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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘৭ বীরযেষ্ঠ’ 

খেনাবাক্তিনী বীরযেষ্ঠ 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত  

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১ খেতাবপ্রাপ্ত-১ ১ শিীে কযাযেন 

মক্তিউক্তিন োিাংেীর 

(ইক্তজিঃ) 

েনাব খমৌিভী 

আবদুি খমাতাযিব 

িাওিাোর 

রক্তিমেজ ব্রাহ্মনক্তেয়া বাবুেজ বক্তরশাি 

২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩ ২ শিীে ক্তেিাই িাক্তমদুর 

রিমান 

মৃত েনাব আক্কাছ 

আিী 

োযরাো 

োক্তিশপুর 

বাোর 

োক্তিশপুর 

মযিশপুর ক্তিনাইেি 

৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪ ৩ শিীে ক্তেিাই খমািাম্মে 

খমাস্তফা কামাি 

িাক্তবিোর খমািঃ 

িাক্তববুর রিমান 

(অবিঃ) 

আিী নের  খভািা খভািা খভািা 

 

খনৌবাক্তিনী বীরযেষ্ঠ 

৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৫ ৪ শিীে ই আর এে-১ 

খমািঃ রুহুি আক্তমন 

- বােিাচড়া নাক্তিয়া বাোর খবেমেজ খনায়াোিী 

 

ক্তবমান বাক্তিনী বীরযেষ্ঠ 

৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৬ ৫ শিীে ফ্লাইট খিিঃ 

মক্ততউর রিমান 

- ১১২ মক্তনপুরী িাড়া - ঢাকা 

 

ক্তবক্তডআর বীরযেষ্ঠ  

৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২ ৬ ল্ািঃ নাযয়ক মুক্তি 

আবদুর রউফ 

- ছািামতপুর কামারোক্তি খবায়ািমারী ফক্তরেপুর 

৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৭ ৭ ল্ািঃ নাযয়ক নূর 

খমািাম্মে খশে 

- মক্তিষযোিা -  - নড়াইি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘৬৮ বীর উত্তম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১ ৮ মরহুম অনারারী খমের 

খেনাযরি খমািাম্মে 

আবদুর রব 

- তক্তমেউল্লা 

েড়ক 

রােনের িক্তবেজ িক্তবেজ 

৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২ ৯ খমের খেনাযরি কােী 

মুিাম্মে েক্তফউল্লাি, 

ক্তিএেক্তে (অবিঃ) 

 

 

 

িাউে নং-১ আেমেী 

কযিযের 

ক্তবিরীযত 

িাযবে 

ঢাকা ঢাকা 

১০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩ ১০ মরহুম খিিঃ খেনাযরি 

ক্তেয়াউর রিমান, 

ক্তিএেক্তে(অবিঃ) 

স্ত্রী খবেম োযিো 

ক্তেয়া 

৬নং শিীে 

মঈনুি খরাড় 

ঢাকা 

খেনাক্তনবাে 

- ঢাকা 

 

১১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪ ১১ খমের খেনাযরি ক্তচত্ত 

রজন েত্ত 

- ৪৯,ক্তডওএইচএে নীচতিা বনানী ঢাকা 

১২ খেতাবপ্রাপ্ত-৫ 

 

১২ খিিঃ কযণ েি কােী 

নুরুজ্জামান 

- ৩, আক্তমরাবাে িাউক্তেং 

খোোইটি 

৫৬/৫৭ 

ক্তেযদ্ধবরী 

ঢাকা 

১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৬ ১৩ খিিঃ খেনাযরি মীর 

শওকত আিী 

ক্তিএেক্তে (অবিঃ ) বাো নং ২৬ 

েড়ক নং ১১৩ 

গুিশান গুিশান-১ ঢাকা 

১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৭ ১৪ মরহুম ক্তব্রযেক্তডয়ার 

োযিে খমাশাররফ, 

ক্তিএেক্তে 

স্ত্রী-োযিমা োযিে বাো নং ২০ খরাড নং ৫৬ গুিশান ঢাকা 

১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৮ ১৫ মরহুম খমের 

খেনাযরি খমািাা্ম্মে 

আবুি মঞ্জুর 

স্ত্রী মােফুো মঞ্জুর ১৪৫ খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৯ ১৬ মরহুম খিিঃ কযণ েি 

খমািাম্মে আবু তাযির 

স্ত্রী-ক্তমযেে লুৎফা 

খবেম 

১৮/১৩  আক্তেমপুর খরাড় খমািাা্ম্মেপুর ঢাকা 

১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১০ ১৭ খিিঃ কযণ েি এ এন এম 

নুরুজ্জামান 

স্ত্রী-ক্তমযেে ক্তেি 

আফযরাো োমান 

বাো নং ৬৭০ খরাড নং ৩২ ধানমক্তি আ/এ 

 

ঢাকা 

১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১১ ১৮ খমের রক্তফকুি 

ইেিাম  

(বীর উত্তম) 

মৃত আশরাফ উল্লাি ইষ্টান ে িারমক্তন, 

এিাট েম্যান্ট এ-

১০৩, বাো-

১১এ, খরাড-৭১ 

গুিশান মযডি 

টাউন-১২১২ 

গুিশান ঢাকা 

১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১২ ১৯ মরহুম খমের আবদুে 

ছাযিক খচৌধুরী 

- ২৭, অভয় োে 

খিন 

টিকাটুিী - ঢাকা 

২০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩ ২০ ক্তব্রযগ্রক্তডয়ার এ খে এম 

আক্তমনুি িক 

- বাড়ী নং ১০৮ মিাোিী 

 

ক্তনউক্তডওএইচএে ঢাকা 

২১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪ 

 

২১ শিীে োো 

ক্তনোমুক্তিন ভ ূঁইয়া 

- এফ/১৩ িল্লবী 

এক্মযটনশন 

ক্তমরপুর ঢাকা 

২২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫ ২২ খমের খেনাযরি িারুন 

আিযমে খচৌধুরী 

- বাো নং ১৪২ ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬ ২৩ মরহুম খিিঃ কযণ েি এটি 

এম িায়োর 

মাতা-িাক্তকমুযেছা 

খবেম 

ক্তব-৫০/এফ-১ েভণ েযমন্ট 

কযিানী 

মক্ততক্তিি ঢাকা 

২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭ ২৪ খিিঃ কযণ েি খমািাম্মে 

আবদুি োফ্ফার 

িািোর 

১৫/ক্তে, ওয়ািাশ 

টাওয়ার 

২১/২৩ কােী নেরুি 

ইেিাম 

এক্তভক্তনউ 

ময়মনক্তেংি 

খরাড 

ঢাকা 

 

 



4 
 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮ ২৫ খিিঃ কযণ েি খমািঃ 

শক্তরফূি িক ডাক্তিম 

-বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি 

২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯ ২৬ খমের খমািঃ 

শািাোিান ওমর 

- মাননীয় 

প্রক্ততমন্ত্রী 

আইন, ক্তবচার ও 

েংেে ক্তবষয়ক 

মন্ত্রণািয় 

বাংিাযেশ 

েক্তচবািয় 

ঢাকা 

২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২০ ২৭ মরহুম খিিঃ কযণ েি 

খমিবুবুর রিমান 

মাতা- ক্তমযেে 

লুৎফুন নািার 

‘োমোন’ 

 

১৪৫ আক্তেমপুর 

খরাড 

- ঢাকা 

২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২১ ২৮ খিিঃ কযণ েি খমািাম্মে 

ক্তেয়াউক্তিন আিযমে 

- িারবাং 

 

চযকাক্তরয়া - চট্টগ্রাম 

২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২২ ২৯ শিীে কযাযেন এম 

আফতাবুি কাযের 

ক্তমযেে রওশন 

আরা খবেম 

বাড়ী নং ১৯, 

খরাড নং ৪ 

খেক্টর ৪ 

 

উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩ ৩০ শিীে কযাযেন 

মািবুবুর রিমান 

- ২৬/২০ 

তােমিি খরাড 

ক্তে-ব্লক, ৩য় 

তিা 

খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪ ৩১ শিীে কযাযেন 

োিাউক্তিন মুমতাে 

মাতা ক্তমযেে 

োয়রুন নািার 

নথ ে চাক্তরপুর খফণী খফণী খফণী 

৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫ ৩২ খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে আক্তেজুর 

রিমান 

- বাড়ী নং-

ক্তব/১৫৫, খরাড 

নং ২২ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

 

৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬ ৩৩ শিীে নয়া খিফযটন্যান্ট 

এে এম ইমোদুি িক 

মাতা ক্তমযেে 

রওশন খনছা 

বাক্তড় নং ২০২ 

ক্তে-ব্লক 

নতুন উি-শির েের  যশার 
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 খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭ ৩৪ শিীে নয়া 

২/যিফযটন্যান্ট 

খমািাম্মে আযনায়ার 

খিাযেন 

েনাব খমািঃ 

আবদুি িক 

বায়তুি আমান খষ্টশন খরাড কুক্তমল্লা কুক্তমল্লা 

৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮ ৩৫ শিীে ২/যিফযটন্যান্ট 

আবু মঈন খমািঃ 

আশরাফ 

মাতা ক্তমযেে 

োযেকা ছামাে 

২/১, রামকৃষ্ণ 

ক্তমশন খরাড 

- সূত্রাপুর ঢাকা 

৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯ ৩৬ অনারারী কযাযেন 

আফতাব আিী 

- ৪৫/১-এ পুরানা িল্টন - ঢাকা 

৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০ ৩৭ শিীে সুযবোর ফযয়ে 

আিযমে 

স্ত্রী-যমাোিঃ 

োিানারা খবেম 

িক্তিম অিকা 

(মাষ্টার বাড়ী) 

খনায়াপুর িরশুরাম খফণী 

৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১ ৩৮ শিীে নািঃ সুযবোর 

খবিাযয়ত খিাযেন 

স্ত্রী-যমাোিঃ 

তফক্তেিা খবেম 

প্লট-১২ 

 

২ খশরশাি 

কযিানী 

- - 

৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২ ৩৯ শিীে নািঃ সুযবোর 

খমািঃ মঈনুি খিাযেন 

স্ত্রী-যমাোিঃ োযিিা 

োতুন 

কুসুমপুর রামপুর বুক্তড়চং কুক্তমল্লা 

৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩ ৪০ নাযয়ব সুযবোর িাক্তববুর 

রিমান 

- মইন মেক্তিশপুর ক্তব-বাড়ীয়া ক্তব-বাড়ীয়া 

৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪ ৪১ শিীে িাক্তবিোর খমািঃ 

শাি আিম 

- ক্তেোরউল্লাি 

 

- খেৌিতোন খভািা 

৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫ ৪২ অনারারী কযাযেন 

নুরুি আক্তমন 

- ২১ ই খবংেি 

 

- - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬ ৪৩ শিীে িাক্তবিোর নাক্তের 

উক্তিন 

স্ত্রী-যমাোিঃ সুক্তফয়া 

োতুন 

বাড়ী নং ১৮/৯ খেকশন-২, ব্লক-

এফ এক্তভক্তনউ 

ক্তমরপুর ঢাকা 

৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭ ৪৪ শিীে নাযয়ক মাোন - ২৬৩/ক্তব (সেয়ে 

মক্তজি) 

ক্তেিোঁও 

খচৌধুরীিাড়া 

ক্তেিোঁও ঢাকা 

৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮ ৪৫ শিীে ল্াি নাযয়ক 

আব্দুি িক্ততফ 

মাতা খমাোিঃ বাক্তি 

খবেম 

েবনাপুর চযরর িাট িিাশপুর োইবান্ধা 

৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯ 

 

৪৬ িাক্তবিোর োত্তার - েনিাড়া কাক্তশপুর  বক্তরশাি 

৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০ 

 

৪৭ শিীে ক্তেিািী নূরুি িক - ক্তেরােপুর ক্তেরােপুর খকাম্পানীেজ খনায়াোিী 

৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১ ৪৮ শিীে ক্তেিািী খমািঃ 

শামসুজ্জমান 

- ৬৭৭/ক নুরবাে েক্তনয়া খডমরা ঢাকা 

৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২ 

 

৪৯ শিীে ক্তেিািী েক্তফি 

ক্তময়া 

- ৬৭৭/ক নুরবাে েক্তনয়া খডমরা ঢাকা 

 

 

 

 

 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 
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ক্তবক্তডআর বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৩ 

 

৫০ শিীে সুযবোর ফেলুর 

রিমান 

- স্মৃক্তত মিি েক্তিণ োেরক্তে - বক্তরশাি 

৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৪ ৫১ শিীে নািঃ সুযবোর 

মক্তফজুর রিমান 

মাতা-যমাোিঃ 

খোযবো োতুন 

িাচুক্তরয়া 

 

- খিািােড়া নড়াইি 

৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৫ ৫২ শিীে নাযয়ক শক্তফক 

উক্তিন খচৌধুরী 

স্ত্রী-যমাোিঃ সুনারা 

খবেম 

খরনযকিী খোিািেজ - ক্তেযিট 

৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৬ ৫৩ শিীে ক্তেিািী আবু 

তাযিব খশে 

- খচৌড় 

িাোক্তময়ার 

খরিযেট 

েেক্তত - কুক্তষ্টয়া 

৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৭ ৫৪ মরহুম ক্তডএক্তড োিাি 

আিযমে 

স্ত্রী-যমাোিঃ োিমা 

আিযমে 

রাইযফি 

িক্তরবার কল্ান 

েক্তমক্তত 

েের েপ্তর ক্তবক্তডআর, 

ক্তিিোনা 

ঢাকা 

৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৮ ৫৫ শিীে ক্তেিািী 

আযনায়ার খিাযেন 

- খোিীনাথপুর - কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

 

৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৯ 

 

৫৬ শিীে ক্তেিািী এরশাে 

আিী 

স্ত্রী-যমাোিঃ নুরুন 

খনো 

ক্তবষ্ণুপুর োক্তবরিাট খেনবাে খনায়াোিী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

খনৌ বাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৫০ ৫৭ খনভাি কমাযিা 

খমাোিার উল্লাি 

- শাো ম্যাযনোর োধারন বীমা 

কযি োযরশন  

শাো-২ 

িািক্তেঘীর 

পূব েিাড় 

চট্টগ্রাম 

৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৫১ ৫৮ খি.ক.যমািঃ োিাি 

উক্তিন (বীর উত্তম) 

মৃত ইেমাইি 

খমাল্াি 

োিকুিিাড়া মাগুরা মাগুরা েের মাগুরা 

৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৫২ ৫৯ মরহুম ইআরএ খমািঃ 

আফোি ক্তময়া 

স্ত্রী-যমাোিঃ মক্তরয়ম 

আিার 

ভাড়ারুি েয়যেবপুর - োেীপুর 

৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৩ ৬০ এম ই-১ খমািঃ বক্তেউি 

আিম 

- ক্তেক্তনয়র 

অক্তফোর 

(ক্তেএেক্তড) 

েংরিন ৬ষ্ঠ 

তিা েনতা 

ব্াংক খিড 

অক্তফে 

মক্ততক্তিি 

বা/এ 

ঢাকা 

৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৪ ৬১ মরহুম এক্তব ক্তেরাজুি 

মাওিা 

স্ত্রী-ক্তমযেে নােমা 

মাওরা 

নাওপুরা রক্তিমানের কচুয়া চাঁেপুর 

৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৫ ৬২ কযমাযডার ওয়াক্তিে 

খচৌধুরী 

- ১৬০২/৩ ইষ্টান 

টাওয়ার 

২০, ক্তনউ 

ইস্কাটন 

মেবাোর ঢাকা 

৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৬ 

 

৬৩ েনাব মক্ততউর রিমান - - িাঁচিাইশ - চট্রগ্রাম 

৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৭ ৬৪ মরহুম খনভাি কমাযিা 

ডািঃ খমািাম্মে শাি 

আিম 

স্ত্রী-যমাোিঃ নাক্তছরা 

আিার 

বাড়ী নং ১৩৮ ৮ খরাড নং ২ 

সুেন্ধা আ/এ 

িাঁচশাইি 

 

চট্রগ্রাম 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

ক্তবমান বাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৮ ৬৫ এয়ার ভাইে মাশ োি 

আবদুি কক্তরম েিকার 

- বাড়ী নং ১০ 

েড়ক খেক্টর 

নং ৭ নং ৩২ 

- উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৯ ৬৬ মরহুম এয়ার ভাইে 

মাশ োি োযেমুি বাশার 

স্ত্রী-ক্তমযেে ক্তশক্তরন 

বাশার 

বাশার ভবন  

বাড়ী নং ২৭ 

গুিশান ৭ খরাড নং 

১৩০ 

 

ঢাকা 

৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৬০ ৬৭ এয়ার বাইম মাশ োি 

সুিতান মািমুে 

- ১৮৯ মাক্তিবাে - ঢাকা 

৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৬১ ৬৮ গ্রুি কযাযেন শামসুি 

আিম 

- ধানমক্তি 

এযািাট েযমন্ট 

ফ্লযাট-৯ক্তব,  

খরাড-৪ 

ধানমক্তি আ/এ ঢাকা 

৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৬২ ৬৯ খস্কািঃ িীিঃ বেরুি 

আিম 

- ২১ ক্তমরপুর 

খরাড 

- ঢাকা 

কযিযের 

ক্তবিরীত িাযবে 

ঢাকা 

৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৩ ৭০ খস্কািঃ িীিঃ ক্তিয়াকত 

আিী োন 

- বাো-২৭,  

েড়ক-১৬ 

খেক্টর-৪ উত্তরা ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর উত্তম’ 

েণবাক্তিনী বীর উত্তম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৪ ৭১ কযাযেন শািাব উক্তিন 

আিযম্মে, বীর উত্তম 

মরহুম ক্তেয়াে 

উক্তিন 

বাড়ী নং-৩, 

রাস্তা-৩৫, বীর 

উত্তম কযাযেন 

শািাব উক্তিন 

আিযমে েড়ক 

গুিশান 

 

গুিশান-১২১২ ঢাকা 

৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৫ ৭২ শিীে কযাযেন 

শরফুক্তিন 

মাতা-যমাোিঃ 

িাক্তেনা খবেম 

বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি -বাক্ততি 

৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৬ 

 

৭৩ কযাযেন আকরাম - িাউে নং ৩ ৩ খরাড নং ৩৬ - ঢাকা 

৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৭ ৭৪ েনাব এম এইচ 

ক্তেক্তিকী 

- ১৬৭, মধু 

বাোর 

োত মেক্তেে 

খরাড 

ধানমক্তি ঢাকা 

৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৮ 

 

