
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ জ ৌলত খান

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ আঃ  িি পাজটাওয়ািী জমৌঃ আঃ িহমান পাং মাটিভাঙ্গা আমাবন িাোি ৬০১

২ জমাঃ নাবসি আহাম্ম মৃত আঃ আবেে হাং পঃ েয়নগি খাজয়ি হাট ৬০৩

৩ জমাঃ বমোনুি িহমান কািী জসিােল হক মাষ্টাি িাবি হাবেপুি মাদ্রাসা ৬১১

৪ েবহি উবিন আহজম মৃত জমাখজলছুি িহমান েবহি উবিজনি িাবি েয়নগি ৬১৬

৫ আঃ খাজলক মৃত জসকান্দি আলী আঃ খাজলক এি িাবি কাবেি হাট ৬১৯

৬ জমাঃ ফেলুি িহমান মৃত িবহম িক্স খাঁ চি িিলামবিধলী জ ৌলতখান ৬২০

৭ মাওঃ আঃ িি মৃত মুবি আলী আকিি িি মাওলানাি িািী েয়নগি ৬২১

৮ জমাোজম্মল হক বশক াি মৃত হােী িাব ম আলী বশক াি বশক াি িাবি জ ৌলতখান ৬২২

৯ জমাঃ জখািজশ  আলম আলী আকিি জখািজশ  আলজমি িা জ ৌলতখান ৬২৫

১০ মিণ কৃষ্ণ মৃত জ জিন্দ্র চন্দ্র মাবল িাবি জ ৌলতখান ৬২৭

১১ জমাঃ িাজলম সসয়  আহাম্ম বমস্ত্রী িাবি েয়নগি ৬২৮

১২ জমাঃ িবফকুল ইসলাম আঃ িবহম হাং ভিানীপুি ৬৩৩

১৩ জমাঃ কয়জিি আহম আঃ হাবশম আেগি আলী স দাি িাবি খাজয়ি হাট ৬৩৬

১৪ আবুল কাজশম আিদুল গবন জপাদ্ধাি িাবি খাজয়ি হাট ৬৩৭

১৫ জমাঃ বসিাে বময়া আশ্রাি আলী বময়া চি িি ধলী সসয় পুি ৬৪০

১৬ এ. এফ. এম হায়িত োং নাবেি োং জচৌধুিী বময়া িাবি জ ৌলতখান ৬৪৭

১৭ আ.ন.ম েগলুল পাশা আ.ন.ম িালাি েং বময়া িাবি জ ৌলতখান ৬৫০

১৮ নাজয়ক জখািজশ  আলম িবক্স েনাি বসবিক আহম্ম  িবক্স িিধলী জ ৌলত খান ৬৫৪

১৯ জমাঃ কােল হাং মৃত আঃ ওহাি হাং কােল হাওলা াি িাবি হাবেপুি মাদ্রাসা ৬৫৮

২০ জমাঃ শাহ আলম জসিাজুল হক হাং উঃ েয়নগি চাউলতাতলী ৬৫৯

২১ হাসমত আলী মৃত েহরুবিন উঃ েয়নগি েয়নগি ৬৬১

২২ শাজহ আলম মৃত আিফান আলী ফিােী ব  ারুল্লা ৬৬২

২৩ জমাঃ জমাস্তফা জসকান্তি আলী পাং মধ্য েয়নগি ৬৭৩

২৪ এটিএম হাসান আলী  ায়মুবিন চি শুবভ সসয় পুি ৬৭৪

২৫ বসপাঃ আবমি জহাজসন আলহাজ্ব জমৌঃ বিবিকুি িহমান আবমি জহাজসজনি িাবি েয়নগি ৬৮১

২৬ আবমি জহাজসন ডাঃ মৃত মবেিল হক ডাক্তাি ডাক্তাজিি িাসা জ ৌলতখান ৬৮৫

২৭ জমাঃ মহসীন বময়া মৃত জমাতাহাি উবিন বময়া ব  ািউল্যাহ ব  ািউল্যাহ ৬৮৭

২৮ জমাঃ এিাহাক মৃত আঃ িবশ এিহাজকি িাবি জ ৌলতখান ৬৮৮

২৯ মৃত  িজিশ আলী মৃত আবকন উবিন মধ্য েয়নগি ৬৯৪

৩০ আহাম্ম  আলী জচৌবক াি রুস্তম আলী জচৌবক াি জচৌবক াি িাবি েয়নগি ৬৯৫

