
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আবু তাজের খবললুর রেমান গুনরােদী নতুন িাোর ৪

২ এ, জক, এম, নুরুল আলম মৃত জমাঃ আঃ ওয়াদুদ বময়া পঃ সকদী সাজেি িাোর ৬

৩ আব্দুল মান্নান বময়া জমাঃ আঃ কাজদর বময়া বিষ্ণুপুর িরবদয়া ১৩

৪ শাহ্ জমাঃ শবিকুল ইসলাম শাহ্ আবুল কাজশম দাজমাদরদী মজনােরখাদী ১৪

৫ কামরুল আেসান মৃত এ েব্বর মজনােরখাদী মজনােরখাদী ১৫

৬ জমাঃ জসালায়মান পাটওয়ারী মমতাে উবিন পাটওয়ারী বিমজলর গাঁও মোমায়া ২০

৭ ডাঃ জমাঃ আবুল োজসম ভূইয়া আিতাি উবিন ভূ ূঁইয়া রাড়ীরচর কামরাঙ্গা ২১

৮ জমাঃ েবেরুল েক মৃত ওমর আলী জমাল্লা রাড়ীরচর কামরাঙ্গা িাোর ২৩

৯ ইসমাইল জোজসন জমাল্লা (যুদ্ধােত) মৃত জমাঃ আব্দুল মান্নান জমাল্আ রাড়ীরচর কামরাঙ্গা িাোর ২৪

১০ মৃত োসমত উল যা পাটওয়ারী মবিে উবিন পাটওয়ারী রাড়ীরচর কামরাঙ্গা িাোর ২৭

১১ জমাস্তাবিজুর রেমান মাজঃঃঃ ইউসুি আলী োেরা সাজেি িাোর ৩১

১২ জমাঃ োরুন রবশদ মৃত ইয়াবসন জিপারী ইসলামপুর দারুস সালাম ৩২

১৩ জমাঃ োোঙ্গীর আলম মৃত খবললুর রেমান পাটঃ মবমনপুর সাজেি িাোর ৩৬

১৪ বদল জমাঃ িকাউল মৃত োলাল উবিন িাকাউল শ্রীরামদী েবরসভা জরাড পুরান িাোর ৩৯

১৫ জমাঃ িেলুল েক জমাঃ জগালাম সাত্তার রেমতপুর আ/ এ চাঁদপুর ৪৪

১৬ জমাঃ আব্দুল লবতি ভূ ূঁইয়া মৃত োেী জমাঃ ইবিস আলী ভূ ূঁইয়া বিষ্ণুদী চাঁদপুর ৪৮

১৭ জমাঃ আঃ আবেে খান আজলপ খান বিষ্ণুদী জরাড চাঁদপুর ৪৯

১৮ আবুল জোজসন ঢালী মৃত বিবিক আলী ঢালী মৃবি স্মরণী চাঁদপুর ৫১

১৯ জমাঃ আবু তাজের দুলাল মৃত আব্দুল েবলল গুয়াজখালা চাঁদপুর ৫৪

২০ জমাঃ আবুল িাশার মৃত আিতাি উবিন পূি ব শ্রীরামদী পুরান িাোর ৫৬

২১ মৃত এ, জক, এম িেলুল েক মৃত োেী জকাব্বাদ আলী স্ট্যান্ড জরাড চাঁদপুর ৫৯

২২ জমাকাজেল জোজসন মৃত কারী আব্দুর রবেম বমবে বিষ্ণুদী চাঁদপুর ৬০

২৩ মবিজুল ইসলাম মৃত আব্দুল লবতি বিষ্ণুদী চাঁদপুর ৬১

২৪ জরোন উবিন জিপারী মৃত োেী আব্দুল আবেে জিপারী বসংেপাড়া চাঁদপুর ৬২

২৫ মৃত িবশর আোজেদ মৃত বসরাে উবিন তালুকদার িকুলতলা চাঁদপুর ৬৩

২৬ মৃত আবমর জোজসন খান মৃত জমাঃ আজলি খান বনউ ট্রাক জরাড মুি স্মরণী জরাড ৬৪

২৭ জমাঃ সবেদুল্লা োজিদ মৃত োেী জেদাজয়ত উল্যা শেীদ োজিদ সড়ক চাঁদপুর ৬৫

২৮ জমাঃ আঃ রি োেরা মৃত কারী আব্দুর িাত্তার ধনপিী মুন্সীরোট ৬৮

২৯ আব্দুল কাজদর প্রধানীয়া মৃত জমাঃ জুলমত আলী প্রধানীয়া ধনপিী মুন্সীরোট ৬৯

৩০ জমাঃ শােোোন জমাঃ োলাল বময়া ধনপবি মুবন্সরোট ৭০

৩১ নাবসর আেজেদ আঃ ওয়াজেদ লালপুর লালপুর ৭১

৩২ জমাঃ ওিাজয়দ উল্লাহ্ খাঁন (মুবিজ াদ্ধা) জমাঃ ইউছুি খাঁন বিষ্ণুপুর মজনােরখাবদ ৭২

৩৩ জমাঃ ইসমাইল জোজসন োজিদ আলী বিষ্ণুপুর বমজনােরখাবদ ৭৬

৩৪ নূর জমাঃ (িাচ্চু) মৃত জমাজ্জাির আলী কানুবদ মজনােরখাদী ৮২

৩৫ জমাঃ শবিকুর রেমান জমাঃ আজশক আলী বময়া রালবদয়া আবশকাটি ৮৭

৩৬ জমাঃ জুলবিকার আেেদ জমাঃ িেরআলী রালবদয়া আবশকাটি ৮৮

৩৭ জমাঃ আবুল িাশার প্রধানীয়া জমাঃ আবমর উবিন প্রধানীয়া জোজসনপুর িাবুরোট ৮৯

৩৮ জমাঃ ইবলয়াস খান আব্দুল েবলল খান আবশকাটি িাবুরোট ৯০

৩৯ জমাঃ এরশাদ উল্যা খান মৃত আঃ লবতি খান রালবদয়া িাবুরোট ৯১

৪০ জমাঃ িজয়ে উল্লা খান জমাঃ নওয়াি খান দাসাদী সিরমালী ৯৬

৪১ আবুল কালাম ভূ ূঁইয়া মৃত আব্দুল লবতি ভূ ূঁইয়া কল্যাণদী সিরমালী ৯৮

৪২ আব্দুল োই আব্দুল োবমদ মাষ্টার করদী আলগী পাঁচগাও ১০১

৪৩ নুরুল ইসলাম খান আঃ আবেে খান ভাঁজটরগাঁও আলগী পাঁচ গাঁও ১০২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ জমাঃ মবিজুল ইসলাম পাটওয়ারী জমাঃ জোসাইন পাটওয়ারী িড় শাোতলী শােতলী ১০৪

৪৫ জমাঃ খান-ই-আেম খান মুেঃ োজশম খান জিাট সুন্দর আলগী পাঁচগাঁও ১০৫

৪৬ জমাঃ অবেদ উল্লাে আিদুল গবন পাজটায়ারী মান্দারী মোমায়া িাোর ১০৬

৪৭ জমাঃ নূর বময়া মাষ্টার োেী কাবমে উবিন বমবে জলাজধরগাঁও মোমায়া িাোর ১০৭

৪৮ আঃ িাজরক খান িবলমবিন খান ভাঁজটরগাঁও আলগী পাঁচ গাঁও ১০৮

৪৯ আমীন আেজেদ আেেদ আলী মান্দারী মোমায়া িাোর ১০৯

৫০ জমাঃ তাজুল ইসলাম মৃত োবিে উবিন জিাট সুন্দর আলগী পাঁচ গাঁও ১১২

৫১ এম, এ, িাজদক জমৌলভী বেতু বময়া পাটওয়ারী রাড়ীরচর কামরাঙ্গা িাোর ১১৭

৫২ জমাঃ শবিউল্লাে বময়া আিদুল োবকম বময়া আলগী আলগী পাঁচগাঁও ১২৩

৫৩ মু আবুল িাশার তপাদার মৃত জমাঃ েয়নাল আজিদীন তপাদার আলগী আলগী পাঁচ গাঁও ১২৬

৫৪ আবুল খাজয়র আব্দুল োমীদ মুন্সী রামপুর কামরাঙ্গা িাোর ১২৭

৫৫ জমাঃ রবিকুল ইসলাম খান মৃত োবিবুর রেমান খান মমশাদী মমশাদী ১২৯

৫৬ আলী আকির খান মৃত ইউসুি খান োমানকবদ ব শােতলী ১৩২

৫৭ আঃ রি জিপারী মৃত মসয়দ আলী জিপারী মমশাদী মমশাদী ১৩৪

৫৮ জমাঃ সামিল েক গােী মৃত মমতাে উিীন গােী তরপুরচন্ডী িাবুরোট ১৩৬

৫৯ জমাঃ বেন্নত আলী দবেব মৃত আেেদ দবেব তরপুরচন্ডী িাবুরোট ১৩৭

৬০ জদওয়ান আঃ জমাতাজলি মৃত জদওয়ান জমাঃ িজ ে উল্লযা দবিন তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ১৪০