৭৫ েনাব আিঃ কাযের 

ক্তেক্তিকী 

- ২০/৩০ বাবর খরাড খমািাম্মেপুর ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘১৭৫ বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১ ৭৬ মরহুম কযণ েি েিকার 

নােমুি হুো 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

ক্তনলুফার ক্তেি 

আফযরাে বানু 

১৫৯, ক্তনউ 

ক্তডওএইচএে 

ইষ্টান ে খরাড মিাোিী ঢাকা 

৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২ ৭৭ খিিঃ খেনাযরি আবু 

োযিি খমািাম্মে 

নাক্তেম 

- বাড়ী নং ১৫৪, 

খরাড নং ৪ 

মিাোিী মিাোিী ঢাকা 

৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩ ৭৮ কযণ েি শাফায়াত 

োক্তমি 

- বাড়ী নং ৯, 

খরাড নং ১৪/ক্তে 

খেক্টর ৪ উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪ ৭৯ খমের খেনাযরি 

মঈনুি খিাযেন খচৌধুরী 

- এযািাট েযমন্ট নং 

ক্তব-৪ 

কাকিী িাউে 

খরাড নং ১১৬ 

ঢাকা ঢাকা 

৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-৫ ৮০ ক্তব্রযেক্তডয়ার 

ক্তেয়ােউক্তিন আিযম্মে 

খচৌধুরী 

- িাউে নং-২৭৯, 

খিন-১৯ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-৬ ৮১ মরহুম ক্তব্রযেক্তডয়ার 

মিেীন উক্তিন 

আিযম্মে 

- ৬/৫,িািমাটিয়া ব্লক-এ 

 

- ঢাকা 

৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-৭ ৮২ খমের খেনাযরি 

আক্তমন আিযমে 

- ৩১৫/২, িক্তিম 

রামপুরা 

উিন খরাড 

 

- ঢাকা 

৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৮ ৮৩ কযণ েি এম এ আর 

আেম খচৌধুরী 

- বাড়ী নং ১৩৭ ইষ্টাণ ে খরাড,  

খিন-৪ 

ক্তনউক্তডওএইচএে ঢাকা 

৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৯ ৮৪ খেনাযরি মুিাম্মে 

মুস্তাক্তফজুর রিমান 

- বাো নং-১৪৬, 

খরাড নং-৪ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: 

নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১০ 

 

৮৫ খমের িাক্তফে উক্তিন 

আিযমে 

- খক-২১ খরাড নং ২৭ বনানী ঢাকা 

৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১১ 

 

৮৬ কযণ েি অক্তি আিযম্মে - ১০২, 

ক্তডওএইচএে 

ঢাকা 

খেনাক্তনবাে 

মিাোিী ঢাকা 

৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১২ ৮৭ খিিঃ কযণ েি োফর 

ইমাম 

- বাো নং-২ 

 

২৬২ নং 

এক্তিফযান্ট খরাড 

- ঢাকা 

৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩ ৮৮ মরহুম খমের এ ওয়াই 

এম মািফুজুর রিমান 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

আযনায়ারা মািফুে 

৯৯ ক যান্ট 

মাযকেট এক্তরয়া 

ঢাকা 

খেনাক্তনবাে 

- ঢাকা 

৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪ ৮৯ মরহুম খমের খমযিেী 

আিী ইমাম 

স্ত্রী-ক্তমযেে িায়িা 

আেতার 

বাড়ী নং 

ক্তব/২৬৯ 

খিক খিন ১৯, 

ক্তডওএইচএে 

মিাোিী ঢাকা 

৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫ ৯০ খিিঃ কযণ েি এে এইচ 

এম ক্তব নুর খচৌধুরী 

বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি  বাক্ততি বাক্ততি 

৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬ ৯১ খমের খেনাযরি 

ইমাম-উে-োমান 

- িাউে নং ৩৪৩ 

খরাড নং ২৫ 

ক্তনউ 

ক্তডওএইচএে 

মিাোিী ঢাকা 

৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭ ৯২ খিিঃ কযণ েি এে আই 

নূর-উন-নবী োন 

- আবাে-ক্তনবাে ৪৯৪/১ 

খশওরািাড়া 

ক্তমরপুর ঢাকা 

৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮ ৯৩ মরহুম খিিঃ কযণ েি 

মক্ততউর রিমান 

- ১১ োমািোন 

খরাড 

- - চট্রগ্রাম 

 

৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯ ৯৪ খিিঃ কযণ েি আবদুি 

মাোন 

- বাড়ী নং ১৬/এ খরাড ২৫/এ  বনানী  

 

ঢাকা 

৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২০ ৯৫ খমের খেনাযরি 

খোিাম খিিাি 

খমাযশ েে োন 

- বাড়ী নং ২৭১ 

খিন ১৯ খিক 

খরাড 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 
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 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২১ ৯৬ খমের শমযশর মক্তবন 

খচৌধুরী 

- বাড়ী নং ৫৬৯ 

খরাড নং ১৬ 

ধানমক্তি 

আবাক্তেক 

এিাকা 

ধানমক্তি ঢাকা 

৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২২ ৯৭ খিিঃ কযণ েি আবদুর 

রউফ 

- বাড়ী নং ১০২ 

(তয় তিা) 

ইক্তিরা খরাড খতেোঁও ঢাকা 

৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩ ৯৮ শিীে ২/যিিঃ 

খোিকার আক্তেজুি 

ইেিাম 

- ডক্তব্লউ/১৬ নুরোিান খরাড খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪ ৯৯ খমের খমেবাি উক্তিন 

আিযমে 

- মক্তরচা িাউে 

১৭ পূব ে 

রাোবাোর 

ইক্তিরা খরাড খতেোঁও 

 

ঢাকা 

১০০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫ ১০০ আনারারী কযাযেন 

আবদুি েব্বার 

িাযটায়ারী 

- ১৩৫৭/৬ 

নবারুন খকক্তে 

স্কুি খরাড 

পূব ে জুরাইন শ্যামপুর ঢাকা 

১০১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬ ১০১ অনারার ী কযাযেন 

আবদুি ওিাব 

- মক্তরচা মক্তরচা খেক্তবদ্বার কুক্তমল্লা 

১০২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭ ১০২ খমািঃ আব্দুে শুকুর মৃত খশে আযনায়ার 

আিী 

কামাি কাছনা েের রংপুর েের রংপুর 

১০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮ ১০৩ অনারারী কযাযেন 

আবদুি কক্তরম 

- োছ বাক্তড়য়া  

(বদুর িাড়া) 

োছ বাক্তড়য়া চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম 

১০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯ 

 

১০৪ মরহুম সুযবোর ওয়ািী 

উল্লাি 

- খছাট ক্তেবনের ক্তেিিাড়া চাটক্তেি খনায়াোিী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০ ১০৫ শিীে নািঃ সুযবোর 

খমািঃ আমান উল্লাি 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

ছাযিমা োতুন 

খিাটোও জুনেপুর খবেমেজ খনায়াোিী 

১০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১ 

 

১০৬ খমের খমািাম্মে 

ইব্রািীম 

- মধুপুর খোিািপুর খবেমেজ  খনায়াোিী 

১০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২ 

 

১০৭ খমািঃ সুযবোর বুলু 

ক্তময়া 

- পূব েচন্দ্রপুর িাট ববরােীর িাট োোন ভইয়া খনায়াোিী 

১০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-

৩৩ 

১০৮ শিীে নািঃ সুযবিঃ 

আবদুে োিাম 

স্ত্রী - ক্তমযেে 

ফাযতমা খবেম 

মধ্যম কাছড়  খফনী খফনী 

১০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪ 

 

১০৯ সুযবোর এম এ মাোন - োক্তেয়ারা  কুটু কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

১১০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫ ১১০ আনারারী কযাযেন 

আবদুি িক ভইয়া 

- রাধা নের আোউড়া আোউড়া ক্তব-বাড়ীয়া 

১১১ খেতাবপ্রাপ্ত-

৩৬ 

১১১ শিীে নািঃ সুযবোর 

ইয়ার আিযমে 

মাতা-যমাোিঃ 

খরাযকয়া খবেম 

খবলুয়া মুক্তিরিাট ছােিনাইয়া খফনী 

১১২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭ ১১২ মরহুম আব্দুি মাযিক,  

বীর ক্তবক্রম 

মরহুম আব্দুর 

রিমান তালুকোর 

রামপুর ইেিামবাে ক্তববনাথ ক্তেযিট 

১১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮ ১১৩ শিীে নাযয়ব সুযবোর 

খমািঃ শক্তিে উল্লাি 

ভইয়া 

স্ত্রী -ক্তমযেে 

খমানায়ারা খবেম 

খশফািী িাড়া খশফািী িাড়া রামেজ িিীপুর 

১১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯ ১১৪ অনারারী কযাযেন 

আবুি িাযেম 

- োযিপুর ক্তশবপুর সুধারাম খনায়াোিী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০ 

 

১১৫ অনারীর খিিঃ আবদুি 

িক 

- োযকাকাঠি আেরপুর খেৌরনেী বক্তরশাি 

১১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১ ১১৬ শিীে নাযয়ব সুযবোর 

নূর আিযমে োেী 

স্ত্রী-োয়রুন খনছা 

খবেম 

১ নং ইস্কাটন 

োযড েন খরাড 

- - ঢাকা 

১১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২ ১১৭ শিীে নাযয়ব সুযবোর 

খমািঃ আশরাফ আিী 

োন 

স্ত্রী-যমাোিঃ 

নুরুোিার োনম 

িক্তিম ক্তনেরা উিপুর খোিািেজ খোিািেজ 

১১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৩ 

 

১১৮ সুযবোর শামসুি িক - বক্তিবাক্তড় িাকভাংগুয়া নবীনের ক্তব-বাক্তড়য়া 

১১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৪ ১১৯ মরহুম অনারারী 

খিফযটন্যান্ট েনাব 

আিী 

- খনায়াবেী মীরাোক্তন ক্তব-বাক্তড়য়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

১২০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৫ ১২০ নাযয়ব সুযবোর খমািঃ 

নুরুি িক 

- ইোিী িাক্তেমপুর  যশার  যশার 

১২১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৬ ১২১ শিীে িাক্তবিোর 

আব্দুি িাক্তিম 

মাতা ক্তমযেে 

ফযয়জুন খনছা 

তারাপুর চক্তি বাবুরিাট চাঁেপুর চাদঁপুর 

১২২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৭ ১২২ শিীে িাক্তবিোর নুরুি 

ইেিাম 

- িিীপুর িস্করিাট খফনী খফনী 

১২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৮ ১২৩ শিীে িাক্তবিোর 

রক্তফকুি ইেিাম 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

মমতাে খবেম 

খিেিাতা িামক্তছিাতা খভািা খেীিতোন 

১২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৯ 

 

১২৪ শিীে িাক্তবোর রুহুি 

আক্তমন 

স্ত্রী-তােনািার 

খবেম 

ক্তেংিবািরা ক্তেংিবািরা চাটক্তেি খনায়াোিী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৫০ ১২৫ অনারারী কযাযেন 

খশে আফোি খিাযেন 

- েিব মীরচ িাশা খিািােড়া নড়াইি 

১২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৫১ ১২৬ শিীে িাক্তবিোর রঙ্গু 

ক্তময়া 

স্ত্রী ক্তমযেে েয়তুন 

খনছা 

খমাকরা খমাকরা নাঙ্গিযকাট কুক্তমল্লা 

১২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৫২ ১২৭ শিীে িাক্তবিোর 

শামীম উক্তিন 

- ক্তনেবাড়ী খেবেনর খততুিীয়া িঞ্চেড় 

১২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৩ ১২৮ শিীে িাক্তবিোর 

খোিাম রসুি 

খমাফাজ্জি ক্তময়া চন্দ্রাপুর চক্তিোর কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

১২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৪ ১২৯ অনারারী কযাযেন 

খমািঃ তাযির আিী 

- ক্তকেমত 

মাইেবাে 

িাক্ততমেজ খোিািেজ ক্তেযিট 

১৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৫ ১৩০ শিীে নাযয়ব আফোর 

আিী 

মাতা ক্তমযেে 

আক্তছয়া োতুন 

োিাোড়ী 

দুোপুর 

আমিাোছী িিাশবাক্তড় োইবান্ধা 

১৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৬ ১৩১ মরহুম নাযয়ব সুযবোর 

আবদুি িক 

স্ত্রী ক্তমযেে 

খোযেো খবেম 

মুছাপুর ওেমাক্তনয়া েন্ধীি চট্রগ্রাম 

১৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৭ ১৩২ শিীে নাযয়ব আবদুি 

খমাতাযিব 

- পুব েক্তশকি কামরািাড়া 

বাোর 

শ্রীপুর মাগুড়া 

১৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৮ ১৩৩ শিীে নাযয়ব 

নুরুজ্জামান 

স্ত্রী ক্তমযেে োিাবী 

খবেম 

োিানাবাে বাবুপুর খবেমেজ খনায়াোিী 

১৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৯ ১৩৪ িাক্তবিোর খতৌক্তিে 

উল্লাি 

- ১৫/১০ 

খশরশািসুরী 

খরাড 

- খমািাম্মেপুর ঢাকা 

১৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৬০ 

 

১৩৫ িাক্তবিোর আবদুর 

রিমান 

- বরধক্তনয়া ইটাযোিা মাধবপুর িক্তবেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৬১ ১৩৬ শিীে নাযয়ম খমািঃ 

মির আিী 

মাতািঃ ক্তমযেে 

োয়মা োতুন 

নয়নসুো নাযমােংকর 

বাটি 

চািাইনবাবেজ নবাবেজ 

১৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৬২ ১৩৭ আব্দুি োযিক মৃত কাক্তমর উিীন 

মিি 

চািাি রাোবাড়ীিাট খোোোড়ী রােশািী 

১৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-

৬৩ 

১৩৮ মরহুম নাযয়ক আবদুর 

রব খচৌধুরী 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

খিােযন আরা 

খবেম 

১০/২০ ইকবাি 

খরাড 

ব্লক-এ খমািাম্মেপুর ঢাকা-৭ 

১৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৪ ১৩৯ িাক্তবিোর খমািাম্মে 

খোিাম খমাস্তফা 

- িনক্তক খমঘুিা খোিার ঢাকা 

১৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৫ ১৪০ শিীে ল্াি নাযয়ক 

খমািঃ ক্তেরাজুি ইেিাম 

মাতা ক্তমযেে 

ছাযিরা োতুন 

২৫৩, সুক্তফয়া 

মক্তজি 

৫৯, এক্তিফযান্ট 

খরাড 

রমনা ঢাকা 

১৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৬ 

 

১৪১ িাক্তবিোর আব্দুি 

বাযরক 

- বাকরা োিো নেী বুক্তড়চং কুক্তমল্লা 

১৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৭ ১৪২ সুযবোর আবুি কািাম 

আোে 

- উত্তরোন রাোবাড়ী উত্তরা ঢাকা 

১৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৮ ১৪৩ শিীে ল্াি নাযয়ক 

খেযিায়ার খিাযেন 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

আযনায়ারা খবেম 

েক্তর খভিা নের ছয়ফুল্লাকাক্তি বাঞ্চারামপুর ক্তব-বাক্তড়য়া 

১৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৯ 

 

১৪৪ শিীে ক্তেিািী তারা 

উক্তিন 

- নারায়ণতির পূব েধিা খনত্রযকানা খনত্রযকানা 

১৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৭০ ১৪৫ িাক্তবিোর আবদুি 

আক্তেে 

- মািকাক্তি 

কাক্তশমপুর 

ক্তেঘক্তিয়া 

কাক্তশমপুর 

রাসের মাোরীপুর 

১৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৭১ ১৪৬ শিীে ক্তেিািী খমািঃ 

োনা উল্লাি 

েনাব-যমািঃ 

খোিায়মান 

নিনপুর োিািবাোর িিীপুর িিীপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৭২ 

 

১৪৭ সুযবোর খোিাম 

খমাস্তফা 

- ক্তবষ্ণুপুর কুটি কেবা ক্তব-বাক্তড়য়া 

১৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৩ ১৪৮ শিীে ক্তেিািী েিকার 

খরোনুর খিাযেন 

- িাচুক্তরয়া িাউিাটি খেিদুয়ার টাংোইি 

১৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৪ 

 

১৪৯ নািঃ সুযবোর িায়োর 

আিী 

- শ্রীপুর 

মাক্তিরিাট 

মুিাোছা মুিাোছা ময়মনক্তেংি 

১৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৫ ১৫০ শিীে ক্তেিািী আবুি 

কািাম আোে 

মাতা-ক্তমযেে 

ফুিবানু 

ক্তবযনােপুর োমািপুর োমািপুর োমািপুর 

১৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৬ 

 

১৫১ শিীে ক্তেিািী োমাি 

উক্তিন 

- সুিার ভাইোর রূিািী ব্াংক 

ক্তিিঃ 

কাপুক্তড়য়ািক্তট্র কুক্তমল্লা 

১৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৭ ১৫২ শিীে ক্তেিািী আবদুর 

রক্তিম 

মাতা-ক্তমযেে 

সুক্তফয়া োতুন 

খেওড়া - কেবা ক্তব-বাক্তড়য়া 

১৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৮ 

 

১৫৩ শিীে ক্তেিািী নূরুি 

ইেিাম 

- পূব ে তািতিা োেের বাোর িাকোম কুক্তমল্লা 

১৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৯ ১৫৪ শিীে ক্তেিািী আবদুি 

মাোন 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

খোনাবান ক্তবক্তব 

ক্তেযদ্ধবরী কৃষ্ণপুর মুরােনের কুক্তমল্লা 

১৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৮০ ১৫৫ শিীে ক্তেিািী আিী 

আশরাফ 

স্ত্রী-ক্তমযেে িাক্তফো 

খবেম 

খবরীব বড় োংেীবর নাংেিযকাট কুক্তমল্লা 

১৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৮১ 

 

১৫৬ শিীে ক্তেিািী মক্তেবুর 

রিমান 

- কমিাপুর োেরিাট উক্তেরপুর বক্তরশাি 

১৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৮২ 

 

১৫৭ ল্ািঃ নাযয়ক আবদুি 

িক 

- শািাপুর ক্তমরাক্তশ চুনারুঘাট িক্তবেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খেনাবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 
 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৩ ১৫৮ শিীে ক্তেিািী রমোন 

