
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ উবেিপুি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ মৃত বিেিি হাোিী কাবতিক চন্দ্র হাোিী Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৪১৪৪

২ জসািহান িাঢ়ী মৃত জমাঃ শবিেবিন লাঢ়ী িাসিাইল ৪৬৫৩

৩ জমাঃ শাহোহান সিদাি বেন্নাত আলী সিদাি উত্তি জমাড়াকাঠী জমাড়াকাঠী ৪৬৬০

৪ জমাঃ েলাল উবিন হাং জমাঃ জমিাে উবিন উত্তি মাদািকাঠি ৪৬৭৩

৫ জমাঃ আলাউিীন সিদাি জমাঃ জমািািক আলী সিদাি আটিপাড়া আটিপাড়া ৪৬৭৮

৬ ডাঃ জমািাজিক আলী হাং মৃত জিয়াে উবিন হাং জশালক, ডাকঘি:জশাকলা-

8233, উবেিপুি, 

িবিশাল

solok ৪৬৮৯

৭ জিলাজয়ত আলী বিশ্বাস অজহদ আলী বিশ্বাস জশালক, ডাকঘি:ধামুিা-

8221, উবেিপুি, 

িবিশাল

জশালক ৪৬৯০

৮ শাহোহান িাড়ী জলহাজু উবিন িাড়ী উত্তি জমাড়াকাঠী জমাড়াকাঠী ৪৭২২

৯ শবহদুল ইসলাম িবকি আঃ মন্নান িবকি িড়াজকাঠা ৪৭২৩

১০ জমাৎ আশিাি হাং জমাঃ সসয়দ আলী হাং ধামসি ৪৭৪০

১১ আবুল িাসাি কাইয়ুম মৃত জমাঃ আহমদ আলী হাং ভিসাকাঠী ভিসাকাঠী ৪৭৮৬

১২ জমাঃ মবতউি িহমান মৃত আিদুল বশকদাি েল্লা ৪৮১৬

১৩ জমাঃ নুরুল আবমন বশকদাি ইউসুি আবল বশকদাি িাজহিঘাট িাজহিঘাট ৪৮১৭

১৪ জমাঃ হারুন অি িবশদ আঃ গবন মুন্সী Vobanipur,Otra,

Wazirpur,Barish

al.

Vobanipur ৪৮১৮

১৫ আবুল কালাম হাং তাজোম আলী হাং জকসিকাঠী ৪৮২৪

১৬ আঃ হক হাং মৃত মনতাে উবিন হাং Gutia,Wazirpur,

Barishal,

Senerhat ৪৮৪৩

১৭ জমাঃ আঃ হাবকম হাওলাদাি হাজমে উবিন হাং গুঠিয়া, ডাকঘি:দাজসি হাট-

8220, উবেিপুি, 

িবিশাল

দাজসি হাট ৪৮৪৪

১৮ আঃ মবেদ হাং মৃত কাবমন উবিন হাং মুন্ডপাশা ৪৮৫৪

১৯ জমাঃ আলী আহাম্মদ খান ছাজদত আলী খান িসুলািাদ উবেিপুি ৪৮৫৬

২০ মাবনক সিদাি মৃত নূি জমাহামদ Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৪৮৬২

২১ জমাঃ আব্দুল ওয়াদুদ বময়া িজ্জি আলী বময়া সাকিাল ,উবেিপুি,িবিশাল সাকিাল ৪৮৭১

২২ মৃত জমাঃ মবেবুি িহমান মৃত িেিালী সাকিাল সাকিাল ৪৮৭২

২৩ এস,এম, জমাশািিি জহাছাইন জম ঃ মহাব্বত আলী িড়াজকাঠা,উবেপুি িবিশাল ডাকুয়াি হাট ৪৮৭৯

