
খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিয াদ্ধা 

 

১৯৭১ ালর স্বাধীনতা মুলে বফবজবফ (তৎকারীন ইবআয) খেতাফ প্রাপ্তলেয বফফযনী: 

ভুবিমুলেয যিাি প্রান্তলয এক অাভানয অফোন ও খ ৌযলফাজ্জ্বর বূবভকা খযলেলছ বফবজবফ 
(তৎকারীন ইবআয) । একটি আধা সামরিক বারিনী িয়েও সামানয সনাতন অস্ত্রয়ক সম্বল কয়ি 

এই ফাবনীয ফীয সবনকফৃন্দ ভুবিমুলে ঝাাঁবলে লে খম খেলপ্রভ , ফীযত্ব ও ুভান আত্মতযাল য 
ইবতা যচনা কলযলছ জাবত তা বচযবেন শ্রোয ালথ স্বযণ কযলফ। যিক্ষেী স্বাধীনতা মুলে 
৮১৭ ফীয সবনক ইবআয েয ীে ন। স্বাধীনতা মুলে অাভানয অফোলনয জনয এ 
ফাবনীয েু’জনলক লফবাচ্চ াভবযক খেতাফ ‘ফীযলশ্রষ্ঠ’, ৮ জনলক ‘ফীয উত্তভ’, ৩২ জনলক ‘ফীয 
বফক্রভ’ এফং ৭৮ জনলক ‘ফীয প্রতীক’ খেতালফ বূবলত কযা ে । 

 

ফীযলশ্রষ্ঠ ীে রযান্স নালেক নূয খভাাম্মে খে 
নম্বয       ৯৪৫৯ 

জন্ম ২৬ খপব্রুোবয ১৯৩৬ 

জন্মস্থান নোইর খজরা 
গ্রাভ ভলললোরা 
ভাতা খজন্নাতুলনছা 
বতা খভাাম্মে আভানত খে 

ইবআযএ 
খমা োন   (ফতব ভালন 
বফবজবফ) 

২৬ খপব্রুোবয ১৯৭১ 

ভুবিমুলেয কভবস্থর ৮ নম্বয খক্টয, মলায 

ফবলল মুেস্থর 
খ াোরাটি ভুবিলমাো কযালেয অনবতেলূয 
ছুটিুয 

াাোত ফযণ 

১৯৭১ ালরয ০৫ খলেম্বয মলায খজরায 
খ াোরাটি গ্রলভয এক প্রালন্ত াবকস্তানী 
ানাোয ফাবনীলক প্রবতলযাধ কযলত ব লে 
ীে ন । 

 

 



ফীযলশ্রষ্ঠ ীে রযান্স নালেক ভুন্সী আব্দুয যউপ 

নম্বয       ১৩১৮৭ 
জন্ম ০৮ খভ ১৯৪৩ 

জন্মস্থান 
পবযেুয খজরায খফাোরভাযী থানায (ফতব ভালন 
ভধুোরী) 

গ্রাভ ারাভতুয (ফতব ভালন যউপ ন য) 

ভাতা ভুবকেলুন্নছা 
বতা ভুন্সী খভলবে াান 
ইবআযএ 
খমা োন  (ফতব ভালন 
বফবজবফ) 

০৮ খভ ১৯৬৩ 

ভুবিমুলেয কভবস্থর ১১ নং উইং চট্টগ্রাভ 

ফবলল মুেস্থর 
ফুবেঘাট বচংবে োলরয াে, ভারছবে, াফবতয 
চট্টগ্রাভ 

াাোত ফযণ     

১৯৭১ ালরয ০৮ এবপ্রর যাঙাভাটি খজরায 
নাবনোচলযয ফাছবে নাভক স্ালন াবকস্তানী 
ানাোয ফাবনীলক প্রবতলযাধ কযলত ব লে ীে 
ন । 

 

 

ফীয উত্তভ 

ক্রবভক নং েফী নাভ 

১। বিএবি ারা উবিন আলভে 
২। ুু্লফোয পজরুয যভান েন্দকায 
৩। নালেফ ুলফোয াবফফুয যভান 

৪। নালেফ ুলফোয ভুবজফুয যভান 

৫। নালেক বপক উবিন খচৌধুযী 
৬। বাী খভাাম্মে আফু তালরফ খে 

৭। বাী আলনাোয খালন 
৮। বাী এলকএভ এযাে আরী 

 



ফীয বফক্রভ 

১। এবি খভাোঃ আব্দু শুকুয 

২। ুলফোয খভজয পেয উবিন আলভে খচৌধুযী 
৩। ুলফোয খভজয ুরতান আলভে 
৪। ুলফোয ব নযার সেে আবভরুজ্জাভান 

৫। নালেফ ুলফোয বুরু বভো 
৬। নালেফ ুলফোয আব্দুর ভালরক খচৌধুযী 
৭। নালেফ ুলফোয ােোয আরী 
৮। নালেফ ুলফোয ভবনরুজ্জাভান 

৯। নালেফ ুলফোয নাবজভ উবিন 

১০। নালেফ ুলফোয ইউ খক বচং 
১১। নালেফ ুলফোয া আরী আকন্দ 

১২। নালেফ ুলফোয আফুর োলেয 

১৩। নালেফ ুলফোয খভাোঃ ভবনরুজ্জাভান 

১৪। াবফরোয আব্দু ারাভ 

১৫। াবফরোয আবন খভাল্লা 
১৬। াবফরোয খভাোঃ কাভরুজ্জাভান 
১৭। াবফরোয খভাোঃ নুরুর ইরাভ 

