
ভহান স্বাধীনতায যুদ্ধেয য বফববন্ন ফাবহনীদ্ধত যমাগদান কদ্ধয ফাবহনীয মুবিদ্ধমাো বহদ্ধেদ্ধফ যগদ্ধেদ্ধে ন্তযভূি 

হদ্ধেদ্ধে তাঁদ্ধদয নাদ্ধভয তাবরকা বনম্নরূঃ 

যেরা- নওগাঁ, উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয 

ফাবহনীয নাভঃ- বফবেবফ 

ক্রঃ

নং 

বিবে 

অআ নং 

মুবিদ্ধমাোয নাভ, বতায নাভ ও ঠিকানা ফাবহনী যগদ্ধেে/যমাগদাদ্ধনয 

তাযবি/োভবেক েনদ নং 

ভন্তব্য/ 

সুাবয 

১ ২৫৪ যভাঃ োরাহ্ উবিন 

বতা- মৃত ভনছুয অরী 

গ্রাভ- ায নওগাঁ, িাকঘয- নওগাঁ 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৫৮৪৬ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

োভবেক েনদ নং- ১০১১১৮ 

 

 

২ ৩৪৭ 

ও 

১০৮২ ও 

১০৭৫ 

বি. এভ. যভােবরভ উবিন 

বতা- মৃত বি. এভ. তাদ্ধেয উবিন 

গ্রাভ- কুািাঙ্গা, িাকঘয- রিাআোবন 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৫২১ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১৯৭৩ 

োভবেক েনদ নং- ১৬৩৩৪০ 

 

 

৩ ১৪৪ যভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

বতা- কাদ্ধেভ ভন্ডর 

গ্রাভ- যোকাবফরা, িাকঘয- অযেী নওগাঁ 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৬৬৫০ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৫/০৯/১৯৭২ 

 

৪ ১১৬৭ যভাঃ অর ভামুন হাোন ফবফ (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত অব্দুর ভবেদ 

বতা- মৃত অব্বাে অরী ভন্ডর 

গ্রাভ- গদ্ধেযাড়া, িাকঘয- দুফরহােী 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ।  

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৭৪৯৪ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ০১/১১/১৯৭৬ 

োভবেক েনদ নং- ১৮৬৪৮২ 

 

 

৫ ১৭৪৬ যভাঃ হাবফবুয যহভান 

বতা- মৃত ভকবুর যহাদ্ধেন 

গ্রাভ- যোকাকান্দয, িাকঘয- কীবতিপুয 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ।  

বফবেবফ যগদ্ধেে নং- ৫৮৯৭ 

যফোভবযক যগদ্ধেে নং- ৪৯২ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি- ১৫/০৯/১৯৭২ 

োভবেক েনদ নং- ১৪১৬৫৮ 

মুবিফাতিা নং - ০৩০৫০১০৬২৫ 

 

 

যেরা- নওগাঁ, উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয 

ফাবহনীয নাভঃ- যেনা ফাবহনী 

ক্রঃ

নং 

বিবে 

অআ নং 

মুবিদ্ধমাোয নাভ, বতায নাভ ও ঠিকানা ফাবহনী যগদ্ধেে/যমাগদাদ্ধনয 

তাযবি/োভবেক েনদ নং 

ভন্তব্য/ 

সুাবয 

১ ৫০৩ যভাঃ অবু ফক্কয বেবিক 

বতা- মৃত নবেবুয যহভান 

গ্রাভ- চক তাযতা, িাকঘয- ঝলুবযা 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

যেনাফাবহনী যগদ্ধেে নং- ৩৩৯৮ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১১/১১/১৯৭৪ 

 

 

২ ১০২৩ যভাঃ যভাোহায যহাদ্ধেন 

বতা- মৃত ভবেফয যহভান 

গ্রাভ- চবন্ডপুয, িাকঘয- চবন্ডপুয 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

যেনাফাবহনী যগদ্ধেে নং- ৯১৩ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-০২/০২/১৯৭২ 

 

 



৩ ১০৪৯ যভাঃ ভাসুভ অরী (অদ্ধফদনকাযী) 

মৃত অকযাভ অরী িন্দকায 

বতা- মৃত েঞ্জফ অরী িন্দকায 

গ্রাভ- চুবনোগাড়ী, িাকঘয- শরগােী 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

যেনাফাবহনী যগদ্ধেে নং- ১৮৫১১ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-০১/০২/১৯৭৩ 

 

 

যেরা- নওগাঁ,উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয 

ফাবহনীয নাভঃ- বফভান ফাবহনী 

ক্রঃ

নং 

বিবে 

অআ নং 

মুবিদ্ধমাোয নাভ, বতায নাভ ও ঠিকানা ফাবহনী যগদ্ধেে/যমাগদাদ্ধনয 

তাযবি/োভবেক েনদ নং 

ভন্তব্য/ 

সুাবয 

১ ১০৬৫ বপদ্ধযাে অহদ্ধভদ অিতায 

বতা- মৃত আোকুফ অরী 

গ্রাভ- আরাফাড়ী, িাকঘয- চবন্ডপুয 

উদ্ধেরা- নওগাঁ েদয, যেরা- নওগাঁ 

বফভান ফাবহনী যগদ্ধেে নং- ৮২১ 

যমাগদাদ্ধনয তাযবি-১৭/০৭/১৯৭৬ 

োভবেক েনদ নং- ১৩৫২৫ 

 

 

 

 

 


