
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক িই 

SL Title of the Books Author Publisher 

1 দেয়াল হুমায়ূন আহমমে অনযপ্রকাশ 

2 একাত্তমেে দেনগুদল জাহানাো ইমাম সন্ধানী প্রকাশনী 

4 দজাছনা ও জননীে গল্প হুমায়ূন আহমমে অনযপ্রকাশ 

5 মা আদনসুল হক সময় প্রকাশন 

6 বাাংলামেশ : েমেে ঋণ দমাহাম্মে শাহজাহান হাক্কানী পাবদলশাস স 

7 আমাে বনু্ধ োমশে মুহম্মে জাফে ইকবাল কাকলী প্রকাশনী 
9 এক দজনামেমলে নীেব সাক্ষ্য 

স্বাধীনতাে প্রথম েশক (১৯৭১-১৯৮১) 

দম. দজ. মইনুল দহামসন 

দ ৌধুেী (অব.) 

মাওলা ব্রাোস স 

10 েযা দেইপ অব বাাংলামেশ েবীন্দ্রনাথ ত্রিমবেী হাক্কানী পাবদলশাস স 
11 একাত্তমেে মুত্রেযুদ্ধ, েোে মধয 

আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নমেম্বে 

কমণ সল শাফায়াত জাদমল 

(অব.) 

সাদহতয প্রকাশ 

12 একাত্তমেে দ ঠি েণাঙ্গমন মতু্রেমযাদ্ধাো প্রথমা প্রকাশন 

13 ১৯৭১ হুমায়ূন আহমমে আফসাে ব্রাোস স 

15 আদম দবজয় দেমেদছ এম আে আেতাে মকুুল অননযা 

16 একাত্তমেে ডাময়েী সুদফয়া কামাল হাওলাোে প্রকাশনী 

17 দনদষদ্ধ দলাবান (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১) সসয়ে শামসুল হক অননযা 

18 মূলধাো’ ৭১ মঈেুল হাসান দে ইউদনোদস সঠি দপ্রস 

দলদমমিড(ইউ দপ এল) 

19 আগুমনে পেশমদণ হুমায়ূন আহমমে অনযপ্রকাশ 

20 আদম বীোঙ্গনা বলদছ নীদলমা ইব্রাদহম জাগদৃত প্রকাশনী 

21 োইমফল দোঠি আওোত আমনায়াে পাশা স্িুমডন্ট ওময়জ 

22 হাঙে নেী দেমনড দসদলনা দহামসন অননযা 

26 বাাংলামেমশে মুত্রেযুমদ্ধ মাদকসন 

েূদমকাে দগাপন েদলল 

আদসফ েশীে সময় প্রকাশন 

27 মুত্রেযুদ্ধ দকন অদনবায স দছল ড. কামাল দহামসন প্রথমা প্রকাশন 

29 একাত্তমেে দবশঠি েয়াবহ যদু্ধ দমজে েদফকুল ইসলাম 

দপএসদস 

অননযা 

30 মুত্রেযুমদ্ধ ২ নম্বে দসক্টে এবাং দক 

দফাস স 

োমলে দমাশােেফ প্রথমা প্রকাশন 

31 সামেন্ডাে অযাি ঢাকা দল দজনামেল দজ এফ আে 

দজকব 

দে ইউদনোদস সঠি দপ্রস 

দলদমমিড(ইউ দপ এল) 

32 Poems Seventyone Helal Hafij দবোস 

33  েমপি এম আে আেতাে মকুুল অননযা 
34 মুত্রেযুমদ্ধে উপনযাসসমে হুমায়ূন আহমমে মাওলা ব্রাোস স 

35 1971 Humayun Ahmed মাওলা ব্রাোস স 

36 Witness to Surrender Siddiq Salik দে ইউদনোদস সঠি দপ্রস 

দলদমমিড(ইউ দপ এল) 

37 Bangladesh : A Legacy of Blood Anthony Mascarenhas হুডাে এযান্ড স্িুমগশন 

38 পাদকস্তাদন দজনামেলমেে মন : 

বাঙাদল বাাংলামেশ ও মুত্রেযুদ্ধ 

মুনতাসীে মামুন সময় প্রকাশন 



39 ১৯৭১ তাোশঙ্কে বম্যাপাধযায় দডইদল স্টাে বুকস 

40 মুত্রেযুমদ্ধ বাাংলামেশ দমজে দজনামেল দক. এম. 

