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Serial No.

Title

Author

মুজিব ভাই
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ জিমমাি
স্বাধীিতার িিক বঙ্গবন্ধু মশখ
মুজিবুর রহমাি
বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ
অসমাপ্ত আত্নিীবিী
পদিদরা আগষ্ট ট্র্যাদিজি ও িিক
হতযার কারণ
বাাংলাদেশ মপলাম মকমি কদর
মুজিযুদের জেিগুজল প্রবাদস আদলার
গাি
একাত্তদরর েজলল
মুজিযুে মকি অজিবাযম জিল
সেূখ যুে ১৯৭১ মুজিদযাোদের
কলদম
একাত্তদরর বয়াি মুজিদযাোদের সদঙ্গ
সরাসজর সাংলাপ
প্রথম ও জিতীয়
খন্ড
মগজরলা মথদক সেূখ যুদে প্রথম
জিতীয় খন্ড
মুজিযুদের রচিা সমগ্র

এ জব এস মূসা
হাসাি মমারদশে
সসয়ে আবুল মহাদসি

ভাবিায় মুজিযুে মচতিায় মুজিযুে
মুজিযুদে িারী
মুজিযুে স্বাধীিতা ও বাঙাজল িাজতর
ইজতহাস
১৯৭১ বন্ধুর মুখ শত্রুর িায়া
মুজিযুে ধমম রািিীজত ও অিযািয
প্রসঙ্গ
মুজিযুে ও তারপর একটি জিেম লীয়
ইজতহাস
মবহাত জবপ্লব ১৯৭১

মসজলিা মহাদসি
মশখ মুজিবুর রহমাি
মশখ জগয়াস উদ্দীি
আহদেে জমন্টু
িাফরুল আহসাি
হায়োর আলী খাি
আন্দাজলব রাশদ্রী
ি কামাল মহাদসি
মজতউর রহমাি

শজফউজদ্দি তালুকোর
মাহবুব আলম
আবুল আল আব্দুল মুজহত
আবু মমাহােে মোদলায়ার
মহাদসি
মাদলকা মবগম
ি আব্দুস মসাবহাি
মগালাপ
হাসাি মফরদেৌস
জপিাকী ভট্টাচাযম
মগালাম মুরজশে
সজলমুল্লাহ খাাঁি

Number of copy

এই লড়াই অজিবাযম জিল

ি িূিহাত মচৌধুরী

মুজিযুে হৃেদয় মম

মুসা সাজেক

েুদশা মিষজট্ট জেদির স্বাধীিতা

মুহােে িূরুল কাজের

গণআোলত অসমাপ্ত মুজি সাংগ্রাদমর
মভার
বাাংলাদেদশর অভূ যেয় একিি
প্রতযক্ষেশীর ভাষয
২৬ মাচ স্বাধীিতা জবদরাধী শজির
উত্থাি
একাত্তদরর জচঠি

বেরুদ্দীি উমর

বাাংলাদেদশর স্বাধীিতা যুে েজললপত্র
প্রথম খন্ড পঞ্চেশ খন্ড
একাত্তদরর শজহে িা আলীম মচৌধুরী
স্মুজতদত যুে ও মবথুি কদলি
বাাংলাদেশ: িাজতরাদষ্টর উদ্ভব
যুোপরাধ গণহতযা ও জবচাদরর
অদেষা
রাইদফল মরাটি আওরাত
মুজিযুে স্বাধীিতা ও বাঙাজল িাজতর
ইজতহাস
বঙ্গবন্ধু

মরহমাি মসাবহাি
মশখ জগয়াস উদ্দীি
আহদমে জমন্টু
মজতউর রহমাি
সম্পােক হাসাি হাজফিুর
রহমাি
শযামলী িাসরীি মচৌধুরী
ি মাজলহা খাতু ি
আবুল মাল আবেুল
মুজহত
এম এ হাসাি
আদিায়ার পাশা
আব্দুস মসাবহাি মগালাপ
সম্পােিা মাহফু িা খািম
ও তপি কুমার মে

ও জিতীয়

এ মক খন্দকার মঈেুল
হাসাি এস আর মীিমা
মজতউর রহমাি

খন্ড

িগলুল আলম
57

1

58

1

59

বঙ্গবন্ধু মশখ মুজিব

মশখ মুহােে ইব্রাজহম

1

60

বাাংলাদেশ িাতীয় সাংসদে বঙ্গবন্ধু মশখ
মুজিবর রহমাি

মশখ হাজসিা ও মববী মওেুে
সম্পাজেত

1

61

একটি পতাকা একটি মািজচত্র একটি িাম
বঙ্গবন্ধু

শওকত িাহাঙ্গীর/অরুণ
কুমার মগাস্বামী

1

62

বঙ্গবন্ধুর হতযার রায়়ঃ িাজতর কলঙ্ক
মমাচি

সম্পােক, আিু মাহ্
মুে

1

63

বীরাঙ্গিা সমগ্র্খন্ড ১,... খন্ড ২,...খন্ড
৩,...খন্ড ৪.

সুরমা িাজহে

4

64

এই মেদশ একজেি যুে হদয়জিল

মজহউজদ্দি আহমে

1

65

পাজকস্তাজি মিিাদরলদের মি : বাঙাজল,
বাাংলাদেশ, মুজিযুে

মুিতাসীর মামুি

1

66

মিটলাইি বাাংলাদেশ : িাইজন্টি
মসদভজন্টওয়াি

মজফেুল হক

1

67

পাজকস্তাজি যুোপরাধী ১৯১ িি

এম এ হাসাি

1

68

লক্ষ প্রাদণর জবজিমদয়

রজফকুল ইসলাম

1

69

১৯৭১: ভয়াবহ অজভজ্ঞতা

রজশে হায়োর সম্পাজেত.

