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   cÖwZ‡e`b- K 

       (bZzb) 

Dc‡Rjv hvPvB-evQvBKwgwUi cÖwZ‡e`b 

 (KwgwU KZ…©K me©m¤§wZµ‡g M„nxZ wm×všÍ)  

  Dc‡Rjv t Avkvïwb, †Rjvt mvZÿxiv, wefvM t Lyjbv  

BDwbqb- †kvfbvjx 

µtbs Av‡e`bKvxi bvg, gvZv/wcZv/ 

¯^vgxi bvg I wVKvbv 

gyw³‡hv×vi bvg I wVKvbv জামুকা প্রেরিত 

তারিকাি ক্রঃ 

নং 

†Kvb †kÖYxi 

gyw³‡hv×vi 

ZvwjKvfzw³i 

Av‡e`b 

c~‡e©i 

mb`/‡M‡RU 

I cÖZ¨qb 

(‡ÿÎ we‡kl) 

`vwLjK…Z cÖgvbK উপস্থারপত 

স্বাক্ষীদেি বর্ ণনা 

gšÍe¨/ 

djvdj 

1.  অনন্ত কুমাি হািোি 

রপতা- মৃত তািক চন্দ্র হািোি 

মাতা- মৃত কুরন্ত প্রেবী 

গ্রাম- খরিসানী, ডাকঘি- 

চাম্পাফুি 

ইউরপ- প্র াভনািী 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

অনন্ত কুমাি হািোি 

রপতা- মৃত তািক চন্দ্র হািোি 

মাতা- মৃত কুরন্ত প্রেবী 

গ্রাম- খরিসানী, ডাকঘি- 

চাম্পাফুি, ইউরপ- প্র াভনািী 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

রড,রজ নং-

DGI128501 

সাধাির্ - ১। অস্ত্র জমাি ির ে 

২। কযাপদেন( Aet),আফজাি প্রহাদসদনি 

ে ংসা পত্র।  

৩। কযাপদেন( অবঃ), আফজাি প্রহাদসদনi 

েতযয়ন পত্র। 

৪। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

2.  প্রমাঃ আিদকজুি িহমান  

রপতা- মৃত প্রমকিাজ আিী গাজী 

মাতা- প্রমাছাঃ অববি রবরব 

গ্রাম- প্রগাোড়া, ডাকঘি- প্র াভনািী 

ইউরনয়ন- প্র াভনািী, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আিদকজুি িহমান  

রপতা- মৃত প্রমকিাজ আিী গাজী 

মাতা- প্রমাছাঃ অববি রবরব 

গ্রাম- প্রগাোড়া, ডাকঘি- 

প্র াভনািী 

ইউরনয়ন- প্র াভনািী, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

২। ইন্সোদেি েতযয়ন পত্র।  

৩। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

৪। সংরিষ্ট ইউরপ প্রচয়ািম্যাদনি েতযয়ন 

পত্র। 

৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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BDwbqb- eyanvUv 

µtbs Av‡e`bKvxi bvg, gvZv/wcZv/ 

¯^vgxi bvg I wVKvbv 

gyw³‡hv×vi bvg I wVKvbv জামুকা প্রেরিত 

তারিকাি ক্রঃ 

নং 

†Kvb †kÖYxi 

gyw³‡hv×vi 

ZvwjKvfzw³i 

Av‡e`b 

c~‡e©i 

mb`/‡M‡RU 

I 

cÖZ¨qb(‡ÿÎ 

we‡kl) 

`vwLjK…Z cÖgvbK উপস্থারপত 

স্বাক্ষীদেি বর্ ণনা 

gšÍe¨/ 

djvdj 

3.  প্রমাঃ আবুি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত ইমান আিী সিোি 

মাতা- মৃত িরহমা প্রবগম  

গ্রাম- প্রেতপুি, ডাকঘি- বুধহাো, 

ইউরনয়ন- প্র াভনািী, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।   

প্রমাঃ আবুি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত ইমান আিী সিোি 

মাতা- মৃত িরহমা প্রবগম  

গ্রাম- প্রেতপুি, ডাকঘি- বুধহাো, 

ইউরনয়ন- প্র াভনািী, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।   

 সাধাির্ - ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র। 

০২। hy×Kvjxb কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৩। Dc‡Rjv, BDwbqb KgvÛv‡ii cªZ¨qb  

