
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ ঘাটাইল

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ ছাজনায়ার জ াজসন মৃত জমানজছর আলী LOKERPARA SIALKOLE ১৪৫৫

২ জমাঃ নাবছর উবিন মৃত ছাজমদ আলী ঘাটাইল উত্তরপাড়া ঘাটাইল ৩৫৩৫

৩ জমাঃ আব্দুছ ছামাদ মৃত আ াদুল্যা জেখ করিাড়ী োব দগঞ্জ ৪৯৫১

৪ আলী আকির জমাঃ বেয়াউল্যা দত্তগ্রাম জক, জগৌরাঙ্গী ৪৯৬৮

৫ জমায়াজ্জম জ াজসন বময়া মৃত জমাতাজ র আলী েয়না িাড়ী ঘাটাইল ৪৯৮৬

৬ জমাঃ শুকুর মা মুদ মৃত  ােী আবলফ জ াজসন চান্দেী ঘাটাইল ৪৯৮৯

৭ জমাঃ আনছার আলী জমাঃ আবুল জ াজসন ঘাটাইল িাোর ঘাটাইল ৪৯৯০

৮ জমাঃ আঃ িাজছম (কবরম) মৃত জমাকজছদ আলী মণ্ডল ঘাটাইল ঘাটাইল ৪৯৯৫

৯ আঃ রবেদ বময়া মৃত জমাঃ জুব্বার বময়া ঘাটাইল ঘাটাইল ৪৯৯৭

১০ মরহুম  াবিবুর র মান মৃত আবুল কাজেম সাধুর গলগন্ডা ঘাটাইল ৫০৩৫

১১ িবদউ্জ্জমান আজকল আলী জগৌরাঙ্গী জক,জপৌরাঙ্গী ৫০৬৮

১২ আঃ লবতফ আফছার আলী বেংগুবরয়া বেংগুবরয়া ৫০৭৩

১৩ মুজ্জাফর আলী নিাি আলী বেংগুবরয়া বেংগুবরয়া ৫০৭৬

১৪ জমাঃ আবুল কাজেম বসবিকী জতাফাজ্জল জ াজসন বসবিকী মাইেিাড়ী িাগুনডালী ৫০৮৪

১৫ জমাঃ আবু ইউছুফ খান দুররানী নওয়াি আলী খান নাটোলা কাবলয়া গ্রাম ৫০৯৬

১৬ আকির আলী তাং মৃত ছাজদ তাং সাধুটি জক, জগৌরাঙ্গী ৫১০৯

১৭ জমাঃ আঃ ছাত্তার বময়া মৃত ইন্তাে আলী জদওপাড়া জদওপাড়া ৫১৪৪

১৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম আ াদুল্লা সাগরবদঘী জলা ানী সাগরবদঘী ৫১৭৭