৬১ জমাঃ অবেদ উল ইসলাম আলোে োজিদ আলী মাস্ট্ার তরপুরচন্ডী িাবুরোট ১৪১

৬২ আঃ রাজ্জাক খান (জসনা) োেী আশ্রাি খান পঃ সকদী সাজেি িাোর ১৪৪

৬৩ আবু তাজের পাঠান জমাঃ িাজ দ আলী পাঠান বনচ গািতলা দারুস সালাম ১৪৫

৬৪ জমাঃ রুহুল আবমন জচৌধুরী আঃ রবশদ জচৌধুরী পবিম সকবদ সাজেি িাোর ১৪৭

৬৫ জমাঃ মবেবুর রেমান িেলুর রেমান পবিম সকবদ সাজেি িাোর ১৪৯

৬৬ জসালায়মান আোেদ আোেদ আলী বময়া পবিম সকদী সাজেি িাোর ১৫০

৬৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাঃ বসরাজুল ইসলাম পঃ সকদী সাজেি িাোর ১৫২

৬৮ আবু সাঈদ জমাোেদ আব্দুর রবেম জরোন উবিন পবিম সকবদ সাজেি িাোর ১৫৩

৬৯ জমাঃ আলতাি জোজসন অবিম উবিন িরাজয়েী জমাল্লা িাবড় জরাড চাঁদপুর ১৫৪

৭০ আঃ িাশার মৃত জমাঃ ওসমান আলী পঃ সকদী সাজেি িাোর ১৫৯

৭১ আিদুর রবেম গােী জমাঃ খবলল গােী নানুপুর িাগড়ািাোর ১৬০

৭২ জমাঃ শাে োোন বময়া মৃত ইউসুি আলী মবকমপুর দারুসসালাম ১৬১

৭৩ জমাঃ বগয়াস উবিন পাটওয়ারী জগালাম মতুবো পাটওয়ারী রামচন্দ্রপুর সাজেি িাোর ১৬৩

৭৪ নূরুল ইসলাম খান আরমান খান ব্রাহ্মণসাখুয়া িাঘড়া িাোর ১৬৪

৭৫ জসািোন গােী মৃত িবমদ গােী িাগদী িাঘড়া িাোর ১৬৬

৭৬ কুদ্দুস গােী মৃত আমীর গােী িাগদী িাঘড়া িাোর ১৬৭

৭৭ মৃত খবলল গােী মত িালামত গােী মবমনপুর সাজেি িাোর ১৬৮

৭৮ মৃত নাজয়ক আঃ মবতন মবল্লক আঃ োবমদ মবল্লক রামচন্দ্রপুর সাজেি িাোর ১৬৯

৭৯ এ, এি, এম, িজতউল িারী মাওলানা এ, এম, িেলুল িারী পবিম সকবদ সাজেি িাোর ১৭১

৮০ জমাঃ জেদাজয়ত উল্যা জশখ মৃত আবমনুবিন জশখ সািদী িরক্কািাদ ১৭৬

৮১ জমাঃ িজলমান খান মৃত মুকবুল জোজসন খান সািদী চাঁদপুর ১৭৭

৮২ জমাঃ োিান আলী তালুকদার জমাঃ োবশম আলী তালুকদার সাপবদ িাঘড়া িাোর ১৮০

৮৩ আলী আহ্ জমদ আিদুল লনী কবিরাে িাবলয়া িরক্কািাদ ১৮১

৮৪ জমাঃ আদম আলী মৃত ওয়াজেদ আলী রামদাসদী িেবরয়া িাোর ১৮৮

৮৫ জমাঃ আব্দুল িাজতন মিয়াল মৃত আঃ কাজদর মিয়াল রামদাসদী িেবরয়া িাোর ১৮৯

৮৬ জমাঃ ইউসুি খান মৃত জলাকমান খান লক্ষ্মীপুর িেবরয়া িাোর ১৯০

৮৭ জমাঃ সবিকুর রেমান োওলাদার মৃত মকরম আলী োওলাদার সাখুয়া িেবরয়া িাোর ১৯১

৮৮ জমাঃ আবুল জোজসন মৃত আঃ রেমান জিপারী োিরািাদ পুরান িাোর ১৯৩

৮৯ আিদুর রবশদ জমাঃ ওয়াবল উল্লাে িাখরপুর িাখরপুর ১৯৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৯০ জমাঃ মবেবুর রেমান োেী নূর জমাোেদ িাখরপুর িাখরপুর ১৯৬

৯১ ডাঃ এস এম োিীবুর রেমান ঈমান উিীন গােী জগাবিবন্দয়া জগাবিবন্দয়া ১৯৭

৯২ জমাঃ আব্দুল িাজতন পাজটায়ারী োেী আঃ আউয়াল পাজটায়ারী জগায়ালনপুর রােরাজেশ্বর ২০০

৯৩ মৃত জমাঃ েবের উবিন মৃত জমাঃ আলাল উবিন কুবমল্লা জরাড ২০২

৯৪ মৃত জমাঃ জদজলায়ার জোজসন মৃত আঃ মান্নান আলীমপাড়া চাঁদপুর ২০৩

৯৫ মিয়দ আজিদ মনসুর মৃত মিয়দ মবনরুল ইসলাম গুয়াজখালা জরাড ২০৪

৯৬ মৃত জমােন িাবিঁ দত্ত মৃত পূন ব চন্দ্র দত্ত গুয়াজখালা চাঁদপুর ২০৮

৯৭ জগালাম রাব্বানী মৃত বসরাে উবিন আেজমদ বমশন জরাড ২০৯

৯৮ জমাঃ বিবিকুর রেমান জমাঃ লনী বময়া আলীমপাড়া চাঁদপুর ২১০

৯৯ বিনয় ভূষন মজুমদার বিজরশ্বর মজুমদার মুনজসি পাড়া চাঁদপুর ২১৬

১০০ জমাঃ মাোবুবুল েক পাটওয়ারী মৃত নূরুল েক পাটওয়ারী জকাড়াবলয়া জরাড ২১৭

১০১ জমাঃ নুরুল কবির আঃ সাত্তার বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২১৮

১০২ নূর জমাোেদ িকাউল মৃত োলাল উবিন িকাউল পবিম শ্রীরামদী পুরান িাোর ২২০

১০৩ মবমন আলী োজিে উবিন জমরকাটিে জরাড ২২১

১০৪ মৃত আবুল কাজশম জচৌধুরী মৃত আবমনুল েক জচৌধুরী পূি ব শ্রীরামদী পুরান িাোর ২২২

১০৫ জমাঃ িবশর জোজসন মৃত োেী জমাঃ োিান আলী িাগাদী জরাড ২২৩

১০৬ জমাঃ মবেবুর রেমান ভূ ূঁইয়া মৃত মেব্বত আলী ভূ ূঁইয়া রেমতপুর কলনী চাঁদপুর ২২৪

১০৭ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন আলী রাো মাষ্টার ওয়াড ব নং-১২, 

ডাকঘর:চাঁদপুর-3600, 

চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর 

জপৌরসভা, চাঁদপুর

চাঁদপুর ২২৫

১০৮ জমাঃ সামিল েক জিপারী রওশন আলী জিপারী চাঁদপুর বমশন জরাড ২২৬

১০৯ িেলুল েক সরকার মৃত বপয়ার আলী সরকার জকাড়াবলয়া জরাড ২২৭

১১০ আলোে আঃ মাজলক মৃত আমোদ আলী পাটওয়ারী জকাড়াবলয়া জরাড ২২৮

১১১ মৃত আব্দুর রবশদ মিয়াল মত োজিে আলী মিয়াল বিষ্ণুদী ২২৯

১১২ আখতারুজ্জামান খান মৃত িালামত উল্যাে খান বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২৩০

১১৩ জদওয়ান কামরুজন্নিা জদওয়ান কবলম উল্লাে বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২৩১

