
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ চুয়াডাাংগা সদর উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মৃত আব্দুল কবরম মৃত নইম উবিন িড় শলুয়া বততুদহ ২৪

২ জমাঃ েয়নাল আজিদীন হােী আব্দুল মন্ডল িড় শলুয়া বততুদহ ৪৪

৩ জমাঃ ফবরদ আহাম্মদ মৃত জমািারত মবিক িড় শলুয়া বততুদহ ৪৯

৪ মৃত মবফদুল ইসলাম মণ্টু মৃত জমাোহারুল জোঃ মুরাদ মবিকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১০৪

৫ মৃত শাহাজুবিন মৃত মঙ্গল মণ্ডল শ্রীজকাল শাংকরচন্দ্র ১১১

৬ জমাঃ োবহদ জশখ মৃত রহমত জশখ মসবেদপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩৯

৭ জমাঃ আবুল হাজসম মৃত সাজহি আলী বশকদার গিরগাড়া বততুদহ ১৬৯

৮ জমাঃ নওজশর আলী মৃত জমাহাম্মদ আলী গুলশশানপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৯৪

৯ মৃত আফছার আলী মৃত নুরুল আবমন ঐ ঐ ১৯৬

১০ মৃত শাহাদাত আলী জশখ জখজুরা ঐ ২০১

১১ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন মৃত আলী জহাজসন মৃধা হাসনহাটি সজরােগঞ্জ ২১২

১২ জমাঃ ছাইদুর রহমান (ছািদার) মৃত হাজদর আলী বিশ্বাস গড়াইটুবপ সজরােগঞ্জ ২১৯

১৩ এম এ িারী জুলমত আবল মাবনকবদবহ বডজঙ্গদহ ২২৩

১৪ জমাঃ আব্দুর রবহম আবেির রহমান ছাজদক আলী মবিকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৩০

১৫ জমাঃ ইফজতখার জহাজসন জোঃ মৃত আলতাফ জহাজসন জোঃ চুয়াডাঙ্গা ১নাং ওইয়াড ড ২৩৪

১৬ জমাঃ ইছাহক আলী হােী কবল মবিন জছাটশলুয়া বততুদহ ২৩৯

১৭ জমাঃ সসয়দ আলী জশখ মৃত িাবুোন জশখ আকুন্দিাড়ীয়া জিগমপুর ২৪০

১৮ জমাঃ আবললুর রহমান মৃত বুজদা মণ্ডল মসবেদ পাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৪৫

১৯ জমাঃ আবুল কাজশম ফজত আলী বিশ্বাস মবিকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৪৮

২০ মৃত জসজলমান জশখ িাব্র আলী জশখ মসবেদপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৫৮

২১ জমাঃ নুর িকজসা জমাঃ দুবখ মন্ডল কানাপুকুরপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৭৮

২২ মৃত আঃ রহমান মাবলক মৃত মবতয়ার রহমান গুলশানপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৮৫

২৩ মৃত এন এন শাহা মৃত হবরচরণ সাহা িড় িাোর চুয়াডাঙ্গা ২৯২

২৪ জমোর আবলউজ্জামান বিে উবিন জোঃ জোয়াদ্্রদারপাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৯৭

২৫ জমাঃ জরোউল হক মাবলক মজনায়ার জহাজসন মাবলক িাোর পাড়া চুয়াডাঙ্গা ২৯৮

২৬ জমাঃ জমাোজম্মল হক মৃত আলী পুরাতন পাড়া জপৌরসভা ৩০৪

২৭ জমাঃ ইমারুল হক মৃত কাজদর মণ্ডল হােরাহাটি জপৌরসভা ৩১১

২৮ জমাঃ আবুল কালাম আব্দুল কাজদর হােরাহাটী চুয়াডাঙ্গা ৩১২

২৯ মৃত বপজক ইব্রাবহম জশখ মবহউবিন আরামপাড়া চুয়াডাঙ্গা ৩১৩

৩০ মৃত মবেব্র রহমান মৃত ওয়াজেত রহমান মবিকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ৩১৪