১৯ মৃত আঃ  াবলম মৃত জছকান্দর আলী ঘাটাইল ঘাটাইল ৫১৮৮

২০ আঃ খাজলক মৃত মুবি খান পাকুটিয়া বড. পাকুটিয়া ৫১৯৬

২১ জিলাজয়ত জ াজসন মৃত মবেবুর র মান নাগিাড়ী নাগিাড়ী জপাড়ািাড়ী ৫১৯৭

২২ আনছার আলী মৃত আ াদুল্যা ঝুনকাইল চচথট্ট ৫২০০

২৩ বগয়াস উবিন দুলাল মৃত েজয়ন উবিন বখলগাতী রতনিবরষ ৫২০১

২৪ জমাঃ বমোনুর র মান েঈন উবিন উত্তর বখলগাবত রতন িবরষ ৫২০২

২৫ মৃত আঃ কাজদর মৃত জমাঃ রাজয়ে উবিন কাইতকাই ঘাটাইল ৫২১৭

২৬ জমাঃ আমোদ জ াজসন ইনসান আলী চু াবলয়ািাড়ী কবরমপুর ৫২১৮

২৭ জমািফা ফবরদ (বমনজু) জমাঃ জছালায়মান তাং কান্দুবলয়া কবরমপুর ৫২১৯

২৮ ফেলুল কবরম খান মৃত আবুল জ াজসন চচথট্ট চচথট্ট ৫২২২

২৯ কােী আঃ  াবলম মৃত কােী োমছুজিা া ো পুর জপাড়ািাড়ী ৫২৩২

৩০ আঃ ছাত্তার তাং মৃত আঃ গফুর তাং জডৌোনী তারাগঞ্জ ৫২৪০

৩১ জমাঃ জমাফাখখারুল ইসলাম জমাঃ আঃ খাজলক আকন্দ চানতারা চানতারা ৫২৪৬

৩২ আব্দুস ছাত্তার মুবি জছকান্দার আলী মধ্যকর্ ণা ঘাটাইল ৫২৬১

৩৩ জমাঃ আব্দুল  াবমদ জমাঃ জমািারক জ াজসন িীর ঘাটাইল ঘাটাইল ৫২৬৮

৩৪ এস,এম, ে ীদুল আলম এস,এম, বসরাজুল ইসলাম ৩৫৮ উওর খরাির ঘাটাইল ৫২৬৯

৩৫ আঃ আবেে বসবিকী মবফে উবিন বসবিকী দঃ কর্ ণা ঘাটাইল ৫২৭১

৩৬ জমাঃ আব্দুল  াই মৃত আঃ েবলল খান আথাইল আথাইল ৫২৭৫

৩৭ জমাঃ মাইন উবিন জমািারক আলী আথাইল বেমুল আথাইল বেমুল ৫২৮৮

৩৮ জমাঃ আব্দুছ ছালাম বময়া আ ম্মদ আলী বময়া বিল জগৌবরশ্বর পাঁচটিকড়ী ৫২৮৯

৩৯ জমাঃ বসরাে আলী মৃত আমোদ আলী দমআনী িকবেয়া আতাইল বেমুল ৫২৯৯

৪০ জমাঃ নুরুজ্জামান তালুকদার আবুল জ াজসন তালুকদার Makesshor Shahi Anehola ৫৩১০

৪১ জমাঃ আব্দুর রবেদ জখারজেদ আলী জমাগলপাড়া োব দগঞ্জ ৫৩৩২

৪২ মব  উবিন মৃত ফজয়ে উবিন মাইে িাড়ী িাগুনডালী ৫৩৩৩

৪৩ জমাঃ  াবফে উবিন মৃত সুোত আলী জকাকড রা োব দগঞ্জ ৫৩৩৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৪ জমাঃ োমসুল  ক  যরত আলী সাধুটি োব দগঞ্জ ৫৩৩৬

৪৫ আব্দুর রব ম বময়া মৃত আবুল কাজেম জকালা া জক.জগৌরাঙ্গী ৫৩৪৭

৪৬ আঃ মান্নান দরজিে মৃত মবফে উবিন িাজদপারেী কালতা ী ৫৩৭০

৪৭ আবমর আলী মৃত রবমে উবিন ঘনী োব দগঞ্জ ৫৩৭৭

৪৮ আ রব ম মৃত ছাজিদ আলী BOSUBARI JAHIDGONJ ৫৩৮০

৪৯ জমাঃ জগালাম জমািফা তালুকদার বরয়াে উিীন তালুকদার ঘাটাইল ঘাটাইল ৫৩৮১

৫০ মৃত আব্দুর র মান মৃত েব র উবিন বদগড় োব দগঞ্জ ৫৪০৪

৫১ আরজেদ আলী তাং মৃত আঃ কবরম তাং  াবমদপুর কাবল াবত ৫৪০৭

৫২ জমািারক আলী ইমান আলী জ াপাোনী োব দগজ্জ ৫৪০৯

৫৩ মরহুম আেগর আলী মৃত কামাল জেখ িাগুন্তা রাোফফর ৫৪১৪

৫৪ শ্রী গজনে চন্দ্র মৃত জদজিন্দ্র ম ন িাজদ আমোনী এবকননগর ৫৪৩১

৫৫ জমাঃ আঃ িাজছদ কুিছ বময়া সয়ািাড়ী জপচারআটা ৫৪৬৪

৫৬ জমাঃ বুেরুখ আলী  াজতম আলী কােলা তালতবলয়াচালা জপচারআটা ৫৪৬৫

৫৭

জমাঃ আব্দুল েবলল েব্বর আলী সরকার BEILA

LOHANI 

SAGARDDIGI ৫৪৭৩

৫৮

জমাঃ  াজনফ উবিন জ াজসন আলী Taltola

Lohani 

Saghardighi ৫৪৭৬

৫৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাসজলম উবিন খােনা গড়া জপচার আটা ৫৪৮৩