১১৪ লুৎির রেমান বমবে মৃত িবলম উবিন বমবে জে.এম.জসনগুপ্ত জরাড চাঁদপুর ২৩৩

১১৫ জমাঃ শাহ্ োোন ভূ ূঁইয়া আঃ োকীম ভূইয়া ম্যারকাটে জরাড চাঁদপুর ২৩৪

১১৬ মধু মঙ্গূঁল শীল বেয়স চন্দ্র শীল জোড় পুকুরপাড় চাঁদপুর ২৩৬

১১৭ রুবেপদ সাো েগিন্ধুসাো জে.এম.জসনগুপ্ত জরাড চাঁদপুর ২৩৭

১১৮ জমাঃ আজনায়ার জোজসন িাড়ী আব্দুল লবতি িাড়ী িাগাদী ব্রাক্ষ্মন সাখুয়া ২৩৮

১১৯ মৃত সুবনল কৃষ্ণ দাস মৃত জলাকনাথ দাস পালপাড়া চাঁদপুর ২৩৯

১২০ জসবলনা মুস্তাবিে আিদুল মান্নান মজুমদার রেমতপুর আ/ এ চাঁদপুর ২৪০

১২১ জমাঃ রবিকুল আলম জচৌধুরী মৃত ডা. সামছুল আলম জচৌধুরী জকাড়াবলয়া জরাড ২৪১

১২২ কবিল উবিন খান মৃত জমৌলভী কলন্দর খান োিরািাদ ২৪২

১২৩ জমাঃ আব্দুল্লা জমাল্লা োেী আব্দুল মবেদ আলীমপাড়া ২৪৩

১২৪ শাবিপদ গুে শ্রী বদবিন্দ্র চন্দ্র গুে স্ট্াি জকায়াটাস ব ২৪৪

১২৫ আব্দুল োবমদ জগালাম জোজসন বিষ্ণুদী ২৪৭

১২৬ জখারজশদা জিগম আঃ রবশদ সরকার বিষ্ণুপুর িরবদয়া ২৪৮

১২৭ মৃত জমাঃ আঃ রাজ্জাক প্রধাবনয়া মৃত জমাঃ আলতাি আলী প্রধানীয়া নুরুল্লাপুর ২৪৯

১২৮ জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত কবরম প্রধানীয়া বিষ্ণুপুর লালপুর িাোর ২৫০

১২৯ ডাঃ রুহুল আবমন মৃত আইয়ুি আলী জখরুবদয়া লালপুর িাোর ২৫১

১৩০ জমাঃ আশ্রাফুল জোজসন িকাউল এ,টি,এম আলী আব্বাস মাষ্টার বিষ্ণুদী িরবদয়া ২৫৩

১৩১ জমাঃ জতািাজ্জল জোজসন খান মৃত জমাঃ আব্দুল খান ধনপবিব মুবন্সরোট ২৫৪

১৩২ আব্দুর রেমান দুলাল মৃত আব্বাস আলী পাটওয়ারী সুগন্ধী সিরমালী ২৫৫

১৩৩ শাে জমাঃ আবরি বিল্লাে শাে জমাঃ িেলুল কবরম দাজমাদরদী মজনােরখাবদ ২৫৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৩৪ সবিকুর রেমান পাঠান মৃত ওয়াজেদ আলী পাঠান জখরুবদয়া লালপুর ২৫৮

১৩৫ মৃত জমাোেদ জোজসন মৃত ওয়াে উবিন প্রোপবত সিরমালী ২৫৯

১৩৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ জচরাগ আলী জখরুবদয়া সিরমালী ২৬০

১৩৭ নূর জমাোেদ িাচ্চু জমাঃ জমাোিির আলী কানুবদ ২৬১

১৩৮ জমাঃ বসরাে জোজসন তালুকদার োেী আজনায়ার আলী তালুকদার নুরুলাপুর মুবন্সরোট ২৬৩

১৩৯ এস এম মামদুদ জোজসন বলয়াকত জোজসন দাজমাদরদী মজনােরখাবদ ২৬৮

১৪০ জমাঃ আব্দুল িাজতন জমাঃ আব্দুল োবমদ দাজমাদরদী ২৭০

১৪১ শামছুল েক মৃত শাবেজুবিন মজনােরখাদী ২৭১

১৪২ জদজলায়ার জোজসন জনায়াি আলী োেরা বিষ্ণুপুর লালপুর িাোর ২৭২

১৪৩ জমাঃ জরয়াে উবিন মৃত োবনি তপাদার পাইকাস্তা ২৭৪

১৪৪ জমাঃ িানাউল যা প্রধানীয়া মৃত নূর ইসলাম প্রধানীয়া আবশকাটি ২৭৬

১৪৫ মৃত আলতাি জোজসন খান মৃত ওিমান খান জোজসনপুর আবশকাটি ২৭৮

১৪৬ জমাঃ েয়নাল আজিদীন োেী আঃ লবতি তেবিলদার রালবদয়া আবশকাটি ২৭৯

১৪৭ োবিবুর রেমান মৃত ওয়াে উবিন বমবে োপাবনয়া আবশকাটি ২৮০

১৪৮ জমাঃ ইব্রাবেম গােী ইউসুি আলী গােী আবশকাটি আবশকাটি ২৮১

১৪৯ জমাঃ আিদুল লবতি সরকার জমাঃ আশ্রাি আলী সরকার কল্যাবন্দ সিরমালী ২৮৩

১৫০ আঃ মবতন পাটওয়ারী মৃত আঃ সামাদ পাটওয়ারী রজঙ্গরগাঁও িাবুরোট ২৮৪

১৫১ এস, এম, মবতউর রেমান এস, এম, সবলমউবিন সিরমালী সিরমালী ২৮৫

১৫২ আব্দুল কাজদর খান মৃত আেিান আলী খান িড় শােতলী চাঁদপুর ২৮৬

১৫৩ এ, জক, এম মােোরুল ইসলাম এম, এম, িবলমউবিন সিরমালী ২৮৭

১৫৪ জমাোেদ িেলুল েক আঃ রবশদ খা দাসদী িাবুরোট ২৮৮

১৫৫ এস, এম মাকসুদুর রেমান এস. এম সবলম উবিন পবিম কল্যাবন্দ সিরমালী ২৮৯

১৫৬ জমাঃ োবিে জমাঃ মসয়দ আলী নুরুল্লাপুর মুবন্সরোট ২৯০

১৫৭ জমাখজলছুর রেমান মৃত আ. োবমদ বমবে রংিবলয়া মোমায়া িাোর ২৯৫

১৫৮ আব্দুল িারী বময়া জসকান্দর আলী মান্দারী মোমায়া িাোর ২৯৬

১৫৯ জমাঃ আঃ কাজদর জিপারী মৃত োলাল উবিন জিপারী টােরবখল মোমায়া িাোর ২৯৭

১৬০ জমাঃ নূর খান জমাঃ পরান খান জকতুয়া মাস্ট্ার িাোর ২৯৮

১৬১ মোজদি িধ বন েভাশ্বর িধ বন জকতুয়া মাস্ট্ার িাোর ২৯৯

১৬২ জমাঃ আজনায়ারউল্যা মৃত োবমদ খান জলাজধরগাঁও ৩০১

১৬৩ শাে আলম পাটওয়ারী েয়নাল আলম পাটওয়ারী ভাজটরগাঁও ৩০২

১৬৪ আব্দুল রাজ্জাক তপাদার মৃত আঃ আলী তপাদার ভাঁজটরগাঁও শােতলী ৩০৩

১৬৫ আবুল কালাম জমাঃ শামছুল আলম বচশ তী আলোে মাওঃ জমাঃ আবশকউল্লযাে গ্রাম- শাোতলী, ডাকঘর- 

শাোতলী, উপজেলা- 

চাঁদপুর সদর, জেলা- 

চাঁদপুর।

শাোতলী ৩০৪

১৬৬ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন ক্বারী আঃ গবণ শাোতলী ৩০৫

১৬৭ জমাঃ আব্দুর রি বমবে মৃত আব্দুল মবেদ বমবে জিাটসুন্দর ৩০৭

১৬৮ জমাঃ জমািার আেজমদ খাজে আেজমদ জিাট সুন্দর আলগী পাঁচ গাঁও ৩১২

১৬৯ আবুল িাশার জমাঃ মামুন মৃত আলী আিারুজ্জামান জিাট সুন্দর আলগী পাঁচগাঁও ৩১৪

১৭০ জমাঃ মবিজুল ইসলাম বরয়ািত আলী বময়া রামপুর কামরাঙ্গা িাোর ৩১৫

১৭১ জমাঃ আলী আব্বাি বময়া জমাঃ বিবিকুর রেমান মবনোর আলগী পাঁচগাঁও ৩১৭

১৭২ জমাঃ আব্দুল মবমন মৃত োয়দার আলী মুবন্স কামরাঙ্গা িাোর ৩২০

১৭৩ জমাঃ ওবল আোজেদ পাটওয়ারী জমাঃ আব্দুল ওোি পাটঃ রামপুর ৩২১

১৭৪ জমাঃ খবললুর রেমান বমবে মগেউবিন বমবে উত্তর মমশাদী িাবুরোট ৩২৭

১৭৫ আব্দুল লবতি িরকন্দাে জমাঃ ইউনুস িরকন্দাে তপরপুরচন্ডী ৩২৮

১৭৬ জমাঃ লুৎির রেমান পাটওয়ারী মৃত জমাঃ আঃ রবশদ পাটঃ গুনরােদী চাঁদপুর ৩৩১

১৭৭ জমাঃ মাজলক জদওয়ান মৃত জমাঃ োেী বেন্নত আলী জদওয়ান তপরপুরচন্ডী ৩৩২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৭৮ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত বিবিকৃর রেমান গুনরােদী চাঁদপুর ৩৩৪

