
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ কুবমল্লা সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ ফেলুর রহমান সরকার মৃত আঃ সামাদ সরকার োমতলা ৪

২ নুরুল ইসলাম মৃত আঃ েব্বার সসয়দপুর ১৮

৩

সামছুল হক জমাঃ দুলা বময়া জফনুয়া

কুবমল্লা কযান্ট সাি জপাস্ট 

অবফস-3501 ২২

৪ আবুল কাজেম মৃত জমাঃ হাসমত আলী রত্নিতী িানাশুয়া িাোর ২৬

৫

জমাঃ মবহউদ্দীন হায়দার আলী

রত্নিতী পূি ব পাড়া, ডাকঘর- 

িানাসুয়া িানাশুয়া িাোর ২৭

৬ জমাঃ জসালায়মান মৃত জসকান্দার আলী বেমড়া কুবমল্লা-৩৫০০ ২৮

৭ জমাঃ আিদুল হাবকম আিদুর রহমান িানাশুয়া িানাশুয়া িাোর ২৯

৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম মনসুর আলী বেমপুর বেমপুর ৩১

৯ মৃত আনু বময়া মৃত জের আলী নসরাইল ৩৫

১০ জমাখজলছুর রহমান মৃত িেরত আলী লামপুর ৫১

১১ োহ আলম ভূইয়া মৃত সরাফত আলী চাঁনপুর ৫৫

১২ বনম বল পাল রেনী কান্ত পাল জতবলজকানা কুবমল্লা-৩৫০০ ৬১

১৩

অধ্যক্ষ আঃ রউফ মৃত এয়াকুি আলী

৪১/৩৮ হােী বিবডং, 

চকিাোর কুবমল্লা ৬৪

১৪ জমাতাজহর জহাজসন িাবুল আহম্মদ আলী কালীয়াজুরী কুবমল্লা ৬৫

১৫ বেল্লুর রহমান মৃত সসয়দ আহাজম্মদ োহসুো মসবেদ জরাড ৬৯

১৬

আবু তাজলি মৃত আিদুল ওহাি জহাবডং নং 347, শুভপুর কুবমল্লা ৭৫

১৭ নেরুল ইসলাম জচৌধুরী মৃত এবতম আলী জচৌধুরী মজনাহরপুর কুবমল্লা ৭৬

১৮ োলাল উবদ্দন হােী আিদুল খাজলক নূরপুর দ:পাড়া কুবমল্লা-3500 ৭৭

১৯ সজন্তাষ চন্দ্র জলাধ মৃত জদজিন্দ্র চন্দ্র জলাধ পুরাতন জচৌধুরীপাড়া ৮০

২০ অজোক দাস গুপ্ত মৃত সেজলন্দ্র দাস গুপ্ত কাবন্দর পাড় ৮১

২১

জমাঃ ওয়ালী জহাজসন আলী জহাজসন

মাষ্টারিাড়ী, লাকসাম জরাড, 

কুবমল্লা কুবমল্লা ৮২

২২ আনছার আহাম্মদ মৃত হােী তারু বময়া জমাগলটুবল কুবমল্লা ৮৩

২৩ মৃত হােী আব্দুল িাজতন খন্দকার আব্দুল গবন খন্দকার িড় ঘাগটিয়া ৮৪

২৪ মৃত জমাঃ মবহউবদ্দন মৃ ছাবদর উবদ্দন দবড়চর ৮৫

২৫ মৃত শ্রী সুবনল চন্দ্র সাহা মৃত শ্রীযুক্ত িনবিহারী সাহা িাগমারা ৮৬

২৬ মৃত জমাঃ সামছুল হক মৃত আবুল কাজসম আলী নালাদাবক্ষন ৮৭

২৭ আব্দুর রহমান মৃত আক্রম আলী মজনাহর পুর ৮৯

২৮ আব্দুল আউয়াল জমাঃ আফাে উবদন ঝগড়ার চর ৯০

২৯ হারুনুর রবেদ মৃত রহোদ আলী ভাটপাড়া ১০৩

৩০ মৃত আিদুর রহমান মৃত মালন জিপারী নুরপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ১০৪