শদফউল্লাহ 

আগামী প্রকাশনী 

41 সাত দকমশামেে অদেযান ইমোেুল হক দমলন আদেগন্ত প্রকাশন 

42 স্বাধীন বাাংলা দবতাে দকন্দ্র দবলাল দমাহাম্মে অনুপম প্রকাশনী 

43 জাতীয় োজনীদত ১৯৪৫-৭৫ অদল আহাে বাাংলামেশ দকা-

অপামেঠিে বুক দসাসাইঠি 

দলিঃ 
44 মুত্রেয্ুদ্ধ : সমতযে মুমোমুদে অধযাপক আব ুসাইদয়ে সূ ীপি 

45 দসানাঝো দেন তাহদমমা আনাম সাদহতয প্রকাশ 

46 একাত্তমে ব্ী মুত্রজব : পাদকস্তামনে 

মৃতুযযন্ত্রণা 

অধযাপক আব ুসাইদয়ে সূ ীপি 

47 দবহাত দবপ্লব ১৯৭১ সদলমুল্লাহ োন আগামী প্রকাশনী 
48 বাাংলামেমশে স্বাধীনতাে দ াষণা : 

ফযাক্টস অযান্ড উইিমনস 

আ. ফ. ম. সাঈে উৎস প্রকাশন 

49 জননী সাহদসনী ১৯৭১ আদনসুল হক সময় প্রকাশন 

50 বাাংলামেমশে অেুযেয় দেহমান দসাবহান প্রথমা প্রকাশন 

51 বাাংলামেমশে অেুযেয় : একজন 

প্রতযক্ষ্েশীে োষয 

প্রমফসে দেহমান দসাবহান মাওলা ব্রাোস স 

52 স্বাধীন বাাংলামেমশে অেুযেময়ে 

ইদতহাস 

মুনতাসীে মামুন সুবণ স 

53 দগদেলা নােী : নােী মুত্রেমযাদ্ধামেে 

স্মদৃতকথা 

দব ােপদত হাদববুে েহমান 

োন 

দে স্কাই পাবদলশাস স 

54 শাদন্তকদমঠি ১৯৭১ মুনতাসীে মামুন মাওলা ব্রাোস স 

55 বীোঙ্গনা ৭১ মুনতাসীে মামুন সুবণ স 

56 একাত্তমেে কনযা জায়া জননীো দমজে কামরুল হাসান েূূঁ ইয়া অননযা 

57 ১৯৭১: আমমদেকাে দগাপন েদলল দমজানুে েহমান োন সময় প্রকাশন 

58 আত্মকথা-১৯৭১ দনম সমল্ ুগুণ বাাংলাপ্রকাশ 

59 একাত্তমেে ঢাকা দসদলনা দহামসন আহমে পাবদলদশাং হাউজ 

60 বাাংলামেমশ পাদকস্তাদনমেে গণহতযা 

ও নােী ধষ সণ 

তপন কুমাে দে োমবয়া বকুস ্

61 The Blood Telegram: Indias Secret 

War in East Pakistan 

Gery J. Bass েয্ানডম হাউজ 

62 ১৯৭১ : স্মদৃতেণ্ড মুত্রজবনগে শওকত ওসমান সময় প্রকাশন 

63 মুত্রেযুদ্ধ ১৯৭১ মুনতাসীে মামুন অননযা 

64 জন্ম যদে তব বমঙ্গ শওকত ওসমান সাদহতয দবলাস 

65 আমাে একাত্তে ও অনযানয দিমজন শম সা অনুপম প্রকাশনী 

