চল কথা

110.00

তপন িকন্দযাপাধযাি

ভ্রমণ সমগ্র

300.00

কৃষ্ণা িসু

ভ্রমণ থদ্কে থদ্কে

250.00

উমাপ্রসাদ্ মুকখাপাধযাি

বহমালকির পকথ পকথ

180.00

অিধু ত

ভ্রমণ কাবহনী সমগ্র

400.00

প্রকিাধকুমার সানযাল

থদ্িতাত্মা বহমালি

200.00

থরামাঞ্চ ও থভৌবতক গল্প
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বহমাবদ্রবককোর দ্াসগুি

অযাডকভঞ্চার সমগ্র ১

300.00

হুমািু ন আর্াদ্

একবট খুকনর স্বপ্ন

140.00

বত্রবদ্ি বিশ্বাস

অতন্দ্র প্রহরী

50.00

কতজার বসংহ দ্ু গগল

থর্যাস্নারাকতর থরবর্বড

100.00

নীলাঞ্জন চকরাপাধযাি

রহসয ৫৫৫

160.00

বহমাবদ্রবককোর দ্াসগুি

অযাডকভঞ্চার সমগ্র ২

300.00

িুদ্ধকদ্ি দ্ােগুি

ভূ কতরা থকাথাি থাকক

125.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
নীলাঞ্জন চকটাপাধযাি

কাকলা ভ্রমর

350.00

অবভধান
WRITER NAME

BOOK NAME

Editor Dr. P.C. Das

A Compact English-Bengali Dictionary

295.00

Editor Dr. P.C. Das

A Modern Bengali-English Dictionary

395.00

Editor R.C. Pathak

Bhargavas Dictionary English-Hindi

220.00

Samsad Bengali-English Dictionary

385.00

Samsad Bengali-English Dictionary (New Edition)

410.00

Oxford English-English-Bengali Dictionary

645.00

Samsad English-Bengali Dictionary

650.00

The Chambers Dictionary 10th Edition

MRP(Rs.)