৩১ মাবনক চন্দ্র দাস মৃত সুজরে চন্দ্র দাস রাণীর িাোর কুবমল্লা-৩৫০০ ১০৮

৩২ হারুনুর রবেদ মৃত আরজু বময়া জছাটরা ১০৯

৩৩ আিদুল মাজলক মৃত আতাইল্লা ভল্লিপুর ১১২

৩৪ বসরাজুল ইসলাম মৃত নবের আহাম্মদ িল্লাভপুর ১১৪

৩৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আপতর আলী উবেরপুর কালীরহাট ১১৫

৩৬ জমাঃ আিদুর রহমান মৃত মুন্সী আিদুল হাবমদ ধনুয়া জখালা ১১৮

৩৭ জমাঃ ফারুক জহাজসন এম, এ, জহাজসন োসনগাছা কুবমল্লা-৩৫০০ ১২৪

৩৮ জমাসজলম বময় মৃ আলী জহাজসন োসনগাছা ১২৫

৩৯ বসবদ্দকুর রহমান মৃত আিদুল মবেদ বনবিন্তপুর ১২৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪০ আিদুর মান্নান মৃত বমন্নত আলী িড়দদল রাজেন্দ্রপুর ১২৭

৪১ আিদুল িারী মৃত আিদুর মবেদ আজলখারচর ১৩১

৪২ জকরামত আলী(কালু) মৃত জতারি আলী আমতলী ১৩২

৪৩ আিদুল মবতন মৃত ওসমান কৃঞ্চপুর ১৩৩

৪৪ বসবদ্দক বময়া মৃত আলাউবদ্দন সদ বার আজলখার চর ১৩৫

৪৫ আনু বময়া মৃত জগালাম জহাজসন িানাশুয়া িানাশুয়া িাোর ১৩৮

৪৬ সামছু বময়া মৃত ছন্দু বময়া োসনগাছা কুবমল্লা-3500 ১৩৯

৪৭ জমাঃ নূজর আলম ভূইয়া জমা: সুরুে ভূইয়া চম্পক নগর হাবলমা নগর ১৪২

৪৮ আিদুল মবতন ভূইয়া মুত সদর আলী ভূইয়া বিঞ্চপুর ১৪৬

৪৯ নুরুল ইসলাম মৃত হােী আঃ গফুর বেমপুর বেমপুর ১৫০

৫০ জমাঃ মবেবুর রহমান সরকার ফেলুর রহমান সরকার রত্নিতী িানাশুয়া িাোর ১৫১

৫১ মৃত আঃ কাজদর বেলানী মৃত সাঈদুর রহমান রত্নািতী বেমপুর ১৫৪

৫২ জতাফাজ্জল জহাজসন মৃত আিদুল আবেে ভূিনঘড় ভুিনঘড় ১৫৫

৫৩ রবফকুল ইসলাম মৃত আলী আহাম্মদ িজলশ্বর ১৫৬

৫৪ সাজহদ মাহবুি সসয়দ আহজমদ উত্তর রসুলপুর সদর রসুলপুর ১৫৭

৫৫ জমাঃ আব্দুস সামাদ আঃ হক বেমড়া বেমড়া ১৫৮

৫৬ আিদুল মান্নান সরকার আিদুর রেীদ সরকার আমড়াতলী িামইল ১৫৯

৫৭ আিদুল িারী মৃত আিদুর রহমান রামপুর বেমড়া ১৬২

৫৮ সতয়ি আলী মৃত ফের আলী রত্নািতী িানাশুয়া িাোর ১৬৩