১৭৯ জমাঃ বিবিক পাটওয়ারী আঃ েবলল পাটওয়ারী িাগাবদ জরাড চাঁদপুর ৩৩৬

১৮০ জমাঃ আব্দুল মান্নান ইউনুি বময়া িন্দুকশী িন্দুকশী িাবড় িাবুরোট ৩৩৭

১৮১ মৃত োন্নান োেী মৃত োেী সুো গােী দবিণ তরপুরচন্ডী িাবুরোট ৩৩৮

১৮২ জমাঃ আবু তাজের পাটওয়ারী আিদুর রবশদ পাটওয়ারী গুনরােবদ চাঁদপুর ৩৩৯

১৮৩ আবুল খাজয়র পাটওয়ারী আঃ লবতি পাটওয়ারী তরপুরচন্ডী িাবুরোট ৩৪০

১৮৪ জমাঃ জনায়াি আলী গােী জমাঃ ইসমাইল গােী তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ৩৪১

১৮৫ মৃত আঃ িাজরক মৃধা বিবিক আলী দবিণ তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ৩৪২

১৮৬ োরুনুর রবশদ খান শেীদ ইিমাইল খান মািাসা জরাড চাঁদপুর ৩৪৩

১৮৭ জমাঃ জসকান্দার আলী পাটঃ মৃত রজ্জি আলী পাটঃ গুণরােদী ৩৪৪

১৮৮ নুর জমাোেদ বময়া আব্দুল েক বময়া িাগাদী িাঘড়া িাোর ৩৫১

১৮৯ জমাঃ জেদাজয়ত উল যা বমবে মৃত ইবিস বমবে িাগাদী ৩৫২

১৯০ মৃত আঃ রি মাষ্টার মৃত জসকান্দার আলী জসািানপুর িাগড়ািাোর ৩৫৩

১৯১ জমাঃ আতাউর রেমান জমাঃ োবিবুর রেমান পবিম সকদী সাজেি িাোর ৩৫৪

১৯২ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাোেদ আলী নানুপুর িাগড়ািাোর ৩৫৫

১৯৩ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন জমাস্তান মৃত জমৌঃ আবমন উবিন জমাস্তান পবিম সকদী ৩৫৬

১৯৪ পাঠান শােোোন মবিউল্লাে পাঠান , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

িাগাদী, ডাকঘর:সাজেি 

িাোর-3600, চাঁদপুর 

সদর, চাঁদপুর

সাজেি িাোর ৩৫৭

১৯৫ আঃ মবতন জিপারী মৃত আমোদ জিপারী জিািোনপুর ৩৫৮

১৯৬ শবিকুল ইসলাম গােী আব্দুল েবলল গােী মবমনপুর ৩৫৯

১৯৭ জমাঃ আঃ মবতন খান আঃ রবেম িক্স খান িাগাদী িাগড়ািাোর ৩৬০

১৯৮ আবিদ বময়া োেী আব্দুল রউি িাগাদী িাগড়ািাোর ৩৬২

১৯৯ আব্দুল মান্নান বমবে তবির বমবে নানুপুর িাগড়া িাোর ৩৬৩

২০০ জমাঃ মবমনুল ইসলাম আঃ রেমান গােী বিষ্ণুদী চাঁদপুর ৩৬৪

২০১ জমাঃ জেদাজয়ত উল্যা আঃ েবলল পবিম সকদী ৩৬৫

২০২ জমাঃ জরোউল কবরম আলম ভুঞা ব্রাহ্মণ সাখুয়া িাঘড়া িাোর ৩৬৬

২০৩ জমাঃ অবল উল্লা গােী জসানা বময়া গােী ব্রাক্ষ্মনসাখুয়া িাগড়ািাোর ৩৬৭

২০৪ জমাঃ রবিকুল ইসলাম জশখ মৃত জমাঃ আঃ োবলম জশখ পবিম সকবদ সাজেি িাোর ৩৬৮

২০৫ মৃত আঃ রবশদ গােী মত আঃ আজনায়ার উল্যা গােী নানুপুর িাগড়ািাোর ৩৬৯

২০৬ জমাঃ আব্দুল মবতন খান মৃত জমাঃ োির খান পবিম সকদী ৩৭০

২০৭ জমাঃ আব্দুর রবশদ খাঁন োেী আঃ েবলল খান মািসা জরাড চাঁদপুর ৩৭১

২০৮ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জিপারী আঃ ওদুদ জিপারী রামচন্দ্রপুর সাজেি িাোর ৩৭২

২০৯ ডাঃ জমাঃ রুহুল আবমন তপাদার আঃ গবন তপাদার গুবলশা িরাক্কািাদ ৩৭৬

২১০ জমাঃ শেীদউল্যা তপাদার োেী আশ্রাি আলী তপাদার গুবলশা ৩৭৮

২১১ জমাঃ আবুল কালাম আোদ আব্দুর রেমান গুবলশা িরক্কািাদ ৩৮০

২১২ আব্দুি িাত্তার খাঁন আঃ গফুর খাঁন িাবলয়া িাঘড়া িাোর ৩৮১

২১৩ জমাঃ আিদুল েবলল জশখ জমাঃ িাইজয়দ আলী জশখ মধ্য ইচলী চাঁদপুর ৩৮২

২১৪ মুসবলহুর রেমান মৃত আলী আশ্রাি িাবলয়া, ডাকঘর:িরক্কািাদ-

3600, চাঁদপুর সদর, 

চাঁদপুর

িরক্কািাদ ৩৮৩

২১৫ জলাকমান খান োেী জমাঃ জসকান্দর খান িাবলয়া িরাক্কািাদ ৩৮৪

২১৬ োরাধন চন্দ্র নাো মৃত জেম চন্দ্র নাো িাবলয়া িরক্কািাদ ৩৮৫

২১৭ ডাঃ আবুল খাজলক আশ্রাি আলী ঢালী গুবলশা ৩৮৬

২১৮ আঃ আবেে ঢালী িবশর উল্যা ঢালী চাবপলা িরাক্কািাদ ৩৮৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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২১৯ নুরুল ইসলাম জিপারী সাোেউবিন জিপারী িাবলয়া িাগড়ািাোর ৩৮৮

২২০ আব্দুি িাত্তার ভূ ূঁঞা আঃ কাজদর ভূ ূঁঞা দুগ বাদী িরাক্কািাদ-3600 ৩৮৯

২২১ জমাঃ আঃ গফুর বমবে কামাল বমবে গুবলশা িরাক্কািাদ ৩৯০

২২২ জেদাজয়ত উল্যাে বমবে ইয়াবিন বমবে দূগ বাদী দূগ বাবদ ৩৯১

২২৩ মৃত এ. জক. এম. িেলুল েক সরকার জমাঃ চাঁন বময়া সরকার িাবলয়া িরাক্কািাদ ৩৯২

২২৪ মৃত আঃ রি তপাদার মৃত আোেদ রাো তপাদার গুবলশা িরক্কািাদ ৩৯৩

২২৫ নাজয়ক জমাঃ আঃ রি খান আঃ কাজদর খান গুবলশা ৩৯৪

২২৬ জমাঃ সুলতান আঃ তপাদার মৃত আোেদ রাো তপাদার গুবলশা ৩৯৫

২২৭ জমাঃ শবিকুর রেমান মৃত নুরুল েক ভূইঁয়া ইচলী নতুন িাোর ৩৯৬

২২৮ জমাঃ ওিমান খান মৃত জসজকন্দার খান উত্তর িাবলয়া িরক্কািাদ ৩৯৭

২২৯ জমাঃ আিদুল োবমদ কবিরাে আেসান উল্লা িাবলয়া, ডাকঘর:িরক্কািাদ-

3600, চাঁদপুর সদর, 

চাঁদপুর

িরক্কািাদ ৩৯৯

২৩০ জমাঃ োমাল উবিন ঢালী একাব্বর ঢালী চাবপলা িরাক্কািাদ ৪০১

২৩১ জমাঃ আবমনুল েক মজুমদার িবশর উল্যা মজুমদার গুবলশা িরাক্কািাদ ৪০২

২৩২ আবু তাজের গােী জমাঃ িদর গােী মদনা ৪০৩

২৩৩ জমাঃ সবেদউল্লাে ভূইয়া (িীর মুবিজ াদ্ধা ) আঃ িাজরক ভূইয়া রামদাসবদ িেবরয়া ৪০৯

২৩৪ জরৌশন আলী জিপারী জগালাম আলী জিপারী িেবরয়া িেবরয়া ৪১০

২৩৫ আব্দুল ওোি গােী আিদুল লবতি গােী লক্ষ্মীপুর িেবরয়া িাোর ৪১১

২৩৬ আিদুর রেমান বমবে বিবিক আলী বমবে জকাটরািাদ িেবরয়া ৪১২

২৩৭ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন জশখ আিদুল মবতন জশখ িেবরয়া রঘুনাথপুর ৪১৩