3,189.00

Samsad Pocket Hindi-English Dictionary

90.00

Samsad Ben-Eng Pocket Dictionary

110.00

Samsad Pocket English-Hindi Dictionary

65.00

Concise Twentieth Century Dictionary Eng-Eng-Urdu

90.00

Samsad Dictionary of Quotations

225.00

Samsad Dictionary of SYNONYMS AND ANTONYMS

220.00

সংসদ্ সমাথজ েব্দককাে

170.00

হািাৎ মামুদ্

থোটকদ্র িাংলা েব্দাথজককাে

350.00

জ্ঞাকনন্দ্রকমাহন দ্াস

িাংলা ভাোর অবভধান - ১

500.00

জ্ঞাকনন্দ্রকমাহন দ্াস

িাংলা ভাোর অবভধান - ২

450.00

Smsad English-Bengali Dictionary

550.00

A Compact English-Bengali Dictionary

575.00

Samsad Students Eng-Ben Dictionary

240.00

নেকলন্দ্র বিশ্বাস

সংসদ্ িাংলা অবভধান

350.00

অকোক মুকখাপাধযাি

সংসদ্ িানান অবভধান

400.00

বট. থক.থদ্ সরকার

বত্রভাো অবভধান িাংলা-ইংরার্ী-বহবন্দ

140.00

েীলরত্ন বভক্ষু

িাংলা আকাকদ্মী পাবল-িাংলা অবভধান

200.00

র্গন্নাথ চক্রিতজী

র্াতীি অবভধান - ১

150.00

prof. Boshir Ahmed

Dr. P.C. Das

সঙ্গীত
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
নারািণ চকটাপাধযাি

ঝুমুর কথা

150.00

পান্নালাল রাি

ও সর্নী থগা

50.00

বিমকলন্দু মর্ুমদ্ার

আবদ্িাসী বেল্পকলা

30.00

ঋতীে চক্রিতজী

মাবটর টাকন

100.00

রমাপ্রসাদ্ চকটাপাধযাি

থদ্াাঁহা মাধু রী

50.00

পলােকাবি বিশ্বাস

জ্ঞাকনন্দ্র গীবত

75.00

সু খবিলাস িমজা

র্াগ গান

60.00

র্সীমউবিন

রচনা সমগ্র

500.00

বেবের চক্রিতজী

এ শুধু গাকনর বদ্ন

699.00

নর্রুল ইসলাম

থশ্রষ্ঠ নর্রুলগীবত স্বরবলবপ

700.00

থপ্রমানন্দ রাি

রার্িংেী বিিাহগীবত

80.00

থদ্িবর্ত িকন্দযাপাধযাি

িাংলার মঞ্চগান

499.00

রর্নীকাি থসন

রর্নীকাি কািযগুচ্ছ

135.00

িাংলানাটক ডট কম

িাংলাি কাওিাবল

150.00

Sudhir chakraborty

Baul Fakir Dervish of Bengal

595.00

বিকর্ন্দ্রলাল রাি

থপ্রকমর গান

150.00

ধমজ, দ্েজন ও সাধনা
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

শ্রীম কবথত

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অখণ্ড

500.00

কােীরাম দ্াস

মহাভারত অখণ্ড

700.00

রার্কেখর িসু

িাল্মীবক রামািণ

250.00

সু সমি রাি থচৌধু রী

শ্রীরামকৃষ্ণ আকলাি সিার র্ীিন (প্রথম ভাগ)

150.00

কালকনবম

শ্রীরামই রামকৃষ্ণ! স্বামীর্ী তকি থক?

100.00

থদ্ি আবেস দ্ত্ত

ধমজ এক থখাাঁর্

60.00

আশুকতাে মর্ুমদ্ার

থমকিকদ্র ব্রতকথা

60.00

পূ িজা থসনগুি

একান্ন পীঠ

180.00

েষ্ঠীপদ্ চকটাপাধযাি

দ্েমাতৃকাতীথজ

100.00

স্বামী অকভদ্ানন্দ

মরকণর পকর

90.00

স্বামী িামনানন্দ

উদ্ভাবসত মবহমারূকপ অরূকপ

70.00

স্বামী িামানন্দ

অনশ্বর এক প্রিাহ

70.00

অরুন কুমার বিশ্বাস

মাতৃ সাধনা ও কমলা কাি

250.00

প্রিীর কুমার চকটাপাধযাি

সামকিদ্ীি সংসার কমজ

120.00

চন্দ্র ভানু সতপথী

শ্রী বেরডী সাই িািা এিং অনযানয সদ্গুরু

80.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
বির্ন গুি প্রণীত

মনসা মঙ্গল

140.00

স্বামী র্গদ্ীশ্বরানন্দ

গীতা

90.00

বেি পুরাণ

490.00

শ্রী কাবলপ্রসন্ন বসংহ

মহবেজ থিদ্িযাস বিরবচত মহাভারত (১,২)

1,640.00

শ্রীমধু সূদ্ন

শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা ও মানি-র্ীিকন তার প্রকিার্নীিতা

200.00

অবচিযকুমার থসনগুি

পরমপুরুে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

600.00

কৃষ্ণদ্াস কবিরার্ থগাস্বামী

শ্রীশ্রীশচতনয চবরতামৃত

530.00

স্বামী বিকিকানন্দ

প্রাচয ও পাশ্চাতয

20.00

উজ্জ্বল কুমার দ্াস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকদ্কির র্ীিন ও কথামৃত

175.00

বনমাইসাধন িসু

সককলর মা, মা সারদ্া

225.00

পূ িজা থসনগুি

র্ননী সারদ্া থদ্িী

270.00

বসদ্ধাথজ রািকচৌধু রী

দ্িামিী থলাকমাতা রাণী রাসমবণ

125.00

উজ্জ্বল কুমার দ্াস

স্বামী বিকিকানকন্দর র্ীিন ও কথামৃত

175.00

Sankar

The Monk as Man

299.00

Som Ranchan

Sharada Mai

95.00

Swami Suparnananda

Swamijis Return to India

7.00

Swami Vivekananda

Chicago Addresses

14.00

A.C. Bhaktivedanta

Bhagavad Gita As It Is

300.00

প্রকসনবর্ৎ সাহা

স্বামী বিকিকানকন্দর িীক্ষকণ র্াতীি সংহবত

300.00

Ashok Dilwali

Vedas

295.00

Ashok Dilwali

Upanishads

295.00

Ashok Dilwali

Bhagavad Gita

295.00

শ্রীিামকদ্ি ভটাচা জ

সর্ব্জকদ্িকদ্িীর পূ র্াপদ্ধবত

200.00

বির্নবিহারী বিশ্বাস

থিদ্ (১ থথকক ৫)

