
মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক িইঃ 

ক্র.নং িইয়য়র ক্তিয়রোনোম লেখয়কর নোম মন্তব্য 

১. স্বোধীনতো আমোর রিঝরো ক্তিন লিগম মুিতোরী িফী  

২. মক্তিযুয়দ্ধ ঠোকুরগাঁও লমোহোম্মি এমিোদুে হক  

৩. মুক্তিযুয়দ্ধ লনৌ-অক্তিযোন কমোয়্োঃ লমোঃ খক্তেলুর রহমোন  

৪. একোত্তয়রর ক্তিনগুক্তে লিখ িোয়তন  

৫. মুক্তিযুদ্ধ স্বোধীনতো ও িোঙোেী জোতীর ইক্ততহোস ডঃ আিদুস লসোিহোন লগোেোপ  

৬. িোংেোয়িয়ির প্রথম রোষ্ট্রপক্তত ও মুক্তিযুয়দ্ধর অজোনো কথো অধ্োঃ ডোঃ লমোহোঃ লজোিোয়য়র  

৭. চক্তিি লথয়ক একোত্তর এম আর আখতোর মুকুে  

৮. একোত্তয়রর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বোধীন িোংেো লিতোর লকন্দ্র অধ্োঃ ডোঃ অরুপ রতন লচৌধুরী  

৯. মুক্তিযুদ্ধ লনৌ-কমোয়্ো ও নোক্তিকয়ির... কমোয়্োঃ লমোঃ খক্তেলুর রহমোন  

১০. মুক্তিযুদ্ধ আমোর অহংকোর কোমোে লেোহোনী  

১১. পোক্তকস্তোনীয়ির দৃক্তিয়ত একোত্তর মুনতোক্তসর মোমুন  

১২. মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র দুই মুনতোক্তসর মোমুন  

১৩. লগোপন িক্তেে ৭০-৭১ লিখ আকরোম আেী  

১৪. িোঙোেীর স্বোধীনতোর যুদ্ধ আহমি রক্তফক  

১৫. গণহতযো ও িধ্ভুক্তম ৭১ সক্তয়ি িোহোদুর  

১৬. মুক্তিযুয়দ্ধ চাঁিপুর ডোঃ লমোঃ লিয়েোয়োর লহোয়সন খোন  

১৭. মুক্তিযুয়দ্ধর বৃত্তিন্দী ইক্ততহোস িোহক্তরয়োর কোক্তির  

১৮. মুক্তিযুদ্ধ আয়গ ও পয়র পোন্নো কোয়সোর  

১৯. মুক্তি সংগ্রোম আবুে কোয়সম ফজলুে হক  

২০. মুক্তিযুয়দ্ধ িোংেোর নোরী কয়ণ েে (অিঃ) লমোহোঃ সক্তফক উিোহ  

২১. মক্তিযুয়দ্ধ লিৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃয়গোক্তির ভুক্তমকো জগন্নোথ িড়ুয়ো  

২৩. মুক্তিযুয়দ্ধ আগরতেো রুহুে আক্তমন িোবুে  

২৪. ঢোকোয় মুক্তিযুয়দ্ধর ক্তিনগুয়েো আহমি রক্তফক  

২৫. িোংেোয়িয়ির অভুৎিয়য়র লপ্রক্ষোপট লিখ হোক্তফজুর রহমোন  

২৬. আমোর লিখো ৭১ অধ্োপক ম হোক্তেম  

২৭. আমোর স্বোধীনতো ড. এম এম এমরোন লচৌধুরী  

২৮. একোত্তয়রর ক্তচঠি সোেোউক্তিন আহমি  

২৯. প্রতযক্ষিিীর লচোয়খ মুক্তিযুদ্ধ হোরুন হোক্তিি  

৩০. আক্তম একোত্তয়রর রনোঙ্গন লথয়ক িেক্তি লমোঃ আয়নোয়োর লহোয়সন  

৩১. মোক্তকেন ডকুয়ময়ে িোংেোয়িয়ির মুক্তিযুদ্ধ ৭১ ক্তপনোকী িট্টোচোয ে  

৩২. গণহতযো ৭১ অধ্োপক আবু সোইক্তয়ি  

৩৩. মুক্তিযুয়দ্ধ যুিরোয়জযর িোঙোেীর অিিোন লিখ আিদুে মোন্নোন  

৩৪. িোংেোয়িয়ির স্বোধীনতো সংগ্রোম ও নোরী মুক্তিয়যোদ্ধো লময়হরুয়ন্নসো লমরী  

৩৫. িোংেোয়িয়ির মুক্তিযুয়দ্ধ িোরত তথ্য ও িক্তেে হোরুন হোক্তিি  

৩৬. মুক্তিযুদ্ধ পক্তি মুনতোক্তসর মোমুন  

৩৭. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বোধীনতো সসয়ি মোজহোরুে পোরয়িজ  

