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ুস্তক তালরকা 
(নভবম্বয ২০২২ মযন্ত) 

লিরায, াভেন্স লপকান, পযান্টাল, 

- ৫৭ থথভক ৪৭-লফকল্প ইলতা লিরায ঙ্করন- থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পালদত। ৪২৫ 

-অভঘাযী থমৌথ যয উনযা- থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পালদত। ২৫০ 

-অন্ধকাভয- থমৌথ লিরায- থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পালদত। ১৭৫ 

-অনয দুলনো-লফকল্প ইলতাভয লিরাযংগ্র। ২৫০। 

-অনুতা কভযা ং। দী থঘাল অনূলদত াভেন্স লপকন। ২৭৫ 

-অরীভকয াতযঙ-থৌলবক চক্রফতযী ম্পা: পযান্টাল ংগ্র। ২২৫ 

-অছু াভভফয লফলে আে- কভৃেন্দু থদফ। লতনলি লিরায। ২২৫ 

-আভ াকাকালভভক-ুভেন ভণ্ডর। পযান্টাল অযা ভবঞ্চায। ২২০ 

-ইলত রুদ্রি-থমৌথ উনযা- থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পালদত। ২৫০ 

-এলফল২- অযালভব, ব্র্যা ভফলয, ক্লাকয, কালভং। উত্তয WW2 কল্পলফজ্ঞান। ২৭৫ 
-এপলিএর- াইলপ অনুফাদ ঙ্করন। দী থঘাল ম্পালদত। ২৫০ 

-কল্পুযাণ। থদফভজযালত বট্টাচাময, ঋজ ুগাঙু্গলর, াথয থদ প্রভুখ। ৪০০ 

-চন্দ্রকান্তা- থদফকীনন্দন খত্রী। অনুফাদ যাজীফকুভায াা। ৩০০ 

-জন কযারুথায ইলিোন থালরভযান। এ ভি চারয কক্স। অনুফাদ অলভত থদফনাথ।২৭৫ 

-জন কযারুথায, অযালচবভভন্ট অফ... এ ভি চারয কক্স। অনুফাদ অলভত থদফনাথ।৩২৫ 

-ল ভটালো- ল ভটালক Sci-fi দী থঘাল ম্পালদত। ২৫০ 

-তথাল ারযক প্রথভ খণ্ড, অনুুঃ অলভত থদফনাথ। ২৫০ 

-তথাল ারযক লিতীে খণ্ড,  অনুুঃ অলভত থদফনাথ। ২৫০ 

(লফখযাভদয করভভ ারযক থাভ যালি) 

-দাাঁড়াও যভণী-যািাোয, কল্পলফজ্ঞান- যাভর দত্তভচৌধুযী। ২২০ 

-ধূম্রজাতক - থমৌথ যয - থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পালদত। ২৫০ 

-নষ্ট ভানুল কল্পনাে-লফনষ্ট ভানফতায লিরায ংগ্র। ২৫০ 

লনফযালচত স্প্যালন াভেন্স লপকন। থায ভাইভোলকয। অনুফাদ থভৌুভী থঘাল। ৩৭৫ 

               ।               ।                        । ২৪০  

              6  ।       ।             । ২৫০ 

                               ।            । ২২০ 

-ফভযায অন্ধকাভয- ললয লফশ্বা। লিরায। ২০০ 

-ফাদাফভন আতঙ্ক- ললয লফশ্বা। লিরায। ২০০ 

-ফানজাযা। লফঙ্কয বট্টাচাময। ২৫০  

-       ।                  । ৩৭৫ 

-ভাোভতাযঙ্গ- দীঙ্কয থচৌধুযী। ২৩০  

-লভভরলনোভ ভর-যঞ্জন যাে। লতনলি ক্রাইভ লিরায ২৩০  

-লচত্র অদ্ভুত তযাকাণ্ড-লকভাযীভভান ফাকলচ। ২৫০ 
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-ন্তলত। (চন্দ্রকান্তা ললযজ ২ে উনযা।) থদফকীনন্দন খত্রী। অনু-যাজীফকুভায াা। ৩০০  

