
বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ িগুড়া উপজজলাঃ শাজাহানপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

১ খন্দকার আবু নছর জমাঃ শাহাদাৎ খন্দকার ককগাবড় ১৯৭

২ এফ. এম. এ ফঝল জমৌলভী জমাঃ হবিির রহমান ফবকর জজাড়া ফবকর িাড়ী রানীরহাট ২০৯

৩ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ আবুল কাজশম আজমদ আলী জজাড়ামাবলপাড়া রানীরহাট ২১৩

৪ জমাঃ নুরুজ্জামান মৃত আবু তাজহর প্াং িয়রাবদঘী রাণীরহাট ২১৪

৫ জমাঃ হজরত আলী মৃদ জগনৃ্দ জসানার (গবরবুল্লা) জজাড়া মাবলপাড়া রানীরহাট ২১৫

৬ জমাঃ আফছার আলী বকসমতুল্লা মুনজসফপুর রানীর হাট ২১৬

৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ কাজিজ উবিন প্াং মাদলা মাদলা ২১৯

৮ জমাঃ ফবরদ উবিন মন্ডল জমাঃ মজয়জ উবিন মন্ডল দবড়নন্দগ্রাম পূি ব পাড়া মাদলা ২২০

৯ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান জমাঃ পরশ উল্বা মন্ডল মাদলা মাদলা ২২১

১০ জমাঃ নূরুল ইসলাম মবফজ উবিন মাদলা মাদলা ২২৫

১১ জমাঃ জহাজসন আলী জমাঃ হুরমতুল্যা লক্ষণীজকালা ২২৭

১২ জমাঃ আব্দুর রহমান জসানার ইজাম উিীন জসানার ককগাড়ী পবিমপাড়া িগুড়া সদর ২৩০

১৩ জমাঃ আঃ সাত্তার হাবফজার রহমান ফুলতলা িগুড়া-৫৮০০ ২৩২

১৪ মনসুর রহমান মৃত মবফজ উবিন আকন্দ সাজাপুর ২৩৩

১৫ জমাকজলছুর রহমান মৃত হাবিবুর রহমান ফবকর বৃ-কুবিয়া ২৩৪

১৬ জমাঃ আব্দুর রহমান আকন্দ আব্বাস আলী আকন্দ কশল ধুকড়ী ২৩৬

১৭ জমাঃ রমজান আলী খন্দকার আলহাজ কাজশম আলী মুনজসিপুর রানীরহাট ২৪৯১

১৮ জমাঃ আবু তাজহর মৃত জকরামত আলী মন্ডল লক্ষীজকালা মাদলা ২৪৯২

১৯ জমাঃ রাবজবুল ইসলাম কাজজম উবিন জ াপীনগর কামারপাড়া ২৪৯৩

২০ মৃত বনজাম উবিন মন্ডল মৃত নবির উবিন মন্ডল ঘাবিড়া জিাহাইল ২৪৯৫

২১ খন্দকার জরজাউল আলম জমাঃ জিলাল সাদত আলী খন্দকার ককগাড়ী িগুড়া-৫৮০০ ২৭৫১

২২ মরহুম জমাঃ মুনসুর রহমান মরহুম জভালা আকন্দ িড়পাথার কামারপাড়া ২৮৬২

২৩ জমাঃ খবললুর রহমান খান মরহুম ওসমান আলী খান দুরুবলয়া মাবঝড়া ২৮৭৪

২৪ জমাঃ সাইদুর রহমান সাঈদ সাহার উবিন প্ামাবনক সাজাপুর মাবঝড়া ২৮৭৫

২৫ জমা: আবুল খাজয়র খান মৃত তবছর উবিন খান মাবঝড়া, শাজাহানপুর, 

িগুড়া

মাবঝড়া ২৮৮৬

২৬ জমাঃ আব্দুল কাফী জমাঃ অভরসা জমাল্লা বৃ-কুবিয়া কামারপাড়া ২৯০১

২৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান মন্ডল বগয়াস উিীন মন্ডল সাজাপুর মাবঝড়া ২৯০২

২৮ জমাঃ আব্দুর রহমান ইজ্জতুল্যা প্াং িড়পাথার কামারপাড়া ২৯০৩

২৯ জমাঃ জসালায়মান আলী আব্দুল গফুর প্াং জ াপীনগর কামারপাড়া ২৯০৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  া াই-িাছাই
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