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ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ শাহ আলম আহাম্মদ উল্যা রামচন্দ্রপুর েয় ারায় পুর ১৮৮

২ অরু  চন্দ্র দাস জে েবতষ চন্দ্র দাস রাম গর িাবুপুর ৮৫৪

৩ জমাঃ  াবির আলম জচৌধুরী আিদুল িাত্তার ভিা ী বেি পুর ভিা ী বেি পুর ৮৭৪

৪ আবুল হাজশম আরমা  আলী লালপুর বমরআবলপুর ৮৮৯

৫ দী  জমাহাম্মদ িদু বময়া রাোপুর এ াজয়তপুর ৯১৬

৬ জমাঃ আবু তাজহর ইব্রাবহম বময়া হাবেপুর হাবেপুর ৯২৪

৭ মবেবুল হক জমাঃ আিদুল গফুর হােীপুর জচৌমুহ ী ৯৩৭

৮ িবলম জমাঃ আলী জমাঃ  াদু বময়া িাগাবদয়া  দ া ৯৩৯

৯ আবুল জহাজস মৃত ফবরদ বময়া দঃ শাকতলা  দ া ৯৬৮

১০ সাউফ উবি  আহাং ভ ূঁইয়া জমািারক উল্লা ভ ূঁঞা জিারবপট  দ া ৯৭২

১১ সাজলহ আহাম্মদ আলী আশ্রাদ হাটহাঁও  দ া ৯৭৩

১২ সবহদ ঈমা  আলী মৃত মুিা বময়া ভ ূঁঞা ককশল্যা িাগ  দ া ৯৭৮

১৩ জমাহাম্মদ উল্যা মৃত মক্রম আলী জদৌলতপুর িারগাও ১০০৪

১৪ জগালাম জমাস্তফা বময়া মৃত সুো বময়া িারগাও িারগাও ১০১৬

১৫ আঃ লবতফ মৃত হােী ওমর আলী ভািইয়াপাড়া িারগাঁও ১০২০

১৬ কাব ে  ফাজতমা মৃত জমাোফ্ফর আহাং বমেজা  গর  াজটশ্বর ১০৬৩

১৭ মবফজুল হক জখান্দকার মৃত আিদুল হাবমদ জখান্দকার চাঁদপুর িেরা ১০৮৬

১৮ েবসম উবি কসয়দ আলী িারাবহ গর িেরা ১০৯১

১৯ জমাঃ সাহাি উবি মৃত িাজয়দ আলী িারাবহ গর িেরা ১০৯৩

২০ আবুল খাজয়র মাষ্টার মৃত আশ্বাদ বময়া িারাবহপুর জসা াপুর ১০৯৬

২১ জমাঃ নুরুল আবম মৃত িবসর উবি  আহাং জসা াপুর জসা াপুর ১১১৯

২২ দী  জমাহাম্মদ মৃত ইউনুি বময়া আইয়ুিপুর েয় ারায় পুর ১১৮৫

২৩ নুর  িী মৃত আেহর বময়া কাবশপুর েয় ারায় পুর ১১৯৯

২৪ আঃ রি মৃত আক্কাি বময়া জকাটরামহব্বতপুর জগাপালপুর ১২০৩

২৫ জমাঃ সুমছুল হুদা জমাঃ মহব্বত উল্লাহ িসন্তিাগ িাংলািাোর ১২২৪

২৬ জমাঃ ইব্রাবহম মৃত এ াজয়ত উল্যাহ বেরতলী বেরতলী ১২২৫

২৭ জমাঃ আিদুল গব জসা া বময়া রাম  গর িাবুপুর ১২৩৬

২৮ জমাঃ আিদুল হাই জমাঃ  াদজরর োমা বময়াপুর বমজরর পাড়া ১২৪৩

২৯ লুৎফর রহমা   া বময়া রামপুর সুলা পুর ১২৪৬

৩০ মবেবুল হক আশু বময়া মধুপুর জগাপালপুর ১২৫২

৩১ গােী লুৎফুর রহমা আিদুল হাবসম জমাল্লা ভিা ী বেি পুর ভিা ী বেি পুর ১২৬৯

৩২ মমতাে বময়া মৃত আফোল বময়া রবফকপুর ভিা ী বেি পুর ১২৭৫

৩৩ আিদুর রাজ্জাক মৃত জসকান্দর বময়া কৃষ্ণ রামপুর মাধি বসংহ ১২৮৭

৩৪ আিদুল হক মৃত ফেজল িক্স রােল্যাপুর রােগঞ্জ ১২৯০

৩৫ জমাঃ এ াজয়ত উল্যা জচৌধুরী বময়া রাজুল্য পুর রাজয়র হাট ১২৯৮

৩৬ হায়দার আলী জরজ্জাক জখান্দকার আলমপুর রােগঞ্জ ১৩০৯

৩৭ বকর  চন্দ্র জিাস মৃত িীজরন্দ্র কুমার জিাস অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৩১৩

৩৮ মৃত আবু সুবফয়া মৃত সুলতা  বময়া একলাশপুর একলাশপুর ১৩২০

৩৯ জমাহাম্মদ বমোনুর রহমা হাবফজুর রহমা একলাশপুর একলাশপুর িাোর ১৩২৮

৪০ বফজরাে আলম ভ ূঁঞা জমাখজলছূর রহমা একলাশপুর একলাশপুর িাোর ১৩৩৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/9
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ শ্রী সুশীল চক্রিতী মৃত হর কুমার চক্রিতী একলাশপুর একলাশপুর িাোর ১৩৩৬

৪২ জমাঃ আবুল জহাজস আতর আলী আমা ত পুর জকন্দুরিাগ ১৩৪৫

৪৩ আঃ মবত আঃ হাবলম আমা ত পুর  াবেরপুর ১৩৪৮

৪৪ জমাঃ বফজরাে আলম আবেে উল্যা বময়া আমা ত পুর  াবেরপুর ১৩৫০

৪৫ আিদুর রউফ আিাজরর োমা মহাব্বত পুর জকন্দুরিাগ ১৩৫২

৪৬ জমাঃ আলী জহাজস হাসমত উল্যা উঃ আমা তপুর জিগমগঞ্জ ১৩৫৩

৪৭ জমাঃ বদদার আলম নুরুল হক বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৩৬২

৪৮ আলমগীর মজুমদার এম এ মান্না বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৩৬৭

