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১ মাঃ বিছর উি ন সখ জ ার আলী সখ তিলগাতী তিলগাতী ২৯০৮

২ খান নজ ল ইসলাম আ ল গিন খান তিলগািত তিলগািত ২৯১০

৩ খান আেনায়ার হােসন মাঃ সকা ার আলী খান প করণ প করণ ২৯১১

৪ আব ল খােলক ত মেহর উি ন হাওলাদার মািরয়া জালা প করন ২৯১৪

৫ মাঃ দেলায়ার হােসন ন র আলী আকন খারইখালী সানাখালী ২৯১৫

৬ মাঃ ইয়া ব আলী ত আরজান উ াহ হাওলাদার সানাখালী ম েলর হাট ২৯১৭

৭ মাঃ গালাম মা ফা শখ নফাজ উি ন শখ খালী খালী ২৯১৮

৮ এইচ এম এ ওয়া দ ত আঃ কােদর হাওলাদার আলিত জবাড়ীয়া পােলরহাট ২৯২২

৯ মাঃ মা ািফ র রহমান িজবর রহমান ক িনয়া ক িনয়া ২৯২৪

১০ এস,এম, আঃ কিরম সখ আঃ জিলল সখ গড়ঘাটা মারখালী ২৯২৫

১১ মাঃ রজাউল কিবর বজ র রিশদ ক িনয়া ক িনয়া ২৯২৬

১৩ আ ল গ ফার খান জজআলী খান দঃ হাগলপািত ত লঁবািড়য়া ২৯৪৫

১৪ খর ন হালদার দেব নাথ হালদার ত লবািড়য়া ত লবািড়য়া ২৯৪৯

১৫ আ স সা ার তা কদার মহ ত আিল তা কদার মােরলগ গাবতলা ২৯৫৬

১৬ মাঃ আসা ল হক শখ কাবাজ উি ন তিলগািত তিলগািত ২৯৬০

১৭ মাঃ সাহরাব হােসন ত আঃ কােদর হাওলাদার তিলগািত তিলগািত ২৯৬১

১৮ মাঃ বাসারাত খান ত আঃ রহমান খান তিলগাতী তিলগাতী ২৯৬৪

১৯ আঃ মা ান ত আঃ রহমান তিলগাতী তিলগাতী ২৯৬৫

২০ মাঃ আিলয়ার রহমান ত হািব র রহমান মািরয়ােজালা মািরয়ােজালা ২৯৬৭

২১ মাঃ ছেরায়ার হােসন মাঃ এনাজ উি ন হাওলাদার দঃ মািরয়া জালা মািরয়া জালা ২৯৭০

২২ ম আলী হাওলাদার মক ল হাওলাদার প করণ লহাতা ২৯৭১

২৩ মাঃ আঃ আিজজ হাওলাদার ত মৗঃ সয়দ উি ন আহ দ খারইখালী মািরয়া জালা ২৯৭২

২৪ এম, িড, এ, িব, িসি ক আলহাজ ইসমাইল হাওলাদার মােরলগ  আদশপাড়া মােরলগ ২৯৭৩

২৫ মাঃ কােশম হাওলাদার খারেশদ হাওলাদার প করণ প করণ ২৯৭৭

২৬ আঃ গিণ মা া ত হােছন আলী মা া মািরয়ােজালা মািরয়ােজালা ২৯৮৩

২৭ মাঃ আ ল কালাম হাওলাদার ত তােহর আলী হাওলাদার খারইখালী সানাখালী ২৯৮৫

২৮ িনমল মার পাল নের  নাথ পাল দব হা দব হা ২৯৯৪

২৯ ত ন কাি  চ নিলনী ষন চ িচংড়াখালী িচংড়াখালী ২৯৯৭

৩০ মাঃ আলতাফ হােসন মাঃ রিফক উি ন শখ ধরােদায়া ঢ য়ারপাড় ২৯৯৯

৩১ মাঃ আঃ গ ফার খান জয়নাল আেবদীন খান দানা কািলকাবািড় ৩০০৪

৩২ মাঃ আঃ হািলম তা কদার আ র রহমান তা কদার য়াবািড়য়া ফিকরবািড় ৩০০৭

৩৩ মাঃ মিজবর রহমান শখ ত আহ দ আলী শখ সানিক ভাংগা হাগল িনয়া ৩০০৯

৩৪ মা ফা কামাল আজীজ আঃ হািমদ হাওলাদার সানিকভাংগা সানিকভাংগা ৩০১১

৩৫ মাঃ আ ল হােসন হাওলাদার শিফজি ন হাওলাদার ঘিষয়াখালী ঘিষয়াখালী ৩০১৫

৩৬ মাঃ মিতয়ার রহমান আ ল হােশম খিলফা সানিকভা া সানিকভা া ৩০২৭

৩৭ আঃ গিন জজ ত গহর আলী চ নতলা িজউধরা ৩০৩০

৩৮ আ ল কােসম গাজী আঃ মিজদ িপ িস বারইখালী িলশাখালী ৩০৪৪

৩৯ মাঃ শাহজাহান খান জনাব আলী খান হাগলপািত ত লঁবািড়য়া ৩০৪৯

৪০ বীরে  নাথ িব াস ত বররাম িব াস সরািলয়া মােড়লগ ৩০৫৬

৪১ আেনায়ার হােসন র মাহা দ খিলফা উঃ সরািলয়া মােরলগ ৩০৫৮

৪২ মাঃ আঃ সালাম হাং মাঃ লহাজ উ ীন হাং ভাইেজাড়া মােরলগ ৩০৬৩

৪৩ ত আঃ রহমান ত মাঃ মিহিসন উঃ সরািলয়া মােরলগ ৩০৬৯

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
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৪৪ মাঃ ইসমাইল হােসন আলহাজ আজাহার আলী হাওলাদার ব িচপাবারইখালী স াসী বাজার ৩০৭৫

