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পুস্তক-বিক্রেতার কবিশন
l যে য�োনও পুস্ত� বিক্রেতো অোমোক্ের যে য�োনও িই (ডিব্রিবিউটোর, 
এক্েন্ট, বরক্টলোর) সরোসবর এলএফ িু�ক্সর ওক্েিসোইক্ট BSPP 
লগইন (https://lfbooksindia.com/bspp/) �ক্র ব�নক্ত পোরক্িন 
অথিো অফলোইক্ন �ক্লেব্রিট আউটক্লট িো এলএফ িু�ক্সর বনেস্ব 
যেলো প্রবতবনবির মোি্যক্ম ব�নক্ত পোরক্িন। এ�মোত্র �ক্লেব্রিট 
আউটক্লট যথক্� সরোসবর ব�নক্ল (এ�ই গ্রক্থের �মপক্ষে বতন �বপ) 
৩৫% �বমশন পোওেো েোক্ি। এছোড়ো সি যষেক্ত্রই সক্িবোচ্চ �বমশন 
সোিোরণত ৩০% যেওেো হে। িইক্ের মুবরিত মূক্ল্যর উপর �বমশন 
বনিবোবরত হক্ি।

ডেকার্স ডেক্ন রবি সোহো, বশয়ােদায় মেন তরফেোর
কক্েজ ব্রিক্ে পাক্িন— যে িু� য্োর (েীপু), যে’ে, েোন�ী িু� 
ডিক্পো, লোলমোডট, িু�ক্রেন্ড, িলো�ো িু� য্োর, পোবতরোম, অরণ্যমন, 
িইচই বিপণী, যসন ব্োেোসব, অবিেোন িু� �্যোক্ফ, েোস িু� য্োর, 
িোরতী িু� ্ ল, প্্যোটফমব প্র�োশনী, বনউক্লখো প্র�োশনী, িইঘর িটইন, 
অনুপ িু�্ল, ইউএন ির অ্যোন্ড সন্স, মলে প্র�োশনী, এসডি িু�স, 
সুবপ্রম পোিবলশোসব, সমে পোিবলক্�শন, প্রবতষেণ িু� �্যোক্ফ এিং 
অন্যত্র।

College Street Outlet
SAHA BOOK STALL

College Square South-West, Stall No. 68
Opposite of 1, Surya Sen Street, Kolkata-73
(Near Putiram and Mouchak Sweet shop.)

Outlet Contact No : 9874807210
PR Communication: Moumita 8617723998

Circulation Communication: Aloke 7431988301
Customer Support: (WA) 9073872878

e-mail: cslfbooks@gmail.com
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ENGLISH FICTION
Ananya Das
The Strange Case of Swami Adbhutananda Rs.249 (PB)
Detective novels

Rajesh Bose
Pnofrehi, The Egyptian Evil  Rs.249 (PB) Fantasy thriller

Shubhomoy Sarkar
Ragged Clouds Rs.249 (PB) Collection of short stories

Sekhar Basu
Story of Panchatantra (Coming Soon)

Susanta Kumar Biswas
Indiscretion and Fatalities Adult love story Rs.349 (PB)

ENGLISH NON-FICTION
Dhiman Dasgupta
Anarchy & Thirteen Monographs Rs.499 (PB)
Philosophical analysis of anarchy

Joydev Bhukta
Tagore’s Last Poems Rs.199 (HB)
Tagore’s Songs Rs.149 (HB)
Chandidasa Rs.149 (HB)
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িাংো গল্প-উপন্ার
অডচন্্য বিশ্োস
বিচরণক্রখা Rs.249 (HB)
শঙ্করাচার্যের জীবনী ননরে ঐনিহানিক উপন্াি

অবনন্্য িুক্ত
বতনিূবততির রহর্ অবিযান (১ি খণ্ড) Rs.249 (HB)
বতনিূবততির রহর্ অবিযান (২য় খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
জাহানারার ডরেি ঐনিহানিক উপন্াি (প্র�োবশতি্য)
আক্োয় আঁধাক্র দুইটি উপন্াি (প্র�োবশতি্য)