আিী 

মাতা-ক্তমযেে 

খমযির খনছা োতুন 

ক্তমেোনের সুবার বাোর িরশুরাম খফণী 

১৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৪ ১৫৯ নািঃ সুযবোর খিমাযয়ত 

উক্তিন 

- বাড়ী নং ৬, 

খরাড ব্লক-এফ, 

খেকশন-২ 

ক্তমরপুর-১  ক্তমরপুর 

 

ঢাকা 

 

মুোক্তিে (ক্তনয়ক্তমত খেনাবাক্তিনীর োযথ যুযদ্ধ অংশগ্রিণকারী) বীর ক্তবক্রম 
 

১৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৫ ১৬০ শিীে নূরুি ইেিাম স্ত্রী-ক্তমযেে 

আযনায়ার খবেম 

আফরা মাসুবা বাোর খচৌোছা  যশার 

১৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৬ ১৬১ শিীে মুোক্তিে আবদুি 

োযিক 

মাতািঃ ক্তমযেে 

েক্তমিা োতুন 

বেিোঁও খোছািাড়া চুনারুঘাট িক্তবেজ 

১৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৭ 

 

১৬২ শিীে খমাোক্তিে 

ক্তেরাজুি িক 

বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি 

১৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৮ ১৬৩ শিীে খমাোক্তিে রক্তমে 

উক্তিন 

মাতা-ক্তমযেে 

িাযেরা োতুন 

েেোথপুর শাযয়স্তােজ িক্তবেজ িক্তবেজ 

১৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৯ ১৬৪ শিীে খমাোক্তিে 

(কযাযেন) খমািঃ তক্তমে 

উক্তিন 

স্ত্রী- ক্তমযেে ক্তরক্তেয়া 

খবেম 

েন্দ্রিবী তুষভাণ্ডার কািীেজ িািমক্তনরিাট 

১৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৯০ ১৬৫ শিীে আনোর এিািী 

বক্স িাযটায়ারী 

ক্তমযেে লুৎফা 

োতুন 

বাোতী িক্তিম কৃষ্ণপুর িাইমচর চাঁেপুর 

 

  



20 
 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

ক্তবক্তডআর বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত খেযেট 

নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৯১ ১৬৬ মরহুম সুযবোর খমের 

ফেরুক্তিন আিযমে 

খচৌধুরী 

স্ত্রী- বেয়ো খিযিনা 

ফেরুক্তিন চন্দ্রা 

োমািপুর োমািপুর োমািপুর োমািপুর 

১৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৯২ ১৬৭ মরহুম সুযবোর 

েিকার মক্ততউর 

রিমান 

স্ত্রী-ক্তমযেে নােমা 

খবেম 

খবিানের নরক্তেংেী কযিে নরক্তেংেী নরক্তেংেী 

১৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৩ ১৬৮ শিীে সুযবোর 

মক্তনরুজ্জামান 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

োিানারা োনম  

বাখুিীোক্তে বাোইি বাোইি টাংোইি 

১৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৪ ১৬৯ মরহুম সুযবোর খমের 

সুিতান আিযমে 

স্ত্রী-ক্তমযেে েক্তরনা 

োতুন 

ফযতিাবাে ফযতিাবাে িাটিাোরী চট্রগ্রাম 

১৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৫ ১৭০ নাযয়ব সুযবোর বেয়ে 

আক্তমরুজ্জামান 

- িক্তরনেী শ্রীপুর মাগুড়া মাগুড়া 

১৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৬ ১৭১ িাক্তবিোর আবদুি 

িাক্তকম 

 

- িািক্তময়া 

ড্রাইভাযরর বাড়ী 

িাঁচোঁও চাটক্তেি খনায়াোিী 

১৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৭ ১৭২ শিীে িাক্তবিোর জুম্মা 

ক্তময়া 

 

- খিক্ততমেজ খিক্ততমেজ খোিািেজ ক্তেযিট 

১৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৮ ১৭৩ মরহুম িাক্তবিোর 

আবদুে োিাম 

- আিী আিাে নবীনের নবীনের ক্তব-বাক্তড়য়া 

১৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৯ ১৭৪ মরহুম নাযয়ব সুযবোর 

নাক্তেমুক্তিন 

- িােী িাড়া ঠাকুরোঁও ঠাকুরোঁও ঠাকুরোঁও 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

ক্তবক্তডআর বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১০০ ১৭৫ মরহুম নাযয়ব সুবোর 

উইযক ক্তচং 

- খমাি 

 

বািরবান বািরবান বািরবান 

১৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১০১ ১৭৬ মরহুম িাক্তবিোর 

আক্তনে খমাল্লা 

স্ত্রী-ক্তমযেে আক্তচয়া 

খবেম 

েযয়রিটি ছড়া ক্তময়াোিী মটবাক্তড়য়া ক্তিযরােপুর 

১৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১০২ ১৭৭ শিীে িাক্তবিোর খমািঃ 

কামরুজ্জামান েক্তিফা 

- খোনামুয়া 

খোরোছা 

খোরোছা োবতিী বগুড়া 

১৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৩ ১৭৮ িাক্তবিাে আবর আিী স্ত্রী-ক্তমযেে 

আংকুযরর খনছা 

শাযয়স্তানের েক্তমোরিাট ক্তেযিট ক্তেযিট 

১৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৪ ১৭৯ শিীে ক্তেিািী খমািঃ 

নুরুি ইেিাম 

- েক্তিণ 

বাশবাক্তড়য়া 

োযেরিাট কািক্তকক্তন মাোরীপুর 

১৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৫ ১৮০ শিীে িাক্তবিোর তক্তরক 

উল্লা 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

আংকুযরর খনছা 

শাযয়স্তানের েক্তমোরিাট খেনবাে খনায়াোিী 

১৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৬ ১৮১ শিীে ক্তেিািী খেযিায়ার 

খিাযেন 

স্ত্রী-ক্তমযেে োক্তকয়া 

োতুন 

ওয়ােক্তকপুর শাক্তিরিাট খবেমেজ খনায়াোিী 

১৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৭ ১৮২ শিীে নাযয়ক আক্তেজুি 

িক 

- - - - - 

 

১৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৮ ১৮৩ শিীে নাযয়ক খমািঃ 

মুোফফর খিাযেন 

স্ত্রী-ক্তমযেে রাক্তশো 

খবেম 

চাঁেপুর নয়ারিাট খবেমেজ খনায়াোিী 

১৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৯ ১৮৪ শিীে নাযয়ক খমািঃ 

আবুি কাযশম 

স্ত্রী-ক্তমযেে ক্তরক্তেয়া 

খবেম 

রাধানের 

 

ভািাক্তরয়া 

 

ভািাক্তরয়া 

 

ক্তিযরােপুর 

১৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১১০ ১৮৫ শিীে নাযয়ক খমািঃ 

আবদুি মাযিক 

স্ত্রী-ক্তমযেে আক্তছয়া 

োতুন 

কড়াই বাক্তড় িীরকাক্তশমপুর মুরােনের কুক্তমল্লা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

ক্তবক্তডআর বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১১১ ১৮৬ শিীে নাযয়ব সুযবোর 

শাি আিী আকি 

- কুড়াক্তিয়া কুড়াক্তিয়া ক্তেরােেজ ক্তেরােেজ 

১৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১১২ ১৮৭ শিীে ল্ািঃ নাযয়ক 

মক্তফে উক্তিন আিযম্মে 

- - - - - 

 

১৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৩ ১৮৮ শিীে ল্াি নাযয়ক 

ক্তেল্লুর রিমান 

মাতা- ক্তমযেে 

ফাযতমা োতুন 

দূে োশািাড়া শািাোেপুর - ক্তেরােেজ 

১৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৪ ১৮৯ শিীে ল্াি নাযয়ক 

ক্তিলু ক্তময়া 

স্ত্রী-িক্তিতা খবেম খিাকনাথ োঁর 

কাক্তি 

ছয়েক্তত কুক্তিয়ার চর ক্তকযশারেজ 

১৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৫ ১৯০ শিীে ল্াি নাযয়ক 

ক্তনোমুক্তিন 

- িাত নয় নের 

ফাযের ট্যাে 

গুিশান-১ গুিশান ঢাকা 

১৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৬ 

 

১৯১ নাযয়ব সুযবোর আবুি 

োযয়র 

- কাক্তিকচ্ছা কাক্তিকচ্ছা েরাইি ক্তব-বাক্তড়য়া 

১৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৭ ১৯২ শিীে ন্যাি নাযয়ক 

আবদুে োত্তার 

মাতা-ক্তমযেে 

আক্তছয়া আকতার 

োতুন 

তালুক কানাই রােতিা েের খনত্রযকানা 

১৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৮ ১৯৩ শিীে ক্তেিািী আবুি 

বাশার 

স্ত্রী-ক্তমযেে রওশন 

আরা খবেম 

বেি খকাট বেি খকাট রামেজ িক্ষ্মীপুর 

১৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৯ 

 

১৯৪ ক্তেিািী আবদুি মক্তেে - রামচন্দ্রপুর নের বাড়ী ক্তবরি ক্তেনােপুর 

১৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১২০ ১৯৫ শিীে ক্তেিািী আনোর 

আিী 

- - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

ক্তবক্তডআর বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

১৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১২১ 

 

১৯৬ শিীে ক্তেিািী খমািাম্মে 

উল্লাি 

- কামািপুর কুয়াোবাোর েের  যশার 

১৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১২২ ১৯৭ শিীে ক্তেিািী আতািার 

আিী মক্তল্লক 

মাতািঃ ক্তমযেে 

ফাযতমা খবেম 

খোিািপুর চড়াক্তে বাযকরেজ বক্তরশাি 

১৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৩ ১৯৮ ক্তেিািী আবদুি 

মতযিব 

- - - - - 

 

১৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৪ ১৯৯ শিীে ক্তেিািী ক্তেরাে 

ক্তময়া 

- - - - - 

 

২০০ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৫ ২০০ ক্তেিািী আবদুি আক্তেম - - - - - 

 

২০১ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৬ ২০১ ক্তেিািী খমািাম্মে 

মিেীন 

- - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

খনৌবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২০২ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৭ ২০২ ই এ-৪ আক্তমন উল্লাি 

খশে 

- আি আক্তমন টি 

খষ্টার 

৪৭৪ কণ েফুিী 

বাোর 

খচৌমুিনী চট্রগ্রাম 

২০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৮ ২০৩ শিীে এক্তব খমািািঃ 

খেৌিত খিাযেন খমাল্লা 

- বাো-৪২৯ 

নয়াযটািা 

খচয়ারম্যান েক্তি মেবাোর ঢাকা 

২০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৯ ২০৪ শিীে এক্তব খমািঃ 

মক্তিবুল্লাি 

স্ত্রী ক্তমযেে মমতাে 

খবেম 

বাো নং-১ নথ েব্রুক িি খরাড েের ঘাট ঢাকা 

২০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩০ ২০৫ শিীে আর ই এন-১ 

ফক্তরে উক্তিন আিযমে 

স্ত্রী ক্তমযেে রুক্তিয়া 

খবেম 

খেৌিতপুর েের কুক্তমল্লা কুক্তমল্লা 

২০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩১ 

 

২০৬ এা্ি/এে খমািঃ আব্দুি 

মাযিক 

- োইযকাট চাক্তিনা চাক্তিনা কুক্তমল্লা 

২০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩২ 

 

২০৭ খমািঃ আক্তবদুর রিমান - ৮/১ শ্রী োে 

খিন 

বাংিাবাোর চাক্তিনা ঢাকা 

২০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৩ ২০৮ কমযডার আবদুি 

ওয়াক্তিে খচৌধুরী 

- ইষ্টাণ ে টাওয়ার ২০, ক্তনউ ইস্কাটন ঢাকা ঢাকা 

২০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৪ ২০৯ শিীে এম ই-১ আবদুর 

রক্তকব ক্তময়া 

- খোিাপ্রক্ততম েেীপুর টাংোইি ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

ক্তবমান বাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২১০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৫ ২১০ মরহুম ফ্লাইট োযেন্ট 

বেয়ে মনসুর আিী 

- মন ক্তভিা খঘাষিাড়া কুক্তড়গ্রাম কুক্তড়গ্রাম 

 

পুক্তিশ বীর ক্তবক্রম 

২১১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৬ 

 

২১১ শিীে কনযষ্টবি আব্দুি 

মাোন 

- খনায়াগ্রাম নবীনের কুক্তড়গ্রাম কুক্তড়গ্রাম 

২১২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৭ 

 

২১২ শিীে কনযষ্টবি খতৌক্তিে  বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি 

২১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৮ 

 

২১৩ পুক্তিশ অক্তফোর মািবুব 

উক্তিন আিযমে 

- িাউে-৩৭ খরাড-৯ খেক্টর-৪ উত্তরা ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

েণবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৯ ২১৪ খনভাি কমাযিা খমািঃ 

শািোিান ক্তেক্তিকী 

- ১১/১০ েড়ক উত্তরা মযডি 

টাউন 

উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

২১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪০ ২১৫ শিীে খনভাি কমাযিা 

কক্তবরজ্জাামান 

মাতা- ক্তমযেে 

সুক্তফয়া োতুন 

ফাইবাে ে ক্তিিঃ ৮ম তিা ১২৫/এ মক্ততক্তিি ঢাকা 

২১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪১ ২১৬ খমাফাজ্জি খিাযেন 

খচৌধুরী (মায়া) বীর 

ক্তবক্রম 

মরহুম আিী 

আিম্মে ক্তময়া 

- - শািরাক্তি চাঁেপুর 

২১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪২ 

 

২১৭ শিীে আবদুি কাযশম 

ভুইয়া 

- ভডুয়া সুতীিাড়া শািরাক্তি চাঁেপুর 

২১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৩ 

 

২১৮ েনাব আব্দুে োিাম - পূব ে আোিত 

িাড়া 

টাংোইি টাংোইি টাংোইি 

২১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৪ 

 

২১৯ েনাব আবদুে েবুর 

োন 

োজ্জাত আিী োন পূব ে আোিত 

িাড়া 

টাংোইি টাংোইি টাংোইি 

২২০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৫ ২২০ েনাব কামরুি িক 

স্বিন 

- ৪২২, মাক্তিবাে মাক্তিবাে - ঢাকা 

২২১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৬ ২২১ েনাব কােী কামাি 

উক্তিন 

- বাো-৭৩ 

 

ব্লক-এইচ, খরাড 

নং-৭ 

বনানী ঢাকা 

২২২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৭ ২২২ শিীে খমািঃ শাক্তফ ইমাম 

(রুমী) 

.. ১৫৩/১  শাক্তিনের - ঢাকা 

 

২২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৮ ২২৩ শিীে আবদুি িাক্তিম 

জুযয়ি 

মাতা- ক্তমযেে 

ক্তফযরাো খবেম 

৬/১, খক এম 

োে খিন 

 

- - ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

েণবাক্তিনী বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৯ ২২৪ শিীে খমািঃ বক্তেউি 

আিম (বক্তে) 

মাতা- রওশন আরা 

োনম 

৫৭, মক্তনপুরী 

িাড়া 

 

খতেোঁও - ঢাকা 

২২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫০ ২২৫ শিীে খমািঃ আবু বকর স্ত্রী- ক্তমযেে 

আযনায়ারা োতুন 

বাড়ী নং- ৩ ৩ খরাড নং- ৯৬ গুিশান ঢাকা 

েণবাক্তিনী (৪নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

২২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫১ ২২৬ শিীে খমািঃ শািাবুক্তিন েনাব কামাি উক্তিন 

আিযমে 

আক্তেয়াবাে 

(বাইে িাড়) 

- রায়পুর 

 

নরক্তেংেী 

২২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫২ ২২৭ শিীে মািমুে খিাযেন - - - - - 

 

২২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৩ 

 

২২৮ শিীে নীিমক্তন 

েরকার 

- ফাি েপুর কেমতিী েের ক্তেযিট 

েণবাক্তিনী (৫নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

২২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৪ ২২৯ শিীে েেত েক্তত োে - ইছবপুর 

 

েিসুো আেক্তেরীেজ িক্তবেজ 

২৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৫ ২৩০ শিীে ক্তেরাজুি 

ইেিাম 

- োিয েিকার ক্তকযশারেজ থানা োিয 

কিযপ্লক্স 

ক্তকযশারেজ 

২৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৬ ২৩১ মরহুমা ইয়াক্তমন 

খচৌধুরী 

স্ত্রী ক্তমযেে খশযিিী 

খচৌধুরী 

বরনার িাড়া কুমার িাড়া - ক্তেযিট 

২৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৭ 

 

২৩২ েনাব মক্ততউর রিমান - ক্তনকক্তি ক্তনকক্তি ক্তনকক্তি ক্তকযশারেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

েণবাক্তিনী (৬নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৮ ২৩৩ শক্তিে আবদুি োমাে - - - - - 

 
 

েণবাক্তিনী (৭নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

২৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৯ ২৩৪ খমের এটি এম 

িাক্তমদুি খিাযেন 

- খরাড নং ৩০, 

িাউে নং ৪২৪ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

২৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬০ ২৩৫ শিীে আবু বকর 

ক্তেক্তিকী 

- বাো ২০, খরাড 

নং ০১ 

ব্লক - এফ, 

খেকশন-২ 

ক্তমরপুর ঢাকা 

২৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬১ ২৩৬ শিীে কযাযেন 

খমািাম্মে ইক্তিে আিী 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

সুিতানা োন 

বাো- ২০, খরাড 

নং ০১ 

ব্লক- এফ, 

খেকশন- ০২ 

ক্তমরপুর ঢাকা 

 

েণবাক্তিনী (৮নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

২৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬২ 

 

২৩৭ শিীে োক্তিে 

োইফুক্তিন 

- কাঠেি খোড়ােি খমযিরপুর কুক্তষ্টয়া 

২৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৩ ২৩৮ েনাব এম এ মাোন - ১১ নং েক্তিণ 

ক্তেিোঁও 

ক্তিি মেক্তেযের 

উত্তযর 

ক্তেিোঁও ঢাকা 

২৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৪ ২৩৯ অনারারী ক্রাযেন ডিঃ 

খতৌক্তফক ই 

- িাউে নং ১৬ 

 

খরাড নং ১১২ গুিশান ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর ক্তবক্রম’ 

েণবাক্তিনী (৯নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৫ ২৪০ েনাব ক্তেক্তের আক্তি - আিমক্তেনা 

জুযয়িাে ে 

খিিাতিা - খুিনা 

 

২৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৬ ২৪১ শিীে আিতাফ খিাযেন েনাব িােী 