৪৫ আ ল হােসন ফিকর মাসেলম আলী ফিকর আমতিল আমতিল ৩০৭৮

৪৬ ত কােশম জামা ার নওয়াব আলী সখ ধানসাগর ১৬ নং খাচিলয়া ৩০৮৮

৪৭ আঃ গফফার বয়াতী ত আপছআর আলী বয়াতী পঃ বিরশাল স ািস বাজার ৩০৮৯

৪৮ মাঃ হািব র রহমান হওলাদার ত হােসন বালী হাওলাদার চািলতা িনয়া খাউিলয়া ৩০৯৩

৪৯ ছেলমান সরদার খারেদশ আলী সরদার তিলগাতী তিলগাতী ৩০৯৭

৫০ মাঃ সয়দ আলী মীর মাহা দ আলী মীর তিলগাতী তিলগাতী ৩০৯৮

৫১ আঃ জ ার খান ◌ুত সরত খান তিলগাতী তিলগাতী ৩০৯৯

৫২ ত ছাবাহান খান ত গ র খান তিলগাতী তিলগাতী ৩১০১

৫৩ ত ইসরাইল ত আহ দ খান তিলগািত তিলগািত ৩১০৩

৫৪ আঃ মিজদ সখ আ ল জ ার সখ তিলগািত তিলগািত ৩১০৫

৫৫ ত আঃ কিরম শখ ত আ ল শখ তিলগাতী তিলগাতী ৩১০৬

৫৬ ত আঃ ছালাম শখ ত কিরম শখ িলগাতী িলগাতী ৩১০৯

৫৭ আ ল আলী মা র ত অেজদ আলী মা র িলগাতী িলগাতী ৩১১০

৫৮ ত মাঃ হািব র রহমান গাজী মাফাে ল হােসন গাজী দঃ তিলগািত িলগািত ৩১১১

৫৯ মাঃ হািনফ মক ল প করণ সানাখালী ৩১১৪

৬০ মাঃ আঃ রহমান খান গ র আলী খান মিহষ চরণী মািরয়ােজালা ৩১১৫

৬১ মাঃ নজ ল ইসলাম ত সয়দ আশরাফ আলী সানাখালী সানাখালী ৩১১৯

৬২ হির নাথ ডা য়া ত অি নী ডা য়া গািজরহাট দব হা ৩১২৩

৬৩ ত শখ মিজ র রহমান ত আিপল উি ন শখ ক িনয়া ক িনয়া ৩১২৫

৬৪ ক, এম, শাহ আলম খান ফজ র রহমান জা য়া ড য়ারপাড় ৩১২৭

৬৫ মাঃ ইসমাইল হােসন হাওলাদার আলহাজ রােশদ হাওলাদার কািছকাটা ঢ য়ারপাড় ৩১২৯

৬৬ িধর মার সাহা ত ন চর সাহা জয় র র বন াম ৩১৩১

৬৭ িনিখল মার দ বস  মার দ য়া র বন াম ৩১৩২

৬৮ মাঃ মাছেলম জামা ার ত লা  জামা ার িজউধরা িজউধরা ৩১৪৭

