
ক্রম

ভাতা প্রাপ্তির 

ব্াাংক একাউন্ট 

নম্বর

নাম প্তিতা/স্বামীর নাম স্থায়ী ঠিকানা মমাবাইল নম্বর
মকান ধরননর   বীর 

মুক্তিন াদ্ধা

মকান মেপ্তির 

বীর মুক্তিন াদ্ধা

 ুদ্ধাহত 

মেনেট/তা

প্তলকা নম্বর

মেক্টর 

নম্বর

িঙু্গনের 

হার

১ 0200014289002 হাবিি উল্লাহ মতৃ নায়েি আলী মনু্সি
বিটঘর,বিটঘর,নিীনগর,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৮২৯৪৯৮৫ শবহদ,বিমানিাবহনী অনযানয।

২ 0200013683317
মমাোঃ ময়নাোর মহায়েন 

(শহীদ)

মরহুম ছায়েদ আলী 

প্রামাবনক

িাহাদুর 

পুর,নািুোমালা ,গািতবল,িগুিা,

রাজশাহী  বিভাগ

শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

৩ 0200014296713 মমাক্তার মহায়েন মতৃোঃআয়েজ উন্সিন আকন্দ

িজুরুক েয়তাষপুর,িজুরুক 

েয়তাষপুর,বমঠাপুকুর,রংপুর,রং

পুর বিভাগ

০১৭২৩৪৮৪২৪০ শবহদ,পুবলশ অনযানয।

৪ 0200013161041 শহীদ আহমদ মোিহান
মতৃ হাজী আিদুর রউফ 

বমো ।

পূি ব তুলাতলী ,মোনাগান্সজ  

,মোনাগাজী ,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯১১৩৮৭১৬৬ শবহদ অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২
প্রয় াজয 

নে

৫ 12816 মতৃ মমাোঃ জাময়েদ আলম মতৃ মশখ আহয়মদ

উত্তর ভূইো গ্রাম,আিরু হাট-

4324,মীরেরাই,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৯০১৯৮৭০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১ ৫%

৬ 0200013349569 িাদশা বমো মতৃ গুঞ্জর আলী হাওলাদার

হাউজ১১০ দবক্ষন 

ধানয়িািা ,ধানয়িািা ,মগৌরনদী ,ি

বরশাল,ধানয়িািা ,মগৌরনদী ,িবর

শাল,িবরশাল বিভাগ

০১৮৪০৭১০০৩৬ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-২

৭ 0200013319244 আোঃরাজ্জাক মতৃোঃআোঃরবশদ বমো
দাইরয়পাল,খামারপািা ,শ্রীপুর,মা

গুরা,খলুনা বিভাগ
০১৭১৪৮৫০২০৯ শবহদ অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৮ মতুৃয

৮ 4555 মমাোঃ শামেলু হক আশরাফ আলী

পূি ব ককলাশকুটট, 

চা াঁন্দামারী ,রাজারহাট ,রাজারহাট ,

কুবিগ্রাম,রংপুর বিভাগ

০১৭৯৭৯৬৭৪৭২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪২৩৮৭ মেক্টর-৬ ৫

৯ 0200013837876

১০ 0200013065932 শহীদ খবললুর রহমান মরহুম ছয়পর আলী মন্ডল

কলযানপুর(রবহমপুর),হমদমপুর,

রাজিািী  েদর,রাজিািী ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭২৭১১৯৫৪৯ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। না মেক্টর-১১ ১০০℅

১১ 0200005751822 কাজী বেন্সিক  আকির মতৃ কাজী মমাজায়েল হক

মোহাগদল 

,মোহাগদল,মনছারািাদ  

(স্বরুপকাটঠ),বপয়রাজপুর,িবরশা

ল বিভাগ

০১৭১৫৩৬৮২৯২

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর

১২ 34015726 মমা: ফজলুর রহমান মতৃ িটু মশখ

িাহাদীপুর ,ভূঞাপুর-

1960,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৫৯৪০৫৩৮৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৩ 0200009080741 মতৃোঃ মমাোঃ আব্দলু মন্নান মতৃোঃ িবশর উন্সিন
মধরুাপুর,ভাটটপািা ,বদরাই,েনুাম

গঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৭৯১৫৭৪৮৮  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-১১

১৪ 0200009004917 মতৃোঃ আব্দরু রবহম মতৃোঃ নিাি আলী েরদার

চর িওলা,িাবলজিুী 

,মাদারগঞ্জ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৯৪৯৫৮৪০৭৮ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৫ 0200009875135 মবতউর রহমান মতৃ আক্তার উন্সিন

৭১৬, আঠার িাবি কাাঁচাবি , 

ইাঁশাখা মরাি, 

বকয়শারগঞ্জ,বকয়শারগঞ্জ,বকয়শার

গঞ্জ েদর,বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৬৭৯১৬১৬০৬

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ১১৪১১ মেক্টর-১১ ৫%

১৬ 0200007268929 শবহদ অনযানয।

TMIS এ যারা অসম্পূর্ ণ তথ্য দিয়েয়েন , তায়ির তাদিকা



১৭ 3549 মমাোঃ জেনাল আয়িবদন মমাোঃ শামেনু্সিন আহয়েদ

িিনল,িরমী 

িাজার,শ্রীপুর,গাজীপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯১৫৯৪৩৩৭২  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর
০১৩৩০০০৫

৮৪১
মেক্টর-৩ ২০

১৮ 0200013459560 মরজাউল হক আবমর হামজা
িারান্দীপািা , য়শার, য়শার 

েদর, য়শার,খলুনা বিভাগ
০১৭১৫৮২৪১৬৭ শবহদ,পুবলশ অনযানয। ০ মেক্টর-৮

১৯ 0200001415225 শহীদ আিলু কালাম বমো Shahid Abu Bakar Mia

Nij 

Galua,ককিতবখালী,রাজাপুর,ঝাল

কাটঠ,িবরশাল বিভাগ

০১৭২৯৪৭৬৭৮৮ শবহদ অনযানয। ১৯০ মেক্টর-৯

২০ 1481  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

২১ 15053 আিদুল হাই নরুুল ইেলাম

চর কাবলদাে,ফরহাদ 

নগর,মফনী েদর,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৭৬৯৮৯৯০৭  ুদ্ধাহত,মিোমবরক বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-২ ৫%

২২ 0200013813490 এনায়েত মহায়েন
মতৃ বমনহাজ উন্সিন 

হাওলাদার
০১৮১৫০৪২৪৭৮ শবহদ,পুবলশ অনযানয। ০ মেক্টর-১১

২৩ 0200014718035 মমাোঃ মকিলু মহায়েন মতৃ অয়েজ উন্সিন
িিিালা,ছিান,বমঠাপুকুর,রংপুর

,রংপুর বিভাগ
০১৭১৯০৪৬৮৪৪  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৩৮৬৩৫ মেক্টর-৭ ২০%

২৪ 0200002314092 মতৃ. মমাহাতাি আলী মতৃ. আগর বমো মিুী
মহুািাপািা ,িাংলাবহবল ,হাবকমপু

র,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ
০১৯৪৯৫৫৩২৭৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ২৯৮ মেক্টর-৭ ৪৫%

২৫ 34026898 মমাোঃ ইেমাইল মহায়েন মতৃ ইোছীন প্রামাবনক

গ্রামোঃ িি ভাংিাবি , িাকঘরোঃ 

বমলন িাজার-২০১০, মাদারগঞ্জ, 

জামালপুর,বমলন িাজার-

২০১০,মাদারগঞ্জ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৯৯৯৪৬৯০২৩
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৮০৫১ মেক্টর-১১ ৫%

২৬ 102934029959

২৭ 2808 মমাোঃ নরুুল ইেলাম মতৃ ফজলুল কবরম

কপালহর,কায়লঙ্গা িাজার 

,নান্দাইল,মেমনবেংহ,মেমনবেং

হ বিভাগ

০১৯১১২৭৮৭৮৫  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

২৮ 0200013663123 েরুূজ বমো ভূইো হাজী ছায়েদ আলী ভূইো

আশািািী  ( ভূইো 

িািী),শশীদল,ব্রাহ্মণপািা ,কুবম

ল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭১২২৯৫৫৭৩ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

২৯ 0200014068883

৩০ 11700 মতৃ: েভুাষ চন্দ্র বমত্র মতৃ: গোনাথ বমত্র
মগৌবিভাঙ্গা ,কাবচকাটা ,ময়নাহর

দী,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৭২৬৪৪৫৭৩৩  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৩১ 5318 প্রফুল্ল চন্দ্র রাে মতৃ মচম্ঠু রাম রাে

জালগা াঁও,মেতািগঞ্জ - 

5216,মিাচাগঞ্জ,বদনাজপুর ,রংপুর

 বিভাগ

০১৭১৬০৪৩৫৮৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৫৫৯৭ মেক্টর-৭ ৫%

৩২ 0200013978679 শহীদ আন্সজজ উন্সিন মতৃ আদালত মন্ডল
িাবহরমাদী ,িাবহরমাদী  

,মদৌলতপুর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৯২৭১০১৫০৬ শবহদ,মিোমবরক অনযানয।

৩৩ 0200013443832



৩৪ 1492-9
মমাোঃ িজলুর রহমান 

( ুদ্ধাহত)
মতৃ মমাোঃ আশ্রাফ আলী

শালগা াঁও,িিকাবলেীমা ,ব্রাহ্মণিা

বিো 

েদর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭১৫৯৯১১২৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ৩২৫৯৫ মেক্টর-৩ ২০%

৩৫ 20571 নাবের উন্সিন মতৃ ইোদ আলী মন্ডল

জেনগর,ভাটারা- 

২০৫২,েবরষািািী ,জামালপুর,ম

েমনবেংহ বিভাগ

০১৭৬৬৬৪৮০২৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ২০%

৩৬ 0200013300354 শহীদ মমাোঃ ফজলূল হক আ: ওহাি মবল্লক
মবল্লকপুর,নলবছটট,নলবছটট,ঝাল

কাটঠ,িবরশাল বিভাগ

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৩৭ 0200001837058 মমাোঃ বেরাজলু ইেলাম মতৃ- মদরাজউন্সিন  আহয়মদ

দবক্ষণ ইেলাম পুর,মিুীগন্জ 

েদর,মিুীগঞ্জ 

েদর,মনু্সিগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৫৪০৮৬৬২
 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক
বি কযাটাগবর

৩৮ 0200009312178

৩৯ 0200005814522 নান্সজম উন্সিন আহমদ কালাই মহায়েন

কখশাইর ,খাে-

দাউদপুর,রূপগঞ্জ,নারােণগঞ্জ ,

ঢাকা বিভাগ

০১৯২৪৫৭৬০৯৮
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর B L F মেক্টর-২ D

৪০ 0200013308377 কেেদ আব্দলু আলীম কেেদ আোঃ মায়লক

মহান্সডং ন-২৫০, গ্রাম: 

মোনামখূী ,মময়হন্সন্দগঞ্জ,মময়হন্সন্দ

গঞ্জ,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৯১৪৯৮৮৭৫৮  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী এ কযাটাগবর

৪১ 0200011484487

৪২ 0200013598805

৪৩ 6278 মমাোঃ বহোি উন্সিন মতৃ মনুতাজ উন্সিন
আদািািীো ,গরুিা,মদৌলতপুর,

কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৪৭৪১৪২৩০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা 

মেক্টর B-২০৬

মেক্টর-৮ ৫%

৪৪ 7723 মমাোঃ আনছার মশখ মমাজাহার মশখ
আঠায়রা খাদা,মাগুরা,মাগুরা 

েদর,মাগুরা,খলুনা বিভাগ
০১৭২৫৩৩৮৮০৩  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর - মেক্টর-৮ ২০%

৪৫ 0200013466129 আব্দরু রাজ্জাক মতৃোঃ েফর উন্সিন

নাটঘর 

,খবিোলা ,নিীনগর,ব্রাহ্মণিাবি

ো,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১৯৭২৬২০৯/০

১৯২৬৫৬১৪৩৪
 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বি কযাটাগবর ৬১৩ মেক্টর-১১ D-১৪%

৪৬ 0200014270632
মগালাম মমাস্তফা িীর 

বিক্রম
মতৃ, মগালাম মমাহােদ

গ্রামোঃ 

ঝনকী,মমঘলুা,মদাহার,ঢাকা,ঢাকা

 বিভাগ

০১৭১১৪৪৫৫০৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,িীরবিক্রম,িী

রপ্রতীক,মেনািাবহনী

এ কযাটাগবর জানা মনই। মেক্টর-৩ ৯৬%

৪৭ 5518 মমাোঃ রওশন আলী বশকদার কালু বেকদার
নিগ্রাম,নবিো,নবিো,শরীেতপু

র,ঢাকা বিভাগ
০১৭৬৫৩২১৮৮৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৭২৩৩ মেক্টর-২ ২০

৪৮ 0200013090735 াাাাা্ া্

আিদুলযাপুর, ফয়েয়জর 

িািী,,আিদুলযাপুর বমো 

িািী,মনাোখালী  

েদর,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৩১৮২৫৩২৮  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি বে কযাটাগবর ০০০০ মেক্টর-১

৪৯ 1285 িীর মমাোঃ আতাউল গবন মতৃ মখিু মন্ডল

প্রাগপুর,চর 

প্রাগপুর,মদৌলতপুর,কুটিো,খলুনা

 বিভাগ

০১৭২২-৫৩২৮৭৪
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৫০২১০ মেক্টর-৮ ৪৫%

৫০ 8113 মমাোঃ আমজাদ মহায়েন মতৃ আিু তায়লি মন্ডল
িাংমিকা,িাংমিকা,মদৌলতপুর

,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৮৬৯৮২৪৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

ন্সজবি নং এফ-

৫৮/৫৩০
মেক্টর-৮ ৫%



৫১ 0200014791008 মমাোঃ আিদুল রহমান মতৃ. েয়দরুন্সিন

মজাত োতনালা,তারক োহার 

হাট,বচবররিন্দর ,বদনাজপুর ,রংপু

র বিভাগ

০১৭৩৫৬৩০৬৯৪  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বে কযাটাগবর ০০০০ মেক্টর-৭ ৩০%

৫২ 0200002372338
শহীদ মগালাম মমাস্তফা 

েরদার
মতৃ. আহেদ আলী েরদার

মিাোলদাি ,মিাোলদাি ,হাবকম

পুর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ
০১৭১৪৬৪৪০৬৫ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। ২৮১ মেক্টর-৭

৫৩ 24043

৫৪ 11708 মমাোঃ মবতোর রহমান মতৃ কতেিরু রহমান

গ্রামোঃ ছাতাবরো  ,ছাতাবরো  

,েবরষািািী ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭১৯০৩৯৯১২  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ৫

৫৫ 0200013028220 মতৃ কজন উল্লা মতৃ ওহাি উল্লযা
লইোরকুল,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৩৩৭৮৩৫৫৮ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ২৭৩০০ মেক্টর-৩

৫৬ 0200013511503 মতৃ-জাবহদুল আলম মতৃ-োমছুল আলম

িাবলজিুী ,িাবলজিুী 

,মাদারগঞ্জ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭১০১২১১৭৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১৭৪০৫ মেক্টর-১১ ৫%

৫৭ 40004069052-6 মমাোঃ রবফকুল ইেলাম মমাোঃ রবিউল্লাহ জমিার

োয়হয়ির 

চর,মলূফৎগঞ্জ,নবিো,শরীেতপু

র,ঢাকা বিভাগ

০১৭১১৩৩৩৮৯৮
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৭৩৫১ মেক্টর-২ ৩০

৫৮ 0200012931755 শহীদ কালু বমো আলী মহায়েন

ইব্রাহীম পুর,ইব্রাবহম পুর 

,নিীনগর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

no শবহদ অনযানয।

৫৯ 3749 মশখ ওহাি আলী মশখ আয়নজ আলী

িাকশাহ িাংগী,নারুো 

িাজার,িাবলোকান্সন্দ ,রাজিািী ,ঢা

কা বিভাগ

০১৭২৪৬৭৯১৯৪  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৪৭৭২ মেক্টর-৮ ২০%

৬০ 0200013272745
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

এ,মক,এম শামেলু হক
মতৃ: জাহানারা  মিগম

গ্রাম- কচলযা,িরুন্ডী,মাবনকগঞ্জ 

েদর,মাবনকগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

মঅামার মমািাইল 

নং 

০১৯২৩৬১৭০৮৯

শবহদ অনযানয। ৭৮৫৫৬৯ মেক্টর-১১

৬১ 0200003608550
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৬২ 0200012885376 মতৃ আব্দলু হাবলম মতৃ তবফলউিীন

চায়িাল,লাবহিী 

হাট,িাবলোিাঙ্গী ,ঠাকুরগা াঁও,রংপু

র বিভাগ

০১৭৩৯০৫৮৭৬৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

আনোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৪৪৮১ মেক্টর-৬ ২০

৬৩ 0200002567698 মতৃ আব্দলু মজাব্বার মতৃ কারী মেুা
রঘনুাথপুর,আলীপুর,ফুলিাবিো ,

মেমনবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৭৯২১৩৯১৭০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ৫%

৬৪ 34102305 মমাোঃ শাহ আলম ওিােদুল হক

গ্রামোঃ কেদালী, ইউবনেনোঃ 

মাোনী , আিতুরাি 

মরাি,িিতাবকো  

িাজার,মীরেরাই,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৭৭৭৪৫৫৫৬৫
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
এ কযাটাগবর

৬৫ 7129 চত চরন দাে মতৃ গঙ্গা চরন দাে

িাউেী মনাোগা াঁও  ,বদরাই 

চান্দপুর 

,বদরাই,েনুামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ

০১৭৩৯৮৮৫০৯১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ২৫৪০৯ মেক্টর-৪ ৫%

৬৬ 0200013698968 মমাোঃ আব্দলু হান্নান (শহীদ) মরহুম মঈনলূ হক
বেরাজনগর ,বফবলপনগর,মদৌলত

পুর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৪৮৬৮৪২৫৫ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-৭

৬৭ 0200013961024
মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক
বে কযাটাগবর



৬৮ 0200013299451
শহীদ আিদুল িায়ছদ 

তালুকদার
মতৃ আিদুল হক তালুকদার

দাউদখালী ,মদিএ,মঠিাবিো ,বপ

মরাজপুর,িবরশাল বিভাগ
০০ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-৯

৬৯ 0200013390965 মমাোঃ লাল মামদু মীর মতৃ- জাফর আলী মীর

কমলাপুর,পীরগঞ্জ 

িাজার,ফুলিাবিো ,মেমনবেংহ,

মেমনবেংহ বিভাগ

০১৯০৭০৭৩৫৭৭
 ুদ্ধাহত,আনোর,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ২০%

৭০ 0200013095412 শবহদ মমািারক মহায়েন মতৃ. আরমান বিশ্বাে

িটততল,োয়িক জগবত িতবমান 

বিবেক,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৯৯১৬৫০৯ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। মেক্টর-৮

৭১ 0200006717629
শহীদ কুব্বাত আলী(শহীদ 

ভাতাপ্রাপ্ত)
মতৃ আরজান আলী মন্ডল

প্রাগপুর,চর 

প্রাগপুর,মদৌলতপুর,কুটিো,খলুনা

 বিভাগ

০১৭৮৬৩৯০১৯১

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৮

৭২ 0200012791014 মমাোঃ আতাউর রহমান মতৃ কান্সজম উন্সিন

মজানাইল পূজাঘাটট  ,মজানাইল 

িাজার 

,মাদারগঞ্জ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৩১০৯৮৬৫৬১
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭৮৫৭ মেক্টর-১১ ৫%

৭৩ 7393 মমাোঃ আব্দলু খায়লক মতৃ আব্দলু লবতফ
দবরপািা ,কাঞ্চননগর ,মদৌলতপুর

,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৯২৭০৭৮৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা 

মেক্টর f-২২৩

মেক্টর-৮ ৫%

৭৪ 11209 মমাোঃ োমেলু হক আব্দরু রাজ্জাক

মখাপিা 

িান্সন্দ,হাবিভাো ,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ

০১৯১৫১৬১৪৫১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৩৬৮৯১ মেক্টর-৬ ৫%

৭৫ 4906 মমাোঃ ঝালু বমঞা জালাল বমঞা
িুিানচুী ,োতয়মরা,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ
০১৭৬৩০৪৮৮৫৮  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

ভারয়তর 

প্রবশক্ষণকালী 

িবি নম্বর- 

টট/১৩৮

মেক্টর-৬ ২০%

৭৬ 0200015369352 Abul Kalam Mia Fulbanu

Vill. Boroin, P.O. Tulatuli 

Belghor, P.S. Lalmai, 

Cumilla,Tulatuli 

Belghor,লালমাই,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম

 বিভাগ

শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

৭৭ 5611 আিু িকর মধৃা আপ্তাি উন্সিন মধৃা
পাইকবদো ,আইকবদো,মকুেদুপু

র,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭৩২৭১৫৪৮৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০ মেক্টর-৮ ৪৫%

৭৮ 0200009618489

৭৯ 0200015361891 শবহদ অনযানয।

৮০ 0200007842241 শহীদ খান মন্সজিরু রহমান মতৃ আোঃ কবরম খান
ঘাঘা,মকাটায়কাল,মলাহাগিা ,নিা

ইল,খলুনা বিভাগ
০১৯৫৩৩৪০৪৭ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৮

৮১ 0200013812828 হাবিিরু রহমান েরদার রশেন আরা

মকালা,মকালা 

বদঘবলো ,মলাহাগিা ,নিাইল,খলু

না বিভাগ

০১৯২৬২৩২২০৩ শবহদ অনযানয। ৪০৭০২০৪১৬ মেক্টর-৮

৮২ 0200013733564
শহীদ ইবপআর হাবিলদার  

মীর মমািারক মহায়েন
মতৃ. মীর আহোন আলী

গ্রামোঃ তালুক খটুামারা  ( ০১ নং 

ওোিব) 

,লালমবনরহাট ,লালমবনরহাট  

েদর,লালমবনরহাট ,রংপুর 

বিভাগ

পুত্র 

০১৭৪৫১৬৩৫১৩
শবহদ অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৬

প্রয় াজয 

নে

৮৩ 5551 মমাোঃ তাজলু ইেলাম Late Miahchan Mollah

গ্রাম-শ্রীরামপুর 

(উত্তরপািা),রােপুরা,রােপুরা,ন

রবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৬২০৭৭৪১৪৩  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৩০০০, খন্ড 

নং-০১, পষৃ্ঠা 

নং-১৪

মেক্টর-৩ ৫

৮৪ 9612 মমা: ফজলুল হক মতৃ বগোে উন্সিন
ছাতারয়কানা ,বচনাকান্সন্দ ,বিশ্বম্ভর

পুর,েনুামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪০৫৮২৫০৯

মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর - মেক্টর-৫ ৫%



৮৫ 0200008650569 মতৃ আকরাম মহায়েন মতৃ মমোঃ পিন মশখ
মবরচপাশা ,মবরচপাশা ,মলাহাগিা

,নিাইল,খলুনা বিভাগ
০১৯২২৬২৬৮৮৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী
এ কযাটাগবর ৪৮২৫১ মেক্টর-৮

৯৬%-

১০০%

৮৬ 15469 মমাোঃ আিলু মহায়েন মমাহােদ আলী

কাচারীপািা ,জামালপুর,জামাল

পুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৭৮৩৭২০৩৩  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১৭১৭০ মেক্টর-১১ ৫

৮৭ 8917-0 আোঃ ওোবহদ মতৃ জবলকা বিবি
শ্রীধরপুর,বিশ্বম্ভরপুর,বিশ্বম্ভরপুর

,েনুামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪৬২৭৯৭৭১ মতৃ  ুদ্ধাহত,আনোর বে কযাটাগবর - মেক্টর-৫ ২০%

৮৮ 8826 খন্দকার আব্দলু আন্সজজ খন্দকার ইবিে আলী

মততুবলো,আমবদো-

1603,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৯২৯৪৬৬৮৬০  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর পদ্ম- ৩১৫ মেক্টর-৩ ২০

৮৯ 5577 মমাোঃ নরুুল আমীন মতৃ ফজলুর রহমান
চন্সন্ডপািা ,মপািাবদো ,মিলাি,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৯১২৯১৫৯১৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৪০১০ খন্ড 

নং-১
মেক্টর-৩ ৫%

৯০ 0200015920890 শহীদ মমাোঃ আব্দলু খায়লক মতৃ হাজী বনমার আলী
তাজপুর,বিোনীেিাজার ,বিোনী

িাজার,বেয়লট,বেয়লট বিভাগ
০১৮১২৬৬২৭৮৪ শবহদ অনযানয। ২৪২২৪ মেক্টর-৪

৯১ 10707-2 ছখােত আলী মতৃ ইউেফু আলী

মাবথউরা রােিােী ,মাবথউরা 

িাজার,বিোনীিাজার ,বেয়লট,বে

মলট বিভাগ

০১৭৩২৮৮১৩৪৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৯২ 0200011679547 মতৃ আিলু মহায়েন মতৃ নরু মহােদ মণ্ডল

িাজারপািা  , 

আমঝুবপ,আমঝুবপ,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ

০১৭৪৫-৮৩৬৮৬৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৩০ মেক্টর-৮ ২০%

৯৩ 5992 আোঃ জবলল হাওলাদার মজুাফর আলী হাওলাদার

খরকরা,উপেী-

৮০২৩,নবিো,শরীেতপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯২৪০০৫৮৩৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ০ মেক্টর-৮ ২০

৯৪ 8213 মমাোঃ তারা বমো মতৃ: মমাোঃ হাোন মমাল্লা

গ্রাম: নন্দনপটট্ট ,টরকী 

িন্দর,মগৌরনদী ,িবরশাল,িবরশাল 

বিভাগ

০১৭১৬৯৪৫৩১০

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

িই নং- ২০, 

ক্রবমক নং- 

৪৬৪৫৯।

মেক্টর-৯ ২০%

৯৫ 0200013164728
শবহদ,িীরপ্রতীক,পুবল

শ
অনযানয।

৯৬ 0200013755816 শহীদ মশখ োইদুর রহমান মতৃ আব্দলু আন্সজজ মশখ
মবরচপাশা ,মবরচপাশা ,মলাহাগিা

,নিাইল,খলুনা বিভাগ
০১৯২৯৮৭৮১৮০ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-৮

৯৭ 40004034006017 মমাোঃ আব্দলু খায়লক বিশ্বাে খেির আবল বিশ্বাে
শালদহ,হাটশ হবরপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৮০৭৫৯২২

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৩০

৯৮ 14398 মতৃ আব্দলু জব্বার মতৃ িবছর উন্সিন ফবকর

মধাপাদহ 

,ভাটারা ,েবরষািািী ,জামালপুর,

মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭৯০৯৫২২৯০ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর N/A মেক্টর-১১ ৫%

৯৯ 5169 মমাোঃ আব্দলু কাইেুম মতৃ শাবহদ উল্লযাহ

গ্রামোঃ জেনগর,বিবিোনা  

শাবতগঞ্জ,জগন্নাথপুর,েনুামগঞ্জ,

বেয়লট বিভাগ

০১৭২৬৮১২৬০২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর - মেক্টর-৫ ২০%

১০০ 0200010697160
মমা: আিলু খায়ের 

মজমুদার

মতৃ : মতাফাজ্জল হক 

মজমুদার

মাটটো মগাদা,চা াঁদগাজী  

িাজার,ছাগলনাইো ,মফনী,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৯২৩০৮৮৩৯১

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ২৯৮২৯ মেক্টর-১ ২০%

১০১ 1518 মমা: মবমনলু হক ভূাঁ ইো মমাোয়জ্জম হক ভূাঁ ইো

মহান্সডং নাম্বার ২৬, ময়ুিফ 

িািী, মোনামবণ কম্পাইন্ড, 

ময়নাহরপুর,কুবমল্লা,েদর 

দবক্ষণ,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৬২৩৫৮০২৭৭  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর মেক্টর-২



১০২ 146 মমাোঃ আিলু মহায়েন রবহম উিীন

দবক্ষণ 

প্রধানপািা ,হাবিভাো ,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ

০১৭১৬৫১৬৩৫৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৩৬৮৪৬ মেক্টর-৬ ২০%

১০৩ 0200013645485 মমাোঃ হাবমদুল হক োহাি উিীন

মীরগি 

মধযপািা,পঞ্চগি,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ

০১৭২২১৩২৪৬৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৬ ৫%

১০৪ 4512 মমাোঃ আরমান বমো মমাোঃ শবফউন্সিন বমো

মদিায়লর 

মটক,মনৌকাঘাটা ,বশিপুর,নরবেং

দী,ঢাকা বিভাগ

০১৭৩৮০১৩৭২০  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৩৭৫৭ মেক্টর-৩ ২০

১০৫ 4711
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাোঃ 

মহলাল উন্সিন
মতৃ োয়হদ উল্লাহ

ব্রয়হ্মাত্তর,নরুন্দী,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭১৮৬৬৬৭৩৯
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭১৪৮ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

১০৬ 8664 মতৃ মমাহােদ মহায়েন মতৃ তায়হর বমঞা

দবিয়ভলানগর ,ছেফুল্লাকান্সন্দ ,িা

ঞ্ছারামপুর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯৫১৮১৯৪৯৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর ৩৩৯১৭ মেক্টর-২ ২০

১০৭ 5705 মমা: আব্দলু মন্সজদ েরদার মতৃ ওছমান েরদার
িেতপুর,মদিহাটা ,মদিহাটা ,োত

ক্ষীরা,খলুনা বিভাগ
০১৯১৩২৬৪২৪০

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৯০৯ মেক্টর-৮ ৭০%

১০৮ 0200014089356 শহীদ মবফজ আলী মতৃ অবছর আলী

উত্তর 

মঘাষগা াঁও,মগালাপগঞ্জ,মগালাপগ

ঞ্জ,বেয়লট,বেয়লট বিভাগ

০১৭৪৫১৩৯০১৩
শবহদ,বিন্সজবি ,েরকাবর

 কম বচারী
অনযানয।

১০৯ 2775 আব্দেু োলাম মতৃ. বেরাজলু হক তালুকদার

িাউরভাগ হাওর,িাউরভাগ 

হাওর(িাংলা িাজার) 

৩১৫১,মগাোইনঘাট ,বেয়লট,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭২০২০৫৮৬৮
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ২২৬৭৪ মেক্টর-৫ ৫%

১১০ 10161 মমাোঃ ইোকুি আলী মনু্সি ইউেফু আলী
লস্করপািা,টুবনরহাট ,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ
০১৭২১৭৮৭০১৮

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

িবি নম্বর 

৩৪/২৫
মেক্টর-৬ ২০%

১১১ 40004077307-6  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

১১২ 0200012246673 শহীদ বেরাজ উন্সিন মতৃ মমতাজ উন্সিন ০১৭৪৮৩৯৯১১৭ শবহদ বি কযাটাগবর

১১৩ 15161 মমা: আব্দলু মন্সজদ মবমন েরকার

বনন্সিতপুর ,মমায়মনািাদ ,মাদার

গঞ্জ,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৮০৪৩১৪৫৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭৯৫৯ মেক্টর-১১ ৫%

১১৪ 16087
মমাোঃ আোঃ হাবলম ( ুদ্ধাহত 

মনু্সক্ত ম াদ্ধা )
মমািারক আলী মন্ডল

চুোিাঙ্গা  েরকারী কয়লজ 

পািা, ঈদগাহ মরাি,চুোিাঙ্গা -

৭২০০,চুোিাঙ্গা  

েদর,চুোিাঙ্গা ,খলুনা বিভাগ

০১৯৪৩৪৮২৩৫৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫%

১১৫ 0200013979273

১১৬ 8551 মতৃ খান নবির আহয়মদ মতৃ লাল খান
মগাপালপুর,মগাপালপুর,আলফা

িাঙ্গা,ফবরদপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৬১৩২১৯৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর ৪৩২৭ মেক্টর-৮

১১৭ 0200013893366 শহীদ আনোর আলী মতৃ আশরাফ আলী
বফবলপনগর,বফবলপনগর,মদৌলত

পুর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৬-৮৩১৮৪৫

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

শহীদ পুবলশ 

মগয়জট নং-

১৯১

মেক্টর-৮

১১৮ 0200013626453 শবহদ অনযানয।



১১৯ 34076514

১২০ 85581 আোঃ রবশদ মতৃ কমধর আলী

পূি ব 

হবরপুর,রামনগর,রােপুরা,নরবেং

দী,ঢাকা বিভাগ

০১৭৩৪০৫৮১৪৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

১২১ 0200013895273
শহীদ মন্সজির রহমান 

(শহীদ ভাতা প্রাপ্ত)
মতৃ আয়িদ আলী মাবলথান

ইেলামপুর,বফবলপনগর,মদৌলত

পুর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭২৬৬৪১০৬৬

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

শহীদ মেনা 

মগয়জট নং-

৪০৯

মেক্টর-৮

১২২ 7492 মমাোঃ আিলু হায়েম বমো মতৃ বি.এম.আলািক্স
আচুিা,দুলুখন্ড,নবিো,শরীেতপু

র,ঢাকা বিভাগ
০১৯৬০১৮০৬৪০

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫%

১২৩ 109150 মমাোঃ নরুুল ইেলাম মতৃ: আিলু মহায়েন েরকার

ফুলয়জাি,নাটুোর  

পািা,কান্সজপুর,বেরাজগঞ্জ,রাজ

শাহী বিভাগ

০১৭২৭৩৫৮২১১
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
এ কযাটাগবর ৩৬২৪৪ মেক্টর-১১ ২০%

