
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িবিশাল সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আোহাি আলী খান মৃত আয়নাল জহাজসন খান উলাল িাটনা আবমিগঞ্জ ১০

২ মৃত আঃ মবেদ মৃত ফিমান আলী হাঃ পলাশপুি িবিশাল 8200 ২২

৩ জমাঃ আব্দুি িবশদ আকন আব্দুল গবন আকন দঃ রুপাতলী িবিশাল 8200 ২৮

৪ এ, জক, সুলতান মাহমুদ েয়নাল আজিদীন আকন চিকওয়া চিকওয়া ৬৮

৫ তপন কুমাি চক্রিতী শহীদ সুধীি কুমাি চক্রিতী 999 িবিশাল সদি-৮২০০ ১১১

৬ টমাস আবশষ ি যাপািী মৃত বধজিন ি যাপািী উইবলয়াম পাড়া খাজলদাপাড়া ১২৫

৭ এ, জক এম জদজলায়াি জহাজসন মৃঃ আঃ ছত্তাি মুবি বদনাি চিকাউয়া ১২৬

৮ আঃ মাজলক হাঃ মৃত েজিদ আলী হাঃ পূি ব রূপাতলী োগুয়া ১৩৫

৯ গােী হাবিবুি িহমান মৃত আহম্মদ গােী বসংজহি কাঠি টুবিিাবড়য়া ১৩৮

১০ এস এম জমাফাজ্জল জহাজসন মৃত হজতম আলী বসকদাি চিকিমেী চিকাউয়া ১৬৮

১১ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন বমঞা আলহাজ্ব আিদুছ ছত্তাি বমঞা চাঁদপুিা বহেলতলা ১৮৮

১২ বমন্টু িসু মৃত নজিন্দ্র নাথ িসু কাউবনয়া প্রধান সড়ক 8200 ১৯২

১৩ শমজসি উবিন আহজমদ মৃত আলহাজ্ব আোহাি উবিন আহমদ েব্বাি বময়াি সড়ক 8200 ২০৭

১৪ নুরুল হক মৃত আঃ কাজদি খন্তাখাবল চানপুিা ২৫২

১৫ সসয়দ জমাঃ মাছুম সসয়দ আশিাফ আলী আজশ বদ আলী সড়ক 8200 ২৬০

১৬ বমেবা আবুয়াল জহাজসন বমেবা আব্দুল হাবমদ ইছাগুড়া বুখাইনগি ২৭৩

১৭ আব্দুস জসািাহান হাঃ মৃত ফজয়ে উবিন হাঃ বিশািত সাজহজিি হাট ২৭৫

১৮ সসয়দ হাবিবুি িহমান সসযদ জমাতাহাি আলী অক্সজফাড ব বমশন জিাড িবিশাল 8200 ২৮০

১৯ সসয়দ মাহাবুবুি িহমান সসয়দ জমাতাহাি আলী ব্রাউন কম্পাউন্ড 8200 ২৮১

২০ জমাহাম্মদ আলী জহাজসন মৃত জমাঃ হাবফে উবিন হাঃ বদয়াপাড়া কাবশপুি ২৮৩

২১ জমাঃ মবেবুল হক আইন উবিন আহজমদ চিকওয়া চিকওয়া ২৮৫

২২ জমাঃ িেলুি িহমান মৃত হাজছম শবিফ দঃ কড়াপুি িায়পাশা কড়াপুি ২৮৮

২৩ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন মুনশী জমাশাজিফ জহাজসন ইছাকাঠী 8200 ২৯৭

২৪ জমাঃ োলাল আহম্মদ খান আিদুল মবেদ খান চড় আইচা খানপুি ২৯৮

২৫ মীি সাবব্বি জহাজসন শামীম মীি জমায়াজজ্জম জহাজসন জপস্কাি িাড়ী, িগুড়া জিাড িবিশাল 8200 ২৯৯

