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২০২৩ বইেমলার ন�ন বই

�ব� / গদ� উপন�াস
অিমতাভ �ম�
গদ�সং�হ ৫৫০
রি�ত িসংহ
গদ�সং�হ ২ ৭০০
�কৗিশক �জায়ারদার
িশ� ও িশ�ীর মন ৩২৫
অমর �মার পাল
�সাশ�াল িমিডয়ার ভাষা ৪০০
�পন চ�ব��ী
কথাশংকর ২৫০
মুহ�দ মিতউ�াহ
কিবপ�ী লাবণ� দাশ
(উেপ�ার অমীমাংসা) ২২৫
��না, �িমকা, অনুষ�: মুহ�দ মিতউ�াহ
জীবনান��ৃিত ময়ূখ 
(ফ�াকিসিমিল সং�রণ) ৪০০
আনসারউি�ন
কািহিনর সাত-সেতেরা ৩৫০
পাথ�িজৎ চ�
�সানািল, হিরণ-শস� ২৭৫
ব�ণ �মার চ�বত�ী
িব�ৃত-অিব�ৃত ঈ�রচ� �� ২৫০ 
�িমকা ও টীকা: �সৗম� বসু
জীবন অধ�য়ণ কল�াণী দাস ৪০০  
ত�য় ��
বাংলা �গােয়�া কািহিন 
(একিট সামািজক-সাং�িতক পাঠ) ৪০০

অনুপম মুেখাপাধ�ায়
�শ�িপয়র ৩৭৫
�দবাঘ�� �গা�ামী
ঊনচারণ ৩৫০
সুরজ �মার দাস
শ�ল ৬০০
�দব�মার �সাম
চর লবণেগালা ৪০০



২০২৩ বইেমলার ন�ন বই

গ�
অ�ণাভ গে�াপাধ�ায়
মা�াতার জ� ৩২৫
�মাজা� ফর �হােসন
িনব�ািচত গ� ৪৫০
�পন চ�ব��ী
শরিব� ২৭৫
�দীপ �দ 
ঘরিগি� ২৫০
স�য় মি�ক
�কউ কথা রােখ না ২৭৫

কিবতা
িব�ব �চৗধুরী
ব�ুরা �তামােক ডাকেছ ১৫০
সরদার ফা�ক
�িনব�ািচত কিবতা ৩৫০
স�িম�া হালদার
�তামােক হেব না �বাঝা ১৫০
ওয়ািহদা খ�কার
পৃ�া �পিরেয় ১৫০
সুি�তা �কৗিশকী
�� সি�র ছায়ালাপ ১৫০
স�া: জিমল �সয়দ
বাংলা কিবতা রেম��মার �থেক 
�বু�সু�র ২৭৫
�সৗিভক �হসরকার
ফিরদপুর, িব�মপুর ৬০

িসেনমা
�ভদীপ �ঘাষ ও �সামনাথ �ঘাষ
িকম িক-�ক 

অি�ে�র ইিতকথা) ৩৫০
জাফর পানািহ 
(িনিষ� িসেনমা ও মানবতার ইে�হার) ৪৫০



২০২৩ বইেমলার ন�ন বই

অনুবাদ
অিমতাভ �ম�
িনব�ািচত িজ�ান ৪০০
ভাষা�র �ভাস �চৗধুরী
ফাটল ধরাও পুঁিজবােদ জন হলওেয় ৬০০
ভাষা�র: অজু�ন বে��াপাধ�ায়
ি�িশেত শা�িদন/েহনির িমলার ২৫০
ভাষা�র: স�ীপ বে��াপাধ�ায়
�স�েদর িব�হরণ/রবী�নাথ ঠা�র ২২৫
তািমল �থেক ভাষা�র: শীষ�া ও 
ড. �সি�ল �কাশ
কাশী আন�েনর নুড়ু� কিবতা ২৫০



২০২৩ বইেমলার ন�ন বই

ত���মালা

�লাকসং�িত

�মার চ�বত�ী
অি�� ও আ�হত�া ৬৫০
রেমশচ� মুেখাপাধ�ায়
ন�ােরেটালিজ ৩৭৫
শির�ল ইসলাম
িনউেরাদশ�ন ৪৫০