২৩৮ মৃত এম, এ িাশার মৃত োিান আলী গােী িেবরয়া রামদাসবদ ৪১৫

২৩৯ আঃ োবমদ আখন োেী আ: গফুর খান পীর িাদশা বময়া জরাড চাঁদপুর ৪১৬

২৪০ সুধাংশু কুমার কর অিয় কুমার কর িেবরয়া িেবরয়া ৪১৭

২৪১ কােী আব্দুল মবতন োেী কবিল উবিন কােী রঘুনাথপুর িেবরয়া িাোর ৪১৮

২৪২ জমাঃ েয়নাল আজিদীন এস্তাবিজুর রেমান রঘুনাথপুর পুরান িাোর ৪১৯

২৪৩ জমাঃ কােী শবেদুল্লা আঃ গফুর কােী রঘুনাথপুর িেবরয়া ৪২০

২৪৪ জমাঃ আঃ রবশদ বময়ােী মৃত িাজদক আলী বময়ােী পূি ব োিরািাদ ৪২৪

২৪৫ রুহুল আবমন গােী জমাঃ োবশম গােী োিরািাদ ৪২৫

২৪৬ আঃ োবরম জিপারী মৃত োয়দার আলী জিপারী োিরািাদ পুরান িাোর ৪২৬

২৪৭ শামছুল আজরবিন আঃ আবেে ঢালী রেমতপুর আ/এ চাঁদপুর ৪২৭

২৪৮ আব্দুল কবরম আসলাম আলী িলাবশয়া ৪২৮

২৪৯ আব্দুল মান্নান খান (জসনা) মৃত ইউসুি খান মদনা ৪৩২

২৫০ জমাঃ িেলুল কবরম খান আঃ রবেম খান িাখরপুর িাখরপুর ৪৩৩

২৫১ আব্দুল োবলম জিপারী জমাঃ কুশাই জিপারী জগাবিবন্দয়া জগাবিবন্দয়া ৪৩৮

২৫২ মৃত শামছুবিন আোেদ মৃত জমৌঃ আশ্রাি আলী মুন্সী িাোবপ্ত ৪৪১

২৫৩ ডাঃ আঃ মান্নান জমাল্লা আঃ েবলল জমাল্লা জগাবিবন্দয়া েবরনা িাোর ৪৪২

২৫৪ নূর জমাোেদ বমবে মৃত েেলা বমবে ম্যারকাটে জরাড পুরান িাোর ৪৪৩

২৫৫ োবিঃ অিঃ সুলতান মৃত আঃ োবসম বময়া োনারচর ৪৪৪

২৫৬ শেীদউল্যা জশখ মৃত কাজসম জশখ সাদুল্যাপুর োনারচর ৪৪৫

২৫৭ আবুল জোজসন বমবে টিটু বমবে রামদাসবদ িেবরয়া ২৭৭৯

২৫৮ সবেদ ভূ ূঁইয়া মুত িাজরক ভূইয়া রামদাসদী িেবরয়া িাোর ২৭৮৮

২৫৯ মৃত জমাঃ আবতয়ার রেমান খান মৃত নবের উবিন খান িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৩

২৬০ বেংগুল জশখ মৃত কাজদর জশখ বুধপাশা ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৪

২৬১ বনোম উবিন জমাল্লা মৃত নাবের উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৫

২৬২ জমাঃ োজনি জমাল্লা আব্দুল আবেে জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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২৬৩ জগালাম রসুল জমাল্লা জমাঃ িানসার উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৭

২৬৪ জমাঃ জগালাম মস্তিা িানিারউিীন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৮

২৬৫ রকজিদ জশখ মৃত ওয়াজেদ জশখ বপংগবলয়া কাবশয়ানী ৩১৬৯

২৬৬ জমাঃ োন্নান সরদার োজতম আলী সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭০

২৬৭ জসােরাি সরদার মৃত নাজদর সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭১

২৬৮ জমাঃ আতাউর রেমান খাঁন আব্দুল আজলক খাঁন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭২

২৬৯ জমাঃ ইউনুস আলী সরদার আবুল কালাম সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৩

২৭০ জমাঃ ইমান আলী জসখ জমাঃ শুকুর আলী জশখ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৪

২৭১ জমাঃ আলী জশখ জমাঃ সাজদক জশখ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৫

২৭২ জমাঃ োবিজুর রেমান ঠান্ডু আঃ োবমদ জমাল্যা বুধপাশা ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৬

২৭৩ আবুল োসান জশখ োবমদ জশখ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৭

২৭৪ োরুন জশখ মৃত জমাঃ আকির জশখ খারোট কাবশয়ানী ৩১৭৮

২৭৫ আব্দুল মান্নান জশখ মৃত আব্দুল েব্বার চর বুধপাশা ভাটিয়াপাড়া ৩১৮০

২৭৬ আবুল কালাম ( কালু ) িাজকন িবকর কাবশয়ানী কাবশয়ানী ৩১৮৩

২৭৭ মৃত এস এম আইয়ুি জোজসন মৃত ইউছুি সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৮৪

২৭৮ এম এ খাজয়র বময়া এ েবলল জশখ কাবশয়ানী কাবশয়ানী ৩১৮৫

২৭৯ মেসীন উবিন আেজমদ মুন্সী শামসুবিন আেজমদ খারোট কাবশয়ানী ৩১৮৭

২৮০ আবেজুর রেমান তালুকদার মৃত আনার উবিন তালুকদার বপংগবলয়া কাবশয়ানী ৩১৯০

২৮১ আবুল খাজয়র জশখ (বময়া) মৃত জমাঃ েজিদ আলী জশখ কাবশয়ানী কাবশয়ানী ৩১৯২

২৮২ নােমূল োসান মৃত োেী জরাকনউবিন জমাল্লা চরোবেরা রাতইল ৩২১৩

২৮৩ শওকত আলী জমাল্যা আব্দুল োজসম জমাল্যা পবিম রাতইল রাতইল ৩২১৪

২৮৪ োলাল উবিন আেজমদ মৃত রাজেন উবিন বময়া জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২২১

২৮৫ ডাঃ ডবিউ আই এম িারুক মৃত এস রেমতোন বময়া রাতইল রাতইল ৩২২৩

২৮৬ রবিকুল ইসলাম জমাঃ চাঁন্দ বশকদার শংকরপাশা চরভাটপাড়া ৩২২৫

২৮৭ আিার উজ্জামান মুন্সী মৃত মুন্সী রাজসক উবিন রাতইল রাতইল ৩২৩৫

২৮৮ িাইি উবিন জমাোেদ জোয়াদ উবিন জমাোেদ রাতইল রাতইল ৩২৩৬

২৮৯ জিলাজয়ত জোজসন মৃত আঃ রেমান তালুকদার রাতইল রাতইল ৩২৩৭

২৯০ লুৎির রেমান আঃ লতীি সরদার জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৪০

২৯১ জমাঃ আঃ রউি বময়া মৃত িামাদ বময়া জঘানাপাড়া রাতইল ৩২৪১

২৯২ োবিবুল েক মৃত জমাোোরুল েক রাতইল রাতইল ৩২৪২

২৯৩ আবতয়ার রেমান খাজলক জশখ ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৩২৪৩

২৯৪ আঃ িালাম জমাল্লা মৃত পিন জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৪

২৯৫ আকরাম জোজসন জমাল্লা সুোরুবিন জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৫

২৯৬ জমাঃ আবুল জোজসন ইসমাইল জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৭

২৯৭ োবিবুর রেমান মৃত আব্দুল গফুর জশখ পারকরিা চরভাটপাড়া ৩২৫০

২৯৮ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃধা মৃত আঃ িাত্তার মৃধা জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৫১

২৯৯ োবিবুর রেমান মৃত ওয়াজেদ জশখ শংকরপাশা চরভাটপাড়া ৩২৫২

৩০০ জমাঃ আলী আেগর জমাল্লা িাগু জমাল্লা পাথরঘাটা পাথরঘাটা ৩২৫৪

৩০১ জমা: োরুন অর রশীদ আকরাম িবকর জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৫৫

৩০২ আসোি উবিন মৃত আিাদ উবিন রাতইল রাতইল ৩২৫৬

৩০৩ এম,এম, িাদশা তালুকদার নুরুবিন তালুকদার চাপ্তা চাপ্তা ৩২৫৭

৩০৪ আবু িক্কার খালশী ইসমাইল খালশী ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৩২৫৮

৩০৫ জমাঃ লুৎির রেমান রায়োন উবিন করগাও বমোননগর ৩২৫৯

৩০৬ জগালাম রব্বানী মৃত ওয়াজেদ জশখ রাতইল রাতইল ৩২৬০

৩০৭ মৃত চুন্নু বময়া মৃত জমািার জোজসন জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৬২

৩০৮ আব্দুল মান্নান মৃত ইয়াকুি জমাল্লা পরানপুর বতলিড়া ৩২৬৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৩০৯ মসয়দ জমাস্তাক আলী মৃত মসয়দ মজনায়ার আলী চাপ্তা রাতইল ৩২৬৫

৩১০ নুর জমাোেদ মৃধা মৃত জরাকন মৃধা চরভাটপাড়া রাতইল ৩২৬৯

৩১১ জমাঃ জসােরাি জোজসন মৃত জমাঃ রাজ্জাক জমাল্যা জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৭১

