
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িাজেিগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডােঘি জিসামবিে জগজেট

১ খন্দোি ফেলুি িহমান (িীি উত্তম) ------ আউবলয়াপুি ১৯৬৩

২  খান আলতাফ জহাজসন আিদুল িবশদ খান কৃষ্ণোঠী দুধল ১৯৭৮

৩ আিদুল জমাতাজলি মৃত আিদুল োজশম আেন োেিদা ফবিদপুি ১৯৮২

৪ শাহাবুবিন আহম্মদ মৃত আবুল োজশম জমাল্লা নলুয়া নলুয়া ১৯৯৬

৫ জমাঃ ইউছুি আলী হাওলাদাি মৃত আঃ  োজদি হাওলাদাি িাগবদয়া েলসোঠি ১৯৯৯

৬ সুভাষ চন্দ্র িায় মবনন্দ্র নাথ িায় জহজলঞ্চা বডংগািহাট ২০০৬

৭ ডাঃ জসাহিাি আলী হাওলাদাি মৃত আমোদ আলী হাওলাদাি আতাোঠি ভিপাশা ২০১৪

৮ জিলাজয়ত জহাজসন জমাল্লা আবমি জহাজসন জমাল্লা ভিপাশা সাজহিগঞ্জ ২০২৩

৯ জমাহাম্মদ হাবিবুি িহমান খান জমাহাম্মদ ইসমাইল খাঁন ভিপাশা ভিপাশা ২০২৪

১০ জমাঃ মাহবুি আলম শাহোহান হাওলাদাি আোহাি আলী হাওলাদাি সদি জিাড সাজহিগঞ্জ ২০২৫

১১ জমাঃ জসাহিাি আলী বময়া জমাঃ দবলল উবিন হাওলাদাি দুধল জমৌ দুধল জমৌ ২০২৬

১২ নুি জমাহাম্মদ হাওলাদাি মৃত আঃ েবিম হাওলাদাি বিহািীপুি িঙ্গশ্রী ২০২৯

১৩ জমাহাম্মদ দুলাল বসেদাি জেন্নাত আলী বসেদাি িড়পুইয়াউটা িড়পুইয়াউটা ২০৩১

১৪ এ,বি, এম, জমাোজম্মল জহাজসন জমাহাম্মদ জহাজসন হাওলাদাি দাবড়য়াল োমািখালী ২০৭৯

১৫ নাবিি উবিন খান ততমুে আলী খান িামনীোঠী খান িাবড় িামনীোঠী ২০৮১

১৬ সাফাজয়ত  জহাজসন খন্দোি মৃত আবমি খন্দোি োেলাোঠি দাবড়য়াল ২০৮২

১৭ জমাঃ এনাজয়ত জহাজসন খান মৃত হেিত আলী খান দুধল দুধল মাদ্রাসা ২০৯০

১৮ হাসান আহজম্মদ বিশ্বাস িহম আলী বিশ্বাস মধ্যম মজহশপুি মজহশপুি ২০৯৪

১৯ জমাঃ আিদুল িাজিে মাতব্বি মৃত আ্দদুল হাজফে মাতব্বি দবিন োেলাোঠি ২০৯৫

২০ জমাঃ োঞ্চন আলী খান আঃ আবেে খান োবলদাবশয়া চিামবি ২০৯৮

২১ জমাঃ সাইফুল আলম খান জমাঃ েদম আলী খান পবিম চিামবি চিামবি ২১০৫

২২ জমাঃ শাহ আলম বশেদাি আলতাফ জহাজসন বসেদাি সঠিজখালা চিামবি ২১১৭

২৩ জমাঃ আব্দুি িবশদ হাওলাদাি মৃত ততয়ি আলী হাওলাদাি সঠিজখালা চিামবি ২১১৮

২৪ জমাঃ িেলুি িবশদ আবুল োজশম হাওলাদাি সঠিজখালা চিামবি ২১২৬

২৫ আবমি আলী খান মৃত আিদুল িবশদ খান িােলা চিামবি ২১২৯

২৬ আবুল জহাজস হাওলাদাি মৃত আয়নবিন হাওলাদাি চিামবি চিামবি ২১৩৪

২৭ জমাঃ ফেজল আলী খান জমাঃ আঃ আবেে খান চিামবি চিামবি ২১৩৭

২৮ এম,এ, েবলল খান হােী আমোদ আলী খাঁন উত্তি োটাবদয়া চিামবি ২১৩৯

২৯ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন বসেদাি মৃত আতাহাি আলী বসেদাি মাঝগ্রাম চিামবি ২১৪১