৬০ জমাঃ নূরুল ইসলাম আ াম্মদ আলী মন্ডল লবিন্দর লবিন্দর ৫৪৮৫

৬১ জমাঃ আব্দুল িাজছদ বময়া মৃত কদ্দুছ বময়া সরািাড়ী জপচার আটা ৫৪৯০

৬২

জমাঃ মুোফর বসকদার েবলল বময়া

VOR 

KORAKOIR DHALAPARA ৫৪৯২

৬৩ আব্দুল কাজদর বময়া মৃত গধু জসক জকানািাড়ী  লাপাড়া ৫৪৯৩

৬৪ মৃত আফতাি উবিন মৃত মবনর উবিন ে র জগাবপনপুর  লাপাড়া ৫৪৯৬

৬৫ আবুল জ াজসন মৃত িা ার মণ্ডল জোলাকুড়া সাগরবদঘী ৫৪৯৮

৬৬ জমাঃ সবুর বময়া মৃত জমা াম্মদ আলী োলালপুর জলা ানী সাগরবদঘী ৫৫০৭

৬৭ মৃত আলতাি জ াজসন মৃত ইব্রাব ম  লাপাড়া  লাপাড়া ৫৫০৮

৬৮ আঃ েবলল বময়া চতবুর র মান vor kora koir dhalapara ৫৫০৯

৬৯

জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত  াবফে উবিন

GANGAIR 

DAKSHIN PARA DHALAPARA ৫৫১২

৭০ আব্দুল্লাজ ল িাকী বসবিকী মৃত ওয়াজ দ আলী বসবিকী DHALAPARA DHALAPARA ৫৫১৩

৭১

এস, এম, আব্দুল েবলল বময়া নবেম উবিন আ জম্মদ

UTTAR 

DHALAPARA DHALAPARA ৫৫১৫

৭২ জমাঃ আবু তাজলি বমঞা  াজছন আলী গাংগাইর  লাপাড়া ৫৫১৬

৭৩ জমাঃ আবুল কাজেম মবনর উবিন বসকদার ে র জগবপনপুর ে র জগবপনপুর ৫৫১৭

৭৪ জমাঃ মনছুর আলী ইন্তাে আলী গাংগাইর  লাপাড়া ৫৫১৮

৭৫ মৃত মুিার আলী মৃত জমানসর আলী উ:  লাপাড়া  লাপাড়া ৫৫১৯

৭৬ জমাঃ আঃ রবেদ বময়া  াজতম আলী ঘাটাইল পবিম ঘাটাইল ৫৫২৪

৭৭ জমাঃ  াসান আলী বময়া মৃত ইউনুস আলী ঘটাইল ঘটাইল ৫৫২৫

৭৮

মীর বমোনুর র মান মৃত মীর কাজেম

6/7, UTTARA 

ABASIK ALAKA GHATAIL ৫৫২৬

৭৯ জমাঃ জগালাপ জ াজসন মৃত আঃ কদ্দুছ রতনপুর ঘটাইল ৫৫৩২

৮০ জমাঃ মকবুল জ াজসন সামজসদ আলী ROTONPUR GHATAIL ৫৫৩৪

৮১ জমঃ জগালাপ জ াজসন খান মৃত কােম খান রতনপুর ঘাটাইল ৫৫৩৫

৮২ মৃত মবেির মৃত ছালাম জমাঘল পাকুটিয়া বড পাকুটিয়া ৫৫৩৯

৮৩ আে ার আলী আ াম্মদ আলী ঝুনকাইল বড, পাকুটিয়া ৫৫৪২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৮৪ জমাঃ আঃ  াবকম খান মৃত জমািারক আলী পাকুটিয়া পাকুটিয়া ৫৫৪৩