66 একাত্তমেে যুদ্ধদশশু সাত্রজে দহামসন সময় প্রকাশন 

67 স্মদৃত অম্লান ১৯৭১ আবুল মাল আবেুল মুদহত আগামী প্রকাশনী 

68 স্বাধীনতা আমাে েেঝো দেন দবগম মুশতােী শফী মূধ সনয 

69 দবমরাহী মা স দমজে েদফকুল ইসলাম 

দপএসদস 

অননযা 

70 দ ি-সাাংবাদেমকে কযামমোয় 

মুত্রেযুদ্ধ 

েবীন দসনগুপ্ত সাদহতয প্রকাশ 



71 একাত্তমেে ডাময়দে এ. এই . এম বজলুে েহমান সময় প্রকাশন 

72 ৭১ এে গণহতযা ও যুদ্ধাপোধ ডা. এম এ হাসান তাম্রদলদপ 

73 দডিলাইন ৬ নমেম্বে ১৯৭১ আমনায়ারুল হক মীো প্রকাশন 
74 শাদন্তবাদহনী : দগদেলা জীবন দগালাম দমামত সাজা সময় প্রকাশন 
75 একাত্তে : কেতমল দছন্নমাথা হাসান আত্রজজলু হক সাদহতয প্রকাশ 

76 মুত্রেযুমদ্ধে সুদনব সাদ ত গল্প হাসান হাদফজ মাঠিগন্ধা 
77 একাত্তমেে বুত্রদ্ধজীবী হতযা কাদহনী মুহাম্মে হাবীবুে েহমান জয় প্রকাশন 

78 বাাংলামেমশে মুত্রেযুমদ্ধ ইত্র্ো গান্ধীে 

েূদমকা 

তপন কুমাে দে কাকলী প্রকাশনী 

79 স্বাধীনতা সাংোমম  ট্টোম পূমণ স্  ুেত্রস্তোে অনুপম প্রকাশনী 
80 অেণ্ড পাদকস্তামনে দশষ েশ দেন আহমে সাদলম কাকলী প্রকাশনী 

81 েুদেসমনে দেনদলদপ আবুল ফজল সময় প্রকাশন 

82 মুত্রেে দসাপানতমল েদফকুল ইসলাম বীে উত্তম আগামী প্রকাশনী 

83 কাূঁেমত আদসদন ফাূঁদসে োবী দনময় 

এমসদছ 

মাহবুব উল আলম দ ৌধুেী পালক পাবদলশাস স 

84 মুত্রেযুমদ্ধ দজনামেল ওসমানী : কম স 

ও জীবন 

দমািঃ ইবােুল ইসলাম মাওলা ব্রাোস স 

85 মুত্রেযুমদ্ধে উপনযাস সমে-১ দসদলনা দহামসন সবশােী প্রকাশ 

86 বাাংলামেমশে মুত্রেসাংোমমে ইদতহাস 

(১৯৪৭-১৯৭১) 

প্রমফসে সালাহউদ্দীন 

আহমমে 

আগামী প্রকাশনী 

87 একাত্তমেে দোজনাম া আহসান হাবীব (কািুসদনস্ট) স্িুমডন্ট ওময়জ 

88 একাত্তমেে জীবন অনাোদে কযামেন এম এ 

ওহাব োন 

দসন্টাে ফে বাাংলামেশ 

দলবামেশন ওয়াে স্টাদডজ 

89 অবরুদ্ধ আমনায়াো সসয়ে হক মাওলা ব্রাোস স 
90 ৭১ এে একাত্তে নােী সুপা সাদেয়া কথাপ্রকাশ 

