
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ বিিপুর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ হারুন অর রবিদ ফের আলী আসুবতয়া মেবলিপুর ১৩৬৬

২ জমাঃ লাল বময়া নাবের মৃত আবু তাজহর নাবের GORBARI GORBARI ১৫২৫

৩ জমাছজলহ উবিন আঃ কাবদর িাহপুর পাটুয়ারপাড় কারারচর ১৫৩২

৪ জমাঃ নূরুল হাবলম খান জমাঃ িব র উবিন খান DHANUA DHANUA ১৫৩৭

৫ জমাঃ জমাছজলহ উবিন আবমর উবিন জমাল্লা TELEKANDA DHANOA ১৫৪১

৬

জমাঃ আবমর জহাজ ন জমাঃ েনাি আলী খখনকুট KONDARPARA ১৫৬১

৭

জমাঃ আবমন উবিন খান (বহরন) মৃত জমাঃ আফাে উবিন খান

UTTAR 

SADHARCHAR SADHARCHAR ১৫৭৩

৮ মৃত জমাঃ ব রাে উবিন মৃত আবু তাজহর মুবি  াতপাইকা দুলালপুর ১৫৮৬

৯

জমাঃ ইউনু  আলী মীর মৃত আঃ িাজরক মীর

DATTERGOAN 

VITIPARA DOTTERGAON ১৬৩০

১০ জমাঃ আঃ কুদ্দুছ মৃত জমাঃ জমােফ্ফর আলী জতবলকান্দা মাবছমপুর ১৬৩২

১১ আবু ছাজলক বরকািদার জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন বরকািদার ধানুয়া ধানুয়া ১৬৩৩