িাংো কাক্জর িই
দত্তক ডনওয়ার পদ্ধবত ও ি্িস্াপনা (প্র�োবশতি্য)
রিিায় আইন (প্র�োবশতি্য)
আইন আদােত রেবতকার (প্র�োবশতি্য)
রম্াদক্কর ি্ানুয়াে (প্র�োবশতি্য)
ডহল্থ ডকয়ার গাইে (প্র�োবশতি্য)
জীিন জীবিকার রন্াক্ন (প্র�োবশতি্য)
বশশুক্রেবণ রেস্তুবত (প্র�োবশতি্য)
িাকতির িাড়াক্নার কোক্কৌশে (প্র�োবশতি্য)
বিউবজক্কর অ-আ-ক-খ (প্র�োবশতি্য)
রািক্জবটিি ট্্াক্িে গাইে (প্র�োবশতি্য)
রেীড়া রিাচার (প্র�োবশতি্য)
ছবি আঁকার অ-আ-ক-খ (প্র�োবশতি্য)
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অবমতোি যচৌিুরী
ডদশ-বিক্দক্শর গল্প  Rs.249 (HB)

অমৃতোশঙ্কর িক্ন্্যোপোি্যোে
ডকাজকাক্কােবে Rs.249 (HB)   নিনটি কল্পনবজ্ান কাটহনন

অবিবেৎ তরফেোর
অনুিািা রংগ্রহ (প্র�োবশতি্য)
নকরশার রহি্ কাটহনন িংকলন

অবিষ্যন্ো লোডহডড় যেি
দ্ িাকতি অফ ডজাক্রা
জজানাথন ম্াককুরল-এর অনুবাদ (প্র�োবশতি্য)

অরুণ চক্্োপোি্যোে
ককোক্র ডরাবিক্য়ে  Rs.249 (HB) কল্পনবজ্ারনর উপন্াি

অরুণোি বিশ্োস
অচতিন অবিযান: রহর্িয় ঐবতহাবরক অনুরন্ান (১ম খণ্ড)(প্র�োবশতি্য)

অণবি রোে
ডেডে অেবের গুপ্তক্থা (প্র�োবশতি্য)
জমনর এনলজারবথ ব্্ারেরনর অনুবাদ

আিীর গুপ্ত
হত্ার িয়দাক্ন (প্র�োবশতি্য)

ইবন্রো মুক্খোপোি্যোে
ফ্ান্াবরর ফানুর Rs.249 (HB)  িামানজক কল্পনবজ্ান
একেজন ডগাক্য়ন্া পুপুে Rs.249 (HB)  নকরশার কল্পনবজ্ান
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গোগগী মুক্খোপোি্যোে
প্ারানি্সাে বরবরজ (১ি খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
বদয়ার রহর্ অ্ােক্িঞ্ার (১ি খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

িীমোন েোশগুপ্ত
বতনডে নক্িো (প্র�োবশতি্য)
পৃনথবী ধ্ংরির কাটহনন অথবা কল্পনবজ্ান

তৃবষত িমবন
রহর্ রংগ্রহ (১ি খণ্ড) Rs.299 (HB) রহি্ কাটহনন িংকলন
রহর্ রংগ্রহ (২য় খণ্ড) রহি্ কাটহনন িংকলন (প্র�োবশতি্য)

েীপোববিতো রোে
দুই রহর্  (প্র�োবশতি্য)

নেরুল ইসলোম
পাগো ডিৌেবি  Rs.249 (HB) িামানজক জ�ািগল্প িংগ্রহ

নি�ুমোর িসু
যুগ্ম-রহর্ উপন্ার  Rs.299 (HB)

