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অক্টোরব ২০১৮ এর ত্রৈমোসিক বোস্তবোয়ন অগ্রগসির প্রসিক্বদন প্রমোনক 

[১.৪] যুদ্ধোহি মুসিক্ োদ্ধোক্দর স্মোর্ ট আইসি কোি ট প্রদোন 

[১.৪.১] প্রদোনকৃি আইসি কোি ট 

 

ক্রমিক যুদ্ধাহত মুডিয াদ্ধার 

নাম 

ডিতার নাম উিযেলা/থানা ররডে: 

নং: 

কাি ট 

নং: 

রময়াদকাল 

1.  মমো: মমোজোক্েল হক সিিো-মমো: হোসনফ উসিন উিক্জলো-িদর, মজলো-

জোমোলপুর 

২৯১৬ ২৬৯ আেীবন 

2.  মমো: সজয়োউল হক সিিো-মৃি হোসববুর রহমোন উিক্জলো-মোদোরগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

২২৫৫ ২৭১ আেীবন 

3.  মমো: শোমসুল হক সিিো-মৃি মহোক্িন আলী উিক্জলো-িদর, মজলো-

জোমোলপুর 

২১৩১ ২৭৩ আেীবন 

4.  মমো: জহুরুল ইিলোম সিিো-মৃি ম োবহোন মন্ডল উিক্জলো-মোদোরগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

২৪৪০ ২৮১ আেীবন 

5.  মমো: এটিএম নুরুল 

ইিলোম 

সিিো-মৃি মসনর ইসিন 

মোিব্বর 

উিক্জলো-সশবচর, মজলো-

মোদোরীপুর 

১২৪৬ ২৮৪ আেীবন 

6.  মমো: ত্রিয়ব আলী 

সিকদোর 

সিিো-মৃি আদম আলী 

সিকদোর 

উিক্জলো-উসজরপুর, মজলো-

বসরশোল 

২০০১ ১১৭ আেীবন 

7.  মমো: দুধো সময়ো সিিো-মৃি হোক্চন আলী 

মবিোরী 

উিক্জলো-উসজরপুর, মজলো-

বসরশোল 

১৬৯৯ ১১৮ আেীবন 

8.  মমো: দসবরুল ইিলোম সিিো-মৃি িসমর উসিন 

আহমদ 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

সদনোজপুর 

৩০০ ১১৯ আেীবন 

9.  এ,ক্ক,এম, নুর 

মমোহোেদ হোওলোদোর  

সিিো-মৃি আ: কসরম 

হোওলোদোর  

উিক্জলো-বোক্করগঞ্জ, মজলো-

বসরশোল 

১৩০৭ ১২০ আেীবন 

10.  মমো: ফয়জুর ইিলোম সিিো-মৃি মহোক্িন আলী 

প্রোমোসনক 

উিক্জলো-মোদোরগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

১৭৪৮ ১২১ আেীবন 

11.  মমো: ওহোব আলী সিিো-মৃি আক্ন  আলী উিক্জলো-বোলীয়োকোসি, 

মজলো-রোজশোহী 

১৫৫৩ ১২২ আেীবন 

12.  মমো: সনজোম উসিন 

সময়ো 

সিিো-মৃি িোইজ উসিন 

সময়ো 

উিক্জলো-বোিোইল, মজলো-

র্োাংগোইল 

১১৬৬ ১২৩ আেীবন 

13.  মমো: বোবর আলী সিিো-মমো: ক র মন্ডল উিক্জলো-মমলোিহ, মজলো-

জোমোলপুর 

২২৪১ ১২৪ আেীবন 

14.  মমো: নোসির উসিন সিিো-মৃি ইয়োদ আলী উিক্জলো-িসরষোবোড়ী, 

মজলো-জোমোলপুর 

২৮৯৫ ১২৫ আেীবন 

15.  মমো: মিোিো কোজী সিিো-মৃি আবু কোজী উিক্জলো-সিসদ্ধরগঞ্জ, মজলো-

নোরোয়নগঞ্জ 

২৬২০ ১২৬ আেীবন 

16.  মমো: সিরোজুল 

ইিলোম 

সিিো-মৃি আইজ উসিন 

মন্ডল 

উিক্জলো-মগোদোগোড়ী, মজলো-

রোজশোহী 

৯৮৪ ৫৫ আেীবন 

17.  মমো: সজ,এম, 

জুলসফকোর 

সিিো-মৃি িো: সজ,এম, 

কোক্দর 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

নীলফোমোরী 

৩৮১ ৫৬+ আেীবন 
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ক্রমিক যুদ্ধাহত মুডিয াদ্ধার 