�সামা মুেখাপাধ�ায় 
বাংলার জগ�াথ ৩৫০
�লাকিশে�র অ�েন �লাকেদবতা ৩৫০
�তাস�া �বাস
উ�েরর পালাগান ২৭৫
মানস �শঠ 
�ঢঁিক (ইিতহাস, িব�াস, িববত�ন) ৩৫০ 
তপন দাস ও স�য় মি�ক
তরাই ও �য়ােস�র মি�র 
(ইিতহাস ও জন�িত) ২৭৫



ন�ন বই

সংকলন ও স�াদনা: ত�য় ভ�াচায�
না যাইেয়া যেমর �য়ার ২৫০
�া� ি�তীয়া-িবষয়ক �থম বা�ালা �� 

িরি�
চা�র সহজপাঠ ২০০
মানস �শঠ
ধা�ীবৃ�া� ৩৫০
ইিতহাস ও সং�িত 

পাথ�িজৎ চ�
�সানািল, হিরণ-শস� ২৭৫
�ীতম বসাক
��ষা ও �মেঘর পাৎলুন ১৫০
�দব�মার �সাম
চর লবণেগালা ৪০০
সুি�য় সাহা
সিত� �গাপাল িমেথ� �গাপাল ৩০০
�িবর দাশ��
দখলস�বা ৩৭৫
�দহ দখেলর �জিবক ও সামািজক পট�িম

সুতীথ� দাশ
তরে� অ�রে� ৪০০ 

 কলকাতা �বতােরর উপকথা

চ�া মুেখাপাধ�ায়
নারীর গান �েমর গান ৩৫০
কল�াণী দাস
জীবন অধ�য়ন ৩৫০
�িমকা ও টীকা: �সৗম� বসু
রামচ� �ামািণক
হাথক দরপণ ৩২৫
বণ�ালী দাস��
জলছ� ৬০

অক� �দব
অসুখী সমেয়র বৃ�া� ২৭৫
শাসেকর অসূয়ার িব�ে� িলিখত িনব�

অি� রায় 
�নােবল ব�তা ৩৫০
অিমতাভ �ম�
গদ�সং�হ (১) ৫৫০
অনুপম মুেখাপাধ�ায়
ি�� ৩৫০
িয�র জীবন অবল�েন �থম উপন�াস

�ি� সা�া
িচর�ট ২৭৫
িব�েদব মুেখাপাধ�ায়
ক�িব�ান সম� (১) ৫৫০
মেনার�ন ব�াপারী
গ�সম� (১) ৬৫০
ই�নীল �ঘাষ
�িনব�ািচত কিবতা ২০০
িনত��ত দাস
�িনব�ািচত কিবতা ২৭৫
প�ব ভ�াচায�
�িনব�ািচত কিবতা ২৫০
রি�ত িসংহ
গদ�সং�হ (১) ৬৫০
জন হলওেয়
��াক ক�ািপটািলজম
ফাটল ধরাও পুঁিজবােদ ৬০০
ভাষা�র: �ভাস �চৗধুরী
�সামা মুেখাপাধ�ায়
অেচনা অ�ঃপুর ৩০০
উিনশ শতেক ব�নারীর �া��কথা



ন�ন বই
মেনাজ �দ
আমােদর বেনিদ িবরহ ১৫০
��ল মুেখাপাধ�ায়
িবকল সােহেবর কবর ১৫০
প�জ চ�বত�ী
িনর�র ছায়ার �পনিসল ১৫০
হাসান �রাবােয়ত
��ানা জা�াত ১৫০
ভা�তী �গা�ামী
�িম তােক বারা�া �বােলা ১৫০
�ী�মার চে�াপাধ�ায়
িনশােনর হাতছািন ৩৫০
বাংলা সমাজ ও রাজনীিতর অনুিচ�ন

আনসারউি�ন
িশমুল �েলার বািলশ ৩০০
লুৎফর রহমান
আন-মানুষ ২৫০
�ভকালপু�ষ 
�গৗতম বসু �ারক�� ৩৭৫
স�া: অ�ান দ�
রণিজৎ অিধকারী
ন�তা ি়কংবা িনজ� জ�ািমিত ১৫০
�গৗতম মুেখাপাধ�ায়
ঝাড়খে� বা়ংলা সািহত�চচ�া ২০০
�দেমি�ও আিগেলরা-মালতা
স� চ� এবং স� নাগ ৬৫০
লালসা ও �ন�ীিতর এক �পৗরািণক কািহিন 
ভাষা�র: �শবাল�মার ন�
স�া: মসম
ঘুলঘুিল ২২৫
একিট অণুগ� সংকলন