91 ৭১‘ে যুদ্ধ কনযা দমািঃ ইদরস আলী ইমন তৃণলতা প্রকাশ 

92 বাাংলামেমশে মুত্রেযুমদ্ধ এডওয়াডস 

দকমনদড ও আমমদেকাে েূদমকা 

তপন কুমাে দে দমদেি দফয়াে প্রকাশন 

93 দফোেী ডাময়েী আলাউত্রদ্দন আল আজাে আহমে পাবদলদশাং হাউজ 
94 একাত্তমেে নয় মাস োমবয়া োতুন আগামী প্রকাশনী 

95 একঠি ফুলমক বা ূঁ ামবা বমল দমজে েদফকুল ইসলাম 

দপএসদস 

বা ূঁধন পাবদলমকশন্স 

96 বাাংলামেশ ও সাত বীেমেমেে কথা দমাহাম্মে এমোেুল হক জনদপ্রয় প্রকাশনী 

97 আমো যদু্ধদশশু সুেমা জাদহে অদন্য প্রকাশ 

98 Bangladesh Liberation War 

Mujibnagar Government 

Documents 1971 

Dr. Sukumar Biswas মাওলা ব্রাোস স 

99 শেণাথী দশদবে ও বাাংলামেমশে 

স্বাধীনতা 

ধীোজ কুমাে নাথ অননযা 

100 মুত্রেযুমদ্ধে দেন্ন ছদব :  ট্টোমমে 

‘কাকলী’ 

এনাময়ত মওলা সাদহতয প্রকাশ 

101 একাত্তমেে েণাঙ্গমন দনজাম উত্রদ্দন লস্কে দসন্টাে ফে বাাংলামেশ 

দলবামেশন ওয়াে স্টাদডজ 
102 েোে বাাংলামেশ মুহাম্মে হাবীবুে েহমান অক্ষ্ে প্রকাশনী 



103 আদম মুত্রেযুদ্ধ দেমেদছ ফেমে আলম দবেযা প্রকাশ 

104 যুমদ্ধ যাবাে গল্প ওয়াদহেুজ্জামান শুভ্র প্রকাশ 

105 দগদেলা ১৯৭১ কমণ সল দতৌদফকুে েহমান সময় প্রকাশন 
106 দমথস অযান্ড ফযাক্টস বাাংলামেশ 