২৬ আলতাফ জহাজসন খান মৃত জমাঃ আঃ িবশদ খান বি এম কজলে জিাড কাবলিাড়ী ৩০১

২৭ জমাঃ িবিউল জহাজসন জমাহাম্মদ আলী খবলফা কিমো 8200 ৩০৩

২৮ আঃ লবতফ শবিফ মৃত ইয়াবছন শবিফ দঃ কড়াপুি পাঁচগাও ৩০৭

২৯ জমাঃ খাজদম জহাজসন আকন আপ্তাি জহাজসন আকন জশালনা জশালনা ৩২৪

৩০ আিদুল খাজলক আকন আোহাি আলী আকন ধম বাদী রুইয়া ৩২৬

৩১ ডাঃ অবনল চন্দ্র িায় মৃত িেনী কান্দ িায় উঃ কড়াপুি কড়াপুি ৩২৭

৩২ আব্দুল মাজলক হাওলাদাি আব্দুল েব্বাি হাওলাদাি উত্তি কড়াপুি কড়াপুি ৩২৮

৩৩ মবেবুি িহমান মৃত খান মকবুল উবিন তালুকদাি কিমো িায়পাশা কড়াপুি ৩৩৪

৩৪ োহািীি জহাজসন তালুকদাি আব্দুল গফুি তালুকদাি দবিণ কড়াপুি পাঁচগাাঁও ৩৩৫

৩৫ জমাঃ আঃ িি হাওলাদাি হােী আবুল কাজশম হাওলাদাি উত্তি কড়াপুি কড়াপুি ৩৩৭

৩৬ জমাঃ আিদুল গবন আকন্দ ইব্রাবহম আকন্দ রুপাতলী 8200 ৩৩৮

৩৭ আঃ আবেে মবিক মৃত জম ঃ তাছন উবিন মবিক দঃ কড়াপুি পাঁচগাও ৩৪০

৩৮ জমাঃ সুলতান আহম্মদ জচ ধুিী মৃত মবহউবিন জচ ধুিী উঃ কড়াপুি িায়পাশা কড়াপুি ৩৪১

৩৯ এমদাদুল হক জমািা জমাঃ িবশদ উবিন জমািা জশালনা িায়পাশা কড়াপুি ৩৪২

৪০ শাহোহান শিীফ আঃ লবতফ শিীফ দঃ কড়াপুি পাঁচগাও ৩৪৩

৪১ এস ইউ জমিা মৃত ফজয়ে উবিন জমািা জশালনা িায়পাশা কড়াপুি ৩৪৪

৪২ আঃ কাজদি হাওলাদাি মৃত নওয়াি আলী হাওলাদাি ধম বাদী রুইয়া ৩৫১

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪৩ জমাঃ হাবিবুি িহমান খান সিেন আলী খান বতলক গনপাড়া ৩৭৬

