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মুহম্মদ জাফর ইকবাল রিচত বইেয়র তািলকা ২০২২ (২৩৭িট) 
 

সােয়ন্স িফকশন   পৰ্কাশনী ১ম পৰ্কাশ 
১ কেপাটৰ্িনক সুখ দুঃখ  জ্ঞানেকাষ ১৯৭৬ 

২ মহাকােশ মহাতৰ্াস  জ্ঞানেকাষ ১৯৭৭ 

৩ কুৰ্েগা    পৰ্তীক  ১৯৮৮ 

৪ টৰ্াইটৰ্ন একিট গৰ্েহর নাম িশখা  ১৯৮৮ 

৫ িবজ্ঞানী সফদর আলীর 

মহা মহা আিবষ্কার  জ্ঞানেকাষ ১৯৯২ 

৬ ওিমকৰ্িনক রূপান্তর  জ্ঞানেকাষ ১৯৯২ 

৭ টুকুনিজল   অননUা  ১৯৯৩ 

৮ যারা বােয়াবট   তামৰ্িলিপ ১৯৯৩ 

৯ িনঃসঙ্গ গৰ্হচারী   সময়  ১৯৯৪ 

১০ েকৰ্ািময়াম অরণU  সময়  ১৯৯৫ 

১১ িতৰ্িনিতৰ্ রািশমালা  অননUা  ১৯৯৫ 

১২ নয় নয় শূনU িতন  সময়  ১৯৯৬ 

১৩ অনুরণ েগালক   িবদUা  ১৯৯৬ 

১৪ টুিক ও ঝােয়র (পৰ্ায়)  

দুঃসাহিসক অিভযান  অনুপম  ১৯৯৭ 

১৫ পৃ    সময়  ১৯৯৭ 

১৬ রেবা নগরী   কাকলী  ১৯৯৭ 

১৭ একজন অিতমানবী  সময়  ১৯৯৮ 

১৮ িসেস্টম এিডফাস  পৰ্তীক  ১৯৯৮ 

১৯ েমতিসস্   সময়  ১৯৯৯ 

২০ ইরন    সময়  ২০০০ 

২১ জলজ    তামৰ্িলিপ ২০০০ 

২২ েফািবয়ােনর যাতৰ্ী  সময়  ২০০১ 

২৩ পৰ্েজক্ট েনবুলা   জ্ঞানেকাষ ২০০১ 

২৪ তৰ্াতুেলর জগৎ   পৰ্তীক  ২০০২ 

২৫ েবিজ    পালর্  ২০০২ 

২৬ শাহনাজ ও কUােপ্টন ডাবলু কাকলী  ২০০৩ 

২৭ সায়রা সােয়িন্টস্ট  িবদUা  ২০০৩ 

২৮ িফিনক্স    সময়  ২০০৩ 
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২৯ সুহােনর সব্প্ন   সময়  ২০০৪ 

৩০ অবনীল    তামৰ্িলিপ ২০০৪ 

৩১ নায়ীরা    সময়  ২০০৫ 

৩২ িবজ্ঞানী অিনক লুমব্া  অনুপম  ২০০৫ 

৩৩ রুহান রুহান   সময়  ২০০৬ 

৩৪ জলমানব   সময়  ২০০৭ 

৩৫ অন্ধকােরর গৰ্হ   সময়  ২০০৮ 

৩৬ অেক্টাপােসর েচাখ   অনুপম  ২০০৯ 

৩৭ ইকারাস   সময়  ২০০৯ 

৩৮ রেবািনিশ   িশখা  ২০১০ 

৩৯ পৰ্িডিজ    জ্ঞানেকাষ ২০১১ 

৪০ েকপলার টুটুিব   তামৰ্িলিপ ২০১২ 

৪১ ব্লUাকেহােলর বাচ্চা  সময়  ২০১৩ 

৪২ এখন তখন মািনক রতন তামৰ্িলিপ ২০১৪ 

৪৩ এUািনমUান   সময়  ২০১৪ 

৪৪ েসিরনা    সময়  ২০১৫ 

৪৫ েকৰ্িনয়াল   তামৰ্িলিপ ২০১৬ 

৪৬ িততুিন এবং িততুিন  কাকলী  ২০১৬ 

৪৭ িরিটন    তামৰ্িলিপ ২০১৭ 

৪৮ তৰ্ািতনা    সময়  ২০১৮ 

৪৯  িনয়ান    তামৰ্িলিপ ২০১৯ 

৫০ পৰ্েজক্ট আকাশলীন  তামৰ্িলিপ ২০২০ 

৫১ িগ্লনা    সময়  ২০২০   

৫২ বন বািলকা   তামৰ্িলিপ ২০২১ 

৫৩ আিম পরামানব   সময়  ২০২২  

 