দলবামেশন ওয়যাে 

দব দজ েসরু রুপা পাবদলমকশন্স 

107 জীবন মৃতুয জাহানাো ইমাম  ারুদলদপ প্রকাশন 

108 এক মুত্রেমযাদ্ধাে স্মদৃতকথা দমাহাম্মাে রুহুল আদমন আদমন এন্ড জাহান 

কমপ সামেশন দলিঃ 
109 মুত্রেযুমদ্ধে বাছাই গল্প োমবয়া োতুন অনযপ্রকাশ 

110 মুত্রেযুমদ্ধে বাছাই গল্প হুমায়ূন আহমমে অনযপ্রকাশ 

111 শেণাথী দেনকাল: মুত্রেযুমদ্ধে গল্প এহসান দ ৌধুেী সাদহতয প্রকাশ 

112 কক্সবাজামে মুত্রেযুদ্ধ  মুহম্মে নূরুল ইসলাম শব্দরূপ 

113 মুত্রেযুদ্ধ মুত্রেে জয় সুদফয়া কামাল সময় প্রকাশন 

114 শাদন্তবাদহনী : দগদেলা জীবন দগালাম দমামত সাজা সময় প্রকাশন 

115 মুত্রেয্ুমদ্ধে গল্পসমে োমবয়া োতুন অননযা 
116 বধযেূদম মাহবুব তালুকোে অননযা 

117 হাঙে নেী দেমনড দসদলনা দহামসন অননযা 

118 দনদষদ্ধ দলাবান (প্রথম প্রকাশ ১৯৮১)  সসয়ে শামসুল হক অননযা 

119 মুত্রেযুমদ্ধে েশঠি উপনযাস সসয়ে শামসুল হক অননযা 

120 দবমেশী সাাংবাদেমকে েৃঠষ্টমত 

বাাংলামেমশে মুত্রেযুদ্ধ 
মাহবুব কামাল অননযা 

121 আদম মুত্রজব বলদছ কৃদত্তবাস ওঝা অননযা 

122 একাত্তমেে ডাময়দে সেোে জহুরুল আমনায়াে সময় প্রকাশন 

123 মুত্রেযুমদ্ধে দকমশাে গল্প আলী ইমাম প্র লন প্রকাশন 

124 মুত্রেযুমদ্ধে দেে গল্প হাসান হাদফজ দবউঠি বুক হাউস 

125 বাাংলামেশ সেকাে ১৯৭১ এই . ঠি. ইমাম আগামী প্রকাশনী 

126 আমাে জীবনকথা ও বাাংলামেমশে 

মুত্রেসাংোম 
ড. এ. আে. মদল্লক আগামী প্রকাশনী 

127 স্মদৃত অম্লান ১৯৭১ আবুল মাল আবেুল মুদহত আগামী প্রকাশনী 

128 মুত্রেযুমদ্ধে দেন্ন ছদব :  ট্টোমমে 

‘কাকলী’ 
এনাময়ত মওলা সাদহতয প্রকাশ 

129 সত্তায় বঙ্গবনু্ধ ও মুত্রেযুদ্ধ আলমগীে সাত্তাে সাদহতয প্রকাশ 

130 দ ি-সাাংবাদেমকে কযামমোয় 

মুত্রেযুদ্ধ 
েবীন দসনগুপ্ত সাদহতয প্রকাশ 

131 দ ঠিপমি মুত্রেযুদ্ধ েীপঙ্কে দমাহান্ত সাদহতয প্রকাশ 
132 সাত বীেমেে ও বাাংলামেমশে 

মুত্রেযুদ্ধ 
সাইে হাসান োো সময় প্রকাশন 

133 আমামেে মুত্রেসাংোমম নজরুল 

সঙ্গীমতে েূদমকা 
দততাশ দ ৌধুেী আগামী প্রকাশনী 

134 ১৯৭১ হুমায়ূন আহমমে মাওলা ব্রাোস স 

135 মুত্রেযুমদ্ধে উপনযাসসমে হুমায়ূন আহমমে মাওলা ব্রাোস স 



136 সূময সে দেন হুমায়ূন আহমমে জ্ঞানমকাষ প্রকাশনী 

137 বাাংলামেমশে স্বাধীনতাে দ াষণা : 

ফযাক্টস অযান্ড উইিমনস 
আ. ফ. ম. সাঈে উৎস প্রকাশন 

138  েমপি এম আে আেতাে মকুুল অননযা 
139 োষা আম্ালন দথমক স্বাধীনতা এম আে আেতাে মকুুল দশো প্রকাশনী 

140 দগৌেব একাত্তে দমাহাম্মে সা’োত আলী আহমে পাবদলদশাং হাউজ 

141 পতাকাে ইদতবতৃ্ত আওলাে দহামসন োন েয্ামন পাবদলশাস স 

142 প্রামাণয েদলল গাজী সামলজ উত্রদ্দন বলাকা প্রকাশন 
143 একাত্তমেে দ ঠি েণাঙ্গমন মতু্রেমযাদ্ধাো প্রথমা প্রকাশন 

144 অাংশী : মুত্রেযুমদ্ধে  িনাপ্রবাহ, 

শোণাথীমেে জীবন ও নােী-পুরুষ 

েহসযদেদত্তক উপনযাস 

তপন কুমাে রুর পািক সমামবশ 

145 মুত্রেযুমদ্ধে মুে  ট্টোম ড. শামসুল আলম সাঈে কাকলী প্রকাশনী 

146 স্বাধীনতা সাংোমম  ট্টোম পূমণ স্  ুেত্রস্তোে অনুপম প্রকাশনী 
147 বাাংলামেমশে মুত্রেযুমদ্ধ দবমেশীমেে 