১২৪ 762 েমর রঞ্জন দাে মতৃ কাবত বক চন্দ্র দাে

ভাংগািহর ,বদরাই 

চা াঁন্দপুর,বদরাই,েনুামগঞ্জ,বেয়লট

 বিভাগ

০১৭২৯৪৭২০৩৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৪

১২৫ 0200008572770

১২৬ 0200013196959 শহীদ িাকু মেক (আনোর) মতৃ নাদু মশখ
ঘাঘা,মকাটায়কাল,মলাহাগিা ,নিা

ইল,খলুনা বিভাগ
০১৭৮৫৩৫৪৬৯২ শবহদ,আনোর অনযানয। নাই মেক্টর-৮

১২৭ 8293 মমাোঃ হ রত আলী ভূঞা মতৃ আব্দলু মায়লক ভূাঁ ইো

উত্তর 

চন্দন,ন্সজনারদী ,পলাশ,নরবেংদী,

ঢাকা বিভাগ

০১৭৪৪১৮৪৪৩০  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

িই - ০১, 

ক্রমবন নং- 

২১৫৪

মেক্টর-৩ ২০%

১২৮ 34014917 মমাোঃ জাফর উন্সিন মতৃ েদন আলী

বপোরপুর,বপোরপুর 

িাজার,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭১৩৬০২২৬৭

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

১৭০৭২ (িই-

০৯) 

থানা/উপয়জ

লাোঃ 

জামালপুর 

১(২ অংয়শ)

মেক্টর-১১

১২৯ 17631 েয়ুিাধ চন্দ্র রাে মতৃ শরৎ চন্দ্র রাে
মধপুুর,রুবহো-৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৩৫৪৭৯৮০১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মনই মেক্টর-৬ ৫%

১৩০ 17629 মমাোঃ ইব্রাহীম আলী মতৃ শবফর উন্সিন

ঘবন ময়হষপুর,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৪০২৪১৭০৪
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৬ ৫%

১৩১ 17636 মমাোঃ মন্সজির রহমান মতৃ এমাজউিীন

মেবনহািী ,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৮১০৯১৪১৯
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং-

২০০৮
মেক্টর-৬ ৫%

১৩২ 0200010103898 আিলু কায়শম মতৃ তবমজ উন্সিন

বখলপািা  

(কান্দাপািা ),োতানপািা ,পলাশ,

নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৭১২২৫২৪৬৬  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর
২৬১২ (খন্ড- 

১, িই- ১২)
মেক্টর-৩ ২০%

১৩৩ 0200013921535
শহীদ মমাোঃ মমােয়লহ 

উন্সিন খান
মমাোঃ নিী মনওোজ খান

ফুলদী,মরজাল িাজার 

,রােপুরা,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৩০০১২৭৩ শবহদ অনযানয। - মেক্টর-৩

১৩৪ 17211
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ নায়েি 

আলী
মতৃ লাল মামদু মেক

পাথাবলো ,জামালপুর-

২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৪৩২৩৩৯০৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%)

১৩৫ 0200011793166 শহীদ মমা: ইেমাইল মতৃ েরফরাজ উন্সিন

পন্সিম 

হুগলীপািা ,পাি বতীপুর,পাি বতীপুর

,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৯৬১৮৫৬৬৮২
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।



১৩৬ 8209 আবতক আহমদ মচৌধরুী মতৃ মমৌোঃ শবহর উন্সিন মচৌধরুী

ঘাষীিণী ,লক্ষ্মীপাশা - 

৩১০৮,মগালাপগঞ্জ,বেয়লট,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭৩২৭২৪৩৪৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৯ ৭০

১৩৭ 12910 মমাহােদউল্লযাহ মতৃ েবমরউিীন আহােদ
কাবনকশালগা াঁও ,রুবহো,ঠাকুরগা াঁ

ও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭১৩৭৬৯০০৯

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৬ ৫

১৩৮ 17641 মমাোঃ আব্দলু মায়লক মতৃ মতৌবফক উিীন আহােদ

মেবনহািী ,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৬৭০৩০৫০৪
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৬ ৫%

১৩৯ 17639 মেুারুল হক মতৃ তবেরউিীন আহােদ

কাবনকশালগা াঁও ,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৪৭৮০৫৬৬৮
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং-

৫৫৫৮
মেক্টর-৭ ৫%

১৪০ 989

১৪১ 3410 ওোবরছ আলী মতৃ ইেি আলী

ভিানীপুর ,মদাহাবলো  

িাজার,মদাোরািাজার ,েনুামগঞ্জ,

বেয়লট বিভাগ

০১৯১৩৫৮৬৮৮৯
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-৫ ২০%

১৪২ 0200013655885

১৪৩ 1869 শহীদ খবললুর রহমান মতৃ আব্দরু রাজ্জাক

ভাদুঘর,ভাদুঘর,ব্রাহ্মণিাবিো  

েদর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৩৯২৯৭৮২৫ শবহদ অনযানয। জানা মনই মেক্টর-৩

১৪৪ 0200005814116
মতৃ মমাোঃ শাহজাহান  আলী 

মচৌধরুী
মতৃ আমানউিীন  মচৌধরুী

দবক্ষণ িটঠনা,ফািািািী  

হাট,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭১৬০০৭৯০১
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং-

১৩৩২
মেক্টর-৭ ২০%

১৪৫ 22176 মতৃ শাহজাহান মতৃ মমািারক আলী

ঘবন ময়হষপুর,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭২৪০৪৬২৪৫
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং-

২০০৭
মেক্টর-৬ ৫%

১৪৬ 0200011497945 মতৃ আোঃ রবশদ মতৃ কমধর আলী

পূি ব 

হবরপুর,রামনগর,রােপুরা,নরবেং

দী,ঢাকা বিভাগ

০১৭৩৪০৫৮১৪৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৩৩২১ মেক্টর-৩ ২০%

১৪৭ 10797

১৪৮ 5628 মমাোঃ িজলুর রহমান মতৃ মমাোঃ চা াঁন বমো

িাঙ্গালী নগর,উত্তর 

বমজবানগর,রােপুরা,নরবেংদী,ঢা

কা বিভাগ

০১৭৩৭৩৩৯৩১৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৩০৪৪ মেক্টর-৩ ৫%

১৪৯ 12634 আিদুল রাজ্জাক মতৃ ছমছু উন্সিন

মনেরু ,-

,কুলাউিা,মমৌলভীিাজার ,বেয়লট

 বিভাগ

০১৭১২৩২০৮০৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৭৮৬৬ মেক্টর-৪ ২০%

১৫০ 17645 মমাোঃ আজহারুল ইেলাম মতৃ নরূুল ইেলাম

কশালগা াঁও মধয,রুবহো-

৫১০৩,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭১৮৮৩৬২৪০
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং-

২০০৯
মেক্টর-৬ ৫%

১৫১ 17717 মমাোঃ মবুনরুল ইেলাম
মতৃ হাজী তন্সজি উিীন 

আহেদ

হাজীপািা ,ঠাকুরগা াঁও,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৯০৮৪০০৬০৯

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর িবি-৩২৯ মেক্টর-৬ ৫%

১৫২ 0200013289549 এ , এইচ , এম , মাহমদু া্মরহুম আব্দলু মন্সজদ

১৭৬ মকাটব 

মরাি,বকয়শারগঞ্জ,বকয়শারগঞ্জ 

েদর,বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭২০৯২৩৫৬৮
 ুদ্ধাহত,মনৌিাবহনী ,ভা

রয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

প্রয় াজয নয়হ 

।
মেক্টর-৩ ৩০%



১৫৩ 12455 মমাোঃ ওেমান গবন মতৃ িরকত আলী

নাখারগঞ্জ ,নাখারগঞ্জ  

িাজার,নায়গশ্বরী ,কুবিগ্রাম,রংপু

র বিভাগ

০১৭১৫১১৮৯৪০
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৯৫৫৯ মেক্টর-৬ ৫

১৫৪ 3065 মমাোঃ োয়মজ উন্সিন মতৃ নাবছম উন্সিন

কক কান্সন্দর পাি (কচলায়খল ৮ম 

খন্ড),জাফলং চা িাগান- 

৩১৫১,মগাোইনঘাট ,বেয়লট,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭৭৬১৬৫৩৭২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২২৮৩৪ মেক্টর-৫ ২০%

১৫৫ 0200013971773 শহীদ মমাতাবলি মতৃ কালাই ভূইো
পাইকার,বচনিালাপুর ,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৬৮২৯৫৬৬৬২ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৩

১৫৬ 0200015860099

১৫৭ 20248 মতৃ আব্দলু ছামাদ মতৃ মরহান আলী মন্ডল

মবহষািাদুবরো ,ভাটারা  

,েবরষািািী ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭৬২৩৫৫৯৩৭ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১৮৪২১ মেক্টর-১১ ৫%

১৫৮ 5229

িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাোঃ 

শাহাি উন্সিন ফবকর 

(মনু্সক্তয় াদ্ধা)

মতৃ মহায়েন আলী ফবকর

মছানটটো  ফবকর 

পািা,মছানটটো  িাজার-

২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৩২২০২৩৯৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭০৩৮ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

১৫৯ 18098 িীরয়মাহন রাে িেত কুমার রাে
চন্সন্ডপুর,মদৌলতপুর,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭১০৮৬৯৩০৩

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ০ মেক্টর-৬ ৫%

১৬০ 020015547747 শহীদ হান্নান বমো েত্তার বমো
িরাশুর,ভাটটোপািা ,কাবশোনী ,

মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭২৩০৭৫৭৭২ ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৮

প্রয় াজয 

নয়হ

১৬১ 18373 শ্রী ললনী িম বন মতৃ কনেুা িম বন

ফকদনপুর,রবহমানপুর-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৮৬৯৪৬৫২২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৫৫৬৭ মেক্টর-৭ ৫%

১৬২ 17651 হবর প্রোদ িম বন মতৃ েীতা রাম িম বন

উত্তর 

ঠাকুরগা াঁও,মঢালারহাট ,ঠাকুরগা াঁও

 েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৩৮৩৭২৬৮৪
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৭৮৪৪ মেক্টর-৬ ৫%

১৬৩ 17652 অিলাল চন্দ্র িম বন আষাঢ়ু িম বন

উত্তর 

ঠাকুরগা াঁও,মঢালারহাট ,ঠাকুরগা াঁও

 েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৪৪৪৬৬৮৪২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৭৮৫৬ মেক্টর-৬ ৫%

১৬৪ 0200014892542 নরূ মমাহােদ মীর কায়শম আলী
উলাবনো ,উলাবনো ,মময়হন্সন্দগঞ্জ,

িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭১২৯১২৪৯৪ শবহদ অনযানয।

বিন্সজবি 

মগয়জট(ইবপ

আর)

মেক্টর-৯

১৬৫ 10393 োয়নাোর  উন্সিন বরন্টু আবরফ উল্লাহ

কাজল কয়টজ, ৮৯, উত্তর 

থানাপািা  (চর 

থানাপািা ),কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৮৬২৬৮১৯৪
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৯১৩২ মেক্টর-৮ ২০-৬০

১৬৬ 6095 বমজবা ইবিে আলী মতৃ বমজবা আোঃ ছাত্তার

েখুনগরী  

,মাদারগঞ্জ,মাদারগঞ্জ,জামালপু

র,মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭৪১৫৫৯২৩৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ১৮০৪৬ মেক্টর-১১ ৫%

১৬৭ 0200013396545

১৬৮ 0200013818782 মমাহােদ শামেজু্জামান মমাোঃয়দৌলত মহায়েন
মোনারচর ,মগাবিন্দপুর ,মমঘনা,কু

বমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৯৫৫২৫০০৩৬,০

১৭১৬৭২৬৯৫১

শবহদ,িীরউত্তম,মেনা

িাবহনী ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয। পাওো  ােবন মেক্টর-২

১৬৯ 1123
মখান্দকার শাহাজাহান  

আলী

মতৃ মখান্দকার আব্দরু 

রাজ্জাক

লাবহনী ,মমাবহনী বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৬১৮৬৪৩৭৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০



১৭০ 0200013297240 শহীদ মশখ োহািিুীন মমাহােদ মহায়েন মশখ

বদঘবলো ,মকালা 

বদঘবলো ,মলাহাগিা ,নিাইল,খলু

না বিভাগ

০১৯১৬৮৬০০১৯ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-২

১৭১ 8434/1 মমাোঃ ওমর ফারুক মতৃ মেনাল মহায়েন মাস্টার

েলুতানপুর,মািাো 

েলুতানপুর,মদবিদ্বার,কুবমল্লা,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮২১৮০৫১০২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-২ ২০%

১৭২ 5924 মমাোঃ হাোন আলী মরকাত আলী
িিগাংবদো ,িিগাংবদো ,মদৌলত

পুর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১০১২৮৮৫৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মেনািাবহনী ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ৫০২৭৩ মেক্টর-৮ ২০

১৭৩ 989 শবহদ অনযানয।

১৭৪ 0200013406807

১৭৫ 0200013574218 শবহদ অনযানয।

১৭৬ 11319 মমাোঃ মামনুরু রবশদ মবফজ উন্সিন

২১/১, মকনী মরাি, 

ঈদগাহপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৫১৬৬৭২২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আবম ভারয়ত 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

আমায়দর 

মেক্টর-৮ ৫

১৭৭ 34020596 মমাোঃ নাবের উন্সিন মধৃা োমছুন্সিন মধৃা

৩/৪, মঈননু্সিন আহয়মদ মলন, 

বমলপািা,মমাবহনী বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১১৫৪৯৪২৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী , 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

১৭৮ 0200013382804

১৭৯ 10729-5 অময়লন্দ ুপাল অবখল চন্দ্র পাল

হবরনাকান্সন্দ ,োতগা াঁও-

৩২১৪,শ্রীমঙ্গল,মমৌলভীিাজার ,

বেয়লট বিভাগ

০১৭২৪৩৫৬২৪৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর . মেক্টর-৫ ২০%

১৮০ 0200013853033 আিলু মহায়েন হাজী নছর উিীন
মবল্লকপুর,কুন্দশী,মলাহাগিা ,ন

িাইল,খলুনা বিভাগ
০১৭২১৩০৭৬২৩ শবহদ অনযানয। ০০০ মেক্টর-৮

১৮১ 6816 মমাোঃ বেরাজলু হক আব্দলু গফুর মন্ডল
চিপািা,পাটটকািািী ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১১৫৮৭৮৪৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৪৯১৫৪ 

(তাবলকাে 

বপতার নাম 

ভুল এিং 

বনজ নায়মর 

হক এর স্থয়ল 

মেক্টর-৮ ৫

১৮২ 10593-4 মমাোয়জ্জম মহায়েন ছমরু বেকান্দর উল্লা

িায়দ 

আবলো,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,মমৌল

ভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ

০১৭১৯৮৪১২৪২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৭২৫৮ মেক্টর-৪ ২০%

১৮৩ 0200013884696 আিু হাবনফ মতৃ মমা: মহর আলী
মনমতািাদ ,মনমতািাদ ,কেিা,ব্রা

হ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭২৭৭৬৩১৪৮

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ০০ মেক্টর-২

১৮৪ 15421 মমাোঃ আব্দলু জব্বার মতৃ আবছর উিীন
জামরুী পািা,হাবিভাো ,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ
০১৭৪৬৯৬১৮১৮

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৬৭৮৫ মেক্টর-৬ ৫%

১৮৫ 17691 মমাোঃ মন্সজির রহমান েবফজ উিীন
মততুাঁ বলো,ভাউলারহাট ,ঠাকুরগা াঁ

ও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৯৭৯৩৭২২৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০ মেক্টর-৬ ৫%

১৮৬ 9621 মমাোঃ শবফউন্সিন রতন জবহর উন্সিন

৩৫/৭৯ শবশ ভূষন প্রামাবনক 

মরাি, কুটঠপািা,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৮৮৪৫৫৪৬

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ৪৯২৬০ মেক্টর-৮ ২০



১৮৭ 11178 আব্দলু কাবদর মমাোঃ মোয়লমান বমো
লাহারপুর,বেককা,শ্রীমঙ্গল,মমৌল

ভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৩১৬৭৫৪১৬

 ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর . মেক্টর-৪ ১০%

১৮৮ 11179 মমাোঃ আলী আহমদ আোঃ ছুিান
লইোরকুল,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪৬৬১৫৫৯১

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর . মেক্টর-৪ ৫%

১৮৯ 0200013521908 আিলু খায়ের (অিোঃ) মতু বজ আলী মািার
গুনানন্সন্দ ,রায়জন্দ্রপুর,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৩২৬২৭৫১৯  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০০০০ মেক্টর-২ ২০%

১৯০ 8818 মমাোঃ আিলু কায়শম আিলু মহায়েন

হাবতো ,হাবতো 

আব্দালপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৯৯৭০৭০৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর ৪৯১৩৩ মেক্টর-৮ ৫

১৯১ 34136438 কাউছার উন্সিন আহয়মদ মতৃ আব্দলু গফুর মমালযা

পিনয়িগ,কুবচো 

গ্রাম,আলফািাঙ্গা ,ফবরদপুর,ঢা

কা বিভাগ

০১৯৩৭৬৫৫০৫৩  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০ মেক্টর-৯ ৪৫

১৯২ 0200012071306 মমাোঃ  নরুুজ বমো মতৃ আিব্দলু জব্বার

পন্সিম লইোরকুল,োতগা াঁও-

3214,শ্রীমঙ্গল,মমৌলভীিাজার ,বে

মলট বিভাগ

০১৭১৬৪৪৬৮৫৮  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর জানা নাই মেক্টর-৩ ০৫%

১৯৩ 753 ফয়েজ উন্সিন আহেদ
মতৃ আপ্তর আলী    ( 

েংয়শাবধত)

গজাবরো ,কবরমগঞ্জ,কবরমগঞ্জ,

বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৯৪৪৪০২৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১২৩৭৭ মেক্টর-১১ ৫

১৯৪ 16995 রইছ বমো মতৃ. বরপাত উলযা
মাজবিবহ ,নারাইনছিা ,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪৬৪৬৪৮৬৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর . মেক্টর-৪ ২০%

১৯৫ 6529 এ.টট.এম. মগালাম মমাস্তফা জেনলু আয়িদীন

আটািািী ,ভািকী 

িাজার,মমলান্দহ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৭৩৫৫৪২৫৩১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১৭২৭১ মেক্টর-১১ ৫%

১৯৬ 13968-6
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

১৯৭ 3348 মমাোঃ কওয়ছর আলী তায়হর আলী েিবার
মগাপালপুর,কমলাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৪০৯৫১৭৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

১৯৮ 18115 রয়মশ চন্দ্র িম বন মতৃ িাজ ুরাম

HARIHARPUR,HARIHARPUR,ঠাকু

রগা াঁও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর 

বিভাগ

০১৭৩৮৫৩৯৮৪৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ০ মেক্টর-৬ ৫%

১৯৯ 15286 মমাোঃ আব্দরু রবশদ অছ মন্ডল

চরপবলশা,চরপবলশা 

িাজার,মমলান্দহ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৭৪১৫৫৭৮৪১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১৭৩১৯ মেক্টর-১১ ৫%

২০০ 34046586 মমাোঃ িাহাদুর আলী মতৃ রহমান েিবার
কমলাপুর,কমলাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৬২১৯১৮৫৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

২০১ 6397 মমাোঃ ইেমাইল মহায়েন বনোমত আলী

৩৭/৪০, লুৎফুর মিুী েিক, 

কুটঠপািা,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৪৯০৬১৮৬

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ৪৯৩২৬ মেক্টর-৮ ২০

২০২ 0200009176465
মতৃ মমাোঃ মমাোয়জ্জম 

মহায়েন
মতৃ বনোমত আলী মন্ডল

হবরশপুর,োধগুঞ্জ,হবরণাকুণ্িু,

ন্সঝনাইদহ,খলুনা বিভাগ
০১৭২১৯৫৩৮৯৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৪৮৭৯৫ মেক্টর-৮ ৫

২০৩ 1936 মমা: ওোয়জদ আলী খান মতৃ আলা উন্সিন খান
বনকলা,বনকলা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল

,ঢাকা বিভাগ
০১৭২৭৭৩৫১৪০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ২০%



২০৪ 3215 মমাোঃ আন্সজির রহমান আব্দলু জবলল মমাল্লা
মজাতপািা ,কমলাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৪৫২১৯৭৩৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২০৫ 100041274  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

২০৬ 6947 মমাোঃ বনজাম মবল্লক
শালদহ,হাটশ হবরপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৫২৩৩১৫৬৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আবম ভারয়ত 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

আমায়দর 

মেক্টর-৮ ৫

২০৭ 0200013819684 শবহদ মমাোঃ আব্দলু আওোল মতৃ মমাকয়ছদ আলী প্রাং

েজুানগর, 

মেন্সজদপািা ,েজুানগর,েজুানগ

র,পািনা,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭২৮৪৫৪৯৮৬ শবহদ,পুবলশ অনযানয। নাই মেক্টর-৭

২০৮ 0200015412367 শহীদ আোঃ িায়ছত মমাল্লা মতৃ হাজী আোঃ গফুর মমাল্লা

িহুবরো চালা,ভাওোল 

বমজবাপুর,গাজীপুর 

েদর,গাজীপুর,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৩৫৩৮৩৮২

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৩

২০৯ 0200016007533

২১০ 10413 মমাোঃ কওয়ছর আলী মইননু্সিন মশখ
শানপুকুবরো ,কমলাপুর,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৬৪২১৭৯৭

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

মদয়শর 

অভযতয়র 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন কয়রবছ 

বিধাে মকান 

মেক্টর-৮ ৫

২১১ 1968 মমা: িাির খান মতৃ মমাোয়জ্জম মহায়েন খান

ভূঞাপুর,ভূঞাপুর-

1960,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭০৮৩৫৯৪৮২  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৩০%

২১২ 0200006976973 মমাোঃ ওোবহদ-উল- ইেলাম আতাহার আলী

৩২, উয়পন্দ্রনাথ চক্রিতী েিক, 

আমলাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৮১৯৬৯৬২৫৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৫১৪৯৮ মেক্টর-৮ ৫

২১৩ 10861 মমাোঃ আব্দলু োলাম খান মতৃ মমাোঃ আলী আন্সজম খান

মেনহাটট ,মেনহাটট-

9222,দীঘবলো ,খলুনা,খলুনা 

বিভাগ

০১৯২৯৮৮৬২২৪  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০-০০-০০০ মেক্টর-৯ ২০%

২১৪ 10862 মমাোঃ আব্দলু োলাম খান মতৃ মমাোঃ আলী আন্সজম খান

মেনহাটট ,মেনহাটট-

9222,দীঘবলো ,খলুনা,খলুনা 

বিভাগ

০১৯২৯৮৮৬২২৪  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০-০০-০০০ মেক্টর-৯ ২০%

২১৫ 10036 মমাোঃ বেরাজলু ইেলাম ইোকুি আলী মেখ
পাইকপািা,কমলাপুর,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭২৪৮৪৪৫৬৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২১৬ 8067 মমাোঃ আিলু মহায়েন মতৃ জব্বার মন্ডল

রায়ের 

িাকাই,ভািকী,মমলান্দহ,জামাল

পুর,মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭২৯৮৯১৯৯৫  ুদ্ধাহত,মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৪৩৪৫৫ মেক্টর-৬ ২০%

২১৭ 11366 মমাোঃ আবল আকির োজাহান  আবল
জবুগো,জবুগো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭২১৫৮৫৫১১

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আবম ভারয়ত 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

আমার মকান 

মেক্টর-৮ ৫

২১৮ 11195 মমাোঃ মবতউর রহমান আব্দরু রহমান বিশ্বাে

১০২/২, এন. এে মরাি, 

থানাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৬৫৯৫২৩৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আবম ভারয়ত 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

আমার মকান 

মেক্টর-৮

১০% 

(িাোঃ 

আমজাদ 

মহায়েন 

োয়হয়ির 

পরীক্ষার 

২১৯ 10632 মতৃ লাল বমো মতৃ িাদশা বমো
মাধিপাশা ,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,মমৌ

লভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৮৮৮৯৭৯৪৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ০ মেক্টর-৩

২২০ 33862



২২১ 9947 মমাোঃ নরূুল ইেলাম মতাজ মহায়েন
ময়নাহরপুর,চিাইয়কাল,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৭৯১০৯১৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর ৪৯৪৩৬ মেক্টর-৮ ৫

২২২ 10006 মমাোঃ আহোনজু্জামান মতৃ তাজ উন্সিন আহয়েদ
কাবলকাতলা,কমলাপুর,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৪৩৮০১৯৭১

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আবম ভারয়ত 

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

আমার 

মেক্টর-৮ ৫

২২৩ 10173 মমাোঃ শময়ের আলী মশখ আন্সজম উন্সিন মশখ

লাবহনীপািা ,এম এম 

মহায়েন,কুমারখালী,কুটিো,খলু

না বিভাগ

০১৮৫৮২৯৭৬১৪
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২২৪ 11238 মখান্দকার আোদুজ্জামান মখাোঃ তহুরুজ্জামান

২০/২, ইন্সঞ্জবনোর  শবহদ নরুুল 

হক মলন, ঈদগাহ 

পািা,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯৩৭২৮৩৬৮৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২২৫ 0200001634590 মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

২২৬ 34039365
মমাোঃ মমাখতারুজ্জামান  

খা াঁন দুদু
মবফজ উন্সিন খা াঁন

িি আইলচারা,মপািাদহ ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৭৩৪৩৭৭২

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

২২৭ 24044 মতৃ মমাোঃ আোঃ রবশদ মতৃ হাবিিরু রহমান

বনন্সিতপুর ,ঠাকুরগা াঁও-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৬২৭৩৭৫৭৮
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ০ মেক্টর-৬ ৫%

২২৮ 5027 মমাোঃ ফুল বমো মতৃ হাজী ছায়মদ

গ্রাম-

রামনগর,রামনগর,রােপুরা,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৭৬৫৮৩১০৭৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর -- মেক্টর-৩ ৫

২২৯ 17695 মমাোঃ মহায়েন আলী মতৃ নওোি আলী

আশ্রমপািা,ঠাকুরগা াঁও-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৩৫৪৭৯৮০১
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ০ মেক্টর-৬ ৫%

২৩০ 19590
শহীদ আয়নাোরুল  হক 

আজাদ
মতৃ: আলী আজম বমো

িািী নং-৩৪৪, শহীদ আব্দলু 

জব্বার েিক, 

জয়লশ্বরীতলা,িগুিা-

৫৮০০,িগুিা 

েদর,িগুিা,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭১৪৫৪৬০৬৬ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৬

২৩১ 31672 শহীদ মমাস্তফা কামাল মতৃ মেুবলম উন্সিন
বশিগঞ্জ,বশিগঞ্জ,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭১৩৭৮৮৫৩০

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৬

২৩২ 19356

২৩৩ 0200013635846 শবহদ আব্দলু আওোল মতৃ মমাকয়ছদ আলী প্রাং

েজুানগর, 

মেন্সজদপািা ,েজুানগর,েজুানগ

র,পািনা,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭২৮৪৫৪৯৮৬
শবহদ,পুবলশ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয। নাই মেক্টর-৭

২৩৪ 28
মতৃ মশখ শবফকুর রহমান 

(মখাকন)
মতৃ মশখ আব্দলু আবলম

মান্সজলা,পাটটকািািী ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১২৯৬৬১৭১

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২৩৫ 15907 মতৃ মইনলু ইেলাম মতৃ িা: মজুাহারুল ইেলাম

মগািরগািা ,খাে 

মথুরাপুর,মদৌলতপুর,কুটিো,খলু

না বিভাগ

০১৭৮৩-৭১০১১৪  ুদ্ধাহত,মিোমবরক বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা 

ক্রবমক নং- 

৪৯৯৪২

মেক্টর-৮ ৫%

২৩৬ 22621 মতৃ মমাোঃ খবললুর রহমান
মতৃ মমাোঃ আিদুে োলাম 

েরকার

জবমদারপািা ,ঠাকুরগা াঁও,ঠাকুর

গা াঁও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর 

বিভাগ

০১৯৩২৯২৮৫৬৭
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৫%

২৩৭ 33417 মতৃ খয়জন্দ্র নাথ রাে েবুমত্রা রানী
মহায়দিপুর,আখানগর ,ঠাকুরগা াঁ

ও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৯৭৬৩২২৩৫

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৭৬৮৪ মেক্টর-৬ ৫%



২৩৮ 26790 মতৃ এনামলু হক মতৃ দবির উিীন
মেবনহািী ,রুবহো,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৯৩৯৩১২৭২

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

এফ এফ নং 

৫৫০৬
মেক্টর-৭ ৫%

২৩৯ 8653 মমা: বনমর আলী মমা: নছর উন্সিন ০১৩১৯৯০৬৫৫৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৬৮৩ মেক্টর-৩

২৪০ 7266 মমা: আিদুল গবন মতৃ শরাফত আলী
কাইতলা,কাইতলা,নিীনগর,ব্রাহ্ম

ণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯৩০৮৮০২৬৬

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর জানা মনই মেক্টর-৩ ২০%

২৪১ 33863
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

২৪২ 772 শওকত আলী মতৃ মকিলু  আলী

চন্সন্ডপুর,মদাোরািাজার  

,মদাোরািাজার ,েনুামগঞ্জ,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭২৬৩৩৬৭৩৩
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৫ ৫%

২৪৩ 7450 মমাোঃ উেমান আলী মতৃ আলাল উন্সিন
আলীনগর,পবৃথমপাশা,কুলাউিা,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৩৩৮৬৬৪১৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৮০৪৪ মেক্টর-৪ ২০%

২৪৪ 13800 মমাোঃ আব্দেু মোিহান মতৃ ফজর আলী

দবক্ষণ 

মাটটোপািা ,হাবিভাো ,পঞ্চগি 

েদর,পঞ্চগি,রংপুর বিভাগ

০১৭২৪০৭৯৭০০
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩৬৮৯২ মেক্টর-৬ ৫%

২৪৫ 3311 মমাোঃ োমছুন্সিন মশখ গফুর মশখ
িরইটুবপ,দুি বাচারা ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৬৬৮০৮৬৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৯৩৪৪ মেক্টর-৮ ২০

২৪৬ 7051 শহীদ ছায়দক আলী মমাল্লা মতৃ কাবদর মমাল্লা
রাইবশমলু,শাবতপুর,েজুানগর,পা

িনা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭৮৭৮১৪০৯৭ শবহদ অনযানয।

২৪৭ 0200003940586

নো বেপাহী কেবনক মমাোঃ 

আোঃ খায়লক (শহীদ) িীর 

বিক্রম

মতৃ মমাোঃ আোঃ গফুর

িতবমান টঠকানা গাবদশাল    

(কথাঁগাও),মগাছাপািা ,চুনারুঘাট ,হ

বিগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ

০১৭৩৩৭৯১৯২২ শবহদ অনযানয। ১৬১ মেক্টর-৩ নাই

২৪৮ 34005045 মতৃ মমাোঃ ময়নাোর মহায়েন মমাোঃ মবনরুিীন  মন্ডল
হািুবিো ,পাটটকািািী ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৪৮৪৪৬৩৩

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৪৯১৩৫ মেক্টর-৮ ২০

২৪৯ 11133 রায়েন্দু কুমার মদি মতৃ দুলাল মদি
লাহারপুর,বেককা,শ্রীমঙ্গল,মমৌল

ভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪২২৪০৩৮৮ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ২৬৯০৯ মেক্টর-৪

২৫০ 0200010064504 মমাোঃ আব্দলু গনী মতৃ তায়হর উিীন
মটাকরাভাষা ,ভাউলাগঞ্জ,মিাদা,প

ঞ্চগি,রংপুর বিভাগ
০১৭৮৬৮০৩৬৮৮

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৯৭%

২৫১ 0200013067495 মতৃ বগোেউিীন মতৃ আতািউিীন
জামালপুর,বশিগঞ্জ,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৪৬০৩০৮৮২

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৫%

২৫২ 12677 মমাোঃ আব্দেু ছালাম মমাোঃ নায়েি উিীন
িাগিা,িিপুকুবরো ,ফুলিািী,বদ

নাজপুর,রংপুর বিভাগ
০১৭১৩৭৮৬৪১৯

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৫৮৯৬ মেক্টর-৭ ৫%

২৫৩ 10520 এলাহী িক্স পায়টাোরী মতৃ মবফজ উন্সিন পায়টাোরী

উত্তর আলগী,আলগী 

িাজার,হাইমচর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৭৬২৭৯০১

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয। মেক্টর-২

২৫৪ 17605 মোহরাি আলী আব্দলু কায়দর মন্ডল

নরহরবদো ,মগাস্বামী 

দগূ বাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৮৭৭৬৩০৬
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫০



২৫৫ 0200013776677 জবহরুল হক ভূঞা (দুদু)
মতৃ তায়লি আলী ভূঞা 

(তায়লি মহায়েন)

হাবেমপুর,হাবশমপুর 

মমৌলভীিাজার  

,রােপুরা,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৭৪৬১৪৮৬৬২
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০ মেক্টর-২

২৫৬ 0200013354665 শহীদ আোদুজ্জামান  মশখ মতৃ িাশু মশখ
মদাোমবল্লকপুর ,মবল্লকপুর,মলাহা

গিা,নিাইল,খলুনা বিভাগ
০১৭২৯৬৮৪০৩৭ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৮

২৫৭ 1907 মমাোঃ মখদ আলী মন্ডল ছায়দক আলী

আিপািা ,মগাস্বামী 

দগূ বাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯২৩৪৪৮৫২৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ৫

