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১ রুস্তম আলী িজে আলী হাপাবনয়া নারায়নহাট ১৮৩

২ মৃত নবিদুর রহমান মৃত জনায়া বময়া নানুপুর নানুপুর ১২০৫

৩ মবহউবিন খান (সুবনল চনদ্র দাশ) নি মুসবলম - সুয়াবিল বিদুুরহাট ১৩২৭

৪ আলী আকির বসয়দ আহাম্মদ বচকন ছড়া বচকন ছড়া ২০৩২

৫ জখারজশদ আহমদ আলী আবেম বচকন ছড়া বচকন ছড়া ২০৩৩

৬ মৃত ধন বময়া আব্দুল আবেে িাগান িাোর ফটিকছবড় ২০৩৫

৭ মৃত আয়াত আলী ছাজয়দ আল িাগান িাোর ফটিকছবড় ২০৩৮

৮ জমাঃ আবু হাবনফ কবফল উবিন ফটিকছবড় ফটিকছবড় ২০৪৫

৯ নবেউর রহমান আফতর আলী বচকন ছড়া বচকন ছড়া ২০৪৬

১০ জমাঃ আঃ মবতন আম্বর আলী মবতন নগর বচকনছড়া ২০৪৭

১১ কােী আব্দুল খাজলক কােী জরাশন আলী ঐ ঐ ২০৪৮

১২ মৃত িশু বময়া (কালা বময়া) চাঁন বময়া ঐ ঐ ২০৪৯

১৩ িেলুল রহমান জসকাের আলী বচকন ছড়া বচকন ছড়া ২০৫০

১৪ েন কাবি পাল হীজরদন্দ্র কুমার পাল ঐ ঐ ২০৫২

১৫ আব্দুস জছািহান আব্দুল েব্বার ঐ ঐ ২০৫৩

১৬ আলী আকির আব্দুল মবেদ ঐ ঐ ২০৫৪

১৭ সামশুল আলম েব্বার আলী ঐ ঐ ২০৫৬

১৮ নুরুল হক আফাে উিীন ঐ ঐ ২০৬৬

১৯ জমাঃ মবফজুর রহমান জরহান উবিন পূি ব জসানাই জহয়াজকা ২০৬৭

২০ আহমদ ছাপা িাচা বময়া দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৭১

২১ আবুল কাজশম কায়রুজ্জামান দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৭৮

২২ অবহদুর রহমান জমাঃ ইব্রাবহম বময়া দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৭৯

২৩ আবুল জহাজসন আব্দুল েব্বার দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৮০

২৪ এজকএম ছাজলহ শরীয়ত উল্লাহ দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৮১

২৫ আব্দুল শুক্কুর হােী আব্দুল আবেে দাঁতমারা ফটিকছবড় ২০৮৩

২৬ কামাল আহামদ নরুজ্জামান নারায়ন হাট ফটিকছবড় ২০৮৯

২৭ নুরুল ইসলাম চাঁন বময়া ভুেপুর ভুেপুর ২১০৫

২৮ বিশ্ব নাথ মুহুরী সুজকন্দু মুহুরী ভুেপুর ফটিকছবড় ২১০৬

২৯ আবুল কালাম আরিান আলী ভুেপুর ফটিকছবড় ২১০৮

৩০ ফবন ভূষন জদ অক্ষয় চন্দ্র জদ ভুেপুর ফটিকছবড় ২১০৯

৩১ ফেল কবরম জতাজফল আহমদ হারুয়ালছবড় হারুয়ালছবড় ২১১০

৩২ সুধীর িবিক বকজরাদ চন্দ্র িবিক ভূেপুর ভূেপুর ২১১১

৩৩ নুরুল আলম আযাদ আব্দুর রবহম পূি ব ভুেপুর ভুেপুর ২১১২

৩৪ বিমল কাবি িড়ুয়া ধীজরন্দ্র কাবি িড়ুয়া পাটিয়ালছবড় হারুয়ালছবড় ২১১৮

৩৫ িাবুল চন্দ্র জদ সুিল চন্দ্র জদ হারুয়ালছবড় ফটিকছবড় ২১১৯

৩৬ পবরমল চন্দ্র জদ অজমষ চন্দ্র জদ হারুয়ালছবড় ফটিকছবড় ২১২০

৩৭ আবেজুর রহমান মবতউর রহমান হারুয়ালছবড় ফটিকছবড় ২১২১

৩৮ ফেল কবরম নবের আহাম্মদ হারুয়াল ছবড় হারুয়ালছবড় ২১২২

৩৯ ফবকর আহম্মদ িদন বময়া পূি ব ভুেপুর, আমতলী ভুেপুর ২১২৩

৪০ আিদুল শুক্কর আহম্মদুর রহমান দবক্ষন কাঞ্চননগর কাঞ্চনপুর ২১৩২

৪১ নুরুল আলম আব্দুল মাবুদ কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৩৩