৪৪ হারুন-অি-িশীদ মৃত ডাঃ আব্দুল ওয়াজহদ বিহিল গনপাড়া ৩৮২

৪৫ জমাঃ শাহ আলম মবিক মৃত আোহাি মবিক সািসী কাশীপুি ৩৮৪

৪৬ মাখন চন্দ্র কি মৃত বিবপন চন্দ্র কি ইছাকাঠী িবিশাল 8200 ৩৮৫

৪৭ আব্দুল হক বসকদাি আব্দুস জসািাহান বসকদাি বদয়াপাড়া 8200 ৩৮৬

৪৮ মৃত আব্দুি িহমান মৃধা মৃত মবফে উবিন মৃধা কলাজডমা িবিশাল 8200 ৩৮৭

৪৯ জমাঃ আিদুল আবেে বসকদাি িাজে আলী বসকদাি বদয়াপাড়া 8200 ৩৮৮

৫০ এ,জক,এম নুরুল ইসলাম মাস্টাি আঃ ওহাি বময়া লাকুটিয়া লাকুটিয়া ৩৮৯

৫১ বপ বস জমাঃ আঃ ছত্তাি মৃত মুিী জলফাে উবিন কলসগ্রাম পূি বপাংশা ৩৯০

৫২ কােী জমাোজম্মল হক জগালাম আবিয়া ইছাকাঠী কাশীপুি ৩৯১

৫৩ ফবিদ উবিন ফবকি জমাঃ কাজসম আলী ফবকি বিল্বিাড়ী গনপাড়া ৩৯২

৫৪ নেরুল ইসলাম ভূইয়া মৃত আকিি আলী ভূইয়া কাবশপুি 8200 ৪০৪

৫৫ জমাঃ আবুল কালাম হাবিবুি িহমান হাওলাদাি গনপাড়া গনপাড়া ৪০৬

৫৬ আবুল িাসাি মৃত ডাঃ জমাখজলছুি িহমান ইছাকাঠী কাশীপুি ৪০৭

৫৭ আলহাে আঃ মন্নান হাওলাদাি েয়নাল আজিবদন হাং িাটনা আবমিগঞ্জ িাোি ৪২৭

৫৮ এস এম জুলবফকাি মৃত দবলল উবিন আহম্মদ চিিাড়ীয়া চিিাড়ীয়া ৪২৮

৫৯ জমাঃ জিোউল ইসলাম আব্দুি িি কাগাশুিা আবমিগঞ্জ িাোি ৪২৯

৬০ জমাঃ আলী খান মৃত ওয়াজেদ আলী খান চিিাড়ীয়া চিিাড়ীয়া ৪৩৪

৬১ জমাঃ আলতাফ জহাজসন মৃত োলাল আহজম্মদ মহািাে 8200 ৪৩৭

৬২ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মিহুম োলাল উবিন আহজমদ চিিাড়ীয়া চিিাড়ীয়া ৪৩৮

