
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ বিরিােপুি উিরেলাঃ
জেছািািাদ 

(স্বরূিকাঠি)

ক্রঃ েং োম বিতাি োম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

১ জমাঃ আঃ মান্নাে মৃত আোহাি আলী োন্দুহাি জকৌবিখাড়া ১৬৫৭

২ জমাঃ আঃ খারলক খাঁ মৃত হােী আঃ িহমাে জসাহাগদল ১৬৯১

৩ জমাঃ জিলারেত জহারসে (আেসাি) মৃত জমাঃ আমীি জহারসে বিলতলা ১৭৫১

৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম কারদি বিলতলা বিলতলা ১৭৫৪

৫ জমাঃ সাহাদৎ জহারসে মকবুল বিলতলা বিলতলা ১৭৫৬

৬ আলমগীি জহারসে আকে মৃত জমাঃ আঃ আবেে আকে জকৌবিখাড়া সুটিোকাঠী ১৭৬১

৭ আব্দুল মন্নাে জশখ িারহে উবিে জশখ গুোরিখা িাটোতলা ১৭৮০

৮ জমাঃ আশ্রাি আলী জিিািী মৃত আসমত আলী জিিািী েগন্নাথকাঠী ১৭৮২

৯ জমাঃ শবহদুল আলম জমাঃ সাইদুি িহমাে ইন্দুিকােী ১৭৮৩

১০ জমাঃ আঃ হক জমাঃ আলী হাওলাদাি সঙ্গীতকাঠী ১৭৯৮

১১ জমাঃ আবুল কালাম আকে মৃত জমািারিক আলী আকে আিামকাঠী ১৮০২

১২ জমাঃ শহীদুল্লাহ হারতম আলী জিিািী েগন্নাথকাঠী স্বরূিকাঠী ১৮০৬

১৩ হাসাে জমাঃ মাসুম এেতাে উবিে ডুবি িাোিাড়ী ১৮২১

১৪ জমাঃ ততেবুি িহমাে মৃত জমাোফ্ফি আলী িামী ১৮২২

১৫ জমাঃ কুতুি উবিে িাহাদুি োমাল জহারসে িাোিাড়ী িাোিাড়ী ১৮৩০

১৬ জমাঃ মবতোি িহমাে জছািাহাে জসাহাগদল জসাহাগদল ১৮৩৪

১৭ বড, বি, সুবিে হক এ, বি, এম, েহুরুল হক জসাহাগদল জসাহাগদল ১৮৫০

১৮ জমাঃ ফারুক জহারসে জমাঃ শওকত আলী জসাহাগদল জসাহাগদল ১৮৫৪

১৯ িবফকুল ইসলাম আলম জমাোরেল হক জসাহাগদল জসাহাগদল ১৮৫৮

২০ জমাঃ আলমগীি িাহাদুি জমাঃ নূি জমাহােদ বমো জসাহাগদল ১৮৫৯

২১ জমাঃ জমাশিফ জহারসে োবসি উবিে ফিােী জসাহাগদল ১৮৭৩

২২ জমাঃ িারিক বসকদাি আব্দুল লবতফ েগন্নাথকাঠী স্বরূিকাঠী ১৮৮৫

২৩ আবুোফি জিলারেত জহারসে েগন্নাথকাঠী স্বরূিকাঠী ১৮৮৬

২৪ জমাঃ েেরুল ইসলাম জমাঃ হাবিবুি িহমাে গেৎিবি ১৮৮৮

২৫ আব্দুস সাত্তাি আকে লাইমত আলী েগন্নাথকাঠী স্বরূিকাঠী ১৮৯১

২৬ আঃ িারিক মৃত আ গবি েগন্নাথকাঠী ১৮৯৫

২৭ জমাঃ আব্দুস সারলক সাইে উবিে অংলকািকাঠী সংগীতকাঠী ১৮৯৯

২৮ আঃ িবশদ মবল িক মৃত সাহাে উবিে মবল্লক আটঘি কুবড়োো ১৯০৬