�হনির িমলার
ি�িশেত শা� িদন ২৫০
ভাষা�র: অজু�ন বে��াপাধ�ায়
�সিলম ম�ল
এই পথ পিরকি�ত ২০০- 



উ�ম দ� 
কিবতার মনন ও মানিচ� ১৭৫- 

�কৗিশক �জায়ারদার 
িচ�া ২২৫
স�া ও শূন�তার দশ�ন

- 

�গৗতম চে�াপাধ�ায় 
বৃ�া� �ফিরওয়ালা ১৭৫- 

�গৗতম সরকার 
�মেয়েদর গােন শরীর ও সংলাপ ৪০০- 

�গৗতম মুেখাপাধ�ায়
ঝাড়খে� বাংলা সািহত�চচ�া ২০০- 

মুহ�দ মিতউ�া�  
�মধাবী ব�ু�: জীবনান�-বু�েদব ১৫০- 

যেশাধরা রায়েচৗধুরী 
গদ�াবিধ ২০০- 

রিমত �দ 
মুসািফরনামা ২৭৫- 

রি�ত িসংহ
গদ�সং�হ (১) ৬৫০- 

মানস �শঠ
ধা�ী বৃ�া� ৩৫০
ইিতহাস ও সং�িত 

- 

�ব� 

স�া: িশবািশস দ� 
আধুিনক বাঙািলর আধুিনকতা ২২৫- 

সাগিরকা �ঘাষ
�জ�ািতম�য়ী �দবীর কথাসািহত� ৩৫০
সমাজ িচ�ার পিরসের 

- 

�িবর দাশ��
দখলস�বা ৩৭৫ 
�দহ দখেলর �জিবক ও সামািজক পট�িম 

- 

- 

অিমতাভ �ম�
কােচর ছায়া   ২৫০
গদ�সং�হ (১) ৫৫০- 

অক� �দব
অসুখী সমেয়র বৃ�া� ২৭৫
শাসেকর অসূয়ার িব�ে� িলিখত িনব�

- 

অির�ম �গা�ামী 
সুেবাধ �ঘাষ: কথাসািহত� ৩৭৫- 

অ�েণশ �ঘাষ
কিবতার অ�কার যা�া ২৭৫   - 

িব�ব চ�বত�ী 
মালদা �জলার িথেয়টারচচ�ায় গ�ীরা ২০০- 

রাজিষ� রায় 
গে�র �বেন নবনীতা   ১২৫
বাবুজন ২২৫ 
সমােজ ও উপন�ােস 

- 

- 

�সামা মুেখাপাধ�ায়
অেচনা অ�ঃপুর ৩০০
উিনশ শতেক ব�নারীর �া��কথা

- 



অিন�� রায়  
িতিরেশ �ফ�য়াির   ১০০- 

অনুপম মুেখাপাধ�ায় 
�িনব�ািচত কিবতা   ৩০০- 

অিমতাভ �ম� 
কিবতা সং�হ   ২৫০- 

ইে�ডানা 
অ�াি�ক হওয়া ঘিড়   ৭৯- 

কিবতা 

জয়নাল আেবিদন 
�মঘ িদলাম বৃি� নািমেয় িনও ৭৯
অ�গ�ত বাঁিশ ৭৫

- 

- 
ইমিতয়াজ মাহমুদ 
কােলােকৗ�ক ১১০- 

��ল মুেখাপাধ�ায়
িবকল সােহেবর কবর ১৫০- 

�গৗতম দাস 
অ�র আিলর নামচা ১০০- 

�গৗরা� ম�ল 
ক��কারেকর দায় ১৩৫- 

ই�নীল �ঘাষ
�িনব�ািচত কিবতা ২০০- 

জহর �সনমজুমদার 
দাঁড়কাক; �ধু দাঁড়কাক ১১৯- 
জয়�ী �ঘাষ 
আষাঢ়বািড়র �মেয় ১৩৫- 

দীপ�র �দবনাথ      
বনেদবতার িদনকাল ১৩৫ - 

িনত��ত দাস
�িনব�ািচত কিবতা ২৭৫- 

পলাশ �দ 
�প ১১৯- 

প�ব ভ�াচায�
�িনব�ািচত কিবতা ২৫০- 

পীযূষ কাি� বে��াপাধ�ায়
ফরমােয়শ ১৪৯- 

�বু�সু�র কর 
�িনব�ািচত কিবতা ১৫০- 