২৪ জমাঃ নুরুল হক জিপািী জমাঃ আয়নাল হক জিপািী জশালক জশালক ৪৮৮৩

২৫ িিকত আলী জমাল্লা সবপউবিন জমাল্লা সাতলা, ডাকঘি:সাতলা-

8242, উবেিপুি, 

িবিশাল

সাতলা ৪৯০০

২৬ অবময় ভুষন হাওলাদাি মৃত অতুল চন্দ্র হাওলাদাি কাউয়াজিখা , হািতা , 

উবেিপুি, িবিশাল

কাউয়াজিখা ৪৯০২

২৭ শচীন্দ্র নাথ সিিাগী কৃষ্ণ কান্ত সিিাগী কাউয়াজিখা হািতা ৪৯০৯

২৮ জমাহাম্মদ োকাবিয়া জমাঃ আিািাত আলী েল্লা েল্লা ৪৯১৮

২৯ জমাঃ আিািাত আলী মৃত জসানামুবিন হাওলাদাি মবন্সিতালুক মবন্সিতালুক ৪৯২০

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৩০ মৃত দশিথ চন্দ্র কম িকাি কানাই লাল কম িকাি ওটিা, উবেিপুি, িবিশাল ওটিা ৪৯৩৭

৩১ আলতাি জহাজসন (িীি বিক্রম) হােী আব্দুল জসািহান ভিানীপুি ওটিা ৪৯৪০

৩২ আলী আহম্মদ সমজসি উবিন otra,wazirpur Kesobkathi ৪৯৪৪

৩৩ আঃ হাবকম মৃত সাহেবিন আবিন্দা মশাং মশাং ৪৯৫৯

৩৪ জগালাম মুজশ িদ জমাহন আলী সিদাি otra,wazirpur otra ৪৯৬২

৩৫ আবুল কালাম তালুকদাি আইেবিন তালুকদাি যুবলিকান্দা যুবলিকান্দা ৪৯৬৩

৩৬ এম এ গবন আহম্মদ আলী িাড়ী জযাগীিকান্দা জযাগীিকান্দা ৪৯৬৪

৩৭ জমাহাম্মদ আলী আব্দুল কবিম otra,wazirpur otra ৪৯৬৫

৩৮ এস. এম. সাখাওয়াত জহাজসন আবুল কাজশম সিদাি িািিখানা জশালক ৪৯৬৯

৩৯ জমাঃ মাজেদ আলী হওলাদাি আবুল কাজশম হাওলাদাি হাওলাদাি িাড়ী িাটাজোড় ৪৯৭৪

৪০ আঃ কুদ্দুস তালুকদাি মৃত কাজশম তালুকদাি Solok.Wazirpur,

Barishal

Solok ৪৯৯৫

৪১ জমািাজিক আলী িালী মৃত কালু িালী Solok.Wazirpur,

Barishal

Solok ৫০০৮

৪২ এছাহাক মুবন্স মৃত লুৎিি িহমান মুবন্স জশালাক, উবেিপু  ুি , 

িবিশাল

জশালক ৫০২৩

৪৩ সুলতান হাওলাদাি মৃত জোনািালী হাং দাজমাদিকাঠী দাজমাদিকাঠী ৫০২৫

৪৪ মৃত হাবিবুি িহমান খান মৃত জম ঃ মুনছুি আলী খান যুবগহাটি জশালক ৫০২৬

৪৫ জমাঃ োলাল উবিন আহজমদ জম লভী আিদুল হাবমদ জশালক জশালক ৫০২৭

৪৬ আোহাি আলী জমাল্লা মৃত সজিদ আলী জমাল্লা জশালক জশালক ৫০৩০

৪৭ হাবকম জমাল্লা েজিদ আলী জমাল্লা জশালক জশালক ৫০৩১

৪৮ জমাঃ আিদুল আউয়াল মবল্লক আবুল জহাজসন মবল্লক িিাজকাঠা ডাকুয়ািহাট ৫০৭২

৪৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম আবুল জহাজসন জিপািী গাবেিপাড় িিাজকাঠা ৫০৮৮

৫০ আব্দুল মান্নান সিদাি হাজসম আবল সিদাি িড়াজকাঠা, 

ডাকঘি:ডাকুয়াি হাট-

8223, উবেিপুি, 

িবিশাল

ডাকুয়াি হাট ৫০৯০

৫১ জমাঃ আলী ইসলাম আলী আকিি হাওলাদাি dakuerhat,borak

ota,wazirpur,bar

ishal

dakuerhat ৫০৯১

৫২ জমাঃ ইসমাইল খান জমাঃ হুজ্জাত আলী খান borakota,wazirp

ur,barishal

choduryerhat ৫০৯২

৫৩ আবু তাজহি হাজতম মবল্লক িড়াজকাঠা, 

ডাকঘি:গাবেিপাড়-

8220, উবেিপুি, 

িবিশাল

gajirpar ৫০৯৩

৫৪ আিদুছ ছালাম আিদুি িাজ্জাক গবিয়াি পাড় গবিয়াি পাড় ৫০৯৪

৫৫ আব্দুি িশীদ মৃধা আিসাি উবিন মৃধা মৃধা িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