৪৯ হাজফে আহাম্মদ হােী আলী আকির বমরআবলপুর বমরআবলপুর ১৩৭০

৫০ এ. জক. এম ফেলুল হক মৃত জ ায়াি বময়া বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৩৭১

৫১ বমবে জমাহাম্মদ উল্যা জমাঃ আজ ায়ার উল্যা বমরআবলপুর বমরআবলপুর ১৩৭২

৫২ জমাঃ েবসম উবি মৃত রুস্তম বময়া বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৩৭৪

৫৩ আঃ রবশদ জমম্বার আিদুল আলী বমরআবলপুর বমরআবলপুর ১৩৭৫

৫৪ আলী আহাম্মদ গনু বময়া বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৩৭৮

৫৫ জমাঃ মর্তজো (মবত ) মন্তাে বময়া বমরআলীপুর বমরআলীপুর ১৩৯১

৫৬ আিদুল মন্না আবিদ বময়া  জরাত্তমপুর  জরাত্তমপুর ১৩৯৬

৫৭ নুর  িী মকবুল আহাম্মদ দূগ জাপুর দূগ জাপুর ১৪০২

৫৮ জমাঃ নুরুল হুদা হাবফে উল্যা লক্ষী ারায় পুর দূগ জাপুর ১৪০৭

৫৯ জমাঃ জসাজলমা জমাঃ হাবিি উল্লো কুর্তিপুর কুর্তিপুর ১৪০৯

৬০ জমাহাম্মদ ফেলুল হক জমাঃ ইবিস আব্দুল্লাহপুর আলাইয়ারপুর ১৪২২

৬১ জমাহাম্মদ জিলাজয়ত জহাজস বসবিক উল্লা আলাইয়ারপুর আব্দুল্লাহ্ পুর ১৪২৩

৬২ জমাঃ আহসা  উল্যাহ জমাঃ আলী আকির আব্দুল্লাহপুর আব্দুল্লাহ্ পুর ১৪৩৬

৬৩ জখারজশদ আলম (জতপুর) আঃ ওয়াদুদ মাষ্টার আিদুল্যাপুর কুর্তিপুর ১৪৩৭

৬৪ জশখ জমাহাম্মদ আিদুল্যাহ বিবিক উল্যাহ আব্দুল্লাহপুর আলাইয়ারপুর ১৪৩৮

৬৫ মবহ  উবি জমাহাম্মদ উল্যা কুর্তিপুর কুর্তিপুর ১৪৪১

৬৬ আবু িাজয়ম জিরু বময়া আিদুল্যাপুর আলাইয়ারপুর ১৪৪৪

৬৭ নূরু   িী জমৌঃ িবশর উল্যা কুর্তিপুর কুর্তিপুর ১৪৪৭

৬৮ নুরুল আবম মৃত জমাঃ  াদু বময়া লাউতলী রবফকপুর ১৪৪৯

৬৯ ডাঃ জমাঃ নুরুল আবম  ভইয়া মুিী এিহাক বময়া খা পুর খা পুর ১৪৮৩

৭০ হুমায়ু  কবির ভঞা োলাল আহম্মদ ভঞা উঃ শরীফপুর বসবিক  গর ১৪৮৮

৭১ পজরশ চন্দ্র মজুমদার মৃত সূ জ কুমার মজুমদার কাবদরপুর কাবদরপুর ১৪৯৬

৭২ জমাঃ অবল উল্যাহ মৃত নুর বময়া  াবেরপুর জচৌমুহ ী ১৫০৪

৭৩ দীপক কুমার সাহা মব ন্ত্র কুমার সাহা গব পুর জচৌমুহ ী ১৫১৩

৭৪ প্র য় কুমার সাহা ম ীন্দ্র কুমার সাহা গব পুর জচৌমুহ ী ১৫১৪

৭৫ সমীর চক্রিতী জলাক  াথ চক্রিতী হােীপুর জচৌমুহ ী ১৫১৫

৭৬ সবফ উল্যা মহব্বত আলী গব পুর জচৌমুহ ী ১৫১৭

৭৭ বসরাে উবি  আহজমদ হােী কবরম িক্স হােীপুর জচৌমুহ ী ১৫১৮

৭৮ জমাঃ আলমগীর কবির মৃত জগালাম মাওলা গব পুর জচৌমুহ ী ১৫২০

৭৯ জগাপাল বিশ্বাস িনুলাল বিশ্বাস কবরমপুর জচৌমুহ ী ১৫২১

৮০ মৃত আবু জহ া কামাল পাশা আঃ িারী জচৌধুরী  াবেরপুর জচৌমুহ ী ১৫২৭

৮১ জমাঃ  াবের জহাজস মৃত ইউনুি বময়া আলীপুর জিগমগঞ্জ ১৫৪৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮২ জমাঃ েয় াল জহাজস মৃত ইউসুফ আলী েগেীি পুর ব লাম হাট ১৫৫২