�ীতম বসাক
��ষা ও �মেঘর পাৎলুন ১৫০- 

�কৗিশক �জায়ারদার
�ঃখ�েলা সিত� �কােরা ৮০  
    

- 
িনশীথ ষড়ংগী
�ঃখশাখার আেলা অ�কার ১৩৫     - 

প�জ চ�বত�ী 
উদাসীন পাঠেকর ঘর ১৫০
িনর�র ছায়ার �পনিসল ১৫০

- 
- 



মেনাজ �দ 
শরীের সংগীত �রেখা ১১০
আমােদর বেনিদ িবরহ ১৫০

- 
- সমীরণ �ঘাষ 

চাঁদলাগা �চৗষি� আশমান ১৩০- মাসুদার রহমান 
হর�া ৬৪- 

মৃ�য় �ভৗিমক 
�সফিটিপন �েলর চশমা ১২০- 

রাজদীপ পুরী 
�ছােটােলাকেদর কিবতা ৭৫- 

রণিজৎ অিধকারী
ন�তা ি়কংবা িনজ� জ�ািমিত ১৫০- 

শতদল িম� 
মুিনবান ৮০
মাধুকরী ৪০

- 
- 

�সৗিভক �হসরকার
ফিরদপুর, িব�মপুর ৬০- 

শতানীক রায়  
মাংস মায়া আর আদ�ানদী ১২০
ময়ূর িকংবা নীলমিণলতা ১৫০

- 
- 

শা�তী সান�াল 
��ইেল �লখা িব�াি�সমূহ ১১৯- 

সজল দাস 
কাগজই ভােলা িছল ১০০- 

স�য় ভ�াচায�� 
জেলর �সলাই ১১৯
�মণ িসিরজ ১০০- 

- 

কিবতা 

বণ�ালী দাস��
জলছ� ৬০- 

বািপ গাইন 
�নেগিটভ মুহূেত�র কিবতা ৫৯- 

িবজয় �দ 
সকল বৃে�র �মুক ১১৯- 

ভা�তী �গা�ামী
�িম তােক বারা�া �বােলা ১৫০- 

�সখ সা�াম �হােসন 
আকােশর সাদা �াম ১১৯- 

সুেবাধ �দ 
িখেদ যখন ছাই হেয় িঝেমায় ১১৯
শরীরময় করতািলর ধুন ১২৫

- 

- 

সরদার ফা�ক 
ওঁ মধু, ওঁ শা�ত পরাগ ৭৯- 

হাসান �রাবােয়ত 
আেনাখা নদী ২৫
��ানা জা�াত ১৫০

- 
- 

সুি�তা �কৗিশকী
আঁচেল িবষাদ �ল ১৩৫- 



কিবতা 

পাপিড় রহমান 
বয়ন ৪০০- 

শতদল িম�
খননিডিহ ৩০০- 

�ভংকর �হ 
সাইেকলচািরর আ�কথা ও অন�ান� ১৬০- 

উপন�াস  

�ি� সা�া
িচর�ট ২৭৫- 

��া বসাক 
�টসলার টাওয়ার ১৫০- 

�দব�মার �সাম
চর লবণেগালা ৪০০- 

অনুপম মুেখাপাধ�ায় 
পণ�েমাচী ২০০
ি�� ৩৫০
িয�র জীবন অবল�েন �থম উপন�াস

- 

- 

গদ� 

আকাশ গে�াপাধ�ায় 
অ� উপচার ১২৫- 

জয়দীপ চে�াপাধ�ায় 
�দয়পুর কতদূর? ১৫৯- 

প�জ চ�বত�ী 
মধ�ম পু�েষর �ঠাঁট ২৭৫- 

িরি� 
চা�র সহজপাঠ ২০০- 

পাথ�িজৎ চ�
�সানািল, হিরণ-শস� ২৭৫- 

�লয় মুখাজ�ী 
একশৃ� গ�ােরর গদ��� ৪৯- 

সমর রায়েচৗধুরী 
কথানদী ২০০- 

সুবীর সরকার 
মাসুদনামা ৪০
হাটগ�েকারাস ৫০

- 

- 

একফম�া কিবতা িসিরজ ২০১৮  ৩৩০
একফম�া কিবতা িসিরজ ২০১৯  ৩৬০
একফম�া কিবতা িসিরজ ২০২১  ২৪০