৫৯ মৃত ফেলুল হক মৃত জকারিান আলী রত্নিতী িানাশুয়া িাোর ১৬৪

৬০ জমাহাম্মদ আিদুছ জছািহান জমাঃ আিদুল হাবমদ রসুলপুর সদর রসুলপুর ১৬৫

৬১

জমাঃ সবফকুল ইসলাম মৃত জমাঃ আমীর জহাজসন

িাসা/জহাবডং: শ্রীপুর, 

পাঁচথুবি, ডাকঘর:কুবমল্লা-

3500, কুবমল্লা আদে ব 

সদর, কুবমল্লা কুবমল্লা-3500 ১৭০

৬২ আিদুর রহমান মৃত চাঁন বমযঅ িামইল(চকিাোর) ১৭২

৬৩ কামাল উদ্দীন মজুমদার মৃত আলী আহাম্মদ মজুমদার েবরফপুর ১৭৪

৬৪ সুজরে চন্দ্র দাস মৃত রামচন্দ্র দাস পাঁেথুিী ১৭৭

৬৫ আিদুল লবতফ খন্দকার আিদুল েব্বার খন্দকার রােমঙ্গলপুর বিবির িাোর ১৮১

৬৬ সবহদুল হক জসবলম মৃত আৎ িারী মাস্টার হবরপুর ১৮৪

৬৭ আলী আশ্রাফ মৃত জমাক্তার জহাাজসন সততয়ারা ১৮৯

৬৮ জমাহন বময়া মৃত ছবমর উবদ্দন কজনেতলা ২০০

৬৯ খন্দকার আবু তাজহর মৃত ছবমর উবদ্দন জনউরা ২১৮

৭০ আরোদ আলী মৃত আকমত আলী জহাজসনপুর ২২৫

৭১ আিদুল জছািান মৃত লাল বময়া ছন গাঁও ২৪০

৭২

মীর আবু িকর েীিবল মীর মুইজ্জুল কুতুি

জদিছায়া, মবদনা মসবেদ 

জরাড, ঠাকুরপাড়া কুবমল্লা ২৫৬

৭৩ জমাঃ ইউনুছ বময়া জমাঃ আম্বর আলী যেপুর বেমপুর ২৫৭

৭৪ মৃত আলী মনছুর মৃত কবলম উবদ্দন রাজেন্দ্রপুর রাজেন্দ্রপুর ২৫৮

৭৫ আবুল জহাজসন মৃত আক্তারুজ্জামান বনে িানাশুয়া িানাশুয়া িাোর ২৫৯

৭৬ হাসনাত আিদুল হাই বমঃ রবফক আহজমদ িােগড্ডা চাপাপুর ২৬২

৭৭ জমাঃ সবফকুল ইসরাম মৃত আছমত আলী জমৌলভীনগর বেমড়া ২৬৪

৭৮ জমাঃ আিদুল মাজলক জমাঃ লাল বময়া জমৌলভীনগর বেমড়া ২৭০

৭৯ জমাঃ হাবিবুর রহমান জচৌধুরী ছজমদ আলী জচৌঃ জগাপালিাড়ী োহপুর ২৭৪

৮০ রুহুল আবমন মজুমদার আেকর আলী মজুমদার রায়জচৌ কাবলরহাট ২৭৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৮১ নূরুল ইসলাম জগালাম জহাজসন কাটাবিল কুবমল্লা ২৭৭

৮২ আিদুল কাজদর মৃত আলতাি আলী সাজহিনগর কুবমল্লা কযান্টনম্যান্ট ২৭৯

৮৩ েয়জদি িম বন অিনী কুমার িম বন মজনাহরপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ২৮১

