
মুক্তিযদু্ধ কর্ণারেে বই সমূহ 

লেখরকে নাম বইরেে নাম  
ড. আন ুমাহমদু ৭ই মার্চে র ভাষন: স্বাধীনতা মকু্তিযুর্ের ঘ াষণা 
ড. আন ুমাহমদু বঙ্গবনু্ধর ভাষন 

ঘমর্হরুনর্েসা ঘমরী বাাংলার্দর্ের স্বাধীনতা সাংগ্রাম ও নারী মকু্তিযুে, ১-২ খন্ড 

মর্নায়ার ঘহার্সন ঘচৌধুরী বঙ্গবনু্ধর সাংক্তিপ্ত জীবনপক্তি ও ভাষণ সাংকলন 

ঘমাোঃ মক্তিজলু হক জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবনু্ধ ঘেখ মকু্তজব এবাং বাাংলার্দে 

ঘমাোঃমক্তিজলু হক একাত্তর্রর অসহর্যাগ আর্দালন মকু্তিযুে 

ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম ক্তপএসক্তস মকু্তিযুর্ের ঘেিাপট ক্তবর্রাধী েক্তি ও বহৃৎ েক্তির েক্ততক্তিয়া 
ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম ক্তপএসক্তস মকু্তিযুর্ের ইক্ততহাস 

ড. মনুতাসীর মামনু সম্পাক্তদত ক্তকর্োর মকু্তিযুে ঘকাষ 

সুক্তিয়া কামাল মকু্তিযুে মকু্তির জয় 

মনুতাসীর মামনু পাক্তকস্তানী ঘজনার্রলর্দর মন: বাঙাক্তল বাাংলার্দে ও মকু্তিযুে 

মনুতাসীর মামনু ইয়াক্তহয়া খান ও মকু্তিযুে 

োহক্তরয়ার কক্তবর  একাত্তর্রর গণহতযা, ক্তনযোতন ও যেুাপরাধীর্দর ক্তবচার 

হুমায়ূন আহর্মদ 1971 
োহক্তরয়ার কক্তবর সম্পাক্তদত ঘসক্টর কমান্ডাররা বলর্েন মকু্তিযুর্ের স্মরনীয়  টনা 
ড. সা’দাত হুসাইন মকু্তিযুর্ের ক্তদন-ক্তদনান্ত 

নরুুল ইসলাম নাক্তহদ বঙ্গবনু্ধর আদেে লিয ও সাংগ্রাম 

মনুতাসীর মামনু/আহর্মদ মাহিুল হক গণমাধযর্ম বাাংলার্দর্ের মকু্তিযুে (৬ষ্ঠ খন্ড) 

ইমদাদলু হক ক্তমলন একাত্তর 

মমতাজউদ্দীন আহমদ একুে আমার বাাংলা আমার 

ঘবারহানউক্তদ্দন খান জাহাঙ্গীর জানোল ৭১ 

ঘসক্তলনা ঘহার্সন মকু্তিযুর্ের ২টি উপনযাস 

োহক্তরয়ার কক্তবর একাত্তর্রর যীশু 

ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম একাত্তর্রর ক্তবেটি ভয়াবহ যেু 

সুক্তিয়া কামাল একাত্তর্রর ডার্য়রী 
সসয়দ োমসুল হক মকু্তিযুর্ের দেটি উপনযাস 

নহূ-উল-আলম ঘলক্তনন বঙ্গবনু্ধ হতযাকান্ড ও ঐক্ততহাক্তসক রায় ও বাঙালীর কলঙ্ক ঘমাচন 

ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম মকু্তিযুর্ের ইক্ততহসান 

ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম ঘেখ মকু্তজব ও স্বাধীনতা সাংগ্রাম 

গাজীউল হক আমার ঘদখা আমার ঘলখা 
জাহানারা ইমাম এতাত্তর্রর ক্তদনগুক্তল 

পাো কায়সার আক্তম ও আমার মকু্তিযেু 

েওকত ওসমান ১৯৭১ সৃ্মক্তত খন্ড মকু্তজবনগর 

েওকত ওসমান উত্তর পবে মকু্তজবনগর 

বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা একাত্তর্রর সৃ্মক্তত 

এইচ টি ইমাম বাাংলার্দে সরকার ১৯৭১ 

মনুতাক্তসর মামনু মকু্তিযুে ঘকাষ (১২ খন্ড) 



মনুতাক্তসর মামনু ক্তকর্োর মকু্তিযুে ঘকাষ 

মনুতাক্তসর মামনু ও হাক্তসনা মকু্তিযুেপক্তি (৬ খন্ড) 