- 
- 

- 

অলক রায়েচৗধুরী 
গান আমার ৩৫০ - 

িশবািশস দ�  
কাঁড়া-আকাঁড়া গদ���  ১৭৫- 

সুতীথ� দাশ
তরে� অ�রে� ৪০০
কলকাতা �বতােরর উপকথা

- 



িরপন হালদার 
এখােন অমল নােম �কউ থােক না ১২৫- 

লুৎফর রহমান
আন-মানুষ ২৫০ - 

গ���  

ফারা�  সাঈদ 
ফাির� কা ২০০- 

অিন�� ভ�াচায� 
িনব�ািচত গ� ৩০০- 

আনসারউি�ন
িশমুল �েলার বািলশ ৩০০- 

মেনার�ন ব�াপারী 
িজজীিবষার গ� ৩০০
জীবেনর গ� গে�র জীবন ৩০০
না-মরা মানুষ ও অন�ান� গ� ৩০০
গ�সম� (১) ৬৫০

- 
- 

- 
- 

স�া: মসম
ঘুলঘুিল ২২৫
একিট অনুগ� সংকলন

- 

�ছােটােদর বই  
স�াদনা: অ�প চ�বত�ী 
আগ�ম বাগ�ম ৬০- 

�ক� ভ�াচায��  
রম��ক� ১৪৯- 

�লাকসং�িত চচ�া  

�গৗতম সরকার 
�মেয়েদর গােন শরীর ও সংলাপ ৪০০- 

জনসন স�ীপ 
বাউেলর �দহত� ৪০০- 

চ�া মুেখাপাধ�ায়
নারীর গান �েমর গান ৩৫০- 

িব�ব চ�বত�ী 
মালদা �জলার িথেয়টারচচ�ায় গ�ীরা ২০০- 

স�া: রিবউল ইসলাম ও �সিলম ম�ল 
ছাদ �পটােনার গান ৩৫০- 

রেমশচ� মুেখাপাধ�ায় 
�েকা ২৭৫
িচ�ত� বা �সিমেয়ালিজ ১২৫
িবক� অথ�নীিত ১৭৫- 

- 

- 

জনসন স�ীপ 
বাউেলর �দহত� ৪০০- 

ত���মালা  

�কৗিশক �জায়ারদার 
িচ�া ২২৫
স�া ও শূন�তার দশ�ন

- 

আমজাদ আিল হালসানা  
�াম-বাংলার আ�িলক 
শ� ও �বাদ ১৫০- 



অনুবাদ  

শানু �চৗধুরী 
পল ি�র কিবতা ১০০- 

রিমত �দ 
টমাস �া�ে�ামােরর কিবতা ১৩০- 

শাল� �বাদেল�র 
সু�রী ফাঁফারেলা ১০০  
মলয় রায়েচৗধুরী 

- 

অি� রায়
�নােবল ব�তা ৩৫০- 

জন হলওেয়
��াক ক�ািপটািলজম 
ফাটল ধরাও পুঁিজবােদ ৬০০
�ভাস �চৗধুরী

- 

�দেমি�ও আিগেলরা-মালতা
স� চ� এবং স� নাগ ৬৫০
লালসা ও �ন�ীিতর এক �পৗরািণক কািহিন 

�শবাল�মার ন�

- 

�ৃিতকথা
কল�াণী দাস 
জীবন অধ�য়ন ৩৫০
�িমকা ও টীকা : �সৗম� বসু

- 

রামচ� �ামািণক
হাথক দরপণ ৩২৫- 

চলি��

অ�দীপ গে�াপাধ�ায়
জাফর পানািহ
িনিষ� িসেনমা ও মানবতার ইশেতহার (য��)

�ভদীপ �ঘাষ
িক� িক �ক
�মৗনতা, উৎপীড়ন ও অি�ে�র ইিতকথা (য��)