২৫৮ 12548 মমা: আব্দরু রহমান মতৃ কবরম উন্সিন

দবক্ষন মভিম,জামগ্রাম, 

ফুলিািী, 

বদনাজপুর ,ফুলিািী,বদনাজপুর ,

রংপুর বিভাগ

০১৭২০৮০২৫৯২  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
এফএফ-

৪০০০ (ভারত)
মেক্টর-৭ ৫%

২৫৯ 15449 মমাোঃ রােহান আলী মেকান্দর আলী মন্ডল
মরবখরপািা ,মরবখরপািা ,মমলান্দ

হ,জামালপুর,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৭৫৯৫৭৬৮৬২  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ৫%

২৬০ 0200013914436 আব্দলু হক ভুইো আপ্তাি উন্সিন ভুইো

হাছনা কয়টে, 

রাধানগর ,আখাউিা ,আখাউিা ,

ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭৭১৫৬১২৬১
িীরবিক্রম,মেনািাবহ

নী
অনযানয। ১২ মেক্টর-২

২৬১ 3524 মতৃ মমাোঃ আবমর আলী মতৃ বশকন্দার আলী

বিয়লর পার 

মকওলাকান্দী,হাজীপুর,কুলাউিা,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ

০১৮৭০৫৪৯৮২৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

২৬২ 8000 শহীদ মোলােমান আকন্দ মতৃ- ছায়িদ আলী আকন্দ
বমরারপািা ,কাবচহারা ,কান্সজপুর,

বেরাজগঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭২১৬০৫৩৬৪

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৭

২৬৩ 4089 মতৃ. এমদাদ আলী েরকার মতৃ. আিলু মহায়েন েরকার

আরাজী বদলালপুর 

েরকারপািা ,লালবদঘী 

(5430),িদরগঞ্জ,রংপুর,রংপুর 

বিভাগ

০১৭১৯৫১৫৬৬৫

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৭ ০৫%

২৬৪ 0200005598715 েবহদ উল্লাহ ভূইো মতৃ ছবফ উল্লাহ ভূইো
মশফালীপািা ,মশফালীপািা ,রাম

গঞ্জ,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭২২৫৭৭৫৮২

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী
অনযানয। ০০০ মেক্টর-৮

২৬৫ 3811  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

২৬৬ 8333
মমাোঃ েবফকুর রহমান 

মচৌধরুী

মমাহােদ আব্দলু ওোবহদ 

মচৌধরুী

জেকলে,উজানীগা াঁও ,দবক্ষণ 

েনুামগঞ্জ,েনুামগঞ্জ,বেয়লট 

বিভাগ

০১৭২১০৩৯৪৮১
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর -- মেক্টর-৫ ২০%

২৬৭ 6226
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাোঃ 

ফজলুল হক
মতৃ রুস্তম আলী

টটকারাকান্সন্দ ,মিৌোতলা-

২০০২,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭১৩৫৬৭৪৯৮
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

২৬৮ 0200015843662
িীরয়শ্রষ্ঠ শহীদ বেপাহী 

মমাহােদ মমাস্তফা কামাল
মমাহােদ:হাবিিরু রহমান

মমৌটুপী,আলীনগর,মভালা 

েদর,মভালা,িবরশাল বিভাগ

+৮৮০১৭২০৪০৫১২

০

শবহদ,িীরয়শ্রষ্ঠ,মেনা

িাবহনী
অনযানয।

২৬৯ 0200015462216
শহীদ নরু মমাহােদ িীর 

বিক্রম
মতৃ আব্দরু রি

পূি ব মদবলোই,মদবলোই িাজার 

,চাটবখল,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১২৮৭০৮১০/০১

৮৩১১০৮৭২৬

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-২

২৭০ 0200013018597
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

২৭১ 6541



২৭২ 0200013926401 বমজানরু রহমান মতৃ আিদুল খায়লক খান
িাউচাইল,োতয়মািা,নিীনগর,

ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯২৫৬৬৩৪৯৩

িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী
অনযানয। মেক্টর-৩

২৭৩ 0200013576111 শহীদ মগালাম মমাস্তফা মমাোঃ আলী মশখ

২৭০, মীর মমাশাররফ মহায়েন 

েিক, 

আিুোপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯১৩২৪০৩৯৫
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮

২৭৪ 0200001906862
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ 

আিদুল িায়তন
মতৃ আবলফ উন্সিন মনু্সি

পাথাবলো ,জামালপুর-

২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৪৮৬৩২০৫০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ১৬৮৫৯ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%) 

(মহামানয

 

২৭৫ 289 মমাোঃ মবনরুল ইেলাম ভুইো মতৃ হাবর বমো ভূঞা
মনাগ্রাম,চা াঁপাপুর,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮১৮৫৭২৫৮৭  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর N/A মেক্টর-২ ২০%

২৭৬ 0200001944514 হীরা লাল হাজরা মতৃ. কম বা হাজরা

ভািাউিা  চা 

িাগান,শ্রীমঙ্গল,শ্রীমঙ্গল,মমৌল

ভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ

০১৭০১৪৯৬৩০৮
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ০ মেক্টর-৪

২৭৭ 10330 মতৃ েনুীল রঞ্জন দাশ মতৃ জেকুমার েরকার
নওোগা াঁও,আনন্দপুর,শাল্লা,েনুা

মগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭২৪৩১৯৭০৬ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-৪ ৫

২৭৮ 0200012920789 কেেদ আহয়মদ েরকার মতৃ মমাোঃ রওশন আলী

নাওতলা,মাধাইো 

িাজার,চান্সন্দনা ,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৬৮৩২৩২৩৯৬ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-২

২৭৯ 0200014072945
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

২৮০ 0200014745546 হাবমদুর রহমান আক্কাচ আলী মন্ডল

খিব খাবলশপুর,খাবলশপুর 

িাজার,ময়হশপুর,ন্সঝনাইদহ,খলু

না বিভাগ

০১৭১০৮১২৬১৬

শবহদ,িীরয়শ্রষ্ঠ,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয। ০০ মেক্টর-৪

২৮১ 20-13037 আিলু কালাম মমালযা মতৃ মতায়ফল মমাল্লা

চরশুকতাইল,চন্দ্রবদঘবলো ,মগা

পালগঞ্জ 

েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭২৭১৩০৫২২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৫০২৭ মেক্টর-৮ ২০%

২৮২ 0200013640836

২৮৩ 20-13621 মমা: ফুল বমো মমাল্লা মতৃ মমাহােদ আলী মমাল্লা

পাইয়করিাঙ্গা ,কুটঠিািী ,মগাপাল

গঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৩৬৪৪৪৫৯৫
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর িীরভুম মেক্টর-৮ ২০%

২৮৪ 0200013670628 শহীদ েয়রাোর মহায়েন মতৃ মকিলু মহায়েন

১৪, েরকার পািা মলন, 

মমাল্লায়তঘবরো ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৮৮৬০২৫৬
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

২৮৫ 0200014512413 শহীদ মীর মমাহােদ আলী মীর আমীর মহায়েন

মজ,এম,মেনগুপ্ত 

মরাি,চা াঁদপুর,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭১৭৮১৩২৫৫ শবহদ অনযানয। ০০০০০ মেক্টর-২

২৮৬ 0200013682673 শহীদ মমজিার রহমান মতৃ িায়ছর উন্সিন মমাল্লা

৩০, মমাল্লায়তঘবরো , মমাল্লাপািা  

মলন,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১২৫০১০০৯
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

২৮৭ 0200013670922 শহীদ বমরাজ উন্সিন মতৃ মবফজ উন্সিন মশখ

৯৪, মমাল্লায়তঘবরো , মমটন 

েিক,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৫১২৪০৯১৫
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

২৮৮ 0200015813204 শহীদ আব্দলু গফুর হাজী মহায়েন আলী
ছান্সব্বশা,ভুোপুর,ভূঞাপুর,টাঙ্গা

ইল,ঢাকা বিভাগ

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।



২৮৯ 0200013893604 শহীদ মমাোঃ ইেমাইল বমো মরহুম মগালাম মমাস্তফা
বিষ্ণদী,চা াঁদপুর,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০০

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০০ মেক্টর-২

২৯০ 1624 মমাোঃ েলুতান উিীন মতৃ মাবনক উিীন মাবলথা

প্রাগপুর,চর 

প্রাগপুর,মদৌলতপুর,কুটিো,খলুনা

 বিভাগ

০১৭৩১২৩৩১৫৭
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪৯৯৩০ মেক্টর-৮ ৫%

২৯১ 19136 মমাোঃ মবতোর রহমান মতৃ ছায়ির আলী

কয়লজপািা ৬নং 

ওোিব,আলমিাঙ্গা,আলমিাঙ্গা,

চুোিাঙ্গা ,খলুনা বিভাগ

০১৭৩৭৩৭৭৩৬৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর - মেক্টর-৮ ৫%

২৯২ 0200012958496 শবহদ তন্জি আলী মতৃ মদওোন আলী

চরয়গাোইপুর,জালশুকা 

,নিীনগর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৪৪৪৮১১৮
শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৩ শবহদ

২৯৩ 11258 মমাোঃ আব্দলু জবলল মজুাহার লস্কর
আমিাবিো ,হালো,বমরপুর,কুটি

ো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৭২৯০২৬৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর h-২১৫ মেক্টর-৮ ৫

২৯৪ 0200013467262 শহীদ মমাোঃ ইবিে বমো মতৃ খবললুর রহমান

িিিািী , িারপািা ,কুবমল্লা 

৩৫০০,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১২৯১২৫১০ শবহদ,পুবলশ অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-২

১৯৭১ 

েয়ন 

 ুয়দ্ধ 

শহীদ 

হয়েয়ছন, 

তথয 

২৯৫ 34032535 মমাোঃ হােদার আলী বিশ্বাে শামছন্সিন বিশ্বাে

েবুধরাজপুর,মপািাদহ- 

7031,বমরপুর,কুটিো,খলুনা 

বিভাগ

০১৭৩৯-৮৬৮৫১২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ২০%

২৯৬ 16650 মমাোঃ শবরফুল্লাহ মতৃ মমাোঃ আশরাফ আলী
নয়গশ্বরিািী ,মখাচািািী ,িাবলো

িাঙ্গী,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৯৮৭০৬৫৯৭ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ২৬৮৬ মেক্টর-৬ ৫%

২৯৭ 0200013878824 মমাোঃ আফজাল মহায়েন মতৃ মমাখয়লছুর রহমান

চর 

ফবকরা,চাপরাবশরহাট ,মকাম্পাবন

গঞ্জ,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৩৭০৯৫৬২৯  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বি কযাটাগবর ২৩৪৯ মেক্টর-৭

২৯৮ 3085 মতৃ উন্সজর আবল মশখ মতৃ নজর আবল মশখ
দিূ বাচারা ,দিূ বাচারা ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৫৯১২৭৭৬৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ৪৯১৭২ মেক্টর-৮ ২০

২৯৯ 0200007069057 মমাোঃ হুমােূন কিীর মতৃ: আোঃ মায়লক মশখ ০১৭১২৯৯৪৭১৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর - মেক্টর-৯ ০০

৩০০ 10623 মগাপাল চন্দ্র মালাকার বনিারন চন্দ্র মালাকার
গুটঠো,গুটঠো,উন্সজরপুর,িবরশা

ল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৫৮৪০২৯৪১

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৯

৩০১ 34049797 মশখ মমাোঃ আোঃ হাবকম মতৃ মশখ মমাোঃ মামদুজান
কুশ বা,বনকলী,বনকলী,বকয়শারগঞ্জ,

ঢাকা বিভাগ
০১৭৫৬৩৪৪৫২৪

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর খন্ড নং-২ মেক্টর-১১ ৫%

৩০২ 5010 মমাোঃ আবতকউল্লাহ মতৃ আহােদ আলী
নারান্দী ,নারান্দী ,ময়নাহরদী ,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৯১১৫৭৪৪৫৫  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৩৭৯৬ (১ম 

খন্ড)
মেক্টর-৩ ১০%

৩০৩ 4897

৩০৪ 12634-2 আোঃ গফুর মতৃ ইোদ উল্লা
লইোরকুল,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৩৭৬১২৮৯৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

আনোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ২৭৩০০ মেক্টর-৪ ২০%

৩০৫ 15964
মতৃ বি, এম, ইস্রাবফল 

মহায়েন
মতৃ বকোম উন্সিন ভুইো

চন্দ্রবদঘবলো ,চন্দ্রবদঘবলো ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯৯৪২২৭২৮০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৪৯৯৫ মেক্টর-৮ ৫ %



৩০৬ 0200006768909 শহীদ আিু দাউদ মতৃ ইোদ আলী মিুী

কবি আন্সজজরু রহমান েিক, 

বমলপািা 

(মদশওোলীপািা ),মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭২১১৯২২৪৮
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩০৭ 10341 শবহদ মমাোঃ হাবনফ মরহুম শাহাদাত  আলী
লক্ষীপুরা,খায়েরহাট ,মিারহানউ

ন্সিন,মভালা,িবরশাল বিভাগ
০১৭৬৬৪৩৬৪৯৮

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। - মেক্টর-৯

৩০৮ 0200013028782 মতৃ হাবিিরু রহমান মতৃ মেরাজলু ইেলাম
মহতাবলো ,চরখালী,ভাণ্ডাবরো ,বপ

মরাজপুর,িবরশাল বিভাগ
০১৯৯৭৫৯৪০৬৩

মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ০০০ মেক্টর-৯ ০৫%

৩০৯ 0200013626941
শহীদ োয়দকুর রহমান 

েরকার
মমা: মবফজ উন্সিন েরকার

মাবনকদী ,গিিািী ,বশিপুর,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৭১২৮৮৫৭০৩

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। - মেক্টর-৩

৩১০ 18366 মমাোঃ রবশদুল ইেলাম মতৃ আব্দলু মন্সজদ
আশ্রমপািা,ঠাকুরগা াঁও,ঠাকুরগা াঁ

ও েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৮১৯০৭৯০৯৬

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৫%

৩১১ 0200013474406

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৩১২ 1761 মমা: হ রত আলী মতৃ ইেমাইল মহায়েন মনু্সি
ফলদা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,

ঢাকা বিভাগ
০১৭২৮৩৮০৪৭১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০০০ মেক্টর-১১ ২০%

৩১৩ 34005635 মমাোঃ শবফউল আলম শহীদ আব্দলু আন্সজজ মমাল্লা

শহীদ আব্দলু আন্সজজ মমাল্লা 

েিক, 

মতিািীো ,কুমারখালী,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭২১৩৩৩৩৯৯
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আবম মনু্সজি 

িাবহনীর  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

৩১৪ 0200011667049 মতৃ মমা: হাবনফ বমো মতৃ রহমান মমাল্লা

মাবনকদাহ ,মাবনকদাহ ,মগাপালগ

ঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৯০০০১৬২৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫ %

৩১৫ 0200009097346 শবহদ আফছার আলী মতৃ কয়িজ আলী

জালগািী 

দগূ বাপুর,আমলাগাছী ,পলাশিাবি ,

গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ

০১৭৩৭৫১৯০১৮

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। N/A মেক্টর-১

৩১৬ 0200013487950 মমা: নরূুল ইেলাম মতৃ আব্দলু মান্নাফ

পালবগবর,কান্সজর 

হাট,মোনাগাজী ,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮২৩২৮১৪৮৮

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ১৭২১ মেক্টর-২

৩১৭ 0200014583547 মমাোঃ শবহদুল আলম শহীদ আব্দলু আন্সজজ মমাল্লা

শহীদ আব্দলু আন্সজজ মমাল্লা 

েিক, 

মতিািীো ,কুমারখালী,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯০৩৩৩০৪৬৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ। মেক্টর-৮ ৩০%

৩১৮ 16707 মমাোঃ শাহ আলম মতৃ মছুা বমো

মচাংগাখাতা ,নো 

গয়িো,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৬৪৯৫৬১৯৭
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ২১৫১ মেক্টর-৭ ৫%

৩১৯ 11004
মমা: আলী আজগর 

বশকদার
মতৃ আব্দলু হাবকম বশকদার

আমবুিো,পাইককান্সন্দ ,মগাপালগ

ঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৮১৮১১২১
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫ %

৩২০ 15149
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

মমাোঃ ফরহাদ আলী
মতৃ েময়শর আলী

শ্রীপুর কুমাবরো,শ্রীপুর 

কুমাবরো-২০০১,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭১২৩৭৭৫৩২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭১২১ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

৩২১ 0200013339906 শহীদ আ: হাই মশখ মতৃ ছবলম উন্সিন মশখ

মঘায়ষরচর 

দবক্ষণপািা ,মগাপালগঞ্জ,মগাপাল

গঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১১০১০৭২০
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮

৩২২ 12093

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর



৩২৩ 0200015870410 িবের উন্সিন (অিোঃ) মতৃ মখারয়শদ আলী তাং

কামান্না কাগুজী পািা,িল্লা 

িাজার,কাবলহাবত ,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৫৩০১১০৮১  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বে কযাটাগবর N/A মেক্টর-৭ ৬০

৩২৪ 0200015602715
মমাোঃ োখাওোত মহায়েন 

েরকার

মতৃ মমাোঃ আজাহার আলী 

েরকার

চক মচৌবিলা,মচৌবিলা 

িাজার,উল্লাপািা ,বেরাজগঞ্জ,রা

জশাহী বিভাগ

০১৭১৫৯৯১০০৩  ুদ্ধাহত,মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৭ ৭০%

৩২৫ 0200004215556 মমাোঃ আব্দলু ছাত্তার মতৃ. নওোি আলী

চা াঁন বমো মনু্সি িাবি, গাজী 

নগর, ৫নং চরপাতা ইউবনেন, 

রােপুর, লক্ষ্মীপুর,রােপুর 

,রােপুর,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৬৭২৫২০৩ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। জানা মনই মেক্টর-১ মতৃ

৩২৬ 34060064

৩২৭ 1710 মমাোঃ জাহাবঙ্গর  জাহািক্স কালাচা াঁদ মন্ডল

৬/১২, নরূ উন্সিন আহয়েদ 

েিক িাই মলন,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৪৫০৩১৬২১
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৫০৬৮৩ মেক্টর-৮ ২০

৩২৮ 15362

৩২৯ 34020489 মমাোঃ শবফকুল আখতার নঈম উন্সিন আহয়মদ
মক্ষবমরবদোি ,মক্ষবমরবদোি ,মভ

িামারা,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১২০২৩১৭৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৯৭২৩ মেক্টর-৮ ২০

৩৩০ 0200014415647 শহীদ আব্দেু োলাম মতৃ আোঃ আলী

কামারগা াঁও,ইউএমবে 

পাটকল,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৯৫৪২৫৭৫৬৯ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৩

৩৩১ 0200014016868

৩৩২ 0200013347904 শহীদ মমা: হুমােুন কবির মতৃ শামেলু হক

শ্রীরামপুর,মেন্দ,ব্রাহ্মণিাবিো  

েদর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭৯৬৬৫৪৫৩১

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৮
জানা 

মনই

৩৩৩ 3623 শহীদ আিলু কায়শম মতৃ: কবির উন্সিন

বমরপুর ,জামগ্রাম 

,ফুলিািী,বদনাজপুর ,রংপুর 

বিভাগ

০১৭৮৭৯৬৯৭৭৫  ুদ্ধাহত,শবহদ বে কযাটাগবর
এফ এফ-

৩১৮০
মেক্টর-৭

৩৩৪ 0200006861103
মমাোঃ োমছুল হক িীর 

প্রতীক
মতৃ আিদুল লবতফ

নোন পুর ,প্রতাপ 

পুর,দাগনভূঞা ,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৭১২৫৬২৩ িীরপ্রতীক অনযানয। ৩৬ মেক্টর-২

৩৩৫ 0200013779594 শহীদ মশখ রমজান আলী মতৃ কবফল উন্সিন মশখ

িািী নং- 220, মকশরপুর 

মভবরপািা ,ন্সজবপও-

৬০০০,রাজপািা ,রাজশাহী ,রাজ

শাহী বিভাগ

০১৭৩৫২১২৯১১

 ুদ্ধাহত,শবহদ,পুবলশ,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৭

৩৩৬ 0200013295907 শহীদ আব্দেু োত্তার মরহুম োয়েদুল হক

গ্রামোঃ 

কুন্সন্দোলপািা ,োয়হয়িরহাট ,িবর

শাল েদর,িবরশাল,িবরশাল 

বিভাগ

০১৮৫১০৭০০১২

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। মেক্টর-২

৩৩৭ 5777 শহীদ মশখ আব্দলু লবতফ মতৃ মশখ ছবলম উন্সিন

মঘায়ষরচর,মগাপালগঞ্জ,মগাপাল

গঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৩৪৫০০০০১
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। খয়ুজ পাই নাই মেক্টর-৮

৩৩৮ 0200014142881 শহীদ রবফক বমো মতৃ. অবল বমো

ন্সজল্লাদপুর ,োতগা াঁও-

৩২১৪,শ্রীমঙ্গল,মমৌলভীিাজার ,

বেয়লট বিভাগ

০১৭২১৩০৭৩৪১
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। .... মেক্টর-৪

৩৩৯ 0200014093828
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত



৩৪০ 3825 মগালাম রাব্বানী মতৃ নরু মমাহােদ িািবচব

গ্রাম -কগিযা,মভদরগঞ্জ 

,মভদরগঞ্জ,শরীেতপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯২৩৭০৯৯৭৯

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ৭৫২০ মেক্টর-৮ ২০%

৩৪১ 13287 মতৃ রুস্তম আলী মতৃ শবফউিীন

বরোজ 

নগর,পাি বতীপুর,পাি বতীপুর,বদনা

জপুর,রংপুর বিভাগ

০১৮৭৬২৬৫৩৭৩
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭৩১ মেক্টর-৭ ৫%

৩৪২ 13997
মমাোঃ নান্সজম উন্সিন 

তালুকদার
মতৃ মবহ উন্সিন তালুকদার

তারাগঞ্জ,নরুন্সন্দ,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

+৮৮০১৯৪৩৪৫৪০৯

০
 ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ১৭১৯৭ মেক্টর-১১

২০% - 

৫৯%

৩৪৩ 8448 মমাোঃ আব্দেু োমাদ মতৃ হােমত আলী মন্ডল

পুরাণ িাট্টায়জাি ,িাট্টায়জাি  

নতুন 

িাজার,িকশীগঞ্জ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৯৩০০৩২৮৮৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

২৬৯০/ 

বেপাই নং 

৫৩৮১ প্রথম 

মিঙ্গল খন্ড 

নং ৭

মেক্টর-১১ ০৫%

৩৪৪ 12544 মমা: মমাস্তাবফজরু  রহমান মতৃ আিলু কায়শম েরকার

রােপুর 

েরকারপািা ,মমাস্তফাপুর,পাি বতী

পুর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭৭২৯৪৭৬৪৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪৩৭২ মেক্টর-৭ ৫%

৩৪৫ 11460 উন্সজর আলী মমাল্লা মতৃ মমািারক মমাল্লা

চরমধপুুর,মাবনকহার ,মগাপালগ

ঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৮৮২৬২৮২২৩
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৮৮৭ মেক্টর-৯ ২০%

৩৪৬ 0200013580135 শহীদ আব্দলু হাবকম মরহুম আব্দলু মান্নাফ

ধামশার ,খায়ররা 

,কেিা,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭১৮৭৫৫৩৯৭
শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। প্রয় াজয নয়হ। মেক্টর-২

৩৪৭ 1708 মমাোঃ ইউেফু আলী মেখ মতৃ মকচমত আলী মেখ
িরইটুবপ,দুি বাচারা ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৭৮৬৪৯৯২০

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৯৩১০ মেক্টর-৮ ২০

৩৪৮ 0200011393479
শহীদ খন্দকার আব্দরু 

রাজ্জাক শুকুর

মতৃ খন্দকার আব্দলু গফুর 

মোনা

কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৮৫৩২৪৬৭

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৪৯ 0200012911381

মমজর মজনায়রল(অি) 

ইমান উজ্জামান িীর 

বিক্রম

এম. এন. মচৌধরুী

িীরবিক্রম,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৩৫০ 0200002286464
মমজর(অি) ওোকার 

হাোন, িীরপ্রতীক

এ.এইচ.এম হাবিিলু 

ইেলাম(A. H. M Habibul 

Islam)

িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৩৫১ 0200002496414

মলোঃ কয়ন বল (অিোঃ) এে. 

আই. এম. নরুুন্নিী খান 

(িীরবিক্রম)

হাজী হািীিলু্লাহ  খান

লবক্ষধিপািা  ,লবক্ষধিপািা  

,রামগঞ্জ,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯৭৯৮৫২৫৬৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,িীরবিক্রম,মে

নািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ২১৭ মেক্টর-৭ ১৯%

৩৫২ 7414 মতৃ আশরাফ আলী মতৃ ছবম মন্সিন

দাে পািা,োধরু 

পািা,িকশীগঞ্জ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৯৮৪৯৫৯৪৬২
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ১৭৭২৪ মেক্টর-১১ ২০%

৩৫৩ 0200010689797 শহীদ আিলু কালাম ভূঞা আোঃ লবতফ ভূঞা
কলযান্দী,িািরুহাট ,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮৬৫৪১২৫৫৫

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০০ মেক্টর-২

৩৫৪ 0200013459613 শবহদ অনযানয।

৩৫৫ 0200013018643 মতৃ মমাোঃ নরুুজ্জামান মতৃ আিদুল হাবমদ
কংশনগর,কংশনগর,িবুিচং,কু

বমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮২২০৬৮২৫৩  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-২ ৫%

৩৫৬ 090892 মমাোঃ আলী আশ্রাফ ভূাঁ ইো মতৃ আফতাি উন্সিন

ভাটিািীো ,োতঘর 

ইছাপুরা,লাকোম,কুবমল্লা,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮৫৫৪৬৩৮০৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০ মেক্টর-২ ২০%



৩৫৭ 0200015011731
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

কেবনক হাবরছ বমো
মতৃ কাজী মবফজ উন্সিন

মাটটনগর ,িামইল 

৩৫০০,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৮৪১২১৭১০ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

পাওো  াে 

নাই

মেক্টর-২
প্রয় াজয 

নে

৩৫৮ 34039068 এ. মক. এম ফজলুল হক মমাোঃ আন্সজম উন্সিন

এম ইউ ভুইো মরাি, নতুন 

মকাটবপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৩১৭০৭৭৭৩৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৩৫৯ 15352 মমাোঃ খবললুর রহমান মতৃ মশখ উজ্জত আলী

চা াঁনমারীপািা ,ঠাকুরগা াঁও-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭১৪০০৪০৯৩
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

এফ এফ 

৫৫৭৫
মেক্টর-৭ ২৫%

৩৬০ 34031358 মমা: মদয়লাোর মহায়েন মতৃ আলতাফ মহায়েন মমাল্লা
রাজনগর,িগা,িাউফল,পটুোখা

লী,িবরশাল বিভাগ
০১৫৫০১৬৭১৭৩  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৯ ৫০%

৩৬১ 0200013769064 শবহদ মবতোর রহমান মতৃ মদয়লাোর মহায়েন
মশখ বশমলু ,কদমতলী 

,ঘাটাইল,টাঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭৬০০২৭৩৪৯ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। মেক্টর-২

৩৬২ 0200013464407 ইজাল উিীন আহয়েদ মরহুম আিাদান  আলী বিশ্বাে

মদবরপািা ,হাবতো আব্দলু্লাহপুর 

,কুটিো েদর,কুটিো,খলুনা 

বিভাগ

০১৭১৮৭১১৭৫৬

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-২

৩৬৩ 0200016936469
মমজর (অি) আবকক 

কুমার গুপ্তা, িীরপ্রতীক

মতৃ ময়নারঞ্জন গুপ্তা (Late 

Monoranjan Gupta)

িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৩৬৪ 0200008966287 শহীদ মমাোঃ আব্দলু আন্সজজ মতৃোঃ রজমনু্সিন মান্সঝ

মদবিদ্বার,ভল্লি 

পুর,মদবিদ্বার,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯২৪৭৫০৪৪১
শবহদ,িীরউত্তম,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৪৩৩৪ মেক্টর-২

৩৬৫ 0200013503287 আিদুল মন্সজদ মতৃ মমাোঃ আলী বমো

কালাকচুো,কালাকচুো 

িাজার,িবুিচং,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৪৫৬৬৪৪০৭
শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-২

৩৬৬ 0200013370769 শবহদ,মেনািাবহনী

৩৬৭ 0200014081677

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,েরকাবর 

কম বচারী

অনযানয।

৩৬৮ 0200006768779 শহীদ নিদ্বীপ চন্দ্র শম বা মতৃ অয়মশ চন্দ্র শম বা

উত্তর লাবহনী ,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৩৭৬২২৭৪৮
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৬৯ 0200014941029
িীর উত্তম খন্দকার 

ফজলুর রহমান
মহায়েন আলী খন্দকার

আওবলোপুর,োয়হিগঞ্জ,িায়কর

গঞ্জ,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৩৭০৬৩৩৫৩

শবহদ,িীরউত্তম,বিন্সজ

বি,মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৬

৩৭০ 0200002682683
শহীদ খােরুল জাহান 

িীরপ্রতীক
মরহুম আব্দলু হাই তালুকদার

তালুকদার লজ, ৩৩৪, 

মশালাবকো ,বকয়শারগঞ্জ-

২৩০০,বকয়শারগঞ্জ 

েদর,বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৬৭১০৬১০

শবহদ,িীরপ্রতীক,মিো

মবরক,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয।

মখতািপ্রাপ্ত 

মগয়জট নং- 

৫৬৯

মেক্টর-৩

৩৭১ 0200013960102 শবহদ অনযানয।

৩৭২ 10800 মতৃ কেেদ মখবলছুর রহমান মতৃ কেেদ মছির আলী
রামপাশা,মকরামতনগর,কমলগ

ঞ্জ,মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭১১৩৭২৫৫১  ুদ্ধাহত,মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ২৭০৮৩ মেক্টর-৪

৩৭৩ 0200013770338 শহীদ আন্সজজলু হক মতৃ আিদুল খায়লক

ফালগুনকরা,মচৌিগ্রাম 

,মচৌিগ্রাম,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮২১২০৪০৩২ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। মেক্টর-২



৩৭৪ 0200013869564

৩৭৫ 10643
মতৃ:  অি: হাবি: আিলু 

িাোর (িীরপ্রবতক)
মতৃ আব্দরু রাজ্জাক মমাল্লা

চন্দ্রবদঘবলো ,চন্দ্রবদঘবলো ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯১৪৫০০৯০০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,িীরপ্রতীক,মে

নািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১

আমায়দর

 জানা 

মনই

৩৭৬ 16545 মমাোঃ আব্দলু রাজ্জাক মমাোঃ বশবক আলী

কয়লজপািা,ঠাকুরগা াঁও-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭৬০৫৭৯৫১৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৫%

৩৭৭ 8015

৩৭৮ 7509 আব্দরু রি তালুকদার আব্দলু গবন তালুকদার

চবলশা ,চবলশা ,বপয়রাজপুর 

েদর,বপয়রাজপুর,িবরশাল 

বিভাগ

০১৭৮৩৭৮১৪০৬ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
R.S.L 

no_৪২০৪
মেক্টর-৯

৩৭৯ 10009 শবহদ অনযানয।

৩৮০ 0029834012003 মমাোঃ নরু ইেলাম রইচ উন্সিন

ধানেুা ,ধানেুা 

কামালপুর,িকশীগঞ্জ,জামালপুর

,মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭২০৪৮২১৩৯
 ুদ্ধাহত,িীরপ্রতীক,ভা

রয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ০ মেক্টর-১১ ৫০%

৩৮১ 8998 শহীদ আব্দলু খায়লক মতৃ জায়িদ আলী মমাল্লা

পার 

মবৃত্তকাপািা ,কবরমপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭২৪৫৩২০০৯
শবহদ,আনোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৮২ 0200002457217 িীরবিক্রম,মিোমবরক অনযানয।

৩৮৩ 8997 শহীদ োিান আলী মতৃ িোরত আলী মমাল্লা
কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭২৩৮৬৪৯২৫

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৮৪ 1680 েলুতান উন্সিন আহয়মদ মহলাল উন্সিন মবল্লক
কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৫১৯৩৫৬৪৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ২৫

৩৮৫ 7346 মমাোঃ আশরাফুল আলম মতৃ নরুুন্সিন মজাোিবার
কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৫১৫৪৩৫১৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫০

৩৮৬ 0200011475978 আকমল আলী ময়না বমো
েনজরপুর,মতবলবিল,কুলাউিা,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৭৭১২৮৪৪২৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক
বে কযাটাগবর ২৭৯৬০ মেক্টর-৪

৩৮৭ 0200011737380 মতৃ মমাোঃ মজাোদ আলী মতৃ আব্বাে মেখ
কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৯৮৫১৮৭২৩

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ২৫

৩৮৮ 3751
খন্দকার শমছুল আলম 

শুকুর

মতৃ মখান্দকার আফোর 

উন্সিন

কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৯৩১২৪০৬৮৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৮৯ 4374
শহীদ মখান্দকার 

শামেয়ুজ্জাহা

মরহুম খন্দকার মকয়েদ 

আলী

কুশলীিাো,কুশলীিাো,কুমারখা

লী,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৮০৭২০১৩

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৩৯০ 0200012991010 আিদুল জবলল মহায়েন আলী খন্দকার
জালশুকা,জালশুকা,নিীনগর,

ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭২৭-২৫১৭৩৩

শবহদ,বিন্সজবি ,েরকাবর

 কম বচারী
অনযানয। ১৭৭৬৫ মেক্টর-১

জানা 

মনই



৩৯১ 16443 মমা: বেরাজলু ইেলাম মতৃ আব্দল ছাত্তার েরদার

গুলশান 

নগর,পাি বতীপুর,পাি বতীপুর,বদনা

জপুর,রংপুর বিভাগ

০১৭৬১৭৬৩০৯৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১১৪১ মেক্টর-৭ ৫%

৩৯২ 11930 মমা: আব্দলু কাই ুম মতৃ কাবমর উন্সিন

কুতুিপুর (মচৌধরুী 

পািা),আমিািী 

মদৌলতপুর,পাি বতীপুর,বদনাজপুর

,রংপুর বিভাগ

০১৭০৩৬৪৫৫০০
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ২৬২৯ মেক্টর-৭ ৫%