৮৪

জমাঃ জমাহন িাদো বময়া

হাউবেং এজস্টট, 3নং 

জসকোন কুবমল্লা ২৮২

৮৫ আঃ মাজলক মৃত আঃ মবেদ মজুমদার দবক্ষণ রামপুর জচৌয়ারা ২৮৬

৮৬ আলী আশ্রাফ মৃত আলী আহাম্মদ ছনগাও ধনুয়াখলা েরৎ নগর ২৯১

৮৭ নুরুল হক মৃত মহব্বাত আলী ভল্লিপুর কাবলর িাোর ২৯৩

৮৮ জমাঃ আিদুল মাজলক জমাঃ আবল আজ্জম অবলপুর কুবমল্লা কযান্ট-3501 ২৯৬

৮৯ জমাঃ মমতাে উদ্দীন আব্দুল হাবমদ দীঘলগাঁও কালীরহাট ২৯৭

৯০ মৃত আলী আজ্জম (কালু) মৃত োফর আলী বিষ্ণপুর কুবমল্লা-3500 ২৯৮

৯১ জমাঃ আিদুর রবহম জমাঃ ইবিছ বমঞা ধনুয়াইে কালীরহাট ২৯৯

৯২ আঃ মান্নান মৃত আঃ আবেে আনন্দপুর কাবলর িাোর ৩০০

৯৩ সুরুে বময়া মৃত িাদো বময়া গুনানন্দী রাজেন্দ্রপুর ৩০৪

৯৪ রুস্তম আলী মৃত ফেলুল কবরম গুনানন্দী দূগ বাপুর ৩০৬

৯৫ জকরামত আলী মৃত আঃ গবণ আজলখারচর দূগ বপুর ৩০৭

৯৬ জমাঃ জমাতাজলি মৃত ঈমান আলী গুনানন্দী দূগ বাপুর ৩০৮

৯৭ মৃত ইয়াবু মৃত আইউবুর রহমান আজলখারচর দূগ বাপুর ৩১০

৯৮ জুলহাস বময়া আজিদ আলী কৃঞ্চপুর দূগ বাপুর ৩১৫

৯৯ আবুল খাজয়র মতুবে আলী মাষ্টার গুনানবন্দ রাজেন্দ্রপুর ৩১৬

১০০ নূরুল ইসলাম কানু বময়া আড়াইওরা দূগ বাপুর ৩১৮

১০১ জমাঃ আবু তাজহর হােী জমাঃ আমীর উবদ্দন সাজহিনগর কুবমল্লা-৩৫০০ ৩২০

১০২ এ, এম, জমাতাহার জহাজসন ভূইয়া জমাঃ আব্দুল েব্বার ভুইয়া রাজেন্দ্রপুর রাজেন্দ্রপুর ৩২২