১২ জমাঃ জ ানা বময়া জমাঃ নাবেম উবিন প্রধান BAJNABO PORANDIYA ১৬৩৫

১৩ জমাঃ নাবেম উবিন প্রধান সুজিদ আলী প্রধান খবড়য়া খবড়য়া ১৬৩৯

১৪ মৃত আঃ রবহম প্রধান মৃত আজয়ি আলী প্রধান DHANOA DHANOA ১৬৪১

১৫ মৃদ জমাঃ িাহোহান মৃধা মৃত মবনর উবিন মৃধা পূজিরগাও বিিপুর ১৬৪৮

১৬ জমাঃ বমেবুর রহমান মৃত িব্দর আলী ভাটগাঁও চক্রধা ১৬৫৩

১৭ জমাঃ বমেবুর রহমান মৃত োমাল উবিন বিিপুর বিিপুর ১৬৫৪

১৮ জমাঃ  ালাউবিন খান ছালমাছ খান SHIBPUR SHIBPUR ১৬৫৬

১৯ জমাঃ আবুল িা ার িব র উবিন আবুল কাজিম SHIBPUR SHIBPUR ১৬৫৭

২০ আিদুল কবরম ভূইয়া ছাজিদ আলী ভুঞা SHIBPUR SHIBPUR ১৬৫৮

২১ হারুন অর রবিদ মৃধা আঃ আবেে মৃধা মেবলিপুর মেবলিপুর ১৬৬৩

২২ এ জক এম নাবেম উবিন মৃত আিরাফ উবিন আহজেদ DULALPUR DULALPUR ১৬৬৮

২৩ আঃ কাজদর খান (আঃ কাজদর বময়া) মৃত আঃ গফুর খান DULALPUR DULALPUR ১৬৬৯

২৪ আঃ িাজতন ফবকর মৃত জমাঃ বনোম উবিন ফবকর DULALPUR DULALPUR ১৬৭০

২৫ এফ এম নূরুল হক এফ এম আবুল জহাজ ন DULALPUR DULALPUR ১৬৭১

২৬ জমাঃ বরয়াে উবিন ফবকর জনায়াি আলী ফবকর DULALPUR DULALPUR ১৬৭২

২৭ জমাঃ খাজলকুজ্জামান ভূঞা জমাঃ খবললুর রহমান ভূঞা VITICHINADI DULALPUR ১৬৭৫

২৮ মৃত এ এম জমাখজলছুর রহমান মৃত জমাঃ ইবি  আলী VITICHINADI DULALPUR ১৬৭৬

২৯ আব্দুল আউয়াল জমাঃ ইবি  আলী SATPAIKA GORBARI ১৬৮৬

৩০ এ জক এম ফেলুর রহমান নাবের আলহাে  াহািউবিন নাবের LAKHPUR LAKHPUR ১৬৯৮

৩১ জমাঃ হযরত আলী হােী জমাঃ ইউসুফ  আলী হােী কারারচর পুটিয়া ১৭৩২

৩২

আ াদুল হক ভূঞা জমাঃ আব্দুল আউয়াল ভূঞা

UTTAR 

SADARCHAR SADHARCHAR ১৭৪৭

৩৩ মৃত জমাঃ িাবফ উবিন মৃত  িদর আলী উত্তর  াধারচর  াধারচর ১৭৪৯

৩৪

জমাঃ আশ্রাফুল ই লাম মৃত আরজেদ ভুইয়া

UTTAR 

SADHARCHAR SADHARCHAR ১৭৫৪

৩৫ জমাঃ মবফে উবিন ভূইঁয়া ওয়াে উবিন BAHERDIYA BAGHABO ১৭৫৫

৩৬ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ বমোনুর রহমান ভুইয়া HAMORDIYA BOROKANDA ১৭৫৮

৩৭ জমাঃ আবুল কাজ ম বময়া মৃত জমাঃ জদওয়ান আলী আক্রািাল িাঘাি ১৭৬৫

৩৮ জমাঃ ফজত আলী জমাঃ হাব ম বময়া খখনকুট কুন্দারপাড়া ১৭৬৮

৩৯ জমাঃ আব্দুল কাবদর রবমে উবিন BAHERDIYA BAGHABO ১৭৭৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪০ জমাঃ জদজলায়ার জহাজ ন ব রাে উবিন আক্রািাল BAGHABO ১৭৭৪

৪১ জমাঃ আতাউর রহমান তাইে উবিন বিরােনগর জনৌকাঘাটা ১৭৮০

৪২ আঃ হাই আঃ হাব ম বিরােনগর জনৌকাঘাটা ১৭৮২

৪৩ এম এ মান্নান জমাঃ  াবফ উবিন BRAMONDI BOROKANDA ১৭৮৩

৪৪

জিখ রবমে উবিন আহজমদ জিখ সুজিদ আলী প্রধান BIRAJNAGAR NOWKAGHATA ১৭৮৪

৪৫ জমাহােদ হাবরছুল হক আঃ রবহম বিরােনগর জনৌকাঘাটা ১৭৮৫

৪৬ জমাঃ আবু  াঈদ আহমদ আলী SOJATPUR JOYNAGAR ১৭৯৯

৪৭ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত রহম আলী DARIPURA JOYNAGAR ১৮০৮