৩৯৩ 0200001007521 শবহদ আন্সজজলু হক মতৃ আিু মমাহােদ বমো
গন্সজোিািী ,বহংগানগর ,মদলদুো

র,টাঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭৭২৮১২০৪০ শবহদ,মিোমবরক অনযানয।

৩৯৪ 0200015770937 শবহদ েবহর ঊন্সিন েরকার মতৃ েদর মাহমদু

মগাবিন্দপুর ,হাট লক্ষ্মীপুর 

,গাইিান্ধা েদর,গাইিান্ধা,রংপুর 

বিভাগ

০১৭২৭৬৬২১৬১ শবহদ অনযানয।

৩৯৫ 3401 মমাোঃ মকিলু মহায়েন মিলাল উিীন

দগর িািী,বতরনই 

হাট,মতাঁ তুবলো,পঞ্চগি,রংপুর 

বিভাগ

০১৭২৩৮৯৪১৮০
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২১৬২৭ মেক্টর-৬ ২০%

৩৯৬ 8594/35 মমাোঃ আিদুে ছাত্তার মতৃ মছর উন্সিন

জানবকপুর নামাপািা  ,জেগঞ্জ 

িাজার,িকশীগঞ্জ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৯৬৬৮৯৬৬৪৯
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭৬০৩ মেক্টর-১১ ০৫%

৩৯৭ 0200013564803
শহীদ মমা: শওকত আলী 

মমালযা
মতৃ মগাপাল মমাল্লা

চন্দ্রবদঘবলো ,চন্দ্রবদঘবলো ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৫৮০০৬৪৬

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৮ শহীদ

৩৯৮ 0200008032058 মমা: জবহর উন্সিন মচৌধরুী
মতৃ মমৌ: বেকন্দর আলী 

মচৌধরুী

চাবরগ্রাম ,আটগ্রাম,জবকগঞ্জ,বে

মলট,বেয়লট বিভাগ
০১৭২০৯৩২৫৩৮  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বি কযাটাগবর জানা মনই। মেক্টর-৫ ৫%

৩৯৯ 0200004691780 ইঊেিু আলী আফোর আালী

চাইর িািীো ,হুয়েন োেী 

,গফরগা াঁও,মেমনবেংহ,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭২০০১৮৫২৫
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১০৫৭৪ মেক্টর-১১ ৫%

৪০০ 7491
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

৪০১ 0200014938139

৪০২ 34047236 মমাোঃ রমজান আলী খান
মরহুম/শহীদ ন্সজন্নাত আলী 

খান

আলমিাঙ্গা কয়লজ 

পািা,আলমিাঙ্গা,আলমিাঙ্গা,চু

োিাঙ্গা ,খলুনা বিভাগ

+৮৮০১৭২৬৩৭০৩

৭৮
 ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৫০৫৯১ 

ভবলউম -৬, 

চুোিাঙ্গা  

মজলা

মেক্টর-৮ ৩০%

৪০৩ 0200015613980 আিদুল কায়দর হরমজু আলী হাওলাদার
োতুবরো,োতুবরো,রাজাপুর,ঝাল

কাটঠ,িবরশাল বিভাগ
০১৭১৮৭৩৪৮২৩ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। মেক্টর-৭

৪০৪ 10110
মমাোঃ আমজাদ মহায়েন 

( ুদ্ধাহত)
মতৃ কেেদ আলী

োনকীভাঙ্গা  হাওর 

দবক্ষণপািা ,জাফলং চা িাগান- 

৩১৫১,মগাোইনঘাট ,বেয়লট,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭৬৫৯১২৬১০
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২২৮৫৯ মেক্টর-৫ ২০%

৪০৫ 0200013539152 শহীদ বলোকত আলী মতৃ ইোবছন আলী খন্দকার

৯, শহীদ বলোকত আলী েিক, 

আিুোপািা ,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৭৯৮৫৭৩২৩

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৪০৬ 0200014588590

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৪০৭ 0200013535862 শবহদ বেরাজলু ইেলাম মতৃ মমাোঃ িলু মেপাই
মেরাল,মেরাল,আতগলঝািা ,িবর

শাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭১৯৫৪৩০২৭ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। N/A মেক্টর-৭



৪০৮ 8746 শহীদ আলী আকির মতৃ. আ: মোিহান
লইোরকুল,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭১৭৫৪১৬০২

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। . মেক্টর-১১

৪০৯ 0200012602438

৪১০ 9942 শহীদ রাজা বমো মতৃ লাল বমো

মগাপীনাথপুর ,মমরী 

মগাপীনাথপুর ,মগাপালগঞ্জ 

েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৮৯৯০৫৪৬
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮ শবহদ

৪১১ 34180007

শবহদ,িীরবিক্রম,মিো

মবরক,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয।

৪১২ 1809

৪১৩ 0200002808594 মতৃ মরজাউল িারী মতৃ মমাতাহার মহায়েন

িাট্টায়জাি  পূি ব পািা,ন্সজন্নাহ 

িাজার,িকশীগঞ্জ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৭২০০৮৩৩৩৭
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৬৭৭২ মেক্টর-১১ ০৫%

৪১৪ 0200016957778
বব্র. মজনায়রল মমাহাোঃ 

শহীদুল ইেলাম বি.বি
মরহুম আলী আহমদ

িাবি নং বি-১২৫,বিওএইচএে, 

মহাখালী,কযান্টনয়মন্ট,ঢাকা,ঢা

কা বিভাগ

০১৭১১৪৩৭৮১৪

িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। প্রয় াজয নে। মেক্টর-২
প্রয় াজয 

নে

৪১৫ 10741/2 মমাোঃ আতাউর রহমান ইরফান মন্ডল

দ্বীপচর,চর 

আশুয়তাষপুর,পািনা 

েদর,পািনা,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭৩৬৩৫০৯৫৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ০০ মেক্টর-৭

প্রথয়ম 

১৯% 

পয়র বে 

এম এইচ 

৫% 

হাইয়কাট 

৪১৬ 0200013932292 মতৃ মহরম আলী মতৃ আবিদ আলী

পূি ব মাোনী ,আিু 

মতারাি,মীরেরাই,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৬৭৭৫২৭৮৮০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
েংগ্রহ করা 

 ােনাই
মেক্টর-১ ৫%

৪১৭ 0200013773235 মতৃ েয়ুলমান আলী মতৃ ইবিছ আলী
মতলীবিল,মতলীবিল,কুলাউিা,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৮৪৬৬৪১১৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৮১৯২ মেক্টর-৪

৪১৮ 0200013388691
শবহদ আিদুল মমাতায়লি 

হাওলাদার
মতৃ আদম আবল হাওলাদার

মতাোর,িবরশাল েদর,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৩৬৪২৫৪৯০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। N/A মেক্টর-৬

৪১৯ 11622
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৪২০ 7339

৪২১ 0200013001808
মতৃ  ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৪২২ 0200016938538
কয়ন বল অি: িজলুল গনী 

পাটওোরী

মতৃ: আব্দরু রাবহম পাটওোরী  

  Late Abdur Rahim Patwary

িীরবিক্রম,মেনািাবহ

নী,েরকাবর কম বচারী
অনযানয।

৪২৩ 8996 শহীদ মকেমত আলী মেখ মতৃ মংঙ্গল মেখ

পার 

মবৃত্তকাপািা ,কবরমপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৬০৩৮৬৯৫৮
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৪২৪ 5040 চঞ্চল ভট্রাচা বয মতৃ প্রয়িাধ চন্দ্র ভট্রাচা বয

২৬, বিবি নন্দী মরাি, 

আমলাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৩০৬৪০৭৭৪৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫



৪২৫ 0200014080251 কবির উন্সিন আকন্দ আব্দলু মান্নান আকন্দ
মহােনািাদ ,মহােনািাদ ,মগৌরনদী

,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৪১৯৪৯৪১৮ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-৬

৪২৬ 14610 মতৃ হাবিিরু রহমান মতৃ পাচু মন্ডল

গািায়িাি  

(মপািাপািা ),গািায়িাি ,গাংনী,

মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ

০১৯৫৫০০৪৪০৩
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৫১৩৭৫ মেক্টর-৮ ২০%

৪২৭ 0200014645910 শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

৪২৮ 0200013206640 আিদুল মায়লক মাল মতৃ আিদুল লবতফ মাল

তবমজ উিীন মায়লর কান্সন্দ 

,জান্সজরা 

,জান্সজরা,শরীেতপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৬০২৯৩৩৬ শবহদ অনযানয। জানা নাই মেক্টর-২

৪২৯ 3676 মমা: আ: রাজ্জক মতৃ: আহাদ আলী
ব্রজপুর,হািাভাঙ্গা ,গাংনী,মময়হর

পুর,খলুনা বিভাগ
০১৭৩২৪৭১০৭২  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর H/৪২ মেক্টর-৮ ৫%

৪৩০ 2621 শহীদ নরু মমাহােদ মতৃ আেতুলযা
িাগিাঙ্গা ,নায়গশ্বরী ,নায়গশ্বরী ,কু

বিগ্রাম,রংপুর বিভাগ
০১৭৩৮৬৯১৪৯২ শবহদ অনযানয। - মেক্টর-৬

৪৩১ 0200009208815 মতৃ মমাোঃ বেন্সিকুর রহমান মতৃ আোঃ মন্সজদ
টগরিন্দ,কাবশোনী ,আলফািা

ঙ্গা,ফবরদপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৭২৯৪৯৭৩৫০

 ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫%

৪৩২ 0200014244657
শহীদ হাবিলদার  আব্দলু 

হাবলম িীর বিক্রম
মমাোঃ আলী মহায়েন বমোজী

গ্রাম-তরপুরচন্ডী,ওোিব নং-

০৪,িীর িীক্রম আব্দলু হাবলম 

বমোজী িাবি।,িািরুহাট ,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১২০৪১৭৬২

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ২০৫০১০১৬৯ মেক্টর-২

৪৩৩ 0200006685110 টট. এ. বি. বেন্সিক মতৃ:  জবহর উিীন তরফদার
লক্ষ্মীয়খালা,লক্ষ্মীয়খালা,পাইকগা

ছা,খলুনা,খলুনা বিভাগ
০১৭২৪০০৫৭৮১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-৯ ৪৫%

৪৩৪ 11737

৪৩৫ 0200011583855 মমাোঃ হায়েম উন্সিন মতৃোঃয়মাোঃআফছর উন্সিন

কুশ্ব বাখাবল  

,জঙ্গলিাবি,কবরমগঞ্জ,বকয়শারগ

ঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১২১৭০৪৩৫

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৫ ৫%

৪৩৬ 9819 মতৃ মমাকয়লছুর রহমান মতৃ নায়েি আলী েরদার
মিুীকান্সন্দ ,বচকন্দী,শরীেতপুর 

েদর,শরীেতপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৭৮১২৭৭২৬৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ৫%

৪৩৭ 0200013565072 তহম উন্সিন মমাল্লা মতৃ আ: গবণ মমাল্লা

পারচন্দ্রবদঘবলো ,চন্দ্রবদঘবলো ,

মগাপালগঞ্জ 

েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১১৩৪৫০৫৮

 ুদ্ধাহত,বিন্সজবি ,মদয়শ

 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮ ২০%

৪৩৮ 5243 মতৃ মমাোঃ বেরাজলু ইেলাম শামছন্সিন আহয়েদ

মীর মমাশারফ মহায়েন েিক, 

আিুোপািা ,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৬৮২৪৭৫৭৮১

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৪৩৯ 0200014372307 শবহদ আিদুল কবরম মতৃ আমীর আলী
ভগিানপুর,িােয়ুদিপুর,পলাশিা

বি,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
০১৭৪৬৩২৭১০৬ শবহদ,পুবলশ অনযানয। N/A মেক্টর-৭

৪৪০ 0200014372321 শবহদ আিদুল কবরম মতৃ আমীর আলী
ভগিানপুর,িােয়ুদিপুর,পলাশিা

বি,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
০১৩১০১৮৩২২৬ শবহদ,পুবলশ অনযানয। N/A মেক্টর-৭

৪৪১ 0200014597669



৪৪২ 02000016969932

৪৪৩ 0200006770189 শহীদ বকোমন্সিন  মমাল্লা মতৃ দায়নচ মমাল্লা
িংশীতলা,কমলাপুর,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৬৪৪০০৭৭৭০

শবহদ,মিোমবরক,আ

নোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৪৪৪ 0200013011798 আব্দলু হাবেদ মতৃ ইোতুল্লাহ

পাগুবরো ,পাগুবরো ,মমৌলভীিা

জার 

েদর,মমৌলভীিাজার ,বেয়লট 

বিভাগ

০১৭০৭৩৪৬৬৬০ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৬

৪৪৫ 3925 মতৃ মমাোঃ দাউদ আলী বমো মতৃ কায়শম আলী বমো

নরূ উন্সিন আহয়েদ েিক, 

হবরশংকরপুর,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭২৫৮৪৮৯৮১

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৪৪৬ 9342

৪৪৭ 0200013369341 মমাজাফফর আলী মতৃ বমবের আলী খন্দকার
গনপািা,কাবশপুর,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭১৪৯৯৩১৩৩

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। N/A মেক্টর-৮

৪৪৮ 0200015764700
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৪৪৯ 0200016135444 শহীদ মগালাম মমাস্তাফা মতৃ মমাফাজ্জল মহায়েন
মানবেংহপুর,রাধানগর ,িদরগঞ্জ,

রংপুর,রংপুর বিভাগ
০১৭৪০৩৩৮৭৮০ শবহদ,আনোর অনযানয। ৪৪৮৩ মেক্টর-৭

৪৫০ 15806 েয়তাষ চন্দ্র েরকার উয়পন্দ্র চন্দ্র েরকার

কুরপাি,মনত্রয়কানা ,মনত্রয়কানা 

েদর,মনত্রয়কানা,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৯১৪২৪৬৬৩১
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ১৪৩৩১ মেক্টর-১১

৪৫১ 22498
মতৃ আলহাজ্ব ন্সঝল্লার 

রহমান
মতৃ এম এ িাবর

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯২৩৪৭৯০৭১

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৯ ৫ %

৪৫২ 20-7873-4 কেেদ মমাকায়িে মহায়েন মতৃ কেেদ মকিলু মহায়েন

বনমনগর িালুিািী ,বদনাজপুর-

৫২০০,বদনাজপুর  

েদর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭১২১৯২৬৬৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
এফ.এফ নং-

১৩৫৪
মেক্টর-৭ ৫%

৪৫৩ 0200014915014

৪৫৪ 0200004306677

৪৫৫ 14249
মমাোঃ আতাউল গবন ( 

েংয়শাবধত)
মতৃ আিদুল মন্সজদ

কুরচাই,কুরচাই,গফরগা াঁও,মেম

নবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ

+৮৮০১৭১৮১৪৭৮৩

৫
 ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-৩

৪৫৬ 0200014350451 আয়নাোরুল  হক টুকু বমো (মতৃ)
বেংগা,পািনা,পািনা 

েদর,পািনা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৯১৫৯৯১৮২৮

শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। অপ্রজ য মেক্টর-৬

৪৫৭ 0200013465594 শবহদ,মেনািাবহনী

৪৫৮ 0200014106054



৪৫৯ 0200012950560
শবহদ শাহজাহান  আলী 

েরকার
মতৃ আন্সজম উন্সিন েরকার

ঝাবলঙ্গী,মঢালভাঙ্গা ,পলাশিাবি ,

গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
০১৭২৪৫৬৪৬১৫ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। N/A মেক্টর-৬

৪৬০ 0200011508225
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ এন, 

এম, ন্সজ, োয়রাোর
মতৃ তবফল উন্সিন েরকার

কায়হতপািা ,কায়হতপািা-

২০১০,মমলান্দহ,জামালপুর,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৭৩১১২৬৬২৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ১৭২৭৩ মেক্টর-১১
১%-১৯% 

=বি (৫%)

৪৬১ 0200013445708
শবহদ,পুবলশ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয।

৪৬২ 0200003574601 শহীদ নরু মমাহােদ মতৃ মনু্সি আব্দলু কায়দর
মনু্সির কান্সন্দ,বনন্সিতপুর ,মতলি 

উত্তর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯৩২৫৭৬২৫৮ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

৪৬৩ 0200014108423 শহীদ আব্দলু খায়লক খান মতৃ ওেমান খান

বিয়ক োহা বিট, 

আিুোপািা ,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৬৪৪৫৮৩৭
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮

৪৬৪ 11468 মতৃ মমাোঃ মেয়কন্দার আলী মতৃ মমাোঃ আব্দলু িাবরক

িাোঃ আইন উন্সিন েিক, 

কাবলশংকরপুর,মমাবহনী 

বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৩১৪৩৫১১০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ৪৯৩২০ মেক্টর-৮

৪৬৫ 0200002944784 মতৃ আব্দরু রহমান মতৃ আন্সজম উন্সিন

পলাশতলী,পলাশতলী,ফুলিাবি

ো,মেমনবেংহ,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭১০-৮৫৭০২৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-১১ ৫%

৪৬৬ 0200009652658 মমা:মজনু শাহ ফবকর
মতৃ: আবমনলু রেলু শাহ 

ফবকর

উত্তর দবরোিাদ ,ইেলামপুর 

,ইেলামপুর,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭১৭২৩২০০৬  ুদ্ধাহত,মিোমবরক বি কযাটাগবর ১৭৪৮০ মেক্টর-১১ ৫%

৪৬৭ 0200015210025

অনারারী  

কযায়েন(অিোঃ)মতাফজ্জল 

হক পাটওোরী

মতৃ আলতু বমো পাটওোরী

মিামনা কান্দী,ছবমর মনু্সির 

হা াঁট,মেনিাগ,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭১১৪৭৩০৯৯  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী বে কযাটাগবর

৪৬৮ 0200013588858 মমাোঃ আব্দলু হক মতৃ আব্দলু গফুর
রানীনগর ,মঘািামারা ,মিাোবলো ,

রাজশাহী ,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭১১৪৬১৯১৮ শবহদ অনযানয।

৪৬৯ 0200016123689 ABDUS SOBHAN MATABBOR
chartofazzal,dularhat,চরফযাশন,

মভালা,িবরশাল বিভাগ

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৪৭০ 20489 মমাোঃ োহাদ আলী মতৃ জবমর উিীন
চরগুোিািী ,হলুবদো,োঘাটা,গাই

িান্ধা,রংপুর বিভাগ
০১৭৪৪৬৩৬৩৪৭

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪২১৯১ মেক্টর-৬ ৫%

৪৭১ 0200014463171

৪৭২ 0200013480329 োমেলু হক মকুয়ছদ আলী
হবরণধরা,মেনামবত,িবুিচং,কুবম

ল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৯৮৬৩৬১৯৭

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর ৩১১৩৯ মেক্টর-৪ ১৯%

৪৭৩ 0200013700816 শবহদ আোঃ কায়দর মরহুম িাকী মনু্সি

হােয়নর পািা ,তুলেীঘাট 

,পলাশিাবি ,গাইিান্ধা,রংপুর 

বিভাগ

০১৭৪৬৮১৯১১৮

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। N/A মেক্টর-৬

৪৭৪ 12493 শহীদ বেরাজলু ইেলাম মতৃ মমা: কালু বমো
কুট্টাপািা ,েরাইল,েরাইল,ব্রাহ্মণ

িাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৪৩৫৪৪৯৪৯ / 

০১৪০৫-৬৬২৭২২

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। মনই মেক্টর-৩

প্রয় াজয 

নে

৪৭৫ 0200014570550 শবহদ আব্দলু কায়দর মতৃ আেমত উল্লাহ িযাপারী

হােয়নর 

পািা,তুলেীঘাট,পলাশিাবি ,গাই

িান্ধা,রংপুর বিভাগ

০১৭২৩৬১৩৭২৩
মেনািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। N/A মেক্টর-৫



৪৭৬ 3903 মমা: আব্দেু ছাত্তার মশখ মতৃ আব্দলু মন্সজদ মশখ

বছটপািা ,িরমী 

িাজার,শ্রীপুর,গাজীপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৭২৪২৪৯৭
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১২৮৮ মেক্টর-৩ ৫%

৪৭৭ 0200004604825 জেীম উন্সিন আহয়েদ মখুয়লছুর রহমন

উত্তর নলুো,মিাোবলো  

িািী,মতলি 

দবক্ষণ,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৭৬৪৪৭৭৭৩
মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী
এ কযাটাগবর

৪৭৮ 0200005309026 শহীদ ওমর আলী মতৃ আ: নরূ

মবহউন্সিন নগর 

,েলুতানপুর,ব্রাহ্মণিাবিো  

েদর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৪৭৩১০৭১২
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। জানা মনই মেক্টর-২

জানা 

মনই

৪৭৯ 0200013839419 মমতাজলু কবরম জায়িদ উল্লাহ পায়টাওোরী
খাবলশপািা ,খাবলশপািা ,চাটবখ

ল,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৫৫৩৩৪২০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

৪৮০ 0200016418297
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আব্দলু খায়লক
মতৃ ইবিে আলী

রাণীশংতকল 

,রাণীশংতকল,রানীশংতকল,ঠাকুর

গা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৭১৭৩১৪২৮৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০ মেক্টর-৬

৪৮১ 0200016418169
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আব্দলু খায়লক
মতৃ ইবিে আলী

রাণীশংতকল,রাণীশংতকল,রানী

শংতকল,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ
০১৭৩৩২৯৫৫৫০

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০ মেক্টর-৬

৪৮২ 0200010656775

৪৮৩ 4974

৪৮৪ 0200009188537 শবহদ আফছার আলী মতৃ কয়িজ আলী

জালগািী 

দগূ বাপুর,আমলাগাছী ,পলাশিাবি ,

গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ

০১৭২৯৩১৪০১৮

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। N/A মেক্টর-১

৪৮৫ 0200009322469 শাহাদাত  উল্লযাহ মচৌধরুী মতৃ জামাল উলযাহ মচৌধরুী

মধযম 

তালিাবিো ,মীরেরাই,মীরেরাই,

চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১৮১৫৯৪৪৬৮২  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-১ ২০%

৪৮৬ 0200014651249 শবহদ আফছার আলী মতৃ কয়িজ আলী

োিবদন 

ভগিবতপুর,আমলাগাছী ,পলাশ

িাবি,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ

০১৭৮৮৬৪২৩৩২

িীরবিক্রম,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। N/A মেক্টর-১

৪৮৭ 19619

৪৮৮ 8287

৪৮৯ 0200001001404 আব্দরু রউফ আনছারী আব্দপু িায়রক আনছারী

২৭ দবক্ষণ 

কবলমািাদ,মমৌলভীিাজার  

,মমৌলভীিাজার  

েদর,মমৌলভীিাজার ,বেয়লট 

বিভাগ

০১৭১১১৭৬০৭১
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। মেক্টর-২

৪৯০ 0200005740480 বিজন কুমার রাে মতৃ. বিনে চন্দ্র রাে
চানপুর,মাবনকখালী ,কটটোদী ,বক

মশারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭৩১১৫২৩৭৭

মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-১১

৪৯১ 0200013284295 মমাোঃ হায়তম আলী মতৃ মমাোঃ লহর আলী মন্ডল

শ্রীপুর মাইজ হাটী,চর আধ 

পাবখো  

,মকু্তাগাছা,মেমনবেংহ,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭১৬৬৫০৩১৯ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৪৯২ 0200011550558



৪৯৩ 9771 মমাোঃ রুস্তম মমালযা লাল মামনু মমালযা

মকালাকুনা ,মকুেদুপুর 

,মকুেদুপুর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৩০৫৫৫০১৪৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
এফ, এফ 

নাম্বার ৫৩
মেক্টর-৮ ৫%

৪৯৪ 14029
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ 

আলহাজ হাবিিরু রহমান
মতৃ ইেমাইল ফবকর

ঢাকাইপটট্র (কম্পপুর 

),জামালপুর-২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৪৭৫৬৯৯১৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ১৬৮৬৭ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%) 

(মহামানয

 

৪৯৫ 0200017017510

৪৯৬ 0200012911455
মমজর ন্সজএম আন্সজজরু 

রহমান

মতৃ, আল হাজ্ব শারাফাত 

আলী (Late, Al-Haz Sharafat 

Ali)

মেনািাবহনী ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয।

৪৯৭ 0200004819059 মমা: আব্দলু লবতফ খান মতৃ ওোয়জদ আলী খান
ঝনঝবনো ,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গা

ইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৬৫৭৭৬৯০  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৮০৯৩ মেক্টর-১১ ২০%

৪৯৮ 0200014639119 শবহদ মমাোয়জ্জম মহায়েন মতৃ কবির উন্সিন েরকার

িি 

মহারাজপুর,মপারজনা,শাহজাদ

পুর,বেরাজগঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭৮৯৯৮০৭৬৭

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৬

৪৯৯ 0200013048372 শবহদ অনযানয।

৫০০ 0200004569205 শবহদ অনযানয।

৫০১ 0200013885770
শহীদ মমাোঃ ইবলোে খান 

(োয়িক ইবপআর)
মতৃ মমািারক আলী খান

ধলইতলা,মকাটায়কাল ,মলাহাগিা ,

নিাইল,খলুনা বিভাগ
০১৭২৭২১৬০৭৪

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৯

৫০২ 0200013546580 মমাোঃ খায়দমলু ইেলাম মতৃ কবলমনু্সিন

কয়লজপািা,ঠাকুরগা াঁও-

৫১০০,ঠাকুরগা াঁও 

েদর,ঠাকুরগা াঁও,রংপুর বিভাগ

০১৩১৪১৬৪২০৪
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-৬ ৫%

৫০৩ 0200015853770 মমাোঃ হারুণ অর রবশদ মতৃ আিবুমো তালুকদার
গন্সি,মদওোনপুর,রাউজান,চট্ট

গ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ
নাই শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-১

৫০৪ 0200011379794 শবহদ

৫০৫ 0200013516091 রবফক উন্সিন আহয়মদ মরহুম মমৌলভী োফর আলী

আরাগ আনন্দপুর 

,িবূিচং,িবুিচং,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯৩৩৮৭৮৮৬১; 

০১৭৩০৭২৭৯৫৩
শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। ০ মেক্টর-২

৫০৬ 0200013312424 শবহদ মচরাগ আলী মতৃ ওোি উল্লাহ

বদঘীর পাি ,বেক্কা 

,শ্রীমঙ্গল,মমৌলভীিাজার ,বেয়লট 

বিভাগ

০১৭৪৩১০১৬৩২ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৪

৫০৭ 8750 শহীদ মমা: আিদুর রহমান মতৃ বেকন্দর উল্লযা
লইোরকুল,োতগা াঁও,শ্রীমঙ্গল,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪২৮২৫০৬৯ শবহদ অনযানয। . মেক্টর-৪

৫০৮ 0200011879074
শহীদ তাহাজ্জত মহায়েন 

মশখ
মতৃ িদন মশখ

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯০৬১২৫০৪২
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮

প্রয় াজয 

নে

৫০৯ 0200013238073  ুদ্ধাহত,আনোর এ কযাটাগবর



৫১০ 0200013876493 মমাোঃ আব্দলু িায়রক মতৃ এলাহী িক্স

ছাবতহাটট  

,আউবলোিাদ ,কাবলহাবত ,টাঙ্গাই

ল,ঢাকা বিভাগ

০১৭২৯৯৩১৫৪৭  ুদ্ধাহত,মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-১১ ২০%

৫১১ 0200014090375

৫১২ 0200010611452 মমাোঃ আোঃ  রবশদ মন্ডল মতৃ আোঃ মছািাহান  মন্ডল

দবক্ষন িি 

মরনাই,বশোলয়কাট ,পাি বতীপুর,

বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭২৯৪০৮২৬৯
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ২৬২০ মেক্টর-৭ ৫%

৫১৩ 0200013657070 শবহদ অনযানয।

৫১৪ 0200013657247

শহীদ নং ৫৯৭৫ হাবিোঃ  

আিদুল মমাতায়লি 

হাওলাদার

মতৃ আদম আলী হাওলাদার
মাতাশার,িবরশাল েদর,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৮৯৮০৪০৮১ বিন্সজবি অনযানয।

৫১৫ 0200004504286 শবহদ অনযানয।

৫১৬ 10582 মমা: মবহর উন্সিন মতৃ পবির উন্সিন

দবক্ষন শালন্দার 

(গুচ্ছগ্রাম),েরদারপািা ,পাি বতী

পুর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭৯২৩৩৪৮৯৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৩১২২ মেক্টর-৭ ৫%

৫১৭ 34020605
এ. ন্সজ. এম. মরজাউল 

আলম
মরহুম নরু উন্সিন বিশ্বাে

শযামগঞ্জ,মজাতপািা ,মখাকো,কু

টিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৬৫৯৬৬৭৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০+

৫১৮ 0200013097897 আিলু হায়েম মেুবলম পায়টাোরী

েবুিদপুর 

,েবুিদপুর,ফবরদগঞ্জ,চা াঁদপুর,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮১৬৫৯৩৫৪২ শবহদ অনযানয।

৫১৯ 0200003904494
মতৃ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আশরাফুল হক
মতৃ হাবিিলু হক

# ৪১১, আশরাফ বভলা, 

িাদুরতলা,কুবমল্লা 

৩৫০০,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৬৭৫৬৫১৭২৩

িীরপ্রতীক,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

অনযানয। ৩০১৮৭ মেক্টর-৪

৫২০ 0200014059927 মমাোঃ রুহুল আবমন েরকার SOKINA BEGUM
lll,222,রামগঞ্জ,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম

 বিভাগ
০১৭২২৬৬৭৮২৩ শবহদ অনযানয।

৫২১ 0200013313149 শহীদ বেপাহী চা াঁন বমো মতৃ ঝারু বমো

মধযম মান্সঝগাছা ,বেমপুর 

৩৫০০,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭২৬১১০৮৫৩ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। নাই মেক্টর-২

৫২২ 34042791 মতৃ মমাোঃ বনজাম উন্সিন মতৃ মমাোঃ আকুল উন্সিন
লাবহনী ,মমাবহনী বমলে,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৭২৫০৩৬৬৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৫২৩ 0200012171961 শবহদ অনযানয।

৫২৪ 0200001072340
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

৫২৫ 10337

৫২৬ 0200013734812 শবহদ,মেনািাবহনী



৫২৭ 0200008214081
শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয।

৫২৮ 0200001157545 মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৫২৯ 0200013353034 শবহদ অনযানয।

৫৩০ 0200013684324 শবহদ অনযানয।

৫৩১ 10083

৫৩২ 2517

৫৩৩ 34039986 মতৃ মমাোঃ নজরুল ইেলাম মতৃ মবনরুন্সিন  মন্ডল

এ-১২, হাউন্সজং 

এয়স্টট,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯১৩৫০৬৩৫৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৫৩৪ 34043328 মতৃ মমাোঃ ইউেফু আলী মতৃ আলী আহেদ মমাল্লা

২১৩, এন. এে. মরাি, 

থানাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৮১৪৯৬১৩৮৭

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ৪৯৩৩৯ মেক্টর-৮ ৩০

৫৩৫ 0200013979159
শবহদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

কামাল উন্সিন
ইব্রাবহম মিপারী

েগুন্ধী,ষাটনল,মতলি 

উত্তর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮১৩৭৩১৫০৮ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-৫

৫৩৬ 0200016138095

৫৩৭ 0200013931671 মনু বমো মতৃোঃ মিচু বমো

মগারকাটা ,আলীগঞ্জ িাজার 

,নাঙ্গলয়কাট,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭৮৯৬৯৩৬৫৮ শবহদ অনযানয। ০ মেক্টর-১১

৫৩৮ 0200015544396 এ মক এম েয়রাোর মতৃ মমাোঃ হােদার মহায়েন

কময়লশ্বরদী,কময়লশ্বরদী 

হাইসু্কল,মিাোলমারী ,ফবরদপুর,ঢা

কা বিভাগ

০১৭০৩২০২৯৩০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,শবহদ,মেনািা

বহনী

বে কযাটাগবর

৫৩৯ 0200013852964 আিলু কায়শম মমাোঃ আলী মমাল্লা

পরার িন্দর 

,বিজেনগর/মগুারচর,মহামনা,কু

বমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৯৭৮৮০২০০৯ বিন্সজবি অনযানয।

৫৪০ 0200000969891 আব্দলু কবরম তালুকদার আফতাি উন্সিন তালুকদার
পেো,বখবদরপািা ,মলৌহজং,মনু্সি

গঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৮০৮২৯৬৬ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। মনই মেক্টর-২

৫৪১ 34036913  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর

৫৪২ 0200012271699 শহীদ হাবফজরু রহমান ছায়হর উন্সিন মমালযা

চর বিষু্ণপুর,চর 

বিষু্ণপুর,েদরপুর,ফবরদপুর,ঢাকা

 বিভাগ

শবহদ অনযানয।

৫৪৩ 0200013560508 আব্দলু মান্নান শবরফ আোঃ ওহাি শরীফ
ময়হশপুর,মজানাশুর,কাবশোনী ,

মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৯১৯২৯৭৩৩৫

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর - মেক্টর-৯ ১০০



৫৪৪ 0200013171294 শহীদ েজুািত আলী মতৃ- মদলির মহায়েন মন্ডল

মাথাইল চাপি,মাথাইল 

চাপি,কান্সজপুর,বেরাজগঞ্জ,রাজ

শাহী বিভাগ

০১৭১৭৯৪০০৬৫
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৫৪৫ 34065736 মমাোঃ শবফ উন্সিন
মরহুম মমাোঃ ন্সজন্নত আলী 

