
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ িিগুনা সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আঃ ছালাম বময়া মৃত আঃ আবেে মাষ্টাি আমতলী জগৌবিচন্না ৬

২ জমাঃ আশ্রাি আলী আ: মবেদ প্যাদা খাজুিতলা িিগুনা ২০

৩ জমাঃ আিদুল আউয়াল আিদুল গফুি িাইশতিক জিাড পাড়া ২১

৪ জমাঃ ইউসুফ আলী গহি আলী জিাডপাড়া জিাড পাড়া ৬৮

৫ মৃত আবুল জহাজসন মৃত কাঞ্চন আলী হাং আঙ্গািপাড়া আয়লা চান্দুখালী ৯০

৬ জমাঃ হুমায়ূন কিীি আিদুস সামাদ বময়া িাশবুবনয়া িিগুনা ১০৪

৭ জমাঃ আশিাফউল আলম জসানা জমাল্লা মাদািতলী মাইঠা ১১৪

৮ জমাঃ মনসুি আলী মৃত জসকান্দাি আলী হাং বশয়াবলয়া বশয়াবলয়া ১১৫

৯ আঃ আবেে খান এবতম খান মুবিজ াদ্ধা পল্লী BARGUNA ১১৭

১০ ধীজিন্দ্র জদিনাথ শমভূ ধধ যধি জদিনাথ 117 নং হাই স্কুল সড়ক BARGUNA ১২০

১১ মীি জগালাম সজিায়াি মীি আ: িবশদ িাওয়ালকি িাওয়ালকি ১২৫

১২ জমাঃ শাহোহান বসিাে আঃ ওয়াজহদ খবলফা কুমড়াখালী িদিখালী ১২৬

১৩ জমাৎ আোহাি জমাঃ আজশ যদ আলী পূি য গুবদঘাটা হবিদ্রিাবড়য়া ১৪৩

১৪ জমাঃ সাহাি উবিন মীল ইউসুফ আলী জছাট জগৌিীচন্না মীিমহল ১৫৬

১৫ মীি আশ্রাি োমান (আবু) মৃত ওয়াজেদ আলী জছাট জগৌিীচন্না মীিমহল ১৫৭

১৬ জমাঃ জমাকজছদুি িহমান কুব্বত আলী বগলাতলী ফুলঝুবড় ১৬৮

১৭ আঃ মবেদ হাং জমাঃ হাজসম আলী হাং পূি য জকওড়াবুবনয়া জকওড়াবুবনয়া ১৯৪

১৮ জমাঃ শাহ আলম আঃ আবেে হাওলাদাি জসানাখালী আশাখালী ২০৩

১৯ জমাঃ জসাহািাি জহাজসন আলহাে জদজলায়াি জহাজসন জমাল্লা কাঠালতলী ডালভাঙ্গা ২০৫

২০ শহীদ নাজয়ক জমাঃ আলতাফ জহাজসন মৃত আব্দুল েব্বাি মাষ্টাি জপাটকাখালী জপাটকাখালী ২১০

২১ আলহাজ্ব আঃ হাবলম মৃত মৃত ময়েবিন আহজেদ বমলন লাকুিতলা এম.িাবলয়াতলী ২৩২

২২ জমাঃ আঃ খাজলক মাষ্টাি জলহােবিন গেযনবুবনয়া বশয়াবলয়া ২৪৩

২৩ মৃত সুলতান আহজেদ মৃত আঃ মবেদ কজলে জিাড, িিগুনা িিগুনা ২৪৯

২৪ জমাঃ হারুনুি িবশদ বসকদাি জমাঃ মুোফফি উবিন বসকদাি 43 নং টাউনহল 

জিাড,িিগুনা

িিগুনা ২৫১

২৫ জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ মবতয়াি িহমান দবিন িিগুনা িিগুনা ২৫২

