
ভান স্বাধীনতায যুদ্ধেয য বফববন্ন ফাবনীদ্ধত যমাগদান কদ্ধয ফাবনীয মুবিদ্ধমাো বদ্ধদ্ধফ যগদ্ধেদ্ধে ন্তযভূি 

দ্ধেদ্ধে তাঁদ্ধদয নাদ্ধভয তাবরকা বনম্নরূঃ 

যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ, উদ্ধেরা- বফগঞ্জ 

ফাবনীয নাভঃ- বফবেবফ  

ক্রঃ

নং 

বিবে 

অআ নং 

মুবিদ্ধমাোয নাভ, বতায নাভ ও ঠিকানা ফাবনী যগদ্ধেে/যমাগদাদ্ধনয 

তাযবি/াভবেক নদ নং 

ভন্তব্য/ 

সুাবয 

১ ৮৫৪ যভাঃ নাবয উবিন 

বতা- মৃত যবদুোভান বফশ্বাল 

গ্রাভ- একযয পুয, িাকঘয- বফদ্ধনাদপুয 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭৪৮৩ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-০৮/১২/১৯৭৫ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০৫৮০ 

 

২ ৩৫৮ যভাঃ যগারাভ যব্বানী 

বতা- মৃত অব্দু াত্তায 

গ্রাভ- যভাল্লাদ্ধোরা, িাকঘয- যাধাকান্তপুয 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৩৮৭২ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ২৪০৮৩ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০৯১৯ 

 

৩ ৬১৬ যভাঃ ফেলুয যভান 

বতা- মৃত যদরাউয বফশ্বা 

গ্রাভ- ফাগদূগ তাপুয, িাকঘয- কানাে 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭২১৬ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৩/০৪/১৯৭৬ 

াভবেক নদ নং- ১৮২৬০১ 

 

 

৪ ৭৬৭ যভাোঃ পাযান ফাবভ (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত অফদুর ভাদ্ধরক 

বতা- মৃত অঃ াত্তায 

গ্রাভ- াঁকা ফাফরাদ্ধফানা িাকঘয- যাধাকান্ত পুয 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৩৮৭৩ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ১৯৯৭৫৯ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০৪০৯ 

 

৫ ৬৫৯ যভাঃ অফদুর কাদ্ধদয 

বতা- মৃত ফাদরুর আরাভ 

গ্রাভ- াঁকা ফাফরাদ্ধফানা, িাকঘয- যাধাকান্ত পুয 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭১৫১ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ৬৫১১২ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০০৫৯ 

 

৬ ৯৭৯ যভাঃ যাবকবুর আরাভ (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত অবনসুয যভান 

বতা- মৃত অরী অম্মদ 

গ্রাভ- ভনাকলা, িাকঘয- ভনাকলা 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৭৩১ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ১৫৮৬৮৪ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০০২৬ 

 

৭ ৫২৬ যভাঃ অব্দুর াবভদ 

বতা- মৃত যরাকভান অরী ভন্ডর 

গ্রাভ- চাঁদপুয, িাকঘয- অেভতপুয 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৬৭৪ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-০৮/১২/১৯৭৫ 

াভবেক নদ নং- ১৬৮৭৩৫ 

রার মুবিফাততা- ০৩০৩০২০৪০৫ 

 

৮ ১৩৯২ যভাাঃ অরাউবিন ক (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত তবপকুর আরাভ 

বতা- মৃত অব্দুর ফাদ্ধদ 

গ্রাভ- কেরাযবদো, িাকঘয- বফানীপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৫৪৪ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ৬১৭৩১  

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০৪৫৩ 

 



৯ ১৬১৮ যভাাঃ যবভা যফগভ (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত অবু সুবপোন 

বতা- মৃত এভাজুবিন 

গ্রাভ-  াোযবফঘী, িাকঘয- অেভতপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭২৬৫ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০৮/১২/১৯৭৫ 

যফাভবযক যগদ্ধেে- ২৩৩ 

াভবেক নদ নং- ১৯৯৮২৯  

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০৪৩৪ 

 

১০ ১৬১৭ 

(১) 

অব্দুয যউপ (অদ্ধফদনকাযী) 

ভযহুভ এযপান যযো 

বতা- মৃত ভঞ্জুয অদ্ধম্মদ 

গ্রাভ-  াোযবফবঘ, িাকঘয- অেভতপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৮২৩ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০৫/০৬/১৯৭৫ 

যফাভবযক যগদ্ধেে- ২১১০ 

াভবেক নদ নং- ১৭২৬৯৩  

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০০৯৩ 

 

১১ ১৫৫৪ যভাঃ নেরুর আরাভ 

বতা- মৃত সেফ অরী বফশ্বা 

গ্রাভ-  াকা ফাফযাদ্ধফান, িাকঘয- যাধাকান্তপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৭৮০ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০৮/১২/১৯৭৫ 

যফাভবযক যগদ্ধেে- ৯৬৯ 

াভবেক নদ নং- ৭৮৫২৭ 

 

১২ ১৫৫৫ যভাঃ াোান অরী 

বতা- যভাঃ অভোদ অরী 

গ্রাভ-  ফাফরাদ্ধফান, িাকঘয- যাধাকান্তপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৮৪০০ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০৮/১১/১৯৭৫ 

যফাভবযক যগদ্ধেে- ৯৪৯ 

াভবেক নদ নং- ১৯৮৩২৬ 

 

১৩ ১২৫৩ যভাঃ ধুলুয যভান 

বতা- ভযহুভ অঃ যাজ্জাক 

গ্রাভ-  যভাল্লাদ্ধোরা, িাকঘয- যাধাকান্তপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭৫০৫ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১৫/০৯/১৯৭২ 

যফাভবযক যগদ্ধেে- ১৬৭ 

মুবিফাততা নং- ০৩০৩০২০২৯০ 

 

১৪ ১২৮৪ যভাঃ োরার উবিন 

বতা- দাযা তুল্লা ভন্ডর 

গ্রাভ-  কেরায বদোড়, িাকঘয- বফানীপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৫৮৪৮ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১৫/০৯/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ৪১৭৬৬ 

মুবিফাততা নং- ০৩০৩০২০৯৬৪ 

 

১৫ ১৪৫২ যভাাঃ অবুর কাদ্ধভ 

বতা- মৃত েবয উবিন ভন্ডর 

গ্রাভ-  াবদনগয, িাকঘয- বফানীপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৫৮৯৬ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০৩/১২/১৯৭২ 

াভবেক নদ নং- ১২৫১৬৯ 

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০৯১৩ 

 

১৬ ১৫১৫ যভাঃ আনানুর ক 

বতা- মৃত আকযাভর ক 

গ্রাভ-  ১ভ চকবকবতত, িাকঘয- চকবকবতত, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৪৫৬ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ২৬/০৭/১৯৭৬ 

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০০৪৫ 

 

১৭ ১৫১২ যভাঃ াআদুয যভান 

বতা- মৃত অব্দুয যভান 

গ্রাভ-  দঃ উবেযপুয, িাকঘয- যাধাকান্তপুয, 

উদ্ধেরা- বফগঞ্জ, যেরা- চাঁাআনফাফগঞ্জ। 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৭৪৬ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১২/০৫/১৯৭৩ 

াভবেক নদ নং- ১৫২৯০৩ 

মুবিফাততা নং - ০৩০৩০২০৯৭১ 

 

 

 

 

 