-ভান্তযার-তন্দ্রা ফভন্দযাাধযাে। ২৮০ 

-থালবভেত াভেন্স লপকন। ৪০০ 

-াইভরলন্টোভ- ুদী চযািাজযী। ২২০ 

-থযা জাঁয ালতয-থভৌলরক লিরায ও  াকয থটালযজ। ৩২৫ 

-ঠাৎ এর াভযাদ। ললয লফশ্বা। ২৪০ 

অলতভরৌলকক 

-অভরৌলকক- (গল্প ঙ্করন) ২৫০ 

-                      (                           ) ৪০০ 

-ফলযভযা অভরৌলকক কাললন- (গল্প ঙ্করন) ২০০ 

-ফুলিভাভনয ভগজ খালর- ফনবূলণ নােক। ৩৫০ 
-লবনভদল অভরৌলকক- (গল্প ঙ্করন) ২৫০ 

-বোর-থৌলবক চক্রফতযী ম্পালদত যয ংগ্র।২৫০ 

-থবৌলতক ভর-লচত্তযঞ্জন থঘালার-যয উনযা।২০০ 

-ভােং-এয ভন্ত্র- ললয লফশ্বা। ২০০ 

 

গল্পঙ্করন 

-এক ঢাক ভযালজক- লনফযালচত ওভেফলজন গল্পঙ্করন। ২৮০ 

-এক ভাজীফভনয ন্ধাভন- লোরতরু ফভন্দযাাধযাে। ২৫০ 

-কলপ াউভয কাভরা থফড়ারিা। শ্রীণযা থঘাল। ২২০ 

-লকভাযভফরায ১২ গল্প-অভয লভত্র। ২০০  

-গল্প াাঁচ। ঋলিক। ৩০০ 

-দুষ্টুলভয ঝাাঁল- রুণা ফভন্দযাাধযাে। ৩০০ 

-লনছকই গল্প-ঋলিক। ২০০ 

- াইলন- দীঙ্কয থচৌধুযী। ২৬৫ 

-লন্টুভাভা ও অনযানয গল্প- ঋতা ফু। ২৭৫ 

-ফনফায-থদফাল ভুভখাাধযাে।২২০ 

-লবন্নস্বাভদয ২৫- ঋতা ফু। ৩০০ 

-থভাাদ-ঋলিক। ৩৫০ 

-স্র ফুি অমুত আম্রালর। লোরতরু ফভন্দযাাধযাে। ২৬০ 

-থযায থযা-জেঢাভকয ফলযভযা গল্পঙ্করন। ২২০ 

-থাোইি লরবায-লোরতরু ফভন্দযাাধযাে। ২৫০ 

-হৃদভেয দুকূর-স্মৃলত দত্ত। ২০০ 

 

াভালজক উনযা 

-অলিম্ভফ- ঋতা ফু। ২৭৫ 

অলিকুুভ-ঋতা ফু।৩০০ 

-অলিরূ অনুরূ। কৃভেন্দু থদফ।  ৩০০ 

আমাজন, ফ্লিপকার্ট থেকক 
আমাকের বই অর্টার করকে, 
ফ্লকিংবা গুগল থেবুক থেকক 
ইবুক অর্টার করকে স্ক্যান 

করুন 
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-আভাভদয থগভছ থম লদন- জেদী চক্রফতযী। ১৮০ 

-আলযণ নদী ফ জাভন। যঞ্জন যাে। ৩৭৫ 

-তারাতায ঘযফালড়-স্বপ্না ফভন্দযাাধযাে। ২৩০ 

-ুলরভয অন্দযভর। স্বপ্না ফভন্দযাাধযাে। ৩৫০  

-ূফযযাগ-থগাীনাথ লনভোগী। ২০০ 

-ভলণভকাঠায ফণযভারা- ফযানী ফভন্দযাাধযাে । ১৬০ 

-থমলদন থগভছ থবভ-কৃো যাে। ২৭৫ 

রূকথা, থরাককথা, লশুালতয 

-আলভ রা-তরুণকুভায যভখর। ১৬০ 

-আে আে ঘুভ-থৌযাংশু লং। ২১০ 

-কাকতাড়ুোয খাতা- ননভন্স ালতয ংকরন। ১০০ 

-দ ালত- লোরতরু ফভন্দযাাধযাে। ালত লনভে দ কাললন। ১৫০ 

-দুষ্টু ও ীযক যাজায থদভ- লফতা লফশ্বা। ২২০ 

-নযওভেয উকথা-ঋলিক। ২৫০                                                                                   

-ান্নারার-লফঙ্কয বট্টাচাভময। ২০০ 

-ফনাালড় গল্পগাথা- থদফভজযালত বট্টাচাময। ১৫০ 

-যাজুত্র উধাও- থমৌথ রূকথা।  ২০০ 

-থমখাভন ফাভঘয বে- লোরতরু ফভন্দযাাধযাে। ২২০ 

-যভফারাকাকু-জেদী চক্রফতযী । ২০০ 

াভজানাভা- ুণযা থদফ। ২২০ 

কলভক 

                -              ,          । ২৪০ 

 