৩০ জমাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদাি মৃত জমাঃ ইয়াকুি আলী হাওলাদাি সঠিজখালা চিামবি ২১৪২

৩১ জমাঃ আঃ িালাম হাওলাদাি ওয়াজেদ আলী হাওলাদাি োটাবদয়া চিামবি ২১৪৩

৩২ আজনায়াি জহাজসন তালুেদাি আব্দুস সত্তাি তালুেদাি সঠিজখালা চিামবি ২১৪৪

৩৩ বিহািী লাল দাস শ্রী নাথ দাস চিামবি চিামবি ২১৪৫

৩৪ এস এম নুি জহাজসন মৃত জমৌঃ হাজমে উবিন িাদলপাড়া িাদলপাড়া ২১৫০

৩৫ আবুল মুনসুি আহাম দ আতাি উবিন চিাদী িানীিহাট ২১৬৪

৩৬ জিোউল হায়দাি (দুলাল) আিদুস িামাদ বশেদাি পবিম চিাবদ িানীিহাট ২১৬৫

৩৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম আেন জমৌঃ জগালাম িহমান আেন চিাদী িানীিহাট ২১৬৬

৩৮ আোহাি আলী সিদাি জমাঃ ইসমাইল সিদাি চিাবদ চিাবদ ২১৭০

৩৯ নাবসি উবিন তালুেদাি মৃত আলহাজ্ব োজশম আলী তালূেদাি িানীিহাট 
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িানীিহাট ২১৭৩

৪০ মেবুল জহাসন খান আিদুল মবেদ খান দাবড়য়াল োমািখালী ২১৯১

৪১ আফসািউবিন আহজমদ হােী আিদুল গফুি দাবড়য়াল বসেদাি িাড়ী দাবড়য়াল ২১৯২

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা োউবিল (োমুো)
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৪২ মৃত আিদুি িাজ্জাে িাো রুস্তুম আলী হাওলাদাি উত্তমপুি দাবিয়াল ২১৯৩

৪৩ মবতয়াি িহমান খান আিদুল হাজসম খান দাবড়য়াল দাবড়য়াল ২১৯৪

৪৪ মবতউি িহমান মঞ্জু মহবসন মৃধা িামনীোঠী োমািখালী ২১৯৭

৪৫ জমাঃ জসোন্দাি আলী খান আোব্বাি আলী খান দুধল দুধল মাদ্রাসা ২২০৪

৪৬ এ বি এম োমাল আোদ মৃত মুোফ্ফি আলী হাওলাদাি দুধল দুধল মাদ্রাসা ২২০৬

৪৭ মৃত জমাঃ ইয়াবেন আলী বসেদাি মৃত জমাঃ হাচন আলী বসেদাি সুন্দি োঠী দুধল ২২০৮

৪৮ আঃ গবি গহি আলী হাওলাদাি জগামা দুধল ২২১২

৪৯ মৃত দবলল উবিন মৃধা মৃত আিতাপ আলী মৃধা জগাবিন্দপুি দুগ গাপাশা ২২২৩

৫০ জমাঃ আলতাফ জহাজসন খবলল আব্দুল োজদি মুবি জগাবিন্দপুি লক্ষ্মীিধ গন ২২২৪

৫১ এমদাদ আলী খান মৃত জসোন্দাি আলী খান দুগ গাপাশা দুগ গাপাশা ২২২৭

৫২ মৃত গােী আঃ ওয়াহীদ (িীি প্রবতে) মৃত আিমত আলী গােী মঙ্গলসী ফবিদপুি ২২৪১

৫৩ মৃত জমাঃ জগালাম জহাজসন মৃত িরু খান লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ২২৪৭