৮৫ জমাঃ মকবুল জ াজসন মৃত ওয়াজ দ আলী জপাড়ািাড়ী চচথট্ট ৫৫৪৫

৮৬ জমাঃ জ াজসন আলী খান রব ে উবিনখান িন্ধকুবলয়া নাগিাড়ী জপাড়ািাড়ী ৫৫৪৭

৮৭ জমাঃ জগালাম জমািফা আেম আলী জদউলািাড়ী রতন িবরে ৫৫৪৮

৮৮ মনছুর র মান মৃত আঃ কাজদর খান িন্ধ কুবলয়া নাগিাড়ী ৫৫৫১

৮৯ জমাঃ আঃ  াবমদ আকন্দ ডাঃ রমোন আলী আকন্দ মেম পুর চচথট্ট ৫৫৫৯

৯০ বসরাজুল ইসলাম তালুকদার আনছার উবিন তালুকদার কান্দুবলয়া কবরমপুর ৫৫৬৬

৯১ কােী িাদল নুর র মান কােী কাবেম উবিন আ ম্মদ ো পুর ঘাটাইল ৫৫৬৭

৯২ জমাঃ জমাকাজিস আলী সমজের আলী িাইচাইল চচথট্ট ৫৫৬৮

৯৩ জোয়াদ আলী মৃত অবনফুল্যা কাইতকাই ২নং ঘাটাইল ৫৫৭২

৯৪ জমাঃ মবতয়ার র মান মৃত েমজছর আলী GAURISSOR KUSHARIA ৫৫৭৪

৯৫ মবেির র মান  াছান আলী কুবলয়া ২নং ঘাটাইল ৫৫৭৫

৯৬ জগালাম জমা াম্মদ ভ ূঁইয়া মৃত কাবেমুবিন ভ ূঁইয়া কান্দুবলয়া কবরমপুর ৫৫৭৯

৯৭ জমাঃ মবেির র মান দারগ আলী িাইচাইল চচথট্র ৫৫৮১

৯৮ জমাঃ খন্দকার আঃ  াবকম খন্দকার বেন্নত আলী  াবতির ছুনটিয়া ৫৫৯৫

৯৯ জমাঃ সাবব্বর জ াজসন ডাঃ আঃ জুব্বার জিবনমা ি োব দগঞ্জ ৫৫৯৮

১০০ জমাঃ আঃ আবেে বময়া মৃত েব্বার বময়া ঘাটাইল ঘাটাইল ৫৫৯৯

১০১ জমাঃ বমোনুর র মান তরফদার মৃত েজয়ন উবিন তরফদার বকসমত কাত্রা োব দগঞ্জ ৫৬০১

১০২ জমাঃ সামছুল আলম বময়া আনীছুর র মান বময়া বকসমত কাএা চানতারা ৫৬০২

১০৩ ছাইফুল আলম তালুকদার ইনছান আলী তালুকদার JAMURIA KORIMPUR ৫৬০৪

১০৪ জমাঃ জদজলায়ার জ াজসন বমঞা ওছমান আলী বমঞা ঘাটাইল পবিম পাড়া ঘাটাইল ৫৬০৯

১০৫ আেমত আলী আরফান আলী KORNA GHATAIL ৫৬১২

১০৬ জমাঃ ওমর আলী আমান আলী জেখ োবন্তনগর ঘাটাইল ৫৬১৬

১০৭ মৃত মকবুল জ াজসন মৃত মবফে উবিন জিতিাড়ী ছুনটিয়া ৫৬২২

১০৮ জমাঃ সবফকুল ইসলাম মবত জতারাি আলী সরকার চাঁনতারা চাঁনতারা ৫৬২৩

১০৯ জমাঃ কায়ছার উবিন মৃত আজয়ে উবিন মধ্যকন ণা ঘাটাইল ৫৬২৪

১১০ জমাঃ োমছুল  ক বময়া মৃত মাইন উবিন বময়া আথাইল বেমুল আথাইল বেমুল ৫৬৪৪

১১১  জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ আবেে মজনা রা আথাইল বেমুল ৫৬৪৬

