
গগোোরপুয স্মৃতত গৌধধয আততো 

 

৭১ এয মুতিযুধে শ্যোভনগযফোীয ভূতভকো তির োধোযণ। শ্রোতধক, িোত্র ,তক্ষক ,বুতেজীতফ, 

কৃলক  শ্রতভক গশ্রণীয ভোনুল স্বতস্ফুতত বোধফ মুতিযুধে ং গ্রণ কধযতির । মুতি ংগ্রোধভয 

আততোধ জধেয ঘটনো গমভন গতনত, গতভতন ম্মুখ ভধয যুেয ঘটনো কভ নে । গ যকভ 

একটি ম্মুখ ভধয যুেয ঘটনো ঘধট শ্যোভনগয দধয গগোোরপুয গ্রোধভ। এখোধন মুতি োগর 

কুতবে োী চোয মুতিধমোেো ীদ ন । ১৯৭১ োধরয ১৯ অগষ্ট ফোংরো ১৩৭৮ োধরয ২ বোদ্র 

তদফোগত যোধত্র গযোজ শুক্রফোয গবোধয োক োনোদোয ফোতনীয োধথ ঈধজরো দধয গগোোরপুধয 

ম্মুখ ভধয  ফীয মুতিধমোেোধদয োধথ যুে ে । এ যুধে ীদ ে ভযহুভ গভজয (ফঃ) জতরধরয 

গনতৃধে গড়ো ৯ নং গক্টধযয মুতিধমোেো সুধফদোয আতরেো খোন, মুতিধমোেো অবুর কোরোভ অজোদ, 

কোতরগঞ্জ থোনোয ফোগভোতয গ্রোধভয মুতিধমোেো নুযম্নর আরোভ, যোজোী তফশ্বতফদ্যোরধেয িোত্র (ধয 

জোনো মোে তততন িোত্র নে) মুতিধমোেো অব্দুর কোধদয  ঢোকো তফশ্বতফদ্যোরধেয িোত্র জ্ঞোত এক 

মুতিধমোেো। এ িোড়ো ০৪  জন গফ-োভতযক ব্যতি  োক োনোদোয ফোতনীয োধথ ম্মুঞ ভধ এআ 

যুধে ীদ ন। মোযো তিধরন ফফো অরী গোজী, গনতোআ দো  নোভ নো জোনো ০২ জন কৃলক । 

এআ যুধে ০৩ জন মুতিধমোদ্দো অত ে তোযো ধরন মুতিধমোেো জনোফ তভজোনুয যভোন (কভোন্ডোয) 

, কভোন্ডোয জনোফ অব্দুর ভতজদ  জনোফ সুধফোর দো। 

 

ঈধজরো ভুযম্নতরেো গ্রোধভয মৃত নতিমুদ্দীন গোআধনয পুত্র গভধযম্নরস্নো গোআন ম্মুখ ভধয যুধেয 

ধযয তদন শুক্রফোয স্থোনীে গ্রোভ ফোীধদয  ধমোতগতোে ম্মুখ ভধয যণধক্ষধত্র ীদ চোয 

মুতিধমোেোয রো এআ স্মৃতত গৌধধয নততদুধয ধোন গক্ষধতয োধ অআধর ভোতত কধযন এফং 

একজনধক ফততভোন থোনোয োধ পুকুধযয পুফ ত ঈত্তয কন তোধয কোতরগঞ্জ থোনোয ফোগভোতয গ্রোধভয ীদ 

মুতিধমোেো নুযম্নর আরোধভয ভোতত কযো ে। মো অজ ংযতক্ষত ফস্থোে যধেধি। গদ স্বোধীন 

ফোয য ১৯৭২ োধর ীদ মুতিধমোদ্দো জনোফ সুধফদোয আতরেোধয ততো কুতষ্টেোয জনোফ গভোফোযক 



অরী খোন ভত্মোধনয  ন্ধোধন শ্যোভনগধয অধন  এফং জনোফ গভধযম্নরস্নো গোআধনয ফোতড়ধত মোন। 

গখোধন জনোফ গভধযম্নরস্নো গোআধনয তনকট ধত ফ শুধন এফং ভত্মোধনয কফধযয িতফ গদধখ 

গখোধনআ সুস্থ ধে ধড়ন। কফয ম তভত্ম অয অধত োধযনতন। গোধক মুযভোন ধে ততন তদন 

ধ জনোফ গভধযম্নরস্নো গোআধনয ফোতড়ধতআ আধভত্মকোর কধযন। জনোফ গভধযম্নল্রো গোআন জনোফ 

গভোফোযক অরীধক স্থোনীে প্রোন  পুতরধয োেতোে পুধত্রয কফধযয োধ ভযহুধভয আচ্ছো 

নুমোতে ভোতত কযো ে । ভুযম্নতরেো গ্রোধভয জনোফ গভধযম্নরস্নো গোআধনয তনজ ঈধদ্যোধগ এরোকো 