িড়াজকাঠা, 

ডাকঘি:জচ ধুিীি হাট-

৮২২০, উবেিপুি, িবিশাল

choduryerhat ৫০৯৫

৫৬ জমাঃ আলী আকিি িবকি েয়নাল আজিদীন িামিাইল, 

ডাকঘি:িামিাইল-

8224, উবেিপুি, 

িবিশাল

িামিাইল ৫১১৮

৫৭ নান্নু খান আলী জনওয়াে খান আটিপাড়া আটিপাড়া ৫১৩৬

৫৮ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন তালুকদাি আবুল হাজসম তালুকদাি আটিপাড়া আটিপাড়া ৫১৩৮

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৫৯ ওমি িারুক মবমন উবিন বময়া Bamrail,Wazirp

ur,Barishal

morakati ৫১৮৩

৬০ আঃ লবতি তালুকদাি িবিেবিন তালুকদাি িামিাইল, 

ডাকঘি:িামিাইল-

8224, উবেিপুি, 

িবিশাল

িামিাইল ৫১৯৪

৬১ জমাঃ জমাোজম্মল হক মৃত জহাজসন আলী পাইক জমাড়াকাঠী িামিাইল ৫১৯৫

৬২ জমাঃ এনাজয়ত জহাজসন সাহবুবিন আহজম্মদ hostisundo,bamr

ail,wazirpur,bari

shal.

Hostisundo ৫১৯৬

৬৩ জমাঃ হারুন-অি-িবশদ আিদুল কাজদি হাওলাদাি East 

Dhamsor,Bamra

il,Wazirpur,Bari

shal,

Dhamsor ৫১৯৭

৬৪ শাহোহান হাং কবছিবিন হাং সানুহাি িামিাইল ৫১৯৮

৬৫ এস. এম. মুশবিকুি িহমান মৃত ইয়াকুি আলী সিদাি আটিপাড়া িামিাইল ৫১৯৯

৬৬ আশিাি উবিন আহজমদ ছািদ আলী হাওলাদাি কাবেিা হবস্তশুন্ড ৫২০৩

৬৭ জমাঃ আঃ সত্তাি িবকি মৃত জমাঃ আছমত আলী িবকি আটিপাড়া আটিপাড়া ৫২০৬

৬৮ তাঁতী জমাঃ এনামুল হক জমািািক আলী জমািাকাঠী জমািাকাঠী ৫২০৮

৬৯ জমাঃ সাহোহান সিদাি আঃ িহমান সিদাি পূি ি মুন্ডপাশা বশকািপুি ৫২৩৫

৭০ মৃত শুকুমাি সিদ্য েজগশ্বি সিদ্য মাহাি উবেিপুি ৫২৫২

৭১ জমাঃ আলী জহাজসনখবলিা মৃত নাজদি আলী খবলিা Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৫২৫৮

৭২ জমাঃ ইউসুি আলী হাওলাদাি জমাঃ এচজকন্দাি আলী হাওলাদাি উবেিপুি উবেিপুি ৫২৬১

৭৩ আঃ লবতি মুন্সী জমাঃ মাজেদ আলী মুবন্স Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৫২৭২

৭৪ জমাশাজিি জহাজসন মুন্সী েয়নাল আজিদীন মুবন্স পূঃ পুন্ডপাশা বশকািপুি-উবেিপুি ৫২৭৩

৭৫ জমাঃ মাবনক হাওলাদাি আিতাি উবিন হাওলাদাি উবেিপুি উবেিপুি ৫২৭৪

৭৬ আঃ অজহদ হাং মবমন উবিন হাং পিমান্দসাহা উবেিপুি ৫২৭৫

৭৭ জমািাজিক আলী মৃধা আলহাজ্ব কবছি উবিন মৃধা Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৫২৭৬

৭৮ আবুল িশাি হাং জসানামুবিন হাং , উবেিপুি-বশকািপুি, 

ডাকঘি:বশকািপুি-

8224, উবেিপুি, 

িবিশাল

Sikarpur ৫২৭৭

৭৯ জদজলায়াি জহাজসন িবকি মৃত আিজশদ আলী িবকি Sikarpur,Wazirp

ur,Barishal.

