
গণজাতী বাংলােদশ সরকার
মুিযু িবষয়ক মণালয়

জীিবত বীর মুিেযাােদর সমিত তািলকা

িবভাগ : বিরশাল জলা : ভালা উপেজলা / থানা : লালেমাহন

িমক নং বীর মুিেযাার পিরিচিত
নর বীর মুিেযাার নাম িপতার নাম/ামীর নাম মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা জলা জীিবত িক

না?

১ 01090000658 মাঃ শাহজাহান মৃত আঃ হািমদ
হাওলাদার িবিব আয়শা চর ছিকনা লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

২ 01090001494 নিজর আহেদ কয়ামত আলী মিমন নছা চরভুতা চরভুতা লালেমাহন ভালা জীিবত

৩ 01090001301 মাঃ ওয়ািজ উলাহ তাফােয়ল আহাদ হাং ছবুরা খাতুন বালুর চর বালুর চর লালেমাহন ভালা জীিবত

৪ 01090001294 মাঃ মিফজুল ইসলাম আুল হািমদ আেয়শা খাতুন লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

৫ 01090000670 সামছল হক মাহাদ আলী িময়া মাসাৎ আনজরা িকেশারগ িকেশারগ লালেমাহন ভালা জীিবত

৬ 01090000717 মাঃ আবুল কােশম আবদুল কােদর চৗধুরী আরফুজা খাতুন লড হািড লড হািড লালেমাহন ভালা জীিবত

৭ 01090002048 আবদুল গিন মাঃ সানা িময়া মেহণ নছা িকেশারগ িকেশারগ লালেমাহন ভালা জীিবত

৮ 01090000767 মাহাদ আলী মৃত সরাজল হক জয়েমেহর লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

৯ 01090002218 মাঃ আবদুল খােলক হায়দার উলাহ নুরভানু ফরাজগ ফরাজগ লালেমাহন ভালা জীিবত

১০ 01090001527 বাদশা িময়া কােদর িসকদার কেয়দ ভানু লজ ছিকনা ডাওরী হাট লালেমাহন ভালা জীিবত

১১ 01090001304 মাঃ হাচান আলী ইাহীম খিলল জেবদা খাতুন গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

১২ 01090000700 মাঃ অিজউাহ জয়নাল আেবদীন
হাওলাদার ফিজলাতুন নছা ফুল বািগছা ফুল বািগছা লালেমাহন ভালা জীিবত

১৩ 01090000661 মাহাদ আিজজুল হক আবদুল মতেলব মােলকা খাতুন দবীরচর দবীরচর লালেমাহন ভালা জীিবত

১৪ 01090002254 আবদুল মােলক আবদুল লিতফ হাওলাদার আিছয়া খানম গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

১৫ 01090000655 মিফজুল ইসলাম আলহা মাখেলছুর
রহমান ছােলহা খাতুন লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

১৬ 01090001297 কামাল উীন আহাদ মুনসুর আহাদ আুমানয়ারা বগম ধলীেগৗর নগর চতলা বাজার লালেমাহন ভালা জীিবত

১৭ 01090001490 মাঃ আবদুল মাান নুর মাহাদ ফরাজী মােজদা খাতুন গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত



গণজাতী বাংলােদশ সরকার
মুিযু িবষয়ক মণালয়

জীিবত বীর মুিেযাােদর সমিত তািলকা

িবভাগ : বিরশাল জলা : ভালা উপেজলা / থানা : লালেমাহন

িমক নং বীর মুিেযাার পিরিচিত
নর বীর মুিেযাার নাম িপতার নাম/ামীর নাম মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা জলা জীিবত িক

না?

১৮ 01090001487 আঃ মাান মাঃ চাঁন িময়া বপারী ছফুরা খাতুন ফুল বািগছা ফুল বািগছা লালেমাহন ভালা জীিবত

১৯ 01090000672 িগয়াস উিন আহেমদ আবদুল হােফজ মাার মমতাজ বগম দবীরচর দবীরচর লালেমাহন ভালা জীিবত

২০ 01090002255 মাঃ নািজম উিন
জাহাীর

হাজী দেলায়ার হােসন
হাওলাদার রােবয়া বগম চর কালাচাদ শরাাজয়া মাাসা লালেমাহন ভালা জীিবত

২১ 01090000730 আুল হািকম মিজবুল হক হােবজা খাতুন গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

২২ 01090001684 মাঃ মুজাফর হােসন লিকত উাহ তালুকদার ফােতমা খাতুন চর কালাচাদ সরািজয়া মাাসা লালেমাহন ভালা জীিবত

২৩ 01090001532 মাঃ িফেরাজ িকবিরয়া মাঃ নুামান মাসাঃ সািফয়া খাতুন লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

২৪ 01090000691 মাঃ শাজাহান খান মাঃ এয়ািছন জমদার জেবদা খাতুন দবীরচর দবীরচর লালেমাহন ভালা জীিবত

২৫ 01090000712 আবুল হােশম কারী মাহাদ হােসন ছােবরা খাতুন হিরগ চরভুতা লালেমাহন ভালা জীিবত