৬৩ মাহাবুি ইসলাম আিদুল মবেদ হাওলাদাি চিিাড়ীয়া চিিাড়ীয়া ৪৩৯

৬৪ জমাঃ মুকুল জহাজসন হাওলাদাি মৃত জহাজসন আলী হাওলাদাি মুকুন্দপবি আবমিগঞ্জ ৪৪০

৬৫ এম এ সবুি বময়া মৃত আব্দুল বময়া চিিাড়ীয়া চিিাড়ীয়া ৪৪৩

৬৬ জমাহাম্মদ খাঁন ফজয়ে উবিন খাঁন কামািপাড়া চুড়ামন ৪৫০

৬৭ জমাশািিফ জহাজসন মৃত আঃ কাজদি হাওলাদাি হায়াতসাি চুড়ামন ৪৫৩

৬৮ মৃত ফেলুল হক মৃত সসয়দ আলী তালুকদাি আইচা সাজয়স্তািাদ ৪৭৮

৬৯ জমাঃ আজেল আলী হাওলাদাি মৃত আঃ কাজদি হাওলাদাি চিআইচা সাজয়স্তািাদ ৪৯২

৭০ আঃ খাজলক তাং মৃত ইজ্জাত আলী তাং আইচা সাজয়স্তািাদ ৪৯৯

৭১ জমাঃ খবললুি িহমান মৃত জসানামবিন হাং হবিনগি সাজয়স্তািাদ ৫০০

৭২ জমাঃ ইউসুফ আলী িাড়ী আবুল জহাজসন িাড়ী হায়াতসাি চুড়ামন ৫০১

৭৩ মাহমুদ আলম খান জমাঃ জগালাম িসুল খান হায়াতসাি চুড়ামন ৫০২

৭৪ আঃ মন্নান হাওলাদাি মৃত আজয়েবিন হাওলাদাি িামকাঠী চুড়ামন ৫০৩

৭৫ সসয়দ জমায়াজজ্জম জহাজসন আিদুল ওয়াজছক চিআইচা সাজয়স্তািাদ ৫০৬

৭৬ জমাঃ হারুন অি িবশদ এ জক এম ওয়াজেদ আলী  হাং হবিনগি সাজয়স্তািাদ ৫০৭

৭৭ জদলাজ য়াি জহাজসন জম ঃ কদম আলী হাওলাদাি হায়াতসাি চুড়ামন ৫০৮

৭৮ আ, ন, ম, আিদুস সালাম আিদুল কুদ্দুস আকন পূি ব চিআইচা সাজয়স্তািাদ ৫০৯

৭৯ জমাঃ ইবিস মুিী আশ্রাি আলী হাং িামকাঠী সাজয়স্তািাদ ৫১০

৮০ জমাহাম্মদ আবুল হাজশম আযাদ লাল শিীফ চিআইচা সাজয়স্তািাদ ৫১২

৮১ সসয়দ জমাঃ শাহোহান সসয়দ জমাঃ ফেলুল হক আইচা সাজয়স্তািাদ ৫১৩

৮২ জমাঃ সামসুল হক িাড়ী মৃত আঃ িাজ্জাক িাড়ী িাোিচি সাজহজিি হাট ৫১৫

৮৩ আশিাফ আলী হাওলাদাি গগন আলী হাওলাদাি িাোিচি চিজমানাই ৫২৫

৮৪ জমাঃ শাহ োহান খান আমজেদ আলী খান চিজহাগলা চিজহাগলা মজডল ৫২৮

৮৫ সসয়দ কামাল উবিন মৃত সসয়দ জশি আলী বগলাতলী চিজহাগলা মজডল ৫২৯

৮৬ মুহম্মদ আিদুল মাজলক জিকাত আলী হাত্তলাদাি বডিামাবনক বুখাইনগি ৫৩১

৮৭ বিেয় কৃষ্ণ হালদাি বিজেেি হালদাি িাোিচি সাজহজিি হাট ৫৩৫

৮৮ এনাজয়ত জহাজসন ইসমাইল জহাজসন িাড়ী িাোিচি সাজহজিি হাট ৫৩৮

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৮৯ জশখ জমাঃ আিদুি িবশদ জশখ আিদুল মবেদ শালুকা বুখাইনগি ৫৩৯