৮৩ জমাঃ মবহ উবি মৃত সামছুল হক গজয়িপুর ঘাটলা ১৫৫৬

৮৪ শামীম উবি  ইকিাল মৃত জমৌঃ জমাঃ জহাজস পাঁচ িাড়ীয়া  দ া ১৫৬০

৮৫ ফজরশ চক্রিতী মৃত বচন্তাহর  চক্রিতী বিেয় গর জসা াইমুড়ী ১৫৬৯

৮৬ মৃত আিদুল আউয়াল মৃত হাি  আলী জমাল্লা কাঠালী জসা াইমুড়ী ১৫৮৩

৮৭ মৃত মব র আহজমদ মৃত আবম  উল্যা অম্বর গর অম্বর গর ১৬৩০

৮৮ মৃত জসকান্দর বময়া মৃত জিলামত উল্যা  াজটশ্বর  াজটশ্বর ১৬৪৫

৮৯ নুর জহাজস মৃত জমাঃ হাসমত উল্যা বশলমুদ িেরা ১৬৮২

৯০ জমাঃ সামছুল হক মৃত জদল বময়া ধন্যপুর  য়াহাট ১৭১১

৯১ জমাঃ ব্দুল আলী মৃত হােী আব্দুল গফুর পবতশ কবড়হাটি ১৭৩৪

৯২ আব্দুল ওয়হাি মৃত আক্কাস আবল পবদপাড়া পবদপাড়া ১৭৪৪

৯৩ িাজয়দুল হক মৃত কালাবময়া বিবহরগাঁও আবমশাপাড়া ১৭৪৮

৯৪ জমাঃ হাবিি উল্যাহ আবিদ বময়া েয় ারায় পুর েয় ারায় পুর ১৭৬৫

৯৫ মৃত আিদুল িাজত মৃত শুরুে বময়া জকায়াবরয়া চন্দ্রগঞ্জ ১৭৬৮

৯৬ মৃত জমাঃ আিদুল কাজদর মৃত আজ ায়ার উল্যাহ জকায়াবরয়া চন্দ্রগঞ্জ ১৭৬৯

৯৭ লুৎফুর রহমা মৃত বেন্নত আলী অবভরামপুর েয় ারায় পুর ১৭৭৪

৯৮ তােল হক মৃত আবম  উল্লাহ ভ ূঁইয়া েয় ারায়া পুর েয় ারায়া পুর ১৭৮১

৯৯ জমাঃ জসালায়মা  জচৌধুরী আিদুল কবরম জচৌধুরী আইউিপুর েয় ারায় পুর ১৭৮৪

১০০ িাজয়দুল হক িাদু মৃত এিাক বময়া আইউিপুর েয় ারায় পুর ১৭৯১

১০১ মৃত সুলতা  আলী জচৌধুবর মৃত জসজকন্দার আলী জচৌধুরী কাবিহাটা পবদপাড়া ১৭৯৪

১০২ জমাঃ কবরম উল্লাহ জমাঃজখারজশদ আলম বততাহােরা জগাপালপুর ১৭৯৭

১০৩ জমাঃ বসরাে বময়া হাবিলদার মৃত েব্বর আলী র্তলাচারা জগাপালপুর ১৭৯৯

১০৪ জমাঃ আিদুর রবহম মৃত এিাক বময়া জরজ্জাকপুর পবদপাড়া ১৮০৯

১০৫ জমাঃ রবফক উল্যাহ মৃত জমাঃ দাজয়ম বততা হােরা িাংলািাোর ১৮১৫

১০৬ আবু কাজয়স মাহমুদ নুর জহাজস আলী আহজমদ মধুপুর জগাপালপুর ১৮১৯

১০৭ মাঈ  উবি আলী আকির জরজ্জাকপুর জগাপালপুর ১৮২৩

১০৮ জমাঃ ইসমাইল বুেরুক উল্লো মধুপুর জগাপালপুর ১৮২৪

১০৯ জমাঃ ওয়াবল উল্লাহ কামাল সুরতা  আহজমদ র্প জিমধুপুর জগাপালপুর ১৮২৫

১১০ মৃত আবেম উবি মৃত আহিা  উল্লাহ বততা হেরা জগাপালপুর ১৮৩০

১১১ জমাঃ আবু তাজহর জমাঃ আইয়ুি আলী মধুপুর জগাপালপুর ১৮৩১

১১২ হারু  ভ ূঁইয়া নুরুল্যা ভইয়া ফাবেলপুর িাংলা িাোর ১৮৩৬

১১৩ জমাঃ জখারজশদ আলম মমতাে বময়া উওর বেরতলী িাংলা িাোর ১৮৪০

১১৪ জমাঃ নূর বি মৃত আবম  উল্লাহ উঃ বেরাতবল িাংলািাোর ১৮৪২

১১৫ জমাঃ জসালায়মা হােী কসয়দ বময়া কুর্তিপুর িাবুপুর ১৮৪৩

১১৬ জমাঃ ইসমাইল জহাজস আিদুল ওয়াজহদ রঘু রামপুর িাবুপুর ১৮৪৫

১১৭ জলাকমা  আহাম্মদ হায়দার আলী বিেয়  গর রাজয়র হাট ১৮৪৬

১১৮ জমাঃ মবফে উল্যা জমাঃ হাবিি উল্যা উওর বেরতলী িাংলা িাোর ১৮৪৯

১১৯ আবু কতয়ি জতাফাজ্জল জহাজস ফাবেলপুর িাংলা িাোর ১৮৫৪

১২০ জমাঃ ইউনুি বময়া মৃত হােী সুো বময়া উঃ েীরতলী িাংলািাোর ১৮৫৬

১২১ জমাঃ আইউি উল্লাহ  াজদরুজ্জামা বসন্দুর কাইত িাবুপুর ১৮৫৮

১২২ মব র উবি মৃত শবফউল্লাহ িরচতল িাংলািাোর ১৮৫৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জিগমগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৩ নুরুল আবম  াবের বময়া মধ্যম বেরতলী বেরতলী িাোর ১৮৬২

১২৪ আব্দুল কবরম আশরাফ আলী মধ্যম বেরতলী বেরতলী িাোর ১৮৬৩

১২৫ আবুল কাজশম শবফক উল্লাহ আলাইয়ারপুর আলাইয়ারপুর ১৮৬৪

১২৬ জমাঃ শবফ উল্লাহ মৃত আব্দুল েব্বার পাটওয়াবর ধীতপুর একাব্বপুর ১৮৭৭

১২৭ জমাঃ সবহদ উল্যা কিয়দ বময়া ভিভিী চন্দ্রগঞ্জ ১৮৮০

১২৮ শহীদ উল্লাহ মৃত আিদুল হাই ভিা ী বেি পুর ভিা ী বেি পুর ১৮৯১

১২৯ নুরুল আবম মৃত আিদুস জসািহা লক্ষ পুর ভিা ী বেি পুর ১৮৯২

১৩০ জমাঃ আিদুর রশীদ নুজরর োমা লক্ষ পুর ভিা ী বেি পুর ১৮৯৫

১৩১ জগালাম িারওয়ার আিদুল হাবমদ জদায়াবলয়া 2য় খন্ড রুিপুর ১৮৯৬

১৩২ মাহবুি আলম আিদুল হাবমদ োহা ািাদ ভিা ী বেি পুর ১৯০২

১৩৩ রুহুল আবম কালা বময়া মাধি বসংহ টি বপ িাটিকা ১৯১২

১৩৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম দুলাল সামছুল ইসলাম টঙ্গীপাড়া রােগঞ্জ িাোর ১৯১৩

১৩৫ জমাঃ অবে উল োহ মৃত আহাম্মদ উল ো রাজেন্দ্র পুর রােগঞ্জ িাোর ১৯১৫

১৩৬ জমাঃ এ াজয়ত উল োহ জচৌধুরী বময়া রােল োপুর রাজয়রহোট ১৯২৩

১৩৭ কবির আহাম্মদ লাল বময়া েয়কৃষ্ণপুর হাসা  হাট ১৯২৮

১৩৮ জমাঃ ইয়াবি জকারিা  আলী েয়কৃষ্ণপুর হাসা  হাট ১৯৪৪

১৩৯ জমাঃ ওয়াজহদ আলী হাবরি বময়া একলাশপুর একলাশপুর িাোর ১৯৪৫

১৪০ বিষ্ণু পদ জঘাষ ম লাল জঘাষ অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৯৬৫

