
বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ িগুড়া উপজজলাঃ জশরপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

১ জমাঃ নূরুন্নিী জমাঃ হবিির রহমান জগন্নাথ পাড়া জশরপুর ১৭৬২

২ জমাঃ মবতউর রহমান মমতাজ আলী সুঘাট সুঘাট ১৭৬৫

৩ শাহজাহান আলী শামসুল হক িাড়ইদহ ১৭৬৭

৪ জমাঃ আব্দুর রউফ খান িাহাদুর আলী খান গুয়াগাছী সুঘাট ১৭৬৯

৫ জমাঃ মওলা িক্স বমঃ জমাঃ শাহিাজ উবিন সরকার ছাবতয়ানী খানপুর ১৭৭১

৬ জমাঃ রবফকুল ইসলাম গফুর সরকার খন্দকার জটালা জশরপুর ১৭৭৬

৭ রিীন্দ্রনাথ সরকার নিদ্বীপ কুসুম্মী ১৭৭৯

৮ সুজরন্দ্র চন্দ্র বসং চরণ বসং জগাড়তা ১৭৮১

৯ জমাঃ আইয়ুি জহাজসন জলদু প্রামাবনক দবড়পাড়া পল্লী উন্নয়ন একাজডমী ১৭৮৫

১০ জমাঃ আব্দুস ছাত্তার আব্দুর রহমান গাড়ীদহ আরবডএ ১৭৮৬

১১ বসরাজুল ইসলাম হজরত আলী মবমনপুর পল্লী উন্নয়ন একাজডমী ১৭৮৮

১২ মনমত চন্দ্র পাল হবরিন্ধু পাল সুঘাট কল্যানী ১৭৮৯

১৩ আকরাম জহাজসন খান জমাঃ বখবদর উবিন খান জয়লাজুয়ান কল্যাণী ১৭৯০

১৪ জমাঃ আবু সাইদ সরকার আলহাজ্ব এরফান আলী সরকার চকধলী জেঁবচিাড়ী ১৭৯১

১৫ এ, এম, আব্দুল িারী জমাঃ আব্দুর রবশদ আকন্দ চকধলী জেঁবচিাড়ী ১৭৯২

১৬ জমাহাম্মাদ আলী (বজন্নাহ) ছজির উবিন আকন্দ চকধলী জেঁবচিাড়ী ১৭৯৩

১৭ জমাঃ আব্দুস জসািহান হাসান আলী জশখ চক কল্যানী কল্যাণী ১৭৯৪

১৮ জমাঃ মহসীন জরজা মবফজউবিন সুঘাট সুঘাট ১৭৯৫

১৯ এস এম শাহজাহান আলী পাওজমাছা চকজভওয়া কল্যাণী ১৭৯৮

২০ এস, এম, সাহাদৎ জহাজসন আবলমুবিন জশখ গুয়াগাছী সুঘাট ১৭৯৯

২১ পবরমল চন্দ্র মন্ডল রবশক মন্ডল হাঁসাগাড়ী বিশালপুর ১৮০৫

২২ সতীন্দ্র নাথ জমাজাহার আলী রজরায়া ১৮০৬

২৩ কাজী ইমরুল কাজয়স কাজী নূরুল হুদা সীমািাড়ী চান্দাইজকানা ১৮০৮

২৪ আশরাফ উিীন সরকার সামস উিীন ধনকুন্ডী চান্দাইজকানা ১৮১০

২৫ টি এম আবমনুর রহমান কুড়ান উিীন সীমািাড়ী চান্দাইজকানা ১৮১২

২৬ কাজী জমাঃ আসাদুল ইসলাম কাজী নুরুল হুদা সীমািাড়ী চান্দাইজকানা ১৮১৩

২৭ জমাঃ মগজরি আলী ফজয়জ উবিন চকজকশি চান্দাইজকানা ১৮১৪

২৮ আবজজুল ইসলাম (মজনু) আবকমবিন সীমািাড়ী চান্দাইজকানা ১৮১৬

২৯ ইসমাইল জহাজসন এম বি ওিায়দুর সীমািাড়ী চান্দাইজকানা ১৮১৭

৩০ জমাঃ নজরুল ইসলাম সরকার হাজী আব্দুল জাব্বার সরকার কাবলয়াককর চান্দাইজকানা ১৮১৮

৩১ মমতাজুর রহমান শুকুর মাহমুদ জচৌিাড়ীয়া খানপুর ১৮২৪

৩২ মমতাজুর রহমান জভালা মণ্ডল খানপুর দহপাড়া খানপুর ১৮২৬

৩৩ জমাসজলহ উিীন আঃ জজাব্বার ভাটরা খানপুর ১৮২৭

৩৪ আবজমিীন িাহাদুর আলী সালফা সালফা ১৮২৯

৩৫ ছাজিদ আলী আছমতুল্লাহ চকখাগা খানপুর ১৮৩০

৩৬ এম এ গবন জামাত আলী ভাটরা খানপুর ১৮৩১

৩৭ জমাঃ খবির উবিন আরজ উবিন মন্ডল মদনপুর বমজজাপুর ১৮৩২

৩৮ জমাঃ মকবুল জহাজসন তাবছর উিীন টাউন কজলানী জশরপুর ১৮৩৫

৩৯ সুভাষ চন্দ্র রায় গজনশ চন্দ্র রায় খামারকাবন্দ দবিন পাড়া খামারকাবন্দ ১৮৩৯

৪০ জমাঃ আব্দুর রবশদ সরকার কামাল উবিন পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৪০