৩১ খন্দকার আব্দুল আল মামুন মৃত খন্দকার আবু িক্কর জকাট ডপাড়া জপৌরসভা ৩১৫

৩২ জমাঃ মবেিার রহমান মৃত হাবেজুিা সদ ডার চুয়াডাঙ্গা জপৌরসভা ৩১৬

৩৩ মৃত ওয়ালী সদ ডার শহীদ োহাঙ্গীর আলম জদৌলতবদয়াড়া আলুকবদয়া ৩১৮

৩৪ জমাঃ শুকুর আলী সরদার মৃত মজেদ আলঈ ঐ আলুকবদয়া ৩২৩

৩৫ জমাঃ কুদরত আলী জমাঃ মাহতাি উবিন বিশ্বাস পীরপুর চুয়াডাঙ্গা ৩২৪

৩৬ নবিছবিন জমািা মৃত ফবকর জমািা হাবতকাটা আলুকবদয়া ৩২৫

৩৭ জমাঃ মুনছুর আলী মকজছদ মন্ডল পীরপুর চুয়াডাঙ্গা ৩২৬

৩৮ জমাঃ বিশারত আবল মন্ডল আইেিীন মন্ডল জদৌলতবদয়াড় চুয়াডাঙ্গা ৩২৭

৩৯ জমাঃ আবনসুর রহমান ইছাহক আলী জিায়ালমারী নীলমবনগঞ্জ ৩৩৩

৪০ মৃত জমাঃ জদজলায়ার গবন মৃত আয়ুি গবন ঐ জমাবমনপুর ৩৩৪

৪১ জমাঃ মুবি বসরাে উবিন মৃত সরদার আলী মণ্ডল জমাবমনপুর নীলমবনগঞ্জ ৩৩৫

৪২ জমাঃ আব্দুল মান্নান আব্দুল আবেে জমাবমনপুর নীলমবনগঞ্জ ৩৩৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ চুয়াডাাংগা সদর উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমাঃ আঃ হাবমদ বিশ্বাস মৃত জখাদা িকস বিশ্বাস গাইদঘাট দীননাথপুর ৩৪৯

৪৪ জমাঃ বিশারত আলী মৃত মুঞ্ছুর আলী মৃত মুনছুর আলী োফরপুর চুয়াডাঙ্গা ৩৫০

৪৫ ইস্মাইল বময়া জমাঃ জেমান বময়া বদননাথপুর শাংকরচন্দ্র ৩৫৬

৪৬ জমাঃ ছামজছর আলী িাদশা মন্ডল শাংকরচন্দ্র বডজঙ্গদহ ৩৬২

৪৭ জমাঃ িাচ্চু বময়া মৃত িবশর উিাহ দীননাথপুর দীননাথপুর ৩৬৫

৪৮ মৃত িাজরক আলী মৃত জখাকাই মণ্ডল দত্তাইল সজরােগঞ্জ ৩৭৬

৪৯ নুর জমাহাম্মদ িাচ্চু বময়া ব্যাপারী গিরগাড়া বততুদহ ৩৮১

৫০ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত আহ্মমদ বিশ্বাস সড়ািাবড়য়া সজরােগঞ্জ ৩৮৮

৫১ মৃত আবু তাজহর িাহার আলী মণ্ডল িড় শলুয়া বততুদহ ৪০০

৫২ জমাঃ খবললুর রহমান বরয়াত আলী মাবলতা িড় শলুয়া বততুদহ ৪০১

৫৩ জমাঃ আব্দুল মুত্তাবলি মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাস জখজুরতলা বততুদহ ৪০২

৫৪ জমাঃ আব্দুল েবলল আজমাদ আলী মন্ডল  দুপুর জিগমপুর ৪০৬

৫৫ জমাঃ বরয়াত আলী মারজুল মন্ডল ঝােরী জিগমপুর ৪১২

৫৬ জমাঃ আফোলুল হক আবেম উিীন বিশ্বাস বুেরুকগড়গবড় চুয়াডাঙ্গা ১২৮৩

৫৭ মৃত আইনুল হক আেীোর রহমান মবিকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৮৪