১৪১  াদজররজ্জামা মৃত হায়দার িক্স অ ন্তপুর জ ায়াখালী সরাকারী 

পুরাত  কজলে

১৯৭৫

১৪২ জমাঃ আিদুল রাজ্জাক রুস্তম বময়া অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৯৭৬

১৪৩ আবুল কাজশম জমৌঃ জমাঃ সাজির অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৯৭৮

১৪৪ মৃত এ, বি এম বিবিক মৃত   া বময়া অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৯৭৯

১৪৫ জমাঃ আবু তাজহর মৃত হােী মবফজুর রহমা মুোবহদপুর বেরতলী িাোর ১৯৯৪

১৪৬ জমাঃ আিদুল গফুর কিয়দ বময়া বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ১৯৯৯

১৪৭ শবহদ উবি  (বপন্টু) আলহাজ্ব আবেজুল হক বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০০

১৪৮ জগালাম মহী উবি মবেবুল হক বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০১

১৪৯ জমোিা উবি মৃত মবেবুল হক বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০২

১৫০ বফজরাে আহজমদ জমাঃ উল্লাহ বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০৬

১৫১ জশখ জমাঃ সামছুল আলম জখারজশদ আলম বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০৭

১৫২ মৃত িাজয়দুল হক মৃত জমাঃ এিাক বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০০৮

১৫৩ ডাঃ োফর উ লল োহ মৃত হাবিি উল ো বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ২০১২

১৫৪ জমাঃ হাব ফ মৃত আবিদ দফাদার রাোপুর এ াজয়তপুর ২০১৭

১৫৫ মৃত জখারজশদ আলম মৃত আিদুল অদুদ আিদুল োপুর আলাইয়াপুর ২০৩৩

১৫৬ জশখ জমাঃ আিদুল হাই মৃত আলহাজ্ব জমাঃ হাবমদ উল োহ আিদুল্যাপুর আব্দুল্লোহ্ পুর ২০৩৬

১৫৭ হােী জমাঃ তাজুল ইসলাম এসহাক বময়া আব্দুল্লাহপুর আলাইয়ারপুর ২০৩৮

১৫৮ জমাঃ সাজহি উল্যা মবি উল্লা রসুলপুর েবমদারহাট ২০৪৬

১৫৯ কােী আবুল কালাম আোদ ফেলু বময়া হাবেপুর হাবেপুর ২০৫০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬০ জমাহাম্মদ হুমায়ু  কবির মুরাদুজ্জামা হাবেপুর হাবেপুর ২০৫২

১৬১ জমাঃ শবহদ উল্যা জমৌলভী জকরামত আলী হাবেপুর হাবেপুর ২০৫৪

১৬২ সুলতা  আহজমদ আিদুল মান্না  গ-৮৩৩২৯ হােীপুর হাবেপুর ২০৫৬

১৬৩ মৃত মব র আহজমদ আিদুল মান্না জসা াপুর হাসা হাট ২০৫৮

১৬৪ শাহ জমাঃ শরীফ জিল্লাল হাব ফ বময়া মুরাদপুর উঃ শরীফপুর ২০৬৭

১৬৫ জমাঃ আবুল িাসার ভইয়া মৃত বিবিক উল্লোহ ভইয়া শবরফপুর বিবিক গর ২০৬৯

১৬৬ মৃত জমাঃ জমাস্তফা ওমর আলী স-৮৩৩৩১ শবরফপুর শবরফপুর ২০৭০

১৬৭ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজস মৃত মাষ্টার োলাল আহজমদ ঘাটলা ঘাটলা ২০৭৫

১৬৮ আবু তাজহর ফাবেল বময়া ঘাটলা ঘাটলা ২০৭৭

১৬৯ কােী আবু িকর বিবিক মৃত কােী জমাখজলছুর রহমা কাবদরপুর ঘাটলা ২০৮০

১৭০ শাহাদাত জহাজস মুোফ্ফর আহম্মদ  াবেরপুর  াবেরপুর ২০৮৭

১৭১ ওয়ােী উল্যাহ দুধ বময়া  াবেরপুর জচৌমুহ ী ২০৯০

১৭২ জমাঃ িাজয়দুল হক মৃত হােী মকবুল আহজমদ আবলপুর জিগমগঞ্জ ২০৯১

১৭৩ নুরুল আবম ফাবেল বময়া হাবেপুর জচৌমুহ ী ২০৯৪

১৭৪ কাবি লাল দাস কাবম ী কুমার দাস গব পুর জচৌমুহ ী ২০৯৭

১৭৫ বহমাংশু ভষণ িব ক তর ী কান্ত িব ক জিগমগঞ্জ জচৌমুহ ী ২০৯৮

১৭৬ াাহাি উবি মৃত মবফে উল্যহ বময়া কবরমপুর জচৌমুহ ী ২০৯৯

১৭৭ আবুল কালাম আোদ জমািারক উল্যা একাব্বপুর একাব্বপুর ২৩০০

১৭৮ ইমা  আলী মৃত কিয়দ আলী শাকতলা  দ া িাোর ৩৬২৩

১৭৯ জমাঃ শরীফ উল্লাহ মৃত জকারিা  আলী জমাল্লা আটিয়ািাড়ী জসা াইমুড়ী ৩৬৩০

১৮০ জমাঃ  েরুল ইসলাম মৃত জমাঃ সবফউল হক িারগাও িাতার পাইয়া ৩৬৩২

১৮১ শহীদ অধ োপক ফেলুল হক মৃত রাশাদ বময়া জদৌলতপুর মজহষপুর ৩৬৪০

১৮২ জমাঃ হাব ফ (কবির) মৃত মুসলীম বময়া উঃ ওয়াজিকপুর ওয়াজিকপুর ৩৬৪২

১৮৩ জমাঃ আব্দুল ওয়াদুধ জমৌঃ জমাঃ হাবিবুর রহমা অম্বর গর অম্বর গর ৩৬৫৩

১৮৪ হােী এম, রুহুল আবম  বচশতী মৃত হােী ইউসুফ আলী ক্বারী ওয়াজিকপুর ওয়াজিকপুর ৩৬৬৫