০৪। সংরিষ্ট ইউরপ প্রচয়ািম্যাদনি েতযয়ন পত্র। 

০৫। যুেকািীন কমান্ডািসহ স্বাক্ষীদেি 

জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিদছন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

4.  িাজ কুমাি প্রঘাষ 

রপতা- মৃত দূগ ণাপে প্রঘাষ 

মাতা- কমিা িানী প্রঘাষ 

গ্রাম+ডাকঘি+ইউরনয়ন- বুধহাো 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

িাজ কুমাি প্রঘাষ 

রপতা- মৃত দূগ ণাপে প্রঘাষ 

মাতা- কমিা িানী প্রঘাষ 

গ্রাম+ডাকঘি+ইউরনয়ন- বুধহাো 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০২। hy×Kvjxb কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র। 

০৩। Dc‡Rjv, BDwbqb KgvÛv‡ii cªZ¨qb  

০৪। অস্ত্র জমাি ির ে 

০৫। ওসমানী সনে পত্র।  

০৬। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০৭। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিদছন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

5.  প্রমাঃ কামরুজ্জামান ইয়ারহয়া 

রপতা- মৃত কওছাি আিী গাজী 

মাতা- প্রমাছাঃ হারমো প্রবগম  

গ্রাম- মধ্যম চাপড়া, ডাকঘি- 

চাপড়া, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ কামরুজ্জামান ইয়ারহয়া 

রপতা- মৃত কওছাি আিী গাজী 

মাতা- প্রমাছাঃ হারমো প্রবগম  

গ্রাম- মধ্যম চাপড়া, ডাকঘি- 

চাপড়া, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

রডরজনং- 

DGI214738 

সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র। 

০২।  সহদ াোি েতযয়ন পত্র।  

০৩। ওসমানী সেন পত্র।  

০৪। মুরজব বারহনীি পরিচয় পত্র।  

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিদছন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

6.  প্রমাঃ আব্দুস সামাে 

রপতা- মৃত জদবে আিী গাজী 

মাতা- ছরকনা খাতুন 

গ্রাম- রচদিডাঙ্গা, ডাকঘি- 

পাইথািী, উপদজিা- আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুস সামাে 

রপতা- মৃত জদবে আিী গাজী 

মাতা- ছরকনা খাতুন 

গ্রাম- রচদিডাঙ্গা, ডাকঘি- 

পাইথািী, উপদজিা- আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং গ্রহর্ সংক্রান্ত 

েতযয়ন পত্র।  

02| hy×Kvjxb KgvÛv‡ii cÖZ¨qbcÎ 

০3। ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র  

০4। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০5। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিদছন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন- কুল্যা 

7.  প্রমাঃ আব্দুি হারকম সিোি 

রপতা- মৃত এব্রারহম সিোি 

মাতা- মৃত নুিজাহান প্রবগম  

গ্রাম+ডাকঘি- গুনাকিকাটি, 

ইউরনয়ন- কুল্যা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

প্রমাঃ আব্দুি হারকম সিোি 

রপতা- মৃত এব্রারহম সিোি 

মাতা- মৃত নুিজাহান প্রবগম  

গ্রাম+ডাকঘি- গুনাকিকাটি, 

ইউরনয়ন- কুল্যা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্র।  

০২। প্রজিা, Dc‡Rjv, BDwbqb KgvÛv‡ii cªZ¨qb  

০৩। গাজী প্রমাহাঃ িহমতুল্লাহ (োদু) বীি েতীক 

এি েতযয়ন পত্র। 

০৪। ওসমানী সনে পত্র।  

০৫। ের ক্ষদকি েতযয়ন পত্র। 

০৬। মুরজব বারহনী েধাদনি েতযয়ন পত্র।  

০৭। মুরিযুে ৯ প্রসেদিি আঞ্চরিক কমান্ডাি, 

খুিনা কর্তণক েতযয়ন পত্র।  

০৮। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০৯। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিদছন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