২৯ সুভাষ িন্দ্র দাস সিে িন্দ্র দাস কুবড়োো ১৯১২

৩০ জশাভািােী মন্ডল শ্রী সুরিশ িন্দ্র মন্ডল গিিবতকাঠীমাদ্রা ১৯১৫

৩১ জমাঃ সাইদুি িহমাে আকে আব্দুল আবেে আকে শাবিিহাট আিামকাঠী ১৯১৬

৩২ ধীরিন্দ্রোথ িড়াল মৃত শিৎিন্দ্র িড়াি পূি ি েলািাড়ী েলািাড়ী ১৯২২

৩৩ জমাঃ জসরকন্দাি আলী জমাল্লা জমাঃ জছািাত আলী জমাল্লা কামািকাঠী কামািকাঠী ১৯২৪

৩৪ জমাঃ শাহোহাে জমাঃ মবফে উবিে বমো কামািকাঠী কামািকাঠী ১৯২৫

৩৫ তসেদ কবিি মৃত িেলুি িহমাে কামািকাঠী কামািকাঠী ১৯৩৪

৩৬ আঃ িবহম িাহাদুি জমাঃ জমাহকাৎ আলী বিশাল িােিাড়ী ১৯৪২

৩৭ কােী েেরূল ইসলাম মৃত কােী আঃ হাবফে ব্যাসকাঠী ব্যাসকাঠী ১৯৪৩

৩৮ জমাঃ আব্দুল েবলল তালুকদাি এরেেউবিে তালুকদাি তমশােী সাগািকান্দা ১৯৮০

৩৯ নুি ইসলাম মৃত দবলল উবিে িাবলহািী জকৌবিখাড়া ১৯৮৩

৪০ জমাঃ শাহআলম মৃত আলহাা্জ্ব সামসুবিে িাবলহািী জকৌবিখাড়া ১৯৮৫

৪১ জমাঃ আবু োফি কামাল জহারসে িাবলহািী জকৌবিখাড়া ১৯৯৩

৪২ আবেজুল হক জমাঃ োরদি আলী সুটিোকাঠী জকৌবিখাড়া ১৯৯৫

িীি মুবিরযাদ্ধা যািাই-িাছাই

োতীে মুবিরযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ েং োম বিতাি োম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

৪৩ সুলতাে আহরমদ মৃত আরছে উবিে সুটিোকাঠী ২০০০

৪৪ হােদাি জমাঃ জহলাল উবিে মৃত জমৌঃ জেছাি উবিে তাং োন্দুহাি জকৌবিখাড়া ২০০৭

৪৫ জমাঃ শাহআলম জমাঃ ইউসুি আলী জকৌবিখাড়া িবলহািী ২০০৯

৪৬ জমাঃ নূরুল হক বমো জমৌঃ ইউসুফ আলী িাবলহািী জকৌবিখাড়া ২০১২

৪৭ ডাঃ জমাঃ আঃ িবশদ বমো মৃত আফাে উবিে বমো জকৌবিখাড়া সুটিোকাঠী ২০১৩

৪৮ জমাঃ আঃ মবেদ িাহাদুি মৃত বমলে িাহাদুি শাবিিহাট ইলুহাি ২০১৪

৪৯ জমাঃ আব্দুল গবে ফবকি জমাঃ ইসমাইল উত্তি কিফা আলকীিহাট ২০১৬

৫০ জমাহােদ শাহাদত জহারসে িারছি উবিে জসাহাগদল জসাহাগদল ২০১৮

৫১ জমাঃ আবমি জহারসে িারহে উবিে বিষ্ণুকাঠী ২০১৯

৫২ জমাঃ েেোল আরিদীে জমাঃ আবুল জহারসে িাড়ী বিষ্ণুকাঠী সারিংকাঠী ২০২০

িীি মুবিরযাদ্ধা যািাই-িাছাই

োতীে মুবিরযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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