৪৮ জমাঃ আঃ মবেদ ভূঞা জমাঃ জগালাম আলী ভুঞা KAMRAB KAMRAB ১৮১৮

৪৯ জমাঃ আবুল ফাজয়ে জমাঃ রবহম িক্স DHANOA DHANOA ১৮২৮

৫০ খ য়দ জমাঃ  বফকুল ই লাম খ য়দ জমাঃ েনাি আলী জছাটািব্দ জছাটািব্দ ১৮৫৭

৫১ জমাঃ আ াদুজ্জামান মবহউবিন পবিত জছাটািন্দ জছাটািন্দ ১৮৬০

৫২ বিল্লাল জহাজ ন দাবন  খন্দকার জনৌকাঘাটা জযাির ১৮৬১

৫৩ জমাঃ আরমান বময়া  বফে উবিন বময়া জদিাজলরজটক জযাির ১৮৬৫

৫৪

জমাঃ জমািার জহাজ ন জমাল্লা মৃত হােী গফুর জমাল্লা

JOSHOR 

UTTARPARA

JOSHOR 

BAZAR ১৮৭৭

৫৫ আব্দুল হাই গােী ছাজিদ আলী AJKITOLA JOYNAGAR ১৮৮১

৫৬ অবহদুজ্জামান জমাল্লা তছাজিক জহাজ ন জযাির জযাির িাোর ১৮৮৩

৫৭ জমাঃ জখারজিদ আলম আিদুল কাবদর আটারবদয়া খচতন্যা ১৮৮৪

৫৮ জমাছজলহ উবিন ভূঞা আঃ মবেদ ভূঞা খচতন্যা জযাির ১৮৮৬

৫৯ জমাঃ মাবনক বময়া জমাঃ ফাইে উবিন সৃবিগড় খচতন্যা ১৮৮৮

৬০ সুব্রত িবনক মৃত ডাঃ দাজমার চন্দ্র িবনক JOSHOR JOSHOR ১৮৮৯

৬১ আবু বছবিক মৃধা জমাঃ মমতাে উবিন JOSHOR JOSHOR ১৮৯৫

৬২ জমাঃ োলাল উবিন ভূঞা জমাঃ জমাছজলহ উবিন ভূঞা খচতন্যা খচতন্যা ১৮৯৮

৬৩ জমাঃ আতাউর রহমান মৃত হােী িাহাবুবিন নাবের লাখপুর লাখপুর ১৯০০

৬৪ জমাঃ নাব র উবিন জমাল্লা আঃ হাবমদ জমাল্লা DULALPUR DULALPUR ১৯০২

৬৫ মবহউবিন আহমদ মৃত জমাঃ আঃ খাজলক ALINAGAR PARATOLA ১৯০৫

৬৬

মৃত জমাঃ ইউসুফ আলী ভূঞা মৃত আবু তাজহর ভূঞা DARGARBOND DULALPUR ১৯০৬

৬৭

জমাঃ মমতাে উবিন ভুইয়া আিদুল মবেদ ভূইয়া DARGARBOND DULALPUR ১৯০৮

৬৮ বড এম মবেবুর রহমান বগয়া  উবিন আহজমদ DULALPUR DULALPUR ১৯১০

৬৯ আবুল কালাম আোদ  াহাদ আলী  মুিী SHIMULIA KALINAGAR ১৯১৪

৭০ জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাল্লা আব্দুল গবন জমাল্লা DULALPUR DULALPUR ১৯১৫

৭১ জমাঃ আজনায়ার জহাজ ন ভূঞা হাবিবুর রহমান ভূঞা DULALPUR DULALPUR ১৯১৬

৭২

সুোত আলী ভূঞা মৃত কাবত্তক চাঁদ ভূঞা

UTTAR 

SADHARCHAR SADHACHAR ১৯১৯

৭৩

জমাঃ কাজ ম আলী জছাজমদ আলী SAYDERKHOLA

SAYDERKHOL

A ১৯২০

৭৪

জমাঃ িহীদুল্লাহ ভূঞা মৃত ফেলুল হক ভূঞা

KHOUSHAKHA

LI NOYADIA ১৯২৪

৭৫ ব্রেন্দ্র চন্দ্র িম মন মৃত জমাহনী চন্দ্র িম মন জনায়াবদয়া জনায়াবদয়া ১৯২৬

৭৬ এম এ মান্নান মৃত জমাঃ হাবিবুর রহমান GORARGOAN SASHPUR ১৯২৭

৭৭

জমাঃ আঃ জহাজ ন  রকার মৃত আঃ হাব ম

KHOUSHAKHA

LI NOYADIA ১৯২৯

৭৮ জমাঃ  ামসুবিন মৃত জমাঃ আহাদউল্লা িিংবিরবদয়া পুটিয়া ১৯৩০

৭৯ হবরহর চন্দ্র িম মণ মৃত প্র ন্ন চন্দ্র িম মণ জনায়াবদয়া জনায়াবদয়া ১৯৩১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৮০ জমাঃ জদজলায়ার জহাজ ন ভূঞা মৃত  ামসুবিন ভূঞা SHIBPUR SHIBPUR ১৯৩২