৫৮ আসফার জহাজসন জোয়ািডার আবুল জহাজসন জোয়ািডার জোয়ািারপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৮৫

৫৯ ওমর ফারুক মৃত জখাকাই বিশ্বাস কুলচারা চুয়াডাঙ্গা ১২৮৬

৬০ জমাঃ মুরাদ আলী রেি আলী পলাশপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৮৭

৬১ জমাঃ জদৌলত জহাজসন দয়াল পাচু জশখ শাবিপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৮৮

৬২ মীর রাহাতুিাহ মীর কবলম উিীন ইসলামপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৮৯

৬৩ িাদল চন্দ্র প্রামাবনক পূণ ড চন্দ্র প্রামাবনক তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১২৯০

৬৪ জমাঃ ইব্রাবহম আলী (িাদল) মৃত ছাজমদ আলী মণ্ডল মহাম্মদেমা সজরােগঞ্জ ১২৯১

৬৫ জমাঃ মাহাতাি উবিন মবিক মৃত আবমন োন মবিক হক পাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯২

৬৬ কমল কুমার সাহা মৃত অবনল কুমার সাহা জফবরঘাট িাোর পাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯৩

৬৭ জমাঃ আব্দুল েব্বার মৃত জমাোহার জমািা জপৌরভুবম চুয়াডাঙ্গা ১২৯৪

৬৮ জমাঃ সামসুল জোঃ মৃত মবহিার জোঃ গুলশানপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯৫

৬৯ জশখ ফেলুল রহমান মৃত আঃ সামাদ মুবিপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯৬

৭০ জমাঃ মবনরুল ইসলাম মৃত সুোত জদৌিা জোয়াদ্্রদার পাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯৭

৭১ জমাঃ তাহাে উবিন মৃত বদদার িে তালতলা চু  ুয়াডাঙ্গা ১২৯৮

৭২ এ,বি,এম, মবহদুল হাসান জশখ আলফাে উিীন আহজম্মদ থানা কাউবিল পাড়া চুয়াডাঙ্গা ১২৯৯

৭৩ জমাঃ আবুল জহাজসন নান্টু মৃত ওয়াজেদ রহমান ফাম ডপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০০

৭৪ জমাঃ আব্দুল খাজলক(িীর মুবিজ াদ্ধা) আফসার উবিন ইসলামপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০১

৭৫ জমাঃ তজক্কল আলী কবরম বিশ্বাস হকপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০২

৭৬ মৃত মকজছদ আলী জোঃ মৃত িানাত আলী জোঃ অজলাক কুঠির িকরী জরাড চুয়াডাঙ্গা ১৩০৩

৭৭ জমাঃ রমোন আলী বকতািবদ মন্ডল তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩০৪

৭৮ জমাঃ মবফে উবিন মৃত ইাংরাে আলী মন্ডল জকাট ডপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০৫

৭৯ শ্রী যুগল সদ ডার মৃত শ্রী  বতষ সদ ডার মুবিপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০৬

৮০ জমাঃ জমাোহারুল ইসলাম জকতু মৃত িাহার আলী তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩০৭

৮১ জমাঃ হারুন-অর-রবশদ সসয়দ আলী মন্ডল জরলপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩০৮

৮২ জমাঃ ওসমান গনী মৃত ইয়াদ আলী জোঃ হােরাহাটি চুয়াডাঙ্গা ১৩০৯

৮৩ মবহউবিন জমাহাম্মদ জসবলম জমাঃ আবেে আহাম্মদ হােরাহাটি চুয়াডাঙ্গা ১৩১০

৮৪ এস,এম আবমনুল ইসলাম আবসর উিীন মাবলতা হােরাহাটি চুয়াডাঙ্গা ১৩১১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ চুয়াডাাংগা সদর উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ আশরাফ আলী বিশ্বাস আলম আলী বিশ্বাস তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩১২