1,500.00

বেশু/বেশু সাবহতয
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

সু কুমার রাি

আকিাল তাকিাল

60.00

সু কুমার রাি

হ িরল

30.00

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঝণজা িমজন

িণজপবরচি প্রথম ভাগ
িণজপবরচি বিতীি ভাগ
মহাভারকতর অনয গল্প

40.00
40.00
125.00

শ্রী মতী মধু থঘাোল

থকলু কা বরটানজস

80.00

পূ নজেেী মুকখাপাধযাি

বনকর্র িই

150.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
পূ নজেেী মুকখাপাধযাি

তুকলা ফুলবক ফুরুৎ

100.00

নারািণ থদ্িনাথ

নকি ফকি কবমর্ক্ (ইংরাবর্)

144.00

শ্রীদ্বক্ষণারঞ্জন বমত্র মর্ুমদ্ার

ঠাকুমার ঝুবল

200.00

েীকেজন্দু মুকখাপাধযাি

পটাে গকির র্ঙ্গকল

90.00

বেশু সাবহতয

েবিকত রামািণ

55.00

বেশু সাবহতয

েবিকত মহাভারত

65.00

পাথজবর্ৎ গকঙ্গাপাধযাি

আমাকদ্র সু কাি

30.00

অবমতাভ চক্রিতজী

আমার েিা থতামার েিা (১,২)

50.00

মহাকদ্ি সাহা

বককোর কবিতা সমগ্র

60.00

েংখ থঘাে

থোট একটা স্কুল

100.00

রিীন্দ্র নাথ ঠাকুর

কথা ও কাবহনী

45.00

র্লধর মবিক

বচবনর রূপকথা

40.00

আরবত সানযাল

আবিকার গল্প

40.00

অবমতাভ চক্রিতজী

কাকঠর তকরািাল

20.00

দ্ীবি চকটাপাধযাি

খামকখিাবল

100.00

অবনন্দয ভুক্ত

আমিাগাকনর ু দ্ধ

25.00

পাথজবর্ৎ গকঙ্গাপাধযাি

আট একে আট

50.00

থরনু কা রাবর্ি

আকলা থগল

95.00

থদ্িশ্রী দ্াে

বততুমীকরর লিাই

25.00

MY BOOK OF A B C D

75.00

CARTOON AMINATION

60.00

SUDIP MUKHERJEE

WRITE

WITH FUN

RHYMES

65.00
35.00

WORD BOOK

40.00

CONVERSATION

30.00

MENTAL MATHE

50.00

সু খলতা রাও

বনকর্ থেখ

45.00

সু খলতা রাও

বনকর্ পি

50.00

শ্রী নকরন্দ্র নাথ দ্ত্ত

হাকতর থলখা

35.00

থহাবলচাইল্ড িণজমালা

25.00

সতযবর্ৎ রাি

থগাসাাঁইপুর সরগরম

200.00

সতযবর্ৎ রাি

থপ্রাকফসর েঙ্কু ইবর্প্সীি আতঙ্ক স্বপ্নিীপ

200.00

নীকরন্দ্রনাথ চক্রিতজী

নতুন েিা

60.00

বেশু সাবহতয

আাঁককত থেখা (১,২,৩)