েরদার

৩৫৫/ ব্লক- ই, জালকুবি মাদির 

িাজার,জালকুবি-

১৪২০,নারােনগঞ্জ  

েদর,নারােণগঞ্জ ,ঢাকা বিভাগ

০১৮২৯৫৭৪৫৭৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর
আমান জানা 

নাই
মেক্টর-২ ৫%

৫৪৬ 0200015711560 শহীদ খইর্ুিীন মতৃ নছর উিীন
আমঝুবপ,আমঝুবপ,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ
০১৭২৫৯১৬০১২

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৫১২১৬ মেক্টর-৮

৫৪৭ 13673  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৫৪৮ 0200011986372
মতৃ মমাহােদ আলী 

( ুদ্ধাহত মনু্সক্তয় াদ্ধা)
মতৃ হাজী শুকুর উিীন

ঢাকীপািা ,বচলমারী,মদৌলতপুর,

কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭২৯২০১৭১৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ৪৯৮৪৮ মেক্টর-৮ ৫%

৫৪৯ 11001-2  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৫৫০ 0200013040453 শবহদ,বিন্সজবি

৫৫১ 0200005449400 শহীদ োইদুল আলম খান মমাফাল আলী খান
মগালিা,পাইকিা,কাবলহাবত ,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭১২৬৬৭৮০০

শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। - মেক্টর-২

৫৫২ 0200013135312 মমাোঃআজগার আলী মতৃোঃআমীর উন্সিন

পি ব 

িালাগ্রাম,জলঢাকা,জলঢাকা,নী

লফামারী,রংপুর বিভাগ

০১৭৩৬৮১৬৭৪৬  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর জানা মনই মেক্টর-৬ ২০%

৫৫৩ 0200013188253 মমাোঃ শবফ উন্সিন মময়হর আলী
েোনীপুর,িিিািী ,রংপুর 

েদর,রংপুর,রংপুর বিভাগ
০১৭৫০১৯৯২১৪  ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী এ কযাটাগবর ০০০০০০ মেক্টর-৬

৯৬-

১০০%

৫৫৪ 0200013155645

৫৫৫ 0200015399983 মতৃোঃ আিলু মহায়েন মতৃোঃ মবফজ উন্সিন েরদার
চরকায়লখান ,চরকায়লখান ,মলুা

বদ,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭১২১৮৩৮৭০ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। নাই মেক্টর-২

৫৫৬ 0200012984956 শবহদ অনযানয।

৫৫৭ 0200014448284 শবহদ রবিউল হুোইন
মমাোঃ জেনাল আয়িদীন 

পায়টাোরী

রাঘিপুর (লাল বমো পাটওোরী  

িািী),মশফালীপািা ,রামগঞ্জ,ল

ক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭২৭২০৫৪০৮ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

৫৫৮ 6804 এ.মক.এম িবদউজ্জামান মতৃোঃ মমৌোঃ আমান উন্সিন
মচৌঘবরো ,মজবলশপুর,বশিপুর,ন

রবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৭৬০৩০৪০  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৫৫৯ 1659 মমাোঃ মহাবেন মন্ডল মতৃ মমাোঃ মনব্বর মন্ডল
দুি বাচারা ,দুি বাচারা ,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭১৮১০২৮০৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৪৯১৫৭ মেক্টর-৮ ২০

৫৬০ 4244 মতৃ. ছবহর উন্সিন মতৃ. ছবমর উিীন

দবক্ষণ 

িােয়ুদিপুর,িাংলাবহবল ,হাবকমপু

র,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭১২৬৫২১১১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর এমএফ ৭৯৪ মেক্টর-৭ ২০%



৫৬১ 0200015457962 আলী আশরাফ মতৃ ফজলুল রহমান

হবরপুর,িালো 

িাজার,চাটবখল,মনাোখালী ,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮২৫৯৫৪৩৭৪ শবহদ অনযানয। শবহদ মেক্টর-৭

৫৬২ 6755 মমাোঃ ইকিাল মােদু মতৃ মােদুুর রবহম

১৫/১, োমেলু ওিায়েদ েিক, 

থানাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৫৪৬৮৪৬৯
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪৯১৮৯ মেক্টর-৮ ৫

৫৬৩ 3882 স্বপন কুমার নাগ মচৌধরুী মতৃ নন্দ দুলাল নাগ মচৌধরুী
আমলাপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৯৭৩৬০০৫০৮

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪৯১৩৬ মেক্টর-৮ ৫

৫৬৪ SB-3868
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

মমা: আব্দেু োমাদ
মতৃ ময়েন মমাল্লা (কানু হাজী)

দবিহাবমদপুর  ,চকয়িলততল 

,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৯১৪০৭৫৬০২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

১৭১২৬ খন্ড 

৭১
মেক্টর-১১ ৩০%

৫৬৫ 0200013762792
শবহদ হাবিোঃ বেরাজলু 

ইেলাম বেন্সিকী
মতৃ এছহাক বেন্সিকী

মাইলজানী,েহিতপুর,নাগরপুর,

টাঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৪০০৭১৯৩৩৬ শবহদ,পুবলশ অনযানয।

৫৬৬ 0200007106667 শবহদ আিদুল মায়লক মতৃ মিুী আব্দলু গবণ
মথাল্লাকান্সন্দ ,িবিকান্সন্দ ,নিীনগর,

ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮২৭৫৫৫২৮৪ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৫৬৭ 2805 শহীদ িাোঃ আবমন উন্সিন
মতৃ মমাোঃ হাবিিরু রহমান 

বশকদার

মপৌর নিীপুর,৩নং ওোিব মভালা 

মপৌরেভা,মভালা-৮৩০০,মভালা 

েদর,মভালা,িবরশাল বিভাগ

০১৭২২২৯৯৯২২
শবহদ,মিোমবরক,অ

নযানয স্বীকৃত িাবহনী
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৯

প্রয় াজয 

নে

৫৬৮ 8529 মতৃ আব্দলু লবতফ মতৃ কালু মনু্ডল

নওদাপািা  

,মিতিাবিো ,গাংনী,মময়হরপুর,খু

লনা বিভাগ

০১৭২৪৩০১৮৯২  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৫১৩৫৫ মেক্টর-৮ ২০%

৫৬৯ 0200011792669
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৫৭০ 0200015559724

৫৭১ 0200007762252 শহীদ হাবিিরু রহমান মতৃোঃআোঃ রহমান মািার

ভাটট উত্তর,মহমগঞ্জ 

িাজার,নান্দাইল,মেমনবেংহ,মে

মনবেংহ বিভাগ

০১৭২৩৩৫৭৯১০ শবহদ অনযানয। অজ্ঞাত মেক্টর-১১

৫৭২ 0200013299785

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৫৭৩ 0200002703905
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৫৭৪ 0200014364291

৫৭৫ 10084 শহীদ রত্তন ফবকর মতৃ এয়লম ফবকর
েকুতাইল,েকুতাইল,মগাপালগঞ্জ

 েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭২৩৪৩৪৪৫১

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। মেক্টর-৯

৫৭৬ 020000-1609410

৫৭৭ 34027575 মমাোঃ রবফকুল আলম মতৃ বরোজ উন্সিন আহয়েদ

৭, কুতুিউন্সিন মরাি, 

কাবলশংকরপুর,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১১৭৮৯৫০১
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

ভারতীে 

ফরম নি 

হওোর দরুন 

কলযাণ ট্রাস্ট 

েংরক্ষণ 

করয়ত পায়র 

মেক্টর-৮ ৫



৫৭৮ 10457 মমাোঃ খরুরম শাহারীোর মতৃ আব্দলু লতীফ

৪৮ নং এন. এে 

মরাি,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৬১৮৮৫১৫
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ২০+

৫৭৯ 0200014159413

৫৮০ 0200012859257
শবহদ লযাি নায়েক 

মগালাম মমাস্তফা
মতৃ মকরামত আলী

মহািালা,দাবিদহ ,বশিগঞ্জ,িগু

িা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭২১৬১৪৬১৩

বিন্সজবি ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয। ০ মেক্টর-২

৫৮১ 0200009313935 মতৃ মমাোঃ মাহমদুুর রহমান মতৃ হায়জরা আলী েরদার
িাবদোয়টালা ,চান্দটুটো , য়শার 

েদর, য়শার,খলুনা বিভাগ
০১৭১৯২১৮৮২৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৫

৫৮২ 0200007410705
শহীদ হাবিলদার  

কামরুজ্জামান খবলফা
শরাফতুলযা  খবলফা

মোনামেুা 

,িাবলোবদঘী ,গািতবল,িগুিা,রা

জশাহী বিভাগ

০১৭৩০৬১৩৮২০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। নাই মেক্টর-৭

৫৮৩ 0200013693031
শহীদ মমতাজরু রহমান 

মন্টু
মতৃ কতেি আলী

বনজিাটটো ,োবরোকান্সন্দ ,োবরো

কান্সন্দ,িগুিা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭১৮৪৩০৬৪৪ শবহদ অনযানয। মেক্টর-৭

৫৮৪ 0200012606917 মমাোঃ আব্দলু খায়লক মন্ডল মতৃ হায়ছন আলী মন্ডল

হাট 

কয়েিা,িাগুণিালী ,ঘাটাইল,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

০১৯৪৫২১৪০৪৪  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৮৬৬৬ মেক্টর-১১

৫৮৫ 0200013324477 আিু তায়লি মতৃ কবছম উন্সিন মশখ

মবতবমো মরলয়গট, 

মচৌিহাে,বিবেক,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৩১৪৮৩৭৬৯

শবহদ,িীরউত্তম,বিন্সজ

বি,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

মখতািপ্রাপ্ত 

মগয়জট নং- 

৫৩

মেক্টর-৮

৫৮৬ 0200013312903 জবহরুল ইেলাম মমাোঃ ওোজ উন্সিন মধৃা
োয়হদাপুর,োয়হদাপুর,কচুো,চা াঁ

দপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭২১১৬২৪৭৪

শবহদ,বিন্সজবি ,েরকাবর

 কম বচারী
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

৫৮৭ 0200016127562

৫৮৮ 21180
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

৫৮৯ 0200011754911 মমাোঃ মামনুরু রবশদ মচৌধরুী মতৃ মেয়লম উন্সিন মচৌধরুী

১ নং থানাপািা ,কুটিো- 

৭০০০,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭৫৯৫৪২৪৩৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর

৫৯০ 0200001634588 আব্দরু রউফ মতৃ োিদু আলী

দবরোিাজ ,শাবতগঞ্জ িাজার-

৩০০০,েনুামগঞ্জ 

েদর,েনুামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ

০১৭৩৪৫৮৯৭৭৮  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-৫ ৫

৫৯১ 0200015851185 মতৃ এয়েম আলী মতৃ ইোজউন্সিন  মেখ
কালীিািীপািা ,জাবনপুর 

,মখাকো,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৯৩১০৩৩৭৯৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ০০০ মেক্টর-৮ ২০%

৫৯২ 1605 আিদু কায়দর মতৃ েবফর উন্সিন
বনমবুরো ,মঘাগা,মকু্তাগাছা,মেমন

বেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
প্রয় াজয নয়হ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

৫৯৩ 0200014633712 বেপাহী মমাোঃ ওেমান গবন মতৃ আব্দরু রহমান
উবলপুর,তািাশ,তািাশ,বেরাজগ

ঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭০৪২৪৬৯৪৯

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৯

৫৯৪ 0200016056153
িীরপ্রতীক,মিোমবরক,

বিন্সজবি
অনযানয।



৫৯৫ 9883/34

৫৯৬ 0200013120269

৫৯৭ 0200014425034 শবহদ অনযানয।

৫৯৮ 0200007885480
মমাোঃ মখারয়শদ আলম 

(শহীদ)
মতৃ: আব্দলু গফুর দফাদার

গ্রাম- গিিা 

,ময়হিা,বমজবাপুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৩৩৫৪৯১৮৯

মেনািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৫৯৯ 0200013464587 আিলু হায়েম রবমজ উন্সিন
কামালপুর,মইনপুর,কেিা,ব্রাহ্ম

ণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮১৯০৯০৫৯৯  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি বে কযাটাগবর

০২১২০৪০৯৮

৬
মেক্টর-৮ বে (৬০%)

৬০০ 0200013841454 শবহদ অনযানয।

৬০১ 0200015034861 মমা: ফুল বমো মতৃ রজি আলী
িাঘাশুর,মরাবহতপুর,মকরাণীগঞ্জ,

ঢাকা,ঢাকা বিভাগ
০১৮৬৯৬৬৬৭৮৩

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-২

৬০২ 0200013955291

৬০৩ 0200014746016 মমা: আফছার আলী েরকার মতৃ: ইমারত আলী েরকার
কালাইচািা ,ো াঁবথো,ো াঁবথো,পাি

না,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭৩৪২১৮১৪২  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি বে কযাটাগবর

৬০৪ 0200016006615
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৬০৫ 0200015056560 আব্দলু িাবরক শরীফ মতৃোঃ আব্দলু আন্সজদ শরীফ

হবরদােপুর 

,কাবশোনী ,কাবশোনী ,মগাপালগ

ঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৫৮৬৯৪৩৬ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬০৬ 0200013909806 কেেদ হােমত আলী মতৃোঃ কেেদ মনুেরু আলী
রাজপাট,রাজপাট,কাবশোনী ,মগা

পালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭২০২৪৩০৩৮ শবহদ অনযানয।

৬০৭ 4737 মমাোঃ আব্দেু োলাম রবহম িক্স

৪৩/১, এন এে 

মরাি,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৯৯২৬৯০৯০৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

৬০৮ 0200016081647 বিন্সজবি অনযানয।

৬০৯ 0200000938027
শহীদ এে. এম. মগালাম 

েয়রাোর

মতৃ হায়ফজ ওোজ উন্সিন 

েরদার

তুষারধারা  আিাবেক এলাকা 

,কুতুিপুর,নারােনগঞ্জ  

েদর,নারােণগঞ্জ ,ঢাকা বিভাগ

০১৭৪২৬০৫০৮৯
শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-২

৬১০ 4415 শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬১১ 8162 মতৃ আব্দরু রবশদ মতৃ রয়ব্বল বিশ্বাে
নওদাপািা ,মিতিাবিো ,গাংনী,

মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ
০১৭১৬৬৯৮৩৭৪ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৫১৪৯৫ মেক্টর-৮ ৫%



৬১২ 0200015882930 শহীদ মিলায়েত মহায়েন Late MOSTOFA

খন্দকার িাবি , ২নং ওোিব 

৬নং ধবনো,ধবনো,মভালা 

েদর,মভালা,িবরশাল বিভাগ

০১৯২২৩২৫০২৪ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

িাংলায়দশ 

মনু্সক্তয় াদ্ধা 

কলযাণ ট্রাি 

কতৃবক প্রণীত 

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত 

মেক্টর-২
অপ্রয় া

জয

৬১৩ 0200014148318 হাবিলদার  হাোন উন্সিন মতৃ আব্দলু গফুর

িরই উবি ,িাংলা িাজার  

,মদাোরািাজার ,েনুামগঞ্জ,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৮৮৯৪৬৪১৮০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। মেক্টর-৫

৬১৪ 0200013605692 আব্দলু মান্নান মতৃ চা াঁদ গাজী
মিলতী,খায়দরগা াঁও ,মতলি 

দবক্ষণ,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭২৬৮৬২৫১২

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ২০৫০২০৭০০ মেক্টর-২

৬১৫ 0200003446205

৬১৬ 5263 মমাোঃ ন্সজোউল হক মতৃ হাবিিরু রহমান

পবলশা ,পবলশা 

,মাদারগঞ্জ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭১৫৬২৫৭১৪

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ১৮০৫২ মেক্টর-১১ ২০%

৬১৭ 0200005040576 মোলােমান খান হাজী কবরম খান

লক্ষনপুর চিক পািা (পাঠান 

পািা),লক্ষনপুর 

,কেেদপুর,নীলফামারী ,রংপুর 

বিভাগ

০১৭১৪৯২৫৪৭৪ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬১৮ 0200004153154 শহীদ আিু হােনাত মতৃোঃ ইরতাজ আলী

শযামপুর শরৎ নগর 

,কানোট,বশিগঞ্জ,চা াঁপাইনিািগ

ঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ

শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬১৯ 21887 শহীদ মমাস্তাবফজরু  রহমান মতৃ আিু িকর বেন্সিক বমো

মগাপীনাথপুর  

উত্তরপািা,কাজীপািা ,মগাপালগ

ঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭২২০৬৬৯৬৪
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮

প্রয় াজয 

নে

৬২০ 2342 মমা: আ: রবশদ খান মতৃ আব্বাছ আলী খান
মঢপাকান্দী ,ফলদা,ভূঞাপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৯১৪৬৩০৩৭৪  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৮০০০ মেক্টর-১১ ২০%

৬২১ 0200014477388
শহীদ মমাোঃ োয়হিআলী 

মিপারী
জয়েন উন্সিন মাতুব্বর

পন্সিম মাইজ পািা,িীর মমাহন 

,কালবকবন,মাদারীপুর ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১২৬৩৭৭৮৩
শবহদ,বিন্সজবি ,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী
অনযানয। মেক্টর-১

৬২২ 8631 মমা: মেবলম উন্সিন মতৃ মমাকয়ছদ আলী

মজাত 

আতাউলযা,ফলদা,মগাপালপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

০১৭৪৩৩০৮৩১১  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

৬২৩ 0200013823929 শবহদ আবমর মহায়েন মতৃ ইোবছন বেকদার

চরলক্ষী,িাওবর 

িাজার,লালয়মাহন,মভালা,িবরশা

ল বিভাগ

০১৬৩৫৩৬৮৭৭২ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। N/A মেক্টর-২

৬২৪ 6588 মতৃ অরুন চন্দ্র দাে মতৃ রমণী মমাহন দাে ০১৭১৮০৫২৯৮২
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৮৪৫৬ মেক্টর-২

৬২৫ 0200013453286 আিদুর রবশদ নরুুল হক তালুকদার

চরপাতা ( চরপুটট) 

,কান্সজরহাট ,মদৌলতখান ,মভালা,ি

বরশাল বিভাগ

০১৩০৫৫২৫১১৭
শবহদ,বিন্সজবি ,েরকাবর

 কম বচারী
অনযানয।

৬২৬ 0200014353762
শহীদ মশখ আবতোর 

রহমান
মতৃ:আব্দলু িািন মশখ

চরকান্সন্দ,নগরকান্সন্দ  

িাজার,মমাল্লাহাট ,িায়গরহাট ,খলু

না বিভাগ

০১৭২৯৬৫৪৮৪৮
শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৪৫২৬৬ মেক্টর-৩

৬২৭ 5981 মমাোঃ আিলু কালাম আজাদ মতৃ মকিলু মহায়েন মশখ
পাবন্ট,পাবন্ট,কুমারখালী,কুটিো,

খলুনা বিভাগ
০১৭১৫৩৮০৪৫৯

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

আমরা মনু্সজি 

িাবহনী  

উচ্চতর 

প্রবশক্ষণ 

গ্রহন 

করয়লও 

মেক্টর-৮ ২০

৬২৮ 0200016253859 শহীদ মমািারক মহায়েন মতৃ আব্দলু কায়দর

িাো নং-১৫৩, মরাি নং- ০১, 

বনউশালিন , িংপুর 

,রংপুর,রংপুর 

েদর,রংপুর,রংপুর বিভাগ

০১৯৫৯৪২৪৩৫৩
শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৩৮১৬৮ মেক্টর-৬



৬২৯ 0200015049911

৬৩০ 0200013139252 শহীদ খান মকেদু আলী
মতৃ মমৌলভী আরমান আলী 

খান

খারািাদ ,খারািাদ  

িাইনতলা,িটটোঘাটা ,খলুনা,খলু

না বিভাগ

০১৭৯৫২৭১২৬০

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ৭৪৫১ মেক্টর-৬

৬৩১ 0200009606660 মতৃ আবমনরু রহমান মতৃ মবতউর রহমান

প্র য়ে- মনু্সক্তয় াদ্ধা আবমনরু 

রহমায়নর িািী, গ্রাম- 

মমাবমনয়টালা ,মীরেরাই,মীরেরা

ই,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৩০৭৯৭৭৩৪
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-১ ৫%

৬৩২ 9883 শহীদ লায়েি আলী মীর মতৃ ইেহাক আলী মীর

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭২৮৪৪৪৭৪৩
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮ শহীদ

৬৩৩ 0200013329362 শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬৩৪ 0200013688159 মমাোঃ কামরুজ্জামান মতৃ খন্দকার আিদুল কায়দর
গািগাবছ ,কায়দাো ,েজুানগর,পাি

না,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭০৩৪৮৫৫৩৩ মতৃ  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি এ কযাটাগবর মেক্টর-৭

৬৩৫ 13079 মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৬৩৬ 0200015541328 শবহদ,বিন্সজবি

৬৩৭ 0200013057896 শবহদ অনযানয।

৬৩৮ 0200014522522

৬৩৯ 0200013841389

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৬৪০ 0200013599355 শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬৪১ 0200013056390 বেপাহী আিলু কায়শম মতৃ কাজী মমাশারফ মহায়েন

মচৌগাবছ ,কুটট 

মচৌগাবছ ,শ্রীপুর,মাগুরা,খলুনা 

বিভাগ

০১৭১২২৯৫৫২৭

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-১

৬৪২ 0200013381789 মমাোঃ োয়ির খান Mohd Rashid

িাো ০১৫৯-১, বশমরাইল 

কান্সন্দ,ব্রাহ্মণিাবিো ,ব্রাহ্মণিাবি

ো েদর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭১২৮৬৯০৬৬ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬৪৩ 0200013929895
মমাাোঃ আব্দরু রবশদ (িীর 

প্রতীক)
মতৃ েনু্দর আলী ভূাঁ ইো

ততর,ছতুরা 

শরীফ,আখাউিা ,ব্রাহ্মণিাবিো ,

চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭১৪৪১৫০৩০ িীরপ্রতীক,বিন্সজবি অনযানয। মেক্টর-৮

৬৪৪ 0200013677849 শবহদ আিলু হায়েম মতৃ আবেো মিগম
রুটট,রুটট,আখাউিা ,ব্রাহ্মণিাবি

ো,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৩১১৬২৮৪০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬৪৫ 0200013927655



৬৪৬ 17543

৬৪৭ 0200013730628 শবহদ অনযানয।

৬৪৮ 0200013555212
শহীদ নায়েক বেরাজ 

উন্সিন
মতৃ মিুী নরু আহােদ

নান্সজম মময়লটারীর িাবি, 

মমাহােদপুর ,নতুন 

েখুচর,হাবতো ,মনাোখালী ,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৯৯০৮৭৮৫২২
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৩৬৪৭২৯ মেক্টর-২

৬৪৯ 0200008838307
মরহুম অনারারী  কযায়েন 

আব্দলু মন্সজদ
মরহুম জনুাি আলী বমো

কলয়মশ্বর,জাতীে বিশ্ববিদযালে -

১৭০৪,গাজীপুর 

েদর,গাজীপুর,ঢাকা বিভাগ

০০০০০০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,িীরপ্রতীক,মে

নািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

৬৫০ 0200013550018 শহীদ মমাোঃ ইব্রাবহম মতৃ েলুতানলু আলম মচৌধরুী
লবতফপুর,জাফরািাদ ,আকির

শাহ,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৬৯১০০৬৩৬ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। অপ্রয় াজয মেক্টর-১

অপ্রয় া

জয

৬৫১ 0200013377640 শহীদ আয়নাোর  উল্লাহ মতৃ: চান্দ বমো
রুস্তমপুর,রুস্তমপুর,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৫৭২০১৮৪৬

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ০ মেক্টর-৩
প্রয় াজয 

নে

৬৫২ 0200014284567

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,শবহদ,বিন্সজবি

,মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর

৬৫৩ 0200014811966 শহীদ মমাোঃ ইব্রাবহম মতৃ মমাহােদ আবল

নােনগর ,কাবলো 

পািা,শাহরান্সস্ত ,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৩৪৭২৫৫৭০

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,শবহদ,বিন্সজবি

,মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর মেক্টর-৪

৬৫৪ 0200014981650
শহীদ মমাোঃ আিলু কায়শম 

মমাল্লা
মমাময়রজ উন্সিন মমাল্রা

বনন্সিতপুর ,িুমাইন,মধখুালী,ফ

বরদপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৯৬৬৩২৪৭৪২ শবহদ অনযানয।

৬৫৫ 0200015203740 শবহদ এতাজ আলী মশখ মঙ্গল
লক্ষ্মীপুর,ফান্সজলপুর,ভাংগা,ফবর

দপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৭৩৫৪৮৯৬ শবহদ অনযানয। NO মেক্টর-৩

৬৫৬ 0200016305431 মােমু হাোন মতারাি আলী মতৃ- গবহর উিীন

িি হাবশমপুর ,হাবশমপুর 

,বচবররিন্দর ,বদনাজপুর ,রংপুর 

বিভাগ

০১৭১৪৯৪২২৩৩
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৬১৮৫ পিৃা 

নং- ১০৩
মেক্টর-৭ ৮১%

৬৫৭ 0200014433776  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর

৬৫৮ 0200015896065 িািলু মশখ মতৃ গফুর মশখ
উরুিা,বিয়নাদপুর ,মহেদপুর,মা

গুরা,খলুনা বিভাগ
০১৭৪২১৫৪৫০৫

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। মেক্টর-৮

৬৫৯ 0200004262003 শবহদ,বিন্সজবি

৬৬০ 0200012925872

৬৬১ 0200012004453
মমািারক মহায়েন েরকার 

(মতৃ)
রবমজ উন্সিন েরকার (মতৃ)

গ্রাম- মপলায়েত। ইউবনেন - 

গবেংগা,িরবম,শ্রীপুর,গাজীপুর,

ঢাকা বিভাগ

০১৯১৭৭৩১২৫৫ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৬৬২ 0200015485715 হারুন অর রবশদ মতৃ মোলােমান বমো
িাহাদুরপুর ,িাহাদুরপুর ,আশুগঞ্জ

,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৩৯১৮৬৪৫৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

এ কযাটাগবর ৩৪০৭৮ মেক্টর-৩



৬৬৩ 0200015485713 হারুন অর রবশদ মতৃ মোলােমান বমো
িাহাদুরপুর ,িাহাদুরপুর ,আশুগঞ্জ

,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৮৬৬০৭৯৭

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর ৩৪০৭৮ মেক্টর-৩

৬৬৪ 0200015485712 হারুন অর রবশদ মতৃ মোলােমান বমো
িাহাদুরপুর ,িাহাদুরপুর ,আশুগঞ্জ

,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৫৬৮৮৩৫৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

এ কযাটাগবর ৩৪০৭৮ মেক্টর-৩

৬৬৫ 0200014016013 আিদুল হাবমদ খান আরবফন খান
কায়লরকাঠী,হানেুা,িায়করগঞ্জ,ি

বরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৪১০৭৯৩৯২ িীরপ্রতীক,বিন্সজবি অনযানয।

৬৬৬ 0200013248975 মবতউর রহমান দবলল উন্সিন মহাজন
পাকমহর,োয়রংগল,ঝালকাটঠ 

েদর,ঝালকাটঠ,িবরশাল বিভাগ
০১৭১৮১৩৯৩১৮ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৬৬৭ 0200015849029

৬৬৮ 0200014363298
মতৃ বেরাজ উিীন 

আহয়মদ
Jobed Ali

Vill. Puranpara,Norsingdi-

1600,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৭১১১০০৬৮৫ িীরপ্রতীক অনযানয। জানা নাই মেক্টর-২

৬৬৯ 11449 মতৃ নজরুল ইেলাম মতৃ রবহম িকে মশখ

বপ াদা পািা ওোিব নং 

০১,মময়হরপুর,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ

০১৭২৭৭৯০৩০১

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ৫১০৬৫ মেক্টর-৮ ২০ %

৬৭০ 0200008608149  ুদ্ধাহত

৬৭১ 0200014638502 আিলু কায়শম মতৃ মবফজ উন্সিন খান

েোধানগিা  

(মধযপািা),েোধানগিা ,বেরাজ

গঞ্জ েদর,বেরাজগঞ্জ,রাজশাহী  

বিভাগ

০১৭২৪৮৬০০৩১

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৬

৬৭২ 0200013479638 মাহিিুরু রহমান তবছর উন্সিন আহয়েদ
কাবলতলা,বদনাজপুর ,বদনাজপুর 

েদর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ
০১৭১৯৪৭১২৬৮

শবহদ,িীরউত্তম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

মেনািাবহনী  

মগয়জট নং- 

৫১৪

মেক্টর-১১

৬৭৩ 020001884912
মমাোঃ আলী আকির বমন্সজ 

িীর প্রবতক
মতৃ মমাোঃ ওছমান আলী বমন্সজ

পন্সিম েকদী,োয়হি 

িাজার,চা াঁদপুর 

েদর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭৪০৯২০৫৪০

িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয। ৩৪২৭৭ মেক্টর-৫

৬৭৪ 0200013492090 আিলু মহায়েন আিু িকর মিুী
মলাহাগিা ,চান্দা,ফবরদগঞ্জ,চা াঁদপু

র,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৮৬৩৩৬০৬৬

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-১১

৬৭৫ 0200005088071
আিদুল মমাতায়লি বমো 

ওরয়ফ আোঃ িাোঃ মবতন
মতৃ োফর উন্সিন প্রধান

কান্সজরচর,িাঙ্গা 

িাজার,পলাশ,নরবেংদী,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৮৫৬১৬৭৮
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

৬৭৬ 0100006042734
মমাোঃ আশািউন্সিন  

কমান্ডার
মমাোঃ আলী আজগর

১২০/২১ এইচ এম মেন 

মরাি,িন্দর,নারােনগঞ্জ  

েদর,নারােণগঞ্জ ,ঢাকা বিভাগ

০১৭২৪৮৭২১৮৮
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ২৫০২ মেক্টর-২

৬৭৭ 0200013337099  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

৬৭৮ 0200004029045
শহীদ মশখ আয়নাোর  

মহায়েন
মতৃ মহায়েন মশখ

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭২১১৯৪০১৬

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-২
প্রয় াজয 

নে

৬৭৯ 0200013644944 শহীদ মমা: মবনরুজ্জামান মতৃ ফজলুল কবরম বশকদার

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৯১৪৯২৪০৬২
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৯

প্রয় াজয 

নে



৬৮০ 0200013161264

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৬৮১ 0200014675353 আফছার আলী মতৃ চায়ন্দর আলী
োতিািীো ,োতিািীো ,শাহজাদ

পুর,বেরাজগঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭৫৬৫৫৭১৫৬

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৬

৬৮২ 0200015666138 শবহদ অনযানয।

৬৮৩ 0200013509358 খন্দকার আন্সজজলু ইেলাম মতৃ খন্দকার নরুুল ইেলাম
বমজবাপুর,বমজবাপুর,বমজবাপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৫০১৬১৩৫

শবহদ,িীরবিক্রম,মেনা

িাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-২

৬৮৪ 0200014793189 মমাহােদ শরীফ মতৃ েলুতান আলী

ফেআনী 

চিগা,চাটবখল,চাটবখল,মনাোখা

লী,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৩৭৩৯৮৮৫৭

শবহদ,িীরপ্রতীক,বিন্সজ

বি,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-২

৬৮৫ 0200013828068 শহীদ আিদুে োত্তার মতৃ কালা বমো
রতনপুর,বিরলী িাজার,মফনী 

েদর,মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৪৪৪২৩৩৯ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

প্রয় াজয 

নে

৬৮৬ 0200013064025 শহীদ মমাোঃ িাদশা বমো মমাোঃ মেুবলম বমো
গ্রাম- েলুতানপুর,মফনী,মফনী 

েদর,মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৯১২৪৯১৩৭ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

৬৮৭ 0200015442417 শবহদ মমাোঃ আলী খান মতৃ আবল আহয়মদ খান
মিাোবলো ,মিাোবলো ,িায়করগঞ্জ

,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৩১২৭৬৩৪৫ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৮

৬৮৮ 9019 শবহদ অনযানয।

৬৮৯ 0200015564989 নয়ৃায়পন্দ কুমার কমত্র প্রয়িাধ চন্দ্র কমত্র

২৫/২৯ আফছার আলী মজাোঃ 

েিক,কুমারখালী,কুমারখালী,কু

টিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৪৬৬২০৭৭ শবহদ,পুবলশ অনযানয।

৬৯০ 8958 শবহদ অনযানয।

৬৯১ 0200015692563 এম এ মবমন
মরহুম মাওলানা লুৎফুর 

রহমান

উন্সজরপুর ,বমোিাজার  

,মচৌিগ্রাম,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৬৪৪২৫৪৭৫৫

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-২

 ুয়দ্ধ 

শহীদ 

বিধাে 

প্রয় াজয 

নে

৬৯২ 0200013918694
শহীদ আয়নাোর  মহায়েন 

(ফুল বমো)
মতৃ মেজান্সিন হাওলাদার

িেী৪ নং োউথ খালী,িগী 

িন্দর,শরণয়খালা,িায়গরহাট ,খলু

না বিভাগ

০১৯১৬৭৯৩০১৬
শবহদ,আনোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। মেক্টর-৯

৬৯৩ 0200013637836
 ুদ্ধাহত ওিােদুল হক 

ভূইো
মতৃ মিঙু্গ ভূইো

মঘালখার,মঘালখার,আখাউিা ,ব্রা

হ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৬১৫৪৩০৩

 ুদ্ধাহত,মেনািাবহনী ,

মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর জানা মনই মেক্টর-১ ৩০

৬৯৪ 0200015106476 মমাোঃ নরু আলম নরু মমাহােদ

মচৌধরুী মহাজয়নর িািী,হাবিি 

উলযাহ বমোর 

হাট,েিুন বচর,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৪০৯০৪৫৬৭

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৬৯৫ 5248
শবহদ আয়নাোর  মহায়েন 