৫৪ আজেল আলী মৃত সাইন উবিন লিীপাশা েিাই ২২৪৯

৫৫ জমাঃ ফেি উবিন খান মৃত জমাঃ আিোন আলী খান জসানাোন্দা েিাই ২২৫৮

৫৬ আব্দুি িাজ্জাে জনগািান সামসুল হে জনগািান নলুয়া নলুয়া ২২৬৩

৫৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মেবুল আহজম্মদ োঠিপাড়া োঠিপাড়া ২২৭০

৫৮ জমাঃ ইসিাইল হাওলাদাি আঃ েবিম হাওলাদাি খায়িািাদ খায়িািাদ ২২৭২

৫৯ ইসিাইল বময়া মৃত েিম আলী বময়া চি জহজলঞ্চ বডংগািহাট ২২৭৯

৬০ জমাঃ মবতউি িহমান জমাল্লা জমািািে আলী জমাল্লা খায়িািাদ গারুবড়য়া ২২৮৭

৬১ আঃ মাজলে মৃত আজনায়াি উবিন খয়িািাদ গারুবড়য়া ২২৯১

৬২ জমাসজলম আলী বসেদাি ফটিে বসেদাি চিসমসবদ িাবলগ্রাম োঠীপাড়া ২২৯৬

৬৩ জমাঃ আঃ িাজ্জাে খান মৃত আমজেদ আলী খান কৃষ্ণোঠী ভিপাশা ২২৯৯

৬৪ জমাঃ মুনসুি আলী হাওলাদাি মৃত আজশ গদ আলী হাওলাদাি ভিপাশা ভিপাশা ২৩০১

৬৫ আঃ জিািাহান হাওলাদাি মৃত হাসন আলী হাওলাদাি ভিপাশা ভিপাশা ২৩১০

৬৬ জমাঃ শাহোহান বময়া বসিাে উিীন মুিল্লী কৃষ্ণোঠী কৃষ্ণোঠী ২৩১৪

৬৭ সুলতান আহজমদ সিদাি মৃত হেিত আলী সিদাি কৃষ্ণোঠী ভিপাশা ২৩১৫

৬৮ আিদুল খাজলে হাওলাদাি জমাঃ ফেজল আলী হাওলাদাি ভিপাশা ভিপাশা ২৩২৮

৬৯ জমাঃ জমাশাজিফ জহাজসন হাওলাদাি োঞ্চন আলী হাওলাদাি ভিপাশা ভিপাশা ২৩৩৮

৭০ আেিি আলী খান ফেজল আলী খান ভিপাশা পাদ্রীবশিপুি ২৩৩৯

৭১ িত্তন গােী মৃত জেন্নাত গােী কৃষ্ণোঠী কৃষ্ণোঠী ২৩৪০

৭২ আবুল জহাজসন খান আিমত আলী খান কৃষ্ণোঠী কৃষ্ণোঠী ২৩৪১

৭৩ মৃত জমাঃ বগয়াস উবিন তালুেদাি মৃত এমদাদ আলী তালুেদাি সাজহিগঞ্জ সাজহিগঞ্জ ২৩৪২

৭৪ জদজলায়াি জহাজসন খান তালুেদাি এমদাদ আলী খান তালুেদাি ভিপাশা সাজহিগঞ্জ ২৩৪৬

৭৫ এম মনসুি আহজমদ জমাঃ জহাজসন আলী হাওলাদাি বিিঙ্গল শ্যামপুি ২৩৫৩

৭৬ আঃ িালাম (মাছুম) মৃত জমৌঃ আতাহাি উবিন আহম্মদ কৃষ্ণোঠী রুিী ২৩৫৪

৭৭ আব্দুল মান্নান বসেদাি মৃত গিেবিন বসেদাি িঙ্গশ্রী িঙ্গশ্রী ২৩৬০

৭৮ জমাঃ িবফকুল ইসলাম মৃত ইব্রাহীম আেন নন্দপাড়া িঙ্গশ্রী ২৩৬৫

৭৯ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি জমাল্লা মৃত জমাঃ চান্দু জমাল্লা িবড়য়া জিায়াবলয়া ২৩৭৩