8.  প্রমাঃ নারজমুরর্দ্ন সিোি  

রপতা- মৃত আব্বাস আিী সিোি 

মাতা- মৃত টুকুিনদনছা 

গ্রাম- হামকুড়া, ডাকঘি- 

কাোকাটি 

ইউরনয়ন- কুল্যা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ নারজমুরর্দ্ন সিোি  

রপতা- মৃত আব্বাস আিী সিোি 

মাতা- মৃত টুকুিনদনছা 

গ্রাম- হামকুড়া, ডাকঘি- 

কাোকাটি 

ইউরনয়ন- কুল্যা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

রড,রজ নং-

DGI1215833 

সাধাির্  ০১। Dc‡Rjv, BDwbqb KgvÛv‡ii cªZ¨qb  

০২। ওসমানী সনে পত্র।  

০৩।  ের ক্ষদকি েমানক পত্র। 

০৪। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযায়ন।   

০৪। প্রজিা ইউরনে কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৫। অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০৬। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০৭। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

9.  প্রমাঃ আ িাফ উরর্দ্ন সিোি  

রপতা- মৃত েরবি উরর্দ্ন সিোি 

মাতা- মৃত আ িাফুদনছা 

গ্রাম- মাোিবারড়য়া, ডাকঘি- 

গুনাকিকাটি, ইউরনয়ন- কুল্যা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আ িাফ উরর্দ্ন সিোি  

রপতা- মৃত েরবি উরর্দ্ন সিোি 

মাতা- মৃত আ িাফুদনছা 

গ্রাম- মাোিবারড়য়া, ডাকঘি- 

গুনাকিকাটি, ইউরনয়ন- কুল্যা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০২। মুরিদ াোদেি েতযয়ন পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন- েিগাহপুি 

10.  প্র খ আসাদুজ্জামান (মুকুি) 

রপতা- মৃত প্র খ িারেয়াজ্জামান 

গ্রাম+ডাকঘি- েিগাহপুি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

মৃত প্র খ িারেয়াজ্জামান 

রপতা- মৃত প্র খ ইমান আিী 

মাতা- মৃত সাদজো প্রবগম  

গ্রাম+ডাকঘি- েিগাহপুি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং  সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০২। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৩। সহদ াোি েতযয়ন পত্র।  

০৪। ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র। পদব ণি 

মুঞ্জুকৃত  াচাই- বাছাই েরতদবেদনি ফদোকরপ।  

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

11.  প্রমাঃ প্রমাসদিম গাজী  

রপতা- মৃত আিম গাজী 

মাতা- মৃত সুকজান রবরব 

গ্রাম- িামনগি, ডাকঘি- িামনগি 

ইউরনয়ন- েিগাহপুি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ প্রমাসদিম গাজী  

রপতা- মৃত আিম গাজী 

মাতা- মৃত সুকজান রবরব 

গ্রাম- িামনগি, ডাকঘি- িামনগি 

ইউরনয়ন- েিগাহপুি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েতযয়ন পত্র। 

০২। প্রজিা ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র 

০৩। সংরিষ্ট ইউরনয়ন ও যুেকািীন কমান্ডাি এি 

েতযয়ন পত্র।  

০৪। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দণে 

০৫। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

12.  প্রমাঃ হাদনফ গাজী 

রপতা- মৃত মুন্সী সসদয়ে আিী গাজী 

মাতা- কুিসুম রবরব 

গ্রাম- শ্রীধিপুি, ডাকঘি+ইউরনয়ন- 

েিগাহপুি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ হাদনফ গাজী 

রপতা- মৃত মুন্সী সসদয়ে আিী 

গাজী 

মাতা- কুিসুম রবরব 

গ্রাম- শ্রীধিপুি, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- েিগাহপুি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। যুেকািীন কমান্ডাি, অধ্যাক্ষ অবঃ আবুি 