খমািাম্মে খোবিান 

খমাল্লা 

ভবানীপুর ভবানীপুর বাোর উক্তেরপুর বক্তরশাি 

 

েণবাক্তিনী (১০/১১নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

২৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৭ ২৪২ মরহুম েনাব খমািঃ আবু 

ইউসুফ োন 

স্ত্রী ক্তমযেে ফাযতমা 

ইউসুফ 

১৮/১৩ 

আেমপুর খরাড 

(নীচ তিা) 

- খমািাম্মেপুর 

 

ঢাকা 

২৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৮ ২৪৩ শিীে শািা খমািঃ 

খমাতাক্তছম ক্তবল্লাি 

ওরযফ খুররম 

েনাব শাি খমািঃ 

খমাশাররফ খিাযেন 

মিমারী মিমাবী খমািাম্মেপুর ঢাকা 

২৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৯ ২৪৪ শিীে োমাি উক্তিন েনাব খমািঃ নাক্তের 

উক্তিন 

আড়ািীয়া খোিািপুর 

বাোর 

নরুক্তি োমািপুর 

২৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭০ ২৪৫ শিীে আমান উল্লাি 

কবীর 

স্ত্রী ক্তমযেে ক্তফযরাে 

োনম 

িাউেত্ত ইেিামপুর ইেিামপুর োমািপুর 

২৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭১ ২৪৬ েনাব নুর ইেিাম - - - - - 

 

২৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭২ 

 

২৪৭ েনাব শওকত আিী 

েরকার 

- েক্তিন ওয়ারী ক্তচিমারী ক্তচিমারী কুক্তড়গ্রাম 

২৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৩ ২৪৮ েনাব আবুি কািাম 

আোে 

- িারক্তেঘুক্তিয়া টাঙ্গাইি টাঙ্গাইি টাঙ্গাইি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘১৭৫ বীর ক্তবক্রম’ 

েণবাক্তিনী (১০/১১নং খেক্টর) বীর ক্তবক্রম 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৪ 

 

২৪৯ মরহুম খমািঃ শািোিান - চর ভাটিয়ািী গুযনর বাড়ী মাোরেজ োমািপুর 

২৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৫ 

 

২৫০ েনাব খমািঃ িাক্তববুর 

রিমান 

- োধুরিাড়া 

েিেিা 

ঘাটাইি ঘাটাইি টাঙ্গাইি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘৪২৬ বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-১ ২৫১ ক্তব্রযেক্তডয়ার খমািাম্মে 

আব্দুি মক্ততন 

- িাউে নং 

১১৪/এ ইষ্টান ে 

খরাড 

খিন ৬ ক্তনউ 

ক্তডএএইচ এে 

মিাোিী ঢাকা 

২৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-২ ২৫২ কযণ োি আবু তাযির 

োিাি উক্তিন 

- বাোনং ২০/৩ , 

খরাড নং ৩ 

নাক্তেরাবাে 

িাউক্তেং 

খোোইটি 

 চট্টগ্রাম 

২৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩ ২৫৩ মরহুম খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে মক্ততয়ুর 

রিমান 

- ১৬৫ ক্তনউ 

ক্তডওএইচএে 

ব্লক নং এ খিন - 

৩ 

ইষ্টান ে খরাড 

মিাোিী 

ঢাকা 

২৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪ ২৫৪ মরহুম খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে মক্ততয়ুর 

িরমান 

স্ত্রী - ক্তমযেে 

ক্তমনারা খবেম 

বাড়ী নং ক্তব 

/১৫৪ খরাড নং 

২২ 

ক্তনউক্তডওএইচ 

এে 

মিাোিী ঢাকা 

২৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৫ ২৫৫ খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে আইন উক্তিন 

- রাড়ী নং ১১৬ 

খিন - ৬ 

ক্তনউ 

ক্তডওএইচএে 

মিাোিী ঢাকা 

২৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৬ 

 

২৫৬ খিিঃ কযণ েি আকবর 

খিাযেন 

- ৪২/এ েড়ক - ৮ ঢাকা খেনাক্তনবাে ঢাকা 

২৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৭ 

 

২৫৭ খিিঃ কযণ েি খমািঃ 

নেরুি িক 

- োমুবাড়ী বেরেজ বেরেজ রংপুর 

২৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৮ 

 

২৫৮ কযণ েি খমািাম্মে 

বেলুি েক্তন িাযটায়ারী 

- ১৪৫, খিন - ৪ ক্তনউক্তডওএই এে মিাোিী ঢাকা 

২৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৯ ২৫৯ মরহুম কযণ েি খমািাম্মে 

আব্দুর রক্তশে 

স্ত্রী-আযনায়ারা 

রক্তশে 

২০/৫ িক্তিমিান্থিথ - ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-১০ ২৬০ ক্তব্রযেক্তডয়ার খমািঃ 

শক্তিদুি ইেিাম 

- বাড়ী নং ক্তব / 

১২৫ খরাড নং 

২২ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

২৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-১১ ২৬১ কযাযেন বেয়ে মঈন 

উক্তিন আিযমে 

- এে আই অভ 

পুক্তিশ খেশাি 

ব্রাঞ্চ 

৪৪১, খেনািাড়া 

িব েতা 

ক্তমরপুর -১০ ঢাকা 

২৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-১২ ২৬২ খমের আিার আিযমে - ৬নং অভয় োে 

খিন 

ওয়ারী সূত্রাপুর ঢাকা 

২৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩ ২৬৩ খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে আযনায়ার 

খিাযেন 

- িররাষ্ট্র 

মন্ত্রণািয় 

- - - 

২৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪ ২৬৪ মরহুম খিিঃ কযণ েি 

খেযিায়ার খিাযেন 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

নুরোিান 

খেযিায়ার 

ক্তবক্তডং নং ২, 

ফ্লাট নং ৮০৩ 

ইষ্টাণ ে প্যাযিে ২১, ক্তেযদ্ধবরী 

খিন 

ঢাকা 

২৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫ ২৬৫ কযাযেন খেতারা খবেম - ইেরাইি মক্তজি 

 

খশািাক্তকয়া - ক্তকযশারেজ 

২৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬ ২৬৬ খিিঃ কযণ েি খমািঃ 

ক্তেোরুি আিম 

- বাড়ী নং ১৭ 

(তয় তিা) ব্লক-

ক্তে 

চাঁে িাউক্তেং 

খোোইটি বাে 

বাড়ী 

খমািাম্মেপুর 

 

ঢাকা 

২৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭ 

 

২৬৭ খিিঃ এ এম রাযশে 

খচৌধুরী 

বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি 

২৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮ ২৬৮ খমের খেনাযরি বেয়ে 

খমািাম্মে ইব্রাক্তিম 

- বাড়ী নং ৩২৫, 

খিন-২২ 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯ ২৬৯ খমের খেনাযরি এম 

িারুন-অর-রশীে 

- খেনাবাক্তিনী 

প্রধান 

খেনাবাক্তিনী 

প্রধাযনর 

েক্তচবািয় 

খেনােের ঢাকা 

২৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-২০ ২৭০ শিীে খিিঃ ইযবন ফেি 

বক্তেউজ্জামান 

েনাব ফেলুর 

রিমান 

কযিে রামক্তেয়া কযিে রামক্তেয়া কাক্তশয়ানী খোিািেজ 

২৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-২১ ২৭১ খিিঃ কযণ েি খমািাম্মে 

নেরুি ইেিাম ভ ূঁইয়া 

- ২ ব্াংক িাউে 

(নীচ তিা) 

ইোিানী 

কযিানী 

মেবাোর ঢাকা 

২৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-২২ ২৭২ ক যাযেন খমািঃ হুময়ন 

কক্তবর খচৌধুরা 

- ২২০, খিক 

খরাড 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

২৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩ ২৭৩ কযণ েি খমািঃ শক্তফক 

উল্লাি 

- ৪৪০/২, 

স্বপ্ননীড়, 

নীচতিা 

৬ ক্তমতািী 

িাা্উক্তেং 

খোোইটি 

পূব ে কাফরুি ঢাকা 

২৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪ ২৭৪ খিিঃ কযণ েি োজ্জাে 

আিী েক্তির 

- বাড়ী নং -৩১৮  

(৪থ ে তিা) 

মেক্তেে খরাড 

ক্তনউক্তডওএইচএে মিাোিী ঢাকা 

২৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫ ২৭৫ খিিঃ কযণ েি মািবুব- 

উি- আিম 

- ৫৬৩/৬, 

রেনীেন্ধা 

অক্তফোে ে 

খকায়াটার 

ঢাকা খেনাক্তনবাে ঢাকা 

২৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬ ২৭৬ খমের খেনাযরি োয়ীে 

আিযমে 

- কমাি যান্ট ক্তবওএফ ঢাকা খেনাক্তনবাে ঢাকা 

২৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭ ২৭৭ খমের অিীক কুমার 

গুপ্ত 

- ৩৩৫/১ 

কিাবাোন 

১ম খিন - ঢাকা 

২৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮ 

 

২৭৮ ক যাযেন মমতাে 

িাোন 

- ১১৮/১ 

কিাবাোন 

১ম খিন উত্তরা ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯ ২৭৯ ক্তব্রযেক্তডয়ার খক এম 

আবু বাযকর 

- বাড়ী নং - ৫ খরাডনং -২০, 

খেক্টর -০৩ 

উত্তরা ঢাকা 

২৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০ ২৮০ খমের এম ক্তমোনুর 

রিমান 

- কন কাযরন্ট 

খেকশন 

িানীয় কা োিয় খোনািী ব যাংক ঢাকা 

২৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১ ২৮১ খমের তাযির আিযমে - বাড়ী নং -০৩    

(২য় তিা ) 

খরাড নং ৬/এ 

খেক্টর ০৪ 

উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

২৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২ 

 

২৮২ খমের মঞ্জুর আিযমে - ৬ অভয়োে 

খিন 

ওয়ারী সুত্রাপুর ঢাকা 

২৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩ ২৮৩ খিিঃ খমািঃ শামসুর 

আিম 

- প্রযফোর এি 

খচয়ারম্যান 

ক্তডিাট েযমন্ট অফ 

ক্তেওগ্রাক্তফ 

ইনভাযয়রযমন্ট 

স্টাক্তডে 

রােশািী রােশািী 

২৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪ ২৮৪ খমের খেনাযরি 

োক্তমি   উেেীন 

আিোন 

- ক্তেওক্তে ৩৩ িোক্ততক 

ক্তডক্তভশন 

কুক্তমল্লা 

খেনাক্তনবাে 

কুক্তমল্লা 

২৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫ ২৮৫ খমের ওয়াকার িাোন 

(অবিঃ) বীর প্রতীক, 

ক্তিএেক্তে 

এ এইচ এম 

িাক্তববুি ইেিাম 

৯, ক্তরং খরাড 

শ্যামিী 

খমািাম্মেপুর আোবর ঢাকা 

২৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬ ২৮৬ খমের খেনাযরি 

খমািাম্মে মাসুদুর 

রিমান 

- ক্তকউএমক্তে ক্তকউএমক্তে শাো খেনােের ঢাকা 

২৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭ 

 

২৮৭ কযাযেন েক্তিরুি িক 

োন 

- খোক্তিিপুর খোক্তিিপুর ঢাকা ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮ ২৮৮ খমের অিীউি ইেিাম - িাউি নং ১০ 

খরাড নং ১৪ 

 

খেক্টর ৩ উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

 

২৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯ 

 

২৮৯ কযাযেন শওকত আিী - ৭১/এ (২য় 

তিা) 

চািমারী েড়ক িািথাম বাোর চট্টগ্রাম 

২৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০ ২৯০ খিিঃ কযণ েি খমাোযচ্ছর 

খিাযেন োন 

- বাড়ী নং ২৫ 

(৩য় তিা) 

েড়ক নং ১৩০ গুিশান- ১ ঢাকা 

২৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১ ২৯১ মরহুম কযাযেন রওশন 

ইয়ােোনী ভুইয়া 

মাতা-ক্তমযেে 

রওশনারা োতুন 

একডািা ক্তেরােেজ ক্তেরােেজ ক্তেরােেজ 

২৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২ ২৯২ মরহুম কযাযেন খমািঃ 

োিাংেীর ওেমান 

েনাব খমািঃ 

মকবুির রিমান 

ভু ূঁইয়া 

োতুরা 

(মুক্তিিাড়া) 

োতুরা শরীফ কেবা ক্তব-বাক্তড়য়া 

২৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৩ ২৯৩ মরিম কযািযটন খমািঃ 

নুরুি িক 

েনাব খমািঃ 

মকবুির রিমান 

ভু ূঁইয়া 

দূে োপুর ভরদ্বােিাট ক্তমরেরাই চট্রগ্রাম 

২৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৪ ২৯৪ অনারারী কযাযেন 

িাক্তরে ক্তময়া 

েনাব খমািঃ 

মকবুির রিমান 

ভু ূঁইয়া 

বেিপুর শ্যামপুর বেরেজ রংপুর 

২৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৫ ২৯৫ অনারারী কযাযেন 

আবদুি মক্তেে 

েনাব খমািঃ 

মকবুির রিমান 

ভু ূঁইয়া 

কিযমবর খবাড ে বাোর োেীপুর োেীপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

২৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৬ ২৯৬ মরহুম অনারারী 

কযাযেন খমািঃ ইক্তিে 

ক্তময়া ওেমান 

স্ত্রী-ক্তমযেে খরনুয়ারা 

খবেম 

বড় কািম নীিেজ ক্তকযশারেজ ক্তকযশারেজ 

২৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৭ ২৯৭ অনারারী কযাযেন নুরুি 

আক্তেম খচৌধুরী 

- খোমেক্তি খোমেক্তি খবায়ািোিী চট্রগ্রাম 

২৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৮ ২৯৮ শিীে সুযবোর খমের 

খমািাম্মে আিী 

স্ত্রী-ক্তমযেে ফাযতমা 

খবেম 

রসুিপুর বারীনের েের  যশার 

২৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪৯ ২৯৯ শিীে সুযবোর 

খমািাম্মে আবুি বাশার 

স্ত্রী-ক্তমযেে খিােযন 

আরা খবেম 

শীবপুর কাযিাযোবাোর রাউোন চট্রগ্রাম 

৩০০ খেতাবপ্রাপ্ত-৫০ ৩০০ সুযবোর আবদুি েব্বার - কিিাির কাযিাযোবাোর নািইি 

 

 

ময়মনক্তেংি 

৩০১ খেতাবপ্রাপ্ত-৫১ ৩০১ মরহুম অনারারী 

কযাযেন আিী 

খনওয়াে 

স্ত্রী-ক্তমযেে শাযিো 

খবেম 

শীবপুর ফাক্তেিপুর খফণী েের খফনী 

৩০২ খেতাবপ্রাপ্ত-৫২ ৩০২ সুযবোর খমের 

খমািাম্মে িাক্তফে 

- রতনপুর রতনপুর নবীনের ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৩ ৩০৩ েম্মানীত কযাযেন 

োিাি আিযমে 

- েক্তিন কুহুমা কসবয়া বাোর ছােিনাইয়া খফণী 

৩০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৪ ৩০৪ েম্মানীত কযাযেন খমািঃ 

শামসুি িক 

- োক্তেপুর বােমারা েের চাঁেপুর 

৩০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৫ 

 

৩০৫ সুযবোর আবুি িাক্তকম - খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর িাক্তেেজ চাঁেপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৬ ৩০৬ সুযবোর করম আিী 

িাওিাোর 

স্ত্রী-ক্তমযেে 

খোযেো খবেম 

বরিাশা োযিবেজ েের বক্তরশাি 

৩০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৭ ৩০৭ সুযবোর বক্তেউর রিমান - - - - - 

 

৩০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৮ ৩০৮ সুযবোর আবদুি েব্বার - - - - - 

 

৩০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৫৯ ৩০৯ মরহুম সুযবোর আবুি 

িাযেম 

স্ত্রী-ক্তমযেে রাক্তেয়া 

খবেম 

খেবগ্রাম আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩১০ খেতাবপ্রাপ্ত-৬০ 

 

৩১০ মরহুম সুযবোর চাঁন 

ক্তময়া 

স্ত্রী-ফােযেবী োনম গুয়াোক্তছয়া গুয়াোক্তছয়া েোক্তরয়া মুিীেজ 

৩১১ খেতাবপ্রাপ্ত-৬১ 

 

৩১১ সুযবোর এম এ মক্ততন 

খচৌধুরী 

- - - - - 

৩১২ খেতাবপ্রাপ্ত-৬২ 

 

৩১২ মরহুম সুযবোর রাক্তেব 

আিী 

স্ত্রী-ক্তমযেে ময়নু 

খবেম 

বাযে খেউিী ক্তবক্তডআর 

যুক্তধক্তষ্ঠর 

খফঞ্চুেজ ক্তেযিট 

৩১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৩ 

 

৩১৩ সুযবোর আফতাব আিী - ৪৫/১এ - পুরানা িল্টন ঢাকা 

৩১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৪ ৩১৪ অনারারী কযাযেন 

আবদুি িক্ততফ 

- ক্তেরাইি ক্তেরাইি বাযকরেজ বক্তরশাি 

৩১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৫ 

 

৩১৫ সুযবোর আবুি িাযেম - চর ফক্তকরা চািরাক্তশর িাট খকাম্পানীেজ খনায়াোিী 

৩১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৬ ৩১৬ শিীে সুযবোর খমািঃ 

আবদুি মক্তমন 

স্ত্রী-ক্তমযেে আযমনা 

োতুন 

কামরাংো কামরাংো চাঁেপুর চাঁেপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৭ ৩১৭ মরিম খমািঃ সুযবোর 

আিতাফ খিাযেন োন 

স্ত্রী ক্তমযেে েরবানু 

খবেম 

খবায়াক্তিয়া খবায়াক্তিয়া নিক্তছটি িািকাক্তছ 

৩১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৭ ৩১৮ অনারারী ক যাযেন খমািঃ 

নাক্তেম উক্তিন 

- খচৌিক্তি কািাশটিয়া কুক্তিয়ার চর ক্তকযশারেজ 

৩১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৮ ৩১৯ নািঃ সুযবোর খমািাম্মে 

খিাযেন 

- খমােড়া েঙ্গাোের আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩২০ খেতাবপ্রাপ্ত-৬৯ 

 

৩২০ মরহুম সুযবোর মঙ্গি 

ক্তময়া 

স্ত্রী োযিরা খবেম ভাটামাকা ছতুরাশরীফ আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩২১ খেতাবপ্রাপ্ত-৭০ ৩২১ অনারারী ক যাযেন 