৯০ জমাঃ হাবফজুি িহমান জম ঃ মকবুল জহাজসন িাড়ী িাোিচি সাজহজিি হাট 8202 ৫৪০

৯১ আবুল কাজশম হাওলাদাি আঃ মবেদ হাওলাদাি বডিামাবনক বুখাইনগি ৫৪১

৯২ মৃত আঃ িাজ্জাক িক্সী মৃত জমাঃ েয়নাল িক্সী িােধি বুখাইনগি ৫৪৪

৯৩ আিদুি িি বসকদাি িজন্দ আলী বসকদাি চিজহাগলা চিজহাগলা মজডল মািাসা ৫৪৬

৯৪ খন্দকাি ওয়াজিে মৃত খন্দকাি সতয়ি আলী পশুিীকাঠী চিজহাগলা মজডল ৫৪৭

৯৫ জমাঃ জতাফাজজ্জল জহাজসন হাওলাদাি আহম্মদ আলী হাওলাদাি চিজমানাই চিজমানাই ৫৪৮

৯৬ আঃ খাজলক জমািা মৃত আফসাি জমািা চুিামন চিজমানাই ৫৪৯

৯৭ জমাঃ আলী আহজমদ মৃত আলী আকিি চিজমানাই চিজমানাই ৫৫০

৯৮ জমাঃ জমাতাহাি আলী হাং মৃত তাজহি আলী হাং িাোিচি সাজহজিি হাট 8202 ৫৫১

৯৯ জমাঃ আব্দুস সত্তাি হাওলাদাি আলী জমাহাম্মদ হাওলাদাি সালুক চিজমানাই ৫৫২

১০০ জমাঃ রুস্ত আলী জমাঃ আমোদ আলী হাং চবন্ডপুি পাঁচগাাঁও ৫৫৬

১০১ মৃত নুরুল ইসলাম তালুকদাি মৃত েয়নাল আজিদীন তালুকদাি রুপাতলী োগুয়া ৫৬৫

১০২ জমাঃ আলমগীি জমািা আিদুল মন্নান জমািা রুপাতলী িবিশাল 8200 ৫৬৮

১০৩ মৃত জমাঃ আলী জহাজসন গােী আবুল কাজশম গােী রুপাতলী 8200 ৫৬৯

১০৪ জমাঃ আহসান আলী আকন আঃ িবহম আকন চন্ডীপুি আবমিািাদ ৫৭২

১০৫ জমাঃ িওসন আলী খান মৃত অজেদ আলী খান রুপাতলী 8200 ৫৭৪

১০৬ আব্দুল জমাতাজলি হাওলাদাি জহাজসন আলী হাওলাদাি খজয়িবদয়া জহাগলা ৫৭৬

১০৭ জমািা হারুন আল িবশদ মৃত আলহাজ্ব আঃ িহমান জমািা কণ বকাঠী চিকাউয়া ৫৮৮

১০৮ জমাঃ জসকান্দাি আলী হাওলাদাি জমাঃ ইয়াবছন হাওলাদাি চিআইচা খানপুি ৫৮৯

১০৯ জমাঃ মবেিি িহমান জমাঃ জসকান্দি আলী হাওলাদাি চিকওয়া চিকওয়া ৫৯০

১১০ আঃ মাজলক খন্দকাি বেন্নাত খন্দকাি চি কাঊয়া চি কাঊয়া ৫৯১

১১১ জমাঃ শাহোহান আলী বমঞা আব্দুল আবেে হাওলাদাি বদনাি চিকওয়া ৫৯২

১১২ মৃত আশ্রাি আলী খান মৃত িারু খান কণ বকাঠী কণ বকাঠী ৫৯৪

১১৩ জমাঃ আব্দুি িি মৃধা মৃত আব্দুল মবেদ মৃধা চিআইচা খানপুি ৫৯৫

১১৪ গােী োহািীি জহাজসন গােী মবতয়াি িহমান চিআইচা খানপুি ৫৯৬

১১৫ নাবসি আহজমদ খান জহমাজয়ত উবিন খান চিকওয়া চিকওয়া ৫৯৭

১১৬ জমাঃ হাবনফ সিদাি জমাঃ আমজেদ আলী সিদাি চিআইচা খানপুি ৫৯৮

১১৭ এম বড সতয়ি আলী মৃধা মৃত আঃ িাজিক মৃধা চিআইচা খানপুি ৫৯৯

১১৮ আঃ মান্নান তালুকদাি মহম্মদ আলী চিকওয়া চিকওয়া ৬০০

১১৯ আঃ হক এজলমবিন চিকওয়া চিকওয়া ৬০১

১২০ জমাঃ জছািাহান তালুকদাি আঃ গফুি তালুকদাি চি কাঊয়া চি কাঊয়া ৬০২

১২১ জমাঃ নাবছি মজুমদাি মহম্মদ উিা মজুমদাি চিকওয়া চিকওয়া ৬০৩

১২২ নুরুল আলম পটু আবেম আলী খান বদনাি বদনাি ৬০৪

১২৩ জমাঃ জমাতাহাি জহাজসন আোহাি আলী হাওলাদাি চিকওয়া চিকওয়া ৬০৫

১২৪ গােী জসকান্দাি আলী মৃত বেজতন গােী চিআইচা খানপুি ৬০৬

১২৫ জমাঃ লাল বময়া জমাঃ খাজদম বময়া চিকাউয়া চিকাউয়া ৬০৭

১২৬ জমাঃ শাহোহান ভূইয়া আিদুি িহমান ভুইয়া কন বকাঠী কন বকাঠী ৬০৮

১২৭ জমাঃ জদলাওয়াি জহাজসন জমাঃ জম জে আলী হাওলাদাি কন বকাঠী কন বকাঠী ৬১০

১২৮ জমাস্তফা কামাল সসয়দ আলী হাওলাদাি চিআইচা খানপুি ৬১২

১২৯ জমাঃ আতাহাি আলী হাং মৃত আলী মবিন হাং দুগ বাপুি সনবমত্র ৬১৭

১৩০ জমাঃ শাহাবুবিন মুিী জমাঃ সসেবিন মুিী সারুখালী বহেলতলা ৬১৯

১৩১ জমাঃ আশ্রাি আলী হাং মৃত আবেম আলী হাং কুবন্দয়াল পাড়া বহেলতলা ৬২০

১৩২ জমাঃ ফারুক উি িহমান মৃত জিলাজয়ত আলী হাওলা দাি চিপত্তবনয়া 8200 ৬২১

১৩৩ জমাঃ কাঞ্চন আলী হাওলাদাি মৃত মবমন আলী হাওলাদাি কুবন্দয়াল পাড়া সাজহজিি হাট ৬২২

