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মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত বইয়ের তাচলকা ২০২১ (২৩৬চি চিয়রানাম) 
 

সায়েন্স চফকিন   প্রকািনী ১ম প্রকাি 
১ কয় াট্রচনক সুখ দুুঃখ  জ্ঞানয়কাষ ১৯৭৬ 
২ মহাকায়ি মহাত্রাস  জ্ঞানয়কাষ ১৯৭৭ 
৩ কু্রয় া    প্রতীক  ১৯৮৮ 
৪ ট্রাইট্রন একচি গ্রয়হর নাম চিখা  ১৯৮৮ 
৫ চবজ্ঞানী সফদর আলীর  

মহা মহা আচবষ্কার  জ্ঞানয়কাষ ১৯৯২ 
৬ ওচমক্রচনক রূ ান্তর  জ্ঞানয়কাষ ১৯৯২ 
৭ িুকুনচজল   অননযা  ১৯৯৩ 
৮ যারা বায়োবি   তাম্রচলচ  ১৯৯৩ 
৯ চনুঃসঙ্গ গ্রহিারী   সমে  ১৯৯৪ 
১০ ক্ক্রাচমোম অরণ্য  সমে  ১৯৯৫ 
১১ চত্রচনচত্র রাচিমালা  অননযা  ১৯৯৫ 
১২ নে নে িূনয চতন  সমে  ১৯৯৬ 
১৩ অনুরণ্ ক্ ালক   চবদযা  ১৯৯৬ 
১৪ িুচক ও ঝায়ের (প্রাে)  

দুুঃসাহচসক অচিযান  অনু ম  ১৯৯৭ 
১৫  ৃ    সমে  ১৯৯৭ 
১৬ রয়বা ন রী   কাকলী  ১৯৯৭ 
১৭ একজন অচতমানবী  সমে  ১৯৯৮ 
১৮ চসয়েম এচিফাস  প্রতীক  ১৯৯৮ 
১৯ ক্মতচসস্   সমে  ১৯৯৯ 
২০ ইরন    সমে  ২০০০ 
২১ জলজ    তাম্রচলচ  ২০০০ 
২২ ক্ফাচবোয়নর যাত্রী  সমে  ২০০১ 
২৩ প্রয়জক্ট ক্নবুলা   জ্ঞানয়কাষ ২০০১ 
২৪ ত্রাতুয়লর জ ৎ   প্রতীক  ২০০২ 
২৫ ক্বচজ     ালল  ২০০২ 
২৬ িাহনাজ ও কযায়েন িাবলু কাকলী  ২০০৩ 
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২৭ সােরা সায়েচিে  চবদযা  ২০০৩ 
২৮ চফচনক্স    সমে  ২০০৩ 
২৯ সুহায়নর স্বপ্ন   সমে  ২০০৪ 
৩০ অবনীল    তাম্রচলচ  ২০০৪ 
৩১ নােীরা    সমে  ২০০৫ 
৩২ চবজ্ঞানী অচনক লুম্বা  অনু ম  ২০০৫ 
৩৩ রুহান রুহান   সমে  ২০০৬ 
৩৪ জলমানব   সমে  ২০০৭ 
৩৫ অন্ধকায়রর গ্রহ   সমে  ২০০৮ 
৩৬ অয়ক্টা ায়সর ক্িাখ   অনু ম  ২০০৯ 
৩৭ ইকারাস   সমে  ২০০৯ 
৩৮ রয়বাচনচি   চিখা  ২০১০ 
৩৯ প্রচিচজ    জ্ঞানয়কাষ ২০১১ 
৪০ ক্ক লার িুিুচব   তাম্রচলচ  ২০১২ 
৪১ ব্ল্যাকয়হায়লর বাচ্চা  সমে  ২০১৩ 
৪২ এখন তখন মাচনক রতন তাম্রচলচ  ২০১৪ 
৪৩ এযাচনমযান   সমে  ২০১৪ 
৪৪ ক্সচরনা    সমে  ২০১৫ 
৪৫ ক্ক্রচনোল   তাম্রচলচ  ২০১৬ 
৪৬ চততুচন এবং চততুচন  কাকলী  ২০১৬ 
৪৭ চরচিন    তাম্রচলচ  ২০১৭ 
৪৮ ত্রাচতনা    সমে  ২০১৮ 
৪৯  চনোন    তাম্রচলচ  ২০১৯ 
৫০ প্রয়জক্ট আকািলীন  তাম্রচলচ  ২০২০ 