কািাম আজাদেি েতযয়ন পত্র। 

০২। প্রজিা ও উপদজিা কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র। 

০৩। ের ক্ষদকি েতযয়ন পত্র।  

০৪। ২০০৪ সাদি  াছাই েরতদবেদনি মুঞ্জুিকৃত 

তারিকাি ফদোকরপ। 

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

13.  প্র খ রমজানুি িহমান 

রপতা- প্র খ মরছয়াি িহমান 

মাতা- প্রমাসরিমা খাতুন  

গ্রাম+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- 

েিগাহপুি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্র খ রমজানুি িহমান 

রপতা- প্র খ মরছয়াি িহমান 

মাতা- প্রমাসরিমা খাতুন  

গ্রাম+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- 

েিগাহপুি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং  সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০২। ৩ জন সহদ াোি েতযয়ন পত্র।  

০৩। উপদজিা ও ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ন 

পত্র।  

০৪। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৫। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন-বড়েি 

14.  প্রমাঃ িইচ উর্দ্ীন ফরকি 

রপতা- মৃত আিী বক্স ফরকি 

মাতা- মৃত  প্রমাদমনা খাতুন  

গ্রাম- প্রখড়ুয়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, ইউরনয়ন- বড়েি 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ িইচ উর্দ্ীন ফরকি 

রপতা- মৃত আিী বক্স ফরকি 

মাতা- মৃত প্রমাদমনা খাতুন  

গ্রাম- প্রখড়ুয়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, ইউরনয়ন- বড়েি 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  

 

০১। মুরজব বারহনী েধাদনি পরিচয় পত্র।  

০২। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৩। উপদজিা ও ইউরনয়ন কমান্ডাদিি 

েতযয়ন পত্র। 

০৪। ের ক্ষদকি েমানক পত্র। 

০৫।স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

15.  প্রমাঃ আব্দুস ছাত্তাি গাজী 

রপতা- মৃত ইমান আিী গাজী  

মাতা- মৃত নরছিন রবরব 

গ্রাম- বড়েি মধ্য পাড়া, ডাকঘি- 

বড়েি, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুস ছাত্তাি গাজী 

রপতা- মৃত ইমান আিী গাজী  

মাতা- মৃত নরছিন রবরব 

গ্রাম- বড়েি মধ্য পাড়া, ডাকঘি- 

বড়েি, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ওসমানী সনে পত্র। 

০২। ের ক্ষর্ ও যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত 

েতযয়ন পত্র।  

০৩। গাজী প্রমাহাঃ িহমতুল্লাহ (োদু) বীি 

েতীক এি েতযয়ন পত্র।  

০৪। মুরজব বারহনী েধাদনি েতযয়ন পত্র।  

০৫। ওসমানী সনে পত্র।  

০৬। উপদজিা কমান্ডাি সংরিষ্ট ইউরপ 

প্রচয়ািম্যাদনি  েতযয়ন পত্র। 

০৭। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ।  

০৮ । বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

16.  প্রমাঃ আব্দুি িহমান ফরকi 

রপতা- মৃত নওয়াব আিী ফরকি 

মাতা- মৃত িরহমা খাতুন  

গ্রাম- প্রখড়ুয়াি ডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুি িহমান ফরকi 

রপতা- মৃত নওয়াব আিী ফরকি 

মাতা- মৃত িরহমা খাতুন  

গ্রাম- প্রখড়ুয়াি ডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

রড রজ নং 

DGI177234 

সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং  গ্রহন েতযয়ন 

পত্র।  

০২। যুেকািীন কমান্ডাি ও সংরিষ্ট 

ইউরপ প্রচয়ািম্যাদনি  েতযয়ন পত্র। 

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ।  

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

17.  রচত্তরঞ্জন বৈরাগী 

পিতা- মৃত ৈল্লভ চন্দ্র বৈরাগী 

মাতা- মৃত হেমলতা রানী  

গ্রাম- হেলপিটুয়া, ডাকঘর+ 

ইউপনয়ন- ৈড়দল, আশাশুপন, 

সাতক্ষীরা।  

রচত্তরঞ্জন বৈরাগী 

পিতা- মৃত ৈল্লভ চন্দ্র বৈরাগী 

মাতা- মৃত হেমলতা রানী  

গ্রাম- হেলপিটুয়া, ডাকঘর+ 

ইউপনয়ন- ৈড়দল, আশাশুপন, 

সাতক্ষীরা।  

 সাধাির্  ০১। গর্সংদ াগ কা ণািয়, বরসিহাে, 

ভািত এি েমানক পত্র। 

০২। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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18.  িাদজযেি মন্ডি 