40.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা

ভাো/েন্দ/অলংকার/সাবহতয
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

ডঃ থদ্কিে কুমার আচা জ

িাংলা সাবহকতযর ইবতহাস - আধু বনক ু গ,

240.00

ডঃ থদ্কিে কুমার আচা জ

িাংলা সাবহকতযর ইবতহাস - আবদ্ ও মধয ু গ

240.00

ডঃ অবসত কুমার ভটাচা জ

িাংলা সাবহকতযর ইবতহাস - আধু বনক ু গ ১৯৫০-২০০০

450.00

ডঃ রাকমশ্ব ে

সাধারণ ভাো বিজ্ঞান ও িাংলা ভাো

300.00

দ্ীনিন্ধু বমত্র

নীল দ্পজণ

100.00

স্বামী বিকিকানন্দ

প্রাচয ও প্রাশ্চাতয

25.00

বেবের কুমার দ্াস

িাংলা সাবহতয সঙ্গী

225.00

ডঃ র্িি িকন্দযাপাধযাি

থমঘনাদ্িধ কািয

300.00

িবঙ্কমচন্দ্র চকটাপাধযাি

কপাল কুন্ডলা

100.00

তকপাধীর ভটাচা জ

প্রতীকচযর সাবহতয তত্ব

250.00

সু কুমার থসন

ভাোর ইবতিৃ ত্ত

200.00

তরুণ মুকখাপাধযাি

অন্নদ্া মঙ্গল

100.00

সু ভাে থচৌধু রী

গীতবিতাকনর র্গৎ

600.00

বগবরে চন্দ্র থসন

জ্ঞাকনেরী

150.00

থগৌতম থদ্

১৯৫৬ মানভুম থথকক পুরুবলিা

225.00

সু ভাে মুকখাপাধযাি

িাঙ্গালীর ইবতহাস

100.00

নিািী আলম

িাংলার ইবতহাস

350.00

শ্রীপকরে চন্দ্র ভটাচা জ

ভাোবিদ্যা পবরচি

225.00

প্রকিাধচন্দ্র থসন

নূ তন েন্দ পবরক্রমা

250.00

ডঃ নীবতে থসনগুি

িঙ্গ ভূ বম ও িাঙাবলর ইবতহাস

300.00

শ্রী ভূ কদ্ি থচৌধু রী

িাঙ্গালা সাবহকতযর থোকটাগল্প ও গল্পকার

300.00

প্রভাত রঞ্জন সরকার

িণজ বিবচত্রা ১,২

50.00

প্রভাত রঞ্জন সরকার

িণজ বিঞ্জান

50.00

কুিল চকটাপাধযাি

ইংরার্ী সাবহকতযর ইবতহাস

180.00

ডঃ দ্ীপক চন্দ্র

িাংলা নাটককর আধু বনকতা

230.00

ভবক্ত মাধি চকটাপাধযাি

প্রাচীন িাংলা গকদ্যর ইবতহাস আবদ্ পিজ

160.00

সু কুমার থসন

িাংলা কবিতা সমুচ্চি ২

150.00

হীকরন চকটাপাধযাি

েকন্দর ক্লাস

130.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
বচত্র কলা
WRITER NAME

BOOK NAME

োবি নাথ

প্রকাে কমজকাকরর রবঙন বচত্র

700.00

োবি নাথ

অবনতা রাি থচৌধু রী বচত্র কলা

400.00

থদ্িাবেে চন্দ

েবি আাঁবককিকদ্র েবি
কার্ী আিদ্ু ল িাকতত েবি

MRP(Rs.)

4.00
700.00

অরুন থসন

থ াকগন থচৌধু রীর েবি

োবি নাথ

সকতযন থঘাকের বচত্র রহসয

400.00

JAYA JAITLY

THE ARTISTRY OF HANDWORK

395.00

বির্ন থচৌধু রীর েবি

130.00

QAYYUM CHOWDHURY

ART OF BANGLADESH

350.00

োবি নাথ

রূকপ অরূকপ অর্িা

500.00

RABINDRANATH TAGORE

CHITRALIPI

600.00

SPRIT OF THE POLAR REGIONS

695.00

BANAPHOOL

A WRITERS PALETTE PAINTINGS AND DRAWINGE

TARAPADA SANTRA

FOLK ARTS OF WEST BENGAL

1,500.00

1,900.00
795.00

রান্না
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

েতরূপা

পনীকরর নানারকম

50.00

Gini Sen

Harir Khobor

499.00

SECRETS KITCHEN

995.00

TARLA DALAL

THE JOYS OF VEGETARIAN COOKING

195.00

SALMA HUSAIN

FLAVOURS OF AVADH

795.00

আলপনা থঘাে

মেবলে

150.00

বগবন থসন

হাাঁবির খির

300.00

সু বপ্রিা থদ্িী

থিণুবদ্র হার্ার রান্না

250.00

বচবকৎসা বিেিক িই
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
র্িি ভটাচা জ