পলোশ িক্ন্্যোপোি্যোে
িেদনািা ও অন্ান্ গল্প Rs.325 (HB) হাি্রিাত্মক ও অন্ান্

পরমোথব িক্ন্্যোপোি্যোে
িাইক বরিয়ারবে : তদন্তনািা (১ি খণ্ড) Rs.249 (HB)

পূরিী গুডড়েো
অন্কাক্রর হাতছাবন Rs. 249 HB নিনটি অরলৌনকক কাটহনন

প্রবতম েোস
রবত্ িূক্তর গল্প  Rs.299 (PB)/325 (HB)
True Ghost Stories of Kiro (অনুিোে)
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িোণীব্ত চরেিতগী
রহর্ রংগ্রহ (১ি খণ্ড)  Rs. 299 (HB) রহি্ কাটহনন িংকলন

বিপুল মেুমেোর
অশরীরী ২১ Rs.299 (HB)  জ�ৌনিক গল্প িংগ্রহ  
বিডচত্রিািার কাণ্ডকারখানা Rs. 275 (HB)
রি গল্প ডচাক্রর (প্র�োবশতি্য)

মনবেৎ গোইন
রহর্ক্িদী ০০৯  Rs.249 (HB)  জগারেন্া গল্প িংগ্রহ  
নরিেম, িিুকা, িৃষা নিন জগারেন্ার গল্প িংকলন
ডরই রি কােরাবত্র (প্র�োবশতি্য)

মক্নোে আচোেব্য
ডদহবশল্পী Rs.399 (PB)/425(HB) রিাপ্তমনস্ক িামানজক উপন্াি

যশখর িসু
বনি্সাডচত গল্প (১ি খণ্ড) Rs.325 (HB) গল্প িংগ্রহ
বনি্সাডচত গল্প (২য় খণ্ড)  গল্প িংগ্রহ (প্র�োবশতি্য)
ডরেষ্ঠ গল্প  Rs.425 (HB) গল্প িংগ্রহ

শুিমে মণ্ডল
তিুদ্দূন (প্র�োবশতি্য) ঐনিহানিক উপন্াি

শুিোেন িসু
ডরৌরনীে রহর্ রংগ্রহ (১ম খণ্ড) Rs.249 (HB)

সোগবর�ো রোে
বনিৃত কুহক  Rs.249 (HB)  নরিলার উপন্াি
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সুবেত িসো�
রহর্ চতুষ্টয় (১ি খণ্ড)  Rs.249 (HB)
জগারেন্া কাটহনন িংগ্রহ
রহর্ চতুষ্টয় (২য় খণ্ড)  জগারেন্া কাটহনন িংগ্রহ (প্র�োবশতি্য)

সুশোন্�ুমোর বিশ্োস
অন্কাক্রর রেবতবিম্ব Rs.250 (HB)
িাইরকালনজক্াল ক্াইম নরিলার
আবি ও ডর Rs.249 (HB) নিনটি জরিমকাটহনন

যসৌরি িক্ন্্যোপোি্যোে
ফাদার রিাউন রিগ্র (১ম খণ্ড)
J.K. Chestarton-এর অনুবাদ (প্র�োবশতি্য)
দাক্রাগা যখন ডগাক্য়ন্া সম্োেনো ও সরলী�ৃতপোঠ (১ম খণ্ড)  
ঐনিহ্-রিাচীন জগারেন্া Rs.249 (HB)
িাংো অপরাধ-রাডহত্ রংগ্রহ (১ি খণ্ড)  (প্র�োবশতি্য)
পুরারনা নদরনর বাংলা জগারেন্া গরল্পর িরলীকৃিপাঠ
িাংো অপরাধ-রাডহত্ রংগ্রহ (২য় খণ্ড)  (প্র�োবশতি্য) 
পুরারনা নদরনর বাংলা জগারেন্া গরল্পর িরলীকৃিপাঠ

স্বপন িক্ন্্যোপোি্যোে
বশিুখুক্ড়ার অদ্ভুতুক্ড় দুবনয়া Rs.325 (HB) মজার গল্পিংকলন

