
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ পলাশ

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ আবুল কাজশম (যুদ্ধাহত) মৃত তবমে উবিন বিলপাড়া (কান্দাপাড়া)  ান্তানপাড়া ২৪২৬

২ আবুল খাজের মৃত বনেত আলী হা ানহাটা ডািংগািাোর ২৪৪০

৩ আবুল খাজের মৃত নাবির উবিন তালতলা ডািংগািাোর ২৪৯৯

৪ বনমর আলী মৃত স েদ আলী বখলপাড়া  ান্তানপাড়া ২৫০০

৫ জখারজশদ বমে বমৃত  ামসুল উবিন সুলতানপুর চরব ন্দুর ২৫৫১

৬ ব রাে উবিন ভুঞা মৃত আক্কাি আলী ভুঞা মাবলতা চরব ন্দুর ২৫৫২

৭ নুরুল ই লাম মৃত েনি আলী সুবেন জদওড়া পারুটিো ২৫৫৫

৮ জমাঃ িবশর উবিন জমাোজেল হক গকুলনগর চরব ন্দুর ২৫৭৪

৯ জমাঃ আফেল জহাজ ন জচৌধুরী  জুজদর রহমান সুলতানপুর চরব ন্দুর ২৫৭৬

১০ ব রাে বমঞা ইোবিন বমো হা ানহাটা হা ানহাটা ২৫৮৫

১১ মৃত জমাঃ জরাকজ দ আলী মৃত জমাঃ আব্দুল আলী তালতলা ডািংগািাোর ২৫৮৬

১২  ালহউিীন ভু ুঁইো আলীমউিীন ভঁইো ডািংগা ডািংগা িাোর ২৫৯৪

১৩ জমাঃ সুরুে আলী বমো  াজহি আলী প্রধান হা ানহাটা ডািংগা িাোর ২৬০০

১৪ রুহুল আবমন (ওরজফ আবুল খাজের) আব্দুর রউফ  ান্তানপাড়া  ান্তানপাড়া ২৬০৭

১৫ আফতািবিন মৃত জ রােবিন বভবরন্দা  ান্তান পাড়া ২৬১০

১৬ বগো  উবিন আঃ হাবমদ ভূঞা  ান্তানপাড়া ডািংগািাোর ২৬১১

১৭ মীর ব রাজুল ই লাম মীর আঃ িামাদ হা ানহাটা  ান্তানপাড়া ২৬১২

১৮ মৃত এ  বি মবহউবিন (বমলনদা) মৃত ডাঃ আবলমবিন ভূঞা ডািংগা ডািংগা িাোর ২৬১৩

১৯ জমাঃ হাবিবুল্লাহ জমাঃ ইবিি আলী হা ানহাটা ডািংগা িাোর ২৬১৪

২০ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত রবমে উবিন চামড়াি জঘাড়াশাল ২৬৩৯