৩১ িবফকুল ইসলাম জমাঃ এিাক জিপািী জিপািী িাবি েয়নগি ৬৯৬

৩২ জমাঃ আবেজুল হক জমাঃ জেিল হক উত্তি েয়নগি েয়নগি ৬৯৯

৩৩ জমাঃ বসবিক সােী জমাঃ শাহ ত আলী মধ্য েয়নগি ৭০০

৩৪ জমাঃ জসবলম বময়া মৃত নুরুল হক হাওলা াি িিধলী ৭০৭

৩৫ মৃত কােল মৃত নুরুল হক হাওলা াি িিধলী ৭০৮

৩৬ মৃত মাবনক জচৌধুিী জমাতাহাি জহাজসন জচৌধুিী মাবনক জচৌধুিী জ ৌলতখান ৭১০

৩৭ মৃত িব উজ্জামন মৃ  ুত এিাহক ফিােী ভিানীপুি ৭১১

৩৮ জমাঃ বগয়াস উবিন , মৃত জিলামত উল্লাহ ভূইয়া কাবলয়া ৭১৩

৩৯ জমাঃ নাবেম উিীন এ.টি. এম জমাসজলউিীন বসক াি নাবেম উবিজনি িাবি জ ৌলতখান ৭২০

৪০ আঃ সাত্তাি সুলতান আহাম্ম  ফিােী জমদুয়া ৭২৫

৪১ জমাঃ কাঞ্চন আসমত আলী কাঞ্চন মাবি িাবি িতন পুি ৭২৬

৪২ জমাসাঃ নুরুন্নাহাি কােী রুস্তম আলী চিলামগাবিপাতা ৭২৭

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৩ িাইদুল হক মুত জকিল হক জিপািী উত্তি েয়নগি ৭২৯

৪৪ অবনক কুমাি জপািাি মু  ুত প্রাণ জগাপাল জপািাি জপািাি িািী েয়নগি ৭৩০

৪৫ নুি ইসলাম ফেি আলী নুরুল ইসলাজমি িাবি েয়নগি ৭৩৩

৪৬ ফেি আলী মৃত হু া বময়া মধ্য েয়নগি ৭৩৪

৪৭ আবুল কাজশম মৃত সামছুল হক জিপািী আবুল কাজশজমি িাবি েয়নগি ৭৩৫

৪৮ জমাঃ আলী (কাঞ্চন) জমাঃ ইউসুফ মাজলি িাবি েয়নগি ৭৩৭

৪৯ জমাঃ হাজিি নুিজ্জামান ইসমাইল জিপািী িাবি খাজয়ি হাট ৭৪২

৫০ মবেিল হক হাওলা াি আবেজুি িহমান হাওলা াি িাহা উবিন হাা্ওলা াি িাবি খাজয়ি হাট ৭৪৩

৫১ সাহােল হক জখািজশ  আলম খাজয়ি হাট ৭৪৪

৫২ জমাঃ আঃ হাই বময়া আলহাজ্জ আযহাি আলী জিপািী পুিাতন জিপািী িাবি চাউলতা তলী ৭৪৫

৫৩ আঃ মান্নান জতাফাজয়ল আহাম্ম আঃ মন্নাজনি িাবি ব  াি উল্লাহ ৭৪৯

৫৪ ডাঃ জমাঃ আবুল কালাম ফেজল িহমান জিাটধলী ৭৫৪

৫৫ ফিহা  জহাজসন তালুক াি জতাফাজ্জল জহাজসন তালুক াি ফিহা  তাং িািী জ ৌলতখান ৭৬২

৫৬ শাহ আলম শানু মৃত আইয়ুি আলী ভূইয়া চি িিলামবিধলী জ ৌলতখান ৭৬৫

৫৭ জমাঃ জমাোজম্মল হক আব্দুল হাবসম হক মবিল জ ৌলতখান ৭৬৬

৫৮ জমাঃ মাইন উবিন মৃত জতাফাজ্জল জহাজসন মাইন উবিজনি িাবি জ ৌলতখান ৭৬৭

৫৯ নুরুল ইসলাম সাজ ক আহম্ম নুরুল ইসলাম বময়াি িাসা েয়নগি ৭৬৯

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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