১০৩ কােী োহাংগীর মৃত কােী আঃ মবতন চম্পকনগর দূগ বাপুর ৩২৪

১০৪

মৃত মকবুল জহাজসন জচৌধুরী মৃত হাবিবুর রহমান জচৌধুরী জদৌলতপুর

হাবলমা নগর সাি জপাষ্ট-

3502 ৩৩০

১০৫ জমাঃ োহ আলম মৃত আবুল কাজেম বসকদার রাজেন্দ্রপুর রাজেন্দ্রপুর ৩৩১

১০৬ েবহদ উল্লাহ সছয়দ আলী জছাট আলমপুর হাবলমানগর ৩৩৪

১০৭ আঃ কাজদর মৃত েয়নাল আিদীন রাজেন্দ্রপুর রাজেন্দ্রপুর ৩৩৫

১০৮ আজনায়ার জহাজসন মুবেবুর হক রাজেন্দ্রপুর দূগ বাপুর ৩৩৬

১০৯ মৃত এসকান্দার আলী ভুইয়া মৃত ওসমান আলী ভুইয়া রাজেন্দুপুর দূগ বাপুর ৩৩৯

১১০ জমাঃ হাছন আলী মনহর আলী িানাসুয়া, িড় আটরা িানাশুয়া িাোর ৩৪২

১১১ আিদুস সালাম মৃত তাজুল ইসলমা বেমড়া বেমড়া ৩৪৩

১১২ আজলক জহাজসন মৃত কাল বময়া িানাসুয়া আমড়াতলী ৩৪৪

১১৩ েবহরুল ইসলাম মৃত োহাদাত আলী দুবতয়ািবদঘীরপাড় আমড়াতলী ৩৪৭

১১৪ েবফকুর রহমান মৃত জতাতা বময়া রসুলপুর আমড়াতলী ৩৫২

১১৫ এম,এ হাবলম জমাঃ আঃ েব্বার বেমড়া বেমড়া ৩৫৪

১১৬ আিদুল ওহাি আব্বাছ আলী রসুলপুর কুবমল্লা ৩৫৫

১১৭ নেরুল ইসলমা মৃত কালা বময়া রসুলপুর আমড়াতলী ৩৫৯

১১৮ মৃত সুরুে বময়া মৃত আবেম উবদ্দন রত্নািতী আমড়াতলী ৩৬১

১১৯ জমাঃ মবনরুজ্জামান ফখরুজ্জাম বেমড়া বেমড়া ৩৬২

১২০ জমাঃ আবুল িাসার জসানা বময়া আমড়াতলী োজহ মবদনা মািাসা ৩৬৩

১২১ জমাঃ বগয়াস উবদ্দন আবিদ আলী আমড়াতলী কুবমল্লা-৩৫০০ ৩৬৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১২২

এ, জক, এম ইউনুছ ইবিবনয়ার হােী জসানা বময়া

িাসা/জহাবডং:১৪৮৪, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-০৩, ডাকঘর:কুবমল্লা-

3500, কুবমল্লা আদে ব 

সদর, কুবমল্লা বসটি 

কজপ বাজরেন, কুবমল্লা কুবমল্লা-3500 ৩৬৫

১২৩ সবফকুল ইসলাম কনু বময়া রামপুর বেমড়া ৩৬৬

১২৪ আমোদ জহাজসন রমোন আলী োমিাড়ী ইলােপুর ৩৬৭

১২৫ এ জক এম ইউছুপ মৃত আলী বময়া রত্নিতী িানাশুয়া িাোর ৩৬৮

১২৬ জমাহাম্মদ আইয়ুি আলী আপ্তর আলী ইলােপুর ইলােপুর ৩৬৯

১২৭ জমাঃ ছানাউল হক োজিদ আলী উত্তর কৃষ্ণপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ৩৭০

১২৮ মৃত আঃ রাজ্জাক মৃত ইয়াকুি আলী োমিাবড় আমড়াতলী ৩৭১

১২৯ আিদুর রবেদ গবন মাস্টার রত্নিতী িানাশুয়া িাোর ৩৭২

১৩০ কােী হাবরছ মৃত মবফে উবদ্দন িসন্তপুর পাঁচথুিী ৩৭৮

১৩১ নূর জমাহাম্মদ নাবেম উবদ্দন িসন্তপুর িামইল ৩৮৩

১৩২ জমাহাম্মদ আলী মুকসুদ আলী চাঁন্দপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ৩৮৪

১৩৩ কােী মমতাে উবদ্দন মৃত মবফে উবদ্দন িসন্তপুর িামইল ৩৮৫

১৩৪ জমাঃ আবু তাজহর জমাঃ আিদুল িাড়ী দবক্ষন রাবচয়া িামইল ৩৮৭

১৩৫ জমাঃ বনোম উবদ্দন জমাঃ হাবকম আলী োহপুর োহপুর দরগাহ েরীফ ৩৮৮

১৩৬ আলগীর জহাজসন হােী আলী আহজম্মদ জগালািাড়ী োহপুর দরিার েরীফ ৩৮৯

১৩৭ জমাঃ আলী হায়দার খাঁন িাদো বময়া িাড়াইপুর োহপুর দরগাহ েরীফ ৩৯২

১৩৮ কােী জমাঃ েয়নুল আজিদীন কােী ওয়াজেদ আলী চান্দপুর দ:পাড়া কুবমল্লা-3500 ৩৯৩

১৩৯ আঃ োব্বার মৃত আফসার উবদ্দন িারপাড়া চাপাপুর ৩৯৫

১৪০ আঃ মান্নান মৃত আছাদ আলী িারপাড়া েগন্নাথপুর ৩৯৬

১৪১ মবনরুল ইসলাম মৃত হবি বময়া ভুইয়া মনাগ্রাম েগন্নাথপুর ৩৯৯

১৪২ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত মালু বময়া কটক িাোর বিবির িাোর ৪০৬