৬৯ মাঃ আতাহার আলী কাজী ত মাঃ মনাজ উি ন কাজী িপ, িস, বারইখালী বাদশারহাট ৩১৪৯

৭০ ত আঃ মিজদ ী ত মাজাফার আলী ী ধান সাগর ধান সাগর ৩১৫২

৭১ মাঃ ল ইসলাম ত মিমন উি ন তালিড় জামা ার পাড়া ৩১৫৪

৭২ মাসাঃ উে  ল ম মি ক গ র শখ ভাইেজাড়া মােরলগ ৩১৬০

৭৩ মাসাঃ হািছনা কিবর আ র রহমান উ র সরািলয়া মােরলগ ৩১৬১

৭৪ ন র আলী হাওলাদার খােলক হাওলাদার তিলগাতী তিলগাতী ৩১৭১

৭৫ মাঃ আলী আশরাফ হাওলাদার মাঃ সরাজ উি ন হাওলাদার দবরাজ দবরাজ ৩১৭৫

৭৬ আঃ হািলম দিজ আঃ গিন দিজ মািরয়া জালা প করণ ৩১৭৭

৭৭ আঃ মিজদ হাওলাদার মাঃ হােসন আলী হাওলাদার কািচকাটা ঢ য়ারপাড় ৩১৮২

৭৮ মাঃ আমজাদ হােসন বয়াতী নহাল উি ন বয়াতী সানিকভা া হাগলা িনয়া ৩১৮৭

৭৯ মাঃ ইচাহাক আলী শখ হােচন আলী শখ বহর িনয়া বহর িনয়া ৩১৯২

৮০ মাঃ দেলায়ার হােসন আ ল আিজজ খিলফা সামা ারখালী কািলবািড়হাট ৩১৯৫

৮১ নরনারায়ন দ রােজন দ স াসী স াসী ৩২০১

৮২ আ ল হাই খ ন আ র রিশদ খ ন চািলতা িনয়া চািলতা িনয়া ৩২০৫

৮৩ মাঃ মিজ র রহমান খিব ি ন আক কিস চািলতা িনয়া স াসী বাজার ৩২০৬

৮৪ মাসাঃ আিছয়া খা ন ামী ত মাহা ত আলী ফরাজী ভাইেজাড়া ভাইেজাড়া ৩৭৬১

৮৫ মাঃ ম আলী সখ মিমন উি ন সখ তিলগাতী তিলগাতী ৩৭৬৮

৮৬ আঃ মা ান হাওলাদার আঃ লিতফ হাওলাদার তিলগাতী তিলগাতী ৩৭৬৯

৮৭ ত মাঃ ন র আলী গাজী শাম র রহমান গাজী দঃ তিলগািত িলগািত ৩৭৭০

৮৮ মাঃ মাকাে ল হাসন গাজী শাম র রহমান গাজী দঃ তিলগািত িলগািত ৩৭৭১
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৮৯ ত মাঃ ইউ ফ আলী শখ আিমন উি ন তিলগাতী তিলগাতী ৩৭৭২