রপতা- মৃত পঞ্চিাম মন্ডি 

মাতা- মৃত কাজিী োসী 

গ্রাম- বুরড়য়া, ডাকঘি+ইউরনয়ন- 

বড়েি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

িাদজযেি মন্ডি 

রপতা- মৃত পঞ্চিাম মন্ডি 

মাতা- মৃত কাজিী োসী 

গ্রাম- বুরড়য়া, ডাকঘি+ইউরনয়ন- 

বড়েি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

19.  রনতযানন্দ ঢািী 

রপতা- মৃত রবমান রবহািী ঢািী 

মাতা- সু ীিা িানী ঢািী 

গ্রাম- চারন্দবামন ডাঙ্গা, ডাকঘি- 

তুয়ািডাঙ্গা, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

মৃত রবমান রবহািী ঢািী 

রপতা- মৃত জীদতন্দ্র নাথ ঢািী 

মাতা- মৃত  মুনা িানী ঢািী 

গ্রাম- চারন্দবামন ডাঙ্গা, ডাকঘি- 

তুয়ািডাঙ্গা, ইউরনয়ন- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

রডরজ নং 

DGI185499 

সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০২। ওসমানী সনে পত্র। 

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

20.  প্রমাঃ িরফকুি হাসান 

রপতা- মৃত আরফি উর্দ্ীন আহদমে 

মাতা- মৃত রিরজয়া প্রবগম  

গ্রাম+ডাকঘি+ইউরনয়ন- বড়েি 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

প্রমাঃ িরফকুি হাসান 

রপতা- মৃত আরফি উর্দ্ীন আহদমে 

মাতা- মৃত রিরজয়া প্রবগম  

গ্রাম+ডাকঘি+ইউরনয়ন- বড়েি 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। প্রকন্দ্র কমান্ড কাউরন্সদিি েতযয়ান পত্র। 

০২। ের ক্ষদকি েমানকসহ যুদে অং  গ্রহর্ 

সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০৩। প্রজিা, উপদজিা ও ইউরনয়ন 

কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৪। ওসমানী সনে পত্র। 

০৫। অস্ত্র জমাি ির ে।  

০৬। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৭। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

21.  প্রমাঃ আব্দুি মরজে 

রপতা- মৃত প্রমাবািক আিী সিোি 

মাতা- মৃত আরছয়া রবরব 

গ্রাম- প্রগায়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুি মরজে 

রপতা- মৃত প্রমাবািক আিী সিোি 

মাতা- মৃত আরছয়া রবরব 

গ্রাম- প্রগায়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

জামািনগি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০২। সহদ াোি েতযয়ন পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

22.  খদগন্দ্র নাথ মন্ডি 

রপতা- মৃত প্র াদগন্দ্র নাথ মন্ডি 

মাতা- ইছামরত মন্ডি 

গ্রাম- বুরড়য়া, ডাকঘি- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

খদগন্দ্র নাথ মন্ডি 

রপতা- মৃত প্র াদগন্দ্র নাথ মন্ডি 

মাতা- ইছামরত মন্ডি 

গ্রাম- বুরড়য়া, ডাকঘি- বড়েি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০২। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৩। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন- আ াশুরন 

23.  সুদষনচন্দ্র মরল্লক 

রপতা- মৃত হীিািাি মরল্লক 

মাতা- মৃত মানো সুন্দিী মরল্লক 

গ্রাম-  বেিপুি, ডাকঘি- 

হারড়ভাংগা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

সুদষনচন্দ্র মরল্লক 

রপতা- মৃত হীিািাি মরল্লক 

মাতা- মৃত মানো সুন্দিী মরল্লক 

গ্রাম-  বেিপুি, ডাকঘি- 

হারড়ভাংগা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র।  

০২। ভািদত ের ক্ষদর্ি েমান পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

 