নাম 

ডিতার নাম উিযেলা/থানা ররডে: 

নং: 

কাি ট 

নং: 

রময়াদকাল 

18.  মমো: আক্কোি আলী সিিো-মৃি আজগর আলী উিক্জলো-মিতুসলয়ো, মজলো-

িঞ্চগড় 

২৩৭ ৫৭ আেীবন 

19.  মমো: সলসবও 

সকত্তসনয়ো 

সিিো-মৃি সকরন 

সকত্তসনয়ো 

উিক্জলো-খোসলশপুর, মজলো-

খুলনো 

১৫৮ ৫৮ আেীবন 

20.  মমো: শোহজোহোন 

আলী 

সিিো-মৃি হোজী ইয়োকুব 

আলী 

উিক্জলো-শোহজোদপুর, 

মজলো-সিরোজগঞ্জ 

১৪৮১ ৫৯ আেীবন 

21.  মমো: আ: লসিফ 

(খোজু) 

সিিো-মৃি জনোব আলী 

আকি 

উিক্জলো-িোসরয়োকোসি, 

মজলো-বগুড়ো 

১২২৭ ৬০ আেীবন 

22.  মমো: আ: মসজদ 

(িোিোন) 

সিিো-দুধ মসিক শোহ উিক্জলো-িদর, মজলো-

মমক্হরপুর 

১০৩২ ৭৯ আেীবন 

23.  মমো: আবদুি িোলোম সিিো-মৃি শমক্ির আলী উিক্জলো-মক্হশপুর, মজলো-

সিনোইদহ 

৩০৬০ ৮০ আেীবন 

24.  এম,এম আবু িোইদ 

রোনো 

সিিো-মৃি আসমন উসিন 

মমোিো 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

নড়োইল 

২৯৬০ ৮১ আেীবন 

25.  মমো: মগোলোম মহোক্িন সিিো-মৃি মখোদো বকি 

মশখ 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

মমক্হরপুর 

২৬৯১ ৮২ আেীবন 

26.  মমো: আসজজুল হক সিিো-মৃি আবুল মহোক্িন 

সবশ্বোি 

উিক্জলো-মদৌলিপুর, মজলো-

কুসিয়ো 

২৪০ ৮৩ আেীবন 

27.  মমো: আশরোফ আলী সিিো-মৃি আ: জব্বোর 

মমোিো 

উিক্জলো-রোমিোল, মজলো-

বোক্গরহোর্ 

৯৪ ৮৪ আেীবন 

28.  মমো: সগয়োি উসিন সিিো-মৃি জসমর উসিন 

মন্ডল 

উিক্জলো-িোিোহোর, মজলো-

নওগাঁ 

২৫১১ ১১২ আেীবন 

29.  মমো: ত্রিয়দ 

মকসলছুর রহমোন 

সিিো-মৃি ত্রিয়দ ম ির 

আলী 

উিক্জলো-কমলগঞ্জ, মজলো-

মমৌলভীবোজোর 

২০৫৬ ১১৩ আেীবন 

30.  মমো: আ ির আলী সিিো-মৃি মখোরক্শদ আলী উিক্জলো-নবীগঞ্জ, মজলো-

হসবগঞ্জ 

২২৭৮ ১১৪ আেীবন 

31.  মমো: আদম আলী 

িন্নোমি 

সিিো-মৃি আ: গফুর 

িন্নোমি 

উিক্জলো-উসজরপুর, মজলো-

বসরশোল 

১৬৩৪ ১১৬ আেীবন 

32.  মমো: ত্রিয়ব আলী 

সিকদোর 

সিিো-মৃি আদম আলী 

সিকদোর 

উিক্জলো-উসজরপুর, মজলো-

বসরশোল 

২০০১ ১১৭ আেীবন 

33.  মমো: দুধো সময়ো সিিো-মৃি হোক্চন আলী 

মবিোরী 

উিক্জলো-উসজরপুর, মজলো-

বসরশোল 

১৬৯৯ ১১৮ আেীবন 

34.  মমো: দসবরুল ইিলোম সিিো-মৃি িসমর উসিন 

আহমদ 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

সদনোজপুর 

৩০০ ১১৯ আেীবন 

35.  এ,ক্ক,এম, নুর 

মমোহোেদ হোওলোদোর  

সিিো-মৃি আ: কসরম 

হোওলোদোর  

উিক্জলো-বোক্করগঞ্জ, মজলো-

বসরশোল 

১৩০৭ ১২০ আেীবন 

36.  মমো: সিরোজুল 

ইিলোম 

সিিো-মমো: নোসজর 

আহক্মদ 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

কুসমিো 

২৫৮ ১৮২ আেীবন 
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ক্রমিক যুদ্ধাহত মুডিয াদ্ধার 

