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১ মাজাফফর হােসন মিমন উি ন শখ ফলতলা রামপাল ৩২৪১

২ গাজী আলী আকবর ত আঃ আদম আলী গাজী ভাজপািতয়া চ খালী ৩২৫৭

৩ মাঃ জ র আলী শখ রহম আলী শখ ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩২৫৮

৪ সরদার আ ল জিলল মহর আলী সরদার চ াখালী ভাজপািতয়া ৩২৫৯

৫ গাজী আ  হাসান ওসমান গাজী চ াখালী ভাজপািতয়া ৩২৬০

৬ মাহা দ িজ র রহমান ইজারদার িম অিল উ াহ ইজারদার পিড়খালী পিড়খালী ৩২৬৭

৭ ী আমজাদ হােসন ত ী হােচন আলী িচ া কােলখারেবড় ৩২৭৭

৮ িলন কিবরাজ ত ধীের নাথ কিবরাজ ভকটমারী কাঠামারী ৩২৮৯

৯ এস, এম, এ রিশদ ত এস, এম এ লিতফ িগলাতলা বাজার িগলাতলা বাজার ৩২৯৬

১০ মাঃ আ ল হািমদ শখ শখ আলী আকবর রামপাল রামপাল ৩২৯৭

১১ ল কাি  ম ল ত আ েতাষ ম ল রামপাল রামপাল ৩৩১১

১৩ শখ আ ল হােসম শখ আ ল জ ার বড়কাটালী বড়কাটালী ৩৩১৭

১৪ ত হমােয়ত শখ ত দরাজ া শখ িসিকরডা া পিড়খালী ৩৩২৯

১৫ মাঃ আলী আ াব হাওলাদার জেবদ আলী হাওলাদার কািলকাবাড়ী ভাজপািতয়া ৩৩৩৫

১৬ আ ল হােসন হাওলাদার হাজী আকবর আলী হাওলাদার কািলকাবাড়ী ভাজপািতয়া ৩৩৩৮

১৭ ত খারেশদ মা া ত চ দ মা া ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৩৩৯

১৮ মাঃ মাশােরফ শখ মহ ত আলী শখ ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৩৪০

১৯ নওশাদ শখ ত নায়াব আলী শখ ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৩৪১

২০ শখ আ ল ওহাব নােজম আলী সখ চ াখালী ভাজপািতয়া ৩৩৪৩

২১ ৎ আলী শখ নােদর আলী সখ চ াখালী ভাজপািতয়া ৩৩৪৪

২২ মাকতার সরদার হাছান সরদার চ াখালী ভাজপািতয়া ৩৩৪৫

২৩ মাঃ সেক ার হাওলাদার মাছেলম আলী হাওলাদার মি েকবেবড় মি েকরেবড় ৩৩৫০

২৪ মাঃ নজ ল ইসলাম আঃ রব তা কদার বড় স াসী বড় স াসী ৩৩৫১

২৫ মাঃ আঃ জিলল হাওলাদার ত মাঃ মাতাহার আলী হাওলাদার মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৩৫৭

২৬ মাঃ মিতয়ার রহমান হাওলাদার হােসম আলী মি েকবেবড় মি েকরেবড় ৩৩৫৯

২৭ মাঃ তারাব আলী হাওলাদার মাঃ মিমন উি ন হাওলাদার মি েকবেবড় মি েকরেবড় ৩৩৬৬

২৮ মাঃ ইকবাল হােসন রােশদ আলী হাওলাদার মি েকবেবড় মি েকরেবড় ৩৩৬৭

২৯ শখ সাহরাব হােসন শখ আঃ মাতােলব বড় স াসী বড় স াসী ৩৩৬৯

৩০ শখ আলী আকবর হােতম আলী শখ সে াষ র ফয়লারহাট ৩৩৭২

৩১ নীল মার ম ল রাজিবহারী ম ল ভকটমারী ড়কা ভকটমারী ৩৩৭৩

৩২ আঃ হািমদ ইজারদার ছ র ইজারদার বাছােড়র লা ঝনঝিনয়া ৩৩৭৬

৩৩ আ ার ফিকর ত সয়াদ আলী ফিকর বড়কাটালী বড়কাটালী ৩৩৭৯

৩৪ আঃ ওহাব ফিকর ত আঃ জ ার ফিকর বড়কাটালী বড়কাটালী ৩৩৮০

৩৫ রিশদ হাওলাদার ত হােমদ উি ন হাং ভাজপািতয়া কািলকাবাড়ী ৩৩৮২

৩৬ ই াহীম গাজী মিমন উ ীন গািজ চ াখালী ভাজপািতয়া ৩৩৮৩

৩৭ মাঃ আঃ কােদর সরদার মহর আলী সরদার ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৩৮৪