ডহরণ্মে গক্্োপোি্যোে
কয়োিঙ্গে কাি্  Rs.425 (HB) রাজনননিক উপন্াি

ডহরণ্মে ি্োচোেব
বিপরীতকরণী িডেকা Rs.249 (HB)
হাি্রিাত্মক কল্পনবজ্ান উপন্াি
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ডহরণ্মে ি্োচোেব
কুেুিখাবের ঘেনািেী Rs.199 (HB)
হাি্রিাত্মক কল্পনবজ্ান উপন্াি

িাংো কাি্গ্রন্থ-রেিন্-নােক-বরক্নিা অন্ান্ 

অবনন্্য িুক্ত
ডফেুদার হাবতয়ার  Rs.175 (HB)  ফররননিরকর িহজপাঠ
(সম্োেনো) রহর্িয় রত্বজৎ (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) িারক্তর বিডছিন্নতািাদী আক্ন্ােন (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) রন্তারিাদ ও রন্তাক্রর রাজনীবত (প্র�োবশতি্য) 

অবনিবোণ িক্ন্্যোপোি্যোে
গবণকা দশ্সন Rs.499 (HB)

অবনরুদ্ধ ির
(সম্োেনো) বরক্নিার ডরই নক্ষত্র (প্র�োবশতি্য)
পদাবতক (প্র�োবশতি্য)

অবিষ্যন্ো লোডহডড় যেি
কেকাতার ডগারস্াক্ন (প্র�োবশতি্য)
বিতবকতিত ১২ (প্র�োবশতি্য)

অমল লোডহডড়
অিে োডহডড়র নােক রংগ্রহ (প্র�োবশতি্য)

অণবি সোহো
কবিতার িাষ্: অন্ পাঠ Rs.250 (HB)
জাফরান রক্ের আক্ো: শব্দ-রিয়-ইক্িজ Rs.249 (HB)
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আিীর গুপ্ত
োইক্নারর িৃত্তান্ত (প্র�োবশতি্য) 

উজ্জ্বল িক্ন্্যোপোি্যোে
ডনশাকক্োবনর িাবরন্ারা ও তাক্দর গান (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) ডগৌতি ও িহীক্নর ডঘাড়াগুবে Rs.499 (HB)
(সম্োেনো) বনি্সাডচত ‘এফ’ রম্ূণ্স (প্র�োবশতি্য)

�োেী হোসোনুর স্বপন
দত্তক ডনওয়ার পদ্ধবত ও ি্িস্াপনা (প্র�োবশতি্য)

েেক্েি িুক্ত
বগ্রক পুরাক্ণর ক্থা  Rs.249 (HB)
রাডহক্ত্র রূপরীবত  (প্র�োবশতি্য)
ইক্য়ের ও এবেয়ে  Rs.149 (HB)
বরিডেশ ইংক্রবজ কবিতা Rs.199 (HB)

েোডহরুল হোসোন
ইবতহাক্রর খেনায়ক (১ি খণ্ড) Rs.399 (PB)
খলনােকরদর নশহরন জাগারনা কাটহনন (ননররা জথরক তিমুর)
ইবতহাক্রর খেনায়ক (২য় খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
খলনােকরদর নশহরন জাগারনা কাটহনন
(�লম্বোস যথক্� যসোহরোওেোবেব)

িীমোন েোশগুপ্ত
বদনাক্ন্ত (প্র�োবশতি্য)
বি্তমান িমরে পৃনথবীর নবপদ িংক্ান্ত রিবন্ধগুচ্ছ
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বিশ্ক্েি রোেক্চৌিুরী
আিাক্দর আপনজন: কবি শ্রীিধুরূদন Rs.199 (HB)
কবেকাতা হাইক্কােতি: ইবতহার ও অনুরন্ান (প্র�োবশতি্য)
রিিায় আইন (প্র�োবশতি্য)