৮৬ আিদুল খাজলক মৃত আফছার উবিন জকদারগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা ১৩১৩

৮৭ জমাঃ মাজলক মৃত হাবিবুর রহমান ফাম ডপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩১৪

৮৮ জমাঃ রবফউবিন মুিী গফুর মুিী হােরাহাটি চুয়াডাঙ্গা ১৩১৬

৮৯ জমাঃ হারুছবিন বমেিার সদ ডার তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩১৭

৯০ জমাঃ ইসরাইল জহাজসন জসািাহান তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩১৮

৯১ জমাঃ নুর ইসলাম খবির উবিন মন্ডল হােরাহাটি চুয়াডাঙ্গা ১৩১৯

৯২ জমাঃ জোনাি আলী বিশ্বাস জোব্বার আলী বিশ্বাস সাতগাড়ী চুয়াডাঙ্গা ১৩২০

৯৩ জমাঃ মবমনুল হক মৃত আঃ আবেে জরলপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩২১

৯৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত ডঃ মাবনক মণ্ডল পুরাতন িড় চুয়াডাঙ্গা ১৩২২

৯৫ জমাঃ একরামুল হক ইয়াকুি আলী মন্ডল হাসপাতাল পাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩২৩

৯৬ জমাঃ আবু সাঈদ মৃত শামসুজ্জাহা (টগর) মুবিপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩২৪

৯৭ জমাঃ শওকত আলী শবফউবিন িাগানপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩২৫

৯৮ আব্দুল লবতফ মৃত তাজলি মণ্ডল মসবেদপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩২৬

৯৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম তাঁরাচাঁদ মন্ডল তালতলা চুয়াডাঙ্গা ১৩২৭

১০০ জমাঃ আজমাদ আলী ভাদু জশখ বপতম্বরপুর আলুকবদয়া ১৩২৮

১০১ জমাঃ আব্দুল মান্নান আইেিীন আহজম্মদ জদৌলতবদয়াড় আলুকবদয়া ১৩২৯

১০২ মৃত রিজেল মন্ডল মৃত রাজু মন্ডল জদৌলতবদয়াড় চুয়াডাঙ্গা ১৩৩০

১০৩ জমাঃ আরজশদ আলী মাবনক মন্ডল রাোপুর আলুকবদয়া ১৩৩১

১০৪ জমাঃ বসতাি আলী মৃত সসয়দ আলী মণ্ডল জঝাড়াঘাটা আলুকবদয়া ১৩৩২

১০৫ জমাঃ নুর ইসলাম রবহম িে জঝাড়াঘাটা চুয়াডাঙ্গা ১৩৩৩

১০৬ জমাঃ ইছাহক আলী জোঃ মৃত সািদার আলী জোঃ হাবতকাটা আলুকবদয়া ১৩৩৪

১০৭ মৃত মজেম আলী জোঃ মৃত করম আলী জোঃ হাবতকাটা আলুকবদয়া ১৩৩৫

১০৮ জমাঃ আদালত মণ্ডল মৃত নবু মণ্ডল হাবতকাটা আলুকবদয়া ১৩৩৬

১০৯ জমাঃ আতর আলী সসয়দ আলী জঝাড়াঘাটা আলুকবদয়া ১৩৩৭

১১০ জমাঃ আবসর উবিন মৃত শুকুর আলী জমাবমনপুর নীলমবনগঞ্জ ১৩৩৮

১১১ জমাঃ আব্দুল কাবদর আলী জমাঃ আব্দুর রহমান মাজছরদাইড় নীলমবনগঞ্জ ১৩৩৯

১১২ জমাঃ আব্দুস সামাদ জমাঃ ফেলুল কবরম মাজছরদাইড় নীলমবনগঞ্জ ১৩৪০

১১৩ জমাঃ শাহাোহান আলী জমাঃ আজিদ আলী জদওয়ান মাজছরদাইড় জমাবমনপুর ১৩৪১

১১৪ মৃত আব্দুল জমাতাজলফ মৃত ইসমাইল প্রধান মাজছরদাড়ী ১৩৪২

১১৫ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আরমান মন্ডল জিায়ালমারী নীলমবনগঞ্জ ১৩৪৩

