
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িানাবিপাড া

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ শাহআলম হাওলাদাি আঃ জ াজমদ হাওলাদাি দবিয়ািাদ আঊয়াি ২৪৪০

২ মৃত ওসমান গবি মৃত জগালাম গবি আউয়াি ২৪৫৯

৩ জমাঃ জসাহিাি জহাজসন জমাঃ জমান্তাে উদ্দীন বদবদহাি উত্তিকূল ২৪৬৯

৪ কােী মবতয়াি িহমান মৃত কােী জমাজশাজিফ জহাজসন জ ৌয়ািীপািা ২৪৯০

৫ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি বময়া মৃত কজেম আলী িাইশািী ২৪৯৫

৬ জমাঃ আঃ মাজলক জিপািী মৃত জেন্নাত আলী জিপািী 7 িানািীপািা ২৫১৭

৭ মাহবুি অি িহমান আঃ হাবমদ বশকদাি মসবেদিািী মসবেদিািী ২৫৩৮

৮ জমাঃ আঃ কবিম মৃত জসকান্দি আলী মসবেদিািী ২৫৪৩

৯ মৃত আঃ িি সিদাি মৃত ইসমাইল সিদাি িি  াউলাকাঠী ২৫৮৩

১০ জমাঃ সুলতান হাঃ মৃত ইসমাবল হাঃ  াউলাকাঠী  াখাি ২৫৮৯

১১ জমাঃ আঃ ব  মাজলক মৃত ব বদ্দকুি িহমান ইলুহাি ২৫৯৯

১২ আঃ মন্নান হাঃ মৃত মুনসুি হাঃ 9 নজিাত্তমপুি ২৬১৫

১৩ জদজলায়াি জহাজসন তাঃ জমৌজে আলী তাঃ িাকপুি ২৬১৭

১৪ আঃ িাজিক সিদাি মন্নান সিদাি ধািাবলয়া নজিাত্তমপুি ২৬২০

১৫ আঃ িাজিক হাওিাদাি কদম আলী হাওলাদাি সবলয়ািাকপুি সবলয়ািাকপুি ২৬২৮

১৬ নুি জমাহাম্মদ হাং মৃত সওয়াি আলী হাং 6 সবলয়ািাকপুি ২৬৩১

১৭ আব্দুল হাবকম মৃত পিন হাং মাদািকাঠী খবলশাজকাঠা ২৬৪৪

১৮ আঃ  াত্তাি হাং মৃত আঃ গফুি হাং সবলয়ািাকপুি সবলয়ািাকপুি ২৬৪৬

১৯ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত জ িাগ আলী মঙ্গলা সবলয়ািাকপুি ২৬৬১