৩৮. লগক্তরেো নোরী স্মৃক্ততকথো হোক্তিবুর রহমোন খোন  

৩৯. ১৯৭১: উত্তর রনোঙ্গয়ন ক্তিজয় আখতোরুজ্জোমোন ম্ে  

৪০.  আমোর একোত্তর কোজী  আয়নোয়োর  

৪১. একোত্তয়রর রনোঙ্গন িোমসুে হুিো লচৌধুরী  

৪২. যুদ্ধ লসক্তেনো লহোয়সন  

৪৩. িোংেোয়িয়ির মুক্তি সংগ্রোয়মর ইক্ততহোস ১৯৪৭-৭১ ড. নুরুে ইসেোম  মঞ্জুর  

ক্র.নং িইয়য়র ক্তিয়রোনোম লেখয়কর নোম মন্তব্য 

৪৪. মুক্তিযুয়দ্ধ চট্টগ্রোম িহর জোমোে উক্তিন  



৪৫. মুক্তিযুয়দ্ধর লপ্রক্ষোপট ক্তিয়রোধী িক্তি - প্রক্ততক্তক্রয়ো লমজর রক্তফকুে ইসেোম  

৪৬. মুক্তিযুয়দ্ধর ক্তিন্ন িক্তেে পত্র মুনতোক্তসর মোমুন  

৪৭. আেিির  ১৯৭১ মুনতোক্তসর মোমুন  

৪৮. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিয়যোদ্ধো লমজর (অিঃ) এম এ কোইয়ুম লচৌধুরী   

৪৯. িোঙোক্তের মুক্তিযুদ্ধ ক্তিটিি িক্তেেপত্র মোসুিো িোক্তি  

৫০. মুক্তিযুয়দ্ধ িন্দর এ লক এম িোহনোওয়োজ  

৫১. িোঙোক্তের অসমোপ্ত যুদ্ধ আিদুে গোফ্ফোর লচৌধুরী  

৫২. ৭১ এর িিমোস রিীন্দ্রনোথ ক্তত্রয়িিী  

৫৩. িোংেোয়িয়ির স্বোধীনতোর সংগ্রোম ও মুক্তিযুদ্ধ তপন কুমোর লি  

৫৪. ক্তিয়িক্তির লচোয়খ ১৯৭১ আন্দোক্তের রোিিী  

৫৫. মুক্তিযুয়দ্ধ আনসোর িোক্তহনী ড. লিখ গোউস ক্তময়ো  

৫৬. িোংেোয়িয়ির লগক্তরেোযুদ্ধ লমজর রক্তফকুে ইসেোম  

৫৭. ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও আওয়োমী েীগ লমোস্তোক লহোয়সন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক িইঃ 

 

ক্র.নং লেখয়কর নোম িইয়য়র ক্তিয়রোনোম মন্তব্য 

১. লিগম মুিতোরী িফী স্বোধীনতো আমোর রিঝরো ক্তিন  

২. লমোহোম্মি এমিোদুে হক মক্তিযুয়দ্ধ ঠোকুরগাঁও  



৩. কমোয়্োঃ লমোঃ খক্তেলুর রহমোন মুক্তিযুয়দ্ধ লনৌ-অক্তিযোন  

৪. জোহোনোরো ইমোম একোত্তয়রর ক্তিনগুক্তে  

৫. ডঃ আিদুস লসোিহোন লগোেোপ মুক্তিযুদ্ধ স্বোধীনতো ও িোঙোেী জোতীর ইক্ততহোস  

৬. অধ্োঃ ডোঃ লমোহোঃ লজোিোয়য়র িোংেোয়িয়ির প্রথম রোষ্ট্রপক্তত ও মুক্তিযুয়দ্ধর অজোনো কথো  