১৪৩ আব্দুস সাত্তার মৃত আঃ হাবকম রামধনপুর গবলয়ারা ৪২২

১৪৪ নুরুল ইসলাম ওয়াজের আলী জদিীপুর গবলয়ারা ৪২৭

১৪৫ হুমায়ুন কবির মৃত জতাফাজ্জল আলী বখলপাড়া গবলয়ারা ৪২৮

১৪৬ কালা বময়া মৃত আলী আহাম্মদ কজনেতলা গবলয়ারা ৪২৯

১৪৭ আিদুর জছািান মৃত আঃ আবেে েয়পুর গবলয়ারা ৪৩১

১৪৮ আিদুল রাজ্জাক মৃত চান্দু বময়া সূয বনগর গবলয়ারা ৪৩৫

১৪৯ আঃ মবমন মৃত আঃ গফুর দবক্ষণ রসুরপুর জচৌয়ারী ৪৩৭

১৫০ হুমায়ুন কবির মৃত ইছমাইল সদ বার মস্তাপুর জচৌয়ারী ৪৪৬

১৫১ মৃত আঃ রহমান খন্দকার মৃত জসকান্দর আলী জনউড়া জচৌয়ারী ৪৪৮

১৫২ কানু বময়া জচৌধুরী মৃত মনু বময়া জচৌধুরী উত্তর িাগমারা বিেয়পুর ৪৪৯

১৫৩ মৃত ফেলুল রহমান মৃত কােী োকাবরয়া োংগালীয়া বিেয়পুর ৪৫৮

১৫৪ আঃ মবতন জুলবফকার সাওড়াতলী বিেয়পুর ৪৬২

১৫৫ মৃত হাবমদুল ইসলাম আঃ ওহাি খান রামপুর বিেয়পুর ৪৬৩

১৫৬ ফজয়ে উল্লাহ মৃত নাবের আহাজে মধ যম আশ্রাফপুর বিেয়পুর ৪৬৪

১৫৭ রবফকুর রহমান মৃত আলা উবদ্দন জভন্ডার সদয়ারা বিেয়পুর ৪৬৫

১৫৮ সবফকুার রহমান মৃত হােী আলাউবদ্দন সদয়ারা বিেয়পুর ৪৬৬

১৫৯ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত আিদুস সাত্তার চাবঙ্গনী বিেয়পুর ৪৬৭

১৬০ বসবদ্দকুর রহমান মৃত সামছু বময়া উত্তর রামপুর বিেয়পুর ৪৭০

১৬১ বসবদ্দকুর রহমান মৃত িাদো বময়া বেিপুর িারপাড়া ৪৭৯

১৬২ আইয়ুবুর রহমান মৃত তবমে উবদ্দন পবিম িটগ্রাম জড়াড়কানন ৪৮৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৬৩ ইউনুস বময়া মৃত আমীর আলী জহাজসন পুর জোড়কানন ৪৯৪

১৬৪ মৃত নুর বময়া মৃত জসানা বময়া মথুরাপুর জোড়কানন ৪৯৭

১৬৫

মৃত সসয়দ আহাম্মদ িাজকর মৃত সসয়দ আশ্রাফ আহাম্মদ

218/296, অিকাে, 

ঝাউতলা কুবমল্লা ৪৯৮

১৬৬ আঃ মবতন মৃত সছয়দ আলী গােীপুর জোড়কানন ৫০৮

১৬৭ জমের কামরুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম িাবগচাগাঁও জপৌরসভা ৫১১