৫১ চিনা    সমে  ২০২০   
৫২ বন বাচলকা   তাম্রচলচ  ২০২১ 

চবজ্ঞান চবষেক   
১ ক্দখা আয়লা না ক্দখা রূ  জ্ঞানয়কাষ ১৯৮৬ 
২ চবজ্ঞায়নর একি মজার ক্খলা জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৪ 
৩ চনউরয়ণ্ অনুরণ্ন*  তাম্রচলচ  ২০০২ 
৪ চনউরয়ণ্ আবায়রা অনুরণ্ন* তাম্রচলচ  ২০০৩ 
৫  চণ্ত এবং আরও  চণ্ত* অনু ম  ২০০৩ 
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৬ আন্তজলাচতক  চণ্ত  
অচলচিোি: প্রশ্ন ও উত্তর* তাম্রচলচ  ২০০৪ 

৭ একিুখাচন চবজ্ঞান  কাকলী  ২০০৭ 
৮  চণ্য়তর মজা মজার  চণ্ত তাম্রচলচ  ২০০৭ 
৯ চিওচর অফ চরয়লচিচিচি মাওলা  ২০০৮ 
১০ ক্কাোিাম ক্মকাচনক্স  মাওলা  ২০০৯ 
১১ আয়রা একিুখাচন চবজ্ঞান কাকলী  ২০১০ 
১২  দািলচবজ্ঞায়নর প্রিম  াঠ তাম্রচলচ  ২০১৪ 
১৩ সহজ কযালকুলাস  তাম্রচলচ  ২০১৬ 
১৪ চব  বযাং ক্িয়ক  

ক্হায়মা সযাচ য়েনস্  জ্ঞানয়কাষ ২০১৮ 
১৫ রহসযমে ব্ল্যাক ক্হাল  কাকলী  ২০২০ 
১৬ িিলকািল ক্প্রাগ্রাচমং  কাকলী  ২০২১ 
*ক্যৌিিায়ব রচিত   
    

ভ্রমন কাচহনী   
১ আয়মচরকা    ালল  ১৯৯৭ 
    

সিাদনা   
১ চবি বছর  র   অননযা  ১৯৯১ 
    

উ নযাস   
১ আকাি বাচিয়ে দাও  জ্ঞানয়কাষ ১৯৮৭ 
২ চববণ্ল তুষার    ালল  ১৯৯৩ 
৩ দুুঃস্বয়প্নর চিতীে প্রহর  কাকলী  ১৯৯৪ 
৪ কাি সমুদ্র    ালল  ১৯৯৯ 
৫ সবুজ ক্িলয়িি    ালল  ২০০৩ 
৬ কযাি    অননযা  ২০০৪ 
৭ মহব্বত আলীর একচদন চবদযা  ২০০৬ 
৮ রাজাকার ইজ্জত আলীর  

জীবয়নর একচদন  তাম্রচলচ  ২০১৮ 
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৯ হিলাইন   জা ৃচত  ২০১৯ 
    

ক্িৌচতক   
১ ক্প্রত    জ্ঞানয়কাষ ১৯৮৩ 
২ চ িাচিনী   জ্ঞানয়কাষ ১৯৯২ 
৩ চনচি কনযা    ালল  ২০০৩ 
৪ ছাোলীন   সুবণ্ল  ২০০৬ 
৫ ও    অননযা  ২০০৮ 
৬ দানব    চবদযা  ২০০৯ 
৭ অনযজীবন   অনু ম  ২০১৬ 
    

সৃ্মচতিারণ্   
১ সচঙ্গ সািী  শু  াচখ  অননযা  ১৯৯৩ 
২ আধ িজন সু্কল  চিখা  ১৯৯৬ 
৩ ক্তামায়দর প্রশ্ন আমার উত্তর জ্ঞানয়কাষ ২০০৪ 
৪ রচিন িিমা   প্রতীক  ২০০৭ 
৫ আয়রা প্রশ্ন আয়রা উত্তর জা ৃচত  ২০১২ 
৬ অচবশ্বাসয সুন্দর  ৃচিবী  কাকলী  ২০১৯ 
    

কলাম ইতযাচদ   
১ ক্দয়ির বাইয়র ক্দি  কাকলী  ১৯৯৩ 
২ সাদাচসয়ধ কিা   অননযা  ১৯৯৫ 
৩ চনুঃসঙ্গ বিন   জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৮ 
৪ চপ্রে   ন ও অনযানয  অননযা  ১৯৯৯ 
৫ চহমঘয়র ঘুম ও অনযানয  ালল  ২০০০ 
৬  ৃচিবীর ক্সৌন্দযল এবং  