োেী আবদুি েব্বার 

োন 

- ২৩/১৯ ব্লক এফ 

েযয়ন্ট 

খকায়াটার 

খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৩২২ খেতাবপ্রাপ্ত-৭১ ৩২২ অনারারী ক যাযেন 

কক্তবর আিযম্মে 

- খমাবাকর খোনা খোিযকর িাট ক্তমযরবরাই চট্টগ্রাম 

৩২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৭২ ৩২৩ ক্তরোিোর খমের খমািঃ 

আবদুি কুদ্দুে 

- িিণযোিা ঢাযকবরী কটন 

ক্তমি 

বির নারায়ণেজ 

৩২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৩ 

 

৩২৪ খমের ক্তেয়াে উক্তিন - চাঁেপুর কুক্তমল্লা চাঁেপুর কুক্তমল্লা 

৩২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৪ ৩২৫ অনারারী ক যাযেন খমািঃ 

খরোউি কক্তরম 

- বক্তম ে বক্তম ে টংেীিাড়া খোিািেজ 

৩২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৫ 

 

৩২৬ সুযবোর মনসুর আিী - গুনুর খকাম্পানীেজ মুরােনের কুক্তমল্লা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৬ ৩২৭ অনারারী ক যাযেন 

আবদুি েব্বার 

- ভাটিয়া ন যামতপুর কক্তরমেজ ক্তকযশারেজ 

৩২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৭ ৩২৮ সুযবোর খিাযেন আিী 

তালুকোর 

- চরের ক্তেকা োমযতি কামারেি ক্তেরােেজ 

৩২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৮ ৩২৯ নাযয়ক সুযবোর 

খমােযিি উক্তিন োন 

- - - ক্তমরপুর 

 

ঢাকা 

 

৩৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-৭৯ ৩৩০ সুযবোর মক্তনর আিযমে 

োন 

- বাো নং ৩৫১ েক্তিন মক্তনপুর 

খমাল্লািাড়া 

ক্তমরপুর ঢাকা 

৩৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-৮০ ৩৩১ সুযবোর খমের কােী 

খমািাম্মে আকমি 

আিী 

- ধাি রসুনাথেজ ধাি (কযান্ট) খকাতয়ািী রংপুর 

৩৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-৮১ ৩৩২ আনরারী কযাযেন 

আিী আকবর আকন 

- খেৌরীপুর িাইকোক্তি ভািারীয়া ক্তিযরােপুর 

৩৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৮২ 

 

৩৩৩ সুযবোর আবুি কািাম - িক্ততফপুর েক্তমোরিাট খবেমেজ খনায়াোিী 

৩৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৩ 

 

৩৩৪ সুযবোর খমের আবদুি 

িাই 

 বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি বাক্ততি 

৩৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৪ ৩৩৫ অনারারী কযাযেন 

খতাফাযয়ি আিযমে 

- বাযয়েীে 

খবাস্তামী 

খটক্তিযফান 

অক্তফে েংিগ্ন 

নাক্তেরাবাে চট্রগ্রাম 

৩৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৫ ৩৩৬ িাক্তবিোর োইফ উক্তিন - খেউিিাড়া 

 

েয়ধরোিী েফরোও ময়মনক্তেংি 

 

৩৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৬ ৩৩৭ অনারারী খিিঃ রুহুি 

আক্তমন 

- মংেিকাক্তি বকতারমুক্তি খোনাোেী খফনী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৭ 

 

৩৩৮ িাক্তবিোর আবদুি 

েফুর 

- রােিথ রােিথ কাক্তশয়ানী খোিািেজ 

৩৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৮ ৩৩৯ নাযয়ব সুযবোর আবদুে 

খোবিান 

- খরযিাক্তনয়া রামকৃষ্ণপুর বাঞ্ছারামপুর ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-৮৯ ৩৪০ অনারারী কযাযেন 

ওয়াযেে আিী 

- িক্ততফ জুযয়িাে ে 

(২য় তিা) 

বায়তুি 

খমাকারম 

বায়তুি 

খমাকারম 

ঢাকা 

৩৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-৯০ ৩৪১ িাক্তবিোর শক্তফকুি 

ইেিাম 

- - - - - 

 

৩৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-৯১ ৩৪২ শিীে িাক্তবিোর 

আবদুি িক্ততফ 

মাতা- ক্তমযেে 

খোিািী োতুন 

মযিশপুর ক্তবটঘর নবীনের ক্তব-বাড়ীয়া 

৩৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৯২ ৩৪৩ নাযয়ব সুযবোর 

খমাোযম্মি িক 

- মায়ানী আবযতাবাব 

বাোর 

ক্তমযরবরাই চট্রগ্রাম 

৩৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৩ 

 

৩৪৪ িাক্তবিোর আবু তাযির - বড়যিক্তেয়া নাউক্তববাে মতিব চাঁেপুর 

৩৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৪ ৩৪৫ িাক্তবিোর ক্তেরাজুি িক স্ত্রী- ক্তমযেে েক্তরনা 

আিার 

ক্তশলুয়া মিুর িাট খফণী খফণী 

৩৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৫ 

 

৩৪৬ সুযবোর আবদুি 

আউয়াি 

- মািারপুর েমযশরপুর কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

৩৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৬ ৩৪৭ নািঃ সুযবোর মক্তনরুি 

ইেিাম 

- ওয়াই/২০ রক্তিয়া সুিতানা 

খরাড 

খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৩৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৭ ৩৪৮ সুযবোর খমােযিি 

উক্তিন 

- ক্তনউটাউন 

ক্তবিিাড় 

খনত্রযকানা খনত্রযকানা খনত্রযকানা 

 



41 
 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৮ 

 

৩৪৯ সুযবোর আবদুি 

মাযিক 

- ১৩৯/৬, 

মাটিকাটা 

ঢাকা খেনাক্তনবাে ঢাকা খেনাক্তনবাে ঢাকা 

৩৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-৯৯ 

 

৩৫০ সুযবোর োযিব ক্তময়া - ক্তশমরাইি ক্তশমরাইি কেবা ক্তব- বাক্তড়য়া 

৩৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-১০০ ৩৫১ শিীে িাক্তবিোর নুর 

খমািাম্মে 

েনাব আবদুর 

রিমান 

বাক্তিয়াধর খেক্তিয়াি চাটক্তেি খনায়াোিী 

৩৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-১০১ ৩৫২ নািঃ সুযবোর খমািাম্মে 

মকবুি খিাযেন 

- ফযতিাবাে ফযতিাবাে খেক্তবদ্বার কুক্তমল্লা 

৩৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১০২ ৩৫৩ েম্মানীত কযাযেন 

মুক্তনর আিামে 

- নরপুর ক্তেনআক্তম সুধারামপুর খনায়াোিী 

৩৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৩ ৩৫৪ অনারারী কযাযেন 

ক্তমোনুর রিমান 

- বাউচাইি নবীনের 

 

োতমুরা 

 

ক্তব-বাক্তড়য়া 

 

৩৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৪ 

 

৩৫৫ সুযবোর খমািঃ খোমা 

ক্তময়া 

- টাঘাটা রামেজ রামেজ িিীপুর 

৩৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৫ ৩৫৬ অনারারী কযাযেন খমািঃ 

ক্তবিাি উক্তিন 

- খোিািপুর খোিািপুর 

বাোর 

োমািপুর োমািপুর 

৩৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৬ 

 

৩৫৭ নাযয়ক োইদুি আিম - খডিাবর োভার 

খেনাক্তনবাে 

োভার ঢাকা 

৩৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৭ 

 

৩৫৮ সুযবোর আবদুি ওিাব - িক্ততফ জুযয়িাে ে 

(৩য় তিা) 

বায়তুি 

খমাকারম 

বায়তুি 

খমাকারম 

ঢাকা 

৩৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৮ 

 

৩৫৯ নাযয়ক শক্তিেউল্লাি - ফক্তরোবাে ফক্তরোবাে বাঞ্চারামপুর ক্তব-বাড়ীয়া 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-১০৯ ৩৬০ িাক্তবিোর আবদুি 

বাযতন োেন 

- আড়াি ক্তমঞা 

বাড়ী 

আড়াি বাোর কািাক্তেয়া োেীপুর 

 

৩৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-১১০ 

 

৩৬১ শিীে নাযয়ক ক্তেরাজুি 

িক 

- ওয়াক্তিেপুর কমিেি ক্তমযররবরাই চট্টগ্রাম 

৩৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-১১১ 

 

৩৬২ শিীে নাযয়ক আবদুি 

নূর 

- বািাদুরপুর জুক্তনোঁও সুনামেজ সুনামেজ 

৩৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১১২ ৩৬৩ মরহুম নাযয়ব সুযবোর 

খমািঃ নাক্তের উক্তিন 

স্ত্রী-ক্তমযেে বুিবুি 

খবেম 

আক্তিবাড়ী মামুেনের নােরপুর টাংোইি 

৩৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৩ ৩৬৪ শিীে নাযয়ক ক্তেকািার 

আিযমে 

- পূব েঅিকা িরশুরামপুর িরশুরামপুর খফণী 

৩৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৪ 

 

৩৬৫ নাযয়ক খোিাম 

খমাস্তফা 

- িনকী খমঘুিা খোিার ঢাকা 

৩৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৫ 

 

৩৬৬ িাক্তবিোর আবুি 

কািাম 

- কিাঘরবর খবাড েবাোর েয়যেবপুর োেীপুর 

৩৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৬ 

 

৩৬৭ মরহুম িাক্তবিোর আবুর 

বাশার 

- চন্দ্রক্তেঘক্তিয়া 

(চরউত্তরিাড়া) 

চন্দ্রক্তেঘক্তিয়া খোিািেজ খোিািেজ 

৩৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৭ ৩৬৮ শিীে ল্াি নাযয়ক 

তাজুি ইেিাম 

েনাব খমািঃ 

নাক্তেরুজ্জামান 

পুরান রামনের রামেড় রামেজ িিীপুর 

৩৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৮ ৩৬৯ মরহুম নাযয়ব সুযবোর 

আবদুর রাজ্জাক 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

খরাযকয়া খবেম 

ছয়ানী টেবা ছয়ানী টেবা চাটক্তেি খনায়াোিী 

৩৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-১১৯ 

 

৩৭০ িাক্তবিোর আক্তমনুি 

ইেিাম 

- কাক্তিোপুর রিমতপুর 

বাোর 

ময়মনক্তেংি ময়মনক্তেংি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-১২০ ৩৭১ ল্াি নাযয়ক আিীমুি 

ইেিাম 

- রতনপুর ক্তমশ্রীিাড়া খেৌরনেী বক্তরশাি 

৩৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-১২১ ৩৭২ ল্াি নাযয়ক মক্ততয়ুর 

রিমান 

- ৫০/ এফ ইনার 

োকুেিার খরাড 

নয়ািল্টন মক্ততক্তিি ঢাকা 

৩৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১২২ ৩৭৩ শিীে ল্াি নাযয়ক 

শািাবুক্তিন 

- উত্তর আনিপুর ক্তিরবক্স 

মুক্তনঘরিাট 

ছােিনাইয়া খফণী 

৩৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৩ ৩৭৪ শিীে ল্াি নাযয়ক 

শাি োিাি আযিমে 

- িক্তরণফাটা োেীরিাট খেনবাে খনায়াোিী 

৩৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৪ 

 

৩৭৫ নাযয়ক আিী আিযমে 

োন 

- বারইোিী খমাযড়িেজ খমাড়িেজ বাযেরিাট 

৩৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৫ 

 

৩৭৬ েফাোর আবদুি মাোন - ঠাকুর মক্তল্লক ঠাকুর মক্তল্লক বাবুেজ বক্তরশাি 

৩৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৭ 

 

৩৭৭ িাক্তবিোর খমািঃ ইক্তিে - মাইে ধক্তিয়া বাবুেজ বাবুেজ বক্তরশাি 

৩৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৮ ৩৭৮ ক্তেিািী আবদুি মাোন - - - - - 

 

৩৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১২৯ ৩৭৯ অনারারী কযাযেন 

বক্তশর আিযমে 

- উত্তর োন 

মাষ্টার বাড়ী 

আফতাব উিীন 

েরকারী খকক্তে 

এি িাই স্কুি এর 

ক্তিছযন 

উত্তরা ঢাকা 

৩৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩০ ৩৮০ নাযয়ব সুযবোর িাযেম - ঘিাপুর (বীর 

প্রতীক ক্তভিা) 

ফতুল্লা - নারায়নেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩১ 

 

৩৮১ ক্তেিািী আবদুি বাযতন - ক্তঘটিিনপুর রাধানের বেরেজ রংপুর 

৩৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩২ ৩৮২ নাযয়ক আবদুি োযিক - পূব ে বাটাবাক্তড়য়া 

(নতুন বাড়ী ) 

ইবকিনের 

 

িাকোম 

 

কুক্তমল্লা 

৩৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৩ 

 

৩৮৩ ক্তেিািী আবদুি মক্তেে - োযোট িাড়া রংপুর আিমনের রংপুর 

৩৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৪ ৩৮৪ ক্তেিািী খমািঃ আক্তমন 

উল্লাি 

- বাযমবর 

 

চািরাক্তশর িাট 

 

েের খনায়াোিী 

৩৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৫ 

 

৩৮৫ ল্াি নাযয়ক খোিাম 

খমাস্তফা 

- বামিাচরা নাক্তিয়ািাড়া খবেমেজ খনায়াোিী 

৩৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৬ ৩৮৬ অনারারী কযাযেন 

খমািাম্মে ক্তেক্তিক 

- চর খনায়াবাে খভািা খভািা খভািা 

৩৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৭ ৩৮৭ ক্তেিািী এ টি এম 

ফক্তেউি আিম 

- - - - - 

 

৩৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৮ ৩৮৮ শিীে ক্তেিািী খমািাম্মে 

ইেমাইি 

- - - - - 

 

৩৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৩৯ ৩৮৯ িাক্তবিোর েক্তিলুর 

রিমান োন 

- ছাতািাই খনত্রযকানা খনত্রযকানা খনত্রযকানা 

৩৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪০ ৩৯০ শিীে ক্তেিািী খমািাম্মে 

খমাস্তফা 

েনাব িােী বেলুর 

রিমান 

বাঘিপুর বাক্ততশা খচৌিগ্রাম কুক্তমল্লা 

৩৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪১ ৩৯১ শিীে ক্তেিািী আবদুি 

ওয়াক্তিে 

স্ত্রী-িাইক্তি খবেম খতিজুরী খতিজুরী খবায়ািমারী ফক্তরেপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৩৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪২ ৩৯২ শিীে ক্তেিািী ফারুক 

আিযমে িাযটায়ারী 

স্ত্রী-োিানারা খবেম হুেিী ক্তেংযির োঁও ফক্তরেেজ চাঁেপুর 

৩৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৩ 

 

৩৯৩ শিীে ক্তেিািী এনামুি 

িক 

- বাঘারবাড়ী চর কুক্তিয়া খমাল্লাির বাযেরিাট 

৩৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৪ ৩৯৪ অনারারী ক যাযেন খমািঃ 

এোজুি িক োন 

- ক্তড এে ক্তে এে 

ক্তে 

ক্তমরপুর খেনাক্তনবাে ক্তমরপুর 

৩৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৫ ৩৯৫ ক্তেিািী আোে ক্তময়া - - - - - 

 

৩৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৬ ৩৯৬ নািঃ সুযবোর খেযিায়ার 

খিাযেন 

েনাব মমতাে 

আিী ক্তময়া 

ক্তনিাভাে েংোোের আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৩৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৭ ৩৯৭ শিীে ক্তেিািী আবদুি 

কাযের 

েনাব মমতাে 

আিী ক্তময়া 

িক্ততফ ক্তেকোর ক্তেওরা খচৌিগ্রাম কুক্তমল্লা 

৩৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৮ ৩৯৮ শিীে ক্তেিািী আবদুি 

বাযেত 

েনাব সুিতান 

আিযমে 

ধম েপুর খফণী খফণী খফণী 

৩৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৪৯ ৩৯৯ শিীে ক্তেিািী কােী 

খমারযশদুি আিম 

- ক্তনিোে েংোোের আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৪০০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫০ 

 

৪০০ নাযয়ক আবদুি কুদ্দুে - গুগুড েরা চুনারুঘাট চুনারুঘাট িক্তবেজ 

৪০১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫১ 

 

৪০১ নাযয়ক আবু মুেক্তিম - োযড়রা েংোরযকাট মুরােনের কুক্তমল্লা 

৪০২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫২ ৪০২ ক্তেিািী রক্তফকুি 

ইেিাম 

- োক্তেটুিা 

(োইিাড়া) 

বড় মেক্তেযের 

িক্তিযম 

ক্তেযিট ক্তেযিট 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

খেনাবাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৩ 

 

৪০৩ শিীে ক্তেিািী বেলু 

ক্তময়া 

- বানাযশায়া বানাযশায়া খকাতয়ািী কুক্তমল্লা 

৪০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৪ ৪০৪ ক্তেিািী কামাি উক্তিন - - - - - 

 

৪০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৫ ৪০৫ শিীে ক্তেিািী আক্তমর 

খিাযেন 

মাতা- ক্তমযেে 

খুরক্তশো খবেম 

কাক্তিো প্রোে কাক্তিো প্রোে বভরব ক্তকযশারেজ 

৪০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৬ ৪০৬ শিীে ক্তেিািী খমািাম্মে 

ইেিাক 

েনাব বেয়ে 

আিযম্মে 

োবতিা িরশুরাম ফুিোেী খফণী 

৪০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৭ ৪০৭ শিীে ক্তেিািী বােশা 

ক্তময়া 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

োিানারা খবেম 

আল্লােপুর খচৌিল্লী িক্ষ্মীপুর িক্ষ্মীপুর 

৪০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৮ ৪০৮ শিীে ক্তেিািী িারুন-

অর-রশীে 

- োওটিয়া োেীরচর বাক্তেতপুর ক্তকযশারেজ 

৪০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৫৯ ৪০৯ অনারারী কযাযেন 

আক্তেজুি িক 

মৃত ছক্তে উক্তিন 

আিযমে 

কৃষ্ণক্তমশন খরাড িািমক্তনরিাট িািমক্তনরিাট িািমক্তনরিাট 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