১৬৮ আবেজুর রহমান হুমায়ন আিদুল হাবলম কাবন্দরপাড় জপৌরসভা ৫১২

১৬৯ বছবদ্দকুর রহমান আলী নওয়াে কাপ্তানিাোর কুবমল্লা-৩৫০০ ৫১৩

১৭০ জমাঃ আঃ ওহাি মৃত বছবদ্দকুর রহমান সংরাইে জপৌরসভা ৫১৪

১৭১ মৃত আছমত আলী মৃত এয়াকুি আলী উত্তর চথ বা জপৌরসভা ৫১৫

১৭২ বিেয় চক্রিতী মজহন্দ্র চক্রিতী চকিাোর ফাবড় জরাড কুবমল্লা-৩৫০০ ৫১৬

১৭৩ এনামুল হক মৃত সামছুল হক জমাগলটুবল জপৌরসভা ৫১৭

১৭৪ জমাোরফ জহাজসন মৃত মুবন্স আঃ গবণ চানপুর কুবমল্লা ৫১৮

১৭৫ েবহরুল ইসলাম অবহদুর ইসলাম দবক্ষণ চথ বা কুবমল্লা-৩৫০০ ৫১৯

১৭৬ এ জক এম োফর উল্লাহ জচৌঃ মৃত আঃ গবণ ঠাকুরপাড়া কুবমল্লা ৫২৩

১৭৭ মৃত আলী নুর মৃত রওেন জমাগলটুলী জপৌরসভা ৫২৪

১৭৮ নৃজপন্দ্র কুমার চক্রিতী সীতানাথ চক্রিতী মজনাহরপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ৫২৫

১৭৯ মৃত জমাঃ জহাজসন মৃত জমাঃ ইব্রাবহম ভাটপাড়া কুবমল্লা-৩৫০০ ৫২৬

১৮০ মৃত জোহর আলী মৃত জমাহর আলী ভাটপাড়া জপৌরসভা ৫২৭

১৮১ জমাঃ তাজুল ইসলাম জমাঃ জখারজেদ আহাম্মদ ধম বসাগর পাড় কুবমল্লা-৩৫০০ ৫২৮

১৮২ জমাঃ েয়নাল আিদীন জচৌধুরী েবহরুল ইসলাম ২য় মুরাদপুর কুবমল্লা-3500 ৫২৯

১৮৩ মৃত আবু আক্তার মৃত মবফে উবদ্দন বথরা পুকুরপাড় কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৩৬

১৮৪ জমাঃ মবফজুল ইসলাম জমাঃ এয়াকুি আলী উত্তর চথ বা কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৩৮

১৮৫

মৃত জমাঃ োহোনান মৃত ধনু বময়া

জহাবডং নং 138, নুরপুর, 

দবক্ষণপাড়া কুবমল্লা ৫৪২

১৮৬ জমাঃ আিদুস্ সালাম আিদুল আবেে কাবলয়াজুরী কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৪৫

১৮৭ জেখ েবফকুর রহমান মৃত আিদু বময়া ৭৩/৬১ ফারুকী হাউে,গাংচর জপৌরসভা ৫৪৭

১৮৮

মবফে উবদ্দন আহমদ আিদুল গবন ২য় মুরাদপুর রাস্তা:999 কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৬০

১৮৯ এ,জক,এম, আবেজুল িাসার জসবলম আলহাে জমাঃ আলী বময়া সদ বার ভাটপাড়া কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৬২

১৯০ বনরিন েীল জরাবহনী েীল কালীয়াজুবর কুবমল্লা-3500 ৫৬৪

১৯১ মৃত জতৌবহদুজ্জামান বসকদার মৃত বসরাজুল হক জছাটরা জপৌরসভা ৫৬৮

১৯২ আঃ মবতন মৃত চান্দ বময়া মুজন্সফ জকায়াটার জপৌরসভা ৫৭০

১৯৩ এ, টি, এম, েবহরুল হক জমাঃ হাবফে উবদ্দন 24, 2য় মুরাদপুর কুবমল্লা ৫৭১

১৯৪ মৃত জদজলায়ার জহাজসন মৃত ফারুক আহাম্মদ উবের বদঘীরপাড় জপৌরসভা ৫৭২

১৯৫ মবনরুল আবমন োহ োহান মৃত সবফউল আবমন দাজরাগািাবড় জপৌরসভা ৫৭৩

১৯৬ মন্টু দাস মৃত হজরন্দ্র দাস রানীর িাোর কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৭৪

১৯৭ সুজিদার আবুল কাজেম কারী সমীর উবদ্দন বিষ্ণপুর জমৌলভীপাড়া কুবমল্লা ৫৭৫

১৯৮ বেিলী জনামানী মতৃ সুলতানুর রহমান পুরাতন জচৌধুরীপাড়া কুবমল্লা ৫৭৬

১৯৯ েংকর জসন গুপ্ত মৃত হবনন্দ্র জসন গুপ্ত মজনাহরপুর কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৭৭

