
বিভাগঃ বিলেট জেোঃ জ ৌেভীিাোর উপলেোঃ িড়লেখা

ক্রঃ নং না বপতার না গ্রা ডাকঘর জিিা বরক জগলেট

১ জ াঃ জুনাি আেী মৃত ছাদ উল্লাহ ভিানীগঞ্জ িাোর পবি  জুবর ২৪১

২ ইয়াবছন আেী মৃত ইছির আেী করম্পুর উত্তর শাহিােপুর ৩৮২

৩ জ াঃ হাছান আেী মৃত  াওঃ আঃ হীবক ভিানীপুর পবি  জুবর ৪১৯

৪ আঃ েবেে মৃত  লনাহর আেী িায়পুর বনে িাহাদুরপুর ৪৬০

৫ মৃত ইবেয়াছ আেী মৃত ফরমুে আেী ইটাউরী কানেী িাোর ৫০৮

৬  রতুে আেী মৃত আকুে ব য়া নান্দুয়া উত্তর শাহিােপুর ৫১৫

৭ রবফক উবিন জ াঃ আবছ  আেী জকছরীগুে িড়লেখা ৫১৬

৮ আঃ ছত্তার মৃত জরোন আেী ো কাবি পুি জুবর
৫২২

৯ ফারই ব য়া মৃত জ াহাম্মদ আেী িনী ৫৩১

১০ বক্রলপশ বিিিাি মৃত কুটু  বন বিিিাি ধ লদহী ৫৩৬

১১ িকুে চন্দ্র দাি মৃত ককোশ দাি দঃ েঘাটি ৫৩৮

১২ নােন ব য়া মৃত রওয়াি আেী ো কাবি ৫৫২

১৩ জিাোয় ান ব য়া বরয়ািদ আেী চািগ্রা চািগ্রা ৫৬৬

১৪ জ াঃ  খিছ আেী হােী  কবুে আেী চািগ্রা চািগ্রা ৫৬৯

১৫ জ াঃ আব্দুে কুদ্দুছ মৃত মুন্সী আঃ হাবছি আেী পুর পূি ব শাহিােপুর ৩২৫৩ ৫৭১

১৬ জ াঃ আরকান আেী মৃত িফর আবে পুি জদৌেতপুর ৫৭৪

১৭ জ াঃ রবফকুে উবিন মৃত আঃ ওয়ালহদ জদৌেতপুর জদৌেতপুর িাোর ৫৮৮

১৮ জ াঃ বুরহান উবিন ফখর উবিন আেী পুর পূি ব শাহিােপুর ৩২৫৩ ৬১৬

১৯ জ াঃ রবফক উবিন মৃত ইি াইে শাহিাদপুর ৬২২

২০ আঃ কাবদর মৃত ইি াইে আেী কু ার শাইে ৬২৩

২১ ত বেদ আেী মৃত েনাি আেী শাহিােপুর ৬২৪

২২ জ াঃ বগয়াি উবিন মৃত েব্বার আেী মুড়াউে ৬২৬

২৩ আঃ েবেে মৃত কাবছ  আবে জ াহাম্মদ নগর ৬৩২

২৪ জ াঃ নুর ব য়া মৃত জ াঃ আঃ কবর গ্রা তো িড়লেখা ৬৩৩

২৫ আব্দুে  ন্নান  নবেে আেী আবে পুর পূি ব শাহিােপুর ৩২৫৩ ৬৪০

২৬ জ াঃ আঃ েব্বার মৃত  োইদ আেী জিািারতে ৬৪৮

২৭ আে ে আেী মৃত বিকন্দ্র আেী িড়লেখা িড়লেখা ৬৫১

২৮ বশবতে চন্দ্র জদ বশবরষ চন্দ্র জদ অেব র ৬৬০

২৯ জ াঃ ওয়াবছর আেী মৃত তেমূে আেী টুলকর গাও ৬৬৬

৩০ আঃ রহ ান মৃত কটন আেী িড়লেখা ৬৬৮

৩১ কতয়ি আেী মৃত আঃ গবন বি ও বি জকছরীগুে ৬৭০

৩২ রবশদ আেী মৃত চান মুয়া ইিো  পুর ৬৭৮

৩৩ শীতারা  আড়ং মৃত িোই বিংহ করা ত নগর ৬৯০

৩৪ জহল ন্দ্র দাি মৃত িোই বিংহ করা ত নগর ৬৯২

৩৫ েন  ভর দশ্রথ ভর ো কাবি িবি ৭০৪

৩৬ জ াঃ েব র উবিন মৃত  তবছর আেী িড়ধা াই ৭২৬

৩৭  স্কির আেী মৃত আয়ুি আেী ো কাবি ৭২৯

৩৮ জ াঃ ফজুলু ব য়া মৃত জ াঃ আঃ কবর দুরগাপুর ৭৪০

৩৯ িেরা  বিশ্বাি মৃতঃ গলেন্দ্র বিশ্বাি পূি ব শংকরপুর দালিরিাোর ১৭৩৭

৪০ মৃত আ, ি,   আঃ  ান্নান মৃত আর ান আবে  াইেগ্রা  পূি ব দালিরিাোর ১৭৩৮

৪১ জ াঃ  তাবহর আেী  বনর আেী িায়পুর পূি ব শাহিােপুর ৩২৫৩ ১৭৩৯

৪২ জ াঃ  কবুে জহালিন কাো ব য়া জছাটবেখা চা িাগান িড়লেখা ১৭৪০

৪৩ আব্দুে খাবেক নবেি আেী জদউে সুোউে  াদ্রািা ১৭৪১

িীর মুবিলযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিলযাদ্ধা কাউবন্সে (োমুকা)
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৪৪ নলরন্দু দাি জগাবপ জ াহন দাি জঘােিা মুড়াউে ১৭৪২

৪৫ আঃ  বতন মৃত আবে  উবিন পবি  হাতবেয়া দবিনভাগ ১৭৪৩

৪৬ জহালিন আহ দ েব র উবিন আহ দ আলরঙ্গািাদ ১৭৪৪

৪৭ আঃ কবর  জচৌধুবর আঃ গফুর জচৌধুরী পূি ব দবিন ভাগ ১৭৪৫

৪৮ কিয়দ শবফক উবিন মৃত কিয়দ আঃ আবেে জিানাতনপুর দবিনভাগ দবিণ ১৭৪৬

িীর মুবিলযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিলযাদ্ধা কাউবন্সে (োমুকা)
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