েূদমকা 
দসাহোব হাসান মাওলা ব্রাোস স 

148 আত্মকথা-১৯৭১ দনম সমল্ ুগুণ বাাংলাপ্রকাশ 

149 শেণাথী ৭১ দবধান দমি বাাংলাপ্রকাশ 

150 বঙ্গবনু্ধ, মুত্রেযুদ্ধ ও বাাংলামেশ 

(স্বাধীনতা উৎসব ২০১৬)  
ড. আবুল আজাে মুত্রেযুদ্ধ একামডদম ঢাকা 

151 মুত্রেমযাদ্ধা দহমাময়ত আলী ও তাূঁে 

যুদ্ধ 
তাজলু দমাহাম্মে সাদহতয প্রকাশ 

152 দেশ আমাে দনতা আমাে োমলাবাসা 

আমাে 
শোফাত দহামসন পাতা প্রকাশনী 

153 
মুত্রেযুদ্ধ পদেদ দত দমািঃ শাহীনুে েহমান 

এ এই  দডমেলপমমন্ট 

পাবদলদশাং হাউজ 
154 জাতীয় স্বাধীনতা সাংোম ও মুত্রেযুমদ্ধ 

দমৌলেীবাজাে 
সেওয়াে আহমে গেযপেয 

155 মুত্রেযুদ্ধ এবাং একঠি ডাময়দে দমািঃ দহলালুজ্জামান পান্না আদবষ্কাে পাবদলমকশন 

156 একাত্তমে পোশত্রেে যদু্ধ কায়মকাবাে দমলন আদবষ্কাে পাবদলমকশন 

157 আব্দলু কামেে দমাল্লা : যুদ্ধাপোধ, 

দব াে ও ফাূঁদস 
সসয়ে জাদহে হাসান পাদেজাত প্রকাশনী 

158 দযন েুমল না যাই কামাল দলাহানী দেশ পাবদলমকশন’স 

159 মুত্রে-সাংোমম স্বাধীন বাাংলা দবতাে কামাল দলাহানী দেশ পাবদলমকশন’স 

160 একাত্তমেে মুত্রেমযাদ্ধা দমাবােক দহামসন োন আহমে পাবদলদশাং হাউজ 

161 মুত্রেযুদ্ধ : বাাংলামেমশে স্বাধীনতা 

সাংোম 
আদতকুস সামাে জাগদৃত প্রকাশনী 

162 বাাংলামেমশে অেুযেময়ে ইদতহাস 

প্রসঙ্গ  
েবীন্দ্রনাথ ত্রিমবেী কাকলী প্রকাশনী 

163 েয দগাদেলাস অব ঢাকা ইন ১৯৭১ কমণ সল দতৌদফকুে েহমান হাওলাোে প্রকাশনী 

164 মুত্রে যুমদ্ধে ইদতহাস ও সাতই 

নমেম্বমেে দপ্রক্ষ্াপি 
দশে কাওছাে আহমমে নয়ন প্রকাশন 



165 
মুত্রেযুমদ্ধে গল্পসমে েবীন্দ্র দগাপ দজানাকী প্রকাশনী 

166 
কঠিক হামশম োন  ন্দ্রাবতী একামডদম 

167 
একাত্তে : দনয সাতমনে কড় া আমতায়াে েহমান 

দে ইউদনোদস সঠি দপ্রস 

দলদমমিড(ইউ দপ এল) 