নাম 

ডিতার নাম উিযেলা/থানা ররডে: 

নং: 

কাি ট 

নং: 

রময়াদকাল 

37.  মমো: খসিব উসিন সিিো-মৃি আ: গফুর উিক্জলো-রোনীশাংককল, মজলো-

ঠোকুরগাঁও 

৯৩১ ১৮৪ আেীবন 

38.  মমো: মসজবুর রহমোন সিিো-মৃি ধন মমোহোেদ 

িরকোর 

উিক্জলো-িীরগঞ্জ, মজলো-

ঠোকুরগাঁও 

২৪০১ ১৮৫ আেীবন 

39.  মমো: আবুল কোলোম 

আজোদ 

সিিো-মৃি হোসববুিো 

মোস্টোর 

উিক্জলো-ভোলুকো, মজলো-

ময়মনসিাংহ 

৮২০ ১৮৬ আেীবন 

40.  মমো: ফজলুল হক সিিো-মৃি সফক্রোজোর 

রহমোন 

উিক্জলো-মখোকিো, মজলো-

কুিয়ো 

১৬৪৪ ১৮৭ আেীবন 

41.  মমো: ফয়জুর ইিলোম সিিো-মৃি মহোক্িন আলী 

প্রোমোসনক 

উিক্জলো-মোদোরগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

১৭৪৮ ১২১ আেীবন 

42.  মমো: ওহোব আলী সিিো-মৃি আক্ন  আলী উিক্জলো-বোলীয়োকোসি, 

মজলো-রোজশোহী 

১৫৫৩ ১২২ আেীবন 

43.  মমো: সনজোম উসিন 

সময়ো 

সিিো-মৃি িোইজ উসিন 

সময়ো 

উিক্জলো-বোিোইল, মজলো-

র্োাংগোইল 

১১৬৬ ১২৩ আেীবন 

44.  মমো: বোবর আলী সিিো-মমো: ক র মন্ডল উিক্জলো-মমলোিহ, মজলো-

জোমোলপুর 

২২৪১ ১২৪ আেীবন 

45.  মমো: নোসির উসিন সিিো-মৃি ইয়োদ আলী উিক্জলো-িসরষোবোড়ী, 

মজলো-জোমোলপুর 

২৮৯৫ ১২৫ আেীবন 

46.  মমো: মিোিো কোজী সিিো-মৃি আবু কোজী উিক্জলো-সিসদ্ধরগঞ্জ, মজলো-

নোরোয়নগঞ্জ 

২৬২০ ১২৬ আেীবন 

47.  মমো: িসফকুল 

ইিলোম 

সিিো-মৃি সময়োর উসিন 

িরকোর 

উিক্জলো-মমলোিহ, মজলো-

জোমোলপুর 

২৮১৭ ১২৭ আেীবন 

48.  মমো: জক্য়ন উসিন সিিো-মৃি আক্বদ আলী 

মন্ডল 

উিক্জলো-মমলোিহ, মজলো-

জোমোলপুর 

২৭৯২ ১২৮ আেীবন 

49.  মমো: নোসজম উসিন সিিো-মৃি নজুমুসিন উিক্জলো-সিাংগোইর, মজলো-

মোসনকগঞ্জ 

১৯৯৭ ১২৯ আেীবন 

50.  মমো: শোহোজোহোন 

লস্কর 

সিিো-মৃি আ: মিোবহোন 

লস্কর 

উিক্জলো-নলস টি, মজলো-

িোলুকোঠী 

১৪৬ ১৩০ আেীবন 

51.  মমো: মদক্লোয়োর 

মহোক্িন 

সিিো-মৃি আলিোফ 

মহোক্িন মমোিো 

উিক্জলো-বোউফল, মজলো-

িটুয়োখোলী 

৩৬৪ ১৩১ আেীবন 

52.  মমো: আবদুল আসজজ সিিো-মৃি দোসরি উসিন  উিক্জলো-িদর, মজলো-

মমক্হরপুর 

২৩৩৭ ১৩২ আেীবন 

53.  মমো: িসরকুজ্জোমোন সিিো-মৃি তুিোক্িক 

মহোক্িন 

উিক্জলো-মদওয়োনগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

২৫১১ ১৩৩ আেীবন 

54.  মমো: এনোক্য়ি 

মহোক্িন (সুজো সময়ো) 