অন�ান� 

�ীনেগ�নাথ দাস 
নব�ীপ-কািহনী বা
মহারাজ ��চ� ও �গাপাল ভাঁড় ১২৫- 

মলয় রায়েচৗধুরী 
�ীমরা রিচত কথন ৩৯- 

স�া: রিবউল ইসলাম ও �সিলম ম�ল 
ছাদ �পটােনার গান ৩৫০- 

স�া: মুহ�দ মিতউ�া� 
রবী�নােথর অ�ি�ত প�াবলী ৩৫০
সমকালীন ৪৫ জন মুসিলম বুি�জীিব   

- 

িব�েদব মুেখাপাধ�ায়
ক�িব�ান সম� ৫৫০- 

আমজাদ আিল হালসানা  
�াম-বাংলার আ�িলক 
শ� ও �বাদ ১৫০- 

সংকলন ও স�াদনা: ত�য় ভ�াচায�
না যাইেয়া যেমর �য়ার ২৫০
�া� ি�তীয়া-িবষয়ক �থম বা�ালা ��

- 

�হনির িমলার
ি�িশেত শা� িদন ২৫০
অজু�ন বে��াপাধ�ায়

- 



�কািশতব� 

একফম�া কিবতা িসিরজ

একফম�া কিবতা িসিরজ ২০১৮  ৩৩০
একফম�া কিবতা িসিরজ ২০১৯  ৩৬০
একফম�া কিবতা িসিরজ ২০২১   ২৪০

- 
- 

- 

সং�হ ও স�াদনা: শি�নাথ ঝা 
জাত �গল জাত �গল বেল ২০০
সা�দািয়কতা িবেরাধী বাউল গােনর সংকলন  

- 

সুি�য় সাহা
সিত� �গাপাল িমেথ� �গাপাল ৩০০- 

�সিলম ম�ল
এই পথ পিরকি�ত ২০০- 

অিমতাভ �ম�
কিবতাসং�হ (২)
গদ�সং�হ (২)
িনব�ািচত িজ�ান

অ�দীপ গে�াপাধ�ায়
জাফর পানািহ
িনিষ� িসেনমা ও মানবতার ইশেতহার

�মার চ�বত�ী
অি�� ও আ�হত�া

�কৗিশক �জায়ারদার
িশ� ও িশ�ীর মন

ত�ী হালদার
�যাজনগ�া

�দবাঘ�� �গা�ামী
ঊনচারণ

�ভদীপ �ঘাষ
িক� িক �ক
�মৗনতা, উৎপীড়ন ও অি�ে�র ইিতকথা

স�া: শতানীক রায়
দশজন �নােবলজয়ীর সা�াৎকার

স�া: বু�েদব �ঘাষ
সাতচি�েশর �দশভাগ

অন�ান� 



িবেশষ সংখ�া 

বাংলার �িটর িশ�   ১৮০
�গাপাল ভাঁড়    ৩৫০ - 

সত�িজৎ রায়  ৪০০   - 

- 
�নৗকা   ১২০   - 

�কািশতব� 
স�া: জিমল �সয়দ
বাংলা কিবতা: রেম��মার �থেক 
�বু�সু�র

রি�ত িসংহ
গদ�সং�হ (২)

রেমশচ� মুেখাপাধ�ায়
ন�ােরেটালিজ

জঁ পল সা��
কােলা অিফ�উস
ভাষা�র: িবকাশ গণ �চৗধুরী

�ীসূয���মার চে�াপাধ�ায়
কালীে�� গীিতকা
স�া: হিরপদ �ভৗিমক

আনসারউি�ন
কািহিনর সাত-সেতেরা



তবুও �য়াস �কািশত আপনার পছে�র বই বািড়েত
বেস �পেয় যান, একিট মা� �ফােন   

৯৮৩৬৯২৯৫৮০
�যা গা েযা গ   

এখন �থেক বাংলােদেশর সম� 
বই সুলভ মূেল� �পেয় যান বািড় বেসই।  

অড�ার ক�ন 'Bangladesher Boi'  �পেজর 
ইনবে� অথবা ৯৮৩৬৯২৯৫৮০ ন�ের �হায়াট�  অ�ােপ।

www.tobuoproyas.com

আমােদর িবপণন  �ক�    

�ক ৩, �ল ৯, সূয� �সন ি�ট, 
কেলজ ��ায়ার, কলকাতা- ৭০০০১২  

িঠকানা     �মাবাইল
৯৮৩৬৯২৯৫৮০ 

৮৯১০০৫১৬৭১ 
অনলাইন পাট�নার:  www.boipoka.in 