৮১ জমাঃ এনামুল হক কাজিম উিীন আহজমদ JOYMONGOL BAGHABO ১৯৩৩

৮২ জমাঃ আবেম উবিন জকরামত আলী বিরােনগর জনৌকাঘাটা ১৯৩৪

৮৩ জমাহােদ আলী  রকার  াজহি আলী  রকার BAGHABO BAGHABO ১৯৩৬

৮৪ এ জক ফেলুল হক জমাঃ তবমে উবিন AKRASHAL BAGHABO ১৯৪০

৮৫ জমাঃ ফেলুর রহমান আঃ ছালাম বিরােনগর জনৌকাঘাটা ১৯৪২

৮৬ মৃত জমাঃ মবফে উবিন মৃধা মৃত জমা জলহ উবিন মৃধা পূজির গাও বিিপুর ১৯৫০

৮৭ মৃত আঃ রি খান মৃত জমাঘল খান CHAKRODHA SHIBPUR ১৯৫১

৮৮ মৃত জমাঃ নুরুল হক মৃত আপ্তার উবিন বিিপুর চাজন্দর জটক ১৯৫২

৮৯ মৃত রবমে উবিন মৃত হাজ ন আলী বিিপুর বিিপুর ১৯৫৩

৯০

জতাফাজ্জল জহাজ ন আজনায়ার আলী KOTOBERTEK SHIBPUR ১৯৫৪

৯১ জমাঃ আবুল হাবরছ বেন্নত আলী প্রধান ARALI SHIBPUR ১৯৫৬

৯২ মনছুর আহজমদ খান জমািার আহাজমদ খান বিিপুর বিিপুর ১৯৫৭

৯৩ জমাঃ মবনরুজ্জামান ওরজফ নইম উবিন আঃ মবেদ ভুইয়া ASRAFPUR SHIBPUR ১৯৫৯

৯৪ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত বগয়া  উবিন বিলিরন বিিপুর ১৯৬১

৯৫ রওিন আলী মৃত িাহার উবিন চাজন্দরজটক  াতপাড়া ১৯৬২

৯৬ আিদুল গফুর আফছার উবিন SHIBPUR SHIBPUR ১৯৬৪

৯৭ আবুল হাবর  বরকািদার আিদুল কবরম ধানুয়া ধানুয়া ১৯৬৫

৯৮ মৃত আঃ মাজলক বরকািদার জতাফাজ্জল জহাজ ন বরকািদার DHANUYA DHANUYA ১৯৬৬

৯৯

জমাঃ খায়রুল আলম খান মৃত িবির উবিন খান DATTERGOAN DATTERGOAN ১৯৬৮

১০০ আব্দুল আউয়াল মৃত আঃ মাজলক মুিী SAYDERGOAN SHIBPUR ১৯৭০

১০১

হুমায়ন কিীর খান মৃত আতাউর রহমান খান

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ১৯৭২

১০২

এিাদউল্লাহ মৃত জমাঃ আ কর আলী

DATTERGOAN 

PACHIMPARA DATTERGOAN ১৯৭৩

১০৩

জমাঃ জখারজিদ আলম খান জমাঃ হাবরছ উবিন খান

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ১৯৭৪

১০৪  াখাওয়াৎ জহাজ ন জমৌলভী আব্দুল মবেদ CHOWGHORIA MOJLISHPUR ১৯৭৫

১০৫ বপ বপ হান্নান ভূঞা মৃত জমৌঃ মছািার আলী ভূঞা দজত্তরগাও মাবছমপুর ১৯৭৬

১০৬ এ  এম িরীফ জহাজ ন জমাঃ জমাছজলহ উবিন ধানুয়া ধানুয়া ১৯৭৭

১০৭

আব্দুল জহবকম ভূঞা মৃতঃ আঃ গফুর ভূঞা

D0TTERGAON 

MODDOPARA DOTTERGAON ১৯৭৮

১০৮

আলাউবিন দবেম মৃত মাজহন আলী দবেম DOTTERGAON DATTERGOAN ১৯৮১

১০৯ জমাঃ মােহুরল হক মৃত আঃ মবেদ মাস্টার খবড়য়া মাবছমপুর ১৯৮২

১১০

নূরুল ই লাম ভূঞা মৃত েজিদ আলী ভূঞা

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ১৯৮৩

১১১ জমাঃ নুরুল আবমন জমাল্লা আঃ মান্নান জমাল্লা কামারগাঁও পুটিয়া িাড়ী ১৯৮৪

১১২ আবু নাজ র জমাঃ মামুদ জমাঃ আবেে প্রধান কামারগাঁও পুটিয়া িাড়ী ১৯৮৭

১১৩ জমাঃ সুরুে বময়া িাহাদুর আলী জযাির জযাির িাোর ১৯৯২

১১৪ জমাঃ আলমগীর বময়া েবহর উিীন আহমদ KHORIA KHORIA ২০০৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১১৫