৮০ রুস্তম আলী জমাল্লা মৃত জমাঃ চান্দু জমাল্লা িবড়য়া জিায়াবলয়া ২৩৭৪

৮১ জমাঃ হারুন উি িশীদ ফেলুল েবিম ডকুয়া রুনসী রুনসী ২৩৭৫

৮২ ফেি উবিন আহমদ মৃত েদম আিী রুনসী রুনশী ২৩৭৬

৮৩ জে এম আবনসুি িহমান আোস আলী খন্দোি িাোপুি োলীগঞ্জ িাোি ২৩৭৭

৮৪ জমাঃ আলতাফ জহাজসন মৃত জমাঃ জমানতাে উবিন হাওলাদাি িাড়ী শ্যামপুি ২৩৭৮

৮৫ আঃ িাত্তাি হাওলাদাি মৃত হািান উবিন হাওলাদাি িঙ্গশ্রী িঙ্গশ্রী ২৩৭৯

৮৬ জমাঃ সাজহি আলী বময়া আিদুল আলী হাওলাদাি জলাচনািাদ োলীগঞ্জ িাোি ২৩৮১

৮৭ মুহম্মদ আিদুি িহমান আিদুল আবেে মুিী মুিী িাড়ী শ্যামপুি ২৩৮২

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা োউবিল (োমুো)
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডােঘি জিসামবিে জগজেট

৮৮ তপন কুমাি দাস জদজিন্দ্র নাথ দাস আউবলয়াপুি সাজহিগঞ্জ ২৩৮৪

৮৯ জমাঃ আিদুল হাবমদ হাওলাদাি আিদুল োজদি হাওলাদাি িাগবদয়া েলসোঠী ২৩৯২

৯০ জমাঃ আলাউবিন হাওলাদাি আোহাি আলী হাওলাদাি জিিাে েলসোঠী ২৪০১

৯১ মেবুল আহজমদ খান আলহাে জমৌলভী আলী আেীম খান জিিাে েলসোঠী ২৪০২

৯২ জশখ আিদুল হাবমদ জশখ আিদুল লবতফ নািাঙ্গল েলসোঠী ২৪০৩

৯৩ জমািাি জহাজসন আজশ্বদ গ আলী জোমািাি জোমািাি িাড়ী েলসোঠী ২৪০৬

৯৪ আবুল োলাম আোদ জমাল্লা আিদুল মন্নান জমাল্লা পাদ্রীবশিপুি পাদ্রীবশিপুি ২৪১৭

৯৫ েবলল উবিন জমাল্লা মৃত হােী জমাতাহাি উবিন পাবদ্রবশিপুি পাবদ্রবশিপুি ২৪১৮

৯৬ েবলল উবিন জমাতাজহি উবিন জমাল্লা পাদ্রীবশিপুি পাদ্রীবশিপুি ২৪১৮

৯৭ নুজি আলম আলতাি উবিন বসেদাি পাদ্রীবশিপুি পাদ্রীবশিপুি ২৪১৯

৯৮ মৃত জমাঃ সামসুবিন বশেদাি জমাঃ জমাোফি আলী বশেদাি পাদ্রীবশিপুি পাদ্রীবশিপুি ২৪২০

৯৯ জমাঃ আিদুি িবহম মৃত জমাঃ মবফে উবিন পািবশিপুি পাবদ্রবশিপুি ২৪২৩

১০০ আঃ হে বসেদাি মৃত আাঃ আবেে বসেদাি বনয়ামবত বনয়ামবত ২৪২৭

১০১ জমাঃ হুমায়ন েবিি জমাঃ জমাখজলচুি িহমান োবফলা োবফলা ২৪৩০

১০২ জমাঃ শাহোহান খান মৃত জোব্বাত আলী খান দুধল জমৌ দুধল জমৌ ৫৪০৭

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা োউবিল (োমুো)
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