মুোক্তিে (ক্তনয়ক্তমত খেনাবাক্তিনীর োযথ যুযদ্ধ অংশগ্রিণকারী) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪১০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬০ ৪১০ মরহুম মুোক্তিে 

খমাশারফ খিাযেন 

স্ত্রী- ক্তমযেে োযিো 

োতুন 

১২৮/৪ 

সুিতানেজ 

রাযয়র বাোর ঢাকা ঢাকা 

৪১১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬১ ৪১১ মুোক্তিে েনাব জুিফু 

ক্তময়া 

- - - - - 

 

৪১২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬২ ৪১২ শিীে মুোক্তিে আবদুি 

কুদ্দুে োেী 

- - - - - 

 

৪১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৩ ৪১৩ শিীে মুোক্তিে 

ওয়ািীউি খিাযেন 

স্ত্রী- ক্তমযেে েযবো 

োতুন 

খমানাোিী োক্তরয়াপুর খমযিরপুর খমযিরপুর 

৪১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৪ ৪১৪ শিীে মুোক্তিে ক্তেরাজুি 

ইেিাম 

- - - - - 

 

৪১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৫ ৪১৫ মরহুম মুোক্তিে আিী 

আকবর 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

খরাযকয়া খবেম 

েক্তিণ 

কািগুনকরা 

খচৌিগ্রাম খচৌিগ্রাম কুক্তমল্লা 

৪১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৬ ৪১৬ মুোক্তিে েনাব বাচ্চু 

ক্তময়া 

- - - - - 

 

৪১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৭ ৪১৭ শিীে মুোক্তিে আবদুি 

োিাম 

- ধুিাইি েয়ারামপুর িািপুর নাযটার 

 

  



48 
 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৮ 

 

৪১৮ এ ক্তড খমািঃ ওেমান 

েক্তন 

- ৬/১৭, ব্ল- ক্তে তােমিি খরাড খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৪১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৬৯ ৪১৯ মরহুম সুযবোর খমের 

মুোফফর আিযমে 

- খোনাপুর ফক্তকরিাট খফণী খফণী 

৪২০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭০ ৪২০ সুযবোর খমাের 

খতাবারক উল্লাি 

- খশেক্তে 

পূব োিাড়া 

মৃধাবাড়ী খডমরা ঢাকা 

৪২১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭১ ৪২১ সুযবোর খমের আবদুি 

েক্তিি 

- চানমারী খরাড শীি ইয়াড ে খুিনা খুিনা 

৪২২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭২ 

 

৪২২ ক্তড ক্তড োয়রুি বাশার 

োন 

- ৪৩/৫- এ - ক্তিোতিা ঢাকা 

৪২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৩ ৪২৩ সুযবোর িাোন উক্তিন 

আিযমে 

- েয়িাড়া খোিার ঢাকা ঢাকা 

৪২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৪ 

 

৪২৪ সুযবোর খোিাম 

খমাস্তফা 

- েয়িাড়া খোিার ঢাকা ঢাকা 

৪২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৫ 

 

৪২৫ সুযবোর আিযমে 

খিাযেন 

- ক্তনক্তিিপুর ঠাকুরোঁও ঠাকুরোঁও ঠাকুরোঁও 

৪২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৬ 

 

৪২৬ সুযবোর আিিাে 

আবদুি মাযিক 

- নাের কখুরোিী খবায়ািোিী চট্রগ্রাম 

৪২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৭ ৪২৭ মরহুম সুযবোর খোিাম 

খিাযেন 

- টুিাটুক্তি ক্তবেয়পুর কুক্তমল্লা কুক্তমল্লা 

৪২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৮ ৪২৮ মরহুম সুযবোর 

মােিারুি িক 

স্ত্রী- ক্তমযেে সুক্তফয়া 

খবেম 

মাক্তিেজ মাক্তিেজ রংপুর রংপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৭৯ ৪২৯ সুযবোর খোরযশে 

আিম 

- ফুিবাড়ী খেট 

(জুেীপুি) 

পুরাতন 

ইক্তজক্তনয়াক্তরং 

কযিে খরাড 

োনোিান আিী খুিনা 

৪৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮০ 

 

৪৩০ সুযবোর খমািঃ আবদুি 

েক্তন 

- ক্তমেো নের মযিষেজ খবেমেজ খনায়াোিী 

৪৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮১ ৪৩১ নািঃ সুযবোর এে এ 

ক্তেক্তিকী 

- ৪৭৮ (ক্ততন 

তিা) 

িক্তিম 

নাোিিাড়া 

খতেোঁও ঢাকা 

৪৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮২ ৪৩২ নািঃ সুযবোর আিোন 

উল্লাি 

- - - - - 

 

৪৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৩ ৪৩৩ মরহুম িাক্তবিোর খশে 

খোিায়মান 

- বাড়ী নং-১৪ খরাড নং -১২৫ গুিশান ঢাকা 

৪৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৪ ৪৩৪ সুযবোর খমের 

আযয়েউক্তিন আিযমে 

- কৃষ্ণকাঠি বাযকরেজ বক্তরশাি বক্তরশাি 

৪৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৫ ৪৩৫ নাযয়ব সুযবোর আবদুর 

রউফ মজুমোর 

- েংেিঘানা শািোর িরশুরাম খফণী 

৪৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৬ ৪৩৬ নাযয়ব সুযবোর 

খমািাম্মে িক্তন ক্তময়া 

খেওয়ান 

- খেবীপুর খেবীপুর রায়পুর িিীপুর 

৪৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৭ ৪৩৭ নাযয়ব সুযবোর আবদুি 

মাযিক খচৌধুরী 

- ২নং 

কাক্তিমাবাে 

খমৌিভীবাোর খমৌিভীবাোর খমৌিভীবাোর 

৪৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৮ ৪৩৮ নাযয়ব সুযবোর নূরুি 

হুো 

- েক্তিন 

খরামািয়াছড়া 

কক্সবাোর কক্সবাোর কক্সবাোর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৮৯ ৪৩৯ নাযয়ব সুযবোর মকবুি 

আিী 

- কাটিমামুন 

টিিা/যক এম 

(োক্ততর 

মািাম্মে) টিিা 

 

খফঞ্চুেজ ক্তেযিট 

৪৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯০ 

 

৪৪০ সুযবোর মমতাে ক্তময়া - মুিীিাড়া রংপুর রংপুর রংপুর 

৪৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯১ 

 

৪৪১ িাক্তবিোর মালু ক্তময়া - উত্তর শাক্তিপুর খবিিক্তড় মাটিরাংো োেড়াছক্তড় 

৪৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯২ 

 

৪৪২ িাক্তবিোর আবু তাযির - িীর কাক্তশমপুর িীর কাক্তশমপুর মুরােনের কুক্তমল্লা 

৪৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৩ 

 

৪৪৩ িাক্তবিোর খমািাম্মে 

ইব্রাক্তিম 

- িাপুয়া সুনাইমুক্তড় খবেমেজ খনায়াোিী 

৪৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৪ ৪৪৪ মরহুম িাক্তবিোর 

খমাবারক খিাযেন 

মৃত খিাযেন আিী েক্তিণ 

ক্তমেোনের 

িােনাবাে 

বাোর 

রায়পুর নরক্তেংেী 

৪৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৫ 

 

৪৪৫ িাক্তবিোর আবদুি 

িাক্তিম 

- োক্তিশিাড়া োক্তিশিাড়া চাটক্তেি খনায়াোিী 

৪৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৬ ৪৪৬ িাক্তবিোর বেয়ে োন - ব্লক নং-৭ বাড়ী নং-১৩/১৪ 

এফ 

ক্তেনােপুর ক্তেনােপুর 

৪৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৭ ৪৪৭ িাক্তবিোর আবদুর 

রউফ শরীফ 

- তারাইি 

 

তারাইি কাক্তশয়ানী খোিািেজ 

৪৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৮ 

 

৪৪৮ িাক্তবিোর আবুি 

িাযেম 

- বাক্তিয়া বাক্তিয়অ সুধারাম খনায়াোিী 



51 
 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-১৯৯ 

 

৪৪৯ িাক্তবিোর আবদুি 

িাক্তমে 

- কাবাই চুনাোিী বাযকরেজ বক্তরশাি 

৪৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-২০০ ৪৫০ িাক্তবিোর আবদুি 

আওয়াি 

- - - - - 

 

৪৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-২০১ 

 

৪৫১ িাক্তবিোর আক্তেজুর 

রিমান 

- সুকটাইি সুকটাইি খোিািেজ খোিািেজ 

৪৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-২০২ 

 

৪৫২ িাক্তবিোর ফেলুি িক - োক্তেশ্যাম েংোেি েক্তকেজ ক্তেযিট 

৪৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৩ 

 

৪৫৩ িাক্তবিোর ওয়াক্তে 

উল্লাি 

- বেড়া বেড়া খবেমেজ খনায়াোিী 

৪৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৪ ৪৫৪ িাক্তবিোর লুিঃফর 

রিমান 

- ১৮৮ িােী 

ইেমাইি খরাড 

বানরোতী - খুিনা 

৪৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৫ 

 

৪৫৫ িাক্তবিোর আবদুর 

রিমান 

- কক্তরয়া কক্তরয়া েয়পুরিাট েয়পুরিাট 

৪৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৬ ৪৫৬ সুযবোর েক্তিলুর 

রিমান 

- ৪৮/১ ভােিপুর 

খিন 

 

(যকািানীর বাড়ী 

৫ম তিা) 

িাোরী বাে 

(যকািানীর বাড়ী 

৫ম তিা) 

ঢাকা 

৪৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৭ ৪৫৭ মরহুম িাক্তবিোর 

আোে আিী 

স্ত্রী-ক্তমযেে িাক্তেনা 

খবেম 

খোযষর চর খোিািেজ খোিািেজ খোিািেজ 

৪৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৮ 

 

৪৫৮ িাক্তবিোর আবদুর 

রশীে 

- তির চতুরা শরীফ আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২০৯ ৪৫৯ ক্তে এম আবুি খিাযেন মৃত খমািঃ ইোিাক 

োেী 

বাোবাক্তড় চরকুক্তিয়া বাোর খমাল্লািাট বাযেরিাট 

৪৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-২১০ ৪৬০ শিীে িাক্তবিোর 

আবদুি োফফার 

স্ত্রী-সুক্তফয়া খবেম ছায়ানীটবকা চাটক্তেি চাটক্তেি খনায়াোিী 

৪৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-২১১ ৪৬১ িাক্তবিোর কাযেম 

আিী িাওিাোর 

- - - - - 

৪৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-২১২ ৪৬২ মরহুম নাযয়ক 

খমািাম্মে ইয়াকুব আিী 

স্ত্রী ক্তমযেে 

খরৌশনারা খবেম 

োযড়বা োযড়বা কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

৪৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৩ 

 

৪৬৩ নাযয়ক োইদুি িক - ঘাটিয়ারা ঘাটিয়ারা ক্তব- বাড়ীয়া ক্তব-বাড়ীয়া 

৪৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৪ ৪৬৪ শিীে নাযয়ক খমািাম্মে 

খিাকমান 

- ওয়াক্তমকপুর ওয়াক্তমকপুর খবেমেজ খনায়াোিী 

৪৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৫ 

 

৪৬৫ নাযয়ক আবদুি মাোন 

োন 

- - - - - 

৪৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৬ 

 

৪৬৬ নাযয়ক আবদুি 

ওয়াক্তিে 

- বড়াইকাক্তি ক্তেযিট ক্তেযিট ক্তেযিট 

৪৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৭ ৪৬৭ িাক্তবিোর শক্তফক 

উক্তিন আিযমে 

- বরনী বরনী বড়যিো ক্তেযিট 

৪৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৮ 

 

৪৬৮ নেরুি ইেিাম ক্তবক্তি মৃত মুক্তি ওয়াক্তি 

ক্তময়া 

বাংেবা বাংেবা নবীনের ব্রাহ্মণবাক্তড়ি ়িা 

৪৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২১৯ 

 

৪৬৯ খমািঃ আতািার োন 

ক্তবক্তি 

মৃত আোিত োন বাড়াই ক্তভকরা বারাক্তির চর মাক্তনকেজ েের মাক্তনকেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-২২০ 

 

৪৭০ নাযয়ক আিমদুর 

রিমান 

মৃত আবদুি আিী কাযেরোিী খবায়ািোিী কাযেরোিী চট্টগ্রাম 

৪৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-২২১ ৪৭১ আবদুি মাযিক 

(বীরপ্রতীক) 

মৃত মাক্তের আিী বাো নং ৩৫/৩ 

উেয়ন, 

খচৌক্তেযেেী 

িক্তিম 

ক্তেযিট েের 

 

ক্তেযিট ক্তেযিট 

৪৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-২২২ 

 

৪৭২ নাযয়ক োক্তকর খিাযেন - চরকেমা চরকেমা মুিােী বক্তরশাি 

৪৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৩ ৪৭৩ খমািঃ খমািার আিী 

খশে বীর প্রতীক 

যুদ্ধািত 

খমািঃ ইোিার 

উক্তিন খশে 

খঘাযষরচর উত্তর 

িাড়া 

খোিািেজ েের খোিািেজ খোিািেজ 

৪৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৪ 

 

৪৭৪ শিীে নাযয়ক রাক্তেত 

আিী 

স্ত্রী- ক্তমযেে 

তাওরান খনছা 

খমাঘিপুর খফঞ্জুেজ খফঞ্জুেজ ক্তেযিট 

৪৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৫ 

 

৪৭৫ নাযয়ক আবদুি 

ওয়াযেে 

- ক্তবষ্ণটিয়া িািকাঠি োিটিয়া িািকাঠি 

৪৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৬ ৪৭৬ িাক্তববুর রিমান(বীর 

প্রতীক) 

মৃত আবুি িাযেম 

িাওিাোর 

নুরোিান 

মক্তজি 

৭৪০/৭৪১, 

নাক্তের উক্তিন 

খরাড, োন 

োযিব খিন 

ধক্তনয়া কেমতিী ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৭ 

 

৪৭৭ নাযয়ক খতাফাযয়ি 

আিযমে 

- পূব ে ক্তেউরয়া পূব ে ক্তেউরয়া ছােিনাইয়া খফণী 

৪৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৮ 

 

৪৭৮ নাযয়ক দুদু ক্তময়া - খোবািার ক্তেি িটিয়া িটিয়া চট্টগ্রাম 

৪৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২২৯ ৪৭৯ সুযবোর খমািাম্মে 

আিী আকবর ক্তমক্তে 

- িক্তিম েবেী োযিব বাোর চাঁেপুর চাঁেপুর 

৪৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩০ ৪৮০ বড়বাড়ী - খেওযডাবা 

(িাইক িাড়া) 

বড়বাড়ী খকাতয়ািী রংপুর 

৪৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩১ 

 

৪৮১ সুযবোর খমের আিঃ 

িক 

- খিাযেনপুর খচৌমুিনী বাোর খচৌিগ্রাম কুক্তমল্লা 

৪৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩২ 

 

৪৮২ নাযয়ক সুযবোর 

েক্তফকুর রিমান 

- খোতরক্তিম িাক্তশমপুর েের  যশার 

৪৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৩ 

 

৪৮৩ নাযয়ক খেযিায়ার 

খিাযেন 

- কােিকাঠি কােিকাঠি বাযকরেজ বক্তরশাি 

৪৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৪ 

 

৪৮৪ নাযয়ক খেযিায়ার 

খিাযেন 

- হুেিী ক্তেংযিরোঁও ফক্তরেেজ চাঁেপুর 

৪৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৫ 

 

৪৮৫ নাযয়ক মক্তফজুর 

রিমান 

- খনায়াকািা রাোপুর খফণী খফণী 

৪৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৬ 

 

৪৮৬ মরহুম নাযয়ক নান্নু 

ক্তময়া 

- োক্তড়িত্তন খোিািেজ খোিািেজ ক্তেযিট 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৭ ৪৮৭ খমািঃ খমাস্তফা কামার 

ক্তশকারী, ক্তবক্তি 

মৃত খমৌিভী কক্তফি 

উক্তিন ক্তশকারী 

চাকুিী খবতাো ফক্তকরিাট বাযেরিাট 

৪৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৮ ৪৮৮ মরহুম নাযয়ক োো 

আবদুি ওয়াযিে 

স্ত্রী-ক্তমযেে বানু 

খবেম 

মংেিেী কাকরোি বাযকরেজ বক্তরশাি 

৪৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৩৯ 

 

৪৮৯ খমািঃ খফারকান উক্তিন, 

ক্তবক্তি 

আিঃ ছাত্তার ক্তময়া রামনের শ্রীমঙ্গি শ্রীমঙ্গি খমৌিভীবাোর 

৪৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪০ 

 

৪৯০ নাযয়ক আবদুি েব্বার - কামরােী কামরােী চাঁেপুর চাঁেপুর 

৪৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪১ ৪৯১ শিীে ল্ািঃ নাযয়ক 

ক্তেরাজুি ইেিাম 

মাতা-ক্তমযেে 

আক্তফয়া োতুন 

োোননা োোননা ক্তিনাইোি ক্তিনাইোি 

৪৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪২ 

 

৪৯২ নাযয়ক খমািঃ রক্তব উল্লাি - বড়েক্তেয়া বড়েক্তেয়া বুক্তড়চং কুক্তমল্লা 

৪৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৩ ৪৯৩ সুযবোর তাজুি ইেিাম - ১ ই খবংেি - - - 

 

৪৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৪ ৪৯৪ ল্ািঃ নাযয়ক ইউসুফ 

আিী 

- ল্ািঃ নাযয়ক 

ইউসুফ আিী 

- - - 

 

৪৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৫ ৪৯৫ শিীে ি যাি নাযয়ক 

আবদুর রিমান 

- টানিাড়া আেমপুর আোউড়া ক্তব-বাড়ীয়া 

৪৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৬ ৪৯৬ ি যািিঃ নাযয়ব আবদুি 

িাই 

-  - - - 

 

 

৪৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৭ ৪৯৭ ক্তেিািী খমািাম্মে 

মািন োন 

- - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৪৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৮ ৪৯৮ ক্তেিািী খমািঃ 

শািোিান 

- - - - - 

 

 

৪৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৪৯ 

 

৪৯৯ শিীে ক্তেিািী শামছুি 

িক 

মাতা- ক্তমযেে চি র 

বানু 

িাতরাড়ী চার োছা কেবা ক্তব-বাড়ীয়া 

৫০০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫০ ৫০০ শিীে ক্তেিািী রক্তবউি 