1

70

পাজকস্তাদির কারাগাদর বঙ্গবন্ধু

রবাটম মপইি; ওবায়েুল
কাদের অিুজেত

1

71

রদি মভিা একাত্তর

মমির (অব.) হাজফি উজদ্দি
আহমে, বীর জবক্রম

1

72

োম জেদয় জকদিজি এই বাাংলা

িাফর ইমাম (বীর জবক্রম)

1

73

মগজরলা িারী : িারী মুজিদযাোদের
স্মৃজতকথা

হাজববুর রহমাি খাি
সম্পাজেত

1

74

শাজিকজমটি ১৯৭১

মুিতাসীর মামুি

1

75

৭১ এর েশ মাস

রবীন্দ্রিাথ জত্রদবেী

1

76

একাত্তদরর কিযা িায়া িিিীরা

মমির কামরুল হাসাি

1

ভূাঁ ইয়া
77

একাত্তদরর স্মৃজত

বাসিী গুহঠাকুরতা

1

78

একাত্তদরর বুজেিীবী হতযা কাজহিী

মুহােে হাবীবুর রহমাি

1

79

মুজিযুে ও স্বাধীিতার যুদের িয়
পরািয়

বেরুদ্দীি উমর

1

80

মুজিযুদের স্মৃজত ও কথা

তপি কুমার মে

1

81

মুজিযুে়ঃ আদগ ও পদর

পান্না কায়সার

1

82

বীরদেষ্ঠ

িাহািারা ইমাম

1

83

জবোয় মে মা ঘুদর আজস

িাহািারা ইমাম

1

84

অদিক সূদযমর আশা

সরোর িদয়িউেেীি

1

85

মুজিযুদের বািাই গল্প

হুমায়ূি আহদমে

1

86
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হুমায়ূি আহদমে

1

87

মেয়াল

হুমায়ূি আহদমে

1

88

শযামল িায়া

হুমায়ূি আহদমে

1

89

১৯৭১

হুমায়ূি আহদমে

1

90

মিাৎস্না ও িিিীর গল্প

হুমায়ূি আহদমে

1

91

আগুদির পরশমজণ

হুমায়ূি আহদমে

1

92

অজিল বাগচীর একজেি

হুমায়ূি আহদমে

1

93

12

94

7

95

1

96

1

97

1

98

1

99

2

100

26

ষড়জবাংশ

ও
অিযািয

101

1

102

1

103

হুমায়ূি আহদমে

1

104

1

105

1

106

1

107

1

108

1

109

1

110

1

111

1

112
113

Sheikh Mujib: Triumph and
Tragedy/2nd Ed.
The Photograph Speaks History: A
Photo Album of Father of the Nation

Karim, S.A.

2

Saha, Ananda Kumar

2

114

Independence of Bagladesh 266
Days History and Documentary
Evidence
Bangladesh At War

Muhammad Nurul Kadir

1

KM Saifullah

1

Kamal Hossain

5

Harun-Ur- Rashid

1

Gen JFR Jacob

2

Archer K Blood

2

120

Bangladesh: Quest for Freedom and
Justice
Inside Bengal Politics 1936-1947:
unpublished correspondence of
partition leaders
Surrender at Dacca: Birth of a
Nation
The Cruel Birth of Bangladesh :
Memoirs of an American Diplomat
1971 and After Selected Stories

Niaz Zaman

2

121

The Guerillas of Dhaka 1971

Towficur Rahman

2

122

Poet of Politics: The Speech behind
the Liberation of Bangladesh

G Mawla

2

পজরচালক/প্রদযািক

সাংখযা

1

ওরা ১১ িি

চাষী িিরুল ইসলাম,
পজরচালক ; মাসুে পারদভি,
প্রদযািক

1

রিাি বাাংলা

মমতাি আলী, পজরচালক ;
রত্না চযাটািী, রচজয়তা

1

মগজরলা : Guerrilla

িাজসর উদ্দীি ইউসুফ,
পজরচালক ; সসয়ে শামসুল
হক, রচজয়তা ; ফজরেুর
মরিা সাগর, প্রদযািক

মুজির গাি (Muktir Gan) : মুজিযুদের
১১ টি গাদির অজিও জসজি

তাদরক মাসুে ; কযাথজরি
মাসুে

1

115
116
117

118
119

শ্রবণ দর্শ ন সামগ্রী
ক্রজমক

জশদরািাম

1

2

3

4

5

1

আগুদির পরশমজণ

হুমায়ূি আহদমে, পজরচালক
; িুহাশ চলজিত্র, প্রদযািক

1

মাটির ময়িা : The Clay bird

তাদরক মাসুে, পজরচালক ;
কযাথজরি মাসুে,প্রদযািক

মুজির কথা ; িারীর কথা : Words of
Freedom ; Women and War

তাদরক মাসুে ; কযাথজরি
মাসুে

1

1

আমার বন্ধু রাদশে

মমারদশেুল ইসলাম,
পজরচালক ; মুহেে িাফর
ইকবাল, মলখক

1

মমদঘর পদর মমঘ : Clouds after
clouds

চাষী িিরুল
ইসলাম,পজরচালক ;ওয়াজকল
আহদমে ও রাদবয়া খাতুি
(উপিযাস) রচজয়তা

6

7

8

9