168 দ তনায় একাত্তে স্মদৃতমসৌধ, োস্কয স ও 

দ িকলায় মুত্রেযুদ্ধ 
দমাহাম্মে আবু তামহে আইকন পাবদলমকশন্স 

169 দগৌেবময় মুত্রেযুদ্ধ শেীয়তপুমেে 

যুদ্ধকাদহদন 
মদফজলু ইসলাম কাদলকলম প্রকাশনা 

170 জাদতে জনমকে দনতৃমে মুত্রেযুদ্ধ ও 

স্বাধীনতা 
দমঞা মুত্রজবুে েহমান দলাবাল পাবদলশাস স 

171 মুত্রেযুমদ্ধে ছড়া ও কদবতা দমাহাম্মে ত্রজল্লুে েহমান দশাো প্রকাশ 

172 েোে একাত্তে শামসুজ্জামান শামস দশাো প্রকাশ 

173 আমামেে মুত্রেযুদ্ধ মুহাম্মে হাবীবুে েহমান জয় প্রকাশন 
174 যুদ্ধ জময়ে গল্প মুহাম্মে হাবীবুে েহমান জয় প্রকাশন 

175 একাত্তমেে দেনদলদপ মুহাম্মে হাবীবুে েহমান জয় প্রকাশন 

176 মুত্রেযুমদ্ধে দবেীদষকা এম এ জব্বাে দেো প্রকাশন 

177 
দছািমেে মুত্রেযুমদ্ধে গল্প ফজমল আহমমে 

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড 

পাবদলমকশন্স 
178 মুত্রেযুমদ্ধে দেন্ন এক েণাঙ্গমন োহমান ওয়াদহে দেশ পাবদলমকশন’স 

179 স্বাধীনতাযুমদ্ধ দেতাবপ্রাপ্ত বীে 

মুত্রেমযাদ্ধা ১ম েণ্ড 
আমনায়াে শাহজাহান বইপি প্রকাশন 

180 
আমামেে দবজময়ে গল্প মদফো আকবে 

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড 

পাবদলমকশন্স 
181 দনব সাদ ত মুত্রেযুমদ্ধে গল্প ড. মনজেু েহমান গাজী প্রকাশনী 

182 দসই োষণঠি দশানাে পে আমনায়াো সসয়ে হক কথাপ্রকাশ 

183 স্মদৃতে এযালবামম স্বাধীনতা ঠি. এম. মমনায়াে দহামসন মুেমেশ প্রকাশন 

184 
অাামাে অমনক ঋণ আমছ 

মুত্রেমযাদ্ধা ডা: আেশাে 

সায়ীে 
তাম্রদলদপ 

185 ডানদপমি মুত্রেমযাদ্ধা ড. আসােুজ্জামান োন সাদহতয দবকাশ 

186 
মুত্রেযুদ্ধ েেগঙ্গা শামীমা আোে দশউলী 

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড 

পাবদলমকশন্স 
187 

আেমজীে বাতামস লামশে গন্ধ আবেুল হাই দেলু শব্দমকাষ প্রকাশনী 

188 দসই সাত দেন ইকোম দমাহন দবহুলাবাাংলা 

189 একাত্তমেে যুদ্ধ : যমশামে পবূ স 

পাদকস্তান কদমউদনস্ট পাঠিস (এম-

এল)-এে বীেেপূণ স লড়াই ও 

জীবননান 

নূে দমাহাম্মে সাংহদত প্রকাশন 

190 
মুত্রেমযাদ্ধাে দো ূঁমজ এনাময়ত েসুল পাল স পাবদলমকশন্স 

191 মুত্রেযুদ্ধ ও আমাে একঠি অসমাপ্ত 

গল্প 
সসয়ে লুৎফে েহমান োবণ প্রকাশনী 



192 মুত্রেযুমদ্ধে কদবতা সমে দনম সমল্ ুগুণ প্র লন প্রকাশন 

193 ৭১ বীোঙ্গনা হারুন-অে-েদশে িুম্পা প্রকাশনী 