িবজ্ঞান িবষয়ক   
১ েদখা আেলা না েদখা রূপ জ্ঞানেকাষ ১৯৮৬ 

২ িবজ্ঞােনর একশ মজার েখলা জ্ঞানেকাষ ১৯৯৪ 

৩ িনউরেণ অনুরণন*  তামৰ্িলিপ ২০০২ 

৪ িনউরেণ আবােরা অনুরণন* তামৰ্িলিপ ২০০৩ 

৫ গিণত এবং আরও গিণত* অনুপম  ২০০৩ 

৬ আন্তজর্ািতক গিণত  
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অিলিম্পয়াড: পৰ্শ্ন ও উত্তর* তামৰ্িলিপ ২০০৪ 

৭ একটুখািন িবজ্ঞান  কাকলী  ২০০৭ 

৮ গিণেতর মজা মজার গিণত তামৰ্িলিপ ২০০৭ 

৯ িথওির অফ িরেলিটিভিট মাওলা  ২০০৮ 

১০ েকায়ান্টাম েমকািনক্স  মাওলা  ২০০৯ 

১১ আেরা একটুখািন িবজ্ঞান কাকলী  ২০১০ 

১২ পদাথর্িবজ্ঞােনর পৰ্থম পাঠ তামৰ্িলিপ ২০১৪ 

১৩ সহজ কUালকুলাস  তামৰ্িলিপ ২০১৬ 

১৪ িবগ বUাং েথেক  

েহােমা সUািপেয়নস্  জ্ঞানেকাষ ২০১৮ 

১৫ রহসUময় ব্লUাক েহাল  কাকলী  ২০২০ 

১৬ শটর্কাটর্ েপৰ্াগৰ্ািমং  কাকলী  ২০২১ 

১৭ ইেলকটৰ্িনকেসর পৰ্থম পাঠ বািতঘর ২০২২ 

*েযৗথভােব রিচত   

    

ভৰ্মন কািহনী   
১ আেমিরকা   পালর্  ১৯৯৭ 

    

সম্পাদনা   
১ িবশ বছর পর   অননUা  ১৯৯১ 

    

উপনUাস   
১ আকাশ বািড়েয় দাও  জ্ঞানেকাষ ১৯৮৭ 

২ িববণর্ তুষার   পালর্  ১৯৯৩ 

৩ দুঃসব্েপ্নর িদব্তীয় পৰ্হর  কাকলী  ১৯৯৪ 

৪ কাচ সমুদৰ্   পালর্  ১৯৯৯ 

৫ সবুজ েভলেভট   পালর্  ২০০৩ 

৬ কUাম্প    অননUা  ২০০৪ 

৭ মহবব্ত আলীর একিদন িবদUা  ২০০৬ 

৮ রাজাকার ইজ্জত আলীর  

জীবেনর একিদন  তামৰ্িলিপ ২০১৮ 

৯ হটলাইন   জাগৃিত  ২০১৯ 

    



Page 4 of 9 

 

েভৗিতক   
১ েপৰ্ত    জ্ঞানেকাষ ১৯৮৩ 

২ িপশািচনী   জ্ঞানেকাষ ১৯৯২ 

৩ িনিশ কনUা   পালর্  ২০০৩ 

৪ ছায়ালীন   সুবণর্  ২০০৬ 

৫ ও    অননUা  ২০০৮ 

৬ দানব    িবদUা  ২০০৯ 

৭ অনUজীবন   অনুপম  ২০১৬ 

    

সৃ্মিতচারণ   
১ সিঙ্গ সাথী পশু পািখ  অননUা  ১৯৯৩ 

২ আধ ডজন সু্কল  িশখা  ১৯৯৬ 

৩ েতামােদর পৰ্শ্ন আমার উত্তর জ্ঞানেকাষ ২০০৪ 

৪ রিঙন চশমা   পৰ্তীক  ২০০৭ 

৫ আেরা পৰ্শ্ন আেরা উত্তর জাগৃিত  ২০১২ 

৬ অিবশব্াসU সুন্দর পৃিথবী  কাকলী  ২০১৯ 

    