ফোীয ধমোতগতোে ১৯৭২ োধর জোনুেোযী ভোধ মুতিধমোেোধদয স্মৃততয ঈধদ্দধ গগোোরপুধয গআ 

যণধক্ষধত্র একটি ীদ তভনোয তনভ তোন শুযম্ন কধযন এফং গভ ভোধ তনভ তোন কোজ গল কধযন। এ স্মৃতত 

স্থম্ভটি কোরক্রধভ একফোধযআ গজরো তযলধদয ড়ধকয  ঈধয এধ ড়োে তফধল তফধল তদধন ীদ 

মুতিধমোেোধদয শ্রেো জোনোধত খুফআ সুতফধো তচ্ছর। তদধন তদধন ড়কটি প্রন্থ েোে এ স্মৃতত 

ত্মধম্ভয োভধন দোড়োফোয সুধমোগ সুতফধো নো থোকোে এফং ত্মম্ভটি  ফেধয বোধয ঝুতকপূন ত ধে ধড়। 

 

গআ ৭২ োর গথধক ২০১২ োধরয জুরোআ ভো ম তভত্ম ২২ ফুট ঈচ্চতোয গআ স্মৃতত স্থম্ভটি দন্ডোেভোন 

তির। ফততভোধন জুরোআ ভোধ শ্যোভনগয ঈধজরোয ফততভোন তনফ তোী তপোয জনোফ গভোঃ 

গদৌরতুজ্জোভোন খাঁন এয ঈধদ্যধগ ঐ একআ স্থোধন জোতীে স্মৃতত গৌধধয অদধর একটি নতুন স্মৃতত 

গৌধ তনভ তোন কোজ কযো ধেধি। স্মৃতত গৌধটি শ্যোভনগয ফোীয প্রোধনয দোফী তির। 



 

গনোট ঃঃ ঢোকো তফশ্বতফদ্যোরধেয িোত্র জ্ঞোত (কোল্পতনক) এক মুতিধমোেো ম্পধকত জনোফ 

গভধযম্নরস্নো গোআন জোনোন এআ ব্যোতিটি একজন সুন্দয  সুদ তন যুফক তিধরন। মোয বুক বযো তির 

কোধরো গরোধভ। গোধে দোতভ গপৌতজ গোোক তির। ধকধট বোযতীে ১০ টোকোয দুটি গনোট তির। 

কোধর একটি বুধরট তফে তির। ন্য গকোন অঘোত ফো তফধল তচহ্ন োেো মোেতন ভধভ ত জোনোন। 



 

গগোোরপুয স্মৃতত গৌধধয আততো 

 

১৯৭১ োধরয ১৯ অগষ্ট ফোংরো ১৩৭৮ োধরয ২ বোদ্র তদফোগত যোধত্র গযোজ শুক্রফোয গবোধয োক 

োনোদোয ফোতনীয োধথ শ্যোভনগয ঈধজরো দধয গগোোরপুয গ্রোধভ ম্মুখ ভধয কুধদোবে ফীয 

মুতিধমোেোধদয োধথ যুে ে । এ যুধে ীদ ে ভযহুভ গভজয (ফঃ) জতরধরয গনতৃধে গড়ো ৯ নং 

গক্টধযয মুতিধমোেো সুধফদোয আতরেো খোন, মুতিধমোেো অবুর কোরোভ অজোদ, মুতিধমোেো অব্দুর 

কোধদয  ঢোকো তফশ্বতফদ্যোরধেয িোত্র জ্ঞোত এক মুতিধমোেো। ত্র ঈধজরোয ভুযম্নতরেো গ্রোধভয মৃত 

নতিমুদ্দীন গোআধনয পুত্র গভধযম্নরস্নো গোআন ম্মুখ ভধয যুধেয ধযয তদন শুক্রফোয স্থোনীে গ্রোভ 

ফোীধদয  ধমোতগতোে ম্মুখ ভধয যণধক্ষধত্র ীদ চোয মুতিধমোেোয রো এআ স্মৃতত গৌধধয 

নততদুধয ধোন গক্ষধতয োধয অআধর ভোতত কধযন মো অজ ংযতক্ষত ফস্থোে যধেধি। 

ভুযম্নতরেো গ্রোধভয জনোফ গভধযম্নরস্নো গোআধনয তনজ ঈধদ্যোধগ এরোকো ফোীয ধমোতগতোে ১৯৭২ 

োধর জোনুেোযী ভোধ মুতিধমোেোধদয স্মৃততয ঈধদ্দধ গগোোরপুধয গআ যণধক্ষধত্র একটি ীদ তভনোয 

তনভ তোন শুযম্ন কধযন এফং গভ ভোধ তনভ তোন কোজ গল কধযন। যফতীধত ঈি স্মৃতত গৌধটি কোধরয 

তযক্রভোে তযতযি ধে মোেোে ঈধজরো তনফ তোী তপোয জনোফ গভোঃ গদৌরতুজ্জোভোন খাঁন এয 

ঈধদ্যধগ স্থোনীে গন্যভোন্য ব্যতিধদয োেতোে ফততভোধনয জোতীে স্মৃতত গৌধধয অদধর ত্র স্মৃতত 