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১৩৪ আিদুল মন্নান মৃধা িজ্জি আলী মৃধা িািইকাবন্দ পতাং ৬৩৭

১৩৫ কৃষ্ণ চন্দ্র কি িানী কান্ত কি েীিদলন সাজহজিি হাট ৬৪২

১৩৬ জতাফাজজ্জল জহাজসন মবিক জমাঃ ইউনুছ মবিক পতাং পতাং ৬৪৫

১৩৭ জমাঃ শাহোহান খান মৃতআব্দুি হাজশম খান বসংজহিকাঠী বসংজহিকাঠী ৬৪৬

১৩৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জম ঃ জহলাল উবিন হং পতাং পতাং ৬৪৭

১৩৯ পুবলন বিহািী শীল বেজতন্দ্র নাথ শীল নিকাঠী বসংজহিকাঠী ৬৪৮

১৪০ আিদুস ছালাম গােী হােী বমলন গােী বিশািত সাজহজিি হাট ৬৪৯

১৪১ জমাহাম্মদ িজন্দ আলী হাওলাদাি জমাঃ আোহাি আলী হাওলাদাি জধাপাকাঠী পতাং ৬৫০

১৪২ লবতফ বশকদাি আব্দুল বশকদাি জধাপাকাঠী পতাং ৬৫১

১৪৩ জমাঃ বসিাজুল ইসলাম খান (রুস্তম আলী) মৃত আবমি আলী খান বসংজহিকাঠী বসংজহিকাঠী ৬৫২

১৪৪ জমাঃ রুস্তুম আবল গােী শাহা গােী বিশারুত বসংজহিকাঠী ৬৫৩

১৪৫ জসকান্দাি িাড়ী আিে আলী িাড়ী জমািাি হাওলা বসংজহিকাঠী ৬৫৪

১৪৬ আঃ েব্বাি হাওলাদাি মৃত হামজেদ আলী হাওলাদাি বিশািত সাজহজিি হাট 8202 ৬৫৫

১৪৭ মবেিি িহমান আব্দুল েব্বাি হাওলাদাি বিশািদ টুিীিাড়ীয়া ৬৫৬

১৪৮ জমাঃ মকবুল জহাজসন হাওলাদাি মৃত েয়নাল আজিদীন হাওলাদাি নিকাঠী বসংজহিকাঠী ৬৬০

১৪৯ কাঞ্চন আলী হাওলাদাি মৃত আক্রাম আলী হাওলাদাি জধাপাকাঠী পতাং ৬৬৮

১৫০ বসকদাি নুি জমাহাম্মদ জমাঃ জহাজসন আলী চন্দ্রজমাহন চন্দ্রজমাহন ৬৭৭

১৫১ জমাঃ হাবনফ জিপািী মুোফি জিপািী চন্দ্রজমাহন চন্দ্রজমাহন ৬৭৮

১৫২ জমাঃ আলম দালাল মৃত আবমি আলী দালাল চন্দ্রজমাহন চন্দ্রজমাহন ৬৭৯

১৫৩ জমাঃ আিদুল মাননান হাওলাদাি জমাঃ েজিদ আবল হাওলাদাি চি বসংজহিকাঠি চন্দ্রজমাহন ৬৮০

