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মুক্তিয োদ্ধো ক োটোয় কে োক্তি যোল এক্তিস্ট্যোন্ট পযে প্রোপ্ত চো ক্তিি আযেেযিি িঠি  তোক্তল ো 
(ক্তেজ্ঞক্তপ্তি স্মোি  িং-৩৫.০৩.০০০০.০০১.১১.০৮১.১৭-৩০৪, তোক্তিখঃ ২২.০১.২০১৮ক্তি:) 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রক্তে   কিোল িং িোে ক্তপতোি িোে েোতোি িোে কেলো

1.  ০১ কেোঃ মুক্তিি ক োযিি  কেোঃ িোক্তেে উক্তিি  ক্তেলক্ত ি ঢো ো 

2.  ০২ ক্তিতু আিোি  নুি কেো োম্মে  িো োি কেগে ঢো ো 

3.  ০৩ কেোঃ আ িোে ক োযিি  কেোঃ আিোি ক োযিি  শো োিো আিোি  ঢো ো 

4.  ০৪ কেোঃ িোক্ত বুল  োিোি  কেোঃ আব্দুল  োক্তেে   ক্ত নুি কেগে ঢো ো 

5.  ০৫ আশিোফুল আলে শক্তিফ কেোঃ কি েত আলী  কেো িো খোতুি  িিক্তিংেী 

6.  ০৬ জুযয়ল  োিোি িোহুল  খঃ আব্দুল  োযেি   কিক্তলিো আিোি  টোংগোইল 

7.  ০৭  োেী িোজু আ যেে   োেী ফ রুজ্জোেোি  েক্তেিিো কেগে ফক্তিেপুি 

8.  ০৮ আক্তশফুজ্জোেোি  এে এ িোজ্জো   লুৎফুি িো োি  ফক্তিেপুি 

9.  ০৯ িোইদুি ি েোি  িোেচুি    কেোল্যো  োেলী কেগে কগোপোলগঞ্জ 

10.  ১০ কেোঃ  োক্তিবুল খোি   কেোঃ শও ত খোি   োক্তেেো কেগে শিীয়তপুি 

11.  ১১ কেোঃ িেরুল ইিলোে  মৃতঃ কেোঃ খোয়রুল েোিোি   জুযেেো খোতুি  েয়েিক্তিং  

12.  ১২ েক্তিরুজ্জোেোি  কেোঃ শোেছুল আলে   কেোিোঃ েোন্নোতুল কফিযেীছ েয়েিক্তিং  

13.  ১৩ কেোঃ সুলতোি আ যেে  কেোঃ নুিম্নল ইিলোে  খুক্ত য়ো খোতুি  েয়েিক্তিং  

14.  ১৪ কেোঃ েোে োরুল ইিলোে   আ োম্মে আলী   কেোিোঃ িোক্তছেো আিোি  েয়েিক্তিং  

15.  ১৫ কেোঃ িোিোে িোলেোি  আব্দুল কুদ্দুি তোলু োেোি  েোিক্তেয়ো কেগে েোেোলপুি 

16.  ১৬ কেোঃ েন্জজু িোিো  কেোঃ  োক্তেবুি ি েোি  েকুল কেগে েোেোলপুি 

17.  ১৭ কেো োম্মে আব্দুল্লো আল েো ী   আব্দুল গফুি  শো োিোি কেগে েোেোলপুি 

18.  ১৮ কেোঃ িোযিনুেোেোি  কেোঃ আব্দুল েক্ততি  কেোিোঃ িক্ত েো কেগে কশিপুি 

19.  ১৯ আযিোয়োরুল আ োে কচীধুিী  মৃতঃ েো োঙ্গীি শো  কচীধুিী   োেরুি কিচো কচীধুিী   চট্টগ্রোে 

20.  ২০ শো িোে কেোঃ ক্তেিোরুল ইিলোে   শোেীেো ক্তেলরুে   ফক্তিদুল আলে  েোন্দিেোি 

21.  ২১ শো োেোত ক োযিি  আ ম্মে ক্তেঞো  তোয িো কেগে েোন্দিেোি 

22.  ২২ কেো োম্মে শক্ত দুল ইিলোে  কেো োম্মে আবুল  োযশে  িোিক্তিি সুলতোিো  কিোয়োখোলী 

