নেত্রক োেো নেলোর শহীদকদর েোকের তোলল ো
েোে
লুৎফর রহেোে তোলু দোর

লিতোর েোে
আব্দুস ন োব্োে তোাং

লি োেো
েন্দীিুর নেত্রক োেো
সদর

নে স্থোকে শহীদ হে
ব্ড়লব্লো েুদ্ধ

তোলরখ ও েন্তব্য
৩ েকেম্বর,

১৯৭১

ডো. আব্দুল আলেে

ডো. ে ব্ুল নহোকসে

লদগলো, নেত্রক োেো
সদর

েোলেরিুর েুদ্ধ

২৬ েুলোই,

১৯৭১

ফেলুল হ

ফরহোদ আলী

েোগড়ো,
সদর

েোলেরিুর েুদ্ধ

২৬ েুলোই,

১৯৭১

আব্দুর রলশদ

সদর আলী েণ্ডল

োিকিোড়ো, নেত্রক োেো
সদর

নেত্রক োেো েুদ্ধ

৯ লিকসম্বর,

১৯৭১

আব্দুল েব্বোর খোাঁ (আব্ু খোাঁ)

হোসোে খোাঁ

৯ লডকসম্বর,

১৯৭১

আব্দুস সত্তোর

নডোেে নসখ

গোব্রোগোলত, নেত্রক োেো নেত্রক োেো েুদ্ধ
সদর
গোব্রোগোলত, নেত্রক োেো নেত্রক োেো েুদ্ধ

৯ লডকসম্বর,

১৯৭১

নেত্রক োেো

সদর
নগোলোে নেোস্তফো

েোলোল আহকেদ

লশব্গঞ্জ নরোড,
নেত্রক োেো

চট্টগ্রোে হোলল শহর
েুদ্ধ

৩১ েোচচ,

আব্দুল ব্োরী

েোকব্দ আলী

-

৬ োং নসক্টর

আব্দুল খোকল

নশখ ললে উলিে

ন োণোিোড়, নেত্রক োেো
সদর
েোলেী
নরোড, নেত্রক োেো

-

-

এলোহী নেওয়োে ওসেোেী

সের আলী,

োটলী, নেত্রক োেো
সদর

-

-

রইচ উলিে

নহোকসে আলী েণ্ডল

িোাঁচোশী, নেত্রক োকেো
সদর

সোরদো িুললশ
এ োকডেী েুকদ্ধ

১৩ এলিল,

সুধীর হোোং

ি োশ হোোং

ব্গোঝড়ো, দুগচোিুর

িুলটেোলর েুদ্ধ

েুলোই েোকসর নশষ সপ্তোহ

আব্দুল েব্বোর

গুঞ্জর আলী

দুব্রোেিুর, দুগচোিুর

টোাংগোলট েুদ্ধ

-

সকন্তোষচন্দ্র লব্শ্বোস

কুড়োললয়ো, দুগচোিুর

লব্েয়িুর েুদ্ধ

২৮ েুে,

আশরোফ আলী

টুচোে লব্শ্বোস,
নসললে নশখ

৮ নে,

লব্কেোদ আলী

নদেত আলী

েোলরয়ো, িূব্ধ
চ লো

িোব্েো লস এণ্ড লব্
নগোদোে
ললসন্দুর

দত্তকুলেয়ো, িূব্ধ
চ লো

নগোয়োতলো

৩ অকক্টোব্র,

সুরুে আলী

কেদ আলী দলেচ

ৃকেরচর, দুগচোিুর

১৯৭১

১৯৭১

১৯৭১
১৯৭১

আগষ্ট েোকসর নশষ সপ্তোহ
১৯৭১

আলেরুল ইসলোে(নফকদৌস)