৩৮ লাকমান আলী ত খারেশদ আলী ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৩৮৫

৩৯ মাঃ আকরাম উি ন (বাদল) আমজাদ আলী হাওলাদার মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৩৮৬

৪০ বাদশা হাওলাদার ত মেয়নউি ন হাং মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৩৮৭

৪১ ত আঃ ছালাম ত মনাজউি ন মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৩৮৮

৪২ ত মাঃ আলী শখ ত কামর উি ন কিবরাজ মািনকনগর য়ারকা র ৩৮০৪

৪৩ নের  নাথ পাল অিনল  পাল স না বাইনতলা ৩৮০৬

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
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ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

৪৪ মাঃ জালাল উ ীন িব াস শাম উি ন িব াস বাছােড়র লা ঝনঝিনয়া ৩৮০৭

৪৫ শখ আ ল মা ান শখ আসম া ঝনঝিনয়া ঝনঝিনয়া ৩৮০৮

৪৬ রিবন হালদার ত িশশবর হালদার জয়নগর িপ ল িনয়া ৩৮০৯

৪৭ মর ম আিমর আলী ত জ ার শখ কােলখারেবড় কােলখারেবড় ৩৮১০

৪৮ অমল ম ল নারায়ন ম ল ড়কা সানবা া ৩৮১১

৪৯ সেত  নাথ িবশাবাস ত যতী  নাথ ড়কা ড়কা ৩৮১২

৫০ মার ম ল ত গাচরণ ম ল আ য়াডাংগা বড়কাটালী ৩৮১৩

৫১ মাঃ তারাপ আলী শখ আেবদ আলী শখ বড় কাটালী বড় কাটালী ৩৮১৪

৫২ কাজী আহ দ আলী ত কাজী আ ল কােসম ভাজপািতয়া ভাজপািতয়া ৩৮১৫

৫৩ আঃ জিলল হাওলাদার ত জয়ন উি ন হাওলাদার মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৮১৬

৫৪ অ র মার পাল িব াধর পাল বড়িদয়া ইসলামগ ৩৮১৭

৫৫ সয়দ তাশারফ আলী মর ম সয়দ ওয়ােজদ আলী বাইনতলা বাইনতলা ৩৮১৮

৫৬ সয়দ মাশােরফ আলী ওয়ােজদ আলী বাইনতলা বাইনতলা ৩৮১৯

৫৭ িলয়াকত আলী ত সয়াদ আলী মলাই রামপাল ৩৮২০

৫৮ এস,এম, হািব র রহমান আ ল হােসম শখ বলাই ভকটমারী- ৩৮২১

৫৯ ত আঃ আিজজ শরীফ ত আনছার উি ন মি েকরেবড় মি েকরেবড় ৩৮২২

৬০ মাঃ আই ব আলী আক ভমর আলী আক মি েকবেবড় মি েকরেবড় ৩৮২৩

৬১ আঃ মােলক মা া ত অেছন মা া বড়িদয়া ইসলামগ ৩৮২৪

৬২ মি ক মাকেছদ আলী ত আঃ বািরক মি ক মলাই বাইনতলা ৩৮২৫

৬৩ শখ আ র রা াক শখ আ ল সামাদ বা ইপাড়া বাইনতলা ৩৮২৬

৬৪ ভাষ সরদার (সরকার) মািনক সরদার কােলখারেবড় কােলখারেবড় ৩৮২৭

৬৫ চৗ রী হািব র রহমান আলহা  জানাব আলী চৗ রী বা তলী বা তলী ৩৮২৮

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