ইউরনয়ন- শ্রীউিা 

24.  ‡gvt প্রিজাউি করিম  

রপতা- মৃত এছাক আিী প্রমাড়ি 

মাতা-মৃত জারমিা খাতুন  

গ্রাম- গাজীপুি, ডাকঘি+ইউরনয়ন- 

শ্রীউিা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

‡gvt প্রিজাউি করিম  

রপতা- মৃত এছাক আিী প্রমাড়ি 

মাতা-মৃত জারমিা খাতুন  

গ্রাম- গাজীপুি, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- শ্রীউিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ ও যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত 

েতযয়ন পত্র।  

০২। উপদজিা ও প্রজিা ইউরনে 

কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।   

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

25.   ‡gvt প্রিজাউি করিম  

wcZv-g…Z mvgQzi ingvb mi`vi 

gvZv-g…Z QziZRvb wewe 

MÖvg+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- শ্রীউিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

‡gvt প্রিজাউি করিম  

wcZv-g…Z mvgQzi ingvb mi`vi 

gvZv-g…Z QziZRvb wewe 

MÖvg+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- শ্রীউিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্ gyw³evZ©v 

(meyR) 

০৪০৪০৫0242 

০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০২। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৩। উপদজিা কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৪। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৫। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

26.  ছরহিউর্দ্ীন সিোি 

রপতা- মৃত হাদজি সিোি 

মাতা- মৃত আয়মান রবরব 

গ্রাম- থানাঘাো, ডাকঘি- 

মারড়য়ািা, ইউরনয়ন- শ্রীউিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

ছরহিউর্দ্ীন সিোি 

রপতা- মৃত হাদজি সিোি 

মাতা- মৃত আয়মান রবরব 

গ্রাম- থানাঘাো, ডাকঘি- 

মারড়য়ািা, ইউরনয়ন- শ্রীউিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৩। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

27.  প্রমাঃ আব্দুস সামাে সানা 

রপতা- মৃত জদহাি আিী সানা 

মাতা- মৃত টুরন রবরব 

গ্রাম- হাজিাখািী, ডাকঘি- 

মারড়য়ািা, ইউরনয়ন- শ্রীউিা,  

প্রমাঃ আব্দুস সামাে সানা 

রপতা- মৃত জদহাি আিী সানা 

মাতা- মৃত টুরন রবরব 

গ্রাম- হাজিাখািী, ডাকঘি- 

মারড়য়ািা, ইউরনয়ন- শ্রীউিা,  

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৩। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন- খাজিা 
28.  প্রমাঃ আব্দুি ি ীে গাজী 

রপতা- মৃত আরতয়াি িহমান গাজী 

মাতা- মৃত িরহমুদেছা 

গ্রাম+ডাকঘি- তুয়ািডাঙ্গা, 

ইউরনয়ন- খাজিা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুি ি ীে গাজী 

রপতা- মৃত আরতয়াি িহমান 

গাজী 

মাতা- মৃত িরহমুদেছা 

গ্রাম+ডাকঘি- তুয়ািডাঙ্গা, 

ইউরনয়ন- খাজিা, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্ি। 

০৩। ওসমানী সেন পত্র।  

০৪। অস্ত্র জমাি ি ীে  

০৫। রতন মুরিদ াোি েতযয়ান পত্র। ০৬। 

০৬। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৭। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

29.  প্রমাঃ নারজম উরর্দ্ন  

রপতা মৃত ফটিক সিোি  

মাতা- মৃত করছিন প্রনছা 

গ্রাম+ ডাকঘি- সিসকাঠি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ নারজম উরর্দ্ন  