১৮৫ ফেলুল হক মৃত জকারিা  আলী  েরপুর  াজটশ্বর ৩৬৬৯

১৮৬ আলী জহাজস মৃত জদলু বময়া িাট্টা জসা াইমুড়ী ৩৬৮৫

১৮৭ আব্দুল  রবশদ মৃত জমাঃ তাজলি আলী িগাবদয়া জসা াইমুড়ী ৩৬৮৮

১৮৮ মবেিল হক মৃত  মুসা , বময়া রসুলপুর বমরআলীপুর ৩৬৯৩

১৮৯ োমাল উবি মৃত অবল উল ে মুরাদপুর  য়াহাট ৩৭০৭

১৯০ জমাঃ আব্দুর রি মৃত চাঁদ বময়া িাগপাঁচরা  াবন্দয়াপাড়া ৩৭১৭

১৯১ আব্দুল রি মৃত ফেজলর রহমা ডুমুবরয়া  াবন্দয়াপাড়া ৩৭১৮

১৯২ জমাঃ শাহোহা মৃত শাহ আকির পবদপাড়া পবদপাড়া িাোর ৩৭২৩

১৯৩ আবু িকর জচৌধুরী মকবুল আহজম্মদ আমা উল্লোপুর েয় ারায় পুর ৩৭২৭

১৯৪ নুর িী আেহার বময়া কাবশপুর েয় ারায়ণপুর ৩৭৩৩

১৯৫ সামছুল হক জমৌঃ আফেল জহাজস রামচন্দ্রপুর েয় ারায়ণপুর ৩৭৩৪

১৯৬ জমাঃ আিদুল জগাফরা  ািালক বময়া কাবশপুর েয় ারায় পুর ৩৭৩৫

১৯৭ জমাঃ ফখরুল আলম মৃত বেবগর বময়া জগাবিজন্দরবখল জগাবিজন্দরবখল ৩৭৩৭

১৯৮ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ আফাে উল্যা েয় ারায় পুর েয় ারায় পুর ৩৭৪০

১৯৯ জমাঃ আলতাফ জহাজস আহম্মদ বময়া েয় ারায় পুর েয় ারায় পুর ৩৭৪১

২০০ শাহাদাত জহাজস হািানুে োমা কবরমপুর পবদপাড়া ৩৭৪৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২০১ জমাঃ ব োম উবি মৃত মবহ উবি অবভরামপুর েয় ারায় পুর ৩৭৪৬

২০২ দ্বী  জমাহাম্মদ মৃত হােী আক্কাি বময়া অবভরামপুর েয় ারায় পুর ৩৭৪৮

২০৩ জমাঃ আব্দুল মাজলক জমাঃ আব্দুর রি েয় ারায় পুর েয় ারায় পুর ৩৭৪৯

২০৪ জমাহাম্মদ উল্যাহ বময়া মৃত চাঁদ বময়া সাজরং মজহষপুর েয় ারায় পুর ৩৭৫০

২০৫ জমাঃ আবুল হাজশম এিাদ উল্যা েয় ারায় পুর েয় ারায় পুর ৩৭৫১

২০৬ কসয়দ আহম্মদ হাবিি উল্যা কাবলকাপুর িাংলািাোর ৩৭৫৪

২০৭ দ্বী  জমাহাম্মদ িবলমুল্লোহ মুিী জকাটরা মহব্বতপুর জগাপালপুর ৩৭৫৫

২০৮ জমাঃ ইউনুি বময়া জমাঃ ইসলাম বময়া জকাটরা মহব্বতপুর জগাপালপুর ৩৭৫৬

২০৯ জদজলায়ার জহাজস একরাম আলী মধুপুর জগাপালপুর ৩৭৫৭

২১০ নুরুল আবম  ভুইয়া মৃত িবশর উল ো ভইয়া জকাটরা মহাব্বতপুর জগাপালপুর ৩৭৫৮

২১১ মৃত জমাখজলছুর রহমা মৃত ফেজলর রহমা বমেজা গর জগাপালপুর ৩৭৫৯

২১২ নুরুল আবম মৃত আশু বময়া চাঁদকাবশপুর জগাপালপুর ৩৭৬০

২১৩ মৃত  বের আহম্মদ মৃত আলী আজ্জম িসন্তিাগ িাংলািাোর ৩৭৬১

২১৪ হাসমত উল ো মৃত জমাহাম্মদ আলী জরজ্জাকপুর জগাপালপুর ৩৭৬২

২১৫ জমাঃ বখবের খা জমাঃ িাবব্বর খা িসন্তিাগ িাংলািাোর ৩৭৬৩

২১৬ জদলওয়ার জহাজস মৃত মহব্বত আলী জকাটরা মহব্বতপুর িাংলািাোর ৩৭৬৪

২১৭ মৃত জমািারক উল ো মৃত হাবফে উল ো জির্তয়ািাগ জগাপালপুর ৩৭৬৫

২১৮ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজস মৃত  িেলুর রহমা জরজ্জাকপুর জগাপালপুর ৩৭৬৬

২১৯ অধ োপক আউয়াল জচৌধুরী হােী সবফ উল ো মধুপুর জগাপালপুর ৩৭৬৭

২২০ মব র আহাজম্মদ মৃা ত োলাল আহাজম্মদ িসন্তিাগ িাংলািাোর ৩৭৬৮

২২১ সুরাইয়া খা ম মবেবুল হায়দার জচৌধুরী উওর বেরতলী িাংলা িাোর ৩৭৭০

২২২ মৃত জমাঃ রবফক উল ো মৃত িালামত উল ো বেরতলী েীরতলী িাোর ৩৭৭২

২২৩ িাজয়দল হক মৃত হাবিি উল ো বময়া বসন্দুর কাইত িাংলা িাোর ৩৭৭৪

২২৪ জমাঃ আলী জহাজস মৃত সুলতা  মাষ্টার বিেয়  গর রাজয়র হাট ৩৭৭৫

২২৫ জমাঃ আবুল খাজয়র জচৌধুরী মৃত ইউনুি বমঞা মজহষপুর িাবুপুর ৩৭৭৬

২২৬ জমাঃ শবহদ উল্লোহ আিদুি িালাম দরাপ পুর িাবুপুর ৩৭৭৭

২২৭ জমাহাং রবফক উল োহ মৃত জমাঃ অবল উল ো রগুরামুর িাবুপুর ৩৭৭৮

২২৮ আব্দুি জিািাহা মৃত জরনু বময়া বিেয়  গর রাজয়র হাট ৩৭৭৯

২২৯ মৃত জমাহাম্মদ উল ো মৃত  াবির বময়া দরাপপুর িাবুপুর ৩৭৮০

২৩০ মৃত আঃ মবত মৃত জমাঃ জমাসজলম জিপারী আলাবদ গর রাজয়র হাট ৩৭৮১

২৩১ জমাঃ আলী আকির জিরাজুল হক বময়া উওর বেরতলী িাংলা িাোর ৩৭৮২

২৩২ কামরুল আহসা এ টি এম ওিাজয়দ উল্যা িারইচতল িাংলা িাোর ৩৭৮৩

২৩৩ মৃত আজ ায়ার উল ো মৃত বিবিক উল ো মধ্যম বেরতলী বেরতলী িাোর ৩৭৮৪

২৩৪ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম হােী কসয়দ বময়া কুর্তিপুর িাবুপুর ৩৭৮৫

