
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ িাঁশখালী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাহাম্মদ আবেে উবিন (হায়দার) মৃত জমাহাম্মদ নাবিম মাতব্বর পুকুবরয়া িাঁশখালী ৩২৫৩

২ মবহউবিন হায়দার জমাহাম্মদ আকির হােীগাঁও জমানাজয়ম শাহ ৩২৫৫

৩ এম, হাবিবুল্লাহ জচৌধুরী মৃত আেম উল্লাহ জচৌধুরী বিলগাঁও িানীগ্রাম ৩২৫৮

৪ নুর জহাজসন আঃ িাত্তার সাধনপুর িানীগ্রাম ৩২৫৯

৫ বগয়াস উবিন জচৌধুরী জমাখজলছুর রহমান জচৌধুরী হােী বগয়াস উবিন জচৌং: 

জশখ জেমন জচৌং: িাবি

রায়িটা ৩২৬৪

৬ জমাঃ োকাবরয়া বসবিক আিদুল মাবুদ জচৌধুরী রত্নপুর ইলশা ৩২৬৬

৭ মৃত হােী মফেল আহামদ জচৌধুরী মৃত সাজহর বময়া জচৌধুরী গুনাগরী গুনাগরী ৩২৬৮

৮ জমাঃ মাহফুে আলী জচৌধুরী সুলতান আহমদ বিলিবি জক.বি.িাোর ৩২৭০

৯ মৃত েীজিন্দ্র লাল ভট্টাচার্য ্য মৃত বিজনাদ বিহারী ভট্টাচার্য ্য উত্তর েলদী েলদী ৩২৭১

১০ জমাস্তফা আলী িবদ আহমদ  উ: েলদী েলদী ৩২৭২

১১ মাখন লাল ভট্টাচার্য ্য মৃত চন্দ্র জমাহন ভট্টাচার্য ্য উ: েলদী েলদী ৩২৭৩

১২ সুজখন্দু শুক্ল দাশ প্রসন্ন শুক্ল দাশ উ: েলদী েলদী ৩২৭৪

১৩ ফবনন্দ্র লাল রুদ্র জগৌরাঙ্গ জমাহন রুদ্র উ: েলদী েলদী ৩২৭৫

১৪ আহমদ িফা দবললুর রহমান শীলকূপ মনবকচর ৩২৭৬

১৫ জমাহাম্মদ নুরুল আলম মৃত জমাঃ রমোন আলী চাম্বল িাঁশখালী ৩২৭৭

১৬ জরজহন আলী মৃত রহমান বময়া পূি ্চাম্বল চাম্বল ৩২৭৮

১৭ জমাহাম্মদ নিী জমাঃ ইিহাক বসকদার পূি ্চাম্বল পূি ্চাম্বল ৩২৭৯

১৮ আবমর জহািাইন আবুল খাইর পূি ্চাম্বল পূি ্চাম্বল ৩২৮০

১৯ মীর জনওয়াে জচৌধুরী সবফউল আলম জচৌধুরী পূি ্চাম্বল পূি ্চাম্বল ৩২৮১

২০ অবনল দত্ত মৃত মবনন্দ্র দত্ত পূি ্চাম্বল চাম্বল িাোর ৩২৮২

২১ মবনর উবিন তালুকদার মৃত িদর উবিন পূি ্চাম্বল চাম্বল ৩২৮৩

২২ জমাঃ নুর জহাজসন হাসমত আলী পূি ্চাম্বল চাম্বল িাোর ৩২৮৪

২৩ মাহাবুবুর রহমান ওিাইদুল হক পবিম চাম্বল পবিম চাম্বল ৩২৮৫

২৪ িাসু জদি তালুকদার মৃত অনঙ্গ জমাহন তালুকদার পূি ্চাম্বল চাম্বল িাোর ৩২৮৭

২৫ এোহার বমঞা মৃত আব্দুল নিী জশজখরখীল মাইেপািা জশজখরখীল ৩২৮৮

২৬ জমাঃ আওরঙ্গ জেি হােী োফর আলী তালুকদার নাজপািা নাজপািা িাোর ৩২৯০

২৭ জমাহাম্মদ আলী মৃত একরাম বময়া েঙ্গল নাজপািা নাজপািা িাোর ৩২৯২

২৮ এম, এম, কাজদর জচৌধুরী মাহমুদ উল্লাহ জচৌধুরী িনুয়া, মনু বময়ােীর িািী িনুয়া ৩২৯৭

২৯ আহমুদুর রহমান জমৌঃ আব্দুল হাবকম িনুয়া চাম্বর িাঁশখালী ৩২৯৮

৩০ নুরুল হাসান মৃত হাজফে আহাম্মদ পুকুবরয়া পুকুবরয়া ৩২৯৯

৩১ নুরুল কবির মৃত জমািারক আলী পুকুবরয়া চাম্বর িাঁশখালী ৩৩০০

৩২ আবু সাইদ মৃত আবু বিবিক পুকুবরয়া চাম্বল িাঁশখালী ৩৩১৩

৩৩ নদীয়া িাঁবশ েলদাশ মৃত গঙ্গাধর েলদাশ পুকুবরয়া চাম্বল িাঁশখালী ৩৩১৪

৩৪ জমাঃ শাহোহান জচৌধুরী হােী িাজলহ আহাম্মদ জচৌধুরী সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩১৫

৩৫ আজিদজিৌলা খায়রুল্লাহ  বময়ােী সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩১৬