(ফুল)
মতৃ মেজান্সিন হাওলাদার

িগী, ৪ নং োউথ 

খালী,শরণয়খালা,িায়গরহাট ,খলু

না বিভাগ

০১৯১৬৭৯৩০১৬
শবহদ,আনোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকা নাই
মেক্টর-৯

৬৯৬ 0200013421029 শহীদ হাবিিরু রহমান মতৃ ইেমাইল েরদার

রামবদো ,রামবদো  

কয়লজ,কাবশোনী ,মগাপালগঞ্জ,

ঢাকা বিভাগ

০১৯২৬৬৮৬১৯৪

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৮
প্রয় াজয 

নে



৬৯৭ 0200014140201
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ আোঃ 

ওোদুদ খান
মতৃ নরুুল ইেলাম খান

বনগুোরী ,বনগুোরী  

িাজার,গফরগা াঁও,মেমনবেংহ,ম

েমনবেংহ বিভাগ

০১৬৮১০৫০৪৩৯
মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক
বে কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৩

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%)

৬৯৮ 19088

৬৯৯ 12356/4

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,আনোর,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর

৭০০ 0200013191495 শবহদ অনযানয।

৭০১ 0200013473150 শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৭০২ 0200013480072

৭০৩ 0200016258394

৭০৪ SB-5275
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাোঃ 

োয়েদুর রহমান
মতৃ আজগর আলী মন্ডল

পূি বপাি বদঘলুী,মছানটটো  

িাজার-২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৯৩২১৩৪১৮০
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৬৯০১ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

৭০৫ 34096992 মমাোঃ মমািারক মহায়েন মতৃ আশরাফ আলী
চা াঁয়দর হাবে,মাবথো,বকয়শারগঞ্জ 

েদর,বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭৩৩৫৪৪২৩৩

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-৫ ২০%

৭০৬ 0200010116657
িীরপ্রতীক,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৭০৭ 0200015994821

৭০৮ 0200015149037 শহীদ েবফ উল্লাহ ভুলু বমঞা
আহেদপুর,আহেদপুর,মোনা

গাজী,মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮৩৩৮১৪১৪৩

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-২ ১০০

৭০৯ 0200002635000 নরূুল হক মতৃ আরয়শদ খা

বি মক নগর,বি মক 

নগর,জান্সজরা,শরীেতপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৮৩৫২৩৭০২৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-২

৭১০ 047934113347 আিলু খায়ের খা াঁন মতৃ মমাতাজ উন্সিন খান

মগাপালপুর ,মকবি 

মগাপালপুর,মকাটালীপািা ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

নাই শবহদ অনযানয।
০১০৯০২০৩৭

১
মেক্টর-৯

৭১১ 0200015631428  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৭১২ 0200013177448 শহীদ আফতািরু রহমান মতৃ আব্বাছ আলী

আঙু্গল মখাি,িাঙ্গড্ডা 

িাজার,নাঙ্গলয়কাট ,কুবমল্লা,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮২৩৫৯৬০৭২
শবহদ,বিন্সজবি ,েরকাবর

 কম বচারী
অনযানয। ০০ মেক্টর-৭

৭১৩ 4103 শহীদ হাবিিরু রহমান শহীদ আ: রহমান
বিষু্ণপুর,বচরুবলো ,িায়গরহাট  

েদর,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ
০১৯২৪৪৩১৭৫৫ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৯



৭১৪ 0200016241931 আিু কতেি মতৃ োইদুল হক

মংগল কান্সন্দ ,িক্তার 

মনু্সিরহাট ,মোনাগাজী ,মফনী,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮১৫১৫৭৯৪০

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-২ ১০০

৭১৫ 0200004766711 মতৃ মমাোঃ  আয়িদ আলী মতৃ তবমজ উিীন আহয়মদ

কেেদপুর 

িািরপািা ,বশকদারহাট -

৫২০০,বদনাজপুর  

েদর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭১৫৫০০৪৮৩
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৬৪৫ মেক্টর-৭ ৫%

৭১৬ 0200013504494

৭১৭ 0200015622253 শবহদ অনযানয।

৭১৮ 0200008955149 শহীদ এলু বমো মতৃ আিজয়লর রহমান

উত্তর আলীপুর/কবলম উন্সিন 

পায়টাোরী  িাবি,মিয়কর 

িাজার,দাগনভূঞা ,মফনী,চট্টগ্রাম

 বিভাগ

০১৭১৫৯০৫১১৯
শবহদ,মিোমবরক,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-৮

৭১৯ 0200013571244 মমাোঃ মন্সজিরু রহমান মতৃ আিদুল মরজ্জাক
মগাথাবলো ,িুইোগাও,িান্সজতপুর,

বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭৪৬৪৩৪৩২০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। ইবপআর মেক্টর-৫

৭২০ 0200014156191 শবহদ অনযানয।

৭২১ 0200013433000
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৭২২ 0200011722175 শহীদ আপ্তাি লস্কার মতৃ মগালাপ লস্কার
ঘাঘা,মকাটায়কাল,মলাহাগিা ,নিা

ইল,খলুনা বিভাগ
০১৯২১৬৬৮৪৪৭ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৮

৭২৩ 0200014437576 ছবকর আহয়মদ আফাজ উল্লা

দবক্ষণ নরুপুর,চুরামন 

কাটঠ, য়শার েদর, য়শার,খলুনা 

বিভাগ

০১৯২১১১১৪৯৪

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। / মেক্টর-৮

৭২৪ 34061469 আ: রবশদ খান মমা: কালু খান

বিলমামদুপুর নরূ মমাহাোয়দর  

িাংগী,িােতুল 

আমান,ফবরদপুর 

েদর,ফবরদপুর,ঢাকা বিভাগ

০১৮৫৬০৫৪২৯২ শবহদ অনযানয। প্রয়োজয নে মেক্টর-৭

৭২৫ 0200015575637
মতৃ মমা: মমােয়লম উন্সিন 

বিশ্বাে
মতৃ মমা: জহুরুল হক বিশ্বাে

নতূন মঘাষাগাতী ,কুবলো 

িিঘাট,মমাল্লাহাট ,িায়গরহাট ,খলু

না বিভাগ

০১৮৫৭১৪১৪২৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

ভারত 

িীরভুম, 

ন্সজ/২০৯

মেক্টর-৯ ২০%

৭২৬ 0200015622255 ইেমাইল মহায়েন িাকুো রহম িাকুো
আলুকবদো,িায়গরহাট ,িায়গরহা

ট েদর,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ
০১৭৭১৯৩১১৭৪ শবহদ অনযানয।

৪০৩০১০৩৮

৪
মেক্টর-৯

৭২৭ 3623 মমাোঃ আোঃ রহমান মতৃ:আিু মন্ডল
কান্সজপুর ,কান্সজপুর 

,গাংনী,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ
০১৭২০৩০২২৪৭

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর এফ  ১২৬ মেক্টর-৮ ৫

৭২৮ 0200014116372 শহীদ রমজান আলী মতৃ আবলম উন্সিন প্রামাবনক

বশবহপুর ,কেেদ আহয়েদ 

কয়লজ 

,মোনাতলা,িগুিা,রাজশাহী  

বিভাগ

০১৭৭৬১৭২৮৯৮ শবহদ অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৭
প্রয় াজয 

নে

৭২৯ 3702 রবফকুল ইেলাম মখাকন মতৃ ছায়েল উন্সিন আহয়মদ

পুরাতন 

িাজার,িায়গরহাট ,িায়গরহাট  

েদর,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ

০১৭১৬২১২৪৮৬  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর ৪০৩০১০৪৪১ মেক্টর-৯

৭৩০ 074474 মশখ মমাহােদ আলী মতৃ মশখ আব্দলু হাই

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৫০০০৭১০
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৫২৫৩ মেক্টর-৮ ৬৭%



৭৩১ 0200011736322 শহীদ মতাজায়েল মহায়েন মতৃ তবমজ উন্সিন আকন্দ
গিজবরপা,গিজবরপা,শ্রীিরদী,

মশরপুর,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৯৫৭৪৪৭০১০ শবহদ অনযানয। - মেক্টর-১১

৭৩২ 34093102 মমাোঃ মময়রজ আলী মতৃ বমোধর আলী

মহাগলা,মহাগলা 

িাজার,পূি বধলা,মনত্রয়কানা ,মেম

নবেংহ বিভাগ

০১৯১৭০০৩৮৫৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর - মেক্টর-১১ ২০%

৭৩৩ 12960 মমাোঃ মময়রজ আলী মতৃ বমোধর আলী

মহাগলা,মহাগলা 

িাজার,পূি বধলা,মনত্রয়কানা ,মেম

নবেংহ বিভাগ

০১৯০৩২৬৯৯৬৬

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর জানা নাই মেক্টর-১১ ২০%

৭৩৪ 0200015321720
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৭৩৫ 4335 ধীয়রন্দ্র কুমার শীল শশী কুমার শীল

পন্সিম ইছাখালী,মাদির 

হাট,মীরেরাই,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

/
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। . মেক্টর-১

প্রয় াজয 

নে

৭৩৬ 0200013790388
শবহদ আিদুল ওোয়রশ 

আলী
মতৃ মোলাইমান মন্ডল

নতুন 

আমদহ,আল্লারদগ বা ,মদৌলতপুর,

কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৮৬৭২২৮৭৪২
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৪৯৯৯৯ মেক্টর-৮

৭৩৭ 0200011469372 মতৃ  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর

৭৩৮ 0200013178612 শহীদ আব্দরু রবশদ মশখ মতৃ মরাকন উন্সিন মশখ

মঘায়ষরচর 

উত্তরপািা,মগাপালগঞ্জ,মগাপাল

গঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৩৪৬১৪৪৭২

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৯
প্রয় াজয 

নে

৭৩৯ 0200004604386 মাহিিুলু আলম েরদার Late Abdul Bari Sarder

Pakshy khanka shorif 

para,Pakshy,ঈশ্বরদী,পািনা,রাজ

শাহী বিভাগ

০১৭৪৮৬৬৬৭৮৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৭৪০ 0200016432390 ওেমান গবণ মতৃ মেকাতর আলী

দবক্ষণ িল্লভপুর,দায়রাগার  

হাট,ছাগলনাইো ,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৫৮৪০৪২০৪
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ১১৫৫ মেক্টর-১

৭৪১ 0200014170327 মশখ নিীর উন্সিন গহর উন্সিন
মকু্ষাইট,বচরুবলো ,িায়গরহাট  

েদর,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ
০১৬২৬৯৯৯৫৮০ শবহদ অনযানয।

৪০৩০১০৩৮

৬
মেক্টর-৯

৭৪২ 4358
মমাোঃ আব্দলু মমায়মন 

(মনু্সজি িাবহনী)
আব্দলু কবরম

১, বিচারপবত  মমারয়শদ েিক, 

মকাটবপািা ,কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭১৯৬২৪২৫৯
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকা নম্বর 

নাই

মেক্টর-৮ ৪৪

৭৪৩ 0200012212893
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৭৪৪ 0200013556617 শবহদ,মিোমবরক অনযানয।

৭৪৫ 0200013217932 জয়িদ আলী মতৃ: হায়ছন আলী

উত্তর বমজবানগর,উত্তর 

বমজবানগর,রােপুরা,নরবেংদী,ঢা

কা বিভাগ

০১৭৮৭০০৪৯৩৩
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৩০১০ মেক্টর-৩ ২০%

৭৪৬ 0200013789219

৭৪৭ 9273 মমাোঃ মখারয়শদ আলম মতৃ েরুুজ বমো
মগাবপনাথপুর ,মগাবপনাথপুর ,কে

িা,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৯৮৩৬৩৪৫১

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৩৩৬০০ মেক্টর-৩ ৪৫%



৭৪৮ 0200013095839
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা হাবিলদার  

আব্দরু রহমান িীরপ্রতীক

মতৃ: আন্সজম উন্সিন 

হাওলাদার

চহঠা,কাশীপুর,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৫৩৩২৪৯৭৬

িীরপ্রতীক,বিন্সজবি ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয।

৭৪৯ 0200013377199 মনু বমো মতৃ মশখ ইোকুি আলী
আটটগা াঁও ,মিৌলতলী 

,মলৌহজং,মনু্সিগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৮৫৪৬৬৫৫২৫ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। নাই মেক্টর-২

৭৫০ 0200013592567 ইেমাইল মহায়েন মতৃ মমাহােদ আলী

গ্রামোঃ 

বমোপািা/ফবকরপািা ,িাকঘরোঃ

 

মগামস্তাপুর,মগামস্তাপুর,চা াঁপাইন

িািগঞ্জ,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭২৫৪৫০৮৩১

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৭
প্রয় াজয 

নে

৭৫১ 0200015459348 শহীদ লাল বমো মতৃ ধন বমো
আিাইবেধা ,আিাইবেধা ,আশুগ

ঞ্জ,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭০৪-৯৭২১১৯

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। মনই মেক্টর-২
জানা 

মনই

৭৫২ 0200013474468 শহীদ আোঃ হক মিুী Late Abdul aziz munshi

Yakub Ali Market 

,Kashipur,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৭১১৩৮১০৪৭ শবহদ অনযানয।

৭৫৩ 72393-6 মমাোঃ আব্দলু হাবকম মতৄ লাল বমো

৩৯ দবক্ষণ কাফরুল,ঢাকা 

কযান্টনয়মনট,কাফরুল,ঢাকা,ঢা

কা বিভাগ

০১৫৫০১৬৭০২২ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-২

২০% বরট 

মামলা 

নং 

৬২৯৩/২

০০৮ 

বিয়শষ 

৭৫৪ 0200013764215 শহীদ মনেরু আলী শরীফ দরিার আলী শরীফ
কণ বকাটঠ,কণ বকাটঠ,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭৮৭৭৫৪০০৯ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয।

৭৫৫ 0200015282723 খান হাবিিরু রহমান আ: গবন খান

েরুই,আমলাপািা  মমইন 

মরাি,৫/২০,িায়গরহাট ,িায়গরহা

ট েদর,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ

০১৯১৫১৭১৯১৩ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর
০৪০৩০৭০০

৮৫
মেক্টর-৯ ২৫%

৭৫৬ 0200015881003
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

নরুুল ইেলাম মবল্লক
মতৃোঃ রজি আলী মবল্লক

উত্তর গঙ্গারামপুর,বেন্সন্দো 

ঘাট,মকুেদুপুর,মগাপালগঞ্জ,ঢা

কা বিভাগ

ভাতায়ভাগকারী  

আব্দেু ছাত্তার 

মবল্লক- 

০১৭১২৮৪৮৬৬৩

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৫৯৩৯ মেক্টর-৮

শবহদ 

িীর 

মনু্সক্তয় া

দ্ধা

৭৫৭ 3795 মমাোঃ শাহা আলী ইেমাইল মন্ডল ০১৭৮৯৭০৪১৫৬
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর মেক্টর-১১ ০৫%

৭৫৮ 4560 মমাোঃ রবফকুল ইেলাম ভূইো মতৃ আিদুল ওহাি ভূইো

ধামতী ভূইো িািী,ধামতী 

৩৫৩৩,মদবিদ্বার,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম

 বিভাগ

০১৭১৮-৩৭২১৩৬

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকাে 

নাম নাই

মেক্টর-২ ১০%

৭৫৯ 0200000688153 মতৃ শুক্কুর আলী মতৃ আব্দলু আন্সজজ

কুঞ্জিন,বশবকর 

িাজার,মকাটালীপািা ,মগাপালগ

ঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৯৪৯৩৭৪৭০৯ 

(স্ত্রী)
 ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৫৮৮ মেক্টর-৯ ৫%

৭৬০ 0200014370597

৭৬১ 0200016673311

৭৬২ 0200014941265
শবহদ আব্দরু রহমান 

(আবম ব)
মতৃ ইউেফু আলী

িাবপতারা ,িি 

হাতয়কািা ,মদৌলতপুর,মাবনকগ

ঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৬৫৯৫৫২০ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

৭৬৩ 0200001187369 মমাোঃ ইউেফু গবন ইোদ আলী বিশ্বাে
মকালা,বিলয়কালা,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ
০১৭১০১৪৭৫০০

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর মেক্টর-৮

৭৬৪ 0200015787086 মিোমবরক অনযানয।



৭৬৫ 8350 মমাজাবহদ  উন্সিন আহেদ
শবহদ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয।

৭৬৬ 73921-5 মমাোঃ আিদুর রবহম মতৃ আিদুল গফুর

লালিাগ চাবন বগাট , মগার েনু্দর 

রাে 

মলন,চকিাজার,লালিাগ,ঢাকা,ঢা

কা বিভাগ

০১৭১৫৮০৩৫১৭  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর
০১০১০৫০০৯

২
মেক্টর-২ ৮০%

৭৬৭ 0200015884868
শহীদ মগালাম মমাহােদ 

দয়স্তাগীর টটটু
মতৃ মগালাম মমাস্তাফা

মমৌতলা,মমৌতলা,কাবলগঞ্জ,োত

ক্ষীরা,খলুনা বিভাগ
০

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০ মেক্টর-২ ০

৭৬৮ 0200015847013
মগালাম মমাহােদ 

দয়স্তাগীর টটটু
মতৃ মগালাম মমাস্তফা

উত্তর মেওতা,মাবনকগঞ্জ 

েদর,মাবনকগঞ্জ 

েদর,মাবনকগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৮২৪৮৫৮৫৫৪
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০ মেক্টর-২

৭৬৯ 0200016684822 শহীদ মমাোঃ আোঃ িাবরক খান মতৃ আোঃ গফুর

চর মছলন্দ,চর 

মছলন্দ,গফরগা াঁও,মেমনবেংহ,ম

েমনবেংহ বিভাগ

০১৫৫২৪৬৬৩২৫ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। মেক্টর-১১

৭৭০ 0200017492835

৭৭১ 13067 মমাোঃ শওকত আলী খান মতৃোঃ জবমর মহায়েন খান

িাো/মহান্সডংোঃ১০৩ গ্রামোঃ 

হােপাতাল পািা,মাগুরা,মাগুরা 

েদর,মাগুরা,খলুনা বিভাগ

০১৭১৫২৬৮৯৬৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-৮ ৫%

৭৭২ 4244  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৭৭৩ 0200013725751

৭৭৪ 0200010578282
শহীদ একলাছ উন্সিন 

মমাল্লা
হায়তম মমাল্লা

কামারগাতী ,মক 

মদপািা,কচুো,িায়গরহাট ,খলুনা 

বিভাগ

০১৭২৯৬০৯১৬২
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৯

৭৭৫ 0200016999006

৭৭৬ 13851 মশখ মমাোঃ ওহাবহদ মতৃ মশখ মমাোঃ িাদুল্লাহ
গহৃগ্রাম ,আয়লাকবদো  ,মাগুরা 

েদর,মাগুরা,খলুনা বিভাগ
০১৭৪১১৬৩২৯০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৪৮৩৮৪ মেক্টর-৮ ০৫%

৭৭৭ 0200013787952 শবহদ আিলু হায়েম মতৃ ইোকুি আলী
চরদীলদী,চরদীলদী,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৮৩৯৮৪৮১৭২

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

শবহদ বিন্সজবি 

মগয়জট ৫৮; 

তাবরখ 

১৫/০৬/২০০

৪

মেক্টর-২

৭৭৮ 0200015860219

৭৭৯ 020001583733

৭৮০ 0200006275563

৭৮১ 0200017187110 মমাহােদ মহায়েন মতৃ মমাহাব্বত আলী মদওোন
বমজবপুর,চাটবখল,চাটবখল,মনাো

খালী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৬১২১৬২০৯৬ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। শবহদ মেক্টর-২



৭৮২ 0200015896859

৭৮৩ 0200017034521

৭৮৪ 0200017037162

৭৮৫ 0200016037905

৭৮৬ 0200017025986

৭৮৭ 0200016972192

৭৮৮ 0200017039642

৭৮৯ 0200012656530

৭৯০ 0200012746497

৭৯১ 0200016986337

৭৯২ 0200016944109

৭৯৩ 0200016944316

৭৯৪ 0200016944276

৭৯৫ 0200017015140

৭৯৬ 0200016563497

৭৯৭ 0200016572809

৭৯৮ 0200016573390



৭৯৯ 0200016562458

৮০০ 0200016562234

৮০১ 0200016565270

৮০২ 0200016572136

৮০৩ 0200016413469

৮০৪ 0200016413397

৮০৫ 0200016419041

৮০৬ 0200017269584

৮০৭ 0200012553078

৮০৮ 0200016958420

৮০৯ 0200012355906 রবিউল হক মতৃ মমা: বেরাজলু হক
আহেদপুর,আহেদপুর,মোনা

গাজী,মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮২৮৫৯১০৮৫

শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। নাই মেক্টর-২ ১০০

৮১০ 0200017030948

৮১১ 0200017030944

৮১২ 0200017030967

৮১৩ 0200016520540

৮১৪ 0200016520465

৮১৫ 0200016519594



৮১৬ 0200017203153

৮১৭ 2597  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৮১৮ 3157 শহীদ মমাকয়েদ আলী মতৃ আবদল উন্সিন মন্ডল
িবরো,শহীদনগর ,কশলকুপা,ন্সঝনা

ইদহ,খলুনা বিভাগ
০১৭৫৬৩৪৫৩৪২

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০০০০ মেক্টর-৮

৮১৯ 0200011840589

৮২০ 0200016971120

৮২১ 0200017001184

৮২২ 0200017621512 িীরপ্রতীক অনযানয।

৮২৩ 02000015789565

৮২৪ 0200013723969 শবহদ,পুবলশ অনযানয।

৮২৫ 0200013579433 গাজী ইমান আলী মতৃ গাজী আোঃ জব্বার

গািীখানা  মরাি, য়শার- 

7400, য়শার েদর, য়শার,খলুনা 

বিভাগ

০১৭১২১৭৯৭৬৩

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ০০০০০ মেক্টর-৮
প্রয় াজয 

নয়হ

৮২৬ 0200015956610

৮২৭ 0200016052349

৮২৮ 0200014850875 শবহদ অনযানয।

৮২৯ 0200017016164 এনামলু হক মতৃ মেয়কন্দার
েজুাপুর,মোনাগাজী ,মোনাগাজী ,

মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮৯০৫১৯৬৫১ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-১ ১০০%

৮৩০ 0200017042610

৮৩১ 0200017042573

৮৩২ 0200017042533



৮৩৩ 0200016431698

৮৩৪ 02000017155257

৮৩৫ 02000017155253

৮৩৬ 0200003812941

৮৩৭ 0200016807763

৮৩৮ 0200017034324

৮৩৯ 0200014712369

৮৪০ 0200016962208

৮৪১ 0200016986101

৮৪২ 0200016604589

৮৪৩ 0200014882360

৮৪৪ 000013162685

৮৪৫ 0200017157544

৮৪৬ 0200017048326

৮৪৭ 0200016917364

৮৪৮ 0200016911750

৮৪৯ 0200017320379 মতৃ জায়িদ আলী মতৃ আজগর আলী

নওগা াঁও,কমশামিুা-

১৯৪৪,বমজবাপুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৫৬৬৫০৫৯৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,বিন্সজবি ,মদয়শ

 প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী,অনযানয 

স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর - মেক্টর-১১

পঙু্গয়ের 

হার 

বনণ বে 

করার 

পূয়ি ব 

মতুৃয 



৮৫০ 0200017157961

৮৫১ 5554 শহীদ মমাোঃ নরুুল ইেলাম মতৃ মশকত আলী
রঘরুামপুর, াত্রাপুর,মরুাদনগর,

কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৩৪৮৬৪১৫১

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকাে 

নাম নাই

মেক্টর-২

৮৫২ 5555 শহীদ রবমজ উন্সিন মতৃ মমােয়লহ উন্সিন

পুসু্করনীর পাি,চাবপতলা-

৩৫৪২,মরুাদনগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮১৭৬৪৭৪৬৬

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

অনযানয।

ভারতীে 

তাবলকাে 

নাম নাই

মেক্টর-২

৮৫৩ 0200013769487

৮৫৪ 0200002246928

৮৫৫ 0200016905869

৮৫৬ 0200016921438

৮৫৭ 0200016031532

৮৫৮ 0200003728911

৮৫৯ 0200016985066

৮৬০ 0200009588713

৮৬১ 0200017027858

৮৬২ 0200016613482

৮৬৩ SB-13973

৮৬৪ 0200014107722

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৮৬৫ 0200015791893 শহীদ মমাোঃ মচৌধরুী বমো মতৃ িাদশা বমো

কনরাজপুর, ,কৃষ্ণ মজমুদার 

হাট,মফনী েদর,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮২১৫৫৫৭৩০ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। ০ মেক্টর-১

৮৬৬ 0200016101093



৮৬৭ 0200016225365

৮৬৮ 0200015466200

৮৬৯ 0200006770538

৮৭০ 0200015123198

৮৭১ 0200015123726

৮৭২ 0200016984871 মমাহােদ হাবনফ মতৃ মোনা বমো

ভিানীজীিনপুর ,ভিানী 

জীিনপুর,মিগমগঞ্জ,মনাোখালী ,

চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৩৫৩৩৪১৫৭
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ২৮৬৮৪ মেক্টর-২

৮৭৩ 0200017141916

৮৭৪ 0200017242729

৮৭৫ 0200015324031 মমাোঃ আিলু কালাম আজাদ মতৃ: িা: আলী আকির

কুবিকাহনীো  ,কুবিকাহনীো  

,শ্রীিরদী,মশরপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৫০৮৪০৬৩৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ১৬৩৮৬ মেক্টর-১১ ২০%

৮৭৬ 0200015866167 শহীদ শাহ আলম মতৃ আিদুল মান্নান মািার

দবক্ষণ ছনেুা,খাইোরা  

িাজার,মফনী 

েদর,মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৩০৭৮৮১১০৮ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। ০ মেক্টর-১

৮৭৭ 0200013321731

৮৭৮ 0200016669799

৮৭৯ 0200016257008

৮৮০ 0200016891060 শহীদ মতাফায়জ্জল মহায়েন মতৃ-মজৌলে মন্ডল
ভাগয়জাত,মবহষকুন্সন্ড,মদৌলতপুর

,কুটিো,খলুনা বিভাগ
০১৭৩৬০৮২১৮৪

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৪৯৮৯১ মেক্টর-৮

৮৮১ 0200017366336

৮৮২ 0200006837946

৮৮৩ 0200017034334



৮৮৪ 0200017385756

৮৮৫ 0200017367237

৮৮৬ 0200016907425

৮৮৭ 0200002409677

৮৮৮ 0200017305900

৮৮৯ 0200017381296

৮৯০ 0200017141631 শবহদ অনযানয।

৮৯১ 0200017395258
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাোঃ 

আ” কাবদর বমো
মতৃ মহন বমো

মনমতািাদ ,মনমতািাদ ,কেিা,ব্রা

হ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭৩৯৫৬১৮৬৬ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-২

৮৯২ 0200017211999

৮৯৩ 0200017362304

৮৯৪ 0200017368023

৮৯৫ 0200015012228

৮৯৬ 020001597039

৮৯৭ 0200017411454

৮৯৮ 0200016291625

৮৯৯ 0200017447504

৯০০ 0200014238590



৯০১ 0200017383259 শবহদ মনাোি বমো মতৃ আিদুল হাদী

আিদুর ছাত্তার ড্রাইভায়রর  

িািী, ফয়তপুর, 

মাইজপটট্ট,মদনহাট- 

৪৩৩০,হাটহাজারী ,চট্টগ্রাম,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৪০২৪৯৩১৯৮ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। ----- মেক্টর-১
প্রয় াজয 

নে

৯০২ 0200001861276

৯০৩ 0200017256187

৯০৪ 0200017256131

৯০৫ 0200017471395

৯০৬ 0200017478511

৯০৭ 0200017478803

৯০৮ 0200017344097

৯০৯ 0200016291599

৯১০ 0200015384059

৯১১ 0200017306131

৯১২ 0200017387692

৯১৩ 0200017405402

৯১৪ 0200017405349

৯১৫ 0200017405432

৯১৬ 0200017405411

৯১৭ 0200017405423



৯১৮ 0200017405378

৯১৯ 0200017508455

৯২০ 0200017507668

৯২১ 0200013017111 মেকান্দার আলী
মতৃ মমাোঃ মমাশারফ মহায়েন 

ভূইো

হবরনাথপুর ,হবরনাথপুর ,বহজলা,ি

বরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭২৮২৫৩৭৮৯

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৬০১০৬০১০৪ মেক্টর-৯

প্রয় াজ 

নে

৯২২ 14253 মমা: আ: কিুছ মতৃ মমাহােদ আলী
ফলদা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,

ঢাকা বিভাগ
০১৭৭৯৮০৪৯১৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

৯২৩ 0200014530503
শহীদ িীরমনু্সক্তয় াদ্ধা  

মবতোর রহমান
আব্দলু কায়দর

ভজনপুর,ভজনপুর,মতাঁ তুবলো,প

ঞ্চগি,রংপুর বিভাগ
০১৭১৪৫৫৮০১০ শবহদ অনযানয।

৯২৪ 0200013312458 শবহদ

৯২৫ 7767-5

 ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

৯২৬ 34135346 শহীদ বেরাজলু ইেলাম মতৃ: োয়েদ আলী মশখ
বদঘলী,বদঘলী,মলৌহজং,মনু্সিগঞ্জ,

ঢাকা বিভাগ
০১৭১১৭৩৩২২৮ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। . মেক্টর-২

৯২৭ 34020306

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর

৯২৮ 0200016118847 শহীদ নরুুল হাবকম মতৃ মলাকমান হাবকম

বনউ আদশ ব পািা, মপাি 

অবফেোঃ: আলম নগর (মতাঁ তুল 

তলা), থানা/উপয়জলাোঃ রংপুর , 

মজলাোঃ রংপুর,রংপুর,রংপুর 

েদর,রংপুর,রংপুর বিভাগ

০১৮১১৪০১৮৬০৫ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। ০০ মেক্টর-৬

৯২৯ 0200004615338
শহীদ মমাকয়লছুর রহমান 

মন্টু
মতৃোঃ হাবিিরু রহমান

ি-ৃকুটিো 

,কামারপািা ,শাজাহানপুর ,িগু

িা,রাজশাহী  বিভাগ

০১৭৫৭৩৫৩৯৪২
শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৩০৬০১০১২৪ মেক্টর-৭

৯৩০ 40004080012-4

৯৩১ 7170

৯৩২ 7874-2

৯৩৩ 18867 আিু মছুা মজমুদার মতৃ বেরাজলু ইেলাম

104/86, কাপবিোপটট্ট , 

গাংচর,কুবমল্লা 3500,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭১১১০৮৪০৬

মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকাে 

নাম নাই

মেক্টর-২

৯৩৪ 34038369 রিাটব  মরানাড মতৃ: িা. মজ. এন. িাতি

বমশন এলাকা, বখোং 

পািা,চন্দ্রয়ঘানা,কাপ্তাই,রাঙ্গামা

টট,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১৯৫৪৬৭৯২
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর মেক্টর-১



৯৩৫ 072395
মমাহােদ আলী ( িাক 

নাম: ফজলুল হক)
কমা: আছম উন্সিন েরকার

গ্রাম: মনাোনগর  

,িীরমাইজবদো ,ময়নাহরদী ,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৫৬৬২৩০০
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ৩৮১০ মেক্টর-৩ ই- ২০ %

৯৩৬ 0200013188732
শহীদ আনছার আলী 

খবলফা

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৯৩৭ 14555 আ: কায়দর ভূঞা মতৃ মকিলু মহায়েন ভূইো
মদৌলতপুর,আলমনগর,মগাপাল

পুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৪৮১৯১৮৮  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ৮০২৪ মেক্টর-১১ ৫%

৯৩৮ 0200016652926 শহীদ মমা: মমাস্তফা বমো মরহুম হাজী িাদশা বমো

উত্তর মকয়রাো,উত্তর  

মকয়রাো,রােপুর,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৭২৬৬৯২৩২৭ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২
প্রয় াজয 

নে

৯৩৯ 14047

৯৪০ 0200014527450

৯৪১ 12423

৯৪২ 0200017457326

৯৪৩ 0200015764444 মমাোয়জ্জম মহায়েন মতৃ কবির  উন্সিন েরকার

িি 

মহারাজপুর,মপারজনা,বেরাজগ

ঞ্জ েদর,বেরাজগঞ্জ,রাজশাহী  

বিভাগ

০১৭৪৬২৬৬৭৭৫ শবহদ অনযানয। Y মেক্টর-৭

৯৪৪ 0200015507843 শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

৯৪৫ 020001357410246

৯৪৬ 0200014932435 মশখ শামেলু গফ্ফার মতৃ মমাোঃ আোঃ জব্বার
িিিািীো ,িিিািীো ,বচতলমারী

,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ
০১৯১০৭৯১৩০৩

 ুদ্ধাহত,িীরবিক্রম,মে

নািাবহনী ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর মেক্টর-১

৯৪৭ 0200016999364
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

পয়রশ মবল্লক

LATE VARAT CHANDRA 

MALLIK

কেেদািাদ ,কেেদািাদ ,কেিা,ব্রা

হ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৩১৪৩৯১৯৬৫ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-২

৯৪৮ 0200013947206
শহীদ িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা আোঃ 

আন্সজজ খন্দকার (পুবলশ)