কলাম ইতUািদ   
১ েদেশর বাইের েদশ  কাকলী  ১৯৯৩ 

২ সাদািসেধ কথা   অননUা  ১৯৯৫ 

৩ িনঃসঙ্গ বচন   জ্ঞানেকাষ ১৯৯৮ 

৪ িপৰ্য় গগন ও অনUানU  অননUা  ১৯৯৯ 

৫ িহমঘের ঘুম ও অনUানU পালর্  ২০০০ 

৬ পৃিথবীর েসৗন্দযর্ এবং  

আলেফৰ্ড সেরণ  পৰ্তীক  ২০০১ 

৭ ২০৩০ সােলর একিদন  

ও অনUানU   িবদUা  ২০০২ 

৮ দুঃসব্েপ্নর রাত এবং  

দুভর্াবনার িদন   কাকলী  ২০০৩ 

৯ এখেনা সব্প্ন েদখায়  িবদUা  ২০০৪ 

১০ কৰ্সফায়ার এবং অনUানU  আফসার ২০০৫ 

১১ আেরা একিট িবজয় চাই জাগৃিত  ২০০৬ 

১২ ভবদেহর গল্প ও অনUানU িবদUা  ২০০৭ 
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১৩ ৈবশােখর হাহাকার  

ও অনUানU   সুবনর্  ২০০৮ 

১৪ এক টুকেরা লাল  

সবুজ কাপড়   তামৰ্িলিপ ২০০৯ 

১৫ ঢাকা নােমর শহর ও অনUানU জ্ঞানেকাষ ২০১০ 

১৬ সব্েপ্নর েদশ এবং অনUানU ইতUািদ  ২০১১ 

১৭ বদনখািন মিলন হেল  অংকুর  ২০১২ 

১৮ রাজনীিত িনেয় ভাবনা  

ও অনUানU   িবদUা  ২০১৩ 

১৯ িমথUা বলার অিধকার  

ও অনUানU   অনুপম  ২০১৪ 

২০ একজন সাদািসেধ মা  

ও অনUানU   আফসার ২০১৫ 

২১ যখিন জািগেব তুিম  আফসার ২০১৬ 

২২ তারুেণUর এিপঠ-ওিপঠ  আফসার ২০১৭ 

২৩ অনলাইন জীবন  

এবং অনUানU   িবদUা  ২০১৮ 

২৪ ভােলাবাসা এবং অনUানU আফসার ২০১৯ 

২৫ বাংলােদেশর নারী ও  

অনUানU    িবশব্সািহতU ২০২০ 

২৬ মানুষ মানুেষর জনU ও অনUানU অননUা  ২০২১ 
	      

িকেশার গল্প   
১ আমড়া ও কৰ্Uাব েনবুলা পৰ্তীক  ১৯৯৬ 

২ আধুিনক ঈশেপর গল্প  কাকলী  ১৯৯৬ 

৩ িতিন্ন ও বনUা   মাওলা  ১৯৯৮ 

৪ টুনটুিন ও েছাটাচু্চ  পালর্  ২০১৪ 

৫ আেরা টুনটুিন ও  

আেরা েছাটাচু্চ   পালর্  ২০১৫ 

৬ আবােরা টুনটুিন ও  

আবােরা েছাটাচু্চ  পালর্  ২০১৭ 

৭ তবুও টুনটুিন তবুও েছাটাচু্চ পালর্  ২০১৮ 

৮ যখন টুনটুিন তখন েছাটাচু্চ অনুপম  ২০১৯ 

৯ েযরকম টুনটুিন েসরকম েছাটাচু্চ পালর্  ২০২০ 
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১০ েযটুকু টুনটুিন েসটুকু েছাটাচু্চ  সময়  ২০২১ 

১১ আহা টুনটুিন উহু েছাটাচু্চ তামৰ্িলিপ ২০২২   

 