আঃ আউয়াল ভূঞা আোফর আলী ভূঞা

UTTAR 

SADARCHAR SADHARCHAR ২০০৪

১১৬ আলতাফ জহাজ ন মৃত বগয়া  উবিন BAJNABO PURANDIYA ২০০৭

১১৭ আমোদ জহাজ ন মৃধা মৃত মবনর উবিন মৃধা বিিপুর বিিপুর ২০০৮

১১৮ জমাঃ নুরচান মৃধা মৃত কবফল উবিন মৃধা পূজির গাঁও বিিপুর ২০১০

১১৯ আঃ িাজরক মৃত েহর উবিন োগািংবলয়া জনায়াবদয়া ২০১৬

১২০

জমাঃ হাবরছুল হক মৃত বকছমত আলী MADHOBDI SADHARCHAR ২০২৩

১২১ আরফানুর রহমান(চান বময়া) মৃত জমাঃ ছবমর উবিন ভূঞা AKRASHAL BAGHABO ২০২৫

১২২ জমাঃ রবফকুল ই লাম জমাঃ হাজছন আলী BAHERDIYA BAGHABO ২০২৬

১২৩ জমাঃ নুরুল ই লাম খান আজনায়ার আলী খান CHOTABOND CHOTABOND ২০২৮

১২৪ হাব ম খাঁ জমাঃ আবেে খা সৃবিগড় খচতন্যা ২০৩৫

১২৫ মৃত িবির উবিন ভূ ূঁইয়া োলাল উবিন ভূ ূঁইয়া KAMRAB KAMRAB ২৯৬৭

১২৬ আবু বছবিক জমাঃ সুন্দর আলী JOYNAGAR JOYNAGAR ২৯৬৮

১২৭ আব্দুল জহবকম আশ্রাি আলী েয়নগর েয়নগর ২৯৬৯

১২৮ আতাউর রহমান িাবছর উবিন সৃবিগড় খচতন্যা ২৯৭০

১২৯ আঃ আউয়াল ভূঞা আলী জনওয়াে ভূঞা জযাির জযাির ২৯৭১

১৩০ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন জমাঃ কামরুজ্জামান জযাির জযাির িাোর ২৯৭২

১৩১ ফটিক  মৃত সুন্দর আলী জযাির জযাির িাোর ২৯৭৩

১৩২ জমাঃ রবমে উবিন মহর আলী CHOTABOND CHOTABOND ২৯৭৫

১৩৩ জমাঃ রবকি উবিন জমাল্লা জমাঃ নাব র উবিন জমাল্লা সৃবিগড় খচতন্যা ২৯৭৬

১৩৪ জমাঃ ওয়াজহদ উল্লাহ জমাঃ আেহার আলী প্রধান লালখারজটক জছাটািন্দ ২৯৭৭

১৩৫ আঃ রহমান আঃ কবরম সৃবিগড় খচতন্যা ২৯৭৮

১৩৬ আব্দুল হক ভূঞা  াইদ উবিন ভূঞা খচতন্যা খচতন্যা ২৯৭৯

১৩৭ আয়ুবুর রহমান ভূঞা কাবিল ভূঞা জযাির জযাির িাোর ২৯৮০

১৩৮ জমাঃ নুরুল ই লাম রুপচাঁন SHIMULIA KALINAGAR ২৯৮১

১৩৯ জমাঃ মজনায়ার কবরম খান মৃত আঃ কবরম খান GORBARI GORBARI ২৯৮২

১৪০

জমাঃ আজনায়ার জহাজ ন ভুঞা জমাঃ ছুরুত আলী ভূঞা CHANDIBORDI GORBARI ২৯৮৩

১৪১ জমাঃ ছানাউল্লাহ বময়া মৃত জমাঃ মনর উবিন DULALPUR DULALPUR ২৯৮৪

১৪২ জমাঃ ব রাে উবিন রুছমত আলী DULALPUR DULALPUR ২৯৮৫

১৪৩ জমাহােদ িবরফ জমাঃ মবফে উবিন  রকার MANIKDI GORBARI ২৯৮৬

১৪৪ জমাঃ মবফে উবিন বিকদার রবহম উবিন বিকদার DULALPUR DULALPUR ২৯৮৭

১৪৫ ব রাে উবিন কালা চানঁ GORBARI GORBARI ২৯৮৮

১৪৬ আহাদ আলী আরি আলী বময়ারগাঁও  াধারচর ২৯৮৯

১৪৭ জমাঃ আফোল উবিন ভুঞা নাবেম উবিন লাখপুর দুলালপুর ২৯৯০

১৪৮ কামরুজ্জামান জমাঃ তবফে উবিন LAKHPUR LAKHPUR ২৯৯১

১৪৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন নাবের বরয়াে উবিন নাবের LAKHPUR LAKHPUR ২৯৯২