১৫৪ খাজলক হাওলাদাি ভাষাই হাওলাদাি চন্দ্রজমাহন চন্দ্রজমাহন ৬৮১

১৫৫ আলহাজ্ব জমাঃ আলী আকিি খান জমাঃ আকিাম আলী খান আমানতগঞ্জ 8200 ৬৯০

১৫৬ জমাঃ হারুন অি িশীদ জসকান্দাি আলী বময়া আমানতগঞ্জ 8200 ৬৯১

১৫৭ জমাঃ আিদুল মাজলক জমাঃ আিদুি িবশদ আমানতগঞ্জ 8200 ৬৯৩

১৫৮ জমাঃ এিাজয়দুল হক চাঁন আঃ কবিম জিপািী এনাজয়ত উল্যাহ স্কুল এবিয়া 8200 ৬৯৬

১৫৯ জমাঃ মাসুদুজ্জামান খান মৃত লুৎফি িহমান খান বনউ খাটিখানা 8200 ৬৯৮

১৬০ বিেয় কৃষ্ণ শীল মৃত পূন ব চন্দ্র শীল িগুড়া জিাড ফবকিিাড়ী ৭১০

১৬১ সসয়দ মবহ উবিন আহজমদ মৃত সসয়দ সামসুল হুদা অনমী জলন সদি জিাড 8200 ৭১১

১৬২ জসবলমুজ্জামান জম লভী আতাহাি উিীন আহজমদ পঃ িগুড়া জিাড িবিশাল 8200 ৭১৫

১৬৩ মীি এনাজয়ত জহাজসন মৃত মীি জমায়াজজ্জম জহাজসন জপশকাি িাড়ী, িগুড়া জিাড 8200 ৭১৬

১৬৪ ছবিি আহজমদ বসিােী বসিাজুল হক েড বন জিাড 8200 ৭২৫

১৬৫ সাহাবুবিন আহজমদ (তপন) মৃত আলহাজ্ব আোহাি উবিন জপািাি জিাড মসবেদিাড়ী ৭২৬

১৬৬ সুভাস চন্দ্র দাস (বমন্টু দাস) মৃত িাবু সুকুমাি দাস কাটপবি মসবেদিাড়ী ৭২৭

১৬৭ প্রশান্ত কুমাি দাস বনকুঞ্জ বিহািী দাস ভাটিখানা সাহাপাড়া 8200 ৭৫৫

১৬৮ জিোউল হক হারুন এ.টি. এম. আব্দুল হক কাউবনয়া ব্রাঞ্চ জিাড 8200 ৭৫৮

১৬৯ জমাঃ নওশাদ জহাজসন সিদাি জমাঃ নুি িক্স সিদাি কাউবনয়া প্রধান সড়ক 8200 ৭৫৯

১৭০ শ্রী তরুন কুমাি জদি মৃত তিণীকান্ত জদি কাউবনয়া ব্রাঞ্চ জিাড কাউবনয়া ৭৬৯

১৭১ চান চত্রুিত্তী অমূল্য চত্রুিত্তী হাসপাতাল জিাড 8200 ৭৭৬

১৭২ নবন জগাপাল জদ মৃত সজন্তাষ চন্দ্র জদ নতুন িাোি 8200 ৭৭৮

১৭৩ জমাঃ আলী আকিি শওকত জমাঃ আশ্রাফ আলী সিদাি নাবেি মহিা 8200 ৭৮৫

১৭৪ জমাঃ নুরুজ্জামান জমালভী আঃ হাবকম মৃধা হাসপাতাল জিাড 8200 ৭৮৬

১৭৫ জমাঃ আলতাফ জহাজসন মবফে উবিন আহজমদ ঝাউতলা ১ম গবল 8200 ৭৮৭

১৭৬ জমাঃ শামসুল ইসলাম ( আমান ) আিদুল হাই জসিবনয়ািাদ কালীিাড়ী জিাড 8200 ৭৮৮

১৭৭ যতীন কম বকাি উজপন্দ্রনাথ কম বকাি নতুন িাোি িবিশাল 8200 ৭৮৯

১৭৮ আঃ মাজলক মুিী মৃত হাবমদ মুিী নাবেি মহিা 8200 ৭৯০

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১৭৯ বনশীথ িঞ্জন দাস বনম বল কান্ত দাস উত্তি হাসপাতাি জিাড 8200 ৭৯১