কলফতা ও ছড়া 

-অঙ্গায। জলন্তা থকযভকট্টা। অনু-তুলষ্ট বট্টাচাময। ২১০ 

-অনাভ আভন্দ্রভয একক ইভস্তায-আমযনীর ভুভখাধযাে ২০০        

-B o o k বযা ননভন্স-থকৌলক বট্টাচাময। ২৮০  

-                           -             ,       । ৩০০ 

-ভানলচভত্রয ন্ধাভন-ান্তন ুফভন্দযাাধযাে। ২০০ 

-অলস্তত্ত্ব এফং অনযানয খুাঁলিনালি-তভদাভগন লগযভত। ২৫০ 

-কল্পভরাভকয গল্পকথা- াইলপ ছড়া ঙ্করন। ১০০ 

-স্বপ্ন ফুজ- থজযালতভযে দারার। ১৫০ 

 

ওোর্ল্য ক্লালক 

-থকালরভা থির। বাযরাভ ারাভব। ৪০০ 

-দয থভকি জাঙ্গর ফুক। রুল ো য লকলরং। ৩২৫ 

-নানা- এলভর থজারা।  ইন্দুবূলণ দা। ২৫০ 

আমাজন, ফ্লিপকার্ট থেকক 
আমাকের বই অর্টার করকে, 
ফ্লকিংবা গুগল থেবুক থেকক 
ইবুক অর্টার করকে স্ক্যান 

করুন 
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-থইনগ -ারযান এলরন, ইজাভফরা আভেভন্দ প্রভুখ।বালান্তয-থদফভজযালত বট্টাচাময। ২৩৫ 

-দযায-ধনভগাার ভুখালজয। অনুফাদ অলদলত বট্টাচাময। ১৭৫ 

-শ্রীকন্ঠ- ধনভগাার ভুখালজয। অনুফাদ থভৌুভী যাে। ১৭৫ 

-লকাযী ফন্ধ ুথঘাণ্ড-ধনভগাার ভুখালজয। অনুফাদ নলন্দনী দাচভট্টাাধযাে। ২০০ 

 

লফজ্ঞান, থব্র্ন লিজায 

-আমযবভিয ুলথ – থদফভজযালত বট্টাচাময। ২২৫ 

- ঈশ্বভযয াা- থদফভজযালত বট্টাচাময, থগৌতভ গভঙ্গাাধযাে। ২৮০ 

-করাম্বাভয লভথ ও অনযানয- অযণ ার। ২৭৫ 

-লচযকাভরয লকং-  ুঃ অরূ ফভন্দযাাধযাে ম্পালদত। ১৬০ 

-থতজলিে বদ্রভলরাগণ-  ুঃ থগৌতভ গভঙ্গাাধযাে। ২২৫ 

-ধাাঁধা ভজা যয। অলভতাব প্রাভালণক ম্পালদত। ১০০ 

-বাইযা।  ুঃ অরূ ফভন্দযাাধযাে। ২০০ 

-ভালফভশ্ব ভাকাভ- কভরলফকা ফভন্দযাাধযাে। ২২৫ 

- থানাঝযা লদনগুলর- অলনফযাণ কুণু্ড, থগৌতভ গভঙ্গাাধযাে। ৩৭৫ 

 

ওভলনফা( গল্প, প্রফন্ধ, কলভক- লভলশ্রত ংগ্র) 

-ঈশ্বয এক লনুঃঙ্গ লপলনক্স- ান্তনু ফভন্দযাাধযাে ম্পালদত। ২৭০ 

-লফলিলল ো –থদফভজযালত বট্টাচাময ম্পলদত। ২৫০ 

-ভকযিুযাণ –থভৌুভী যাে ম্পালদত। ৩০০ 

 