মতৃোঃ মমাজাফ্ফর মহায়েন 

খন্দকার

মরৌমারী,মরৌমারী,মরৌমারী,কুবিগ্রা

ম,রংপুর বিভাগ

ভাতায়ভাগকাবরনী  

মমাছাোঃ মরায়কো 

খাতুন-

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। । মেক্টর-১১

শবহদ 

িীর 

মনু্সক্তয় া

দ্ধা

৯৪৯ 0200013249081

৯৫০ 9504 Abdus Sukur Sard ’
’,’,মলুাবদ,িবরশাল,িবরশাল 

বিভাগ
মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-১

৯৫১ 0200013272152 গাজী আোঃ োলাম ভূইো শহীদ শাহয়নওোজ  ভূইো
চাবরোনীপািা ,নান্দাইল,নান্দাইল

,মেমনবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
/

িীরপ্রতীক,মনৌিাবহনী ,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৯৫৪৭ মেক্টর-১১



৯৫২ 0200015776841 আনোর অনযানয।

৯৫৩ 0200016474198

৯৫৪ 0200016610547 কাজী আন্সজজলু ইেলাম
মরহুম কাজী আবমনলু 

ইেলাম

বচওিা,বচওিা 

,মচৌিগ্রাম,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯১৬০৬১০৬৭

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। ০০০০০০ মেক্টর-১১

৯৫৫ 0200009025349

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর

৯৫৬ 0200016999625

৯৫৭ 0200017029831 এ মজি বেন্সিকী আিলু কায়শম

গ্রাম: মলিনু্সজল িবুনো, 

ইউবনেন: ৪ নং দীঘ বা,,চা াঁদকাঠী 

িাজার,নান্সজরপুর ,বপয়রাজপুর,ি

বরশাল বিভাগ

০১৭১২৯০৩৯০৭

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর
িবি নং: টট-

২৯
মেক্টর-৬ ২০

৯৫৮ 0200013706460

৯৫৯ 2799 মমা: আজহারুল ইেলাম মতৃ ইতাজ আলী েরকার

িাহাদীপুর ,ভূঞাপুর-

1960,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৮৪৪৯০৯০৩  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

৯৬০ 0200016348346 শবহদ মমাোঃ নরূল হক মিুী মতৃ মগালাম মহায়েন মিুী
নহাটা,নহাটা,মহেদপুর,মাগুরা,

খলুনা বিভাগ
০১৭১২৫৭৯৬৭৩

শবহদ,মিোমবরক,পুবল

শ
অনযানয। ooooooo মেক্টর-৮

৯৬১ 0200008027579 মমাোঃ জাফর উন্সিন মতৃ েদন আলী

বপোরপুর,বপোরপুর 

িাজার,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৯১১৩৩১৮৩৬
মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক
বে কযাটাগবর

১৭০৭২ (িই-

০৯) 

থানা/উপয়জ

লাোঃ 

জামালপুর 

১(২ অংয়শ)

মেক্টর-১১ ৪৫%

৯৬২ 0200012028949
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

৯৬৩ 34054629 শহীদ ইউনছু উবকল মতৃ আলী আজম উবকল

গ্রাম-উবকলকান্সন্দ,,বি এম 

খালী,মভদরগঞ্জ,শরীেতপুর,ঢাকা

 বিভাগ

০১৭১১৯৬০৮৯৮
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৯৬৪ 0200003478892
শহীদ মানয়ুেল হালদার 

রতন
মতৃোঃ অনত হালদার

ভাষানী  েিক, 

মশহলািবুনো ,মশহলািবুনো ,মমাং

লা,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ

০১৭৩৬৯২৪৫৪০ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-৯

৯৬৫ 0200013880943

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

৯৬৬ 7577 মমাোঃ নরুয়মাহােদ  মধৃা মতৃ মরাকন মধৃা

দবক্ষন 

চরভাটপািা ,চরভাটপািা ,কাবশ

োনী,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭৬৫৩২৮৮০৪  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর মেক্টর-২ ০৫%

৯৬৭ 0200002325001

৯৬৮ 0200009142958



৯৬৯ 0200013496133 মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৯৭০ 0200017004700

৯৭১ 0200017710287
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

৯৭২ 0200017708923

৯৭৩ 5005 আোঃ িায়রক হাওলাদার মতৃ আোঃ হায়েম হাওলাদার
বভটািািীো ,বভটািািীো ,ভাণ্ডাবর

ো,বপয়রাজপুর,িবরশাল বিভাগ
০১৭১০৭৬১৬৪৯  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৩৮২৬ মেক্টর-৯ ৫%

৯৭৪ 0200011684366 মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

৯৭৫ 0200003394482

৯৭৬ 0200008739174

৯৭৭ 0200017523270

৯৭৮ 0200017523270

৯৭৯ 0200017640742

৯৮০ 0200017523478

৯৮১ 0200017523270

৯৮২ 0200017640582

৯৮৩ 0200017640285

৯৮৪ 0200014075150

৯৮৫ 0200017220336



৯৮৬ 0200017804453

 ুদ্ধাহত,বিন্সজবি ,মদয়শ

 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বি কযাটাগবর

৯৮৭ 0200017861722 আোঃ রবহম মতৃ উন্সজর আলী
মকারিানপুর ,মকারিানপুর ,মরুাদ

নগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯৬০২৯২০৬৩

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৩

৯৮৮ 0200017861720 আোঃ রবহম মতৃ উন্সজর আলী
মকারিানপুর ,মকারিানপুর ,মরুাদ

নগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯৬০২৯২০৬৩

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৩

৯৮৯ 0200013878902

৯৯০ 0200017861719 আোঃ রবহম মতৃ উন্সজর আলী
মকারিানপুর ,মকারিানপুর ,মরুাদ

নগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৯৬০২৯২০৬৩

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৩

৯৯১ 0200015539736 শবহদ

৯৯২ 0200007721689

৯৯৩ 0200013908624

৯৯৪ 0200014163354

৯৯৫ 0200014398674

৯৯৬ 0200017327447

৯৯৭ 0200017391925

৯৯৮ 0200017327468

৯৯৯ 0200016116872

১০০০ 0200017327627

১০০১ 0200017741879

১০০২ 0200017749461



১০০৩ 0200009285419

১০০৪ 0200017484325
মমাোঃ জবহর উন্সিন 

তালুকদার
মতৃ আব্দলু জবলল তালুকদার

চরয়রােনু্সন্দ ,েিুচনীর 

হাট,শরীেতপুর 

েদর,শরীেতপুর,ঢাকা বিভাগ

০১৯২৭৭১৮৬৫০

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ১১২০১০০১০ মেক্টর-৮ ৫%

১০০৫ 0200015148374

১০০৬ 0200013532545 মতৃ মমাোঃ মোনা বমো মতৃ মমাোঃ বমো গাজী

িািটুট পািা,ইবলেটগঞ্জ 

(গান্দ্রা),মরুাদনগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৬৭৯০২০৯৮৮
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর - মেক্টর-২

১০০৭ 0200002662808 মতৃ মমাোঃ মোনা বমো মতৃ মমাোঃ বমো গাজী

িািটুট পািা,ইবলেটগঞ্জ 

(গান্দ্রা),মরুাদনগর,কুবমল্লা,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮১১২৯২৩২৯
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর - মেক্টর-২

১০০৮ 0200001947675 ধন বমো মতৃ রমজান আলী

দোঃ 

মোনাপুর,ফুলগাজী,ফুলগাজী,

মফনী,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৪৩৩৭৫৮৯৬
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর - মেক্টর-২ ৭০%

১০০৯ 0200013641066

১০১০ 0200015434697 শহীদ শুকলাল মপািার মতৃ মখাকন মপািার
মাগুবরো,ধিুবিো,নাগরপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ
০১৯২৫০০৮৪০৪ শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। .. মেক্টর-২

১০১১ 0200013687758

১০১২ 13574 মমাোঃ শাহা আলী মতৃ আফাজ উন্সিন েরকার

দবিহাবমদপুর ,চকয়িলততল,জা

মালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭৩৪৭২৪৫৮৩
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭১৪৬ মেক্টর-১১

১%-১৯% 

=বি (৫%)

১০১৩ 020001734607

১০১৪ 0200007775316

১০১৫ 0200016444868

১০১৬ 0200017175834 মতৃ োইফুল ইেলাম মতৃ মাজম আলী েরকার

পন্সিম আরংহাটট ,হান্সজপুর 

,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭২৯৮৯২৭২৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭০৮৫ মেক্টর-১১

১%-১৯%- 

বি (৫%)।

১০১৭ 0200017729822

১০১৮ 0200017057100

১০১৯ 0200016917033



১০২০ 0200016435053

১০২১ 0200017239508 শবহদ আব্দলু আহাদ মতৃ জময়শদ আলী

িাওন 

পুর,খাজানবশ ,বিশ্বনাথ ,বেয়লট,বে

মলট বিভাগ

০১৭১০১৮৫১৪৬ শবহদ অনযানয। N/A মেক্টর-৫

১০২২ 0200016942216 মমােয়লম উন্সিন মময়হর উন্সিন মমাল্লা
রামনগর,চানয়মাহর ,চাটয়মাহর,

পািনা,রাজশাহী  বিভাগ
/

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। / মেক্টর-৫
প্রয় াজ 

নে

১০২৩ 0200016961677 শহীদ মমােয়লম উন্সিন মময়হর উন্সিন মমাল্লা
রামনগর,চাটয়মাহর,চাটয়মাহর,

পািনা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭৩৩৮৪৪৯৪০

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

অনযানয। ০০ মেক্টর-৭

১০২৪ 0200013818731 আব্দলু লাবতফ মজমুদার িীরপ্রতীক অনযানয।

১০২৫ 14036
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা েলুতান 

মাহমদু
মতৃ অবছম উন্সিন েরকার

ম াগীর মগাপা,জামালপুর-

২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৯২২৪৭৬০৫৩
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%) 

(মহামানয

 

১০২৬ 2806

১০২৭ 0200009006467

১০২৮ 0200017870796

১০২৯ 0200014630757

১০৩০ 0200017876597

১০৩১ 0200016766962

১০৩২ 0200014536887 মবতউর রহমান মতৃ, হাোন উন্সিন খান

খান 

িাবনোরা ,জাবমত্তবা,বেংগাইর,মাবন

কগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭৪৩৯৫৮০৮২
মতৃ  ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর নাই মেক্টর-২ ২০%

১০৩৩ 0200017575008

১০৩৪ 02000017632484
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

১০৩৫ 34040684

১০৩৬ 0200017499638



১০৩৭ 0200017500491

১০৩৮ 0200017500136

১০৩৯ 0200017210472

১০৪০ 0200017196290

১০৪১ 0200017181308

১০৪২ 0200017406288

১০৪৩ 0200017933266

১০৪৪ 0200017513477

১০৪৫ 0200016666021

১০৪৬ 0200017513798

১০৪৭ 0200006297541

১০৪৮ 0200017401722

১০৪৯ 0200013778121

১০৫০ 0200017441956

১০৫১ 0200017435715

১০৫২ 0200014490081

১০৫৩ 0200017553041



১০৫৪ 0200016172284

১০৫৫ 0200017115343

১০৫৬ 0200014109939 মগালাম মাওলা
মমাোঃ মকরামত আলী 

প্রামাবণক

মহমায়েতপুর,মহমায়েতপুর,পাি

না েদর,পািনা,রাজশাহী  বিভাগ
০১৭২১৩৮৩৭৭২

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৩৪৫ মেক্টর-৭

১০৫৭ 0200017115317

১০৫৮ 0200017227257 শহীদ আিদুল গফুর খান চা াঁন খা
েতুালিী,েতুালিী,হবররামপুর,মা

বনকগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭১১৮৫৯০৯৯ শবহদ অনযানয। ০০ মেক্টর-২

১০৫৯ 34048185
শহীদ মবতউর রহমান 

মমাল্লা
মতৃ আোঃ আন্সজজ মমাল্লা

কিরকাটঠ,িহরপািা ,উন্সজরপুর,ি

বরশাল,িবরশাল বিভাগ
০১৭১৬৩৪২১৫৩ শবহদ অনযানয। মেক্টর-৯

১০৬০ 0200015995517 মতৃ আতাহার উিীন মশখ মতৃ ইেমাইল মশখ

চরশুকতাইল,চন্দ্রবদঘবলো ,মগা

পালগঞ্জ 

েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৯৩৯৪৫০২৬৩ মতৃ  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি বি কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৮ ৫%

১০৬১ 0200014164173 মতৃ  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর

১০৬২ 0200017376659

১০৬৩ 0200017488098

১০৬৪ 0200017274686

১০৬৫ 0200017275095

১০৬৬ 0200017274942

১০৬৭ 0200014066382
খন্দকার মফরয়দৌে আলম 

রঞ্জু

খন্দকার ফজয়ল রাব্বী 

মমাহােদ

পূি ব আদালত পািা,টাঙ্গাইল - 

১৯০০,টাঙ্গাইল 

েদর,টাঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

০১৩১২৭৮২৪৫১ মতৃ  ুদ্ধাহত এ কযাটাগবর মেক্টর-১১

১০৬৮ 0200013359210 মমাহােদ আলী মতৃ মনওোজ খান
মিুীয়নাোিা ,কলাবতো,মকরাণী

গঞ্জ,ঢাকা,ঢাকা বিভাগ
০১৯২৪৯৫৭৪৯২ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১০৬৯ 0200016541129 শবহদ অনযানয।

১০৭০ 11094



১০৭১ 17578

১০৭২ 0200017982620

১০৭৩ 02000179882673

১০৭৪ 0200017982520

১০৭৫ 0200017982454

১০৭৬ 0200017965784

১০৭৭ 0200017982767

১০৭৮ 0200015347333

১০৭৯ 0200016660635

১০৮০ 5963

১০৮১ 0200016667933

১০৮২ 0200016667169

১০৮৩ 0200017293701 শবহদ অনযানয।

১০৮৪ 0200015783241 শহীদ মশখ আিলু মহায়েন মশখ মমাদায়চ্ছর মহায়েন

গ্রাম-খলশী, মপাোঃ- োন্সজোিা -

৯২৫০, উপয়জলা-িুমবুরো, 

মজলা-খলুনা।,োন্সজোিা -

৯২৫০,িুমবুরো,খলুনা,খলুনা 

বিভাগ

০১৯০৮৫৭৩৭৮৫ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। জানা মনই মেক্টর-৯

১০৮৫ 0200017473720

১০৮৬ 0200015205374 শবহদ অনযানয।

১০৮৭ 0200011767151



১০৮৮ 0200002232270

১০৮৯ 0200017630444 বিভূবত ভূষন নায়েক মতৃ রামন্সজৎ নায়েক
চাম্পারাে ,ইেলামপুর,কমলগঞ্জ,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৫৭৫৯৪৬৯২

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ২৭১৩৯ মেক্টর-৪

১০৯০ 0200015402249
শহীদ বেপাহী মমাোঃ মনাোি 

আলী
মতৃ আব্দলু কায়দর মেখ

লাবহনী সু্কল পািা ,কুটিো 

েদর,কুটিো েদর,কুটিো,খলুনা 

বিভাগ

০১৭১৬৪০৪২১৩
শবহদ,মেনািাবহনী ,ের

কাবর কম বচারী
অনযানয। প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-১

প্রয় াজয 

নয়হ

১০৯১ 18818

১০৯২ 0200017082244

১০৯৩ 0200017294003

১০৯৪ 0200014108907 শবহদ

১০৯৫ 0200013325252 শহীদ ওোবছন উন্সিন মতৃ আফছার উন্সিন
িায়রশ্বর,িায়রশ্বর,িবুিচং,কুবমল্লা,

চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১৯৫৮৯৭৬৮ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। মেক্টর-৩

১০৯৬ 0200014996007

১০৯৭ 0200017185593

১০৯৮ 0200017188646

১০৯৯ 0200017185610

১১০০ 0200017185743 শবহদ োফায়েত উল্লা মতৃ কবির বমো

মদিীপুর(হাবিি উলযাহ বমো 

িািী),দানাবমোর  

িাজার,মনাোখালী  

েদর,মনাোখালী ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১০৬২৯০৩০
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০০০ মেক্টর-২

১১০১ 0200000683395

১১০২ 0200017206011

১১০৩ 0200005061799

১১০৪ 0200016465951 মমাোোঃ েরুাইো মিগম Dr. Abtab Uddin

BASORA Potiya 

Basora,Hatkhola,দাউদকান্সন্দ ,কু

বমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১৬১৪৮৯৬৮ শবহদ অনযানয।



১১০৫ 0200013273763
িীরপ্রতীক,বিমানিাবহ

নী
অনযানয।

১১০৬ 0200017373584

১১০৭ 0200016784086

১১০৮ 0200016410863 মমা: ম াস্তম আলী েরকার মতৃ আ: আলী েরকার

িরমী ,িরমী 

িাজার,শ্রীপুর,গাজীপুর,ঢাকা 

বিভাগ

০১৬৮২০৩৯৪৪৪

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর
১২৮৯ খন্ড 

নং ১, িই নং ৭
মেক্টর-৩ ২০%

১১০৯ 89464

১১১০ 0200016520787

১১১১ 0200018180307

১১১২ 0200018180196

১১১৩ 0200017150004
আিু ইছা ময়নাোর উন্সিন 

আহােদ মদন
আব্দলু লবতফ মনু্সি

কুট্টাপািা 

,েরাইল,েরাইল,ব্রাহ্মণিাবিো ,চ

ট্টগ্রাম বিভাগ

০১৭১৩৮০৪১৬৭  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ০০ মেক্টর-৩ ২০

১১১৪ 0200016650353

১১১৫ 020001196909

১১১৬ 0200013975417

১১১৭ 0200015705081

১১১৮ 0200016964204

১১১৯ 0200016930458

১১২০ 0200016969288

১১২১ 0200017870014



১১২২ 020001415939

১১২৩ 3715

১১২৪ 0200015724732

১১২৫ 8344 তায়লি উন্সিন আহয়মদ মমা আিদুল ওোবহদ ০১৭১১৩৩২৬২৪ শবহদ অনযানয।

১১২৬ 0200018118677

১১২৭ 0200016022628 শবহদ অনযানয।

১১২৮ 0200012921634 মমাহােদ আলী আব্দলু আলী মনু্সি

ধল্লা,ধল্লা 

িাজার,বেংগাইর,মাবনকগঞ্জ,ঢা

কা বিভাগ

০১৬৩৮৮৩০৪৯৫
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২ *

১১২৯ 020001157106

১১৩০ 0200012381886

১১৩১ 0200008423861

১১৩২ 0200013837361

১১৩৩ 0200017790918

১১৩৪ 0200017711683 মদয়লাোর মহায়েন মতৃ রুস্তম বমো

জে নারােনপুর ,জে 

নারােনপুর ,মিগমগঞ্জ,মনাোখা

লী,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮৪৫৫৫১৯৫৯

শবহদ,িীরবিক্রম,বিন্সজ

বি,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী,অনযানয 

স্বীকৃত িাবহনী

অনযানয। * মেক্টর-২ **

১১৩৫ 0200017711515 মদয়লাোর মহায়েন মতৃ রুস্তম বমো

জে নারােন  পুর,জে 

নরােনপুর ,মিগমগঞ্জ,মনাোখালী

,চট্টগ্রাম বিভাগ

#

শবহদ,িীরবিক্রম,বিন্সজ

বি,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। * মেক্টর-২ *

১১৩৬ 0200014765436 শহীদ োমছুল আলম বেন্সিক মহায়েন
মইশকরম,উরবকরচর,রাউজান,

চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৬১৭১৬৫৭১৫ শবহদ অনযানয।

১১৩৭ 0200017448888

১১৩৮ 0200017510454



১১৩৯ 0200017509402

১১৪০ 0200017509207

১১৪১ 0200017508263

১১৪২ 0200017510316 শহীদ মমাোঃ োমছুল হক মতৃ পি বত আলী

োমান িাঙ্গা, েনু্দর মবন লস্কর 

পািা ,আমতলা কাজী পািা-

5000,মিাদা,পঞ্চগি,রংপুর 

বিভাগ

০১৩০২৮৪০৩৭৪
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। জানা নাই মেক্টর-৬

প্রয় াজয 

নয়হ

১১৪৩ 0200017511322

১১৪৪ 0200017510279

১১৪৫ 0200014473782

১১৪৬ 0200016744860

১১৪৭ 0200016967288

১১৪৮ 0200006267630

১১৪৯ 0200017201492

১১৫০ 0200017193501

১১৫১ 0200017193517

১১৫২ 0200016285934

১১৫৩ 0200016286931

১১৫৪ 0200015175918

১১৫৫ 0200015633774



১১৫৬ 0200013699410
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আব্দলু কায়দর
মমা: িাদশা বমো

ঢালী 

কান্সন্দ,কলাবতো,মকরাণীগঞ্জ,ঢা

কা,ঢাকা বিভাগ

০১৭৭৬০১৬৬৫৯ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১১৫৭ 0200013699269
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আব্দলু কায়দর
মমা: িাদশা বমো

ঢালী 

কান্সন্দ,কলাবতো,মকরাণীগঞ্জ,ঢা

কা,ঢাকা বিভাগ

০১৯১১৩৪৯১৭০ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১১৫৮ 0200016779284

১১৫৯ 0200016917162

১১৬০ 0200016918699

১১৬১ 0200016918640

১১৬২ 0200016917167

১১৬৩ 0200016917188

১১৬৪ 0200016917194

১১৬৫ 0200017449109 শবহদ আলা উন্সিন মতৃ আব্দেু মোিহান
বপটুো ,েদরািাদ 

,নিীগঞ্জ,হবিগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৪৭২৯৯৬০৯

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ২৬২৭৯ মেক্টর-৪ *

১১৬৬ 0200017449329

১১৬৭ 0200013699436
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আব্দলু কায়দর
মমা: িাদশা বমো

ঢালী 

কান্সন্দ,কলাবতো,মকরাণীগঞ্জ,ঢা

কা,ঢাকা বিভাগ

০১৭৪৩৩২২৬৯৬ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১১৬৮ 0200013699127
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আব্দলু কায়দর
মমা: িাদশা বমো

ঢালী 

কান্সন্দ,কলাবতো,মকরাণীগঞ্জ,ঢা

কা,ঢাকা বিভাগ

০১৮২৪৭৫৯৭৪৫ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১১৬৯ 0200015712062 শহীদ মবহউন্সিন মতৃ জেয়দ আলী ঢালী
লামকাইন,লামকাইন,গফরগা াঁও,

মেমনবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৭১১৫৮৬৭৭৯

শবহদ,পুবলশ,েরকাবর 

কম বচারী
অনযানয। - মেক্টর-২

১১৭০ 0200001297455 মমা: আমজাদ মহায়েন মতৃ মরহ উন্সিন মিুী
বনমতলী,মাইটা,িরগুনা 

েদর,িরগুনা,িবরশাল বিভাগ
০১৭৯৬২৯৮৩৮৬ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। / মেক্টর-৭ /

১১৭১ 0200014566375

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,শবহদ,িীরয়শ্র

ষ্ঠ,িীরউত্তম,িীরবিক্রম

,িীরপ্রতীক,মিোমবরক

,মেনািাবহনী ,মনৌিাবহ

নী,বিমানিাবহনী ,বিন্সজ

বে কযাটাগবর

১১৭২ 0200017767147 শহীদ ইবলোে মহায়েন মতৃ আিদুর রাজ্জাক
আলীপুর,উোরুক,শাহরান্সস্ত ,চা াঁদ

পুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৬৭৫৮৩১৮২২ শবহদ,মিোমবরক অনযানয।

৩৪৫৮৫, িই 

নং- ১৫
মেক্টর-২



১১৭৩ 5085  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

১১৭৪ 020001472246

১১৭৫ 4031

১১৭৬ 0200013366608
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা শহীদ 

আহোন আলী
মগালাম আলী ০১৮১৯৪২৫৮১৩ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১১৭৭ 0200002454989
নরূ উন্সিন আহয়মদ িীর 

প্রবতক
তবমজ উন্সিন আহয়মদ

োতাইহাল,মদওপািা,নিীগঞ্জ,হ

বিগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭১৩০৪৪৮৭২

িীরপ্রতীক,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ২৬৩১০ মেক্টর-৪ ০

১১৭৮ 0200013764489 শবহদ ময়নারঞ্জন বেংহ মতৃ বিবপন চন্দ্র বেংহ
আলীশ্বর,আলীশ্বর,লালমাই,কুবম

ল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৬৭১৮৮৮৪৩৭

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২ *

১১৭৯ 0200013499036
শহীদ আিলু মহায়েন 

বেকদার
মতৃ মফলু বেকদার

পাইককান্সন্দ,পাইককান্সন্দ ,মগাপা

লগঞ্জ েদর,মগাপালগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৮৪৪৯০১০২
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৮ শবহদ

১১৮০ 0200013566537 শবহদ আিদুর রাজ্জাক মতৃ মগৌল িক্স
চারগাছ,চারগাছ,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮৭৬৮৪২২০৫

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। * মেক্টর-২ *

১১৮১ 10973 মমাোঃ মমােয়লম বমো েনু্দর আলী বমো

৪২/৩৪, শােনগাছা ,কুবমল্লা 

3500,কুবমল্লা 

েদর,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৬১১৬৪৬৭৬১

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,অনযানয

 স্বীকৃত িাবহনী

বি কযাটাগবর

ভারতীে 

তাবলকাে 

নাম নাই

মেক্টর-২

১১৮২ 0200016580193

১১৮৩ 0200013681522 শবহদ বেপাহী আব্দলু হক মতৃ মমা: হাবিিরু রহমান

বনলক্ষীো ,দুলাল 

কান্সন্দ,মিলাি,নরবেংদী,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭১৮৯০২৩৬৬

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। * মেক্টর-৩ শহীদ

১১৮৪ 0200018212620
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আ: কবরম
মতৃ ছবলম উন্সিন

মখিিা,মখিিা,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
*

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-৩ ২০%

১১৮৫ 0200018212619
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আ: কবরম
মতৃ ছবলম উন্সিন

মখিিা,মখিিা,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
/

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-৩ ২০%

১১৮৬ 0200018122332
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আ: কবরম
মতৃ ছবলম উন্সিন

মখিিা,মখিিা,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১১৩৯০৯৮৭

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর / মেক্টর-৩ ২০%

১১৮৭ 0200018212629
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আ: কবরম
মতৃ ছবলম উন্সিন

মখিিা,মখিিা,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
/

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-৩ ২০%

১১৮৮ 0200013273162
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

আ: কবরম
মতৃ ছবলম উন্সিন

মখিিা,মখিিা,কেিা,ব্রাহ্মণিা

বিো,চট্টগ্রাম বিভাগ
*

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-৩ ২০%

১১৮৯ 0200018106865



১১৯০ 02000181007241

১১৯১ 0200018107782

১১৯২ 0200017257206 আছির আলী মনহর আলী

গজকুাটা,দুিাগিাজার -

3175,বিোনীিাজার ,বেয়লট,বেয়ল

ট বিভাগ

০১৭৭২৩৫৯৯৩৩

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ২২৯৯০ মেক্টর-৪ ২০%

১১৯৩ 0200018107541

১১৯৪ 0200015011339 আিলু কালাম মতৃ গািরু বমো
বশিরামপুর,শ্রীপুর,তাবহরপুর,েু

নামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ
০১৭৯০৩৪৫৮৮৫

শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয।

১১৯৫ 0200017389501

১১৯৬ 0200017151066 মশখ মমাোঃ ইউনেু মতৃ: মশখ মমা: বছটু

পুরাণ কেলাঘাট,পুরাণ 

কেলাঘাট,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৭২১৪৪৬২৮৮
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ** মেক্টর-৯ ৫%

১১৯৭ 0200017152283 মতৃ মশখ মমাোঃ ইউনেু মতৃ মশখ মমাোঃ বছটু

পুরান কেলাঘাট,পুরান 

কেলাঘাট,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৯৪৪২৭৬৪০০
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর * মেক্টর-৯ ৫%

১১৯৮ 0200017160138 মশখ মমা: ইউনেু মতৃ মশখ মমা: বছটু

পুরাণ কেলাঘাট,পুরাণ 

কেলাঘাট,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৭২১৪৪৬২৮৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর * মেক্টর-৯ ৫%

১১৯৯ 0200017982426

১২০০ 0200015675173 রবফকুল ইেলাম মতৃ- জবমর আহেদ

দুগ বাপুর বেংহনগর,মান্দালীর 

িাবি, মঘাপাল ইউবনেন, ওোিব 

০১.,কতরো িাজার  

৩৯১২,ছাগলনাইো ,মফনী,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮১৪৭২৪৯০৪  ুদ্ধাহত,মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

িাংলায়দশ 

মনু্সক্তয় াদ্ধা 

কলযাণ ট্রাস্ট 

তাবলকা মফণী-

২০

মেক্টর-১ ৩০%

১২০১ 0200014372246 আোঃ  ছালাম েনু্দর আলী
লক্ষীপুর,নারােনপুর ,মিলাি,নর

বেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৮২৩৬৬৩৪৪২

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৩ *

১২০২ 0200005301434 মমা: কেেদ আলী মতৃ উছমান গবণ
কাকুোন,মদিগ্রাম,ফুলিাবিো ,ম

েমনবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৭৬১৫২৬০৯৯

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-৬ ২০%

১২০৩ 34170631
শহীদ এ, ন্সজ, 

ওোবহদুজ্জামান
হাজী নরু উন্সিন আহয়মদ

গ্রাম- আহুবতো, ইউবনেন- 

পাটুোভাঙ্গা ,মেেূা,পাকুন্সন্দো ,বক

মশারগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৫৪৭০৬৫৯

শবহদ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

১২০৪ 0200016019924 মমাছাোঃ োয়লহা মিগম Lal miah

Chak 

Chandrapur,Chandidwar,কেিা,

ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৬২৭৬৯০১৭১ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। N/A মেক্টর-৯ N/A

১২০৫ 34179986 মশখ আিদুল মান্নান এম এল মশখ

মশখ মন্সন্জল,ঢাকা 

কযান্টনয়মন্ট,ভাোনয়টক ,ঢাকা,

ঢাকা বিভাগ

০১৫৫২৩০৭২১২ িীরপ্রতীক,মিোমবরক অনযানয। মেক্টর-২

১২০৬ 6866 শবহদ অনযানয।



১২০৭ 0200013476077 শহীদ আোঃহক তালুকদার মতৃ আয়ক্কল আলী তালুকদার

মকশিপুর 

,মেহাকাটঠ,পটুোখালী  

েদর,পটুোখালী ,িবরশাল বিভাগ

শবহদ,পুবলশ অনযানয।

১২০৮ 0200016838323

১২০৯ 434 শবহদ আিলু িাশার জাফর আলী খান
গান্সজন্দা ,ধল্লািাজার ,বেংগাইর,মা

বনকগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
/

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২ *

১২১০ 0200015751189
শবহদ কাজী আবরফ 

মহায়েন
মতৃ কাজী আোঃ লবতফ

মদাঘই,েিুা-

৩৫৬১,িরুিা,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৫০৯০৭০৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২১১ 0200018339095
শবহদ কাজী আবরফ 

মহায়েন
মতৃ কাজী আোঃ লবতফ

মদাঘই,েিুা-

৩৫৬১,িরুিা,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৫০৯০৭০৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২১২ 0200018338467
শবহদ কাজী আবরফ 

মহায়েন
মতৃ কাজী আোঃ লবতফ

মদাঘই,েিুা-

৩৫৬১,িরুিা,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৫০৯০৭০৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২১৩ 0200018338120
শবহদ কাজী আবরফ 

মহায়েন
মতৃ কাজী আোঃ লবতফ

মদাঘই,েিুা-

৩৫৬১,িরুিা,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৫০৯০৭০৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২১৪ 34020282 চন্দন োনযাল পলাশ মতৃোঃ িীয়রন্দ্রনাথ  োনযাল

20/4, কুন্িু মান্সঝ েিক, 

বমলপািা, কুটিো,মবহনী বমলে 

কুটিো,কুটিো 

েদর,কুটিো,খলুনা বিভাগ

০১৭২০৫১৬৯৭৬
 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর নাই মেক্টর-৮

১২১৫ 0200008738129 শবহদ আব্দেু োত্তার মতৃ আব্দলু মন্সজদ

বঘলাতলা,বঘলাতলা দরিার 

শবরফ,িবুিচং,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮৭৫৯১১৪৭০ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। * মেক্টর-২

১২১৬ 0200017696826

১২১৭ 0200017597029

১২১৮ 0200017596130

১২১৯ 0200011726525

১২২০ 0200016591123

১২২১ 34128747 মমাোঃ মশখ আব্দল খায়লক মমা: মশখ মধ ুবমো

মটয়কর 

ঘাট,গাজীপুর,চুনারুঘাট ,হবিগঞ্জ,

বেয়লট বিভাগ

০১৯১৩৬৬৮৪৪৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ২৬৬৯৪ মেক্টর-৩ ২০%

১২২২ 0200002452080

১২২৩ 0200017160165 মশখ মমাোঃ ইউনেু /

পুরান কেলাঘাট,পুরান 

কেলাঘাট,িবরশাল 

েদর,িবরশাল,িবরশাল বিভাগ

০১৭২১৪৪৬২৮৮
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর * মেক্টর-৯ ০৫%



১২২৪ 0200017960428

১২২৫ 0200015048445

১২২৬ 0200017960464

১২২৭ 0200017960439

১২২৮ 0200007169903 মমাোঃ িবশর আহমদ এম রইেউন্সিন

মশয়খরমারী ,দামকুিা 

হাট,মগাদাগািী ,রাজশাহী ,রাজশা

হী বিভাগ

০১৭১৩৯৯০৮১৭
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ০০৪৭ মেক্টর-১০ ২০%