৯০ ত মাঃ ইসমাইল আ ল শখ তিলগাতী তিলগাতী ৩৭৭৩

৯১ মাঃ শাজাহান বপারী আঃ হািকম বপারী তিলগাতী তিলগাতী ৩৭৭৪

৯২ আঃ হািমদ শখ নওয়াব আলী শখ িম ডা া দব হা ৩৭৭৫

৯৩ মিফ ল হক মাবারক আলী সখ বৗল র বৗল র ৩৭৭৬

৯৪ আ ল জ ার হাওলাদার এে আলী হাওলাদার ব বহর িনয়া তালড়ী ৩৭৭৭

৯৫ আঃ আিজম তপেছর উি ন হাওলাদার মটবাড়ী ১২ নং িজউধরা ৩৭৭৮

৯৬ মাঃ ল আমীন ফা কী সাই র রহমান তা কদার বারইখালী মােরলগ ৩৭৭৯

৯৭ সয়দ র মাহা দ সয়দ ওয়ািলউ াহ বারইখালী মােরলগ ৩৭৮০

৯৮ হা দ নী ামান হাওলাদার িজ ল হক হাওলাদার দঃ তালিড় ত লঁবািড়য়া ৩৭৮১

৯৯ মাঃ সাহা ি ন হাওলাদার র ব আলী হাং উঃ তালিড় উঃ তালিড় ৩৭৮২

১০০ সমীর মার িশকদার রাইচরন িশকদার খ রবািড়য়া স াসী ৩৭৮৪

১০১ মাঃ আ ল খােলক মাঃ িসরা ল হক ফিকর আমতলী আমতলী ৩৭৮৫

১০২ মাঃ মাশােরফ হােসন ত মাজাফর আলী ধা খারইখালী সানাখালী ৩৭৮৮

১০৩ মাঃ আেনায়ার হােসন ন র আলী আকন খারইখালী মািরয়ােজালা ৩৭৮৯

১০৪ খান আমজাদ হােসন আ ল হািমদ খান সানাখালী সানাখালী ৩৭৯০

১০৫ মাঃ ভমর আলী হাওঃ ত হােফজ উি ন হাওঃ হামচা র দব হা ৩৭৯১

১০৬ শীদ মােবােরক আলী হাওঃ ত হােফজ উি ন হাওঃ িম ডাংগা ৪নং দবজাহা ৩৭৯২

১০৭ মাঃ দেলায়ার হােসন হাওলাদার আঃ কােদর হাওলাদার কািছকাটা ঢ য়ারপাড় ৩৭৯৩

১০৮ ত আ ল কােদর তা কদার ত আদম আলী তা কদার বলভ র বাধাল ৩৭৯৪

১০৯ আলতাফ হােসন শখ শখ ইউ চ আলী বলভ র র ৩৭৯৫

১১০ মাঃ আঃ ছ ার হাওলাদার হাজী আমীন উি ন হাওলাদার সানিকভাংগা সানিকভাংগা ৩৭৯৬

১১১ মাঃ আঃ ছা ার হাওলাদার িজ াত আলী হাওলাদার িজউধরা িজউধরা ৩৭৯৭

১১২ ত মাঃ আঃ আিজজ শখ ত মাঃ রা ি ন শখ হাগলপািত ত লবাড়ীয়া ৩৭৯৮

১১৩ আ র রিশদ শখ ত দিলল উি ন শখ ভাইেজাড়া মােরলগ ৩৭৯৯

১১৪ ত সকা ার আলী শখ জ াত আলী শখ পঃ সরািলয়া মােরলগ ৩৮০০

১১৫ র জাহান বগম ামীঃ র মাহা দ হাওলাদার মােরলগ মােরলগ ৩৮০১

১১৬ মাঃ ছালাম ী ত তােছন উি ন ী বা র তলা মােড়লগ ৩৮০২

১১৭ ত আঃ রহমান ফরাজী ত এনছান উি ন ভাইেজাড়া মােরলগ ৩৮০৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
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