২০ জমাঃ জসািাহান সিদাি জমাঃ কদম আলী সিদাি জিতাল সবলয়ািাকপুি ২৬৬২

২১ মৃত জমাঃ আলী আহম্মদ খান মৃত জ িাগ আলী খান জ ৌয়ািীপািা সবলয়ািাকপুি ২৬৬৩

২২ মকবুল আহম্মদ মৃত লবতফ বসকদাি মলুহাি ইলুহাি ২৬৬৬

২৩ লালবময়া কাজ ম আলী মলুহাি মলূহাি ২৬৬৭

২৪ জমাঃ আঃ েব্বাি আজশদ আলী উদয়কাঠী মলূহাি ২৬৬৯

২৫ জমাঃ খাজলকুজ্জামান মৃত কাজশম আলী মলুহাি ইলুহাি ২৬৭৪

২৬ ব বদ্দকুি িহমান আব্দুি িহমান মলুহাি মলুহাি ২৬৭৫

২৭ এ জক এম আজনায়াি জহাজসন আিজশদ  াখাি  াখাি ২৬৮৩

২৮ আঃ হক হাং মৃত জমৌজে আলী হাং োঙাবলয়া  াখাি ২৬৮৬

২৯ মৃত মঞ্জুরুল হক মৃত মবহউবদ্দন আহজমদ  াখাি  াখাি ২৬৮৯

৩০ ইউনুস আলী বসকদাি মৃত মাহমুদ আলী বসকদাি 7  াখাি ২৬৯২

৩১ শিীফ জসকান্দাি আলী কাজশম আলী িি  াঊলাকাঠী  াখাি ২৬৯৩

৩২ আিদুল হাবকম মৃত মুন্সী আফতাি উবদ্দন গ্রাম/িাস্তা:999,  াখাি, 

ডাকঘি: াখাি-৮৫৩১, 

িানািী পািা, িবিশাল

 াখাি ২৭১৩

৩৩ জমাঃ িবদউল আলম মৃত আঃ আবেে বময়া 8  াখাি ২৭১৪

৩৪ জমাঃ হারুন অি িবশদ আব্দুল কাজদি হাওলাদাি জসানা হাি খবলশা জকাঠা ২৭১৬

৩৫ সসয়দ মাহমুদ জহাজসন মৃত সসয়দ সবফউবদ্দন  াখাি  াখাি ২৭১৯

৩৬ জমাঃ শাহ আলম মৃত ওয়াজেদ আলী জ াটজভৎসি  াখাি ২৭২০

৩৭ জমাহাম্মদ কামাল মবশউল হক জমাহাম্মদ আবমরুল হক  াখাি  াখাি ২৭২১

৩৮ জমাঃ আঃ আোদ মৃত ওসমান গবি উত্তিকুল উত্তিকুল ২৭২৯

৩৯ জমাঃ জগালাম মাওলা মৃত আঃ মাজেদ 4 ডান্ডয়াট ২৭৪২

িীি মুবিজযাদ্ধা যা াই-িা াই
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪০ জমাঃ জমাশািফ জহাজসন মৃত মুনসুি আলী ওয়াড ড নং-০৮, 

ডাকঘি:িানািীপািা-

8530, িানািী পািা, 

িবিশাল

দান্ডয়াট ২৭৪৩

৪১ জমাঃ হাসান আলী িালী মৃত জমনাে উবদ্দন িালী বশয়ালকাঠী দাণ্ডায়াট ২৭৪৪

৪২ জমাঃ আঃ গবন জিপািী মনসুি আলী জিপািী উত্তিকূল উত্তিকূল ২৭৪৫

৪৩ জমাঃ আব্দুি িবহম খান মহম্মদ আলী খান জততলা জততলা ২৭৫৮

৪৪ জমাঃ মুদাজেি হুসাইন আঃ িহমান জততলা জততলা ২৭৫৯

৪৫ জসকান্দাি আলী মৃত কবলম হাওলাদাি উদয়কাঠী, ডাকঘি:জততলা-

8530, িানািী পািা, 

িবিশাল

জততলা ২৭৬২

৪৬ জমাঃ শাহ আলম সিদাি জসানামবদ্দ সিদাি মলুহাি উদয়কাঠী ২৭৬৩

৪৭ জমাঃ বেয়াউল হক জমাঃ ইদ্রীস আলী বময়া িানািীপািা িানািীপািা ২৭৬৭

৪৮ জমাঃ শমজসি আলী মৃত জহাজসন আলী বময়া গাভা গাভা ২৭৭৪

৪৯ কৃষ্ণ কান্ত মজুমদাি জকশি  ন্দ্র মজুমদাি গাভা গাভা ২৭৯১

৫০ মৃত নুি জমাহাম্মদ মৃত জমাসজলম আলী হাং উত্তিপাি িানািীপািা ২৭৯৩

৫১ জমাঃ শাহোহান মৃত আঃ মান্নান জিপািী কুবন্দহাি িানািীপািা ২৭৯৪

৫২ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ হাবিবুি িহমান কুবন্দহাট কুবন্দহাট ২৭৯৫

৫৩ জমাঃ হায়দাি আলী খান শিীফ আলী খান 5 িানািীপািা ২৮০২

৫৪ মৃত োফি আলী খান মৃত সসয়দ আলী খান িাজ্জাকপুি িানািীপািা ২৮০৮

৫৫ মৃত জমাসজলম মবিক মৃত তুবহন উবদ্দন িাজ্জাকপুি িানািীপািা ২৮১২

৫৬ মৃত সামসুল আলম মৃত এনাজয়ত জহাজসন ০৩নং ওয়াড ড, িানািীপািা 

জপৌিসভা

িানািীপািা ২৮১৩

৫৭ জমাঃ সজিায়াি জহাজসন শবিফ আব্দুল কবিম শবিফ য়াড ড নং-১৩, 

ডাকঘি:িবিশাল-8200, 

িবিশাল সদি, িবিশাল

িানািীপািা ২৮১৪

৫৮ আবুল কালাম মৃত আঃ মবেদ জিপািী ২নং ওয়াড ড, িানািীপািা 

জপৌিসভা

িানািীপািা ২৮১৫

৫৯ আঃ হাই মৃত আজদল উবদ্দন বময়া িানািীপািা িানািীপািা ২৮১৬

৬০ জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান জমাঃ আব্দুি িবশদ মুবন্স িািী, পবিম 

সসয়দকাঠী

আউয়াি ২৮২৫

৬১ আব্দুল হাই মবমন উবদ্দন মাস্টাি মসবেদিািী মসবেদিািী ২৮৩০

৬২ জমাঃ সুলতান জহাজসন জসিাে উদ্দীন বদবদহাি উত্তিকূল ২৮৩৪

৬৩ জমাঃ মবহউবদ্দন বময়া জহাসাইন আলী মুন্সী মসবেদিািী মসবেদিািী ২৮৩৬

৬৪ শ্রী জগৌিি লাল হালদাি মৃত বসতানাথ হালদাি মাবলকান্দা সসয়দকাঠী ২৮৩৯

৬৫ আব্দুস শবহদ সিদাি মৃতঃ জহাজসন আলী সিদাি আশুিাইল  াখাি ৪০৪৩

িীি মুবিজযাদ্ধা যা াই-িা াই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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