১২২৯ 0200014926004 শবহদ আব্দলু কায়দর মতৃ িাদশা বমো
হ রতপুর,কলাবতো,মকরাণীগঞ্জ,

ঢাকা,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৮৭২৬৭৮৭ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১২৩০ 0200006643644 মতৃ: মতাজায়েল হক মতৃ: মভলো মন্ডল

রায়মশ্বরপুর ,পুখরুীহাট  -

5260,ফুলিািী,বদনাজপুর ,রংপুর

 বিভাগ

০১৭৬২৯৬৯৫৯০ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর
এফ এফ নং- 

৪২৯৪
মেক্টর-৭ ২০%

১২৩১ 34009422
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর

১২৩২ 0200013893513 শবহদ মমাোঃ আব্দরু রউফ
মতৃ আোঃ িারী অরয়ফ লাল 

বমো মাস্টর

মমাক্তারামপুর,েবলমগঞ্জ,নিীনগ

র,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৫৩৩২৪৩০৬০

শবহদ,বিমানিাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। / মেক্টর-২

১২৩৩ 0200018218806

১২৩৪ 0200014804088 শহীদ ইবিে তপাদার
মতৃ হাজী িবের উন্সিন 

তপাদার

মমাহােদপুর ,আহােদপুর ,হাজী

গঞ্জ,চা াঁদপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
/

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-৩

প্রয় াজয 

নে

১২৩৫ 0200017478433 মতৃ মাহমদুুর রহমান মতৃ হায়জর আলী েরদার

১৪২ নলিাঙ্গা মরাি, ওোিব-

০৮, য়শার, য়শার 

েদর, য়শার,খলুনা বিভাগ

০১৯৬৬৮৩৫১৭৩

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর X মেক্টর-৮ ৫%

১২৩৬ 0200012949167 শহীদ মমাোঃ হাবিি উল্লা মতৃ  মমাোঃ আব্দরু রহমান

িাঞ্ছারামপুর ,িাঞ্ছারামপুর ,িাঞ্ছারা

মপুর,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৯১৮৯২১৮৭৫
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

প্রয় াজয 

নে

১২৩৭ 0200018324331 মমাোঃ মনুেরু অাাহয়মদ নরুুল হক মমাল্লা
দরয়িশপুর,মচৌমহনীিাজার ,রাম

গঞ্জ,লক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
-

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-১০

১২৩৮ 3447 শাবত রঞ্জন দাে রায়ধশযাম দাে

মমইন মরাি, ০৫নং ওোিব, 

মমায়রলগঞ্জ 

মপৌরেভা,মমায়রলগঞ্জ,মমায়রলগ

ঞ্জ,িায়গরহাট ,খলুনা বিভাগ

০১৭০৪৪৭৬০৯১০ 

(শহীয়দর স্ত্রী)

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। নাই মেক্টর-৯

১২৩৯ 0200018260246

১২৪০ 0200017022131



১২৪১ 0200011726526

১২৪২ 0200007399906 শবহদ শামছুল হক মতৃ কবছমনু্সিন মনু্সি
রামচন্দ্রপুর,মদৌলতপুর,মদৌলতপু

র,মাবনকগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
*

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৫

১২৪৩ 10873 আিু বেন্সিক মতৃ রুস্তম আলী

দবক্ষণ 

নিগ্রাম,রূপগঞ্জ,রূপগঞ্জ,নারাে

ণগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ

০১৭১৪২৯৯৫৩৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-২ ২০%

১২৪৪ 0200018230112 শবহদ মমাোঃ ইবলোছ মতৃ িজয়লর রহমান

িাতাকান্সন্দ ,মাবকপুর-

3860,মেনিাগ,মনাোখালী ,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮১০৩১৫২১৬
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২৪৫ 0200017027840

১২৪৬ 15437
 ুদ্ধাহত িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা 

বিল্লাল মহায়েন

মতৃ রবফজ উন্সিন ভূইো 

(দারগালী)

জাঙ্গীর,রূপগঞ্জ,রূপগঞ্জ,নারাে

ণগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৭১৪৯৬৩১৬৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ১৯৮৩ মেক্টর-২ ২০%

১২৪৭ 0200017698688 মমাোঃ হাবনফ মতৃ মমতাজ বমো
মোনাপুর,রামগঞ্জ,রামগঞ্জ,লক্ষ্মী

পুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১২২২৫৭৭৯

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর * মেক্টর-২ ২০%

১২৪৮ 40004069122-9 গাজী আব্দলু কায়দর মতৃোঃ দায়নছ উন্সিন মনু্সি

ক-৪২, দবক্ষণ 

িাড্ডা,িাড্ডা,গুলশান,ঢাকা,ঢাকা

 বিভাগ

০১৯৩০৫০৬৩৮৪
 ুদ্ধাহত,েরকাবর 

কম বচারী
বে কযাটাগবর জানা নাই মেক্টর-২

১২৪৯ 0200016567145 শহীদ তেবলম উন্সিন মতৃ আব্দলু গফুর

ে ূ বনগর পূি বপািা ,ে ূ বনগর 

,িকশীগঞ্জ,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৯৬৩১০৬২১২ শবহদ অনযানয। ০ মেক্টর-১১

১২৫০ 12967 শবহদ মভালা মশখ মতৃ আয়িদ আলী মশখ
হাবমদপুর,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগঞ্জ

,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
* শবহদ,মিোমবরক অনযানয। * মেক্টর-৭

১২৫১ 0200016093246 মশখ আিদুল গাফফার মতৃ মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
/

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। / মেক্টর-১১ /

১২৫২ 0200016093185 মশখ আব্দলু গফ্ফার মতৃ: মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
*

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-১১

১২৫৩ 0200016093367 মশখ আব্দলু গফ্ফার মতৃ: মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
*

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-১১

১২৫৪ 0200016086770 মশখ আিদুল গাফফার মতৃ মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
/

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। / মেক্টর-১১ /

১২৫৫ 0200016086754 মশখ আিদুল গাফফার মতৃ মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
/

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। / মেক্টর-১১ /

১২৫৬ 0200015241422 মশখ আব্দলু গফ্ফার মতৃ: মশখ হারুন
মনছারািাদ ,মঘািাঘাট ,মগাবিন্দগ

ঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ
*

শবহদ,বিন্সজবি ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-১১

১২৫৭ 0200013635282
শবহদ নজরুল ইেলাম 

(িীর প্রতীক)
মতৃ ফয়ত আলী

কেরািাঙ্গা ,মগাকুলখালী,আলম

িাঙ্গা,চুোিাঙ্গা ,খলুনা বিভাগ
০১৭১৮৬২৪২৩৬

শবহদ,িীরপ্রতীক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ৫০৬৮৯ মেক্টর-৮



১২৫৮ 40004077163-8 মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১২৫৯ 0200017941459 মতৃ এনামলু হক মতৃ মতাবফরুন্সিন  মন্ডল

দ্বাবরোপুর  (মহান্সডং 

৮২),মচৌহিীয়টালা ,চা াঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

েদর,চা াঁপাইনিািগঞ্জ ,রাজশাহী  

বিভাগ

০১৭১৮২৫৮৭৫৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,বিন্সজবি ,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বি কযাটাগবর ১২১৫৩ মেক্টর-২

১২৬০ 0200014302069 শহীদ রবফকুল ইেলাম মতৃ মনছুর আলী
মনাোগা াঁও ,চন্সন্ডদ্বার,কেিা,ব্রাহ্মণ

িাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭০০৬৮৭৯১০

শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৩৩৫১০, িই 

নং- ১৫
মেক্টর-২

১২৬১ 0200014302137 শহীদ রবফকুল ইেলাম মতৃ মনছুর আলী
মনাোগা াঁও ,চন্সন্ডদ্বার,কেিা,ব্রাহ্মণ

িাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭০০৬৮৭৯১০

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

৩৩৫১০, িই 

নং- ১৫
মেক্টর-২

১২৬২ 0200016966492

১২৬৩ 0200017825047

১২৬৪ 0200017391364

১২৬৫ 0200017825049

১২৬৬ 0200017825050

১২৬৭ 0200017917084

১২৬৮ 0200017586081

১২৬৯ 0200001707138

১২৭০ 0200017707085

১২৭১ 0200017500774

১২৭২ 0200017500706

১২৭৩ 0200017500647

১২৭৪ 0200017605724



১২৭৫ 0200016779682 মবনর আহয়মদ খান মতৃ আলী আহয়মদ খান

মদলী,মদলী-

৩৪৬০,কেিা,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮৫৯১২৭৭১৯
িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী
অনযানয। * মেক্টর-৩

১২৭৬ 0200017542379

১২৭৭ 0200013326050

১২৭৮ 0200012917101
মতৃ  ুোঃ মোুঃ মহায়েন আলী 

মিপারী
Late Osman Ali bepari

মায়ঝর পািা ,োগান্না 

,ন্সঝনাইদহ 

েদর,ন্সঝনাইদহ,খলুনা বিভাগ

০১৯১৭৪১৯২৯৩ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর No মেক্টর-২

১২৭৯ 12227 আিদুর রবহম মতৃ আলীম বমস্ত্রী
শযামপুর,রাজফুলিািীো ,োভার,

ঢাকা,ঢাকা বিভাগ
০১৭৭৭৯৬৫০২৬

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২৮০ 4934

১২৮১ 0200013311900 শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

১২৮২ 13973
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মমাহােদ 

রবফকুল ইেলাম
মতৃ আন্সজম উন্সিন খান

গায়ির 

গ্রাম,িাবলজরুী,মাদারগঞ্জ,জামাল

পুর,মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭২১৭২৮১১৭
 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর ১৭৮৬১ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%) 

(মহামানয

 

১২৮৩ 0200018225137 আন্সজজ উল্লযা মতৃ ফানা উল্লাহ
িাতাকান্সন্দ ,বছলবনো ,মেনিাগ,মনা

োখালী ,চট্টগ্রাম বিভাগ
*

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২৮৪ 0200018227026 শহীদ মমা: বেরাজ বমো মতৃ মমা: ইব্রাবহম

িাতাকান্সন্দ ,মাবনকপুর-

৩৮৬০,মেনিাগ,মনাোখালী ,চট্ট

গ্রাম বিভাগ

০১৮২৩৭২৭৫৫৪
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২৮৫ 0200016556801 মমাোঃ আব্দেু োমাদ হারুন-অর-রশীদ
পারনান্দেুালী ,মাগুরা,মাগুরা 

েদর,মাগুরা,খলুনা বিভাগ
০১৯৩৮১৩২১৪৪

মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ৪৮৩৯২ মেক্টর-৮ ৫%

১২৮৬ 0200014187927

১২৮৭ 0200014538904 মমাোঃ মন্সজিরু রহমান মনু্সি মতৃ আোঃ খায়লক মনু্সি
কাগবত,মাজিা,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৯৩৫৫৮৪২৩

শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৮

১২৮৮ 0200013668889 মমাহােদ আবমর মহায়েন হাজী দবললুর রহমান

কনরাজপুর,কৃষ্ণ মজমুদার 

হাট,মফনী েদর,মফনী,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮১৪২৫৩২৯৩ িীরবিক্রম,মনৌিাবহনী অনযানয। * মেক্টর-১০

১২৮৯ 0200013599740

১২৯০ 0200014558201 শামেলু হক মতৃ ইমাজ উিীন আহোদ
িায়নশ্বর,িায়নশ্বর,পুটঠো,রাজশা

হী,রাজশাহী  বিভাগ
*

শবহদ,পুবলশ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-৭

১২৯১ 34045644 মমাোঃ মকোম উন্সিন মধৃা মতৃোঃ আফতাি উন্সিন মধৃা
মকাদাবলো ,িান্সজতপুর,রাতজর,মা

দারীপুর,ঢাকা বিভাগ
০১৭৩২৩৪৫১৯৮  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর



১২৯২ 0200017768722 আব্দলু হাবকম বেকদার
মতৃ আব্দলু মমাতায়লি 

বেকদার

কাকবচিা,কাকবচিা ,পাথরঘাটা ,

িরগুনা,িবরশাল বিভাগ
০১৭৩৫২০৬৬০৩ শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয। প্রয় াজয নে মেক্টর-২

১২৯৩ 0200018229201 আিদুর রি মতৃ মমৌ: নায়দরুজ্জামান

িাতাকান্সন্দ ,মাবনকপুর 

3860,মেনিাগ,মনাোখালী ,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮৪৩৯২৬৭৫২
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১২৯৪ 0200000692464

১২৯৫ 0200018471003

১২৯৬ 0200018272655
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ আব্দরু 

মরজ্জাক
মতৃ নওোি আলী মন্ডল

মকন্দেুা,কাবলিািী -

২০০০,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭২৯৮৯০১৯৩

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর প্রয় াজয নয়হ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%)

১২৯৭ 0200018251431 মতৃোঃ মমাজায়েল হক মতৃোঃ মবনর আহয়েদ

মধযম 

মাোনী ,আিয়ুতারাি ,মীরেরাই,চ

ট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮১৪৩৯৫২১২
িীরপ্রতীক,মেনািাবহ

নী
অনযানয। ১৮৮৯৭ মেক্টর-৩

১২৯৮ 0200018469309

১২৯৯ 0200017744291

১৩০০ 0200017824073

১৩০১ 0200017863848

১৩০২ 0200017863995

১৩০৩ 0200017876193

১৩০৪ 0200017937095

১৩০৫ 0200018349450

১৩০৬ 0200018349509

১৩০৭ 0200018181066

১৩০৮ 0200015147911 মমাোঃ নরু মহায়েন মতৃ আিু আহেদ

পাঠান িািী, 

ছািাইতকান্সন্দ ,কভরি মচৌধরী 

িাজার,মোনাগাজী ,মফনী,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

০১৮৪০৩০৮০৮৬

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-৭ ১০০%



১৩০৯ 0200009911932 মমাোঃ কমর উন্সিন মতৃ িোরত আলী

দোঃ মাদার খাল,ঈদগাহ 

িাজার,জবকগঞ্জ,বেয়লট,বেয়লট 

বিভাগ

০১৭১৫৩৭৯২৮৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৩১০ 15642  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৩১১ 0200018538370

১৩১২ 0200017571027 মমাোঃ রজি আলী মরহুম মনোর উন্সিন
িল্লভবিষু,ভূতছািা 

,কাউবনো ,রংপুর,রংপুর বিভাগ
০১৭১০৬০৪৬৬০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৩৪৪১৩ মেক্টর-৬

১৩১৩ 0200018326392

১৩১৪ 0200018327481

১৩১৫ 0200018327022

১৩১৬ 0200018328185

১৩১৭ 0200018327445

১৩১৮ 0200018328601

১৩১৯ 0310155575

১৩২০ 0200017635914 মীর কেেদ আহয়মদ মমৌোঃ িবের উল্লাহ মাস্টার

বি/২০ জাবকর মহায়েন 

মরাি,মমাহােদপুর ,মমাহােদপুর

,ঢাকা,ঢাকা বিভাগ

০১৬৩৩০৩১১৪ শবহদ অনযানয। মেক্টর-২

১৩২১ 0200017313166

১৩২২ 0200018335456 িীরবিক্রম অনযানয।

১৩২৩ 0200004680497

১৩২৪ 0200018431845

১৩২৫ 020005014838



১৩২৬ 0200018449762

১৩২৭ 0200018085453

১৩২৮ 0200018483081

শবহদ,মিোমবরক,আ

নোর,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

অনযানয।

১৩২৯ 0200018283997

১৩৩০ 0200017945202

১৩৩১ 0200015405053

১৩৩২ 0200018589980

১৩৩৩ 0200001969277

১৩৩৪ 0200018443838

১৩৩৫ 0200018407294

১৩৩৬ 0200014533816 মতৃ আিু ছাইদ িাঙ্গালী মতৃ নরুুল হক

উত্তর বকেমত জাল্লা,ইেলামপুর 

,ইেলামপুর,জামালপুর,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৭২২২৫৫৫৮১
মতৃ  ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর ১৭৩৯৮ মেক্টর-১১

১৩৩৭ 18224 আেকর আহােদ মতৃ ইমান আলী মন্ডল
মিবিিাবি ,কিলাজান,ফুলিাবিো ,

মেমনবেংহ,মেমনবেংহ বিভাগ
০১৭২৮০৬৮২৩২

 ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর * মেক্টর-১১

২০% 

(রীট ধারী

১৩৩৮ 0200016590335

১৩৩৯ 0200018553998

১৩৪০ 0200017891090

১৩৪১ 0200017899390

১৩৪২ 0200016931563



১৩৪৩ 0200016706944

১৩৪৪ 0200016706811

১৩৪৫ 0200016188676

১৩৪৬ 0200018439817

১৩৪৭ 0200016759235

১৩৪৮ 0200027428522

১৩৪৯ 0200018254626

১৩৫০ 0200007075716

১৩৫১ 0200017789013 শহীদ আলাউিীন মিুী খবির উিীন
রাতইল,রাতইল,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৬৭২৬৫৯১৪৮ শবহদ অনযানয। . মেক্টর-৯

১৩৫২ 0200017789670 শহীদ আলাউিীন মিুী খবির উিীন
রাতইল,রাতইল,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৬৭২৬৫৯১৪৮ শবহদ অনযানয। . মেক্টর-৯

১৩৫৩ 0200017797583 শহীদ আলাউিীন মিুী খবির উিীন
রাতইল,রাতইল,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৬৭২৬৫৯১৪৮ শবহদ অনযানয। .. মেক্টর-৯

১৩৫৪ 0200017798613 শহীদ আলাউিীন মিুী খবির উিীন
রাতইল,রাতইল,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৬৭২৬৫৯১৪৮ শবহদ অনযানয। . মেক্টর-৯

১৩৫৫ 0200016261974 শহীদ আলাউিীন মিুী খবির উিীন
রাতইল,রাতইল,কাবশোনী ,মগাপা

লগঞ্জ,ঢাকা বিভাগ
০১৬৭২৬৫৯১৪৮ শবহদ অনযানয। .. মেক্টর-৯

১৩৫৬ 0200007050144

১৩৫৭ 0200018557276

১৩৫৮ 0200018558615

১৩৫৯ 0200018559865



১৩৬০ 0200016948929

১৩৬১ 0200018437501

১৩৬২ 0200018616558

১৩৬৩ 0200017945742

১৩৬৪ 0200018526104

১৩৬৫ 0200017202337
মতৃ নায়েক েয়ুিদার 

মমাহােদ লবন বমো
মতৃ িবশর উন্সিন মদওোন

মদিীপুর,আশ্রাফগঞ্জ,রােপুর,ল

ক্ষ্মীপুর,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৭১২৭২১৬২৯ িীরপ্রতীক,বিন্সজবি অনযানয। ২৯০৮৬ মেক্টর-১

১৩৬৬ 0200018486850 শহীদ হায়রছ উন্সিন আকন্দ মতৃ ওেমান আলী আকন্দ

িজুরুক 

মিাোবলো ,মগাবিন্দগঞ্জ ,মগাবিন্দ

গঞ্জ,গাইিান্ধা,রংপুর বিভাগ

০১৭১৮১২২৩৪৮ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। ০০ মেক্টর-৭

১৩৬৭ 0200012717733

১৩৬৮ 0200018560807 মমা: আব্দরু রবহম মতৃ আরজ আলী

অক্ষে 

নগর,েনুামগঞ্জ,েনুামগঞ্জ 

েদর,েনুামগঞ্জ,বেয়লট বিভাগ

০১৭১৪৭০৪৭৫২ মতৃ  ুদ্ধাহত,বিন্সজবি বে কযাটাগবর প্রয় াজয নে মেক্টর-৪ ২০%

১৩৬৯ 0200018183859 মমাোঃ আব্দরু রবশদ মতৃ ইছাহক বিশ্বাে

চকশযাম নগর ,দাবরোপুর -

৭১০০,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ

০১৯৬৫১১৬৫৩৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর জানা নাই মেক্টর-৮ ২০%

১৩৭০ 0200001819038 মমাোঃ ওবহদুল ইেলাম খান মগালাম রহমান
জগদীশপুর,জগদীশপুর,মচৌগাছা

, য়শার,খলুনা বিভাগ
০১৭১০৮২৬৬২৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ৪৮৮৬৫ মেক্টর-৮ ০৫%

১৩৭১ 0200018490690 শবহদ মক এম মমায়শ বদ মতৃ খ: রওশন আলী

পদমদী ,মলূ-ন্সত্রয়িণী 

,কশলকুপা,ন্সঝনাইদহ,খলুনা 

বিভাগ

০১৯৩৭২৮৩৬২৬ শবহদ,মিোমবরক অনযানয। ০০০০০০০ মেক্টর-৮

১৩৭২ 0200003016615 শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

১৩৭৩ 0200014930955 আব্দলু আওোল Late. Abdul Ahad Bhuiya
বশকারপুর,,বশকারপুর,,কেিা,ব্রা

হ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম বিভাগ
০১৮৩২৮৬২৬১০ শবহদ অনযানয। নাই মেক্টর-২

১৩৭৪ 0200018547348 নরু মমাহােদ বশকদার মতৃ লাল মহেদ বশকদার
মিল ফুবলো কায়টঙ্গা ,মতরখাদা 

,মতরখাদা,খলুনা,খলুনা বিভাগ
মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর N/A মেক্টর-৯ ৫%

১৩৭৫ 34068882 শহীদ মমাোঃ রবফক মতৃ িজলুর রহমান

কধরুখীল 

েিবারপািা ,কধরুখীল,মিাোলখা

লী,চট্টগ্রাম,চট্টগ্রাম বিভাগ

০১৮২২১৮২২১১
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। মেক্টর-১

১৩৭৬ 0200014124763 শবহদ,মিোমবরক অনযানয।



১৩৭৭ 34017926 মতৃ মমাোঃ আবমর মহায়েন মতৃ মমাোঃ এয়দান মশখ
দত্তপািা,মিৌোতলা ,নিাইল 

েদর,নিাইল,খলুনা বিভাগ
০১৭২৬৭৮২৬৯৩ মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর ১৮৮৭০৩ মেক্টর-৮ ২৫%

১৩৭৮ 0200018512497

১৩৭৯ 0200013549586

১৩৮০ 0200013927862 শবহদ অনযানয।

১৩৮১ 0200014688007

১৩৮২ 1961 শহীদ আেনাল বমো মতৃ. োয়লম উন্সিন

স্বল্প 

নারুগ্রাম,লাউহাটী ,মদলদুোর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

-
শবহদ,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। - মেক্টর-১১ ১০০০

১৩৮৩ 3908 শহীদ ফজলুর রহমান মতৃ: কারী রজি আলী মমাল্লা

পুলহাট (রামকৃষ্ণ আশ্রয়মর 

েেয়ুখ),বদনাজপুর-

৫২০০,বদনাজপুর  

েদর,বদনাজপুর ,রংপুর বিভাগ

০১৭৬১৭০২৭০৮
শবহদ,মিোমবরক,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। ০০ মেক্টর-৭

১৩৮৪ 0200015816948 মতৃ আিলু মহায়েন মমাল্লা মতৃ হাবিিরু রহমান মমাল্লা
চরজবুলো,মলুফতগঞ্জ,নবিো,শ

রীেতপুর,ঢাকা বিভাগ
/

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

মদয়শ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বি কযাটাগবর / মেক্টর-২ ৫%

১৩৮৫ 0200017855157

১৩৮৬ 0326-0310152552 মতৃ মমাোঃ কতেি আলী মতৃোঃ মমাোঃ মচরাগ আলী

জেপাশা, ৬ নং ওোিব 

কুলাউিা 

মপৌরেভা,কুলাউিা,কুলাউিা,

মমৌলভীিাজার ,বেয়লট বিভাগ

০১৭২২৫০০৩৭৮

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর মেক্টর-৪

১৩৮৭ 0200015335293

১৩৮৮ 0200016720039

১৩৮৯ 0200014416783 আব্দলু মবমন মরহুম মিরু আলী

োউদ মারা,কাদিা 

মদওো,িরুিা,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৮২৭৮৭২৭৩০

শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয। নাই মেক্টর-১

১৩৯০ 0200018609746 শবহদ জালু বমো Khondoker Abdul Mannan

রানীোরা ,মাইজখার 

,কেিা,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭১২৮৪৯৬২৪ শবহদ অনযানয। NA মেক্টর-২

১৩৯১ 0200011181965

১৩৯২ 0200001033039

১৩৯৩ 0200018505213 শবহদ জবহর উন্সিন মতৃ ধনতুল্লাহ

উত্তর মকালাপািা ,বিলনা 

6540,োপাহার ,নওগা াঁ,রাজশাহী  

বিভাগ

০১৭৩৯১৬৯৬৭৮ শবহদ অনযানয। * মেক্টর-৭



১৩৯৪ 0200013691518 মমা: দাউদ আলী মতৃ মেয়কন্দার আলী
ফয়তপুর,িবুিয়পাতা ,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ
০১৮৮৪৫১৮৫৭২ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর * মেক্টর-৮

১৩৯৫ 0200018384139
শবহদ মনছার উন্সিন 

মজামািার
মতৃ ছায়দর আলী মজামািার

রাজাপুর,নলিবুনো 

9330,শরণয়খালা,িায়গরহাট ,খলু

না বিভাগ

০১৭২০০৩৯৬৪১ শবহদ অনযানয। * মেক্টর-৯

১৩৯৬ 0200013653809 িীরপ্রতীক অনযানয।

১৩৯৭ 0200012927045 আব্দলু মন্সজদ মতৃ আব্দলু কাবদর মািার

ণোনী লক্ষ্মীপুর ,পন্সিমচর 

কৃষ্ণপুর,হাইমচর,চা াঁদপুর,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

× মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৩৯৮ 0200016145364 মমাোঃ আব্দলু মায়লক বমো মতৃ ইউেফু আলী

পাথশী লাউদত্ত (খান িাবি) 

,ইেলামপুর,ইেলামপুর,জামাল

পুর,মেমনবেংহ বিভাগ

০১৭১৯৫২৯১৭১

 ুদ্ধাহত,মতৃ 

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর ১৭৪৭০ মেক্টর-১১ ২০

১৩৯৯ 0200018316360 শবহদ,মিোমবরক

১৪০০ 0200010545857 মমাোঃ ন্সজল্লরু রহমান খান মতৃ মমাকায়িছ আলী খান
ঝনঝবনো ,ফুলবক,িাোইল,টাঙ্গা

ইল,ঢাকা বিভাগ
০১৭৭৫১৪২৫৮৮  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৪০১ 0200018546488

১৪০২ 0200017794615 মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৪০৩ 0200018666413

১৪০৪ 0200013989004
িীর মনু্সক্তয় াদ্ধা মতৃ 

শামছুল হক
মতৃ মহায়েন আলী েরকার

পূি ব চর পািা,মমিা-

2052,জামালপুর 

েদর,জামালপুর,মেমনবেংহ 

বিভাগ

০১৭২২২২৪৩৪২

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,মিোমবরক,

ভারয়ত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর ১৭০০১ মেক্টর-১১

২০%-

৬০% 

=বে 

(২০%)

১৪০৫ 32480 মতৃ আব্দলু হাবলম মতৃ তবফলউিীন

চায়িাল,লাবহিী 

হাট,িাবলোিাঙ্গী ,ঠাকুরগা াঁও,রংপু

র বিভাগ

০১৭৩৯০৫৮৭৬৫

মতৃ 

 ুদ্ধাহত,আনোর,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত

বে কযাটাগবর
এফ এফ নং 

৪৪৮১
মেক্টর-৬ ২০

১৪০৬ 0200015988121

শবহদ,িীরউত্তম,মেনা

িাবহনী ,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

অনযানয।

১৪০৭ 0200018581772  ুদ্ধাহত,মিোমবরক বে কযাটাগবর

১৪০৮ 0200018579911
মতৃ  ুদ্ধাহত,মদয়শ 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
বে কযাটাগবর

১৪০৯ 0200017072897
শহীদ িীরমনু্সক্তয় াদ্ধা  

পাহার আলী
মতৃোঃ মনাোি আলী

,,দাউদকান্সন্দ ,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ
শবহদ,মেনািাবহনী অনযানয।

১৪১০ 0200013357591 জামাল উন্সিন মতৃ রবহম উন্সিন
তুলশীপুর,শীলমান্সন্দ ,নরবেংদী 

েদর,নরবেংদী,ঢাকা বিভাগ
০১৯০৮০২১৪৪৮ শবহদ অনযানয। ০ মেক্টর-৬



১৪১১ 0200017233836

১৪১২ 0200017233898

১৪১৩ 0200017233869

১৪১৪ 0200018688333
,,কেিা,ব্রাহ্মণিাবিো ,চট্টগ্রাম 

বিভাগ
/ শবহদ অনযানয।

১৪১৫ 14260

১৪১৬ 0200014149320 আিদুল মবতন খন্দকার মতৃ ইোকুি আলী

মঘাষতল,বচওিা-

৩৫৫২,মচৌিগ্রাম,কুবমল্লা,চট্টগ্রা

ম বিভাগ

n/a শবহদ,বিন্সজবি অনযানয। n/a মেক্টর-২

১৪১৭ 14884
শহীদ এ মক এম ফজলুল 

হক
েরুুজ আলী ফবকর

িারইহাটট  ,িারইহাটট  িাজার 

,গফরগা াঁও,মেমনবেংহ,মেমন

বেংহ বিভাগ

০১৯১৩৩৮৩৬১৭ শবহদ অনযানয।

১৪১৮ 14559

১৪১৯ 0200017054287

১৪২০ 0200018590330

১৪২১ 0200018682785
শবহদ মমাহােদ আলী 

েরকার
রজি আলী েরকার

িীররামপুর,গফাকুবি 

িাজার,ন্সত্রশাল,মেমনবেংহ,মেম

নবেংহ বিভাগ

০ ১৭৪৭-৪৭৪৬৪৬ শবহদ অনযানয। N/A মেক্টর-১১

১৪২২ 0200015175436

১৪২৩ 0200013680202

১৪২৪ 0200015315985

১৪২৫ 14419

১৪২৬ 0200018685157
শহীদ মমাহােদ আলী 

েরকার
রজি আলী েরকার

িীররামপুর,গফাকুবর িাজার 

,ন্সত্রশাল,মেমনবেংহ,মেমনবেংহ

 বিভাগ

০১৭৬৫৮২৬৩০৪ শবহদ অনযানয। N/A মেক্টর-১১

১৪২৭ 2685 মমা: আব্দলু জবলল মতৃ মহর উন্সিন মন্ডল
ফলদা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,

ঢাকা বিভাগ
০১৭৩৭২৫৩৮৫৩  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%



১৪২৮ 3206 মমা: শাহজাহান  আলী মতৃ মবফজ উন্সিন

ফলদা 

পূি বপািা,ভূঞাপুর,ভূঞাপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

০১৭৩৪৬০৬১৮৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৪২৯ 0200013077844 শবহদ অনযানয।

১৪৩০ 40042522

 ুদ্ধাহত,ভারয়ত 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত,েরকাবর

 কম বচারী

বে কযাটাগবর

১৪৩১ 34038602 মমা: হাবিিরু রহমান মতৃ মোনাউলযা মন্ডল

ফলদা 

চরপািা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাই

ল,ঢাকা বিভাগ

০১৭১০১৬৯০৪১ মতৃ  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৪৩২ 3205 মমা: বলোকত বমো আ: মন্সজদ বমো

ফলদা চর 

পািা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,

ঢাকা বিভাগ

০১৮২৭৯৬৪১৮৬  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৪৩৩ 3099 মমা: লাল বমঞা মতৃ কুরিান আলী

ফলদা 

মঘানাপািা ,ফলদা,ভূঞাপুর,টা

ঙ্গাইল,ঢাকা বিভাগ

০১৭০৭৯২৮৭৯০  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৪৩৪ 6052
শবহদ,মিোমবরক,ভার

মত প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয।

১৪৩৫ 13069
মমাোঃ ইউনেু আলী (রঙু্গ 

বমো)
হাজী আোঃ মন্সজদ

পন্সিম কুমারপুর,মহায়েন্সন্দ 

,পাকুন্সন্দো ,বকয়শারগঞ্জ,ঢাকা 

বিভাগ

০১৭৩৪৩৮৫৫১৭  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ১১৬৩৮ মেক্টর-১১ ৫%

১৪৩৬ 0200018583549

১৪৩৭ 2762 আব্দলু মমাতায়লি মতৃ মবফজ উন্সিন েরকার

ফলদা বহন্দু 

পািা,ফলদা,ভূঞাপুর,টাঙ্গাইল,

ঢাকা বিভাগ

০১৭৬২৯০০৮৭৫  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর ০০ মেক্টর-১১ ৫%

১৪৩৮ 0200001527310 শহীদ আব্দেু োলাম মতৃ আব্দলু হাবমদ বিশ্বাে

বপয়রাজপুর ,বপয়রাজপুর 

,মময়হরপুর 

েদর,মময়হরপুর,খলুনা বিভাগ

০১৭১৮০০৩১৯২ শবহদ অনযানয। েংগ্রয়হ নাই মেক্টর-১১

১৪৩৯ 11706  ুদ্ধাহত বি কযাটাগবর

১৪৪০ 4560  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর

১৪৪১ 0200016728124 শবহদ জহুর মহায়েন মতৃ ওহাি আলী মমাল্লা

শ্রীরায়ের চর,শ্রীরায়ের 

চর,দাউদকান্সন্দ ,কুবমল্লা,চট্টগ্রাম 

বিভাগ

০১৭৫৮-১৮ ৭০ ০১
শবহদ,মেনািাবহনী ,মদ

মশ প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত
অনযানয। * মেক্টর-২

১৪৪২ 0200017354229 শবহদ অনযানয।

১৪৪৩ 0200018583616

১৪৪৪ 0200009797329



১৪৪৫ 0200018583657

১৪৪৬ 0200017465186 মতৃ  ুদ্ধাহত বে কযাটাগবর