আলয়েি সয়রণ্  প্রতীক  ২০০১ 
৭ ২০৩০ সায়লর একচদন  

ও অনযানয   চবদযা  ২০০২ 
৮ দুুঃস্বয়প্নর রাত এবং  

দুিলাবনার চদন   কাকলী  ২০০৩ 
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৯ এখয়না স্বপ্ন ক্দখাে  চবদযা  ২০০৪ 
১০ ক্রসফাোর এবং অনযানয  আফসার ২০০৫ 
১১ আয়রা একচি চবজে িাই জা ৃচত  ২০০৬ 
১২ িবদয়হর  ল্প ও অনযানয চবদযা  ২০০৭ 
১৩ ববিায়খর হাহাকার  

ও অনযানয   সুবনল  ২০০৮ 
১৪ এক িুকয়রা লাল  

সবুজ কা ি   তাম্রচলচ  ২০০৯ 
১৫ ঢাকা নায়মর িহর ও অনযানয জ্ঞানয়কাষ ২০১০ 
১৬ স্বয়প্নর ক্দি এবং অনযানয ইতযাচদ  ২০১১ 
১৭ বদনখাচন মচলন হয়ল  অংকুর  ২০১২ 
১৮ রাজনীচত চনয়ে িাবনা  

ও অনযানয   চবদযা  ২০১৩ 
১৯ চমিযা বলার অচধকার  

ও অনযানয   অনু ম  ২০১৪ 
২০ একজন সাদাচসয়ধ মা  

ও অনযানয   আফসার ২০১৫ 
২১ যখচন জাচ য়ব তুচম  আফসার ২০১৬ 
২২ তারুয়ণ্যর এচ ঠ-ওচ ঠ  আফসার ২০১৭ 
২৩ অনলাইন জীবন  

এবং অনযানয   চবদযা  ২০১৮ 
২৪ িায়লাবাসা এবং অনযানয আফসার ২০১৯ 
২৫ বাংলায়দয়ির ক্ময়ে    চবশ্বসাচহতয 
 বাংলায়দয়ির নারী ও অনযানয   ২০২০   
২৬ মানুষ মানুয়ষর জনয ও অনযানয অননযা  ২০২১ 

      

চকয়িার  ল্প   
১ আমিা ও ক্রযাব ক্নবুলা প্রতীক  ১৯৯৬ 
২ আধুচনক ঈিয় র  ল্প  কাকলী  ১৯৯৬ 
৩ চতচি ও বনযা   মাওলা  ১৯৯৮ 
৪ িুনিুচন ও ক্ছািাচু্চ   ালল  ২০১৪ 
৫ আয়রা িুনিুচন ও  
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আয়রা ক্ছািাচু্চ    ালল  ২০১৫ 
৬ আবায়রা িুনিুচন ও  

আবায়রা ক্ছািাচু্চ   ালল  ২০১৭ 
৭ তবুও িুনিুচন তবুও ক্ছািাচু্চ  ালল  ২০১৮ 
৮ যখন িুনিুচন তখন ক্ছািাচু্চ অনু ম  ২০১৯ 
৯ ক্যরকম িুনিুচন ক্সরকম ক্ছািাচু্চ  ালল  ২০২০   
১০ ক্যিুকু িুনিুচন ক্সিুকু ক্ছািাচু্চ  সমে  ২০২১   

চিশুয়তাষ   
১ বু াবু া     ালল  ২০০১ 
২ সা য়রর যত ক্খলনা   ালল  ২০০২ 
৩ রতন     ালল  ২০০৮ 
৪ ঘাস ফচিং    ালল  ২০০৮ 
৫ হাকাহাচক িাকািাচক   ালল  ২০০৮ 
৬ িূয়তর বাচ্চা কিকচি    ালল  ২০১১ 
৭ বাপ্পার বনু্ধ   তাম্রচলচ  ২০১৪ 
৮ িজন িজন জীবজন্তু   ালল  ২০১৪ 
৯ ড্রা ন     ালল  ২০১৫ 
১০ িার বনু্ধ    ালল  ২০১৬ 
১১ ইদুুঁর এবং দুষু্ট হাচত  িন্দ্রদী  ২০১৬ 
১২ মুচি হল খুচি    ালচলক 