িশশুেতাষ   
১ বুগাবুগা    পালর্  ২০০১ 

২ সাগেরর যত েখলনা  পালর্  ২০০২ 

৩ রতন    পালর্  ২০০৮ 

৪ ঘাস ফিড়ং   পালর্  ২০০৮ 

৫ হাকাহািক ডাকাডািক  পালর্  ২০০৮ 

৬ ভূেতর বাচ্চা কটকিট   পালর্  ২০১১ 

৭ বাপ্পার বনু্ধ   তামৰ্িলিপ ২০১৪ 

৮ ডজন ডজন জীবজন্তু  পালর্  ২০১৪ 

৯ ডৰ্াগন    পালর্  ২০১৫ 

১০ চার বনু্ধ   পালর্  ২০১৬ 

১১ ইদুঁর এবং দুষু্ট হািত  চন্দৰ্দীপ ২০১৬ 

১২ মুিশ হল খুিশ   পালিলক 

েসৗরভ  ২০১৬ 

১৩ েছাট্ট েখাকন   দUা পপ আপ  

ফUাক্টরী  ২০১৬ 

১৪ ফুিলেদর বাঘ   অনুপম  ২০১৭ 

১৫ ইচ্ছাপুরণ   অননUা  ২০১৭ 

১৬ িমতুল ও তার রেবাট  চন্দৰ্বতী ২০১৭ 

১৭ িটটু এবং িমিনেবাট  দUা পপ আপ  

ফUাক্টরী  ২০১৭ 

১৮ বেনর রাজা বUাঙ  জাগৃিত  ২০১৮ 

১৯ বড় হেব িঝলিমল  অনুপম  ২০১৮ 

২০ মানুেষর েছাট বাচ্চা  পালর্  ২০১৯ 

২১ িমতু িততুর টাইম েমিশন অননUা  ২০১৯ 

২২ টুনুর আজব কািহনী  অধUয়ন  ২০১৯ 

২৩  টুটুেনর ঘুম   দUা পপ আপ  

ফUাক্টরী  ২০১৯ 

২৪ িমতু িততুর সাবেমিরন  িবদUা  ২০২০ 

২৫ েছাট একটা েনংিট ইঁদুর অনুপম  ২০২০  
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২৬ বনু্ধর েখাঁেজ ইঁদুর ছানা পালর্  ২০২১ 

২৭ মহাকােশর পৰ্াণী  ঢাকা কিমকস্ ২০২১ 

২৮ বUাঙ আর বেনর পশু  দUা পপ আপ  

ফUাক্টরী  ২০২১ 

২৯ িমতু িততুর েস্পসিশপ  পালর্  ২০২২ 

 

ছড়া   
১ ভয় িকংবা ভােলাবাসা  অনুপম  ২০১৪ 
  

িকেশার উপনUাস   
১ হাত কাটা রিবন  মাওলা  ১৯৭৬ 

২ দীপু নামব্ার টু   সময়   ১৯৮৪ 

৩ দুষু্ট েছেলর দল  িশখা  ১৯৮৬ 

৪ িট েরেক্সও সন্ধােন  জ্ঞানেকাষ ১৯৯৪ 

৫ আমার বনু্ধ রােশদ  কাকলী  ১৯৯৪ 

৬ জারুল েচৗধুরীর মািনকেজাড় জ্ঞানেকাষ ১৯৯৫ 

৭ সু্কেলর নাম পথচারী  মাওলা  ১৯৯৫ 

৮ রাজু ও আগুনালীর ভূত অনুপম  ১৯৯৬ 

৯ বকুলাপু্প   অননUা  ১৯৯৭ 

১০ বুবুেনর বাবা   কাকলী  ১৯৯৮ 

১১ বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর অনুপম  ১৯৯৮ 

১২ িনতু আর তার বনু্ধরা  অনুপম  ১৯৯৯ 

১৩ েমকু কািহনী   অনুপম  ২০০০ 

১৪ শান্তা পিরবার   অননUা  ২০০২ 

১৫ কাজেলর িদনরািতৰ্  অনুপম  ২০০২ 

১৬ কািবল েকাহকাফী  মাওলা  ২০০৩ 

১৭ দ’িসU ক’জন   পৰ্তীক  ২০০৪ 

১৮ আিম তপু   পালর্  ২০০৫ 

১৯ িলটু বৃত্তান্ত    অননUা  ২০০৬ 

২০ লাবু এেলা শহের  অনুপম  ২০০৭ 

২১ বৃিষ্টর িঠকানা   পালর্  ২০০৭ 

২২ নাট বলু্ট   জ্ঞানেকাষ ২০০৮ 

২৩ েমেয়িটর নাম নািরনা  পালর্  ২০০৯ 
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২৪ রাশা    তামৰ্িলিপ ২০১০ 