194 অদিদকমশাে ১৯৭১ েদফকুে েশীে স্বেবতৃ্ত প্রকাশন 

195 োজাকােনামা কালাম আজাে বণ স াষ 
196 স্মদৃতময় মুত্রেযুদ্ধ ও আমাে সামদেক 

জীবন 
এই  এম আব্দলু গাফ্ফ্াে প্রথমা প্রকাশন 

197 
মুত্রেসমে ও দকছু স্মদৃত সাদন মমনায়ােসন অননযা 

198 বাাংলামেমশ পাদকস্তামনে 

মানবাদধকাে লঙ্ঘন : কময়কঠি 

জবানবত্র্ 

আদনসুজ্জামান আগামী প্রকাশনী 

199 
দেতাবপ্রাপ্ত দকমশাে দযাদ্ধা দমাস্তফা দহামসইন আহমে পাবদলদশাং হাউজ 

200 অপু যুদ্ধ দেমেমছ দবজয় দেমেদন ফজমল আহমমে আহমে পাবদলদশাং হাউজ 

201 যুদ্ধযািা একাত্তে আবেুল মালীক ফারুক সমছুল-কদেমা ফাউমন্ডশন 

202 েুই বাাংলাে মুত্রেযুমদ্ধে দনব সাদ ত 

কদবতা 
দশে নজরুল পাদেজাত প্রকাশনী 

203 মুত্রেযুমদ্ধে দনব সাদ ত কদবতা দমানাময়ম সেকাে পাদেজাত প্রকাশনী 

204 
বাাংলামেশ এযাি ওয়াে 

দমজে দজনামেল দক. এম. 

শদফউল্লাহ 

একামডদমক দপ্রস এন্ড 

পাবদলশাস স লাইমব্রদে 

205 
একাত্তমেে েেমরাত দমািঃ মহদসন আলী ইতযাদে েন্থ প্রকাশ 

206 জয় বাাংলা আব্দলু হান্নান মুেদ ন্তা 

207 যুমদ্ধ যামবাই হারুন েশীে সূ ীপি 

208 ¯^vaxbZvi mk¯¿ cÖ¯‘wZ 
AvMiZjv gvgjvi AcÖKvwkZ 
Revbew›` 

gynv¤§` kvgmyj nK ejvKv, PÆMÖvg 

209 gyw³ hy‡× Avbmvi evwnbx W. †kL MvDm wgqv RbwcÖq cÖKvkbx 
XvKv 

210 RvwZi Rb‡Ki †bZ…‡Z¡ 
gyw³hy× I ¯^vaxbZv 

wgTv gywReyi ingvb ‡Møvevj 
cvewjkvm© XvKv 

211 fvlv Av‡›`vjb: BwZnvm I DËi 
cÖfve 

Avn¤§` iwdK mgq cÖKvkb 

212 KvivKv‡ii †ivRbvgPv †kL gywReyi ingvb evsjv GKv‡Wgx XvKv 
213 GKvË‡ii 26†k gvP© e½eÜzi 

¯^vaxbZv †Nvlbv 
‡gvnv¤§` kvnRvnvb evsjv GKv‡Wgx XvKv 

214 Poet of Politics G. Mawla |Green Publishers 
215 evsjv‡`‡ki gyw³hy× evsjv‡`k †mbvevwnbx Gwkqv cvewj‡Kkb 
216 evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy× `wjj 

cÎ 
(1g †_‡K 15Zg LÛ) 

nvmvb nvwdRyi ingvb nv°vbx  cvewjkvm© 
XvKv 



217 evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy× `wjj 
cÎ 

nvmvb nvwdRyi ingvb M.cÖ.ev. miKvi, Z_¨  
gš¿bvjq 

218 Unfinished Memories †kL gywReyi ingvb w` 
BDwbfvm©wmwU 
†cÖm, XvKv 

219 Amgvß AvZ¥ Rxebx kL gywReyi ingvb ` BDwbfvm©wmwU 
†cÖm, XvKv 

    

 