ক্সৌরি  ২০১৬ 
১৩ ক্ছাট্ট ক্খাকন   দযা    আ   

ফযাক্টরী  ২০১৬ 
১৪ ফুচলয়দর বাঘ   অনু ম  ২০১৭ 
১৫ ইচ্ছা ুরণ্   অননযা  ২০১৭ 
১৬ চমতুল ও তার রয়বাি  িন্দ্রবতী ২০১৭ 
১৭ চিিু এবং চমচনয়বাি  দযা    আ   

ফযাক্টরী  ২০১৭ 
১৮ বয়নর রাজা বযাি  জা ৃচত  ২০১৮ 
১৯ বি হয়ব চঝলচমল  অনু ম  ২০১৮ 
২০ মানুয়ষর ক্ছাি বাচ্চা   ালল  ২০১৯ 
২১ চমতু চততুর িাইম ক্মচিন অননযা  ২০১৯ 
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২২ িুনুর আজব কাচহনী  অধযেন  ২০১৯ 
২৩  িুিুয়নর ঘুম   দযা    আ   

ফযাক্টরী  ২০১৯ 
২৪ চমতু চততুর সাবয়মচরন  চবদযা  ২০২০ 
২৫ ক্ছাি একিা ক্নংচি ইুঁদুর অনু ম  ২০২০  
২৬ বনু্ধর ক্খাুঁয়জ ইুঁদুর ছানা  ালল  ২০২১ 
২৭ বযাি আর বয়নর  শু  দযা    আ   

ফযাক্টরী  ২০২১ 

ছিা   
১ িে চকংবা িায়লাবাসা  অনু ম  ২০১৪ 
  

চকয়িার উ নযাস   
১ হাত কািা রচবন  মাওলা  ১৯৭৬ 
২ দী ু নাম্বার িু   সমে   ১৯৮৪ 
৩ দুষু্ট ক্ছয়লর দল  চিখা  ১৯৮৬ 
৪ চি ক্রয়ক্সও সন্ধায়ন  জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৪ 
৫ আমার বনু্ধ রায়িদ  কাকলী  ১৯৯৪ 
৬ জারুল ক্িৌধুরীর মাচনকয়জাি জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৫ 
৭ সু্কয়লর নাম  িিারী  মাওলা  ১৯৯৫ 
৮ রাজু ও আগুনালীর িূত অনু ম  ১৯৯৬ 
৯ বকুলাপু্প   অননযা  ১৯৯৭ 
১০ বুবুয়নর বাবা   কাকলী  ১৯৯৮ 
১১ বাচ্চা িেংকর কাচ্চা িেংকর অনু ম  ১৯৯৮ 
১২ চনতু আর তার বনু্ধরা  অনু ম  ১৯৯৯ 
১৩ ক্মকু কাচহনী   অনু ম  ২০০০ 
১৪ িান্তা  চরবার   অননযা  ২০০২ 
১৫ কাজয়লর চদনরাচত্র  অনু ম  ২০০২ 
১৬ কাচবল ক্কাহকাফী  মাওলা  ২০০৩ 
১৭ দ’চসয ক’জন   প্রতীক  ২০০৪ 
১৮ আচম ত ু    ালল  ২০০৫ 
১৯ চলিু বৃত্তান্ত    অননযা  ২০০৬ 
২০ লাবু এয়লা িহয়র  অনু ম  ২০০৭ 
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২১ বৃচষ্টর চঠকানা    ালল  ২০০৭ 
২২ নাি বলু্ট   জ্ঞানয়কাষ ২০০৮ 
২৩ ক্ময়েচির নাম নাচরনা   ালল  ২০০৯ 
২৪ রািা    তাম্রচলচ  ২০১০ 
২৫ আুঁচখ এবং আমরা ক’জন প্রতীক  ২০১১ 
২৬ দয়লর নাম ব্ল্যাক ড্রা ন সমে  ২০১১ 
২৭ রাতুয়লর রাত রাতুয়লর চদন  ালল  ২০১২ 
২৮ রূ -রূ ালী   সমে  ২০১২ 
২৯ ইচেিন   তাম্রচলচ  ২০১৩ 
৩০  াবু্ব    মাওলা  ২০১৩ 
৩১ গ্রায়মর নাম কাুঁকনিুচব  তাম্রচলচ  ২০১৫ 
৩২ স’ক্ত ক্সিু   সমে  ২০১৬ 
৩৩ িূয়তর বাচ্চা ক্সালােমান জা ৃচত  ২০১৭ 
৩৪ সাইয়লান   তাম্রচলচ   ২০১৮ 
৩৫ এক িজন একজন  সমে  ২০১৯ 
৩৬ আমার সাইচিস মামা  জ্ঞানয়কাষ ২০২০  
৩৭ অ ায়রিন নীলাঞ্জনা  অনু ম  ২০২১ 
 