২৬ জমাঃ িবফকুল ইসলাম মৃত ফয়েবিন লাকুিতলা িিগুনা ২৫৩

২৭ জদজলায়াি জহাজসন ননী মৃত মবেবুি িহমান লাকুিতলা িিগুনা ২৫৪

২৮ জমাঃ আব্দুল খাজলক হাসান উবিন হাওলাদাি মনসাতলী ধুপতী ২৫৫

২৯ জমাঃ োবকি জহাজসন মৃত জমৌলভী আঃ গফুি জিাডপাড়া জিাড পাড়া ২৫৬

৩০ জমাঃ সুলতান আহজমদ মৃত তাজেম আলী হাং সাজহজিি হাওলা হবিদ্রিাবড়য়া ২৫৭

৩১ জমাঃ আঃ িাজ্জাক জমাঃ ছাজদম আলী জিপািী জছাট জগৌিীচন্না মীিমহল ২৫৮

৩২ জমাঃ আঃ খাজলক মুনবস আঃ কাজদি মুবি আঙ্গািপাড়া আয়লা চান্দুখালী ২৫৯

৩৩ জমাঃ আিদুল কবিম আলহাে আিদুল কাজদি তাং আদািাবড়য়া আদািাবড়য়া ২৬০

৩৪ জমাঃ োলাল আহেদ ইসমাইল ঢাকুয়া 3 আদািাবড়য়া ২৬১

৩৫ আিদুস জসািাহান বেন্নাত আলী মল্লীক হবিদ্রািাবড়য়া হবিদ্রিাবড়য়া ২৬২

৩৬ আিদুল েব্বাি (মুবি জ াদ্ধা) তাজেম আলী পাতাকাটা আদািাবড়য়া ২৬৩

৩৭ জমাঃ আমজেদ জহাজসন গজে আলী হাওলাদাি োঙ্গাবলয়া আয়লা পাতাকাটা ২৬৪

৩৮ মুত আঃ লবতফ ফিােী মৃত হােী জহাজসন উবিন ফিােী জসানাতলা বুবড়িচি ২৬৫

৩৯ জমাঃ শাহোহান শিীফ হাবকম শিীফ জসানাখালী আশাখালী ২৬৬

৪০ জমাঃ মাহবুবুল আলম আলহাজ্ব জদজলায়াি জহাজসন জমাল্লা কাঠালতলী ডালভাঙ্গা ২৬৭

৪১ জমাঃ জগালাম ছজিায়াি কদম আলী হাং িিগুনা পােিাভাঙ্গা ২৬৮

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

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

৪২ এ, জেড, এম, সাজলহ   ফারুক আঃ কাজদি বময়া ঢলুয়া জপাটকাখালী ২৬৯

৪৩ জমাঃ েয়নাল আজিদীন আলহাজ্ব আবুল হাজসম কান 28 সদি জিাড, পবিম 

িিগুনা.

িিগুনা ২৭০

৪৪ জমাঃ আবু িকি জসানামুবিন হাং জহউবলবুবনয়া আমতলী ২৭১

৪৫ আঃ কুদ্দুস এন্তান উবিন খান জক্রাক িিগুনা ২৭২

৪৬ জমাঃ শাহোহান হাং আিদুল মবেদ হাওলাদাি পবিিখাল পিীিখাল ২৭৩

৪৭ মাহতাি উবিন হাজতম আলী খান পাজলিতলী পিীিখাল ২৭৪

৪৮ আিদুি িাজ্জাক জমাঃ েজিদ আলী বসকদাি নলজটানা বশয়াবলয়া ২৭৫

৪৯ মৃত আঃ হক মৃত ধলু হাওলাদাি বগলাতলী মীিমহল ২৭৬

৫০ বিবচত্র মাবি বিজেসি মাবি জছাট জগৌিীচন্না মীিমহল ২৭৭

৫১ এস আই (অিঃ ) জমাঃ সবফকুল আলম মৃত জমৌঃ জমাহােদ আলী বগলাতলী জগৌিীচন্না ২৭৮

৫২ যুদ্ধাহত এস. আই (অিঃ ) আব্দুল কাজদি মৃত েয়নাল আজিদীন হাং পবিম িিগুনা িিগুনা ২৭৯

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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