রপতা মৃত ফটিক সিোি  

মাতা- মৃত করছিন প্রনছা 

গ্রাম+ ডাকঘি- সিসকাঠি, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

রডরজ নং- 

DGI157517 

সাধাির্ মুু্রিবাতণা নং 

০৪০৪০৫০৩৫৪ 

০১। প্রচয়ািম্যান প্রকন্দ্র কমান্ড কাউরন্সি 

বাংিাদে  মুরিদ াু্ো সংসদেি রনদয়াদগি 

ফদোরকপ। 

 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

30.  এ, আি, এম, আহসান হারবব 

রপতা- মৃত আিহাজ্ব প্র খ আব্দুি 

গফফাি 

মাতা- মৃত িরমছদেছা 

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

এ, আি, এম, আহসান হারবব 

রপতা- মৃত আিহাজ্ব প্র খ আব্দুি 

গফফাি 

মাতা- মৃত িরমছদেছা 

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্র। 

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

31.  েভাত রবন্দু ঢািী 

রপতা- মৃত রনম ণি চন্দ্র  ঢািী 

মাতা-মৃত  তেি ঢািী 

গ্রাম- রপদিাজপুি, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

েভাত রবন্দু ঢািী 

রপতা- মৃত রনম ণি চন্দ্র ঢািী 

মাতা- মৃত  তেি ঢািী 

গ্রাম- রপদিাজপুি, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্র। 

০৩। অস্ত্র জমাি ির ে 

০৪। ইদতাপূদব ণ মুঞ্জুি কৃত  াচাই 

েরতদবেদনি ফদোকরপ।  

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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32.  প্রগাষ্ঠ রবহািী িায় 

রপতা- নদিন্দ্র িায় 

মাতা- মৃত শুশুমা িানী িায়  

গ্রাম+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- খাজিা 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রগাষ্ঠ রবহািী িায় 

রপতা- নদিন্দ্র িায় 

মাতা- মৃত শুশুমা িানী িায়  

গ্রাম+ডাকঘি+ ইউরনয়ন- 

খাজিা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্র। 

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

33.  প্রমাঃ প্রমাজাদেি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত নওয়াব আিী প্রমাল্যা 

মাতা- মৃত জদবো প্রবগম  

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ প্রমাজাদেি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত নওয়াব আিী প্রমাল্যা 

মাতা- মৃত জদবো প্রবগম  

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ওসমানী সেন পত্র।  

০২। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত পতযয়ন পত্র। 

০৩। ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৪। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৫। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

34.  প্রমাঃ আব্দুি ির ে প্রমাল্যা 

রপতা- মৃত জাহান বকস প্রমাল্যা 

মাতা- মৃত ফুিজান রবরব 

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ আব্দুি ির ে প্রমাল্যা 

রপতা- মৃত জাহান বকস প্রমাল্যা 

মাতা- মৃত ফুিজান রবরব 

গ্রাম- গোইপুি, ডাকঘি- প্রমৌজা 

গোইপুি, ইউরনয়ন- খাজিা, 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০৩। প্রজিা, উপদজিা ও ইউরনয়ন 

কমান্ডাদি েতযয়ন পত্র।  

০৪। সংরিষ্ট ইউরপ প্রচয়ািম্যাদনি েতযয়ন পত্র 

০৫। ওসমানী সেন পত্র।  

০৬। অস্ত্র জমাি ির ে 

০৭। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৮। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

35.  ছরহির্দ্ীন সিোি  

রপতা- মর্ত মাতাবরে সিোি 

মাতা- বাছাখুরক রবরব 

গ্রাম- তুয়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

তুয়ািডাঙ্গা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা  

 

ছরহির্দ্ীন সিোি  

রপতা- মর্ত মাতাবরে সিোি 

মাতা- বাছাখুরক রবরব 

গ্রাম- তুয়ািডাঙ্গা, ডাকঘি- 

তুয়ািডাঙ্গা, আ াশুরন, সাতক্ষীিা 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। ইউরনয়ন কমান্ডাদিি েতযয়ান পত্র।  

০৩। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৪। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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36.  প্রমাঃ প্রতাফাদজ্জি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত হাজী মারনক প্রমাড়ি 

মাতা- মৃত প্রহংগরি রবরব 

গ্রাম- িাউতাড়া, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- খাজিা 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

প্রমাঃ প্রতাফাদজ্জি প্রহাদসন 

রপতা- মৃত হাজী মারনক প্রমাড়ি 

মাতা- মৃত প্রহংগরি রবরব 

গ্রাম- িাউতাড়া, 

ডাকঘি+ইউরনয়ন- খাজিা 

আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। উপদজিা কমান্ডাদিি েতযয়ান পত্র। 