৩৬ আব্দুর রবশদ মৃত িবদ আহাম্মদ সাধনপুর সাধনপুর ৩৩১৭

৩৭ আজলাকময় ভট্টাচার্য ্ চন্দ্র বিজনাদ ভট্টাচার্য ্ িানীগ্রাম িানীগ্রাম ৩৩১৮

৩৮ খায়রুল্লাহ বময়ােী আহাম্মদ জহাজসন সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩১৯

৩৯ ডাঃ জমাঃ নুরুল আবমন জচৌধুরী মৃত জমাক্তার আহাম্মদ জচৌধুরী সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩২০

৪০ ফজয়ে আহম্মদ আশরাফ আলী রাতা িানীগ্রাম ৩৩২১

িীর মুবক্তজর্যাদ্ধা র্যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজর্যাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪১ সুকৃষ্ণ জচৌধুরী সুধীর জচৌধুরী িাণীগ্রাম িানীগ্রাম ৩৩২২

৪২ বহরুন্ময় ভট্টাচার্য ্ মৃত জহম চন্দ্র ভট্টাচার্য ্ সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩২৩

৪৩ জমাখতার আহমদ িাজল আহমদ কদমরসুল কদমরসুল ৩৩৩১

৪৪ জমাঃ আলী জহাজসন জচৌধুরী মৃত জগালাম জসালতান জচৌধুরী সাধনপুর চাম্বল িাঁশখালী ৩৩৩৩

৪৫ জমাহাম্মদ জসাজলমান মৃত জমাহাম্মদ বময়া খানখানািাদ রায়িটা ৩৩৩৬

৪৬ জমাহাম্মদ আবু োফর জচৌধুরী হােী জমাহাম্মদ বময়া িাহারিিা চাম্বল িাঁশখালী ৩৩৩৭

৪৭ বিয়দুল ইসলাম আলতাফ আলী জফনা জপারার িািী ইলশা ৩৩৩৮

৪৮ মমতাে আহাম্মদ মৃত আলী আহাম্মদ কালীপুর ঐ ৩৩৩৯

৪৯ জমাঃ ইবলয়াি জচৌধুরী জমাঃ ইসমাইল জচৌধুরী ঐ ঐ ৩৩৪০

৫০ মমতাে উবিন িাচা বময়া মজুমদার ঐ ঐ ৩৩৪৬

৫১ অধর লাল খাস্তগীর ললীত জমাহন খাস্তগীর ঐ ঐ ৩৩৪৭

৫২ কবলমুল্লাহ শরফ উবিন ঐ ঐ ৩৩৪৮

৫৩ জমাঃ শাহ আলম জমাঃ জগালাম কুদ্দুস ঐ ঐ ৩৩৪৯

৫৪ প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য ্ জর্যাজগন্দ্র ভট্টাচার্য ্ বিলিবি িাঁশখারী ৩৩৫০

৫৫ আহামদুর রহমান মৃত জমাহাম্মদ আলী চাঁদ কাথবরয়া ঐ ৩৩৫১

৫৬ আবু োজহর জচৌধুরী হাবিবুর রহমান জচৌধুরী জকাটপািা কাথবরয়া ৩৩৫২

৫৭ অবনল কাবি সুশীল েগিন্ধু সুশীল পবিম িিজঘানা িিজঘানা ৩৩৫৩

৫৮ কাজশম আলী আব্দুল হাবকম পবিম িিজঘানা িিজঘানা ৩৩৫৪

৫৯ নুরুল আিিার জচৌধুরী হােী রবশদ জচৌধুরী ঐ ঐ ৩৩৫৫

৬০ আবু বসয়দ মৃত আবমন উল্লাহ উ: েলদী েলদী ৩৩৫৭

৬১ আব্দুল কুদ্দুস মৃত িজিদ আলী ঐ ঐ ৩৩৫৯

৬২ নুরুল কাজদর হােী কবির আহাম্মদ উ: েলদী েলদী ৩৩৬৩

৬৩ মৃত সমীর কাবি িড়ুয়া মৃত সতীশ চন্দ্র িড়ুয়া শীলকূপ শীলকূপ ৩৩৬৪

৬৪ আকতার আহাম্মদ মৃত আলী আহাম্মদ চাম্বল িাঁশখালী ৩৩৬৫

৬৫ আহমদর রহমান খাঁন হাবমদ আলী খাঁন পূি ্চাম্বল পূি ্চাম্বল ৩৩৬৭

৬৬ মৃত জমৌলভী বসয়দ আহাম্মদ একরাম বসকদার জশজখরখীল িাঁশখালী ৩৩৭৩

৬৭ বমলন কাবি দাশ উজপন্দ্র লাল দাশ নাজপািা নাজপািা িাোর ৩৩৭৬

৬৮ জমাঃ আব্দুল লবতফ জমাঃ আব্দুচ্ছালাম বসয়দ িাহারুাল্লাহ পািা, উ: 

েলদী

েলদী ৪২২৪

৬৯ িীজেন্দ্র লাল দত্ত মৃত সুজকশ চন্দ্র দত্ত উ: েলদী েলদী ৪২২৬

৭০ জমাঃ ইবদ্রচ বসকদার িাজলহ আহমদ বসকদার শীলকূপ মনবকচর ৪২৩১

৭১ ফনীন্দ্র নাথ বিকণ ্নাথ পূি ্চাম্বল ৪২৩৫

৭২ জমাঃ নওয়াি আলী ইজ্জত আলী জচৌধুরী পূিচ্াম্বল ৪২৩৬

৭৩ চবরত্র রঞ্জন বসকদার ভূিন জমাহন বসকদার জশজখরখীল জশজখরখীল ৪২৩৭

িীর মুবক্তজর্যাদ্ধা র্যাচাই-িািাই
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