৩১২ জমাঃ সুলতান আেেদ মৃত জশখ শােোোন পাঙ্খারচর ফুকরা ৩২৭৬

৩১৩ জশখ বসরাজুল েক জমাঃ নুরুল েক ধলগ্রাম ধলগ্রাম ৩২৭৮

৩১৪ মৃত আঃ রেমান মৃধা মৃত আঃ জোজসন তারাইল তারাইল ৩২৭৯

৩১৫ আব্দুল মাজেদ িকসা জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৩২৮২

৩১৬ জমাঃ টুকু িবকর মৃত জরাকন িবকর ফুকরা ফুকরা ৩২৮৩

৩১৭ জমাঃ েবলল মুসল্লী বপোর উিীন মুসল্লী ফুকরা ফুকরা ৩২৮৮

৩১৮ আকির আলী খন্দকার মৃত জমাঃ আমজেদ খন্দকার কলসী ফুকরা ফুকরা ৩২৯০

৩১৯ তবিবুর রেমান খান জমাঃ নিীর জোজসন খান দবিন ফুকরা দবিন ফুকরা ৩২৯৪

৩২০ জমাঃ মসয়দ সরদার মৃত জমজের সরদার ফুকরা ফুকরা ৩২৯৭

৩২১ জমাঃ জমাতাজলি জমাল্লা আঃ মবেদ জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৩২৯৯

৩২২ মৃত ইসরাবিল জশখ মৃত আেমত উল্লাে জশখ ফুকরা ফুকরা ৩৩০২

৩২৩ আজিদ আলী সরদার গজের সরদার ফুকরা ফুকরা ৩৩১১

৩২৪ মৃত শরািত আলী মৃত আঃ রবশদ জশখ তারাইল ফুকরা ৩৩১৭

৩২৫ জমাঃ আবু িকর বিশ্বাস ইসোক বিশ্বাস খাগড়ািাবড়য়া খাগড়ািাবড়য়া ৩৩২০

৩২৬ িাজনায়ার মবল্লক মৃত আিসার উবিন মবল্লক ওড়াকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩২১

৩২৭ কােী িেলুল েক মরহুম কােী আব্দুল খাজলক বতলিড়া বতলিড়া ৩৩২৬

৩২৮ লাজয়কুজ্জামান জমাল্লা আব্দুস সাত্তার জমাল্যা বতলিড়া বতলিড়া ৩৩২৭

৩২৯ মবেির রেমান শােোোন বময়া কামাজরাল বতলিড়া ৩৩২৯

৩৩০ জমাঃ মুন্নু বসকদার আঃ েব্বার বশকদার মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩৩৩

৩৩১ ইকরাম খান আদম আলী খান মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩৩৪

৩৩২ রওশন আলী জমাল্লা বমলু জমাল্লা কামাজরাল বতলিড়া ৩৩৩৮

৩৩৩ দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস মৃত বিেয়র বিশ্বাস জগাপালপুর বতলিড়া ৩৩৪০

৩৩৪ োোঙ্গীর জোজসন জমাল্লা আব্দুস সাত্তার জমাল্লা বতলিাড়া বতলিাড়া ৩৩৪১

৩৩৫ জসািোন খান মৃত চাঁদ খান িরইোট রােপাট ৩৩৪৭

৩৩৬ আ স ম মঈনুবিন সরদার মৃত আঃ মবেদ সরদার শুিগ্রাম শুিগ্রাম ৩৩৪৮

৩৩৭ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত শবিকুর রেমান রােপাট রােপাট ৩৩৪৯

৩৩৮ জমাঃ জমাস্তিা জোজসন মৃত িাজদক আলী বময়া রােপাট রােপাট ৩৩৫২

৩৩৯ জেমাজয়ত আলী জমাল্লা মৃত ইসরাইল জমাল্লা রােপাট রােপাট ৩৩৫৪

৩৪০ জমাঃ জসকান্দর আলী আব্দুর রাজ্জাক শরীি রােপাট রােপাট ৩৩৬২

৩৪১ োজন আলম মৃত আব্দুর রজ্জাক শরীি শুিা গ্রাম শুিা গ্রাম ৩৩৬৩

৩৪২ রবিউল আলম বসকদার মৃত আব্দুল আলী বসকদার শুি গ্রাম শুি গ্রাম ৩৩৬৬

৩৪৩ আঃ িাত্তার জমাল্লা মৃত জমাঃ খাজলক জমাল্লা দইসারা রােপট ৩৩৬৭

৩৪৪ জমাঃ আবলউজ্জামান মৃত ওোি জশখ রােপাট রােপাট ৩৩৭১

৩৪৫ জসজকন্দর জমাল্রা মৃত জতায়াজল্লক জমাল্লা রােপাট রােপাট ৩৩৭৬

৩৪৬ জমাঃ শােোোন আলী জমাল্লা করম আলী জমাল্যা বশল্টা রােপাট ৩৩৮০

৩৪৭ জনপাল সমািার সুজরন সমািার বসংগা বসংগা ৩৩৯১

৩৪৮ জোবতশ বিশ্বাস বিপদ ভেন বিশ্বাস জোতকুরা জঘানাপড়া ৩৪০৪

৩৪৯ শরীি জসােরাি জোজসন জমাঃ ইউছুপ শরীি রামবদয়া রামবদয়া ৩৪০৭

৩৫০ মাখন লাল রায় মৃত েবরপদ রায় জিথুড়ী জিথুড়ী ৩৪০৯

৩৫১ বিেয় কৃষ্ণ বিশ্বাস শশধর বিশ্বাস বধড়াবঃইল রামবদয়া ৩৪১০

৩৫২ জমাঃ বিল্লাল জোজসন মুিার জোজসন রামবদয়া রামবদয়া ৩৪১১

৩৫৩ জমাঃ সাখাওয়াত জোজসন োবিজুবিন বসকদার োবতয়াড়া পুইশুর ৩৪১৫

৩৫৪ বমরাজুল ইসলাম কালাই বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪১৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৩৫৫ জমাঃ ওয়াবসউজ্জামান মকসুদুল ইসলাম সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪২৮

৩৫৬ আবুল কালাম জমাল্লা আব্দুল জমাতাজলি জমাল্লা সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪৩১

৩৫৭ বসরাজুল েক জমাল্লা আব্দুর রবসদ জমাল্লা সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪৩৩

৩৫৮ মবেির বশকদার ইউনুচ বসকদার পুইশুর োবতয়াড়া ৩৪৩৫

৩৫৯ নওজশর আলী বসকদার ওতার উবিন বসকদার োবতয়াড়া পুইশুর ৩৪৩৭

৩৬০ কােী নওজশর আলী েজয়ন উবিন কােী িলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৪১

৩৬১ এস এম আক্রামউজ্জামান মৃত জনিার উবিন জমাল্লা িলসী পুইশ্তর ৩৪৪৪

৩৬২ োবনি জশখ ইনতাে জশখ বনো বনোমকাবন্দ ৩৪৫৫

৩৬৩ জমাঃ আবতয়ার রেমান গোোর জমাল্লা িলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৫৮

৩৬৪ বচওরেন মজুমদার মৃত মজেশন্দ্রনাথ মজুমদার িলবস বনোমকাবন্দ ৩৪৫৯

৩৬৫ কােী জমাশাররি জোসাইন িব্দু কােী িলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৬৪

৩৬৬ কােী আব্দুল অদুদ মৃত সাজেম কােী িলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৬৫

৩৬৭ এস জএম জিলাল জোজসন শেীদ জমাশারি জোজসন ফুকরা ফুকরা ৪৩৫৪

৩৬৮ জমাঃ আয়নাল েক জশখ মৃত আঃ মাজলক জশখ জদালাগ্রাম জোনাসুর ৪৫৭৭

৩৬৯ এস,এম, আব্দুল োবলম মবেউবিন জশখ জোনাসুর জোনাসুর ৪৫৭৮

৩৭০ োির ইমাম আব্দুল েবলল খান ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৭৯

৩৭১ জমাঃ নাবের আলী খান আব্দুল গফুর খান নড়াইল নড়Fইল ৪৫৮০

৩৭২ জমাঃ োলাল উবিন সত্তার মুন্সী জোগলাকান্দী জোনাসুর ৪৫৮১

৩৭৩ জমাঃ সাগর মােমুদ মৃত আঃ োবমদ জমাল্লা বিশ্বনাথপুর নড়াইল ৪৫৮২

৩৭৪ এম, এম, ওয়াবেদ-উে-োমান জখারজশদুজ্জামান মৃধা জোনাসুর জোনাসুর ৪৫৮৩

৩৭৫ এ,বি,এম, আলমগীর জরাকনউিীন আেজেদ বশিগাতী জোনাসুর ৪৫৮৪

৩৭৬ কােী আওলাদ জোজসন মৃত জমাঃ আিালত কােী বশিগাতী জোনাসুর ৪৫৮৫

৩৭৭ জগালাম বকিবরয়া ওরজি োোঙ্গীর মৃত আঃ মবেদ মৃধা বশিগাবত মজেশপুর ৪৫৮৬

৩৭৮ জমাঃ বসরাজুল েক লস্কর আবুল োজসম লস্কর ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৮৭