৭. এম আর আখতোর মুকুে চক্তিি লথয়ক একোত্তর  

৮.  ডোঃ অরুপ রতন লচৌধুরী একোত্তয়রর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বোধীন িোংেো লিতোর লকন্দ্র  

৯. কমোয়্োঃ লমোঃ খক্তেলুর রহমোন মুক্তিযুদ্ধ লনৌ-কমোয়্ো ও নোক্তিকয়ির জীিনয়কোষ  

১০. কোমোে লেোহোনী মুক্তিযুদ্ধ আমোর অহংকোর  

১১. মুনতোক্তসর মোমুন পোক্তকস্তোনীয়ির দৃক্তিয়ত একোত্তর  

১২. মুনতোক্তসর মোমুন মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র দুই  

১৩. লিখ আকরোম আেী লগোপন িক্তেে ৭০-৭১  

১৪. আহমি রক্তফক িোঙোেীর স্বোধীনতোর যুদ্ধ  

১৫. সক্তয়ি িোহোদুর গণহতযো ও িধ্ভুক্তম ৭১  

১৬. ডোঃ লমোঃ লিয়েোয়োর লহোয়সন খোন মুক্তিযুয়দ্ধ চাঁিপুর  

১৭. িোহক্তরয়োর কক্তির মুক্তিযুয়দ্ধর বৃত্তিন্দী ইক্ততহোস  

১৮. পোন্নো কোয়সোর মুক্তিযুদ্ধ আয়গ ও পয়র  

১৯. আবুে কোয়সম ফজলুে হক মুক্তি সংগ্রোম  

২০. কয়ণ েে (অিঃ) লমোহোঃ সক্তফক উিোহ মুক্তিযুয়দ্ধ িোংেোর নোরী  

২১. জগন্নোথ িড়ুয়ো মক্তিযুয়দ্ধ লিৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃয়গোক্তির ভুক্তমকো  

২৩. রুহুে আক্তমন িোবুে মুক্তিযুয়দ্ধ আগরতেো  

২৪. আহমি রক্তফক ঢোকোয় মুক্তিযুয়দ্ধর ক্তিনগুয়েো  

২৫. লিখ হোক্তফজুর রহমোন িোংেোয়িয়ির অভুৎিয়য়র লপ্রক্ষোপট  

২৬. অধ্োপক ম হোক্তেম আমোর লিখো ৭১  

২৭. ড. এম এম এমরোন লচৌধুরী আমোর স্বোধীনতো  

২৮. সোেোউক্তিন আহমি একোত্তয়রর ক্তচঠি  

২৯. হোরুন হোক্তিি প্রতযক্ষিিীর লচোয়খ মুক্তিযুদ্ধ  

৩০. লমোঃ আয়নোয়োর লহোয়সন আক্তম একোত্তয়রর রনোঙ্গন লথয়ক িেক্তি  

৩১. ক্তপনোকী িট্টোচোয ে মোক্তকেন ডকুয়ময়ে িোংেোয়িয়ির মুক্তিযুদ্ধ ৭১  

৩২. অধ্োপক আবু সোইক্তয়ি গণহতযো ৭১  

৩৩. লিখ আিদুে মোন্নোন মুক্তিযুয়দ্ধ যুিরোয়জযর িোঙোেীর অিিোন  

৩৪. লময়হরুয়ন্নসো লমরী িোংেোয়িয়ির স্বোধীনতো সংগ্রোম ও নোরী মুক্তিয়যোদ্ধো  

৩৫. হোরুন হোক্তিি িোংেোয়িয়ির মুক্তিযুয়দ্ধ িোরত তথ্য ও িক্তেে  

৩৬. মুনতোক্তসর মোমুন মুক্তিযুদ্ধ পক্তি  

৩৭. সসয়ি মোজহোরুে পোরয়িজ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বোধীনতো  

৩৮. হোক্তিবুর রহমোন খোন লগক্তরেো নোরী স্মৃক্ততকথো  
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৪১. িোমসুে হুিো লচৌধুরী একোত্তয়রর রনোঙ্গন  

৪২. লসক্তেনো লহোয়সন যুদ্ধ  
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