
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ শ্রীপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত আশ্রাফ আলী সরকার জটবপরিাড়ী ৮১৭

২ জমাঃ শামসুল হক বফরুে মৃত আছমত আলী উবেলাি ৯১৮

৩ জমাঃ হারুন-অল-রবশদ মৃত জমাঃ বুজুর আলী জটংরা জটংরা ৯২৫

৪ জমাঃ আবুল মনসুর খান আব্দুল মবেদ খান শ্রীপুর শ্রীপুর ১০৭৭

৫ জমাঃ চান বময়া মৃত আলীম উবিন জলাহাগাছা ১০৭৮

৬ জমাঃ সুলতান উবিন আহাজেদ মৃত রহমত আলী জমাল্লা উবেলাি ১০৭৯

৭ জমাঃ কামাল উবিন জকরামত আলী উত্তর জপলাইদ জতবলহাটি ১০৮৭

৮ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত ইসমাইল জশখ ফবরদপুর গােীপুর ১১১২

৯ মােম আলী মৃত আসন আলী মৃধা ধনুয়া ১১১৫

১০ জমাঃ সবফ উবিন মৃত আঃ মন্নাছ িরামা ১১৪১

১১ জমাঃ আঃ কাবদর ওয়াজহদ আলী সাতখামাইর সাতখামাইর ১১৫২

১২ আব্দুল কাবদর িীর মুবি জ াদ্ধা ইয়ার উবিন িারজতাপা দঃ িারজতাপা ১১৭৭

১৩ আলাউবিন আল আোদ বরয়াে উবিন িারজতাপা দঃ িারজতাপা ১১৭৮

১৪ জমাঃ খাজলকুজ্জামান গােী মামুদ ফুলানীরবছট দঃ িারজতাপা ১১৭৯

১৫ মৃত জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত হােী আমুদ আলী আহেদ বসংগারবদঘী মাওনা ১১৮১

১৬ আঃ জমাতাজলি মৃত মবফে উবিন বচনাশুখাবনয়া ভাঃ রাোিাড়ী ১১৯২

১৭ জমাঃ আঃ কাবদর মৃত রবমে উবিন জিপারী জসানাি িলদীঘাট ১২০২

১৮ মৃত তফাজ্জল জহাজসন মৃত মাছুম মন্ডল িাপতা ১২০৪

১৯ জমাঃ তবহে উবিন মৃত নেমুবিন জকওয়া পবিম খন্ড মাওনা ১২১৩

২০ জমাঃ বময়াে উবিন পীর িক্স ফবকর জহাতাপাড়া শ্রীপুর ১২১৪

২১ আব্দুল আলী হুরমত আবল উবেলাি শ্রীপুর ১২২০

২২ জমাঃ আবুল হাজশম জমাঃ আঃ রাজ্জাক সাইটাবলয়া জটংরা ১২২১

২৩ জমাঃ আব্দুর রবশদ ফবকর ইয়াবছন আলী ফবকর মুলাইদ জটংরা ১২২৩

২৪ মবনরুজ্জামান মৃত অজ্ঞাত জটংরা ১২২৮

২৫ ফারুক আহমদ আব্দুল মবেদ পাজলায়ান দমদমা দমদমা ১২৩৭

২৬ জমাঃ সাহাি উবিন জমাড়ল জমাঃ জমজহর আলী জমাড়ল িরমী িরমী িাোর ১২৫৬

২৭ জমাঃ জসৌকত জহাজসন সরকার মৃত আলহাজ্ব উিাদুল্লাহ সরকার ঠাকুরতলা িরমী িাোর ১২৫৮

২৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম আঃ মাজলক জকাষাবদয়া িরমী ১২৬২

২৯ জমাঃ মমতাে উবিন চান্দু িন্দুকবস মুদীিাড়ী িরমী ১২৬৩

৩০ জমাঃ আঃ আউয়াল জশখ মৃত আঃ হাজসন আলী সাতখামাইর ১২৬৬

৩১ জমাঃ আলাউিীন জমাসজলহ উিীন জনায়াগাঁও রাজেন্দ্রপুর ১২৭৫

৩২ জমাঃ আফছার উবিন মবনর উবিন জনায়াগাঁও রাজেন্দ্রপুর ১২৭৬

৩৩ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত আঃ কবরম জনায়াগাঁও রাজেন্দ্রপুর ১২৭৯

৩৪ আহেদ আলী আব্দুল গফুর প্রধান গলদাপাড়া হয়জদিপুর ১২৮২

৩৫ রবেে উবিন আহজমদ জেন উবিন জিপারী চরদমদমা ১২৯২

৩৬ জমাঃ আব্দুল মবতন মৃত মুন্সী আলী আকির মূলাইদ জটংরা ২৫৫১

৩৭ জমাঃ হাবিি উল্লাহ মৃধা আিদুস ছালাম জটবপরিাড়ী জটংরা ২৫৫২

৩৮ জমাঃ দরজিশ আলী মৃত জমাহােদ আলী িারজতাপা মাওনা ২৫৫৪

৩৯ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত আফতাি উবিন মুন্সী হায়াৎকার চাল জগাবসংগা ২৫৫৫

৪০ মুত ছাজদন আলী মৃত আসকর আলী জপলাইদ িরমী ২৫৫৮

৪১ জমাঃ সামছুিীন মৃত নাবসর উিীন জপলাইদ িরমী িাোর ২৫৫৯

৪২ জমাঃ আলা উবিন সাহাদ আলী নয়াপাড়া িলদীঘাট ২৫৬৩

৪৩ আব্দুল জমাতাজলি মৃত দবলল উবিন হাওলাদার জিড়াইজদর চালা শ্রীপুর জপৌরঃ ২৫৬৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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