িক 

স্ত্রী- ক্তমযেে খমযির 

আফযরাে খবেম 

উত্তর আনি 

পুর 

মুিীর িাট ছােি নাইয়াা্ খফণী 

৫০১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫১ 

 

৫০১ শিীে ক্তেিািী খমাইম্মে 

শরীফ 

- কামরাংেীর চর রসুি পুর ঢাকা ঢাকা 

৫০২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫২ ৫০২ শিীে ক্তেিািী গুি 

খমাহ্ম্ম্মে ভুইয়া 

েনাব আবদুে 

খোবিান 

আকাক্তনয়া 

 

োযিো পুর কচুয়া চাঁেপুর 

৫০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৩ ৫০৩ শিীে ক্তেিািী গুি 

খমািাম্মে ভইয়া 

- ক্তেক্তনয়র 

কামািার 

খমক্তডক যাি 

খেন্টার 

ক্তেয়া োরকার 

োনা 

আশুেজ 

৫০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৪ 

 

৫০৪ খমািঃ আব্দুি মাোন খমািঃ শক্তফ উল্লাি খেঁতুক্তিয়া খেঁতুক্তিয়া খেঁতুক্তিয়া িঞ্চেড়ি 

৫০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৫ 

 

৫০৫ ক্তেিািী ইক্তিয়াসুর 

রিমান 

- - - - - 

৫০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৬ ৫০৬ ক্তেিািী আবদুি েক্তিি - িাল্লা 

 

িাল্লা ক্তিকর োছা  যশার 

৫০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৭ ৫০৭ ক্তেিািী োক্তেদুর 

রিমান 

- - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৮ ৫০৮ শিীে ক্তেিািী ফারুক 

িস্কর 

মাতা- ক্তমযেে 

ক্তফযরাো আকতার 

আড়াি 

 

আড়াি বাোর কািাক্তশয়া 

 

োেীপুর 

৫০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৫৯ ৫০৯ শিীে ক্তেিািী আবদুি 

মাযিক 

- িাট পুকুক্তরয়া বারুি খচৌধুি 

বাড়ী 

বরুরা কুক্তমল্লা 

 

৫১০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬০ ৫১০ মরহুম ক্তেিািী 

োিাংেীর খিাযেন 

- ক্তেনার চরকাউক্তয়া  

(োন পুর) 

খকাতয়ািী বক্তরশাি 

৫১১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬১ 

 

৫১১ ক্তেিািী বাচ্চু ক্তময়া - চরগুয়াোক্তছয়া চরগুয়াোক্তছয়া েোক্তরয়া মুিীেজ 

৫১২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬২ 

 

৫১২ ক্তেিািী ওিাব - - - - - 

 

৫১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৩ 

 

৫১৩ শিীে আবুি িাযেম মাতা-যমাছািঃ 

ফাযতমা খবেম 

খিািােড়া 

খিািােড়া চন্দ্রা ফক্তরেেজ চাঁেপুর 

৫১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৪ ৫১৪ ক্তেিািী আিী আকবর - - - - - 

 

৫১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৫ 

 

৫১৫ ল্ািঃ নাযয়ক আবু 

োযিক 

- ঢান ে মািাইি েংোোের আোউড়া ক্তব-বাড়ীয়া 

৫১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৬ 

 

৫১৬ ক্তেিািী ি রত আিী - বাউক্তেয়া পুরান বাউক্তেয়া েোক্তরয়া মুিীেজ 

৫১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৭ 

 

৫১৭ ক্তেিািী আশরাফ আিী 

োন 

- আকুয়া খচৌরঙ্গীর খমাড় েের ময়মনক্তেংি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৮ 

 

৫১৮ মরহুম ক্তেিািী তক্তরকুি 

ইেিাম 

- - - - - 

 

৫১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৬৯ 

 

৫১৯ মরহুম ক্তেিািী েক্তফ 

উক্তিন 

- - - - - 

৫২০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭০ 

 

৫২০ েিকার োইদুর 

রিমান  

(বীর প্রতীক) 

মৃত েিকার 

আবদুি মক্তেে 

খঘাষক্তবিা খঘাষক্তবিা আিমডাংো চুয়াডাংো 

৫২১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭১ 

 

৫২১ এম এফ েনাব ইক্তিে - - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবক্তডআর বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫২২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭২ 

 

৫২২ আিঃ োিঃ এম এন 

ইেিাম 

বা খনৌ ো ক্তততুমীর শির োক্তিশপুর - খুিনা 

৫২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৩ 

 

৫২৩ খিিঃ রিমত উল্লাি - োেী ক্তফে 

কািচার ক্তিিঃ 

খশেিাড়া খশেিাড়া খুিনা 

৫২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৪ 

 

৫২৪ এ ক্তব খমািঃ আবদুি 

িাক্তকম 

- মাক্তনকেজ চান্দ্রাবাোর ফক্তরেেজ চাঁেপুর 

৫২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৫ ৫২৫ মরহুম খিিঃ আিঃ 

আউয়াি েরকার 

স্ত্রী - ক্তমযেে 

িাক্তিমা োতুন 

ক্তেক্তিকা 

৩৩/১২ িল্লবী ক্তমরপুর ক্তমরপুর ঢাকা 

৫২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৬ ৫২৬ খিিঃ খমাফাজ্ি খিাযেন - ৪৬৮/৩ 

মাক্তনকেী 

বাোর 

 

ঢাকা 

খেনাক্তনবাে 

- ঢাকা 

৫২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৭ 

 

৫২৭ এি/টিও এ এে ভইয়া - চাক্তরয়ানা িাড়া - নািাইি ময়মনক্তেংি 

৫২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৮ 

 

৫২৮ এম ই-১ আিোন উল্লাি - আিযমেপুর আিযমেপুর খোনাোেী খফণী 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবমান বাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৭৯ ৫২৯ এয়ার ভাইে মাশ োি 

েের উক্তিন 

- বাড়ী নং-

৪৩/এন নীচ 

তিা 

ইক্তিরা খরাড িক্তিম রাো 

বাোর 

ঢাকা 

৫৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮০ ৫৩০ উইং কমািার এম 

িাক্তমদুল্লাি োন 

- ১৫/১ 

খেনাক্তনবাে` 

বাোর এিাকা ঢাকা 

খেনাক্তনবাে 

ঢাকা 

৫৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮১ 

 

৫৩১ োযেেট শিীদুল্লাি - বােি খকাট বােি খকাট চাটক্তেি খনায়াোিী 

৫৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮২ ৫৩২ কযি োরাি এে এম 

নুরুি িক 

- িক্তিম 

োরুক্তিয়া 

মুকতারপুর 

ক্তিিংো কক্সবাোর কক্সবাোর 

৫৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৩ 

 

৫৩৩ এি এক্তে রুস্তম আিী - খঘারামার কুক্তমল্লা েীতাকুি চট্রগ্রাম 

৫৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৪ ৫৩৪ োযেেট বেয়ে রক্তফকুি 

ইেিাম 

- ৫৮/৩৪-ক্তব উত্তর মুেোিাড়া েবুোবাে ঢাকা 

৫৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৫ ৫৩৫ কযি োর যাি কােী 

েয়নাি আযবেীন 

- ৩২ নং ক্তড ও 

এইচ এে 

- বনানী ঢাকা 

৫৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৬ ৫৩৬ কযি োর যাি আিী 

আশরাফ 

- িাউে নং-১, 

খরাড-৭ 

খনাবক্তড িাউক্তেং 

খোোইটি 

খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৫৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৭ 

 

৫৩৭ কযি োর যাি নেরুি 

ইেিাম 

- ৩৮/ক্তে ৩য় 

তিা 

ক্তমরপুর খরাড ধানমক্তি ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

ক্তবমান বাক্তিনী বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৮ ৫৩৮ কযি োর যাি এে খক 

আক্তেজুর রিমান 

- রাযয়র মিি 

বাোর 

ক্তেক্তিও-৯০০০ বয়রা খুিনা 

৫৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৮৯ ৫৩৯ মাষ্টার ওয়াযরন্ট 

অক্তফোর খরেওয়ান 

- ১২১২/২  

(চার তিা ) 

পূব ে মক্তনপুর 

কােীিাড়া 

ক্তমরপুর ঢাকা 

৫৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯০ ৫৪০ এি এ ক্তে 

খিিালুজ্জামান 

বাো নং-৬২২, 

খরামান টাওয়ার 

নং-১ খরাড নং-৪ র 

বায়তুি আমান 

িাউেং 

খোোইটি 

আোবর শ যামিী আোবর শ যামিী ঢাকা 

৫৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯১ 

 

৫৪১ কযি োর যাি রতন শরীফ 

পুক্তিশ 

- রাকাক্তেয়া রাকাক্তেয়া বাবুেজ বক্তরশাি 

 

পুক্তিশ বীর প্রতীক 

৫৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯২ ৫৪২ কনযষ্টবি খমািাম্মে 

খোিায়মান 

- কাপুক্তরয়া িক্তট্ট নাযটার নাযটার নাযটার 

৫৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৩ ৫৪৩ কনযষ্টবি নাক্তেম 

উক্তিন 

- - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (১নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৪ ৫৪৪ খনভাি কমাযিা 

ফারুকই আেম 

েনাব মক্তনর 

আিযমে 

ফরিাোবাে নুর আিী ক্তময়ার 

িাট 

িাটিাোরী চট্রগ্রাম 

৫৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৫ ৫৪৫ খনভাি কমাযিা খমািঃ 

খোরযশে আিম 

- ১০-২৯ েক্তকর খিাযেন 

খরাড 

িাঁচিাইশ চট্রগ্রাম 

৫৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৬ ৫৪৬ খনভাি কমাযিা 

খমািাম্মে নুরুি িক 

- চােোঁও চােোঁও চােোঁও চট্রগ্রাম 

৫৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৭ ৫৪৭ খনভাি কমাযিা 

খমািাম্মে আক্তমর 

খিাযেন 

- বাো-ক্তেক্তব-১৬৫ কচুযিত পুরান 

বাোর 

 

ঢাকা ঢাকা 

৫৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৮ ৫৪৮ খনভাি কমাযিািঃ এে 

এম মাওিা 

- রাংোমাটি ফটিকছক্তড় ফটিকছক্তড় চট্টগ্রাম 

৫৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-২৯৯ ৫৪৯ ক্তেক্তভি ইক্তজিঃ এ খক 

এম ইেিাক 

- খরােী ক্তভিা 

খরাড় নং ২, 

প্লট-ক্তড 

আমতিী 

মিাোিী 

মিাোিী ঢাকা 

৫৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০০ ৫৫০ শিীে খনভাি কমাযিা 

খমািাম্মে খিাযেন 

মাতা ক্তমযেে 

তক্তস্বয়া োতুন 

িক্তিম ধিাই 

(েক্তফয়া নের) 

কাঠির িাট িাটাোিারী চট্টগ্রাম 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (২নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০১ ৫৫১ খনভাি কমাযিা 

খমািাম্মে মক্ততউর 

রিমান 

- িক্ততফ 

এযম্পাক্তরয়াম  

(৪থ ে তিা) 

প্লট নং ২৭ খরাড় 

নং ৭, খেক্টর -৩ 

উত্তরা মযডি 

টাউন 

উত্তরা ঢাকা 

৫৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০২ ৫৫২ খমািঃ শািোিান কক্তবর, 

বীর প্রতীক 

মৃত খমািঃ ইব্রাক্তিম োশাক্তে েফরমািী চাঁেপুর েের চাঁেপুর 

৫৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৩ ৫৫৩ খনভাি কমাযিা 

খমািাম্মে মক্তমন উল্লাি 

িাযটায়ারী 

- - - - - 

 

৫৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৪ ৫৫৪ মরহুম ক যাযেন এ এে 

এম এ োযিক 

স্ত্রী খমাছািঃ রক্তিমা 

োযিক 

৪৩/৪ স্বামীবাে 

খিন 

স্বামীবাে - ঢাকা 

৫৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৫ ৫৫৫ ক যাযেন কােী আব্দুি 

োত্তার 

- ১৪৭/৬ মক্তনপুরী 

িাড়া 

 

খতেোঁও খতেোঁও ঢাকা 

৫৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৬ ৫৫৬ আবদুি মুক্তকত, বীর 

প্রতীক 

মৃত আবদুি 

ওয়াদুে 

ফ্লযাট নং- ক্তব 

৫০৩, প্লট নং-

১, রাস্তা নং-

৭৯, ইস্টাণ ে 

খেযভনটি নাইন, 

গুিশান-০২, 

ঢাকা-১২১২। 

ফ্লযাট নং- ক্তব 

৫০৩, প্লট নং-১, 

রাস্তা নং-৭৯, 

ইস্টাণ ে খেযভনটি 

নাইন, গুিশান-

০২, ঢাকা-

১২১২। 

গুিশান ঢাকা 

৫৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৭ 

 

৫৫৭ েনাব ক্তেয়াে উক্তিন - তল্লা ফতুল্লা ফতুল্লা নারায়ণেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (২নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৮ 

 

৫৫৮ েনাব খোিাম েস্তেীর 

োেী 

- ৪, ক্তেযদ্ধবরী 

খিন 

রমনা রমনা ঢাকা 

৫৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩০৯ ৫৫৯ েনাব দুিাি - ৮৯/৩,ক্তড-১ আর খক ক্তমশন 

খরাড 

ওয়ারী ঢাকা 

৫৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১০ ৫৬০ েনাব এ খক এম 

েয়নাি আযবেীন োন 

- এন ই ক্তব, ৪/৫ খরাড নং-৭৩ গুিশান মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৫৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১১ 

 

৫৬১ েনাব খমািাম্মে ক্তেয়া - - - - - 

৫৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১২ ৫৬২ োক্তকর খিাযেন (বীর 

প্রতীক) 

মরহুম আব্দুি 

কক্তরম 

৪২, রামকৃষ্ণ 

ক্তমশন খরাড 

ওয়ারী ওয়ারী ঢাকা 

৫৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৩ 

 

৫৬৩ েনাব বেলুি মািমুে - ৭৩/ক্তে খেন্টাি খরাড ধানমক্তি ঢাকা 

৫৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৪ ৫৬৪ খশে আবদুি মাোন এম, এি খশে কচুযিত 

পুরাতন বাোর 

ঢাকা 

কযান্টনযমন্ট 

কযান্টনযমন্ট ঢাকা 

৫৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৫ 

 

৫৬৫ েনাব খমািঃ িাক্তববুি 

আিম 

- ১/৩ ক্তেলু খরাড ক্তনে ইস্কাটন রমনা ঢাকা 

৫৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৬ ৫৬৬ েনাব এ এম খমািঃ 

ইেিাক 

- অধ্যি শিীে স্মুক্তত 

কযিে 

আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৫৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৭ ৫৬৭ মরহুম ক্তমিঃ ডক্তব্লউ এ 

এে ওোরল্াি 

- ব্াটা সু 

খকাম্পািী ক্তিিঃ 

(বাংিাযেশ) োেীপুর োেীপুর 

৫৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৮ ৫৬৮ েনাব খমািাম্মে 

আবদুি আক্তেে 

- ৬৪৫/এ খরাড নং -২১ ধানমক্তি ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (২নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩১৯ 

 

৫৬৯ শিীে োযয়রুি - ১৯১ তালুকোর িে ক্তকযশারেজ ক্তকযশারেজ 

৫৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২০ ৫৭০ েনাব খেক্তিম আকবর - ১১/১ টাযয়নক্তব 

োকুেিার খরাড 

মক্ততক্তিি ঢাকা 

৫৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২১ ৫৭১ শিীে খশে খমািাম্মে 

আবদুল্লাক্তিি বাকী 

েনাব খশে খমািঃ 

আবদুি বারী 

২০৩ ক্তে বাকী ভবন ক্তেিোঁও ঢাকা 

৫৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২২ 

 

৫৭২ েনাব খমািঃ খমাোযম্মি 

িক 

- বাটরা শুিশান ক্তেিোঁও ঢাকা 

৫৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৩ 

 

৫৭৩ শিীে খোয়াব ক্তময়া - কুক্তড় িাইকা ক্তিরাপুর আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৫৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৪ 

 

৫৭৪ শিীে মাক্তনক - ৪৩৩/১ এক্তিফযান্ট খরাড আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 

৫৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৫ 

 

৫৭৫ েনাব শামসুি িক 

ক্তফটার 

- নয়ানপুর প্রতািপুর োেনভুইয়া খফণী 

৫৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৬ 

 

৫৭৬ েনাব আযনায়ার 

খিাযেন 

- ক/৭৪ কািাচাঁেপুর গুিশান ঢাকা 

৫৭৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৭ 

 

৫৭৭ শিীে আবদুি মক্তমন - ২৪৯/২০৪ (ক) - ২য় মুরােপুর কুক্তমল্লা 

৫৭৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৮ 

 

৫৭৮ শিীে আিমেীর কক্তবর - আোউড়া আোউড়া আোউড়া ক্তব-বাক্তড়য়া 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (২নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৭৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩২৯ ৫৭৯ শিীে আবদুি খিাযেন মাতা- িােী 

মাযেে োতুন 

১২ মযনবর খরাড িািবাে ঢাকা 

৫৮০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩০ ৫৮০ শিীে খমািঃ শিীদুল্লাি - ৪৮/৪৮-২ নং 

মযনাবর খরাড 

ক্তিিোনা ক্তিিোনা ঢাকা 

৫৮১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩১ 

 

৫৮১ শিীে নূরুি িক - নারায়ণপুর - োেনভইয়া খফণী 

৫৮২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩২ 

 

৫৮২ েনাব রক্তফকুি ইেিাম আবদুি আিী 

খেওয়ান 

মধ্য ভাটিরচর ভাটিরটর েোক্তরয়া মুিীেজ 

৫৮৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৩ ৫৮৩ মরহুম মক্তননুি িক 

ভইয়া 

স্ত্রী- ক্তমযেে সুক্তফয়া 

োতুন 

৯৯/১ 

 

পূব ে বাোযবা 

 

- ঢাকা 

৫৮৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৪ ৫৮৪ মরহুম খমািঃ ইব্রাক্তিম স্ত্রী- ক্তমযেে 

খুরক্তশো খবেম 

১১০ নবাব ক্তেরাে 

উে-যেৌিা খরাড 

নারায়ণেজ নারায়ণেজ 

৫৮৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৫ 

 

৫৮৫ মরহুম ক্তেরাে উক্তিন - খনিাব খডপুটি বাড়ী নরক্তেংেী নরক্তেংেী 

৫৮৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৬ 

 

