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১ মুস্তফা কামাল মৃত বসরাে উবিন খান নগরভান্ডা হাবলমপুর ২১০৮

২ আফতাি উবিন হােী জকনু সাতুটা উত্তর বহলবিয়া ২১০৯

৩ আঙ্গুর বময়া মৃত বসবিক বময়া জ াভারামপুর িাবেতপুর ২১২১

৪ আঃ ওয়াহাি আঃ কাবির মথুরাপুর িাবেতপুর ২১২২

৫ আঃ হাই মৃত আঃ ছজমি জ াভারামপুর বিঘীরপাড় ২১২৪

৬ মুন্তাে বময়া মৃত ছাজিি আলী জ াভারামপুর পাটুলী ২১২৬

৭ জমাঃ ছন্দু বময়া বনদু বময়া জ াভারামপুর বিবঘরপাড় ২১২৭

৮ মৃত  রীয়ত আলী মৃত সাজহি আলী পূি ব বপবরেপুর বপবরেপুর ২১৫৬

৯ মৃত আঃ েব্বার মৃত ফুর বময়া মাবছমপুর সরারির ২১৬৭

১০ জমাঃ জহাজসন আলী মৃত ইন্তাে আলী ধুিীপাথর হাবলমপুর ২১৮৬

১১ মৃত আঃ মন্নান মৃত লালবময়া সুোতপুর হাবলমপুর ২১৮৭

১২ নুরু বময়া মৃত ইসমাইর মুন্সী ইখরাটিয়া বহলাবিয়া ২১৯৩

১৩ আবুল ফেল জহাজসন সাজহি আলী জলৌহগাঁও বহলবিয়া ২১৯৮

১৪ রইছ উবিন মৃত হােী বসফত আলী বহলবিয়া বহলবিয়া ২১৯৯

১৫ জগালাপ বময়া মৃত আঃ আহাি ইকরাটিয়া বহলবিয়া ২২০৫

১৬ আঃ ছাত্তার মৃত কনু জিপারী বহলবিয়া বহলবিয়া ২২১১

১৭ আবুল কালাম মৃত িেলুর রহমান বিবঘরপাড় পাটুলী ২২১২

১৮ শুক্কুর বময়া আঃ রবহম জ াভারামপুর িাবেতপুর ২২১৩

১৯ মাষ্টার আলী মৃত ইজ্জত আলী ছয়বিড়া পাটুলী ২২১৫

২০ পবন্ডত জকনু বময়া ছয়বিড়া পাটুলী ২২১৮

২১ জমাঃ জসালায়মান আঃ লবতফ পবিম পাটুলী পাটুলী ২২১৯

২২ আবনছুর রহমান মৃত আঃ রউফ ভুইয়া জনায়াপাড়া বিলালপুর ২২২৭

২৩ আমোি জহাজসন মৃত আছমত আলী  জ র বিঘী বিলালপুর ২২২৯

২৪ মৃত আতর আলী মৃত আলীম উবিন উছমানপুর িবলয়ারিী ২২৩৪

২৫ বিল্লাল বময়া মৃত নাবের জহাজসন িানাউল হুমাইপুর ২২৩৬

২৬ মৃত মামুন আলী মৃত ওয়াজহি আলী রািারকাবি জপৌরসভা ২২৫১

২৭ ফুল বময়া মৃত ইসমাইল মুন্সী ইকরাটিয়া সরারির ২২৫৮

২৮ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন মৃত রাো ভুইয়া জনায়াপাড়া বিলালপুর ২২৭০

২৯ এমাি উবিন মৃত ইয়াকুি বময়া জনায়াপাড়া বিলালপুর ২২৭১

৩০ মৃত হুমাইয়ুন মৃত মবফে উবিন জটাপ িবলয়ািী বিলালপুর ২২৭৬

৩১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত বসরাজুল হক ব মুল তলা িবলয়ারবি ২২৭৯

৩২ জমাঃ ি ীর উবিন আিদুর রহমান গাবেরির গাবেরির ২২৮১

৩৩ মৃত হাবিবুর রহমান আঃ আবেে বময়া িন্দ্রগ্রাম জপৌরসভা ২২৮৯

৩৪ মৃত মবেবুর রহমান মৃত জগদু ব্যাপারী নাবিনা আলীয়ািাি জপৌরসভা ২২৯০

৩৫ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ বনদু বময়া পাটুলী পাটুলী ২২৯৩

৩৬ মৃত আঃ হাবসম মৃত আঃ রহমান জ াভারামপুর পাটুলী ২২৯৪

৩৭ মৃত আব্দুল আহাি মৃত আব্দুর রাজ্জাক মাবছমপুর সরারির ২২৯৯

৩৮ আজনায়ার জহাজসন আনু মৃত আতর আলী জ াভারামপুর বিঘীরপাড় ২৩০৬

৩৯ সজতেন্দ্র িক্রিত্তী মৃত অধর িক্রির্ক্তী পবিম িসন্তপুর িাবেতপুর ২৩০৮

৪০ জমাঃ খুব বি বময়া আব্দুল সসয়ি  াহপুর িবলয়ারিী ৩৪৪৭

৪১ জমাঃ মামুি বময়া িাি া বময়া সাগর জফনা িাবলয়ারবি ৩৪৪৮

িীর মুবর্ক্তজযাদ্ধা যািাই-িাছাই

োতীয় মুবর্ক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪৩  হীি সরাে  হীি জহাজসন আলী সপলনপুর জপৌরসভা ৩৪৫১

৪৪ মৃত সছয়দুর রহমান মৃত আঃ রহমান ছয়বিড়া পাঠুলী ৩৪৫২

৪৫  হীি আঃ আহাি আঃ েহর পাথাবরয়াকাবি সরারির ৩৪৫৩

৪৬ জমাঃ হাবিবুর রহমান আব্বাছ আলী িড়মাইপাড়া বহলবিয়া ৩৪৫৪

িীর মুবর্ক্তজযাদ্ধা যািাই-িাছাই
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