প্রফন্ধ লনফন্ধ, ভ্রভণ,জীফনকথা 

-অযণযংলতা- ংলতা ভুভখাাধযাে।১৭০ 

- আগুনভথয মাত্রী- কভৃেন্দু থদফ। ২৭৫ 

-আভায থদখা লভারভেয ালখ- অভরাক গাঙু্গরী। ৩০০ 

-আত্মক্ষ। (কলফতাতভত্ত্বয ফই) প্রবাত থচৌধুযী। ২২০ 

-         (                   )-           ।৩০০ 

-থছািভনুয উাখযান-অরকানন্দা যাে। ৩০০ 

-থিযাভকািা পরভক যাভােণ কাললন-অূফয চভট্টাাধযাে। ৩০০ 

-           ।           । ৩৫০ 

- াযউইভনয  াভেলয-থদফভজযালত বট্টাচাময। ৩০০ 

- ুোয গান্ধী- অলযন্দভ াকড়াী ম্পালদত। ৪০০  

-তথাগত। নলন্দতা লভশ্র চক্রফতযী। ২৮০ 

-দ ালত- লোরতরু ফভন্দযাাধযাে।১৫০ 

-               -          । ২৭৫ 

-থদান্তভযয কথা। ন্ধযা বট্টাচাময। যফা। ২৭৫ 

-থ চরাভতই আনন্দ-ম্পা গাঙু্গরী। ৩০০ 

আমাজন, ফ্লিপকার্ট থেকক 
আমাকের বই অর্টার করকে, 
ফ্লকিংবা গুগল থেবুক থেকক 
ইবুক অর্টার করকে স্ক্যান 

করুন 
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-ালখ ড়া- ঋলিক।২০০ 

-াালড় গ্রাভভয গল্প- ান্তন ুফভন্দযাাধযাে। ২২০ 

-FOODথবঞ্চায- অংশুভান দা। ২০০ 

-ফনভ্রভণ ভনভ্রভণ। ান্তনু ফভন্দযাাধযাে। ২৫০ 

-ফাংরা লফজ্ঞান লযক্রভা-ঋলিক। ৬৫০ 

-লফলচত্র দুলনো১- অলযন্দভ থদফনাথ। ১৬৫ 

-লফলচত্র দুলনো২- অলযন্দভ থদফনাথ। ১৮০ 

-বাভরা থথভকা শফ- যতনতনু ঘািী। ২০০ 

-যণজ্জাে জাভমযনী- অলফনাচন্দ্র বট্টাচাময। ২৫০ 

-ীভাভন্তয অন্তযাভর- ভভযন্দ্রনাথ রালড়ী। ২৫০ 

-থই থভভেযা(লযফলধযত লিতীে ংস্কযণ-উভা বট্টাচাময। ২৭৫ 

-ংগ্রাভভয জীফন-লযদ যাে। ২৩০ 

-থলাভরা করা- শুবভে লভশ্র। ১৮০ 

-মখন ালথ বাগীযথী-ফনবূলণ নােক। ২৫০ 

-মত কাণ্ড ড্রাগন লনভে। আফীয গুপ্ত। ২২০  

----------------------------------------- 
LIBERZ BOOKS 

A Joydhak Prakashan Imprint 
कॉ गन 

विभिन्न ऱेखकों की तईेस पसॊदीदा कहाननयों का सॊकऱन है। सम्पादन- राजेन्र 
झा। INR 250 

 
ASHTONISHINGLY WEIRD by Alok Ganguly 

Thrilling true stories INR 250 
A TALE TO TELL- Edited by D D RISHI 

Collected stories. INR 260 
BAGHA’S INCOMPLETE DIARY 

REETA BASU. Translated by Sagar Chaudhury 
Bagha, the immensely popular Denice the Menace of Bengal. Now in 

English. INR 380 
BIRDWATCHING –Ritwik Ghosh 

A Book on birdwatching in everyday life . Easy to read, short, precise 
and info packed guide for the beginner in the field of Birdwatching. 

Paperback. INR 250 
DEAR DAUGHTER 

Edited by veteran columist Dr. D D Rishi, this is a collection of prose by 
common Indian people  from across the country telling the stories of our 
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daughters. Know the true nature of emerging Indian womanhood. INR 

220. Hardbound. 
 

GOLDEN DAYS 
Edited by DD RISHI. a collection of childhood days by people from all 

across india.Hardbound. 250. 
STORIES AND SCRIBBLES By Dr. D D RISHI  

When “A witty bureaucrat” is not an oxymoron, it must be Dr. D.D. 
Rishi. His upcoming book “Stories and Scribbles” will prove the point. 

Paperback 180 and Hardcover 220 
 
 

JEWEL AND OTHER STORIES by  RITWIK  
” The efforts of the great writers, historians, filmmakers are not wholly 

benevolent exercises. A collection five novella by 
RITWIK.  Paperback:300  

 
 

PUKHTOONISTAN BY S. N. LAHIRI 
A personal account of an Indian serving at NWFP before Independence 
It tells the stories of supreme struggles and sacrifices by the local tribes, 

better known as Pukhtoons. Paperback.  INR 300. 
 

YOU WON’T MAKE IT by Ujaan Das 
A collection of supernatural stories INR 220 
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