২৩৫ আবুল কাজশম (আ িার) মৃত মজ াহর আলী িড় জহাজস পুর িাংলািাোর ৩৭৮৬

২৩৬ জমাঃ জসালায়মা আলী জহাজস মজহষপুর িাবুপুর ৩৭৮৭

২৩৭ জিলাজয়ত জহাজস আবম  উল্যা দবক্ষ  বেরতলী বেরতলী িাোর ৩৭৮৮

২৩৮ জমাঃ অবল উল্যা কসয়দ বময়া মধ্য বেরতলী বেরতলী িাোর ৩৭৮৯

২৩৯ জমাঃ জহাজস আলী আজ্জম রাম  গর িাবুপুর ৩৭৯০

২৪০ রবফক উল ো মৃত হাসমত উল ো রঘুরামপুর িাবুপুর ৩৭৯১

২৪১ জমাঃ শাহোহা মৃত জমাঃ আঃ জিািাহা উঃ েীরতলী িাংলািাোর ৩৭৯২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৪২ জমাঃ আব্দুল্লোহ জ োমত উল্যা ফাবেলপুর িাংলা িাোর ৩৭৯৩

২৪৩ মৃত জিলামত উল ো মৃত আঃ আবেে দরাপপুর িাবুপুর ৩৭৯৪

২৪৪ মুহাম্মদ হাব ফ দবললুর রহমা উওর বেরতলী িাংলা িাোর ৩৭৯৫

২৪৫ অমজরন্দ্র লাল দাস মৃত শচীন্দ্র কুমার দাস উঃ বেরতলী িাংলা িাোর ৩৭৯৬

২৪৬ েয় াল আিদী মৃত আঃ আবেে ফাবেলপুর িাংলা িাোর ৩৭৯৭

২৪৭ মৃত আঃ কাজশম মৃত সামছুল হক ফাবেলপুর িাংলা িাোর ৩৭৯৮

২৪৮ জমাঃ আলী আহম্মদ মৃত তবরক উল ো আলাইয়ারপুর আলাইয়ারপুর ৩৭৯৯

২৪৯ মৃত িরকত উজল ো মৃত আবম  উল ো সুলা পুর সুলা পুর ৩৮০০

২৫০ সুলতা  বময়া মৃত মুকাবময়া রামপুর সুলা পুর ৩৮০১

২৫১ আব্দুল খাজলক আঃ িাজরক আলাইয়ারপুর আলাইয়ারপুর ৩৮০২

২৫২ আবুল কাজশম মৃত আহম্মদ উল ো িাহাদুরপুর আলাইয়ারপুর ৩৮০৩

২৫৩ আিদুর রাজ্জাক জমাঃ রবফক উল্যা ভিভিী চন্দ্রগঞ্জ ৩৮০৪

২৫৪  াদজররোমা মৃত অবল উল ো িালুচরা কামালপুর ৩৮০৫

২৫৫ আিারুজ্জামা অবল উল্যা িালুচরা কামালপুর ৩৮০৬

২৫৬ জমাঃ আিদুর রি অবল উল্যা সুলতা পুর সুলা পুর ৩৮০৭

২৫৭ জমাঃ আঃ জহাজস মৃত জসকাম্বর বময়া একাব্বপুর একাব্বপুর ৩৮০৮

২৫৮ মু ছুর আহম্মদ জোদর বময়া আলাইয়ারপুর আলাইয়ারপুর ৩৮০৯

২৫৯ ইউছুপ বসরাে বময়া জমাঃ জকাব্বাত বময়া হীরাপুর হীরাপুর ৩৮১০

২৬০ জমাঃ োমাল উবি দী  জমাহাম্মদ আলাইয়ারপুর আলাইয়ারপুর ৩৮১১

২৬১ জমাঃ মহবস মৃত ইউনুি বময়া গঙ্গাির রুিপুর ৩৮১২

২৬২ আঃ ওবহদ মৃত আবু তাজহর রাজমশ্বরপুর কামালপুর ৩৮১৩

২৬৩ জগালাম জমাস্তফা আবু তাজহর রুিপুর রুিপুর ৩৮১৪

২৬৪ জমাঃ মবম  উল ো মৃত আবেে উ লল ো ভপবতপুর রুিপুর ৩৮১৫

২৬৫ আব্দুল হাবফে মৃত হাবিি উল ো োহা ািাদ ভিা ী বেি পুর ৩৮১৬

২৬৬ জমাঃ আব্দুর রি মৃত ইবিি বময়া োহা ািাদ ভিা ী েীি পুর ৩৮১৭

২৬৭ জমাহাঃ সবহদ উল্যা িাচ্চু আবেে উল্যা জখায়ােপুর জখায়ােপুর ৩৮১৮

২৬৮ জমাঃ বেল্লুর রহমা  জচৌধুরী আিার বময়া কতয়িপুর ভিা ী েীি পুর ৩৮১৯

২৬৯ জমাঃ নুরুল আবম মৃত জমাহাম্মদ  উল ো রুিপুর 2য় খন্ড রুিপুর ৩৮২০

২৭০ জমাঃ রহমত উল্যাহ ফাবেল বময়া রিপুর জিাট কাবলকাপুর ৩৮২১

২৭১ জমাঃ শাহাোহা  জখান্দকার মৃত আমা  উবি  জখান্দকার খাবলশপুর খাবলশপুর ৩৮২২

২৭২ জমাঃ জমাস্তফা আবম  উল্যা উওর জকশাি পুর রােগঞ্জ িাোর ৩৮২৪

২৭৩ হারু  রবসদ আিদুল জিািা আলাবদ গর রাজয়র হাট ৩৮২৬

২৭৪ জমাঃ বসরাে বময়া জিলামত উল্যাহ আলাবদ গর রাজয়র হাট ৩৮২৭

২৭৫ কােী মীর জহাজস মবেিল হক জদিীচর  পুর জখায়ােপুর ৩৮২৮

২৭৬ জমাঃ ইসমাইল জহাজস াাবমৃত জমাঃ  াবির বময়া আলীহাজসমপুর রাজয়র হাট ৩৮৩০

২৭৭ জমাঃ আবুল খাজয়র জমাহাম্মদ উল্যা আলাবদ গর টি বপ িাটিকা ৩৮৩২

২৭৮ মবফে উল্যা মন্তাে বময়া জতবতয়া মাধি বসংহ ৩৮৩৩

২৭৯  বের আহাম্মদ মৃত বিবিক উল ো আলাবদ গর টি বপ িাটিক ৩৮৩৪

২৮০ আঃ হাজসম কবরম িক্স রাজয়র হাট আলাবদ  গর ৩৮৩৫

২৮১ মৃত আব্দুল িাজরক মৃত আলী আজ্জম আলাবদ গর রাজয়র হাট ৩৮৩৬

২৮২ জমাঃ সামছুল হক   া বময়া আলমপুর রােগঞ্জ িাোর ৩৮৩৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৮৩ জমাঃ ইব্রাবহম জমাঃ জমবন্দ বময়া কামজদিপুর রােগঞ্জ িাোর ৩৮৩৮