১১২ জমাঃ আঃ খাজলক আজিদ আলী patchtikri patchtikri ৫৬৪৯

১১৩ জমাঃ আব্দুল িাবসত বময়া দরজিে বময়া পাচটিকড়ী পাচটিকড়ী ৫৬৫০

১১৪ আলী আকির খান জমাঃ েব্বার খান বেমলাকাবন্দ ো ী আজন লা ৫৬৫৬

১১৫ জমাঃ ওয়াজেদ আলী জমাঃ জমািারক আলী জেখ বেমলা কাবন্দ ো ী আজন লা ৫৬৫৭

১১৬ খঃ  ায়দারুজ্জামান খঃ  াবফে উবিন জুবগ াটী বেয়ালজকাল ৫৬৫৮

১১৭ জমাঃ ইকিাল জ াসাইন তালুকদার আঃ ছামাদ তালুকদার আজন লা ো ী আজন লা ৫৬৫৯

১১৮  াবিবুর র মান মৃত জমািার আলী বসংগুবরয়া বসংগুবরয়া ৫৬৬২

১১৯ জমাঃ কামাল উবিন আঃ জসািা ান সাইটফেলা ো ী আজন লা ৫৬৬৪

১২০ জমাঃ জ াজসন আলী আব্দুল গফুর মাজকশ্বর ো ী আজনজ লা ৫৬৬৬

১২১ কােী জগালাম সারওয়ার কােী আব্দুল কাজদর জগৌরাঙ্গী জক জগৌরাঙ্গী ৫৬৬৭

১২২ জমাঃ নুরুজ্জামান খান মৃত আঃ কাজদর খান জিংজরায়া জগৌরাংগী ৫৬৭০

১২৩ জমাঃ জুল াস আলী তালুকদার জমা াম্মদ আলী তালুকদার নাটোলা কাবলয়া গ্রাম ৫৬৭৬

১২৪ তাজয়ি আলী কাজেম আলী আনার জক,জগৌরাঙ্গী ৫৬৭৯

১২৫ োমছ উবিন মছবলম উবিন িীরচারী োব দগজ্জ ৫৬৮০

১২৬ জমাঃ আব্দুর র মান বময়া আবুল জ াজসন বময়া KOLAHA K. GOURANGI ৫৬৮১

১২৭ জমাঃ ইউসুফ আলী জ াজসন খান জমগবেমুল জিলদ ৫৬৮৩

১২৮ জমাঃ  াবিবুর র মান তবমে উবিন নাটোলা কাবলয়া গ্রাম ৫৬৮৪

১২৯ আবু তাজ র বমঞা আব্দুল ওয়াজ দ বমঞা KALIA GRAM KALIA GRAM ৫৬৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৩০ জমাঃ বেন্নত আলী বময়া আিার জ াজসন িাগুনডালী িাগুনডালী ৫৬৮৬

১৩১ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আজিদ আলী সরকার জিংজরায়া জক জগৌরাঙ্গী ৫৬৮৭