৪১ জমাঃ আবজজার রহমান  প্রামাবনক মজয়জ উবিন প্রামাবনক পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৪১

৪২ আবুল জহাজসন জামাল উিীন পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৪২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

জাতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

৪৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম জনাি আলী মন্ডল পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৪৩

৪৪ আিদুর রহমান সরকার মবহর উবিন ঝাঁজর খামারকাবন্দ ১৮৪৫

৪৫ জমাঃ নজরুল ইসলাম িলাই মন্ডল ঝাঁজর মধ্যপাড়া এলাঙ্গী ১৮৪৬

৪৬ জমাঃ মকবুল জহাজসন জমাঃ জিানী প্রামাবনক শুিলী শালফা ১৮৪৭

৪৭ জমাঃ রবশদুল হক মুকুল মরহুম দিীর উবিন আহজমদ টাউন কজলানী জশরপুর ১৮৪৮

৪৮ এ, টি, এম মাহবুির রহমান আব্দুল মাজলক টাউন কজলানী জশরপুর ১৮৫০

৪৯ জক, এম, আবমনুল ইসলাম হাবনফ উবিন খান গুয়াগাছী সুঘাট ১৮৫২

৫০ জমাঃ জমাজাজম্মল হক তরফদার পরিত আলী তরফদার জশরুয়া জশরপুর ১৮৫৪

৫১ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জামাল উিীন জপািার মাবলহাটা জপািার পাড়া আলতাবদঘী ১৮৫৬

৫২ জমাঃ জমাজাফ্ফর জহাজসন জমাশাররফ জহাজসন মাবলহাটা জপািার পাড়া আলতাবদঘী ১৮৫৭

৫৩ ঈমান আলী ফজয়জ উিীন িাগড়া িসবত জশরপুর ১৮৫৮

৫৪ আজনায়ার জহাজসন বরয়াজ উিীন খন্দকার পাড়া জশরপুর ১৮৫৯

৫৫ তরনী কান্ত সরকার িন বিহারী জঘাষপাড়া জশরপুর ১৮৬০

৫৬ মৃত শাহজাহান আলী ফরজ আলী খন্দকার পাড়া জশরপুর ১৮৬২

৫৭ আিদুল গবণ কাওছার আলী িারদয়ারীপড়া ১৮৬৪

৫৮ মৃত আিদুস ছাত্তার রবহম িক্স বিজনাদপুর ১৮৬৮

৫৯ বনমাই চন্দ্র জঘাষ ব্রজ জগাপাল জঘাষ জঘাষপাড়া জশরপুর ১৮৬৯

৬০ জমাঃ বছবিক জহাজসন মৃত সাজদকুল সরদার কজলজ জরাড (সরদার পাড়া) জশরপুর ১৮৭০

৬১ মৃত আঃ রাজ্জাক ভুইয়া মৃত আফজাল জহাজসন ভুইয়া রামচন্দ্রপুর জশরপুর ১৮৭১

৬২ ইয়ার জমাহাম্মদ রাজ্জাক আলী সরকার িাগানিাড়ী জশরপুর ১৮৭২

৬৩ জাফরউল্লাহ খান বখবদর উবিন জয়লাজুয়ান কল্যাণী ১৮৭৫

৬৪ মৃত নুর জমাহাম্মদ মৃত নওজশর আলী ভিানীপুর ১৮৭৭

৬৫ এ এইচ এম আবনছুর রহমান ডাঃ মৃত আবজজুল হক উত্তর সাহাপাড়া জশরপুর ১৮৭৯

৬৬ শাহ জমাঃ শায়খুল িারী মৃত শাহ আঃ িারী মুিীপাড়া জশরপুর ১৮৮০

৬৭ জশখ িাদশা বমঞা মৃত আবকল উবিন রামচন্দ্রপুর ১৮৮১

৬৮ জমাঃ জগালাম রব্বানী মাজলক উবিন ভীমজানী খানপুর ১৮৮৩

৬৯ জমাঃ জমাস্তাবফজুর রহমান মৃত ফজজল মন্ডল খানপুর ১৮৮৪

৭০ আজনায়ার জহাজসন ইসমাইল জহাজসন ধড়জমাকাম জশরপুর ১৮৮৫

৭১ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত ওমর আলী বিরইল বমজজাপুর ১৮৮৬