৩৭৯ এম এম োবিবুর রেমান লাল জমাোেদ জমাল্যা মাবিগাতী জোনসুর ৪৫৮৮

৩৮০ এস এম লাজয়ক আলী মৃত জমাঃ োজিে জশখ ডেরদুগ বাপুর পদ্মবিলা ৪৫৮৯

৩৮১ জমাঃ কামাল জোজসন (বেন্নাত আলী) মৃত জমাকজিদ জমাল্লা জঘাষকাবন্দ মজেশপুর ৪৫৯০

৩৮২ মৃত জশখ শামচুল আলম মৃত দুধু জশখ ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৯১

৩৮৩ জমাঃ চাঁনবময়া জমাঃ জগালাম মস্তিা শবকদার িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯২

৩৮৪ জমাোোদ শবেদুজ্জামান জমাোোদ আকরামুজ্জামান পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৩

৩৮৫ আবতয়ার রেমান মুন্সী মৃত িদন মুন্সী িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৪

৩৮৬ জমাঃ আয়ুি আলী িবকর লাল িবকর সাজিক পদ্মবিলা পারুবলয়া ৪৫৯৬

৩৮৭ মুন্সী জমাঃ োবদসুর রেমান মুন্সী আব্দুল মান্নান পারুবলয়া বশিপুর ৪৫৯৭

৩৮৮ আতাউর রেমান রাবিক উবিন আেজমদ িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৮

৩৮৯ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত ধলা বময়া জগায়ালগ্রাম জগায়ালগ্রাম ৪৫৯৯

৩৯০ আবুল কালাম আোদ আঃ খাজলক শ্রীপুর জগায়ালগ্রাম ৪৬০০

৩৯১ ইবিস আলী জশখ মৃত জমাঃ আবেম জশখ সাতবশয়া জডামরাকাবন্দ ৪৬০১

৩৯২ জমাঃ সবেদ জমাল্লা মৃত েয়নাল জমাল্লা জডামরাকাবন্দ মােমুদপুর ৪৬০২

৩৯৩ জমাঃ জসজকন্দার আলী বিশ্বাস মরহুম োজমদ বিশ্বাস সাতাবশয়া জডামরাকাবন্দ ৪৬০৩

৩৯৪ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস মৃত শতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মােমুদপুর ওড়াকাবন্দ ৪৬০৪

৩৯৫ বনম বজলন্দু বিশ্বাস জদায়ারী বিশ্বাস বেকািাড়ী জডামরাকাবন্দ ৪৬০৫

৩৯৬ িাজয়কউজ্জামান জমাল্লা ইসমাইল জমাল্লা জডামরাকাবন্দ জডামরাকাবন্দ ৪৬০৬

৩৯৭ আঃ মান্নান জশখ জমাঃ িচন জশখ জতঘবরয়া মােড়া ৪৬০৭

৩৯৮ এস,এম, রবিকুল ইসলাম িজরায়ার জশখ েবরদাসপুর সাোইল ৪৬০৮

৩৯৯ জমাঃ িাজয়কুজ্জামান জশখ আেেদ আলী মোনাগ সাোইল ৪৬১১

৪০০ জক এম আলী আকিার আব্দুল মাজেদ খান কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬১২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪০১ কাইউম জমাল্যা নওজশর আলী কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬১৫

৪০২ আজনায়ার জোজসন মৃত আব্দুল েক খান েবরদাসপুর সাোইল ৪৬১৭

৪০৩ জমাঃ নুর ইসলাম জশখ মবনরুিীন জশখ েবরদাসপুর সাোইল ৪৬১৮

৪০৪ আব্দুল মবেদ জশখ মৃত জমািজেল জশক িাগিাপা মােড়া ৪৬২০

৪০৫ মবতয়ার রেমান মৃত জেজলম বসকদার েবরদাসপুর সাোইল ৪৬২১

৪০৬ জমাঃ শাোবুবিন জমাল্লা জমাঃ োজতম জমাল্লযা কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬২২

৪০৭ মৃত জমাঃ োবিজুর রেমান (িাজদক) মৃত আঃ েব্বার জশখ মােড়া মােড়া ৪৬২৩

৪০৮ জমাঃ শাবেদুল ইসলাম আব্দুল িামাদ জমাল্যা কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬২৪

৪০৯ জমাঃ োবিবুর রেমান জমাঃ িত্তার জশখ খারোট কাবশয়ানী ৪৬২৫

৪১০ জমাঃ ইউনুি িবকর মৃত জমাঃ ইিোক িবকর জপানা কাবশয়ানী ৪৬২৬

৪১১ জমাঃ আবেজুর রেমান মৃত জমাঃ সাগর আলী বময়া জপানা কাবশয়ানী ৪৬২৭

৪১২ সাবকউর রেমান মৃত জমাঃ সাগর আলী বময়া খারোট কাবশয়ানী ৪৬২৮

৪১৩ আঃ মাজলক জশখ মৃত আঃ গবন জশখ বুধপাশা ভাটিয়াপাড়া ৪৬২৯

৪১৪ জমািার জোজসন মৃত িচন জশখ খারোট কাবশয়ানী ৪৬৩০

৪১৫ মৃতঃ আঃ িাত্তার জশখ মৃত আদন জশখ কাবশয়ানী কাবশয়ানী ৪৬৩১

৪১৬ মৃত বসরাজুল ইসলাম জশখ মৃত িবদর উবিন জশখ খারোট কাবশয়ানী ৪৬৩২

৪১৭ জমাঃ আবুল জোজসন মৃত োবমদ জশখ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৩

৪১৮ জমাঃ োসমত জশখ আঃ োবমদ জশখ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৪

৪১৯ আবুঃ ল োজসম মৃত আঃ আবেে জমাল্লা খারোট কাবশয়ানী ৪৬৩৫

৪২০ জমাঃ আবতয়ার রেমান বসকদার তাোজজ্জদ উবিন বশকদার খারোট কাবশয়ানী ৪৬৩৭

৪২১ মৃত জশখ আব্দুর রউি মৃত জশখ আঃ েহুর েংগলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৮

৪২২ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা জমাঃ নেীর উবিন জশখ েংগলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৯

৪২৩ আব্দুল মান্নান জমাল্লা জমাঃ আবমন উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৪০

৪২৪ কােী জমাঃ নুরুল আোদ কােী ইউসুি কাবশয়ানী কাবশয়ানী ৪৬৪১

৪২৫ মৃত জমাঃ কবির উবিন মৃত জমাঃ আিসার উবিন মুন্সী পবিম রাতইল রাতইল ৪৬৪৩

৪২৬ আব্দুল খাজলক সরদার মৃত জপাোমান সরদার জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৪৬৪৪

৪২৭ োলাল উবিন মুন্সী মৃত জমাঃ নাবেম উবিন মুন্সী পবিম রাতইল রাতইল ৪৬৪৫

৪২৮ জমাঃ োবিবুর রেমান মরহুম জমাঃ জখারজশদ বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৪৮

৪২৯ আবুল োজসম তুিাজ্জল জশখ ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৫০

৪৩০ জমাঃ আবুল কালাম খান আব্দুল েক খান চর ভাটপাড়া চরভাটপাড়া ৪৬৫১

৪৩১ আব্দুল ওোি মুন্সী মৃত নুরুল েক মুন্সী সুচাইল রাতইল ৪৬৫২

৪৩২ জমাঃ নূরুল েক ইমান আলী মীর শংকরপাশা চরভাটপাড়া ৪৬৫৩

৪৩৩ মৃত জমাঃ শাোবুবিন বময়া মৃত জমাঃ লাল বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৫৪

৪৩৪ নেরুল ইসলাম আঃ ওয়াজেদ বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৫৫

৪৩৫ জমাঃ নাবের জোজসন িামাদ বময়া চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৬

৪৩৬ রখুনাথ বশকদার    ইন্দ্রবেত বশকদার পুরুবলয়া পাথরঘাটা ৪৬৫৭

৪৩৭ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন বমনা আজনায়ার উবিন বমনা চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৮

৪৩৮ মসয়দ োয়দার আলী মসয়দ ইমান আলী চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৯

৪৩৯ জমাঃ জমাশাজরি জশখ িাজয়নউবিন জশখ ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৬০

৪৪০ জমাঃ কবির উবকল এেোর উবিন উবকল ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৬১

৪৪১ জমাঃ আসাদুজ্জামান জশখ জমাকাজিি জশখ পারকরিা চরভাটপাড়া ৪৬৬২

৪৪২ বরনা জিগম আউয়াল জশখ শংকরপাশা চরভাটপাড়া ৪৬৬৩

৪৪৩ আজয়ন উবিন তাইজেল জশখ পারকরিা চরভাটপাড়া ৪৬৬৭

৪৪৪ আঃ মান্নান মরহুম েবলল জশখ পারকরিা চর ভাটপাড়া ৪৬৬৮

৪৪৫ তবিবুর রেমান আঃ রবশদ বশকদার চর ভাটপাড়া চরভাটপাড়া ৪৬৬৯

৪৪৬ এম এ োবলম খান মৃত জমাোেদ িিদার জোজসন খান দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪৭ সাজদক আলী সরদার মৃত রাজ্জাক সরদার দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭১