২০০ মৃত সসয়দ আবু ফেল মৃত সসয়দ আবুল িবের কাবন্দরপাড় জপৌরসভা ৫৭৮

২০১ মাসুদুর রহমান মৃত হাবিবুর রহমান কাটাবিল জপৌরসভা ৫৭৯

২০২ খবললুর রহমান ফবরদ মৃত মােহারুল ইসলাম জমাগলটুবল জপৌরসভা ৫৮০

২০৩ নেরুল ইসলাম মৃত আবলম উবদ্দন পাথুবরয়াপাড়া কুবমল্লা ৫৮১

২০৪ জগালাম জমাস্তফা মৃত আঃ মবতন মুজন্সফ িাবড় জপৌরসভা ৫৮২

২০৫

জমাঃ োফর আহামদ অবল আহামদ 134/নতুন, 2য় মুরাদপুর কুবমল্লা ৫৮৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

২০৬

বেজতন্দ্র চন্দ্র পাল জদজিন্দ্র চন্দ্র পাল ঝাউতলা, জহাবডং-948 কুবমল্লা-3500 ৫৮৪

২০৭ মুবেবুর রহমান মৃত আঃ েবলল 498,রােগি কুবমল্লা ৫৮৫

২০৮ সবফকুল ইসলাম মৃত আবমর উবদ্দন িাবগচাগাঁও কুবমল্লা ৫৮৬

২০৯ আিদুস সালাম মৃত চাঁন বময়া জছাটরা মধ্যপাড়া কুবমল্লা ৫৮৭

২১০ এরোদ উল্লাহ ভুইয়া মৃত আমোদ আলী ভুইয়া দবক্ষণ চথ বা কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৮৮

২১১

জমাঃ দবললুর রহমান জমাঃ লুৎফুর রহমান ৬৫৬/৭২৭তালপুকুর পাড় কুবমল্লা ৫৮৯

২১২ মৃত হাবফে উবদ্দন মৃত চাঁন বময়া ভাটপাড়া কুবমল্লা-৩৫০০ ৫৯০

২১৩

সাধন চন্দ্র জদি মৃত অমৃত জদি

সারদা পাজলর মাঠ, 

ঠাকুরপাড়া। কুবমল্লা-3500 ৫৯১

২১৪ বকরণময় দত্ত সুধীর চন্দ্র দত্ত মজনাহরপুর কুবমল্লা ৫৯২

২১৫ যতন চন্দ্র রায় হজরন্দ্র চন্দ্র রায় পুরাতন জচৌধুরী পাড়া কুবমল্লা-3500 ৫৯৩

২১৬

েরীফ জহাজসন ভুইয়া আলী আহাম্মদ ভুইয়া

২৪৯/২১৩(ক), মবদনা 

মসবেদ জরাড, উত্তর 

ঠাকুরপাড়া, কুবমল্লা কুবমল্লা ৫৯৯

২১৭ মৃত নওয়াজেে উবদ্দন আঃ রবহম কাপবড়য়া পবি জপৌরসভা ৬০১

২১৮ নােমুল হক জচৌধুরী মৃত জনায়াি হায়দার জচৌধুরী জনায়াগ্রাম গবলয়ারা ৬০৩

২১৯ জমাঃ কবির আহম্মদ িেলুর রহমান আমড়াতলী োজহ মবদনা মািাসা ৬০৪

২২০ জমাঃ মুোফ্ফর আহাম্মদ আিদুল মান্নান হাউবেং এজস্টট জসকেন কুবমল্লা-৩৫০০ ২৪২৬

২২১

সজন্তাষ রিন জভৌবমক যাবমনী কুমার জভৌবমক

২নং কাবন্দরপাড়, মবদনা 

মসবেদ জরাড, ঠাকুরপাড়া কুবমল্লা ৩৯০৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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