বচবকৎসা বিজ্ঞাকনর ইবতহাস

150.00

সু বিমল চন্দ্র থদ্
ডঃ েবক্ত মুখার্জী

সমাধাকন বনম

150.00

ডািবিবটস

195.00

ডঃ েযামল চক্রিতজী

থটনোন থথকক মুবক্ত

125.00

ডঃ রকমন মর্ুমদ্ার

ঘাকির িযথা

75.00

ডঃ থদ্িাবেস বিশ্বাস

মো

125.00

ডঃ েযামল চক্রিতজী

থকান িাচ্চা কী খাকি

80.00

ডঃ েযামল চক্রিতজী

রক্তচাপ থকাকলকস্টরল হাটজঅযাটাক

100.00

অমরনাথ মবিক

থকমন ককর কাউকন্সবলং করকিন

150.00

র্িি ভটাচা জ

িাকিা থমবডবসন থথকক নর্রদ্াবর থমবডবসন

40.00

বদ্লীপ থচৌধু রী

থকান খািাকর কী

20.00

DR.DAVID FRAWLEY

NATURAL HEALING THROUGH AYURVEDA

135.00

ENGLISH BOOK
WRITER NAME

BOOK NAME

RABINDRANATH TAGORE

GITANJALI

75.00

RABINDRANATH TAGORE

NATIONALISM

125.00

RABINDRANATH TAGORE

GLIMPSES OF BENGAL

250.00

RABINDRANATH TAGORE

RED OLEANDERS

125.00

RABINDRANATH TAGORE

THE GRESCENT MOON

95.00

RABINDRANATH TAGORE

SADHANA

250.00

RABINDRANATH TAGORE

RELIGION OF MAN

150.00

RABINDRANATH TAGORE

THE

FUGITIVE

MRP(Rs.)

125.00

RABINDRANATH TAGORE

THE KING OF THE DARK CHAMBER

125.00

RABINDRANATH TAGORE

FIREFLES

95.00

RABINDRANATH TAGORE

FRUIT GATHERING

95.00

RABINDRANATH TAGORE

HUNGRY STONES

95.00

RABINDRANATH TAGORE

THE CROWN

95.00

RABINDRANATH TAGORE

THE POST OFFICE

125.00

RABINDRANATH TAGORE

SACRIFICE

75.00

RABINDRANATH TAGORE

MALINI

95.00

AMIYA DEV

REREADUNG TAGORE

450.00

SOMDATTA MANDAL

GLEANINGS OF THE ROAD

295.00

UTPAL K. BANERJEE

TAQORES

395.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
A STAMP IS BORN

695.00

DR . RATRI ROY

RABIDRA NATYAM

400.00

SUPRIYA ROY

HIS WORID OF ART

2,495.00

SHANKAR SEN

THE QUEST

1,250.00

SOVON SOM

TAGORES PAINTINGS

1,250.00

UTPAL K. BANERJEE

TAGORES MYSTIQUE OF DANCE

1,500.00

TARAPADA SANTRA

FOLK ARTS OF WEST BENGAL

SHAYONI

795.00

MITRA

RIVERS OF INDIA

2,900.00

DEBASISH DUTTA

SUNIL GAVASKAR

995.00

SUJAL BHATTACHARYA

SUNIL GANGOPADHYAY

995.00

SURESH CHABRIA

LIGHT OF ASIA

695.00

BUDDHADEB GUHA

MADHUKARI

595.00

NIYAPRIYA GHOSH

RABINDRANATH TAGORE A PICTORIAL BIOGRAPHY

BISWAJIT ROY CHOWDHURY

WILD WONDERS OF INDIA

850.00

ANKUR BETAGERI

THE COMPLETE WORKS OF KALIDASA (VOL. 1,2)