১৫০ আঃ িাজতন জমাঃ জমাোফ্ফর আলী DULALPUR DULALPUR ২৯৯৩

১৫১ আিদুল িাজ ত জমাঃ বময়াচাঁন MANIKDI GORBARI ২৯৯৪

১৫২ আলহাজ্ব আিদুল মান্নান মৃধা জমাঃ আজয়ছ আলী মৃধা PARATOLA PARATOLA ২৯৯৫

১৫৩

জমাঃ মবনরুজ্জামান খান আিদুল হাবকম খান DARGARBOND DULALPUR ২৯৯৬

১৫৪ জমাঃ সুলতান বময়া মৃত হােী আঃ েব্বার NOYADIA NOYADIA ২৯৯৮

১৫৫ জমাঃ রওিন আলী ভুঞা মৃত োফর আলী ভুঞা িিংবিরবদয়া PUTIA ২৯৯৯

১৫৬ জতাফাজ্জল জহাজ ন মৃত আঃ িারী বরয়ােনগর জনৌকাঘাটা ৩০০০

১৫৭ জমাঃ ইব্রাহীম ভুঞা আঃ খাজলক ভুঞা পাঁচপাইকা BAGHABO ৩০০১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৫৮ জমাঃ ফেলুর রহমান ভুঞা মৃত জমাঃ আেগর আলী BAGHABO BAGHABO ৩০০২