নীক্তলমা ইব্রাক্তহম আক্তম বীরাঙ্গনা বলক্তে 

জাহানারা ইমাম একাত্তর্রর ক্তদনগুক্তল 

তপন কুমার ঘদ গনহতযা ৭১ 

অযন্থনী মযাসকার্রনহাস (ভাবানবুাদ: সসয়দ 
ঘরদওয়ানরু রহমান) 

ঘরইপ অব বাাংলার্দে 

Lt. Gen. J F R Jacob surrender at dacca: birth of a nation 

এম আর আখতার মকুুল চরমপত্র 

ঘসক্তলনা ঘহার্সন একাত্তর্রর ঢাকা 
হুমায়ূন আজাদ োপ্পার্ো হাজার বগেমাইল 

ঘমজর ঘজনার্রল (অব.) সুক্তবদ আলী মকু্তিযুর্ে নয় মাস 

মনুতাসীর মামনু মকু্তিযুর্ের ক্তেে দক্তললপত্র 

মনুতাসীর মামনু ১৯৭১ অবরে ঘদর্ে েক্ততর্রাধ 

রাজীব আহর্মদ মকু্তিযুর্ে মকু্তজবনগর 

োহক্তরয়ার কক্তবর একাত্তর্রর গণহতযা, ক্তনযোতন এবাং যেুপরাধীর্দর ক্তবচার 

আবলু মাল আবলু মকু্তহত বঙ্গবনু্ধর ও বাাংলার্দে 

ড. আন ুমাহমদু বঙ্গবনু্ধর ৭ মার্চে র ভাষন সবক্তিক োমাণয ঐক্ততহয 
ড. আন ুমাহমদু বঙ্গবনু্ধর ভাষন 

ড. আন ুমাহমদু গণ পক্তরষদ ও সাংসর্দ বঙ্গবনু্ধ 

ড. আন ুমাহমদু বঙ্গবনু্ধ হতযার রায় জাতীর কলঙ্ক ঘমাচন 

ড. এস.এম. আর্নায়ার জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবনু্ধ ঘেখ মকু্তজবরু রহমান 

সাক্তহদা ঘবগম বাাংলার্দর্ের স্বাধীনতা সাংগ্রাম ও মকু্তিযুে 

নাক্তজমকু্তদ্দন মাক্তনক একাত্তর্রর অসহর্যাগ আর্দালর্নর ক্তদনগুক্তল 

ঘমাহাম্মদ সালাহ উক্তদ্দন সম্পাক্তদত বঙ্গবনু্ধর ভাষণ ও ক্তববকৃ্তত 

লৎুির ঘচৌধুরী সম্পাক্তদত ঘোটর্দর বঙ্গবনু্ধ ঘেখ মকু্তজবরু রহমান 

েক্তহদলু ইসলাম একাত্তর্র বাাংলার্দর্ের অভুযদয় 

ক্তমঞা লৎুির রহমান বাাংলার স্বাধীনতা ও বঙ্গবনুু্ধ 

আসমা িারভীন বাাংলার্দর্ের স্বাধীনতা যুর্ে নারীর েতযি অাংেগ্রহন 

ঘমাোঃ ক্তসরজলু ইসলাম ক্তনবাক্তচত মকু্তিযুের গল্প 

রাহুল সাাংকৃতযায়ন ঘভালগা ঘের্ক গঙ্গা 
আন ুমাহামদু জাক্তত রার্ের জনক বঙ্গবনু্ধ 

কামাল ির্য়জী ঘেষ্ঠ বাঙালী 
ঘসরাজমু মকু্তনর মকু্তিযুর্ের ইক্ততহাস ও বীরর্েষ্ঠগণ 

মহুম্মদ জািল ইকবাল েহীদলু্লাহ কায়সার্রর ক্তনবোক্তচত কলাম 
আন ুমাহমদু বঙ্গবনু্ধর ভাষণ 
এম.আর. আখতার মকুুল আক্তম ক্তবজয় ঘদর্খক্তে 
ঘেখ মকু্তজবরু রহমান অসমাপ্ত আত্মজীবনী 
তপন কুমার ঘদ বাাংলার্দর্ের মকু্তিযুর্ে ইক্তদরা গান্ধীর ভূক্তমকা 
মনুতাক্তসর মামনু ও হার্েম খান (সম্পাক্তদত) ঢাকা অযালবাম ১৯৪৮-১৯৭১ 



মার্লকা ঘবগম মকু্তিযুর্ে নারী 
পাো কায়সার মকু্তিযুেোঃ আর্গ ও পর্র 

ক্তনমর্লদ ুগুণ আত্মকো ১৯৭১ 

সুকুমার ক্তবিাস একাত্তর্রর বধযভূক্তম ও গণকবর 

ড. িজলরু রহমান বাাংলার্দর্ের গণহতযা 
Archer K Blood The cruel birth  of Bangladesh 