700.00

SATYAJIT RAY

THE COMPLETE ADVENTURES OF FELUDA - I

499.00

SIRSHENDU MUKHOPADHYAY

MANABJAMEEN

498.00

1,500.00

K. AYYAPPA PANIKER

MEDIEVAL INDIAN LITERATURE AN ANTHOLOGY - VOL. - 1,2,3

MANORANJAN MOHANTY

WEAPON OF THE OPPRESSED

350.00

BANDANA MAJUMDAR

WIDOWS RENUNCIATION AND SOCIAL-SELF

260.00

SAMARES MAZUMDER

SKY OVER THE MOUNTAIN

VOL. II

1,450.00

400.00

SUNIL GANGOPADHYAY

RANU & BHANU

195.00

RANJAN BANDYOPADHYAY

BY THE RIO DELA PLATA

175.00

SANJUKTA DASGUPTA

MANIMAHESH

80.00

SUJAL BHATTACHARYA

SUNIL GANGOPADHYAY SOILED CLOTHES

300.00

NALINI KANTA BRAHMA

PHILOSOPHY OF HINDU SADHANA

225.00

LAXMI CHANDRASHEKAR

CHANDRASEKHAR KAMBAR

250.00

SUKUMARI BHATTACHARJI

IN THOSE DAYS

395.00

K.M. GEORGE

MODERN INDIAN LITERATURE AN ANTHOLOGY VOL. 1,2

AMALENDU DE

HISTORY OF THE KHAKSAR MOVEMENT IN INDIA VOL-II

SIRAJUL ISLAM

HISTORY OF BANGLADESH 1704-1971

PULINBIHARI SEN KSHITIS ROY

RABINDRANATH TAGORE A TRIBUTE

495.00

DR. TABINDA J BURNEY

HOW TO REED YOUR CHILD

395.00

ARUNAVA SINHA

SANKAR THE MIDDLEMAN

299.00

UMAPRASAD MUKHOPADHYAY

MANIMAHESH

60.00

1,100.00
695.00
2,500.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
SUNIL GANGOPADHYAY

SOILED CHOTHES

300.00

JOHN NASH OTT

HEALTH AND LIGHT

350.00

SHYAMAL GANGOPADHYAY

POSSESSIONS

130.00

ARUNAVA SINHA

WONDER WORLD

250.00

িাংলাকদ্কের িই
WRITER NAME

BOOK NAME

MRP(Rs.)