গৌধটি ২০১২ োধর (ধপ্টম্বয-নধবম্বয) তনতভ তত ে। 



শ্যোভনগয ঈধজরোয স্মৃততধৌধ তনভ তোধন প্রোপ্ত নুদোন 

 
 

ক্রতভক নং নোভ  ততোয নোভ  ঠিকোনো 
নুদোধনয 

তযভোন 
ভভত্মব্য 

০১ জনোফ এআচ এভ গগোরোভ গযজো, এভত, ততো-  ৮০০০০/=  

০২ 
জনোফ এভ খতরলুরস্নো ঝড়ু, ততো-অরোজ্জ গগোরোভ খেফয 

োং-সুরতোনপুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো। 
১০০০০০/-  

 
জনোফ তজ এভ ভোন গতন, ততো- মৃত তজ,এভ যোন অরী 

ধ্যÿ, ভতন কধরজ, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

 
ডোঃ গখ ভোফুজুর ক, ততো- মৃত অরোজ্জ তযোফ অরী 

োং- নতকপুয , শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০০/=  

 
গফগভ ভতনযো খোতুন, ততোঃু ভযহুভ অরোজ্জ গভোঃ ভতন 

োং- দোততনোখোরী , শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০০/=  

 
প্রধকৌরী গভোঃ অপোজ ঈতদ্দন, ততো- মৃত অরোজ্জ অক্কো অরী ঢোরী 

োং-গগোতফন্দপুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

 
জনোফ এ এভ অতোঈর ক গভোঃ গদোরন, ততো- এ,ধক পজলুর ক 

োং-গুভোনতরী, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০০/=  

 
জনোফ এ এভ তোনবীয ভইন যঞ্জু, ততো-অরোজ্জ এ এভ অপজোলুর 

ক, োং-ফোদঘোটো, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো। 
  

০৩ 
ডোঃ গভো অব্দুর োতভদ, ততো- মৃত অরোজ্জ তযোফ অরী 

গচেোযম্যোন, অটুতরেো, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০০/=  

০৮ 
জনোফ তজ এভ অব্দুর োতকভ, ততো- মৃত অব্দুর খোধরক গোজী 

োং, গগোতফন্দপুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

১০ 
গভোঃ িোধদকুয যভোন, ততো - 

গচেোযম্যোন, ইশ্বযীপুয আঈতনেন, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

১১ 
জনোফ গভোঃ অভজোদ গোধন, ততো- মৃত অরোজ্জ অভীয অরী পতকয 

গচেোযম্যোন, দ্মপুকুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

১২ 
জনোফ গভোঃ মুসুদুর অরভ, ততো-মৃত গোযোফ অরী 

গচেোযম্যোন, গোবুযো আঈতনেন তযলদ. শ্যোভনগয, োতÿঃীযো। 
৫০০০/-  

১৩ 
জনোফ গভোঃ খোজো নোতজমুতদ্দন, ততো- মৃত ভয অরী যদোয 

োং-নতকপুয , শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

১৪ 
জনোফ গখ অব্দু বুয ফোফলু, ততো-মৃত গখ অব্দুয যঈপ 

োং- ফোদঘোটো, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
৫০০০/=  

১৫ 
জনোফ গভোঃ ততদ্দকুর আরোভ ফকুর, ততো-মৃত অব্দুর গতন 

োং-খোনপুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
২০০০ তধকট  

১৬ 
জনোফ গভোঃ অযফ অরী, ততো-মৃত গভোঃ ততয অরী 

োং-গোযো, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
২০০০ তধকট  

১৭ 
অরোজ্জ গখ অবু দোঈদ, ততো-মৃত গখ ফতয অধম্মদ 

োং-জেোখোরী, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
২০০০ তধকট  

১৮ 
জনোফ গভোঃ কোভযম্নজ্জোভোন, ততো-মৃত যোধদ অরী যদোয 

োং-প্রতোনগয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
২০০ তধকট  

১৯ গভোত্মপো তিক্স 
২০০০ তধকট 

জোভোন তিক্স 
 

২০ জনোফ এ এভ অপজোলুর ক, ততো-মৃত অরোজ্জ ভয অরী যদোয ২০০০ আট  



োং-ফোদঘোটো, শ্যোভনগয,োতÿঃীযো। 

২১ 
জনোফ ভোষ্টোয গভোঃ অব্দুর েোধদ, ততো- মৃত গকোযফোন অরী গোজী 

োং-নতকপুয, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০ তধকট  

২২ 
জনোফ গখ গভোকধদ অরী, ততো- অরোজ্জ গখ গোযোফ অরী 

োং-ভুযম্নতরেো, শ্যোভনগয, োতÿঃীযো 
১০০০ তধকট  

 

   

 