১৮০ কােী জমাঃ োজন আলম কােী আসমত আলী িটতলা িাজুবময়া 

কনপাউন্ড জমেি এসএ 

েবলল সড়ক

8200 ৮০৫

১৮১ এ, ফ, এম, ফখরুল আবমন লবতফুি িহমান কবিম কুটিি িবিশাল 8200 ৮১২

১৮২ ম মাসুদ মাহমুদ খান মকসুদ আলী খান শ্রীনাথ চাটােী জলন িবিশাল 8200 ৮১৪

১৮৩ জোিাজয়ি (টিপু সুলতান) জমাঃ আব্দুি িবশদ সওদাগি শহীদ টিপু সড়ক িবিশাল ৮১৫

১৮৪ সসয়দ হারুন অি িবশদ মৃত সসয়দ মহম্মদ আলী িটতলা িবিশাল ৮১৬

১৮৫ জশখ আবু োফি জশখ আবুল কবিম িটতলা িবিশাল ৮২০

১৮৬ জশখ মুিাদ জশখ আবুল কবিম িটতলা িবিশাল ৮২১

১৮৭ ছইফ উবিন আহজম্মদ মবহউবিন আহজম্মদ দঃ আজলকািাদ খাজলদািাদ ৮২৭

১৮৮ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন হাওলাদাি আফাে উবিন হাওলাদাি উঃ হাসপাতাল জিাড 8200 ৮২৮

১৮৯ জশ. সা. ম. জহমাজয়ত উবিন মৃত আমোদ আলী হাং দবিণ আজলকান্দা িবিশাল 8200 ৮৩৩

১৯০ শ্রী সজতযন সাহা মৃত সুখিি সাহা জিবিশ বমশন জিাড িবিশাল 8200 ৮৩৬

১৯১ মৃত এ. জেড বসবিক মৃত জমাঃ আঃ কাবশম আজলকান্দা খাজলদািাদ ৮৩৮

১৯২ জমাঃ সুবফয়ান িহমান মৃত আবুল কাজশম নিগ্রাম জিাড 8200 ৮৪৯

১৯৩ আব্দুল েবলল শিীফ জমাহাম্মদ আলী শিীফ দঃ সাগিদী 8200 ৮৫১

১৯৪ জমাঃ সাইফুল আহসান মৃত আব্দুল আবেে ব্রাউন কম্পাউন্ড বেলা স্কুল ৮৫৩

১৯৫ জমাঃ শাহআলম জহাজসন আলী ভূইয়া বনউ মুসবলম জগািস্থান জিাড িবিশাল সদি ১১৮২

১৯৬ বতবমি লাল দত্ত শহীদ বেজতন্দ্র লাল দত্ত আগিপুি জিাড 8200 ১৩৪৫

১৯৭ জমাঃ জমাশািিফ জহাজসন জমাঃ ওয়াজেদ আলী সিদাি উত্তি সাগিদী িবিশাল 8200 ১৪৮২

১৯৮ এ,টি,এম, শবহদুল ইসলাম মফছাি উবিন আকন নিগ্রাম জিাড 8200 ১৫৮৫

১৯৯ এ,টি,এম,সালাম আবুল হাজসম মুসবলম পাড়া িবিশাল 8200 ১৫৯৬

২০০ এ, এফ, এম, োলাল আহজমদ কাজশম আলী হাওলাদাি োহাপুি 8200 ১৬০১

২০১ আিদুল কাজদি হাওলাদাি মৃত জিলাজয়ত আলী হাং চি োগুয়া 8200 ১৭২৩

২০২ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন সুলতান আহজমদ হাওলাদাি কাউবনয়া িবিশাল 8200 ১৮৯০

২০৩ এ এইচ এম ছাজলহ মৃত শাহাবুবিন কাউবনয়া িবিশাল 8200 ২৭৬০

২০৪ এ,জক,এম নাবসি উবিন আহজমদ আবুল কাজসম জমািা নাবেি মহিা িবিশাল 8200 ৫৩৫৩

২০৫ আিদুল মান্নান মৃত োহানুবিন হাওলাদাি হাসপাতাল জিাড িবিশাল 8200 ৫৪০৫

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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