বিশ্রূপ িক্ন্্যোপোি্যোে
দাদুক্নর ছড়া ও গল্প Rs.199 (HB)
গল্প-কবিতা-নােক Rs.199 (HB)
শ্রীকৃষ্ণচবরত ক্থা Rs.249 (HB)

মবনরো যিগম
িাদশাডহ রান্না Rs.249 (PB)
মুঘলাই রান্ার হররক কথা
রাক্হবি খানা (প্র�োবশতি্য)
অ্াংরলা ইনডিোন আর কনটিরনটিাল খাবার

বশিনোথ বিশ্োস
শ্রীরািকৃষ্ণ ক্থািৃক্তর বেবপকার শ্রীি (প্র�োবশতি্য)
রিান্তরাে চেডচিক্ত্র ডোকরংস্ৃবতর অনুষঙ্গ (প্র�োবশতি্য)

শুিমে সর�োর
(সম্োেনো) বিক্বের ডররা বফল্মক্িকারক্দর ক্থা (প্র�োবশতি্য)

(সম্োেনো) সি্যসোচী যসন
হাংবর ডজনাক্রশন এিং অন্ান্ রেিন্ (১ম খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
হাংবর ডজনাক্রশন এিং অন্ান্ রেিন্ (২ে খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) আিাঁগাদ্স গল্প রংগ্রহ (প্র�োবশতি্য)
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(সম্োেনো) আোপচাবরতায় কবি কশক্েবের ডঘাষ
িাক্াৎকার িংগ্রহ  Rs.300 (PB)/400(HB)
(সম্ো) কশক্েবের ডঘাষ রচনা রিগ্র (১ি খণ্ড) Rs.525 (HB)
জন্ম ননেন্ত্রণ, অপরাধীরদর রিনি, দরজা জখালা নদী, পূণযেগ্রাি

(সম্োেনো) কশক্েবের ডঘাষ রচনা রিগ্র (২য় খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
উৎিব, আমারদর এই বীজরক্ি, কালু ফনকররর আজান, এি 
আরলা আরি, রাগরিধান গানগুনল

সুেে�ৃষ্ণ চরেিতগী
িহািারত অনুরন্ান: বি্থ ও ইবতহার (প্র�োবশতি্য)

স্বপন যঘোষ
ডপাস্টিোন্স ব্থক্য়োর Rs.325 (PB)
জপাস্টমোনযে নথরেিার ননরে অরলাচনা ও করেকটি নািক

স্বপনরঞ্জন হোলেোর
(সম্োেনো) রুবিিে বিরে আক্োচনা রংগ্রহ (১ম খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) রুবিিে বিরে আক্োচনা রংগ্রহ (২ে খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

ডহরণ্মে গক্্োপোি্যোে
কিেকুিার িজুিদার: জীিন ও রাডহত্ (১ম খণ্ড) Rs.599 (HB)
কিেকুিার িজুিদার: জীিন ও বশল্প (২ে খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

িননশীে ও রহর্-ডরািাঞ্ রংকেন
অবনন্্য িুক্ত (সম্োেনো)
রহি্-জরামারচের িংকলন
রারক্পন্স িাবষ্সকী ১  Rs.499 (PB)
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রারক্পন্স িাবষ্সকী ২ Rs.499 (PB)
রারক্পন্স িাবষ্সকী ৩ (প্র�োবশতি্য)
অবনন্্য িুক্ত (সম্োেনো)
নকরশার বানষযেক িংকলন
উড়নচণ্ডী ৩ Rs.349 (HB)
উড়নচণ্ডী ৪ Rs.349 (HB)
রহক্র্র এইরিয় (১) (প্র�োবশতি্য)
বকক্শার রহক্র্র এইরিয় (১) (প্র�োবশতি্য)

অবিষ্যন্ো লোডহডড় যেি (সম্োেনো) 
বিবে রাডহক্ত্র ডরেষ্ঠ রংগ্রহ (১ি খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
বিক্বের ডররা রহর্-ডরািাঞ্ রংগ্রহ  (১ি খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