Sikarpur ৫২৭৮

৮০ আব্দুল কাজদি িালী জমাঃ চানমবিন িালী য়াড ি নং - ০৪, 

ডাকঘি:উবেিপুি-

8220, উবেিপুি, 

উবেিপুি জপ িসভা,

উবেিপুি ৫২৭৯

৮১ আঃ মাজলক খবলিা আইেবিন খবলিা বশকািপুি, উবেিপুি, 

িবিশাল

বশকািপুি ৫২৮০

৮২ জমাঃ ইসিাইল জহাসাইন হাবমে উবিন ডহিপাড়া ডহিপাড়া ৫২৮৭

৮৩ জমাঃ মবহউবিন সিদাি মৃত আঃ মন্নান সিদাি Gutia,Wazirpur,

Barishal,

Gutia ৫২৯২

৮৪ আঃ হাবকম হাং মৃত লবতি হাওলাদাি ডহিপাড়া গুঠিয়া ৫২৯৩

৮৫ রুহুল আমীন খান মৃত তাজহি আলী খান দাজশি হাট দাজশি হাট ৫২৯৬

৮৬ জমাঃ আঃ লবতি মৃত সসঃ আঃ গফুি সিদাি Gutia,Wazirpur,

Barishal,

Gutia ৫৩১২

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

৮৭ আবুল কাজশম খান মৃত মহব্বত আলী হাং aSOER,DASERH

AT,GUTIA,WAZI

RPUR,BARISHA

L

Daserhat ৫৩১৯

৮৮ জমাঃ আলমগীি হুসাইন বমঞা আোহাি জহাজসন বমঞা জসজনি হাট জসজনি হাট ৫৩৩৪

৮৯ আবুল জহাজসন হাওলাদাি মুনসুি আলী হাওলাদাি গুঠিয়া, ডাকঘি:জসজনি হাট-

8531, উবেিপুি, 

িবিশাল

Senerhat ৫৩৩৫

৯০ জমাঃ সবলমুল্লাহ জমাঃ আমদাে আলী Gutia,Wazirpur,

Barishal,

GUTIA ৫৩৩৯

৯১ জমাঃ খাজদম আলী আছমত আলী খান hanua 

guthia,wazirpur,

barishal

Daserhat ৫৩৪৬

৯২ মৃত সবিে উবিন আহজম্মদ জমাঃ দুলাল খান Gutia,Wazirpur,

Barishal,

Gutia ৫৩৪৭

৯৩ ভুিন চন্দ্র হালদাি জগাপাল চন্দ্র হালদাি বনতযানন্দী গুঠিয়া ৫৩৪৯

৯৪ জমাঃ হাবিবুি িহমান িহম আলী হাওলাদাি দাজসি হাট দাজসি হাট ৫৩৫০

৯৫ জমাঃ িেলুি িহমান আব্দুল গফুি ২৪১, 

গ্রাম/িাস্তা:06943172

501, 

গ্রাম/িাস্তা:বনতযনবন্দ, 

গুঠিয়া, ডাকঘি:গুঠিয়া-

৮২০০, উবেিপুি, িবিশাল

Gutia ৫৩৫১

৯৬ মৃত আঃ িবহম বময়া মৃত আঃ মবেদ বময়া Solok.Wazirpur,

Barishal

Dhamura ৫৩৫২

৯৭ জমাঃ আিদুি িহমান সিদাি মৃত ওয়াজেদ আলী সিদাি আটিপাড়া আটিপাড়া ৫৪১০

৯৮ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি জচাকদাি ওয়াজেদ আলী জচাকদাি দাজসিহাট,উবেিপুি,িবিশা

ল

দাজসি হাট ৫৪১৩

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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