২৫ আিঁখ এবং আমরা ক’জন পৰ্তীক  ২০১১ 

২৬ দেলর নাম ব্লUাক ডৰ্াগন সময়  ২০১১ 

২৭ রাতুেলর রাত রাতুেলর িদন পালর্  ২০১২ 

২৮ রূপ-রূপালী   সময়  ২০১২ 

২৯ ইিস্টশন   তামৰ্িলিপ ২০১৩ 

৩০ গাবুব্    মাওলা  ২০১৩ 

৩১ গৰ্ােমর নাম কাঁকনডুিব  তামৰ্িলিপ ২০১৫ 

৩২ স’েত েসনু্ট   সময়  ২০১৬ 

৩৩ ভূেতর বাচ্চা েসালায়মান জাগৃিত  ২০১৭ 

৩৪ সাইেক্লান   তামৰ্িলিপ  ২০১৮ 

৩৫ এক ডজন একজন  সময়  ২০১৯ 

৩৬ আমার সাইিন্টস মামা  জ্ঞানেকাষ ২০২০  

৩৭ অপােরশন নীলাঞ্জনা   অনুপম  ২০২১ 

৩৮ আমার েডঞ্জারাস মামী  জ্ঞানেকাষ ২০২২ 

 

েছাট গল্প   
১ একজন দুবর্ল মানুষ  সময়  ১৯৯২ 

২ েছেলমানুষী   জ্ঞানেকাষ ১৯৯৩ 

৩ নুরুল এবং তার েনাট বই সময়  ১৯৯৬ 

৪ মধUরািতৰ্েত িতন  

দূভর্াগা তরুণ   অনুপম  ২০০৪ 

    

সংকলন   
১ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (এক) পৰ্তীক  ১৯৯৪ 

২ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (এক) জ্ঞানেকাষ ১৯৯৫ 

৩ গল্প সমগৰ্   িশখা  ১৯৯৬ 

৪ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (দুই) পৰ্তীক  ১৯৯৮ 

৫ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (দুই) জ্ঞানেকাষ ২০০০ 

৬ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (িতন) পৰ্তীক  ২০০২ 

৭ কলাম সমগৰ্ (এক)  অননUা  ২০০৩ 

৮ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (চার) পৰ্তীক  ২০০৫ 

৯ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (িতন) জ্ঞানেকাষ ২০০৫ 
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১০ উপনUাস সমগৰ্ (এক)  মাওলা  ২০০৫ 

১১ কলাম সমগৰ্ (দুই)  অননUা  ২০১০ 

১২ নাটক সমগৰ্   জ্ঞানেকাষ ২০১০ 

১৩ ভূত সমগৰ্   অনুপম  ২০১০ 

১৪ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (চার) জ্ঞানেকাষ ২০১১ 

১৫ িবজ্ঞান ও গিণত সমগৰ্  আফসার ২০১১ 

১৬ িকেশার নাটক সমগৰ্  অনুপম  ২০১২ 

১৭ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (পাঁচ) পৰ্তীক  ২০১৩ 

১৮ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (পাঁচ) জ্ঞানেকাষ ২০১৪ 

১৯ কলাম সমগৰ্ (িতন)  অননUা  ২০১৬ 

২০ সােয়ন্স িফকশন সমগৰ্ (ছয়) পৰ্তীক  ২০১৯ 

২১ টুনটুিন ও েছাটাচচু  সমগৰ্ মাওলা  ২০২০  

২২ িকেশার উপনUাস সমগৰ্ (ছয়) জ্ঞানেকাষ ২০২১  

 

ইিতহাস   
১ মুিক্তযুেদ্ধর ইিতহাস   পৰ্তীিত  ২০০৯ 

২ েছাটেদর মুিক্তযুেদ্ধর ইিতহাস পৰ্তীিত  ২০০৯ 

৩ বাংলােদেশর মুিক্তযুদ্ধ  িশশু একােডিম ২০১৬ 

    

নাটক   
১ শুকেনা ফুল রিঙ্গন ফুল তামৰ্িলিপ ২০১১ 

    

ইংেরজীেত অনুিদত   
১ Rashed My Friend  সময়  ২০০৩ 

২ Tukunjil   সময়  ২০০৪ 

৩ History of Liberation War পৰ্তীিত ২০০৯ 

৪ Dipu Number Two সময়  ২০১৩ 

৫ Four Friends  পালর্  ২০১৬ 

৬ Rasha    Penguin ২০১৬ 

  

অনুবাদ   
১ সােস্ট ২২ বছর  তামৰ্িলিপ ২০১৭ 

২ জীবেনর সরস মুহূতর্  তামৰ্িলিপ ২০২১ 