Siddiq salik witness to surrender 

Stephen M. Gill DISCOVERY OF BANGLADESH 

Lt. Gen. J F R Jacob surrender at dacca: birth of a nation 

রণাঙ্গর্ন মকু্তির্যাোরা একাত্তর্রর ক্তচঠি 

ঘখার্দজা খাতুন মকু্তিযুর্ে বাঙ্গালী বকু্তেজীক্তবর্দর ভূক্তমকা 
ক্তমক্তল রহমান বীরর্েষ্ঠ মক্ততউর রহমার্নর গল্প 

েক্তহদলু্ ইসলাম একাত্তর্র বাাংলার্দর্ের অভুযদর্য়র ইক্ততহাস 

কর্ণেল(অব.) ঘমাহাম্মদ সক্তিক উল্লাহ মকু্তিযুর্ে ঘনৌ কমার্ন্ডা 
ঘসক্তলনা ঘহার্সন একাত্তর্রর ঢাকা 
মহুাম্মদ হাক্তববরু রহমান রিাি বাাংলার্দে 

ঘেখ মকু্তজবরু রহমান কারা র্রর ঘরাজনামচা 
ধীরজ কুমার নাে েরণােী ক্তেক্তবর ও বাাংলার্দর্ের স্বাধীনতা 
িক্তকর আলমগীর মকু্তিযুর্ের সৃ্মক্তত ও ক্তবজর্য়র গান 

রক্তিকুল ইসলাম বাাংলার্দর্ের স্বাধীনতা সাংগ্রাম 

আবলু মাল আবলু মকু্তহত সৃ্মক্তত অম্লান ১৯৭১ 
মনুতাক্তসর মামনু একাত্তর্রর ক্তবজয় গাো 
হুমায়ূন আহর্মদ মকু্তিযুর্ের উপনযাসসমগ্র 

ড. সুকুমার ক্তবিাস মকু্তিযুর্ে রাইর্িলস ও অনযানয বাক্তহনী 
োহক্তরয়ার কক্তবর একাত্তর্রর গণহতযা, ক্তনযোতন এবাং যেুাপরাধীর্দর ক্তবচার 

সাইিুল ইসলাম মকু্তির ভাষা: স্বাধীন বাাংলা ঘবতার ঘকন্দ্র 

ঘমাদার্চয়র ঘহার্সন মাসুম জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবনু্ধ ঘেখ মকু্তজব 

বার্েত খান মকু্তিযুে ৭১ যাক্তপত জীবন 

খুরক্তেদ আলম মকু্তির্যাোর ক্তদনগুক্তল 

ঘমাোঃ ক্তসরজলু ইসলাম ক্তনবাক্তচত মকু্তিযুের গল্প 

সার্হদ ঘমাস্তিা মকু্তিযুর্ের সমাজতত্ত্ব 

সাইদ হাসান দারা একাত্তর উপখযান 

বাসন্তী গহ ঠাকুরতা একাত্তর্রর সৃ্মক্তত 

ড. এম.এ. হাসান পাক্তকস্তানী যেুাপরাধী ১৯১ জন 

ঘমানার্য়ম সরকার ঘেষ্ঠ বাঙ্গালী 
ঘমাহম্মদ সাদাত আলী ঘগৌরব একাত্তর 

ক্তপনাক্তক ভট্টাচায়ে মাক্তকে ন ডকুর্মন্ট বাাংলার্দে মকু্তিযুে-৭১ 

মহুাম্মদ হাক্তববরু রহমান বাাংলার্দর্ের মকু্তিযুে এবাং রাজননক্ততক হতযাকান্ড 

আসাদজু্জামান আসাদ বাাংলার্দর্ের মকু্তিযুে ও েরনােী ক্তেক্তবর 

সক্তিউল্লাহ মকু্তিযুে বাাংলার্দর্ের 

ড. কামাল ঘহার্সন মকু্তিযুে ঘকন অক্তনবায ক্তেল 



ক্তদলারা হার্সম মকু্তিযুর্ের উপনযাসসমগ্র 

আবলু ঘহার্সন ভাষা আর্দালর্নর গল্প 

রবীন্দ্রনাে ক্তত্রর্বদী ৭১-এর ১০ মাস 

ঘমজর রক্তিকুল ইসলাম মকু্তিযুর্ের ইক্ততহাস 

ঘল. কর্ণেল মাহমদু ঘহার্সন একাত্তর্রর বাাংলার্দে 

ঘরার্কয়া কক্তবর ও মকু্তজব মকু্তিযুে ও নারী 
রনাঙ্গর্নর মকু্তিযুোরা একাত্তর্রর ক্তচঠি 

ঘমাোঃ ক্তসরাজলু ইসলাম বাাংলার্দর্ের একাত্তর্রর মকু্তিযুে 

 