১৩২ জমাঃ  যরত আলী আকন্দ মৃত রমোন আলল্  আকন্দ জিল দ জিলদ ৫৬৯০

১৩৩ জমাঃ োমছুল  ক আকন্দ জমা াম্মদ আলী আকন্দ জমঘবেমুল জিলদ ৫৬৯১

১৩৪ জমাঃ আঃ কাজদর তালুকদার মৃত আফতার উবিন তাং খরাির ঘাটাইল ৫৬৯২

১৩৫ আেগর আলী মৃত মবফে ইিন িাজদপারেী কদমতবল ৫৬৯৪

১৩৬ মৃত আঃ মবেদ মৃত আবেম সরকার িাজদপারেী কদমতবল ৫৬৯৫

১৩৭ বমৃত আসাদুজ্জামান মৃত মব র উবিন BOIL TOIL BELDAH ৫৬৯৬

১৩৮ জমাঃ ইবিে আলী খান মৃত ইব্রা ীম আলী খান KALIA GRAM KALIA GRAM ৫৬৯৭

১৩৯

জমাঃ আঃ আলীম মৃত আতাি আলী

POROLI 

MAIJBARI BAGONDALI ৫৭০৫

১৪০ জমাঃ নাবেরুল ইসলাম বসবিকী আবেজুর র মান বসবিকী KALIAGRAM Kaliagram ৫৭০৭

১৪১ জমাঃ েবফকুল ইসলাম জমাঃ আঃ কদ্দুছ িীরচারী োব দগঞ্জ ৫৭০৯

১৪২ জমাঃ আিার জ াজসন মৃত নইম উবিন দত্তগ্রাম জিলদ ৫৭১০

১৪৩ মৃত রবকবুল জ াজসন মৃত ফেলুর র মান চিলফতল জিলদ ৫৭১১

১৪৪ জমাঃ আফজরাে জ াজসন আঃ রাজ্জাক জচৌধুরী  াবমদপুর কাবল াতী ৫৭২৩

১৪৫ জমাঃ আব্দুল  াই বমঞা ইউনুছ আলী আ াম্মদ NOJUNBAG JAHIDGONJ ৫৭২৫

১৪৬ ম ব্বত জ াজসন খান আবনছুর র মান খান িাগুন্তা রাোফফর‘ ৫৭২৭

১৪৭ জমাঃ আব্দুস সাত্তার গফুর মুিী চকডলা রাোফফর ৫৭২৯

১৪৮ কােী বফজরাো ইসলাম বিউটি জোয়াদ আলী সরকার ব্রাহ্মর্োসন োব দগঞ্জ ৫৭৩৩

১৪৯ োমছুল  ক মৃত ওয়াজেদ আলী গাবন্ধ  লাপাড়া ৫৭৩৯

১৫০ মৃত োমছুল  ক মৃত এয়াকুি আলী তালতলা জদওপাড়া ৫৭৪৭

১৫১ জমাঃ নেরুল ইসলাম বমঞা নওয়াি আলী বমঞা সরাসাক জদওপাড়া ৫৭৪৯

১৫২ আো ার আলী মন্ডল িাির আলী মন্ডল গানোনা  লাপাড়া ৫৭৫১

১৫৩ জমাঃ আরফান আলী জমান্তাে আলী ভািন দত্ত ভািন দত্ত ৫৭৫২

১৫৪ জমাঃ আবু িকর বছবিক জমাঃ  াজছন আলী সরকার জদওপাড়া জদওপাড়া ৫৭৫৩

১৫৫ জমাঃ খবললুর র মান জমাঃ আঃ জুব্বার জদওপাড়া জদওপাড়া ৫৭৫৪

১৫৬

জমাঃ মবতয়ার র মান মৃত ইন্তাে আলী JUGIA TENGOR AKIN NOGOR ৫৭৫৮

১৫৭ জমাঃ  ায়দর আলী মৃত  যরত আলী GANJANA DHALAPARA ৫৭৫৯

১৫৮ জমাঃ  াবিবুর র মান  াবমদুর র মান তালুকদার জদওপাড়া জদওপাড়া ৫৭৬০

১৫৯ জমাঃ োমছুল  ক জমাঃ রওেন জতয়ুরী মাই ারচালা ৫৭৬৩

১৬০ জমা াম্মদ আলী েবমর উবিন িাজদ আমোনী এবকন নগর ৫৭৬৬

১৬১ কারী ইন্তাে মৃত ইউসুি আলী জোলাকী পাড়া জদওপাড়া ৫৭৬৮

১৬২ জমাঃ জমাোরফ জ াজসন মৃত ওয়াজেদ আলী গাবন্দ  লাপাড়া ৫৭৬৯

১৬৩ চসয়দ আম্বার জ াজসন মন্টু চসয়দ আ জমদ জ াজসন কুোবরয়া কুোবরয়া ৫৭৮০