১৮। াবফরোয তবযক উল্লা 
১৯। াবফরোয খ ারাভ যুর 

২০। নালেক আযফ আরী 
২১। নালেক খেলরাোয খালন 
২২। নালেক খভাজাফ্পয আলভে 
২৩। নালেক আফুর কালভ 

২৪। নালেক আব্দুর ভালরক 

২৫। রযান্স নালেক আব্দু াত্তায 

২৬। বাী বনজাভ উবিন 

২৭। বাী আফুর ফাায 

২৮। বাী আতাায আরী ভবল্লক 

২৯। বাী খভাাম্মে উল্লা 
৩০। বাী বজলু্লয যভান 

৩১। বাী আব্দুর ভবজে 
৩২। বাী বররু বভো 



 

ফীয প্রতীক 

১। বিবি োেরুর ফায োন 

২। এবি খভাোঃ ওভান  বন 

৩। বিএবি খভাজাফ্পয আম্মে 
৪। ুলফোয খভজয ফবছয আরী 
৫। ুলফোয খভজয তাফাযক উল্লা 
৬। ুলফোয খভজয আব্দুর জবরর বকোয 

৭। ুলফোয খভজয াান উবিন আলভে 
৮। ুলফোয খভজয খ ারাভ খালন খভাল্লা 
৯। ুলফোয খভজয আলেজ উবিন আলভে 
১০। ুলফোয খভজয আব্দুয যউপ ভজভুোয 
১১। ুলফোয খভজয ভকফুর আরী 
১২। ুলফোয খভজয নজরুর ইরাভ 

১৩। ুলফোয খভজয আব্দূর ওোলজে 
১৪। ুলফোয খভজয আব্দুর জাব্বায 

১৫। ুলফোয খভজয খভাাম্মে খান 

১৬। ুলফোয খভজয খ ারাভ খভাস্তপা 
১৭। ুলফোয খভজয আলভে খালন 
১৮। ুলফোয খভজয আব্দুর ভালরক 

১৯। ুলফোয খভজয আব্দুর  বন 

২০। ুলফোয খভজয খভাোঃ রবন বভো 
২১। ুলফোয খভজয নুরুর হুো 
২২। ুলফোয খভজয ভভতাজ উবিন 

২৩। ুলফোয খভজয াঈে োন 

২৪। ুলফোয খভজয আব্দুয যউপ যীপ 

২৫। ুলফোয খভজয খভাোঃ েবররুয যভান 

২৬। ুলফোয খভজয আব্দুয যবে 
২৭। ুলফোয খভজয আফুর খালন 

২৮। ুলফোয খভজয াবফফুয যভান 

২৯। ুলফোয খভজয ভবপজযু যভান 

৩০। ুলফোয খভজয খভাস্তপা কাভার 



৩১। ুলফোয খভজয  াজী আব্দুর ওবে 
৩২। ুলফোয েন্দকায াইেযু যভান 

৩৩। ুলফোয ভুজাারুর োন 

৩৪। নালেফ ুলফোয খভাোঃ আবজজযু যভান 

৩৫। নালেফ ুলফোয পজরুর ক 

৩৬। নালেফ ুলফোয আাে আরী খভাল্লা 
৩৭। নালেফ ুলফোয খোযলে আরভ 

৩৮। নালেফ ুলফোয ভালরক খচৌধুযী 
৩৯। াবফরোয আব্দুর  পুয 

৪০। াবফরোয আতাায আরী োন 

৪১। াবফরোয আলভেযু যভান 

৪২। াবফরোয আব্দুর ওোবে 
৪৩। াবফোঃকাযী বপ উবিন আলভে 
৪৪। াবফরোয েেু ুবভো 
৪৫। াবফরোয খভাোঃ ফাচু্চ বভো 
৪৬। াবফরোয জাবকয খালন 

৪৭। াবফরোয খভািাু্য আরী 
৪৮। াবফরোয খভাোঃ খারােভান 
৪৯। াবফরোয খভাোঃ ইব্রাবভ 

৫০। াবফরোয আফু তালয 

৫১। াবফরোয ভারু বভো 
৫২। াবফরোয আফুর ালভ 

৫৩ াবফরোয ওোবজ উল্লা 
৫৪। াবফরোয আব্দুয যভান 

৫৫। নালেক খভাোঃ খরাকভান 

৫৬। নালেক ব নযার আব্দুর ভালরক 

৫৭। নালেক খভাোঃ যবে আরী 
৫৮। নালেক ব নযার ফবয আলভে 
৫৯। নালেক খভাোঃ আব্দুর ভান্নান 
৬০। নালেক খতাপালের আলভে 
৬১। নালেক াইেরু ক 

৬২। রযাোঃনাোঃ খেলরাোয খালন 
৬৩। বাী নানু বভো 



৬৪। ব োঃভযান খপাযকান উবিন 

৬৫। বাী আব্দুর জব্বায 

৬৬। বাী াভুর ক 

৬৭। বাী যবফউর ক 

৬৮। বাী খভাাম্মে বযপ 

৬৯। বাী নুরুর ক 

৭০। বাী গুর খভাাম্মে বূাঁ ইো 
৭১। বাী পারুক রস্কয 

৭২। বাী আব্দুর ভালরক 

৭৩। বাী জাাঙ্গীয খভাল্লা 
৭৪। বাী আব্দুর জবরর 

৭৫। বাী খভাোঃ আফুর খালন 

৭৬। বাী আব্দুর াবভে োন 

৭৭। বাী ভুবন্স রৎপয যভান 

৭৮। বাী ইোকুফ আু্রী 
 

  



ূত্রোঃ 