২১ জমাঃ আফতাি উবিন মৃত আঃ জিািাহান পাচুো পাচুো ২৬৪৩

২২ িেলুল হক ভূঞা মৃত োলাল উবিন উত্তর জদওড়া চরব ন্দুর ২৬৪৪

২৩ এজক এম শাহাদাত জহাজ ন খান মৃত আবুল হাজশম খান চরনগরদী গজেশপুর ২৬৫৫

২৪ আজনাোর জহাজ ন মৃত মঞ্জুর রহমান সুলতানপুর চরব ন্দুর ২৬৬২

২৫ শ্রী নকুল চন্দ্র দা মৃত অবনল চন্দ্র দা চর জঘাড়াশাল জঘাড়াশাল ২৬৭১

২৬ উবকলবিন মবফেবিন বভবরন্দা  ান্তান পাড়া ২৬৭৬

২৭ ইকিাল জহাজ ন ফেলুর মু জল উবিন সুলতানপুর চরব ন্দুর ২৬৮৪

২৮ িাতআর বমো হাবিি বমো সুলতানপুর চরব ন্দুর ২৬৯৪

২৯ শাহোহান আঃ লবতফ চরব ন্দুর চরব ন্দুর ২৬৯৬

৩০ রইছুল হক কােী  ামসুল হক কােী দবিণ জদওড়া পারুবলো ২৬৯৭

৩১ আবেম উবিন মৃত ব রাজুল ই লাম িাবলো চরব ন্দুর ২৭০৪

৩২ জমাহােদ আজনাোর জহাজ ন  রকার হাবফে উবিন  রকার ফুলিাবড়ো চরব ন্দুর ২৭০৮

৩৩ আেগর আলী আঃ ওহাি কাঠাবলোপাড়া  ারকারখানা ২৭০৯

৩৪ জমাঃ ইব্রাহীম জমাঃ আজিদ আলী করজতততল জঘাড়াশাল ২৭১০

৩৫ মৃত জমাঃ নুরুজ্জামান (িাদশা বমো) মৃত জমাঃ মকবুল জহাজ ন করজতততল জঘাড়াশাল ২৭১১

৩৬ মৃত আব্দুল মবেদ মৃত লালমামুদ মুন্সী ফুলবদরজটক জঘাড়াশাল ২৭১২

৩৭ নান্নু বমো আব্দুল লবতফ পলাশ পলাশ ২৭১৯

৩৮ ভানু প্রতাপ িবণক মৃত িীজত্তন্দ্র চন্দ্র িবণক ঘাগড়া জঘাড়াশাল ২৭২০

৩৯ মৃত কােী আবু এমরান মৃত জমাঃ আব্দু   ামাদ জঘাড়াশাল জঘাড়াশাল ২৭২১

৪০ আিদুল হাবকম মৃত আঃ মবেদ দবিণ চর জঘাড়াশাল ২৭২৪

৪১ আঃ আউোল  িাদ আলী ইিাখালী খা হাওলা ২৭৩৩

৪২ জমাঃ আবুল জহাজ ন জহলাল উবিন গোবরো খা হাওলা ২৭৩৪

৪৩ নুরুল হক মৃত একুি আলী গোবরো খা হাওলা ২৭৩৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৪৪ আঃ জমাজমন বমো মৃত  োবমো জ কান্দারদী খা হাওলা ২৭৩৬

৪৫ বমল্লাত জহাজ ন (বগো  উবিন) বেন্নত আলী পবিত ইিাখালী খা হাওলা ২৭৩৭

৪৬ বমোর উবিন মহর আলী রামপুর খা হাওলা ২৭৩৮

৪৭ জমািারক আলী রহম আলী মুন্সী গাবলমপুর ডািংগা িাোর ২৭৪২

৪৮ জমাঃ নুরুল হক িাবমর উবিন হা ানহাটা ডািংগা িাোর ২৭৪৩

৪৯ নিী হুজ ন সুলতান উবিন বভবরন্দা  ান্তান পাড়া ২৭৪৪

৫০ শহীদুল্লা রবহমবিন ই লামপাড়া ডািংগা িাোর ২৭৪৫

৫১ জমাঃ নাব র উবিন আশরাফ উবিন আহােদ কাবেরচর ডািংগা িাোর ২৭৪৬

৫২ জমাঃ আফতাি উবিন জমাঃ িাবির উবিন কাবেরচর ডািংগা িাোর ২৭৪৭

৫৩ ব রাে উবিন জতারাি আলী ডািংগা ডািংগা িাোর ২৭৪৮

৫৪ নাবেম উবিন মৃত মাফাে উবিন বখলপাড়া  ান্তান পাড়া ২৭৪৯

৫৫ বমোনুর রহমান মৃত মহব ন আলী গাবলমপুর ডািংগা িাোর ২৭৫০

৫৬ জমাঃ ইমান উবিন বনেত আলী প্রধান বখলপাড়া  ান্তান পাড়া ২৭৬২

৫৭  ামসুল আিার মীর মৃত িামাদ মীর হা ানহাটা ডািংগািাোর ২৭৬৩

৫৮ জমাঃ আফ ার উবিন মৃত হাবিে উবিন মাজিরচর গজেশপুর ২৭৭১

৫৯ মৃত তারা বমো মৃত তবরজমাল্লাহ িারার চর গজেশপুর ২৭৭৫

৬০ মৃত মধন বমো (আন ার) মৃত কুশাই বমো মাজিরচর বেনারদী ২৭৭৬

৬১ জমাঃ জমািারক আলী মৃত আহােদ আলী জঘাড়াশাল জঘাড়াশাল ২৯৪৯

৬২ আিদুর হাবমদ আহোদ আলী ঘাড়গা জঘাড়াশাল ২৯৫০

৬৩ গকুল চন্দ্র জদিনাথ যতীন্দ্র চন্দ্র জদিনাথ পাইক া জঘাড়াশাল ২৯৫১

৬৪ মৃত জমাঃ রুহুল আবমন মৃত আব্দুল মাজলক মুন্সী চরব ন্দুর চরব ন্দুর ২৯৫২

৬৫ ডাঃ জমাঃ জমাশারফ জহাজ ন মৃত জমাঃ দাবনি বমো চরব ন্দুর পলাশ ২৯৫৩

৬৬ জমাঃ আরজু বমো হাবনফ ভুঞা ফুলিাবড়ো পারুবলো ২৯৫৪

৬৭ েেনাল আজিদীন জমা: আলী েেনগর ডািংগা িাোর ২৯৫৫

৬৮ আবুল জহাজ ন  রকার এনাজেত কবরম ই লামপাড়া ডািংগা িাোর ২৯৫৬

৬৯ জমাঃ নাবিরবিন  রৎ আলী বখলপাড়া  ান্তান পাড়া ২৯৫৭

৭০ জমাঃ আরজু বমো োজহদ আলী প্রধান চরনগরদী গজেশপুর ২৯৫৮

৭১ স েদ জমাখজলছুর রহমান স েদ জমেিাহ উিীন চরনগরদী গজেশপুর ২৯৫৯

৭২ মরহুম মবতউর রহমান জমাল্লা মৃত জিনবের রহমান জমাল্লা পারুবলো পারুবলো ২৯৬০

৭৩ ধরনী কান্ত জদ ঈশ্বর জদ িেধরবো বেনারদী ২৯৬১

৭৪ মৃত রমোন আলী মৃত েবহর উবিন রামপুর খা হাওলা ২৯৬২

৭৫ আঃ রাজ্জাক দাবনি বমো রামপুর স েজদর জখালা ২৯৬৩

৭৬ আিদুল জমাতাবলি মবফে উবিন রামপুর স েজদরজখালা ২৯৬৪

৭৭ িাহাউবিন গােী রবমে উবিন গােী রামপুর স েজদর জখালা ২৯৬৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই
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