৪৪৮ মৃত ঈঙ্গুল জমাল্লা মৃত েনাি আলী জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৪৬৭২

৪৪৯ জমাঃ রত্তন আলী খান মবেদ খান দঃ ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৪

৪৫০ জসখ আব্দুল মান্নান জসখ জরাকন উবিন পাংখার চর তারাইল ৪৬৭৫

৪৫১ ভুলু জমাল্লা মৃত আবমন উবিন জমাল্লা তারাইল তারাইল ৪৬৭৬

৪৫২ িবশর উবিন মৃত জশখ আবির উবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৭

৪৫৩ বসরাজুল ইসলাম মৃত আজলম জমাল্লা দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৮

৪৫৪ আিাদ আলী সরদার মৃত মসয়দ আলী সরদার কলসী ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৯

৪৫৫ জমাঃ জমাসজলম জমাল্যা েীিন জমাল্যা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮১

৪৫৬ রাজ্জাক জমাল্যা আবমন উবিন জমাল্লযা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮২

৪৫৭ জমাঃ োরুন অর রশীদ জমাল্যা আজনায়ার উিীন জমাল্যা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৩

৪৫৮ মৃত আব্দুল োজসম খান মৃত অজেদ খান ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৪

৪৫৯ মৃত আবতয়ার রেমান শরীি মৃত সামছুল েক শরীি জিাট িবেরিাগ ধলগ্রাম ৪৬৮৫

৪৬০ জমাঃ িাোউবিন সরদার আঃ োই সরদার ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৬

৪৬১ আব্দুস সাত্তার খান মৃত গুনোজের খান দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৭

৪৬২ আবতয়ার রেমান জমাল্লা মৃত খাজলক জমাল্লা ধলগ্রাম ধলগ্রাম ৪৬৮৮

৪৬৩ নওজেশ আেজেদ মৃত িাজয়ক উবিন আেজমদ তারাইল ফুকরা ৪৬৮৯

৪৬৪ মৃত আকরাম জোজসন মৃত সাকু জমাল্লা বতলিড়া বতলিড়া ৪৬৯২

৪৬৫ মৃত আশুজতাষ টিকাদার মৃত বকরণ চন্দ্র টিকাদার ওড়াকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৩

৪৬৬ জমাঃ শেীদ তালুকদার আব্দুল মান্নান তালুকদার মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৪

৪৬৭ মৃত আঃ খাজলক জশখ মৃত িাজয়ন উবিন জশখ বতলিড়া বতলিড়া ৪৬৯৫

৪৬৮ জমাঃ বেন্নাত আলী জমাল্লা মৃত জিারিান জমাল্লা বতলিড়া বতলিড়া ৪৬৯৬

৪৬৯ জেমাজয়ত জোজসন োবমদ জমাল্যা আরকাবন্দ িড় িাবেরিাগ ৪৬৯৭

৪৭০ আঃ োবমদ জমাল্লা মৃত জমাঃ জেনার-উবিন জমাল্লা আরকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৮

৪৭১ এম এম নেরুল ইসলাম মৃত মুন্সী েহুরুল েক রােপাট রােপাট ৪৬৯৯

৪৭২ মৃত শবরফুল ইসলাম মৃত জমাঃ কাঞ্চু জমাল্লঅ িাবেরিাগ িাবেরিাগ ৪৭০০

৪৭৩ আব্দুর রেমান সরদার জগালাম িজরায়ার সরদার সুিগ্রাম সুিগ্রাম ৪৭০১

৪৭৪ েহুরুল েক জচৌধুরী রতন জচৌধুরী শুি গ্রাম শুি গ্রাম ৪৭০৩

৪৭৫ জমাঃ োবকর জোজসন মৃত োজসম জমাল্লা িড় িাবেরিাগ িড় িাবেরিাগ ৪৭০৪

৪৭৬ মৃত জমাঃ আবেে বসকদার মৃত এশারত বসকদার জততুবলয়া সুিাগ্রাম ৪৭০৬

৪৭৭ জমাঃ োন্নান বসকদার মৃত আঃ খাজলক বসকদার জততুবলয়া শুিা গ্রাম ৪৭০৮

৪৭৮ জমাোেদ জমাল্লা তািউল জমাল্লা বশল্টা রােপাট ৪৭০৯

৪৭৯ মসয়দ অবলউজ্জামান মৃত ওয়াজেদ আলী িড় িাবেরিাগ রােপাট ৪৭১০

৪৮০ অমল কুষ্ণ দত্ত মৃত অিয় কুমার দত্ত রাহুথড় োবতয়াড়া ৪৭১২

৪৮১ অমল কৃষ্ণ িাগচী মৃত কাবমনী কুমার িাগচী পুইশুর োবতয়ারা ৪৭১৩

৪৮২ িাদশা বময়া মৃত জমাঃ লাল বময়া সাধুোটি ধলগ্রাম ৪৭১৪

৪৮৩ জ াজগশ চন্দ্র সরদার মৃত মজনাের সরকার ঘৃতকাবন্দ রামবদয়া ৪৭১৫

৪৮৪ দুলাল বিশ্বাস মনমথ বিশ্বাস ঘৃতকাবন্দ রামবদয়া ৪৭১৬

৪৮৫ আব্দুল মান্নান খাঁ মৃত িাকাজিস খাঁ রামবদয়া জিথুড়ী ৪৭১৭

৪৮৬ বসরাজুল েক কােী আব্দুল োবকম কােী সাধুোটি ধলগ্রাম ৪৭১৮

৪৮৭ মৃনাল কাবি মমত্র নজরশ চন্দ্র মমত্র ধীরাইল রামবদয়া ৪৭১৯

৪৮৮ এম এ কাইউম িব্দু জমাল্যা রামবদয়া রামবদয়া ৪৭২০

৪৮৯ আসাদুজ্জামান গােী আজয়ন উিীন গােী রামবদয়া রামবদয়া ৪৭২১

৪৯০ জমাল্যা আবলউজ্জামান পান্নু এনাজয়ত জোজসন সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২২

৪৯১ খবির উবিন বসকদার আজনায়ার উবিন বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৩

৪৯২ অমল কৃষ্ণ রায় বিেয় কৃষ্ণ রায় জোতজঘানাপাড়া  দুপুর ৪৭২৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৯৩ বনরবিন্দু বিশ্বাস মৃত বনজরাধ বিোরী বিশ্বাস জদিাশুর জঘানাপাড়া ৪৭২৫

৪৯৪ জমাঃ মান্নান বসকদার মুিাে বসকদার োবতয়াড়া পুইশুর ৪৭২৬

৪৯৫ জমাঃ জমাোফ্িার জোজসন খাজলক বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৭

৪৯৬ জমাঃ ইনামুল েক মৃত কালাই বসকদার সীতারামপুর পুইশুর ৪৭২৮

৪৯৭ শ্রপবত রেন ঠাকুর িঙ্কবিোরী ঠাকুর সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৯

৪৯৮ আঃ শুকুর বময়া মৃত জরাকন উবিন বসকদার পুইশুর সীতারামপুর ৪৭৩০

৪৯৯ বিবিকুর রেমান বসকদার নুর উবিন বসকদার োবতয়াড়া পুইশুর ৪৭৩১

৫০০ মসয়দ আলী বশকদার িজয়দ আলী বশকদার জোতজঘানাপাড়া জদিাসুর ৪৭৩২

৫০১ আব্দুর মান্নান বিশ্বাস আব্দুর মবেদ বিশ্বাস িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৪

৫০২ চান বময়া বিশ্বাস আবুল বিশ্বাস িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৫

৫০৩ মবনরুজ্জামান জমাল্লা (মন্টু) মৃত জরাকন উবিন জমাল্লা িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৬

৫০৪ ইকরাম আলী জমাল্যা লালু জমাল্যা বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৩৭

৫০৫ কােী মাোবুবুর রেমান কােী োসমত আলী িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৮

৫০৬ শবেদুল ইসলাম মৃত জরাকন উবিন জমাল্লা িলসী বনোমকান্দী ৪৭৩৯

৫০৭ জমাঃ শওকত জমাল্লা মৃত আবমন উবিন জমাল্লা িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪০

৫০৮ বনজরাধ মজুমদার মৃত নবলনী মজুমদার বনবিিপুর বনোমকাবন্দ ৪৭৪১

৫০৯ জমাঃ োজশম আলী খান জমাঃ িেলুর রেমান খান িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪২

৫১০ িজলমান কাবে িাবরক কাবে িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪৩

৫১১ জমাঃ বমোনুর রেমান জমাোোর জমাল্লা বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৪৪

৫১২ এস জক জরোউল েক মৃত আব্দুর রবশদ জশখ বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৪৫

৫১৩ রমোন বিশ্বাস োবলমা বিশ্বাস িলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪৬

৫১৪ এস এম লাইক-উে-োমান জমাঃ জমাসজলম সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৯৭৪

৫১৫ এস এম ইমদাদুল েক লাল বময়া শরীি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৯৭৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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