23.  ২৩ কেোঃ ক্তেেোরুল আলে ভ ুঁইয়ো   কেোঃ নুরুল ইিলোে ভ ুঁইয়ো   অক্তেফো কেগে কুক্তেল্লো  

24.  ২৪ কেোঃ ইিেোইল ক োযিি ভ ুঁইয়ো কেোঃ নুরুল ইিলোে ভ ুঁইয়ো   অক্তেফো কেগে কুক্তেল্লো 

25.  ২৫ কেোঃ িোিোউল  ক্তিে  মৃতঃ কেো োম্মে আলী  কেোিোঃ িক্ত েো খোতুি  ব্রোহ্মণেোক্তিয়ো 

26.  ২৬ পোর্ ি  ি  িতীশ চন্দ্র  ি  স্মৃক্তত িোিী  ি  ব্রোহ্মণেোক্তিয়ো 

27.  ২৭ কিোেোি ভ ুঁইয়ো  ক্তেেোনুি ি েোি  হুিিো আিোি  ব্রোহ্মণেোক্তিয়ো 

28.  ২৮ কেোঃ কেয েী  োিোি  কেোঃ শক্ত দুল ইিলোে   কেোিোঃ কেোিযশ িেো খোতুি  েগুিো 

29.  ২৯ আবু িোঈে  লুৎফি ি েোি  আক্তছয়ো কেগে েগুিো 

30.  ৩০ কেোঃ আক্তিফুল ইিলোে   কেোঃ িফি আলী  তো িো কেগে পোেিো 

31.  ৩১ কেোঃ েক্তিিম্নজ্জোেোি  কেোঃ আব্দুি ি েোি   কেোিোঃ েো মুেো পোিভীি ক্তিিোেগঞ্জ 

32.  ৩২ কেোঃ ক্তেেোনুি ি েোি  কেোঃ েক্তেউি ি েোি   কেোিোঃ ক্তেউটি কেগে কুক্তিগ্রোে 

33.  ৩৩ শ্রী ক্তেেি কুেোি সুএধি  শ্রী তোিোপে সুএধি  আলপিো িোিী িোযটোি 

34.  ৩৪ কেোঃ  োক্তেি  োিোি  কেোঃ আব্দুি িোলে  আক্তেিো খোতুি  কেয িপুি 

35.  ৩৫ কেোঃ িক্তি  োিোি  কেোঃ েোক্ত ি ক োযিি  ফক্তেলো খোতুি  িোতক্ষীিো 

36.  ৩৬ ক্তগলেোর্ ি িোগি েীি  ক্তেঃ আলযের্ েীি   কেোিোঃ দৃক্তপ্ত েীি   যশোি  

37.  ৩৭ শোেত্ম কেে  িীযতশ কেে   কেযোক্তত িোিী কেে  কেৌলভীেোেোি 

38.  ৩৮ সিয়ে িোইফুি ি েোি   সিয়ে েখক্তলছুি ি েোি   সিয়েো িোয িো কেগে কেৌলভীেোেোি 

39.  ৩৯ কেোঃ িোইফুল ইিলোে  কেোঃ শো েো োি  োওলোেোি  উযম্ম কুলসুে  েক্তিশোল 

40.  ৪০ কেয েী  োিোি  আব্দুি িোলোে িিেোি  িম্নেো কেগে েক্তিশোল 

41.  ৪১ কেোঃ িোক্তেে খোি  কেোঃ ফোরু  খোি   কুলছুে কেগে েক্তিশোল 

42.  ৪২ আলোউক্তিি ক োযিি  কেোঃ কেযলোয়োি ক োযিি   কেোিিো কেগে েক্তিশোল 

43.  ৪৩ িক্তেি চন্দ্র েোলী  শং ি কুেোি েোলী  িঞ্জিো িোিী  েক্তিশোল 

44.  ৪৪ কেোঃ ক্ত েক্তি ো  োিোি  কেোঃ  োেোল ক োযিি  ক্তলক্তল কেগে েিগুিো 

 