মনর্ুকর মওলা সম্পাবদ্ত

িাংলাকদ্কের কবিতা

সু নীবত কুমার থঘাে

িাংলা বিভার্কনর অথজনীবত-রার্নীবত

450.00

ডঃ আর এম থদ্িনাথ

বসন্ধু থথকক বহন্দু

300.00

অমকলন্দু থদ্

িাঙালী িুবদ্ধর্ীিী ও বিবচ্ছন্নতািাদ্

400.00

নসিদ্ আকনািার থহাকসন

িাংলাকদ্কের মুবক্ত ু কদ্ধ িৃ হৎ েবক্তিকগজর ভূ বমকা

170.00

িদ্রুিীন উমর

িাংলাকদ্কের কৃেক ও কৃেক আকন্দালন

250.00

িদ্রুিীন উমর

আমাকদ্র ভাোর লিাই

200.00

নূ র থমাহাম্মদ্

পলােী ু কদ্ধর কারণ ইবতহাকসর পুনপজাঠ

280.00

রবফকুর রেীদ্

এই সমকির মুবক্ত ু কদ্ধর গল্প

600.00

বসরার্ুল ইসলাম থচৌধু রী

রিীন্দ্রনাথ রিীন্দ্রনাকথর মকতাই

380.00

আবনস রহমান

মুবক্ত ু দ্ধ পরিতজী িাংলাকদ্ে

400.00

আিুল কাকসম ফর্লু ল হক

রার্নীবতকত ধমজ মতাদ্েজ ও সংস্কৃবত

350.00

িুলিন ওসমান

বেল্প বেল্পী ও সমার্

100.00

নসিদ্ লু ৎফুল হক

িাংলার সভযতা ও সংস্কৃবত

360.00

মােু ম বিিাহ

বেশু বেক্ষা বেশু বিজ্ঞান ও বেশু অবধকার

300.00

র্াহাঙ্গীর থহাকসন

দ্ু ই িাংলার আবস্তক নাবস্তকতাি বহন্দু মুসলমাকনর গল্প

240.00

মাহিুি সাবদ্ক

কবিতাি বমথ এিং অনযানয প্রসঙ্গ

350.00

থসবলম আল দ্ীন

ভাঙ্গা থপ্রম অকেে বিকেে

170.00

িুলিন ওসমান

সংস্কৃবত ও সংস্কৃবততত্ব

145.00

আিুল কাকসম ফর্লু ল হক

উবনে েতককর মধযকশ্রবণ ও িাংলা সাবহতয

175.00

েঙ্করী মুকখাপাধযাি

িাংলা সাবহকতয নারী সমকাবমতা

120.00

চন্দ্রনাথ িসু

বহন্দুত্ব

250.00

মাহফুর্ুর রহমান

পূ িজিাংলাি নৃ তযকলা

250.00

আবনসু জ্জামান

িাঙাবল ও িাংলাকদ্ে

300.00

রাকমন্দ্র মর্ুমদ্ার সম্পাবদ্ত

িাংলাকদ্কের বনিজাবচত নাটক

680.00

ডঃ থমাঃ ইব্রাহীম খবলল

সামাবর্ক সমসযা সমধাকন ইসলাকমর বিধানঃ

360.00

ডঃ আর এম থদ্িনাথ

িঙ্গকদ্কে ধমজীি সমার্ ইবতহাস ও বিিতজন

300.00

1,200.00

বদ্বিকত িাংলা িইএর একমাত্র প্রাবিস্থান

মুক্তধারা পুস্তক বিপনী
প্রবতবট িইএর উপর আকেজণীি োি

পুস্তক তাবলকা
র্াহানারা ইসলাম

একাত্তকরর বদ্নগুবল

350.00

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার িািা রিীন্দ্রনাথ

400.00

থেবল নার্

পুরুে সমগ্র

190.00

মনসু র মুসা

িানান িাংলা িণজমালা পবরচি ও প্রবতিণজীকরণ

200.00

সম্পাদ্না রািহান রাইন

িাঙলার ধমজ ও দ্েজন

400.00

সম্পাদ্না পারকভর্ থহাকসন

িাংলাকদ্কের থোটগল্প

580.00

ডঃ আর এম থদ্িনাথ

থিৌদ্ধ-বহন্দু-মুসবলম সামাবর্ক বিিতজন

380.00

আফসার আহমদ্

নাটক সংগ্রহ

350.00

মুম রহমান

বিশ্বকসরা ৫০ চলবচ্চত্র

260.00

থহাকসনু র রহমান

ধমজ সংকট

50.00

থটকচাাঁদ্ ঠাকুর

আলাকলর ঘকরর দ্ু লাল

230.00

এফ থক সিফল

বতন িাককয গল্প

240.00

বসলবভিা নার্নীন

রঙিুনট ২৭ র্ন বেল্পীর বেল্পভুিন

600.00

হাসনাত আিদ্ু ল হাই

ভ্রমণ সমগ্র (১,২,৩)

সম্পাদ্না মঈনু ল হাসান

ককল্প গকল্প ইবলে

800.00

রাবফক হাবরবর

বিশ্ব সাবহকতযর থশ্রষ্ঠ গল্প

475.00

সম্পাদ্না মাবকদ্ হািদ্ার

িাঙলা থদ্কের থপ্রকমর গল্প

325.00

েওকত আলী

বনিজাবচত গল্প

550.00

অনু িাদ্ আিীর হাসান

দ্য গড অি স্মল বথংস অরুন্ধতী রাি

399.00

আবনসু জ্জামান

িাঙালী সংস্কৃবত ও অনযানয

400.00

আবনসু জ্জামান

স্বরূকপর সন্ধাকন

100.00

থহাকসনু র রহমান

ইসলামঃ বিশ্বশমত্রী-বিশ্বোবি

110.00

1,584.00