২৮৪ মৃত বসরাে বময়া মৃত হােী ইসমাইল বময়া একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪০

২৮৫ ডাঃ সু ীল চন্দ্র পাল মৃত কাম া সাগর পাল একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪১

২৮৬ শ্রী জকশি চন্দ্র দাস মৃত েগিন্ধু দাস একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪২

২৮৭ মৃত জমাহাম্মদ সবফ উ ল ো মৃত মুিী আবেে উ লল ো একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪৩

২৮৮ শহীদ কমজলস চক্রিতী শ্রী প্রফুল্ল কুমার চক্রিতী অ ন্তপুর জ ায়াখালী কজলে ৩৮৪৪

২৮৯ ফেলুল হক আহম্মদ মীর একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪৫

২৯০ রুহুল আবম মৃত বসবিক উল ো একলাশপুর একলাশপুর ৩৮৪৬

২৯১ আঃ েবলল মৃত আহাম্মদ উল ো একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৪৭

২৯২ কােী শাহ আলীম মৃত কােী জকারিা  আলী একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৫০

২৯৩ জমাঃ হুমায়ু  কবির হাসমত উল্যা একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৫১

২৯৪ আবু হাব ফ মৃত জমৌঃ িাদশাহ আলম একলাশপুর একলাশপুর িাোর ৩৮৫২

২৯৫ মব র আহম্মদ আিদুর গফুর আমা ত পুর  াবেরপুর ৩৮৫৪

২৯৬ মৃত বসরাে বময়া মৃত ইব্রাবহম বময়া র্পি জ মহব্বতপুর জকন্দুরিাগ ৩৮৫৫

২৯৭ সামছুল হক িদু বময়া বমরআবলপুর বমরআবলপুর ৩৮৫৬

২৯৮ জপয়ার আহাম্মদ ইসমাইল ভঞা বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৫৭

২৯৯ কানু লালা দাস মৃত জদজিন্দ্র কুমার দাস বমরআলীপুর বমরআলীপুর ৩৮৫৮

৩০০ জমাঃ রবফক উল ো মৃত আজ ায়ার আলী বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৫৯

৩০১ জমাঃ নুরুল আলম সদ জার মৃত চাঁদ বময়া জটন্ডল বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৬০

৩০২ শহীদ  াজয়ক এ াজয়ত উল ো মৃত মাক্কু বময়া বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৬১

৩০৩ জমাঃ আলমগীর বময়া মৃত হােী আবম  উল ো বময়া জকন্দুরিাগ জকন্দুরিাগ িাোর ৩৮৬২

৩০৪ শহীদ আব্দুর রাজ্জাক মৃত মজুি আলী বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৬৩

৩০৫ এ, বি, এম আঃ আউয়াল জচৌঃ মৃত হােী জমাঃ নুরুল আবম বমরওয়াবরশপুর বমরওয়াবরশপুর ৩৮৬৪

৩০৬ জমাঃ আিদুল মাজলক আিদুল িাত্তার মুহুরী বমরআবলপুর বমরআবলপুর ৩৮৬৫

৩০৭ কসয়দ আলী মৃত িাবিদ আলী বমরআবলপুর বমরআবলপুর ৩৮৬৬

৩০৮ জমাঃ িালাহ উবি মৃত হাবিি উল োহ বমরআবলপুর বমরআবলপুর ৩৮৬৭

৩০৯ রবশদ আলম ভঞা োলাল আহাম্মদ ভঞা মীরআলীপুর মীরআলীপুর ৩৮৬৮

৩১০ জমাঃ আলী জহাজস খবললুর রহমা  জরাত্তমপুর পবন্ডত িাোর ৩৮৬৯

৩১১ োলাল আহম্মদ মমতাে বময়া দূগ জাপুর দূগ জাপুর ৩৮৭০

৩১২ মৃত আব্দুল মন্না  জচৌধুরী মৃত সুরুে বময়া দুগ জাপুর জিগমগঞ্জ ৩৮৭১

৩১৩ জমাঃ আঃ কালাম মৃত জিরােল হক দূগ জাপুর দূগ জাপুর ৩৮৭২

৩১৪ আলী আহজমদ মৃত কসয়দ আলী দূগ জাপুর দূগ জাপুর ৩৮৭৩

৩১৫ মৃত শাহাদাৎ উল্যা মৃত আঃ িাবরক বময়া রাোপুর এ াজয়তপুর ৩৮৭৪

৩১৬ জমাঃ শবহদ উল ো আব্দুল িারী আব্দুল্লাহপুর েবমদারহাট ৩৮৭৫

৩১৭ জমাঃ জমাতাজলি জহাজস নুরুল হক আব্দুল্লাহপুর েবমদারহাট ৩৮৭৬

৩১৮ জমাঃ জসালায়মা জমাঃ নুরুল ইসলাম আব্দুল্লাহপুর আব্দুল্লাহ্ পুর ৩৮৭৭

৩১৯ জমাঃ নুরুল হক মবফে উল্যা কুর্তিপুর কুর্তিপুর ৩৮৭৮

৩২০ সবফউল ো আঃ িাবরক মাস্টার বমর আহম্মদপুর েবমদারহাট ৩৮৭৯

৩২১ সুরুে বময়া টুকা বময়া কুর্তিপুর কুর্তিপুর ৩৮৮০

৩২২ জমাঃ আবু তাজহর মৃত স্বর িক্স সাজরং আিদুল্যাপুর আবলইয়াারপুর ৩৮৮১

৩২৩ আব্দুস জসািহা মৃত জসকান্দর বময়া আব্দুল্লাহপুর আলাইয়ারপুর ৩৮৮২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩২৪ জমাহাম্মদ রুহুল আবম েজিদ আলী রবফকপুর রবফকপুর ৩৮৮৩