০২। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০৩। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন 

পত্র।  

০৪। ইদতাপূদব ণ মুঞ্জুি কৃত  াচাই 

েরতদবেদনি ফদোকরপ।  

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০৩ ফর্দ্ণ। 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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37.  প্রমাছাঃ িরহমা খাতুন  

রপতা- মৃত আবুি মনসুি আহমে 

গ্রাম- কুরড়কাহরনয়া, ডাকঘি+ 

ইউরনয়ন- েতাপনগি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

মৃত আবুি মনসুি আহমে 

রপতা- মৃত ইউসুফ আিী প্রমাড়ি 

মাতা- মৃত জয়গুন রবরব 

গ্রাম- কুরড়কাহরনয়া, ডাকঘি+ 

ইউরনয়ন- েতাপনগি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্   ০১। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র। 

০২। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০৩। সাদবক এমরপ মদহােদয়ি েতযয়ন পত্র।  

০৪। প্রচয়ািম্যাদনি পরিচয় পত্র।  

০৫। ওসমানী সনে পত্র 

০৬। প্রজিা ইউরনে কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র। 

০৭। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৮। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র।  

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

38.  প্রমাঃ কামরুি ইসিাম 

রপতা- মৃত মুনসুি আিী সিোি 

গ্রাম- প্রকািা, ডাকঘি- মারড়য়ািা, 

ইউরনয়ন- েতাপনগি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা।  

মৃত মুনসুি আিী সিোি 

রপতা- মৃত তরমি সিোি 

মাছা- সু ণ রবরব 

গ্রাম- প্রকািা, ডাকঘি- 

মারড়য়ািা, ইউরনয়ন- 

েতাপনগি, আ াশুরন, 

সাতক্ষীিা। 

রডরজনং 

DGI201688 

সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৩। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে 

অং  গ্রহর্ 

কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 
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ইউরনয়ন- কাোকাটি 

39.  রবদনাে রবহািী সিকাি 

রপতা- মৃত অরেনী সিকাি  

মাতা- মৃত সুরমত্রা সিকাি  

গ্রাম- প্রততুরিয়া, ডাকঘি- 

শ্রীিামকাটি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

রবদনাে রবহািী সিকাি 

রপতা- মৃত অরেনী সিকাি  

মাতা- মৃত সুরমত্রা সিকাি  

গ্রাম- প্রততুরিয়া, ডাকঘি- 

শ্রীিামকাটি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০২। যুদে অং  গ্রহর্ সংক্রান্ত েতযয়ন পত্র। 

০৩। রতন জন বীি মুরিদ াোি 

অরঙ্গকাি নামা।  

০৪। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৫। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্ি। 

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

40.  সুকুমাি িায়  

রপতা- মৃত মাোি চন্দ্র িায়  

মাতা- মৃত  ারন্ত িানী িায় 

গ্রাম- প্রখজুিডাংগা, ডাকঘি- 

শ্রীিামকাটি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা।  

সুকুমাি িায়  

রপতা- মৃত মাোি চন্দ্র িায়  

মাতা- মৃত  ারন্ত িানী িায় 

গ্রাম- প্রখজুিডাংগা, ডাকঘি- 

শ্রীিামকাটি, আ াশুরন, সাতক্ষীিা। 

 সাধাির্  ০১। ের ক্ষদকি েমানক পত্র।  

০২। ভািদতি যুব র রবি রনয়ন্ত্রন 

পরিষদেি সভাপরত কর্তণক পরিচয় পত্র। 

০৩। অস্ত্র জমাি ির ে। 

০৪। যুেকািীন কমান্ডাদিি েতযয়ন পত্র।  

০৫। স্বাক্ষীদেি জবানবন্দী ০২ ফর্দ্ণ। 

০৬। বয়স সংক্রান্ত েমান পত্র।  

ের ক্ষর্ গ্রহর্ 

কদি যুদে অং  

গ্রহর্ কদিন। 

েকৃত  

মুরিদ াো 

 

 