আলের উলিে

ধলো, িূব্ধ
চ লো

লেগোতলো েুদ্ধ

৮ আগষ্ট,

১৯৭১

গকুল নদব্েোথ

শচীেচন্দ্র নদব্েোথ

শোহব্োেিুর, িূব্ধ
চ লো

লেগোতলো েুদ্ধ

১৯৭১

আক্রে আলী েীর

আে র আলী েীর

নহোগলো, িূব্ধ
চ লো

ব্োন্দর োটো েুদ্ধ

৮ আগষ্ট,
-

আলী নেওয়োে

আব্দুল গফুর

িোগলো োন্দো, িূব্ধ
চ লো

আব্দুল আলেে

নশখ েলের উলিে

নহোগলো, িূব্ধ
চ লো

েসীে উলিে

নশখ লেয়োসর আলী

হোফলেয়ো, িূব্ধ
চ লো

লত্রশোল রোকয়রগ্রোে
েুদ্ধ
লত্রশোল রোকয়রগ্রোে
েুদ্ধ
িলোশ োলন্দ েুদ্ধ

৩০েকেম্ভর,

আব্দুল েলতে

তোলহর

লেেকহোগলো, িূব্ধ
চ ল

আব্দুল েব্বোর

লরে উলিে

নহোগলো, িূব্ধ
চ লো

লত্রশোল রোকয়রগ্রোে
েুদ্ধ

১৯৭১

শহর আলী

েেোফর আলী

শোে ুিীে
আব্দুল হোল ে

গুঞ্জর আলী
-

েলের উলিে

-

কুচখোলী, িূব্ধ
চ লো

তোরোব্ উলিে ব্ীরলব্ক্রে

নখোদো নেওয়োে খোাঁ

েোরোয়ণডহর, িূব্ধ
চ লো

লেয়ো নহোকসে

আলী নহোকসে

গড়–য়ো োন্দো, িূব্ধ
চ লো

িীকরর লটলো( োত ) ১৬লডকসম্বর, ১৯৭১
েুদ্ধ
লদেোেিুর
১৩ এলিল, ১৯৭১

আকেোয়োরুল আলে খোে
নচৌধুরী
ওসেোে গণী

নেোফোজ্জল নহোকসে খোে
নচৌধুরী
আব্দুল েব্বোর

নেোহেগঞ্জ

েলিোইগুলড়

-

িোনুর, নেোহেগঞ্জ

২৯ নে, ১৯৭১

দলব্র উলিে

ডো.নেোশোররফ নহোকসে

নটঙ্গোিোড়ো, নেোহেগঞ্জ

লেো োন্দো থোেো
েুদ্ধ
নেত্রক োেো

এ লদল নহোকসে

আব্দুল খোকল

ব্ড়োন্তর, নেোহেগঞ্জ

লব্েয়িুর

েূর আহোেদ

আব্দুল নহল ে

িোলগোাঁও, নেোেগঞ্জ

লেো োন্দো থোরো
েুদ্ধ

২০ আগষ্ট, ১৯৭১
-

েূরুল হুদো লসলি ী

খোকল নেওয়োে

েলেুরী, নেোহেগঞ্জ

নেোখকল ুর রহেোে তোাং

েেফর আলী তোাং

চুন্দরো, ন ন্দুয়ো

নেোখকল ুর রহেোে খোে

আব্দুল ওয়োকহদ খোে

েোকয় সুকব্দোর আব্দুর
রলশদ
ফয়েুর রহেোে

শোলদীঘো, িূব্ধ
চ লো
িোইকুড়ো
হোফোলেয়, িূব্ধ
চ লো

েোলরয়ো

-

েকহষখলো
সরচোিুর
(হোলুয়োঘোট)
-

-

-

২োং নসক্টর
২৭ েকেম্বর,

১৯৭১

ব্োলীেুড়ো, ন ন্দুয়ো

নদোয়ে
(আটিোড়ো)েুদ্ধ
ব্সুর ব্োেোর

২০ েকেম্বর,

১৯৭১

নশখ আলে

রোয়িুর, ন ন্দুয়ো

ঢো ো

৩১ েোচচ, ১৯৭১

নেৌ. আলেে উলিে