১৫৯ আব্দুল হাবলম আঃ রহমান মুিী SAFORIA BAGHABO ৩০০৪

১৬০ জমাঃ হাবিবুর রহমান ভুঞা বমোনুর রহমান ভূঞা হামুরবদয়া BOROKANDA ৩০০৫

১৬১

েয়নাল আজিদীন আঃ লবতফ বময়া ITNA KONDARPARA ৩০০৬

১৬২ জমাঃ হাবদছুর রহমান তছর আলী বিরােনগর জনৌকাঘাটা ৩০০৭

১৬৩ িবফ উবিন আবলম উবিন মুিী বিরােনগর জনৌকাঘাটা ৩০০৮

১৬৪ জমাঃ মৃত মান্নান মৃধা মৃত হােী  াদত আলী মৃধা বিরােনগর জনৌকাঘাটা ৩০০৯

১৬৫ িহীদ মাবনক মৃত ছ্লামত আলী চান্দারজটক বিিপুর ৩০১১

১৬৬ মৃত জমাোজেল হক (মেনু) জমাঃ হাবকম উবিন ARALI SHIBPUR ৩০১৩

১৬৭ মৃত জমাঃ িাহাউবিন জমাল্লা মৃত েব্বার জমাল্লা SHIBPUR SHIBPUR ৩০১৪

১৬৮ মৃত জমাঃ ফজয়ে উবিন মৃত আঃ মাজলক গীেমাপাড়া বিিপুর ৩০১৫

১৬৯

জমাঃ আবু বছবিক ভূইয়া জমাঃ আজয়ছ আলী KOTOBERTEK SHIBPUR ৩০১৬

১৭০

জমাঃ ই মাইল জহাজ ন আন্ছর আলী KOTOBERTEK SHIBPUR ৩০১৭

১৭১ আব্দুল মান্নাফ জমাঃ েমত আলী ARALI SHIBPUR ৩০১৮

১৭২ জমাঃ জহাজ ন আলী জমাল্লা আঃ আউয়াল জমাল্লা বিলিরন বননগাও িাোর ৩০১৯

১৭৩ জমাঃ রবিদুজ্জামান রুনু েবহরুল হক িাবলয়া হানী ধানুয়া ৩০২০

১৭৪ আব্দুল খাজলক জমাঃ বময়ার উবিন NAGAR SHIBPUR ৩০২১

১৭৫ মৃত জমাঃ আলী আকির প্রঃ মৃত জমাঃ ওয়াজেদ আলী প্রঃ BANDARDIYA DHANOA ৩০২২

১৭৬ মৃত োমাল উবিন মৃত রহম আলী ধানুয়া ধানুয়া ৩০২৩

১৭৭ জমাঃ জমাোজেল হক মৃত আমোদ জহাজ ন KHORIA KHORIA ৩০২৪

১৭৮ জমাঃ হাবরছুল হক বরকািদার জমাঃ মবেবুর রহমান বরকািদার ধানুয়া SHIBPUR ৩০২৬

১৭৯ আিদুল ওয়াজহদ জমাঃ  াজহি আলী ধানুয়া ধানুয়া ৩০২৭

১৮০ জিখ জমাঃ সুরুে বময়া জিখ জমাঃ ইবি  আলী MASIMPUR MOJLISHPUR ৩০২৮

১৮১ এ, জক, এম লুৎফর রহমান আঃ রউফ বময়া DHANUYA DHANUYA ৩০২৯

১৮২

জমাঃ হাবিবুর রহমান ভূঞা বনোম উবিন ভূঞা

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ৩০৩০

১৮৩

জমাঃ িাহোহান আজনায়ার উবিন

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ৩০৩১

১৮৪ দুলাল চন্দ্র রায় যতীন্দ্র চন্দ্র রায় DHANOA DHANOA ৩০৩২

১৮৫

জমাঃ  ামসুল হক মৃত আঃ মবেদ প্রধান

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ৩০৩৪

১৮৬

রেি আলী ভূইয়া বকছমত আলী

DATTERGOAN 

MODDOPARA DATTERGOAN ৩০৩৬

১৮৭

জমাঃ জহমাজয়ত জহাজ ন খান ব রাে উিীন খান

DATTERGOAN 

VITIPARA DATTERGOAN ৩০৩৭

১৮৮

জমাঃ জমজহর আলী খান মৃত আব্বা  আলী খান

D0TTERGAON 

MODDHO PARA DATTERGOAN ৩০৩৮

১৮৯ জমাঃ িাহাি উবিন ভুঞা আঃ কুদ্দুছ ভুঞা দজত্তর গাঁও মদ্ধয পাড়া দজত্তর গাঁও ৩০৩৯

১৯০ জমাঃ  াজদকুর রহমান জমাঃ কাজিম আলী ধানুয়া ধানুয়া ৩০৪০

১৯১ জমাঃ ব রাজুল ই লাম মৃত রবফে উবিন দজত্তরগাও মাবছমপুর ৩০৪১

১৯২ জমাঃ সুরুে বময়া মৃত আোহার আলী পূি ম মুনজ জফরচর পুটিয়া িাড়ী ৩০৪২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১৯৩ জমাঃ সুলতান বময়া মৃত চান বময়া কামারগাঁও পুটিয়া িাড়ী ৩০৪৩

১৯৪

জমাঃ আজিদ আলী মৃত আঃ রাজ্জাক

VOROTERKAN

DI

KARARCHAR 

HIGH SCHOOL ৩০৪৪

১৯৫

এ, জক, এম জ াহরাি বময়া জগালাম মবহউবিন আহজমদ

১৩১/১ ফ্রী স্কুল, কাঠাল 

িাগান বনউ মাজকমট ৩০৪৫

১৯৬ জমাঃ হাবরছুল হক োফর আলী ১২১০/১ পূি ম মবনপুর বমরপুর ৩০৪৬

১৯৭ িহীদ আলা উবিন মৃত আফতাি উবিন BAGHABO BAGHABO ৩২০৮

১৯৮ জমাঃ আঃ িাজতন বময়া আঃ জমাতাবলি বময়া ব্রাক্ষ্মন্দী কুন্দারপাড়া ৩৪৩৩

১৯৯ খন্দকার জমাখজলছুর রহমান খন্দকার কবফল উবিন খ য়দনগর খ য়দনগর ৩৪৩৯

২০০ জমাঃ জমাোজেল হক ভু ূঁঞা জরৌিন আলী ভু ূঁঞা গকুলনগর চর ব দুর ৩৪৪৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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