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১ আিরম আেী মৃত হাচন আেী মবরচা আটগ্রাম ৩৩০৮

২ জমাঃ শুনু বময়া মৃত মুশাবহদ আেী িাঘাপাড়া শরীফগঞ্জ ৩৩১৯

৩ ফয়াে আেী মুবিল াদ্ধা ছইদ আেী িাবেগ্রাম িারহাে ৩৩২৬

৪ মৃত জমাঃ আঃ মুবিত মৃত িাবহদ আেী চাবরগ্রাম আটগ্রাম ৩৩৪৫

৫ তছই বময়া মৃত রইয়ি আেী মবরচা আটগ্রাম ৩৩৪৬

৬ মৃত আতাউর রহমান মৃত ততয়ি আেী চাবরগ্রাম আটগ্রাম ৩৩৪৮

৭ নূমান উবিন মৃত জরদয়ান আেী রায়গ্রাম আটগ্রাম ৩৩৪৯

৮ মৃত আঃ রবহম মৃত আরেদ আেী জিউর ঈদগাহ িাোর ৩৩৬৫

৯ মৃত আঃ মাবনি মৃত আশ্রাি আেী পীলররচি েবিগঞ্জ
৩৩৭৪

১০ মৃত আঃ মন্নান মৃত হােী নবের আেী খাবদমান গঙ্গােে ৩৩৭৮

১১ আঃ হান্নান হােী রশীদ আেী অেয় গ্রাম গঙ্গােে ৩৩৭৯

১২ রলশন্দ্র বিশ্বাি বিপীন রাম বিশ্বাি জডরাশী পল্লী শ্রী ৩৩৮২

১৩ মৃত আঃ মছাবিরর খাঁন মৃত এমদাদ আেী খান পাঠানচক্র থানা িাোর ৩৩৮৫

১৪ ইিোম উবিন মৃত হােী আঃ ছত্তার আমেশীদ শবরফগঞ্জ ৩৩৮৭

১৫ জহালিন আেী মৃত িালু বময়া বচল্লািাবি শবরফগঞ্জ ৩৩৯০

১৬ আঃ মাবেি মৃত বছলিি আেী িোদাগবনয়া ইছামবত ৩৪০১

১৭ শবফকুর রহমান মৃত রইছ আেী বখেগ্রাম িারহাে ৩৪০৯

১৮ মৃত শামছু বময়া মৃত শফর আেী জিানাগ্রাম িারহাে ৩৪১৪

১৯ আিদুে মবতন মৃত িােী িবির শামছে হি মুবহদপুর শাহিাগ ৩৪১৯

২০ মইন উবিন মৃত তিরি আেী বখেগ্রাম িারহাে ৩৪২৫

২১ ছাইদুর রহমান জমাঃ জোনাি আেী গলড়র গ্রাম জশড়ুেিাগ ৩৪২৭

২২ মৃত বশতাংশু জদি মৃত সুবিি জদি সুনাপুর বিরশ্রী ৩৪৩০

২৩ মৃত িাবরি োে বিশ্বাি মৃত প্রবির রাম বিঃ বতনগবর বিরশ্রী ৩৪৩১

২৪ মৃত িমর উবিন মৃত নাবছর আেী িাবদপুর বিরশ্রী ৩৪৪৬

২৫ জমাঃ ইউনুছ আেী মৃত আঃ ছামাদ োফালিানা বিরশ্রী ৩৪৫৬

২৬ আপ্তাি উবিন জচ ঃ মৃত আব্দুে িারী জচ ঃ মবরচা আটগ্রাম ৩৪৫৯

২৭ বিলরন্দ্র দাি মৃত ভিন রাম দাি গটার গ্রাম রতনগঞ্জ ৩৪৬৬

২৮ মইন উবিন মৃত আিদুে েবতফ চাবরগ্রাম আটগ্রাম ৩৪৬৭

২৯ মৃত বহরাোে িমশূদ্র মৃত চুড়ামান নমঃ িদমতো েবিগঞ্জ ৩৪৮২

৩০ আবমর আেী মৃত আরোদ আেী ছখড়া থানা িাোর ৩৪৯০

৩১ আলনায়ার জহালিন মৃত রইছ উবিন ইোিাে থানািাোর ৩৪৯১

৩২ জমাঃ আিদুে েবেে মৃত হােী আঃ রশীদ হাবিতো শরীফগঞ্জ ৩৫০২

৩৩ বনমার আেী মৃত আিদুে নূর আমেশীদ শরীফগঞ্জ ৩৫০৩

৩৪ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত বরয়াছত আেী উত্তরকুে বিন্নাপাড়া ৩৫০৬

৩৫ মৃত সুিীর জমাহন রায় মৃত নাদই জমাহর রায় গন্ডারগড় ব্রাহ্মণগ্রাম ৩৫৩১

৩৬ শহীদ এিরাম আেী মৃত িটাই বময়া জিানািার জিানািার ৩৫৩৩

৩৭ আব্দুি শাকুর মৃত আহমদ আেী তাপাদার হাোরীচি ব্রাহ্মণগ্রাম ৩৫৪৩

৩৮ ফবরদ আেী মৃত রইছ আেী আমেশীদ শরীফগঞ্জ ৩৫৫৮

৩৯ আব্দুে িবরম মৃত বমরোন আেী আমেশীদ শরীফগঞ্জ ৩৫৫৯

৪০ আিদুি িাোম মৃত আরশাদ আেী িারজুনী িীরশ্রী ৩৫৬৭

৪১ োলয়দুর রহমান মৃত মোবিে আেী মইয়াখােী বিরশ্রী
৩৫৬৯

৪২ আবু তালহর মৃত আঃ আবেে েস্কর েবিরারচি িিিনিপুর ৩৫৭১

৪৩ শাহাি উবিন মৃত এম এ মাবেি রবহমপুর শরীফগঞ্জ ৩৫৭৮

িীর মুবিল াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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