কুতুব্িুর, ন ন্দুয়ো

লিকরোেিুর

আ োব্ উলিে

সোদত আলী

েেোাং, ন ন্দুয়ো

৫ নে, ১৯৭১
৩োং নসক্টর

লেেোে উলিে ব্ীরিতী

সোইফুলিে আহকেদ

রাংিুর

-

আব্দুল কুিু

এ লদল নহোকসে

হোসকুলী, েদে

েদে েুদ্ধ

২৯ আগষ্ট,

নেোহোেদ আলী োেল

নেোফোজ্জল নহোকসে

েকেোহরিুর, েদে

ধোনুয়ো োেোলিুর

েলফে উলিে

আব্দুল েলেদ

আব্দুল গফুর

ত্রক োণো, েদে

১৯৭১

োইটোল, েদে

তোকহরিুর থোেো েুদ্ধ

অকক্টোব্র,
-

আব্দুল নেোত্তোললব্

নগোলব্ন্দিুর, েদে

তোরোইল থোেো েুদ্ধ

-

ল লিকুর রহেোে

সরোে আলী

আলেশ্রী, েদে

ফকতিুর েুদ্ধ

-

আব্দুর রোজ্জো

েব্ী নহোকসে তোাং

আলেশ্রী, েদে

-

-

আব্দুস সোত্তোর

আব্দুল ব্োরী

-

োশীরোে
নেোফোজ্জল নহোকসে

েতীন্দ্রেোথ লহরোলী
আব্দুল েব্বোর

তোলু োেোই, েদে
েহড়ো

২৯ নসকেম্বর, ১৯৭১
-

হোকর উলিে ফল র

১৯৭১

নদওশ্রী, আটিোড়ো

আখোউড়ো
ধেচিোশো

আলের ফল র

শোলল ো, আটিোড়ো

ব্োরহোট্টো থোেো েুদ্ধ

সদরুজ্জোেোে

আব্ুল নহোকসে

ব্রোহ্মণগোাঁও, ব্োরহোট্টো

-

১৪ আগষ্ট, ১৯৭১
১১ োং নসক্টর

নেো কশদ আলী

ওয়োকহদ আলী

লদেোেিুর

১৭ এলিল,

ওসেোে গণী

েেফর আলী

চন্দ্রিুর, ব্োরহোট্টো
ব্োরহোট্টো

২৫ েোচচ,

নল. কেচল আকেোয়োরুল
ইসলোে
িোইলট ইসলোে উলিে

আব্দুল হোলফে

েহেিুর,

রোেোরব্োগ িুললশ
লোইে
কুলেল্লো নসেোলেব্োস

আব্দুল েলেদ েণ্ডল

রঘুরোেিুর,
লেো োন্দো

ব্ল্লো ব্োেোর েুদ্ধ

৭ অকক্টোব্র,

লেো োন্দো

১ লডকসম্বর, ১৯৭১

১৯৭১
১৯৭১

২৯ েোচচ, ১৯৭১
১৯৭১

আব্দুল েোন্নোে লেয়ো

শহর আলী

লেগোতলো,

লেো োন্দো লশব্ব্োড়ী
ডোলু
লেো োন্দো

হোলফে উলিে

সদর আলী

নলঙ্গুড়ো,

আব্ুল োকসে

আলীে উলিে

উদয়িুর,

েেতোে উলিে

আব্দুল েব্বোর

ফতুয়ো, খোললয়োেুলর

অলেলচন্দ্র সর োর

ব্ঙ্গলব্হোরী সর োর

িোথরো, খোললয়োেুলর

-

-

হলরকেোহে রোয়

ব্ীরচরণ রোয়

চোকুয়ো, খোললয়োেুলর

-

সুেীলচন্দ্র সর োর

সচীন্দ্র সর োর

িোথরো, খোললয়োেুলর

লচলরঙ্গোেোলর(ব্োন্দর
ব্োে)
-

লেো োন্দো

ঢো ো
লটয়োলদ

২ আগষ্ট,

১৯৭১

১২নে,

১৯৭১

১েুে,
-

১৯৭১

-