১১৬ মৃত শবফ উবিন মৃত আহাম্মদ আলী জিায়ালমারী নীলমবনগঞ্জ ১৩৪৪

১১৭ এ, জক, আহসানুজ্জামান মৃত জখাসাল আলী বিশ্বাস জিায়ালমারী নীলমবনগঞ্জ ১৩৪৫

১১৮ জমাঃ আব্দুল গবন মবহউিীন জটাংরামারী নীলমবনগঞ্জ ১৩৪৬

১১৯ বিশ্বনাথ রায় তারাপদ রায় যুবগরহুদা সজরােগঞ্জ ১৩৪৭

১২০ জমাঃ আবুল কাজশম বিশ্বাস মৃত তুষ্ট বিশ্বাস োফরপুর চুয়াডাঙ্গা ১৩৪৮

১২১ জমাঃ ফয়জুর রহমান জোঃ মৃত ফবকর জমাহাম্মদ জোঃ োফরপুর চুয়াডাঙ্গা ১৩৪৯

১২২ জমাঃ আত্তাি আলী মন্ডল জমাঃ জখাকাই মন্ডল োফরপুর চুয়াডাঙ্গা ১৩৫০

১২৩ জমাঃ জমজহর আলী জেজহর আলী পুরাতন ভান্ডারদহ সজরােগঞ্জ ১৩৫১

১২৪ জমাঃ আবু তাজলি মৃত শুকুর আলী যুগীরহুদা সজরােগঞ্জ ১৩৫২

১২৫ জমাঃ োমাত আলী মৃত ওয়াদ আলী মন্ডল মাবনকবদবহ বডজঙ্গদহ ১৩৫৩

১২৬ জমাঃ শাহাদৎ জহাজসন জমাঃ রবহম িে ফুলিাড়ী বডজঙ্গদহ ১৩৫৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ চুয়াডাাংগা সদর উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৭ জমাঃ আলী জহাজসন জমাঃ আরশাদুল আলম বকজরাণগাবছ সজরােগঞ্জ ১৩৫৫