৩২৫ নুর  িী আিদুল মবেদ রবফকপুর রবফকপুর ৩৮৮৪

৩২৬ জমাঃ ইসহাক ভঞা মৃত জচৌধুরী বময়া হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৮৫

৩২৭ আিদুল খাজলক জমাঃ নুর বময়া হােীপুর হােীপুর ৩৮৮৬

৩২৮ জমাঃ মব রুজ্জামা মৃত সুলতা  আহাং হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৮৭

৩২৯ জমাঃ জতাফাজজ্জল জহাজস জগালাম জমাস্তফা বময়া হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৮৮

৩৩০ ডাঃ নুর িী মৃত বখবেজরর রহমা হােীপুর হােীপুর ৩৮৮৯

৩৩১ জমাঃ জমাস্তফা ইব্রাবহম ভইয়া হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৯০

৩৩২ জমাঃ মবম  উল ো আহম্মদ বময়া হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৯১

৩৩৩ প্রজমাদ কাবন্ত মজুমদার অি ী কান্ত মজুমদার হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৯২

৩৩৪ জমাঃ জসবলম মৃত আব্দুল হক হােীপুর হােীপুর ৩৮৯৩

৩৩৫ জমাহাং জহাজস  জচৌধুরী ইবিি বময়া হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৯৪

৩৩৬ জমাঃ রহুল আবম জমাঃ বসবিক উল্লা হাবেপুর হাবেপুর ৩৮৯৫

৩৩৭ েিাজয়দ উল ো মৃত মিারক উল ো উঃ শরীফপুর শরীফপুর ৩৮৯৬

৩৩৮ জমাঃ হুমায়ু  কবির িাচ্চু জমাঃ হাব ফ বময়া উঃ শরীফপুর শরীফপুর ৩৮৯৭

৩৩৯ আলী কবরম মৃত ম সাদ বময়া জসা াপুর হাসা হাট ৩৮৯৮

৩৪০ জমাঃ সামছুল হুদা খাঁ মবফজুর রহমা  খাঁ খা পুর খা পুর ৩৮৯৯

৩৪১ মৃত খুরবশদ আলম মৃত মবেি উল ো ভ ূঁঞা শরীফপুর শরীফপুর ৩৯০০

৩৪২ মৃত আবু তাজহর মৃত জকারিা  আলী শরীফপুর শরীফপুর ৩৯০১

৩৪৩ আবুল কাজশম িাদু বময়া দঃ শরীফপুর মুরাদপুর ৩৯০২

৩৪৪ জমাঃ জমাস্তফা কামাল মৃত হােী নুর জমাহাম্মদ খা পুর খা পুর ৩৯০৩

৩৪৫ আবুল হাজসম আিদুল হাবকম শরীফপুর বিবিক  গর ৩৯০৪

৩৪৬ রবফক উবি  জচৌধুরী মৃত েয় াল আিবদ  জচৌধুরী জসা াপুর হাসা হাট ৩৯০৫

৩৪৭ কােী জমাঃ আবু তাজহর কােী জমাঃ আিদুল আবেে ঘাটলা ঘাটলা ৩৯০৬

৩৪৮ নুর োহা  জিগম স্বামী মৃত মবেবুল হক, বি, বড, আর ঘাটলা হুর বিবি িাোর ৩৯০৭

৩৪৯ কােী ইব্রাবহম খবলল মৃত কােী জমাখজলছুর রহমা কাবদরপুর ঘাটলা ৩৯০৮

৩৫০ আবুল খাজয়র আঃ আবেে ঘাটলা ঘাটলা ৩৯০৯

৩৫১ জমাঃ নূরুল আবম হােী আিদুল ওয়াবহদ ইয়ারপুর ঘাটলা ৩৯১০

৩৫২ জমাঃ বসরাে উবি রাশাদ বময়া কাবদরপুর ঘাটলা ৩৯১১

৩৫৩ জিরাজুল হক মৃত রাসাদ বময়া কাবদরপুর ঘাটলা ৩৯১২

৩৫৪ জমাঃ আবুল কালাম মৃত আেহর বময়া ঘাটলা ঘাটলা ৩৯১৩

৩৫৫ সবফ উল ো মৃত আঃ রহমা আলীপুর(কুরীপাড়া) জিগমগঞ্জ ৩৯১৪

৩৫৬ জমাঃ আব্দুল মবত মৃত আবম  উল ো বময়অ আবলপুর জিগমগঞ্জ ৩৯১৫

৩৫৭ জহাজস  আহজমদ মৃত মাওলা া আলী আহজমদ  াবেরপুর জিগমগঞ্জ ৩৯১৬

৩৫৮ শহীদ মবেিল হক আব্দুল মবেদ আলীপুর জিগমগঞ্জ ৩৯১৭

৩৫৯ জমাঃ আঃ মন্না মৃত জমাখজলছুর রহমা  াবেরপুর  াবেরপুর ৩৯১৮

৩৬০ জমাঃ আলী হায়দার জমাঃ মমতাে বময়া  াবেরপুর  াবেরপুর ৩৯১৯

৩৬১ শবহদ জমাঃ সবফউল ো আহাজমদ জিগ  াবেরপুর  াবেরপুর ৩৯২০

৩৬২ জশখ জমাহাং েবহর উবি মৃত জশখ আহাম্মদ বময়া  াবেরপুর  াবেরপুর ৩৯২১

৩৬৩ নুরুজ্জামা মরহুম আরজফর রহমা লক্ষ পুর ভিা ী েীি পুর ৪১১৫

৩৬৪ অবহদ উল ো ভ ূঁঞা মৃত নু জমাহাম্মদ ভ ূঁঞা বমরালীপুর বমরালীপুর ৪১১৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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