অরুণোি বিশ্োস (সম্োেনো)
রহর্-ডরািাঞ্-িয় রংগ্রহ Rs.499 (HB)
রহর্-ডরািাঞ্-িয় রংগ্রহ ২ (প্র�োবশতি্য)
িাংো রাডহক্ত্র ডরেষ্ঠ রংগ্রহ (১ি খণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

অংশুলো েোশগুপ্ত (সম্োেনো)
বিক্বের ডরেষ্ঠ বশশু-বকক্শার রংগ্রহ ১ (প্র�োবশতি্য)
িাংো রাডহক্ত্র ডরেষ্ঠ বশশু-বকক্শার রংগ্রহ ১ (প্র�োবশতি্য)

বিশ্রূপ মেুমেোর (সম্োেনো)
ডিৌবতক অক্েৌবকক Rs.249 (HB)

েোডহরুল হোসোন (সম্োেনো)
বই ননরে হররক কথা
িাোবের িইপড়া ১ Rs.249 (PB)
িাোবের িইপড়া ২ Rs.249 (PB)
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ডহমোবরিব�ক্শোর েোশগুপ্ত (সম্োেনো)
রিাপ্তমনস্ক রহি্-জরামাচে বানষযেকী
বশহরন ১   Rs.499 (PB)
বশহরন ২   Rs.499 (HB)

অবিধান
অবনন্্য িুক্ত
িারতীয় রাজনীবতর অবিধান (প্র�োবশতি্য)
বিবোয়ন শব্দক্কাষ (প্র�োবশতি্য)
অ্থ্সশাস্ত্র অবিধান (প্র�োবশতি্য)

অরুণোি বিশ্োস
(সম্োেনো) রারা িারত ভ্রিণ অবিধান (জেখণ্ড) (প্র�োবশতি্য)
(সম্োেনো) রারা িারত ভ্রিণ অবিধান (জঙ্গেখণ্ড) (প্র�োবশতি্য)

সত্যরঞ্জন যসন
িাংো রেিচনক্কাষ (প্র�োবশতি্য)

ঐবতহোবস� সংগ্রহ 
�ল্পবিজ্োন সংগ্রহ 
�বম�স অ্যোিক্িঞ্োর সংগ্রহ 
যপ্রম-�োডহবন সংগ্রহ 
বশশু সোডহত্য সংগ্রহ 
ব�ক্শোর সোডহত্য সংগ্রহ

অবতবরক্ত পবরকল্পনা
বশ�োর �োডহবন সংগ্রহ
যখলো-�োডহবন সংগ্রহ
আবিক্িৌবত� �োডহবন সংগ্রহ
হোস্যরসোত্ম� �োডহবন সংগ্রহ
যলো�-�োডহবন সংগ্রহ
রোেননবত� �োডহবন সংগ্রহ