৭২ জমাঃ আবুল জহাজসন জসখ আবজম উবিন জসখ ফুলজজাড় সুঘাট ১৮৮৮

৭৩ জমাঃ জগালাম রিিানী জাজিদ আলী মীর জজাড়গাছা কল্যাণী ১৮৮৯

৭৪ জমাঃ জগালাম রব্বানী ছজের আলী সরকার সুঘাট সুঘাট ১৮৯০

৭৫ জমাঃ হযরত আলী মুত বরয়াজ উবিন ফুলজজাড় ১৮৯১

৭৬ জমাঃ আঃ জবলল মৃত আঃ আবজজ টাউন কজলানী জশরপুর ১৮৯৩

৭৭ জমাঃ আব্দুল হাবমদ মৃত হবিির রহমান পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৯৪

৭৮ জমাঃ খয়রাত আলী প্রামাবনক রমজান আলী পারভিানীপুর খামারকাবন্দ ১৮৯৫

৭৯ জমাঃ আবুল কাজশম জজল জহাজসন সরকার উত্তর জামুর জামুর ২৫১১

৮০ মৃত আঃ রবশদ খন্দকার মৃত খন্দকার জমাজাফফর পাকুবড়য়াপাড়া আলতাবদঘী ২৫১২

৮১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম খান মৃত শামসুিীন খান দবড়পাড়া পল্লী উন্নয়ন একাজডমী ২৫১৩

৮২ জমাঃ সামসুল হক আব্দুর রহমান শুভগাছা খামারকাবন্দ ২৫১৪

৮৩ জমাঃ নূরুল ইসলাম রবহম উবিন খাগা খানপুর ২৫১৫

৮৪ জমাঃ আফজাল জহাজসন মৃত আলািক্স হামছায়াপুর জশরপুর ২৫১৭

৮৫ জমাঃ আবুল জহাজসন বিজরাজ আলী জশখ মদনপুর বমজজাপুর ২৫১৮

৮৬ জমা জতাফাজ্জল জহাসজন জতাতা মৃত হরমুজ আলী হামছায়াপুর বমজজাপুর ২৫১৯

৮৭ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন মৃত আঃ রহমান খন্দকার জটালা বমজজাপুর ২৫২০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

৮৮ মৃত নুরুল হক মৃত কাজদর আলী আবন্তকুমড়া বমজজাপুর ২৫২১

৮৯ মৃত জশখ আঃ িারী মৃত জশখ জনয়ামত আলী খন্দকার জটালা জশরপুর ২৫২২

৯০ জমাঃ হাছান আলী সরকার মৃত সুবজর উবিন সরকার খন্দকার পাড়া জশরপুর ২৫২৩

৯১ জমাঃ আবমরুল ইসলাম খান মৃত রসুল িক্স মদনপুর বমজজাপুর ২৫২৪

৯২ জমাঃ আশরাফুল ইসলাম অজহদ আলী জসখ মদনপুর বমজজাপুর ২৫২৬

৯৩ জমাঃ নাবজর উিীন ছবলম উবিন নয়াপাড়া (িাগানিাড়ী) জশরপুর ২৫২৭

৯৪ মৃত আঃ খাজলক মৃত আজয়জ উবিন মন্ডল নয়াপাড়া (শ্রীরামপুর) জশরপুর ২৫২৯

৯৫ জমাঃ শাহা আলী মৃত শািাজ আকন্দ নয়াপাড়া জশরপুর জপৌরসভা ২৫৩০

৯৬ জমাঃ আ, জ, ম ইিজন জমাস্তফা /তাজ উবিন মৃত জবমর উবিন আহজমদ টাউন কজলানী জশরপুর ২৫৩১

৯৭ জমাঃ জতাজাজম্মল হক মৃত িসারতুল্যা মুিী টাউন কজলানী জশরপুর ২৫৩২

৯৮ জমাঃ জসালায়মান আলী িজয়তুল্যা িাগানিাড়ী জশরপুর ২৫৩৩

৯৯ কাজী আব্দুল কাজদর কাজী আব্দুল গবন রামচন্দ্রপুর জশরপুর ২৫৩৪

১০০ জমাঃ আব্দুল ওয়াজহদ নবজর উিীন আহজমদ খন্দকার পাড়া জশরপুর ২৫৩৬

১০১ জমাঃ সাইফুল ইসলাম (চান) হাজরজ আলী মন্ডল নওদাপাড়া জশরপুর ২৫৩৭

১০২ জমাঃ আলীম উিীন রমজান আলী জগন্নাথ পাড়া জশরপুর ২৫৩৮

১০৩ জমাঃ আজাহার আলী মৃত লাল মামুদ মন্ডল উচুলিাড়ীয়া আলতাবদঘী ২৫৩৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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