১২৮ জমাঃ আমোদ জহাজসন োমাত আলী ছয়ঘবরয়া সজরােগঞ্জ ১৩৫৬

১২৯ জমাঃ ইদিার আলী মৃত জদলশাদ বিশ্বাস গাড়ািাবড়য়া দীননাথপুর ১৩৫৭

১৩০ জমাঃ মীর কাজসম ওমর আলী যুগীরহুদা সজরােগঞ্জ ১৩৫৮

১৩১ জমাঃ হাসানুর সামসুজ্জামান খাজদম আলী বিশ্বাস কজলেপাড়া চুয়াডাঙ্গা ১৩৫৯

১৩২ জমাঃ নুরুল ইসলাম জখাদা িকস মন্ডল জিায়াবলয়া ১৩৬০

১৩৩ জমাঃ আয়ুি আলী মন্ডল ইমান আলী মহাম্মদেমা সজরােগঞ্জ ১৩৬১

১৩৪ জমাঃ নেরুল ইসলাম মত এরশাদ আলী মাবলতা আশানন্দপুর সজরােগঞ্জ ১৩৬২

১৩৫ জমাঃ হায়দার আলী এরসাদ আলী মাবলতা আশানন্দপুর সজরােগঞ্জ ১৩৬৩

১৩৬ মবহউিীন আহজমদ আব্দুল গফুর নিীণনগর সজরােগঞ্জ ১৩৬৪

১৩৭ জমাঃ ইউসুফ আলী মৃত হােী ইব্রাবহম বিশ্বাস কুতুিপুর সজরােগঞ্জ ১৩৬৫

১৩৮ জমাঃ খন্দকার চাঁদ আলী খন্দকার কাতি আলী মহাম্মদেমা সজরােগঞ্জ ১৩৬৬

১৩৯ মৃত জমাস্তাবফজুর রহমান মৃত জততুল মণ্ডল েবলবিলা সজরােগঞ্জ ১৩৬৭

১৪০ জমাঃ আব্দুল খাজলক খবললুর রহমান েবলবিলা সজরােগঞ্জ ১৩৬৮

১৪১ জমাঃ জকারিান আলী শুকুর আলী জমািা কুতুিপুর সজরােগঞ্জ ১৩৬৯

১৪২ জমাঃ আবতয়ার রহমান মৃত ফবকর চাদ জিায়াবলয়া বডজঙ্গদহ ১৩৭০

১৪৩ জমাঃ সুরে িাঙ্গালী মৃত আঃ খাজলক বময়া জকস্টপুর জিগমপুর ১৩৭১

১৪৪ আহাম্মদ আলী আঃ কাজদর রাবঙ্গয়ারজপাতা জিগমপুর ১৩৭২

১৪৫ জমাঃ আল্মাছ আলী মৃত বছটূ জদওয়ান জিগমপুর জিগমপুর ১৩৭৩

১৪৬ জমাঃ মতাহার আলী মৃত আব্দুল মণ্ডল জনহালপুর জিগমপুর ১৩৭৪

১৪৭ জমাঃ আঃ ছাত্তার হােী বরয়াে উিীন জিগমপুর জিগমপুর ১৩৭৫

১৪৮ লাল জমাহাম্মদ মকজছদ আলী গড়াইটুবপ সজরােগঞ্জ ১৩৭৬

১৪৯ শ্রী রািন চন্দ্র মাবঝ মৃত বনতয জগালাপ মাবঝ গজহরপুর সজরােগঞ্জ ১৩৭৭

১৫০ জমাঃ আব্দুছ ছাত্তার মৃত জখদ আলী জশখ গজহরপুর বততুদহ ১৩৭৮

১৫১ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত রিগুল মন্ডল জছাটশলুয়া বততুদহ ১৩৭৯

১৫২ জমাঃ আওলাদ জহাজসন হাজের আলী বিশ্বাস গড়াইটুবপ সজরােগঞ্জ ১৩৮০

১৫৩ জমাঃ বলয়াকত আলী শাহ হারান আলী শাহ গড়াইটুবপ সজরােগঞ্জ ১৩৮১

১৫৪ জমাঃ ওয়াজেদ আবল আব্দুল কবরম োমালপুর কালুজপাল ১৩৮২

১৫৫ জমাঃ আলাউবিন জশখ মৃত সদর উবিন ধুতুরহাট সজরােগঞ্জ ১৩৮৩

১৫৬ জমাঃ আব্দুল েবলল ফবকর মন্ডল নফরকাবন্দ বডজঙ্গদহ ১৩৮৪

১৫৭ জমাঃ আবেজুল হক কােী বরকাত কােী বপজরাচখালী বডজঙ্গদহ ১৩৮৫

১৫৮ মৃত আলী োফর মৃত আলম বিশ্বাস জখজুরা বডজঙ্গদহ ১৩৮৬

১৫৯ মৃত রমোন আলী মৃত জটঙ্গর আলী বপজরাচখালী বডজঙ্গদহ ১৩৮৭

১৬০ জমাঃ জগালাম ছাত্তার জোঃ মৃত জগালাম আব্বাছ আলী জোঃ িাবলয়াকাবন্দ সজরােগঞ্জ ১৩৮৮

১৬১ জমাঃ রহ্মত মণ্ডল মৃত শাহাোন মণ্ডল জহাগলডাঙ্গা বডজঙ্গদহ ১৩৮৯

১৬২ জমাঃ রব্বানী মণ্ডল মৃত রবহম মণ্ডল জহাগলডাঙ্গা বডজঙ্গদহ ১৩৯০

১৬৩ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন বকনু মন্ডল জহাগলডাঙ্গা বডজঙ্গদহ ১৩৯১

১৬৪ মৃত আবুল জহাজসন মৃত ঈমান আলী বপজরাচখালী সজরােগঞ্জ ১৩৯২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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