২৬ 01090000583 মাহাঃ মােহ আলম সামছল হক জািমলা খাতুন পিম চর উেমদ গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

২৭ 01090001492 মাঃ িসিকুর রহমান
খান আউয়াল খান মাসাঃ িফেরাজা বগম গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

২৮ 01090000705 আবদুল মাান আঃ রিশদ মিমন নছা লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন ভালা জীিবত

২৯ 01090001289 আবদুস সিহদ আঃ গিন আয়শা খাতুন রায়চাঁদ রায়চাঁদ লালেমাহন ভালা জীিবত

৩০ 01090001481 আলহাজ হান অর
রিশদ

হাজী আঃ গফুর
হাওলাদার কদবানু িবিব চর কিপয়া চর কিপয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

৩১ 01090002264 জালাল আহেমদ নিজর মলকার মেহরজান িবিব দবীর চর দবীর চর লালেমাহন ভালা জীিবত

৩২ 01090000674 খারেশদ আলম
পােয়ত আবুল হােশম করানী জােহদা খাতুন গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৩ 01090002102 মাঃ ফরমুজুল ইসলাম মিজবুল হক হাওলাদার িবিব ফােতমা রমাগ কতারহাট লালেমাহন ভালা জীিবত



গণজাতী বাংলােদশ সরকার
মুিযু িবষয়ক মণালয়

জীিবত বীর মুিেযাােদর সমিত তািলকা

িবভাগ : বিরশাল জলা : ভালা উপেজলা / থানা : লালেমাহন

িমক নং বীর মুিেযাার পিরিচিত
নর বীর মুিেযাার নাম িপতার নাম/ামীর নাম মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা জলা জীিবত িক

না?

৩৪ 01090001495 মাঃ নুামান আঃ গিন ছবুরা খাতুন ধলীেগৗর নগর ধলীেগৗর নগর লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৫ 01090000764 মাঃ জয়নাল আেবদীন কয়ছর আহাদ পিত লুতফন নছা গজািরয়া গজািরয়া লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৬ 01090001310 মাঃ মনজুল ইসলাম সুলতান আহদ িময়া মাসাৎ আিছয়া খাতুন চর লী ডাওরী বাজার লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৭ 01090000734 মাহাদ ইউনুছ নূর মাহাদ পাটওয়ারী মেনজা খাতুন িকেশারগ িকেশারগ লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৮ 01090001523 দেলায়ার হােসন আঃ মতেলব ফরাজী উলফত নছা ডাওিররহাট ডাওিররহাট লালেমাহন ভালা জীিবত

৩৯ 01090001479 মাঃ মাফাল হােসন ফজলুল হক জেসা চর সিকনা ডাওিররহাট লালেমাহন ভালা জীিবত

৪০ 01090001291 মাঃ শাহাবুিন ভূইয়া মাঃ মাফা ভুইয়া মেহর জান বগম চর মাািজ চতলা বাজার লালেমাহন ভালা জীিবত

৪১ 01090001323 মাঃ মাতাহার উিন আবদুল হােফজ ছেলমা খাতুন িকেশারগ িকেশারগ লালেমাহন ভালা জীিবত

সবেমাট: ৪১



প্রমানক

ক্রমমক নং
বীর মুমিয াদ্ধার 

পমরমিমি নম্বর
বীর মুমিয াদ্ধার নাম

বীর মুমিয াদ্ধার 

মপিার/স্বামীর নাম
পঙ্গুযের শ্রেণী গ্রাম ডাকঘর উপযেলা/থানা শ্রেলা শ্রেযেট নম্বর

1 WCCB0000042 শ্রমাোঃ িাজুল ইসলাম মৃি- েয়নাল আযবদীন
কযাটােমর “মস” (পুঙ্গযের 

হার ২০% হইযি ৬০%)
মুনসীর হাওলা ফুলবামেিা লালযমাহন শ্র ালা ১৬৯৫

2 BBB0000002
শ্রমের হামিে উমিন 

আহযমদ

ডাোঃ আেহার উ মিন 

আহমদ
বীর মবক্রম

শ্রক-২১ শ্ররাড নং ২৭, 

বনানী ঢাকা
লালযমাহন লালযমাহন শ্র ালা ৮৫

3 WCDB0000011 আলী আশরাি মৃি সাযদক আহম্মদ
কযাটােমর “মড” (পুঙ্গযের 

হার ০১% হইযি ১৯%)
মধ্য েয়নের েয়নের লালযমাহন শ্র ালা সনদ নং ৭৬৬৭

ঠিকানা

বাংলাযদশ মুমিয াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

মুমিযুদ্ধ মবষয়ক মন্ত্রণালয়

 েীমবি যুদ্ধাহি বীর মুমিয াদ্ধা ও শ্রেিাব প্রাপ্তযদর সমমিি িামলকা

 মব াে: বমরশাল                                             শ্রেলা: শ্র ালা                                                         উপযেলা / থানা: লালযমাহন