৫৮৬ মরহুম খমািঃ বতয়ব 

আিী 

- ৪৪ মাোর খটক বাোযবা - ঢাকা 

৫৮৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৭ ৫৮৭ েনাব আবদুে োমাে - বাড়ী নং ৫ 

খরাড নং ৩ 

খেক্টর- ৫ উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৫৮৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৮ 

 

৫৮৮ েনাব বািার উক্তিন 

খরো 

- তািপুকুর িাড় নথ ে ওযয়ষ্ট কণ োর বাক্তেচাোঁও কুক্তমল্লা 

৫৮৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৩৯ 

 

৫৮৯ েনাব োমাি কক্তবর - ৭০/এ ইক্তিরা খরাড খতেোঁও ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৩নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৯০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪০ ৫৯০ েনাব খমািঃ আশরাফ - - - - - 

 

৫৯১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪১ ৫৯১ কযণ েি খমািঃ আবদুে 

োিাম 

- বাড়ী নং-১৩ 

ষ্ট্রীট-৪ 

পুরাতন 

ক্তডওএইচএে 

বনানী ঢাকা 

৫৯২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪২ 

 

৫৯২ েনাব এ খক এম 

রক্তফকুি িক 

- ম্যাযনোর েনতা ব্াংক রামপুরা শাো ঢাকা 

৫৯৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৩ ৫৯৩ েনাব নূরুি ইেিাম 

োন 

- এম খক 

এন্টারপ্রাইে 

ক্তিিঃ 

১২/এ,৪থ ে তিা আর খক ক্তমশন 

খরাড 

ঢাকা 

৫৯৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৪ 

 

৫৯৪ েনাব শািোমান 

মজুমোর 

- ২/ঙ, ২য় তিা খমাযমনবাে রাোরবাে ঢাকা 

৫৯৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৫ ৫৯৫ েনাব এ খক এম ক্তমেো 

উক্তিন 

- - - - - 

 

৫৯৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৬ ৫৯৬ শিীে মািফুজুর রিমান মাতা-যমাছািঃ 

শামসুন নািার 

োনম (ক্তফযরাো) 

ক্তিিক্তিয়া বিরা িক্তররামপুর মাক্তনকেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৪নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৫৯৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৭ ৫৯৭ েনাব আক্তমর খিাযেন - - - - - 

 

৫৯৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৮ ৫৯৮ েনাব মযয়জুি ইেিাম - - - - - 

 

৫৯৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৪৯ ৫৯৯ েনাব এ খক এম 

আক্ততকুি ইেিাম 

মৃত এযক এম 

ক্তেরাজুি ইেিাম 

খনায়াোঁও কামাল্লা মুরােনের কুক্তমল্লা 

৬০০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫০ ৬০০ মরহুম আশরাফুি িক স্ত্রী- খমাছািঃ শািীন 

সুিতানা 

বাদুর তিা - - কুক্তমল্লা 

 

৬০১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫১ ৬০১ েনাব মািবুবুর রিমান 

শােী 

- - - - - 

 

৬০২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫২ ৬০২ শিীে রক্তফক উক্তিন - - - - - 

 

৬০৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৩ 

 

৬০৩ েনাব নূর উক্তিন 

আিযমে 

- োতাইিাি খেওিাড়া নবীেজ িক্তবেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৫নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬০৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৪ ৬০৪ েনাব ক্তেরাজুি ইেিাম - ৮/৪ নবানী খমােিী খটািা 

খরাড 

সুক্তবেবাোর ক্তেযিট 

৬০৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৫ ৬০৫ েনাব খমািঃ আবদুি 

মক্তেে 

- খটংরাটিিা 

(আেমপুর) 

খোয়ারাবাোর খোয়ারাবাোর সুনামেজ 

৬০৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৬ 

 

৬০৬ েনাব ফেরুক্তিন 

খচৌধুরী 

- ফুিবাড়ী ফুিবাড়ী খোিািেজ ক্তেযিট 

৬০৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৭ 

 

৬০৭ েনাব এম এ িাক্তিম মৃত কুদ্দুছা ক্তময়া খটংরাটিিা খোয়ারাবাোর খোয়ারাবাোর সুনামেজ 

৬০৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৮ ৬০৮ েনাব এনামুি িক 

খচৌধুরী 

েনাব বক্তশরুি িক 

খচৌধুরী 

খচৌিাট্রা 

 

- - ক্তেযিট 

৬০৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৫৯ 

 

৬০৯ েনাব খমািঃ ইক্তিে 

আিী 

- বড়োি বাংিানের - সুনামেজ 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৬নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬১০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬০ 

 

৬১০ েনাব খমািঃ 

বেরুজ্জামান ক্তময়া 

- খেযক্রটারী ক্তবএেক্তেআইক্তে মক্ততক্তিি ঢাকা 

৬১১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬১ 

 

৬১১ েনাব িাক্তরে উক্তিন 

েরকার 

- বিেী বাথান ক্তেরাই ক্তমঠাপুকুর রংপুর 

৬১২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬২ ৬১২ েনাব খমািঃ আবদুি 

িাই েরকার 

েনাব খমৌিঃ 

রমোন আিী 

েরকার 

মািডাংো ক্তেরাই ক্তমঠাপুকুর রংপুর 

৬১৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৩ ৬১৩ মরহুম এম এ েরকার স্ত্রী-যমাছািঃ মঞ্জুরা 

খবেম 

আিম ক্তবক্তধতার েঙ্গাচরা 

 

েঙ্গাচরা 

 

রংপুর 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৭নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬১৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৪ ৬১৪ ডা. আবুি কাযেম 

মািবুবুি আিম, বীর 

প্রতীক 

ডািঃ মুিতান উক্তিন 

আিযমে 

ই/৩, খিযতম 

োন কযাযেন 

শামসুি িক 

েড়ক 

রােশািী-৬০০০ খবায়াক্তিয়া রােশািী 

৬১৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৫ ৬১৫ খমািঃ মিেীন আিী 

েরোর 

খমািঃ আক্তমর উক্তিন 

েরোর 

নারায়নপুর িাব েতীপুর িাব েতীপুর ক্তেনােপুর 

৬১৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৬ ৬১৬ েনাব খমািঃ আোে 

আিী 

 - - - বগুড়া 

 

৬১৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৭ ৬১৭ েনাব খমািঃ নুর িামীম ডা: খমািঃ আবদুি 

আক্তিম 

ক্তিযরােপুর ক্তিযরােপুর খোোোড়ী রােশািী 

৬১৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৮ ৬১৮ েনাব খমািঃ 

বক্তেউজ্জামান  

(টনু ভাই) 

আব্দুি েফুর ক্তে িািমাই 

ক্তিিঃ 

১০৭ মক্ততক্তিি 

বা/এ 

- ঢাকা 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৮নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬১৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৬৯ ৬১৯ েনাব খোিাম আোে - উি-ক্তবভােীয় 

প্রযকৌশিী 

 

- পূতে ভবন খেগুন 

বাক্তেচা 

ঢাকা 

৬২০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭০ ৬২০ শিীে খমািঃ েরোর 

উক্তিন আিযমে 

- - - - - 

 

৬২১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭১ ৬২১ শিীে আব্দুর রক্তিম েনাব মাইর উক্তিন ২৬৩ উত্তর শািোিানপুর - ঢাকা 

 

৬২২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭২ ৬২২ শিীে নাক্তের উক্তিন - - - - - 

 

 

৬২৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৩ 

 

৬২৩ শিীের িক্তববুর রিমান - খশরপুর ক্তবতিীয়া খেীিতপুর কুক্তষ্টয়া 

৬২৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৪ 

 

৬২৪ শিীে নেরুি ইেিাম - কমরডাঙ্গা খোকুিোিী আিমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা 

৬২৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৫ ৬২৫ শিীে িারুনুর রক্তশে স্ত্রী ক্তমযেে সুরাতন 

খনছা 

আি মক্তেনা 

ইেিামী 

একাযডমী 

োমুড়হুো োমুড়হুো চুয়াডাঙ্গা 

 

৬২৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৬ ৬২৬ েনাব আব্দুি মাযিক - - - - - 

 

৬২৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৭ 

 

৬২৭ শ্রী িাোরী িাি 

তরফোর 

- রানী আিী চান্দুটিয়া খচীোছা  যশার 

৬২৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৮ ৬২৮ শিীে শামসুক্তিন 

আিযম্মে 

- মক্তিেযোিা ধুরাইি ক্তমরজুর কুক্তষ্টয়া 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৮নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬২৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৭৯ 

 

৬২৯ েনাব ইেক্ততয়াক 

খিাযেন 

- এভাযরট 

বাংিাযেশ 

(প্রািঃ) 

৩/৩,ই, 

(৩য়তিা) 

ক্তবেয়নের ঢাকা 

৬৩০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮০ ৬৩০ শিীে এ.যক.এম. 

রক্তফকুি ইেিাম 

মৃত আোে আিী 

োন 

খোিািনের খোিািনের খভড়ামারা কুক্তষ্টয়া 

৬৩১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮১ 

 

৬৩১ শিীে ক্তেোর আিী - আড়ায়ািাড়া - - কুক্তষ্টয়া 

৬৩২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮২ 

 

৬৩২ েনাব খমািঃ খোিাম 

ইয়াকুব 

- নারায়নক্তেয়া নািাটা খমািাম্মেপুর মাগুরা 

৬৩৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৩ ৬৩৩ মরহুম আব্দুি আিীম - োিাপুর িাক্ততয়া আব্দুি 

পুর 

কুক্তষ্টয়া কুক্তষ্টয়া 

৬৩৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৪ 

 

৬৩৪ মরহুম কুদ্দুে খমাল্লা - কাইতমারা খোনামুক্তিন মুিাক্তে বক্তরশাি 

৬৩৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৫ 

 

৬৩৫ খমািঃ আযনায়ার খিাযেন - িাতারচড় িাতারচড় মুিাক্তে বক্তরশাি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (৯নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬৩৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৬ ৬৩৬ মরহুম রক্তফকুি 

আিোন 

স্ত্রী-ক্তমযেে মিেীনা 

িারভীন 

আিার কুটির ব্রাউন কমিাউি বক্তরশাি বক্তরশাি 

৬৩৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৭ ৬৩৭ েনাব খক এে এ 

মক্তিউক্তিন (মাক্তনক) 

- পূব ে বগুড়া খরাড বক্তরশাি বক্তরশাি বক্তরশাি 

৬৩৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৮ 

 

৬৩৮ েনাব খমািঃ রক্তফকুি 

ইেিাম 

- ৪৯/৪ বাড্ডানের খিন িাোরীবাে ঢাকা 

৬৩৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৮৯ ৬৩৯ শ্রী খেবোে ক্তববাে 

(যোকন) 

১১ নং (যেক্টর) 

- - - - - 

 

েণবাক্তিনী (১১নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

৬৪০ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯০ ৬৪০ েনাব এ টি এম োযিে - - - - - 

 

৬৪১ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯১ 

 

৬৪১ কমািার েক্তিরুি িক 

মুিী 

- চন্দ্রাবাে চন্দ্রাবাে বক্সীেজ োমািপুর 

৬৪২ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯২ 

 

৬৪২ েনাব আক্তনসুর রিমান 

মঞ্জু 

- - - - - 

৬৪৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৩ 

 

৬৪৩ েনাব আিঃ মক্তেে - - - - - 

৬৪৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৪ 

 

৬৪৪ খমাছািঃ তারামন খবেম - মাধবপুর খকাোি কাঠি ক্তচিমারী কুক্তড়গ্রাম 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (১১নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬৪৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৫ 

 

৬৪৫ শিীদুি িক ভইয়া বীর 

প্রতীক 

মৃত সুির আিী 

ভুইয়া 

তির ছতুরা শরীফ আোউড়া ব্রাহ্মণবাক্তড়ি ়িা 

৬৪৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৬ 

 

৬৪৬ েনাব খমািঃ নুরুি 

ইেিাম 

- ৪,িাটযোিা 

খরাড 

টিকাটুিী ওয়ারী ঢাকা 

৬৪৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৭ 

 

৬৪৭ নাযয়ক ক্তেেিঃ বশীর 

আিযমে 

- ক্তবক্তডআর 

ষ্টযাক্তরফ 

ক্তেেন্যাি চত্তর - ঢাকা 

৬৪৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৮ 

 

৬৪৮ েনাব আক্তনছুি িক 

আকি 

- ক্তনরািত্তা 

ইনচােে 

খিাস্তযোিা শ্যামপুর ঢাকা 

৬৪৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৩৯৯ 

 

৬৪৯ েনাব মক্ততউর রিমান - মুন ক্তেযনমা 

খকািঃ 

১১ ওয়াইে ঘাট - ঢাকা 

৬৫০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০০ 

 

৬৫০ কমািার ক্তেররুি িক 

মুিী 

- চন্দ্রাবাে চন্দ্রাবাে বক্সীেজ োমািপুর 

৬৫১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০১ 

 

৬৫১ েনাব আবুি কািাম - - - - - 

৬৫২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০২ 

 

৬৫২ খমািঃ মািাবুব এিািী 

রঞ্জু 

ফেযি এিািী মুিীিাড়া োইবান্ধা োইবান্ধা েের োইবান্ধা 

৬৫৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৩ ৬৫৩ মরহুম খমািঃ এটি এম 

োযিে 

স্ত্রী-যমাছািঃ মািমুো 

খবেম  

৫০৭ ক্তডযেনোরী 

েড়ক 

- োইবান্ধা 

৬৫৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৪ ৬৫৪ েনাব খমািঃ নুরুি িক - - - - - 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (১১নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬৫৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৫ ৬৫৫ ডািঃ আবদুল্লাি আি 

মািমুে 

- ১৭, ক্তডআইটি 

খরাড 

ক্তশমু 

ক্তচক্তকৎোিয় 

রামপুরা ঢাকা 

৬৫৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৬ ৬৫৬ েনাব বািার - - - - - 

 

৬৫৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৭ 

 

৬৫৭ বেয়ে েেরুজ্জামান - ক্তময়ািাড়া োমািপুর োমািপুর োমািপুর 

৬৫৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৮ ৬৫৮ েনাব খবিাি খিাযেন - - - - - 

 

৬৫৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪০৯ 

 

৬৫৯ েনাব খমািঃ এনাযয়ত 

খিাযেন 

- ক্তচকাোনী খেওয়ানেজ খেওয়ানেজ োমািপুর 

৬৬০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১০ ৬৬০ েনাব ওয়াযরশাত 

খিাযেন ক্তবিাি 

- বাড়ী নং-৩৮ 

খরাড নং১১ 

খেক্টর-৪ উত্ত মযডি টাউন ঢাকা 

৬৬১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১১ ৬৬১ মরহুম োোওয়াৎ 

খিাযেন 

মাতিঃ 

আশরাফুযনছা 

বাড়ী নং-৩৮ 

খরাড নং-১১ 

খেক্টর-৪ উত্তরা মযডি 

টাউন 

ঢাকা 

৬৬২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১২ 

 

৬৬২ েনাব ক্তমোনুর রিমান - ৬৫/২, উত্তর বাোযবা - ঢাকা 

৬৬৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৩ ৬৬৩ েনাব খমািঃ িাক্তববুর 

রিমান তালুকোর 

- ২০/৩০ বাবর 

খরাড 

খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৬৬৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৪ ৬৬৪ েনাব খোরযশে আিম 

তালুকোর 

- কযিে িাড়া োিিাড় খরাড - টাংোইি 

৬৬৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৫ ৬৬৫ েনাব খমািঃ ফেলুি 

িক 

- কুমুক্তেনী কযিে 

িাড়া 

ক্তববাে খবতকা টাংোইি টাংোইি 
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খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিয াদ্ধাযের তাক্তিকা 

 ‘বীর প্রতীক’ 

েণবাক্তিনী (১১নং খেক্টর) বীর প্রতীক 

ক্র: নং 

১৫/১২/১৯৭৩ োযির 

প্রেত্ত খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

১১/০৩/২০০৪ 

োযির প্রেত্ত 

খেতাবপ্রাপ্ত 

খেযেট নম্বর 

নাম ক্তিতার নাম গ্রাম ডাকঘর থানা/উিযেিা খেিা 

৬৬৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৬ 

 

৬৬৬ েনাব খমািঃ আবদুি 

েফুর 

- কােিোক্তন কােিোক্তন টাংোইি টাংোইি 

৬৬৭ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৭ ৬৬৭ েনাব খমািঃ আবদুল্লাি - ২০/৩০ বাবর 

খরাড 

খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৬৬৮ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৮ 

 

৬৬৮ েনাব খমািঃ আবদুি 

িাক্তকম 

- খমদুর ক্তিংনা েক্তরষাবাড়ী োমািপুর 

৬৬৯ খেতাবপ্রাপ্ত-৪১৯ 

 

৬৬৯ মরহুম বেয়ে খোিাম 

খমাস্তফা 

- খোিরা িাইকড়া কািীিাক্তত টাংোইি 

৬৭০ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২০ ৬৭০ েনাব আযনায়ার 

খিাযেন িািাড়ী 

মৃত রমোন আিী 

খশে 

ক্তেয়ারধানেড়া ক্তেরােেজ ক্তেরােেজ ক্তেরােেজ 

৬৭১ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২১ ৬৭১ েনাব োঈদুর রিমান - কামিাটা কািীিাক্তত কািীিাক্তত টাংোইি 

 

৬৭২ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২২ 

 

৬৭২ েনাব খমািঃ িাক্তমদুি 

িক 

- কচুয়া কচুয়া খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৬৭৩ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২৩ ৬৭৩ েনাব ফযয়জুর রিমান 

ফুি 

- ২০/৩০ বাবর 

খরাড 

খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 

৬৭৪ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২৪ ৬৭৪ েনাব খমািঃ েেরু ক্তময়া স্ত্রী-ক্তমযেে িাক্তিমা 

োতুন 

রতনপুর ঘাটাইি ঘাটাইি টাংোইি 

৬৭৫ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২৫ ৬৭৫ েনাব শিীদুি ইেিাম - মুক্তিয াদ্ধা 

কমযপ্লক্স 

ক্তচক্তড়য়াোনা 

খরাড 

ক্তমরপুর-১ ঢাকা 

৬৭৬ খেতাবপ্রাপ্ত-৪২৬ ৬৭৬ েনাব আক্তনসুর রিমান - ২০/৩০ বাবর 

খরাড 

খমািাম্মেপুর খমািাম্মেপুর ঢাকা 

 


