
 

 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘেরর িবkয়েযাগ  pকাশনার তািলকা 
 

 
 

k.নং gেnর নাম লখক/ সmাদক/ pকাশক pকাশকাল মূল  (টাকায়) 

1. বাংলােদেশ iসলামী িশlকলা                            
(Islamic Art in Bangladesh, 
Catalogue) 

Enamul Haque  1978 25/- 

2. Islamic Art Heritage of Bangladesh Enamul Haque  1983 300/- 

3. কথ  iিতহােসর rপেরখা Prof: A.F.Salahuddin 
Ahmed(editor) 

1991 50/- 

4. A Handbook of Oral History Prof:  A.F.Salahuddin 
Ahmed (editor) 

1992 100/- 

5. Bengal Sculptures:Hindu Iconography 
upto C. 1250 A.D 

Enamul Haque 1992 750/- 

6. বাংলােদেশর uপজাতীয় সংsিৃত, ঐিতহ  o 
জীবনযাtা, িবেশষ pদশনী 1400 সাল (ক াটালগ) 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 1994 10/- 

7. বাংলা ভাষা o বণমালার ব বহার : aতীত eবং 
বতমান (ক াটালগ) 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 1994 10/- 

8. Bangladesh Lalit Kala,Vol-2,No-1 Shaikh Akram 
Ali(editor) 

1994 100/- 

9. The Aesthetics & Vocabulary of 
Nakshi Kantha 

Perveen Ahmed 1997 550/- 

10. ভাsয pদশনী, নেভরা আহেমদ( ফাlার) বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 1998 2/- 

11. বাংলােদেশর সমকালীন ঐিতহ বাহী লাকিশl 
pদশনী o মলা (ক াটালগ) 

শামসুjামান খান (সmাদক) 2000 50/- 

12. িবsতৃ সুরিশlী ক, মিlক : apকািশত আtকথা আবুল আহসান চৗধুরী 
(সmাদক) 

2001 100/- 

13. িশ  িচtকলা a ালবাম, pথম খ  বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2001 400/- 

14. িবেশষ pদশনী : িনদশন সংgহ o কমকা  বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2002 100/- 

15. িশ  িচtকলা a ালবাম িdতীয় খ  বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2003 400/- 

16. ঐিতহািসক ঢাকা মহানগরী : িববতন o সmাবনা ড. iফিতখার-uল-
আuয়াল(সmাদক) 

2003 400/- 

17. িবেশষ pদশনী : িনদশন সংgহ কমকা  বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2003 100/- 

18. বাংলােদেশর দাrিশl ড. িজনাত মাহrখ বান ু 2003 800/- 

19. আহসান মি ল জাdঘর িনেদিশকা (পুরাতন) বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2003 1/- 

20. িশlাচায জয়নুল আেবিদন,eস.eম.সুলতান o 
কামrল হাসােনর িশlকেমর পাsার 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2004 pিতিট 20/- 

21. The Journal of Bangladesh National 
Museum 

Prof: Mahmudul 
Haque (editor) 

2005 150/- 

22. জয়নুল আেবিদন : িশlী o িশlকম, িdভািষক 
(Zainul Abedin : The man and His Art)

Syed Ali Ahsan 2006 500/- 

23. বাংলােদশ জাতীয় জাdঘেরর গ ালাির সমূেহ 
pদিশত িনদশেনর pামাণ িচt ("Meet 
Bangladesh National Museum" VCD) 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2006 100/- 

24. মহাsান আফেরাজ আকমাম 2006 775/- 
25. িবেশষ pদশনীর ক াটালগ(কািলঘাট, যািমনী রায়, 

জয়নুল আেবিদন, কামrল হাসান, eস.eম.সুলতান 
o রিশদ চৗধরুী’র িশlকম) 

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2008 100/- 

26 িবেশষ pদশনীর ক াটালগ(নকিশ কঁাথা) ড. িজনাত মাহrখ বান ু 2008 150/- 



 

 

27. Iconography of Buddhist & 
Brahmanical sculptures in Dacca 
Museum(Reprint) 

Nalini Kanta 
Bhattasali 

2008 800/- 

28. গি /িট-শাট   বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2009 50/- 

29. পপার oেয়ট       বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর   25/- 

30. কাট িপন      বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর   15/- 

31. Picture Post card, বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর  3/- 

32. Picture Post card, আহসান মি ল জাdঘর বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর  3/- 

33. Picture Post card, িজয়া s ৃিত জাdঘর বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর  3/- 

34. Bangladesh Kantha Art in the Indo-
Gangetic Matrix 

Perveen Ahmad 2009 250/- 

35. িশlাচায জয়নুল আেবিদেনর 95 তম জnিদন 
uপলেk িবেশষ pদশনীর ক াটালগ 

মাহাmদ সিফকুল আজম, 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 

2010 25/- 
 

36. িবেশষ pদশনী ক াটালগ  
আnজািতক জাdঘর িদবস uদযাপন uপলেk 
বাংলােদশ জাতীয় জাdঘের িবগত eক যুেগ 
সংগৃহীত িশlকেমর িবেশষ pদশনী 

pকাশ চnd দাস, 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 

2010 100/- 

37. Folio (Master Painters  Zainul . 
Quamrul . Sultan) 
 

pকাশ চnd দাস, 
মহাপিরচালক  
বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 

2010 300/- 

38. ফাlার (বাংলােদশ জাতীয় জাdঘেরর dােরাদঘাটন 
িদবস uপলেk  কাrিশl মলা 2010)   

pকাশ চnd দাস, 
মহাপিরচালক 
বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 

2010 25/- 

39. পাsার (বাংলােদশ জাতীয় জাdঘেরর dােরাদঘাটন 
িদবস uপলেk  কাrিশl মলা 2010)   

বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2010 30/- 

40. িনেদিশকা, আহসান মি ল জাdঘর (নতুন) বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2010 15/- 

41. িনেদিশকা, িশlাচায জয়নুল আেবিদন সংgহশালা বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2011 15/- 

42. পিরিচিত, বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর (নতুন) বাংলােদশ জাতীয় জাdঘর 2011 16/- 

43. Introduction, Bangladesh National 
Museum 

Bangladesh National 
Museum 

2011 20/- 
 

 
 