১৬৪ জমাঃ আঃ গফুর খান মােম আলী খান জিায়ালী  াটিাড়ী ছনজখালা ৫৭৮১

১৬৫ আেরাফ আলী জমািাবফজুর র মান চকবদয়া িাড়ী কুবড়পাড়া ৫৭৮৪

১৬৬ এন জক  াজসন খঃ জ াজসন খাগরা আটা ছনজখালা ৫৭৮৫

১৬৭ বমেণা আব্দুস সালাম ঘটু বমেণা কামারচালা ছনজখালা ৫৭৯৪

১৬৮ নাােমুল  ক তালূকদার মৃত  াবফে উবিন তালূকদার লাব রীিাড়ী খুবপিাড়ী ৫৭৯৯

১৬৯ মৃত আবুল জ াজসন মৃত  াজতম আলী চকপাড়া কুবড়পাড়া ৫৮০০

১৭০ চতয়বুর র মান মৃত জমািারক আলী কুোবরয়া কুবড়পাড়া ৫৮০৮

১৭১ জমাঃ মবতউর র মান মৃত জমািারক আলী কুোবরয়া কুবড়পাড়া ৫৮০৯

১৭২

মবফে উবিন বরয়াে উবিন

COLLEGE 

ROAD GHATAIL ৫৮১৭

১৭৩ বমেণা রুহুল আবমন আঃ িাবছদ জপচারআটা জপচার আটা ৫৮১৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৭৪ জমাঃ  াবিির র মান মৃত জ াজসন আলী আকন্দ লবিন্দর লবিন্দর ৫৮২১

১৭৫ জমাঃ আজিদ আলী মৃত কাজেম আলী জিইলা জলা ানী সাগরবদঘী ৫৮২২

১৭৬ জমাঃ জোয়াজ র আলী ছুজমদ আলী িাসািাইদ জপচারআটা ৫৮২৪

১৭৭ ম র আলী মবফে উবিন কােলা জপচার আটা ৫৮২৫

১৭৮ আব্দুল কাজদর মজয়ে উবিন খােনাগড়া লবিন্দর ৫৮২৭

১৭৯ জমাঃ োমছুল  ক নয়ন উবিন কটিয়ামারী লবিন্দর ৫৮৩০

১৮০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত বনয়ামত আলী মুরাইদ মুরাইদ ৫৮৩৫

১৮১ ফেলু বময়া ফজয়ে উবিন আকজন্দর িাইদ সাগরবদঘী ৫৮৩৬

১৮২ জমাঃ আলতাি আলী েংজের আলী জোলাকুড়া জলা াবন সাগর বদঘী ৫৮৪৫

১৮৩  যরত আলী মৃত েমজেদ আলী জোলাকুড়া জলা ানী সাগরবদঘী ৫৮৪৬

১৮৪  যরত আলী মৃত আফতাি জ াজসন GANGAIR DHALAPARA ৫৮৪৮

১৮৫ জমাঃ নুরুল ইসলাম (নান্নু) রাো মা মুদ িড়জম ার  লাপাড়া ৫৮৫১

১৮৬ আন্তাে আলী ইনছান আলী ভরকরাফফর  লাপাড়া ৫৮৫২

১৮৭ মীর আল আবমন (োমাল) মীর আব্দুল  ক িড়জম ার  লাপাড়া ৫৮৫৩

১৮৮

জ লাল উবিন কালু জসক

SOHORGOPINP

UR

SOHORGOPINP

UR ৫৮৫৪

১৮৯ জমাঃ জমাোফর আলী অবছম উবিন ফুলমালীর চালা জোড়বদঘী ৫৮৫৬

১৯০ চান মা মুদ েমজছর আলী জকানািাড়ী  লাপাড়া ৫৮৫৭

১৯১ জমাঃ োমসুল আলম খান জমান্তাে আলী খান গাংগাইর  লাপাড়া ৫৮৬০

১৯২ জমাঃ আঃ সালাম বসকদার জসকান্দার আলী বসকদার ভরকরাফকর  লাপাড়া ৫৮৬১

১৯৩ মৃত ফালু জেখ মৃত ন র জেখ পানোনা চচথট্ট ৬১২৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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