ক্ছাি  ল্প   
১ একজন দুবলল মানুষ  সমে  ১৯৯২ 
২ ক্ছয়লমানুষী   জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৩ 
৩ নুরুল এবং তার ক্নাি বই সমে  ১৯৯৬ 
৪ মধযরাচত্রয়ত চতন  

দূিলা া তরুণ্   অনু ম  ২০০৪ 
কচমক 
১ রুহান রুহান ১: অ হরণ্   ঢাকা কচমকস ২০১৪ 
২ রুহান রুহান ২: গ্রুজায়নর নরক  ঢাকা কচমকস ২০১৫  
৩ রুহান রুহান ৩:  সয়ক্রচিস ঢাকা কচমকস ২০১৬ 
৪ রুহান রুহান ৪: লাল  াহাি ঢাকা কচমকস ২০১৮  
৫ মহাকায়ির প্রাণ্ী ঢাকা কচমকস ২০২১ 
    

সংকলন   
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১ সায়েন্স চফকিন সমগ্র (এক) প্রতীক  ১৯৯৪ 
২ চকয়িার উ নযাস সমগ্র (এক) জ্ঞানয়কাষ ১৯৯৫ 
৩  ল্প সমগ্র   চিখা  ১৯৯৬ 
৪ সায়েন্স চফকিন সমগ্র (দুই) প্রতীক  ১৯৯৮ 
৫ চকয়িার উ নযাস সমগ্র (দুই) জ্ঞানয়কাষ ২০০০ 
৬ সায়েন্স চফকিন সমগ্র (চতন) প্রতীক  ২০০২ 
৭ কলাম সমগ্র (এক)  অননযা  ২০০৩ 
৮ সায়েন্স চফকিন সমগ্র (িার) প্রতীক  ২০০৫ 
৯ চকয়িার উ নযাস সমগ্র (চতন) জ্ঞানয়কাষ ২০০৫ 
১০ উ নযাস সমগ্র (এক)  মাওলা  ২০০৫ 
১১ কলাম সমগ্র (দুই)  অননযা  ২০১০ 
১২ নািক সমগ্র   জ্ঞানয়কাষ ২০১০ 
১৩ িূত সমগ্র   অনু ম  ২০১০ 
১৪ চকয়িার উ নযাস সমগ্র (িার) জ্ঞানয়কাষ ২০১১ 
১৫ চবজ্ঞান ও  চণ্ত সমগ্র  আফসার ২০১১ 
১৬ চকয়িার নািক সমগ্র  অনু ম  ২০১২ 
১৭ সায়েন্স চফকিন সমগ্র ( াুঁি) প্রতীক  ২০১৩ 
১৮ চকয়িার উ নযাস সমগ্র ( াুঁি) জ্ঞানয়কাষ ২০১৪ 
১৯ কলাম সমগ্র (চতন)  অননযা  ২০১৬ 
২০ সায়েন্স চফকিন সমগ্র (ছে) প্রতীক  ২০১৯ 
২১ িুনিুচন ও ক্ছািাচু্ছ সমগ্র মাওলা  ২০২০  
২২ চকয়িার উ নযাস সমগ্র (৬) জ্ঞানয়কাষ ২০২১ 
 

ইচতহাস   
১ মুচিযুয়ের ইচতহাস   প্রতীচত  ২০০৯ 
২ ক্ছািয়দর মুচিযুয়ের ইচতহাস প্রতীচত  ২০০৯ 
৩ বাংলায়দয়ির মুচিযুে  চিশু একায়িচম ২০১৬ 
    

নািক   
১ শুকয়না ফুল রচঙ্গন ফুল তাম্রচলচ  ২০১১ 
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ইংয়রজীয়ত অনুচদত   
১ Rashed My Friend  সমে  ২০০৩ 
২ Tukunjil   সমে  ২০০৪ 
৩ History of Liberation War প্রতীচত ২০০৯ 
৪ Dipu Number Two সমে  ২০১৩ 
৫ Four Friends   ালল  ২০১৬ 
৬ Rasha    Penguin ২০১৬ 
  

অনুবাদ   
১ সায়ে ২২ বছর  তাম্রচলচ  ২০১৭ 
২ জীবয়নর সরস মুহূতল  তাম্রচলচ  ২০২১ 