রাধারণ পাঠক কবিশন
l সোিোরণ পোঠ�, যরেতো, গ্রথেবিক্রেতো, বশষেোপ্রবতষ্োন িো সোিোরণ 
পোঠোগোর এলএফ িু�ক্সর িই সরোসবর অনলোইক্ন আমোক্ের ওক্েিসোইট 
যথক্� িো �ক্লেব্রিট আউটক্লট যথক্� অথিো এলএফ িু�ক্সর বনেস্ব 
যেলো প্রবতবনবি (বফল্ড অবফসোর)-এর মোি্যক্ম ব�নক্ত পোরক্িন। প্রবত 
যষেক্ত্রই সোিোরণ যরেতো আমোক্ের যথক্� সরোসবর ব�নক্ল সক্িবোচ্চ ২০% 
ছোড় পোক্িন, অনলোইক্ন ব�নক্ল বশবপং চোেব আলোেোিোক্ি প্রক্েোে্য, 
৯০০/- টো�োর �ম মূক্ল্যর িই ব�নক্ল ।
l সোিোরণ পোঠ�, অনলোইক্ন যরেডিট �োি্ড, যিবিট �োি্ড, ইউবপআই 
ওেোক্লট যপক্মক্ন্টর মোি্যক্ম সরোসবর এলএফ িু�ক্সর ওক্েিসোইক্টর িু� 
য্োর যথক্� অোমোক্ের যে য�োনও িই (https://lfbooksindia.com/
book-store) ব�নক্ত পোরক্িন। এছোড়ো �োক্্োমোর সোক্পোট্ড যহোেোটস্যোপ 
নোম্বোক্র (৯০৭৩৮৭২৮৭৮) অি্ডোর �রক্ত পোরক্িন। যসক্ষেক্ত্র যপক্মক্ন্টর 
ব্রিনশট অিশ্যই পোঠোক্ত হক্ি। এছোড়ো যপক্মন্ট �রো েোক্ি সরোসবর ি্যোক্ঙ্ক 
ডিক্পোবেট িো অনলোইক্ন ি্যোঙ্ক ট্োন্সফোর িো যচ�ক্পক্মক্ন্টর (Liber Fieri) 
মোি্যক্ম। বিশে েোনক্ত �ো্মোর সোক্পোক্ট্ড যহোে্যোটস্যোপ নম্বক্র যেোগোক্েোগ 
�রুন।
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বগফেকুপন উপহার বদন

আপনোর বপ্রেেনক্� বগফট�ুপন বেক্ত পোরক্িন। ৮০০/- 
১২০০/- এিং ১৬০০/- মূক্ল্যর বগফট�ুপন ব�নক্ল ২৫% 
ছোড় পোক্িন। এই বগফট�ুপনডট এ� িছক্রর মক্ি্য ি্যিহোর 
�রক্ত হক্ি। সরোসবর অনলোইক্ন আমোক্ের ওক্েিসোইট 
যথক্� িই য�নোর েন্য অথিো আমোক্ের আউটক্লট িো 
অস্োেী বিরেেক্�ন্দ্র (যমলোর ্ল) িো যেলো প্রবতবনবি/ বফল্ড 
অবফসোক্রর �োছ যথক্� বগফট�ুপন পোওেো েোক্ি।

ডরকাবরং ইএিআই প্্াবনংক্য়র রুবিধা 

সোিোরণ পোঠ�ক্ের এডট এ�ডট ব�বস্তক্ত িই য�নোর বিক্শষ 
প্র�ল্প। এই প্র�ক্ল্প ৭০০/- টো�োর উপর িই য�নোর যষেক্ত্র 
বিক্শষ সুবিিো পোক্িন। আপনোর পছক্ন্র িই িো িইগুবলর 
বিরেেমূক্ল্যর উপর ২২% ছোড় বেক্ে েবে ৭০০/- টো�োর 
উপর হে তক্িই তো এই প্র�ক্ল্পর মক্ি্য আসক্ি। যমোট প্রক্েে 
মূল্য সক্িবোচ্চ ৬ডট ব�বস্তক্ত সমোনিোক্গ বেক্ত পোরক্িন ৬ 
যথক্� ১২ মোক্সর মক্ি্য। আগোম এই ব�বস্ত যেওেোর েন্য 
এডটর নোম যর�োবরং ইএমআই প্্যোবনং। অনলোইক্ন ব�নক্ল 
িই পোঠোক্নোর সমে বশবপং চোেব (৯০০ টো�োর �ম হক্ল) 
প্রক্েোে্য হক্ি। এছোড়ো আমোক্ের যেক্�োনও আউটক্লট িো 
যেলো প্রবতবনবির �োছ যথক্� সরোসবর রহস্য, ডিক্ট�ডটি, 
বরিলোর, হোবসর, বসবরেোস ব�নক্ল য�োনও অবতবরক্ত টো�ো 
যেওেোর ের�োর যনই। 


