
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ জিতাগী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ বিবিকুি িহমান মৃত জমাঃ জহাজসন আলী মৃধা জিাট জমাকাবময়া জমাকাবময়া ৮২৩

২ জমা” ফবিদ উদঈন োবকি মৃত আলতাফ উিীন খান কাউবনয়া িড়ামজুমদাি ৮৩৮

৩ জমা আঃ িালাম জমা” জমাসজলম আলী আয়লা চান্দখালী কাবিেিািাদ ৮৪৪

৪ মৃতআ” লবতফ জচৌবকদাি মুত মফজে উিীন জচৌবকদাি আয়লা চান্দখালী আয়লা চান্দখালী ৮৪৬

৫ মৃত জমাঃ আব্দুি িবশদ হাওলাদাি মৃত এলাল উবিন হাওলাদাি জিতাগী জিতাগী ৮৯০

৬ অধ্যক্ষ আব্দুি িাজ্জাক খান আলহাজ্ব আঃ মবেদ খান জপৌিসভা অবফস জিাড জিতাগী ৮৯২

৭ জমাঃ বেয়াউল কবিি দুলু শাহািউবিন বসকদাি জিতাগী জিতাগী ৮৯৩

৮ জমাৎ োহাঙ্গীি জহাজসন মৃত জকতাি আলী হাং জিতাগী জিতাগী ৮৯৪

৯ জমাঃ আব্দুল আবেে আকিাম উবিন হাওলাদাি িদবনখালী িদবনখালী ৯০৩

১০ জমাঃ আিদুল মবেদ হাওলাদাি জিলাজয়ত আলী হাওলাদাি দবক্ষণ করুনা করুনা ৯১৪

১১ জমাঃ আব্দুি িবশদ মৃত মুোফফি জমাল্লা িকুলতলী আয়লা চান্দখালী ৯২১

১২ জমাঃ এনাজয়ত জহাজসন জমাঃ কাঞ্চন আলী হাওলাদাি গািতলী ফুলঝুড়ী ৯৩৪

১৩ জমাঃ আিদুল িািী মান্নান জমাল্লা জিতজমাি জভাড়া জিতজমাি ৯৩৮

১৪ আিদুল খাজলক গফুি মুসুল্লী সবিষামুড়ী জগৌবিচন্না ৯৪২

১৫ মৃত েয়নাল আজিদীন মৃত মাজেদ আলী মৃধা গািতলী দবক্ষন জভাড়া ৯৪৩

১৬  জমাঃ আঃ িবশদ িীি মুবিজ াদ্ধা আঃ গফুি মুসুল্লী দবক্ষন সবিষামুড়ী সবিষামুড়ী ৯৪৪

১৭ মৃত ইউসুফ আলী হাওলাদাি মৃত নজেম আলী হাওলাদাি বনয়ামবত বনয়ামবত ৯৫০

১৮ জমাঃ আব্দুল েব্বাি জমৌজে আলী হাওলাদাি বিবিবচবন বনয়ামবত ৯৫১

১৯ জমাঃ আলতাফ জহাজসন জমাঃ আোহাি আলী মৃধা জদশান্তিকাঠী জদশান্তিকাঠী ৯৫২

২০ মৃত শামসুল আলম মৃত আিদুল ওয়াজেদ আলী ফিােী জদশান্তিকাঠী জদশান্তিকাঠী ৯৫৩

২১ জমাঃ এনাজয়ত জহাজসন েহুি উবিন হাওলাদাি ফুলতলা ফুলতলা ৯৫৪

২২ বিমল চন্দ্র বমস্ত্রী সুজিন্দ্র নাথ বমস্ত্রী পুটিয়াখালী গবিয়াবুবনয়া ৯৫৫

২৩ জগালাম সজিায়াি িাদল আব্দুল িবশদ বসকদাি জিতাগী জিতাগী ৯৫৬

২৪ আলতাফ জহাজসন মৃত হাসমত আলী বিশ্বাস জিতাগী জিতাগী ৯৫৭

২৫ জমাঃ আিদুল মাজলক জমা: সামসুবিন আহজেদ িানীপুি িানীপুি ৯৫৮

২৬ জমাঃ মেনু হাওলাদাি মৃত পিন আলী হাওলাদাি করুনা জিতাগী ৯৫৯

২৭ িত্তন হাওলাদাি মৃত িজ্জি আলী হাওলাদাি দবক্ষন জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৯৬০

২৮ আিদুল মাজলক বময়া আতাহাি বময়া দবক্ষন জহাসনািাদ দারুল উলুম ৯৬১

২৯ জমাঃ আিদুল মবেদ জমাঃ িজ্জি আলী হাওলাদাি উত্তি করুনা দারুল উলুম ৯৬২

৩০ আলতাফ জহাজসন বসকদাি এজলমউবিন বসকদাি চি জিাপখালী জিাপখালী ৯৬৩

৩১ জমাঃ মবতয়াি িহমান গগন বসকদাি জিাপখালী জিাপখালী ৯৬৪

৩২ আব্দুল খাজলক জমাঃ জসকান্দাি আলী হাং কাইয়ালঘাটা কাইয়ালঘাটা ৯৬৬

৩৩ জমাঃ জগন্দু কােী মৃত জমৌঃ মবমন উবিন কােী দবক্ষন করুনা করুনা ৯৬৭

৩৪ এ. বি. এম. হাবিবুি িহমান মৃত জমৌঃ মমতাে উবিন হাওলাদাি কাউবনয়া কাউবনয়া ৯৬৮

৩৫ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন জমাঃ শামসুবিন কাউবনয়া কাউবনয়া ৯৬৯

৩৬ জমাঃ আবু ততয়ি খান মৃত জমাঃ ফটিক খান Karuna Kawnia ৯৭০

৩৭ জমাঃ আিদুল লবতফ হাজশম আলী বশকদাি দবক্ষন করুনা করুনা ৯৭১

৩৮ কােী আলতাফ জহাজসন মৃত কােী তবমে উবিন দবক্ষণ করুণা করুনা ৯৭২

৩৯ জমাঃ জগালাম সজিায়াি মৃত আিমত আলী বসকদাি জগািামদ দন িদবনখালী ৯৭৩

৪০ জমাঃ ইউছুফ আলী আলহাজ্ব আব্দুল আলী মৃধা কাবেিািাদ কুমাড়খালী ৯৭৪

৪১ জমাহােদ আলতাফ জহাসাইন জহাজসন আলী হাওলাদাি কােীিািাদ আয়লা চান্দখালী ৯৭৫

৪২ মৃত কাবতদক চন্দ্র সিকাি মৃত শ্রী বিজপন চন্দ্র সিকাি িকুলতলী আয়লা চান্দখালী ৯৭৬

৪৩ জমাঃ আব্দুল খাজলক জমাঃ ওসমান আলী দবক্ষণ কাবলকািাড়ী কাবলকািাড়ী ৯৭৭

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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