বীর প্রিীক 

সিিো-মৃি তুিোক্িক 

মহোক্িন 

উিক্জলো-মদওয়োনগঞ্জ, মজলো-

জোমোলপুর 

২৭৩৫ ১৩৪ আেীবন 

55.  মমো: নুরুল মমোস্তফো 

মচৌধুরী 

সিিো- আ: মোন্নোন মচৌধুরী উিক্জলো-সমক্রশ্বরোই, মজলো-

চট্টগ্রোম 

৯৩৩ ১৩৫ আেীবন 
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ক্রমিক যুদ্ধাহত মুডিয াদ্ধার 

নাম 

ডিতার নাম উিযেলা/থানা ররডে: 

নং: 

কাি ট 

নং: 

রময়াদকাল 

56.  মমো:  োক্নোয়োর 

মহোক্িন িোলুকদোর 

সিিো-আ: মসজদ 

িোলুকদোর 

উিক্জলো-বোিোইল, মজলো-

র্োাংগোইল 

৯৭৪ ১৩৬ আেীবন 

57.  মমো: মহলোল উসিন সিিো-মৃি িোক্হদ আলী 

মবিোরী 

উিক্জলো-সশবচর, মজলো-

মোদোরীপুর 

৪৯৬ ১৪১ আেীবন 

58.  এি,এম, আসিউর 

রহমোন 

সিিো-মৃি িো: আ: রহমোন উিক্জলো-ওয়োরী, মজলো-

ঢোকো 

৩৫৪ ১৪৩ আেীবন 

59.  মমো: আ: আওয়াল সিিো-মৃি আ: মান্নান উিক্জলো-ফতুিো, মজলো-

নোরোয়নগঞ্জ 

৬২৫ ১৪৪ আেীবন 

60.  মমো: আিোউর 

রহমোন 

সিিো-মৃি জুলমি আলী উিক্জলো-রোয়পুরো, মজলো-

নরসিাংদী 

১৯৮৭ ১৪৫ আেীবন 

61.  ত্রিয়দ খুরসশদ আলম সিিো-মৃি ত্রিয়দ 

এম,এইচ, নুর উসিন 

আহক্মদ 

উিক্জলো-মগৌরনদী, মজলো-

বসরশোল 

১২০১ ১৪৬ আেীবন 

62.  মমিোজ উসিন 

আহক্মদ 

সিিো-মৃি িোমছুসিন 

আহক্মদ 

উিক্জলো-সবরল, মজলো-

সদনোজপুর 

১১৭৭ ১৪৭ আেীবন 

63.  এ,ক্ক,এম, ফজলুল 

হক 

সিিো-মৃি বদর আলী 

িরকোর 

উিক্জলো-িসরষোবোড়ী, মজলো-

জোমোলপুর 

২৭৫৪ ১৪৮ আেীবন 

64.  মমো: সমজোনুর 

রহমোন 

সিিো-মৃি হোজী আ োন 

উসিন মোিবর 

উিক্জলো-িদর, মজলো-

মুসিগঞ্জ 

১২৮৬ ১৪৯ আেীবন 

65.  মমো: আ: গডন সিিো-মৃি  সমর আকি উিক্জলো-আসদিমোরী, মজলো-

লোলমসনরহোর্ 

২৯০ ১৫০ আেীবন 

66.  মমো: রসফকুল 

ইিলোম 

সিিো-মৃি রহমি উিোহ 

প্রোমোসনক 

উিক্জলো-িোব্বটিীপুর, মজলো-

সদনোজপুর 

৯৮৩ ১৫১ আেীবন 

67.  মমো: আ: ছালাম সিিো-মৃি আ: ছামাদ উিক্জলো-িোব্বটিীপুর, মজলো-

সদনোজপুর 

১০৫৫ ১৫২ আেীবন 

68.  মমো: িোইফুল 

ইিলোম 

সিিো-ফয়জুর রহমোন উিক্জলো-িদর, মজলো-

সদনোজপুর 

১১২৩ ১৫৩ আেীবন 

69.  মমো: ফজলুল হক সিিো-মমো: ইিহোক উিক্জলো-মিোনোগোজী, মজলো-

মফনী 

২৭৭৮ ১৫৪ আেীবন 

70.  মমো: িসফ উিোহ সিিো-মৃি আফজোল সময়ো উিক্জলো-মবগমগঞ্জ, মজলো-

মনোয়োখোলী 

৫৩৪ ১৫৫ আেীবন 

 