৪২ জশখ জমাঃ ইবদ্রস আবিদুর রশীদ কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৩৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৩ প্রদীপ কুমার িড়ুয়া জোবতশ চন্দ্র িড়ুয়া কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৪৮

৪৪ জমাহাম্মদ নুরুল আবমন ওিায়দুল হক পবিম হাইদচবকয়া পাইেং ২১৫০

৪৫ মৃত কবির আহাম্মদ ইউচুপ আলী কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৫১

৪৬ জমাোহারুল ইসলাম আলী আহমদ কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৫২

৪৭ আব্দুল গবন জফারক আহমদ কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৫৩

৪৮ হাবিবুল হক ফজয়ে আহমদ কাঞ্চননগর ফটিকছবড় ২১৬১

৪৯ পবরমল কাবে দাশ হজরন্দ্র কুমার দাস পাইেং ফটিকছবড় ২১৬৪

৫০ শাহাি উবিন জচৌধুরী ফেল আহমদ জচৌধুরী পাইেং ফটিকছবড় ২১৬৫

৫১ িাদল কাবি িড়ুয়া  াঃ সুজরশ জচৌধুরী রাঙ্গামাটিয়া ফটিকছবড় ২১৬৮

৫২ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম জচৌধুরী গনু বময়া জচৌধুরী রাংগামাটিয়া ফটিকছবড় ২১৬৯

৫৩ আিছার আহমদ জচৌধুরী মাহামুদুল হক জচৌধুরী ধুরুং ফটিকছবড় ২১৭৫

৫৪ কুমকুম পাল বিেয় রাহা উত্তর ধুরুং ফটিকছবড় ২১৭৬

৫৫ সবতশ চন্দ্র দাশ হবর জমাহন দাশ সুেরপুর ফটিকছবড় ২১৭৮

৫৬ জমাঃ ইবদ্রছ বছবিক আহমদ সুেরপুর ফটিকছবড় ২১৭৯

৫৭ বহনাজরন্দু িড়ুয়া সুধাংশু বিমল িড়ুয়া সুেরপুর ফটিকছবড় ২১৮৪

৫৮ আিউল িশর কবির আহমদ সুেরপুর সুেরপুর ২১৮৫

৫৯ এ, জক, এম, নুরুল আজনায়ার তফজ্জল জহাজসন সুেরপুর ফটিকছবড় ২১৮৬

৬০ আহমদ রবফক োমাল আহমদ জচৌধুরী সুেরপুর ফটিকছবড় ২১৮৭

৬১ মৃত আফাে উল্লাহ্হ আসাদুল হক উত্তর হাবেরবখল বিজেরহাট ২১৯১

৬২ জমাঃ সবফ উল্লাহহ জমাঃ টুকু বময়া সুয়াবিল ফটিকছবড় ২১৯৩

৬৩ মৃউবলয়াং মগ বরচান মগ বিেরহাট জশাভনছবড় ২১৯৬

৬৪ কােল চক্রিতী বনকুঞ্জ চক্রিতী সুয়াবিল ফটিকছবড় ২১৯৭

৬৫ মৃত চাাজথায়াংঅং মগ অংচাই মগ জশাভন ছবড় বিেরহাট ২১৯৮

৬৬ মাহাবুল আলম মবতউর রহমান জদৌরতপুর ফটিকছবড় ২২০০

৬৭ মৃত জমাঃ শহীদ উল্লাহ এ ঃ জমাঃ ফজয়ে জদৌলতপুর ফটিকছবড় ২২০৬

৬৮ জমাঃ ইছহাক বমর আহমদ জদৌলতপুর ফটিকছবড় ২২০৮

৬৯ মৃত িেল আহমমদ ছাজল আহাং দমদমা ফটিকছবড় ২২১৭

৭০ আহমদ কবির হােী আব্দুল িারী দমদমা ফটিকছবড় ২২১৮

৭১ সুলতান আহমদ জফারক আহাং দমদমা ফটিকছবড় ২২২০

৭২ এস, এম কামাল পাশা জমাঃ ইউনুছ জললাং ফটিকছবড় ২২২৫

৭৩ জমাঃ হারুন নবের আহম্মদ জগাপাল ঘাটা চাড়াবলয়া হাট ২২২৬

৭৪ মবনর আহম্মদ শরিত আলী জললাং চাড়াবলয়া হাট ২২২৮

৭৫ আবু আহাং আব্দুল হাদী নানুপুর ফটিকছবড় ২২৩৫

৭৬ বছয়দ জমাঃ শাহ জনওয়াছ বয়দ জমাঃ হাবসম নানুপুর ফটিকছবড় ২২৫৬

৭৭ বছয়দ জমাঃ সামশুল আলম বছয়দ সুোজয়ত আলী নানুপুর ফটিকছবড় ২২৫৮

৭৮ কােী জলাকমান হাবকম  াঃ শবফকুল আজনায়ার মাইে ভান্ডার চাড়াবলয়া হাট ২২৬২

৭৯ জমাঃ হাজফের রহমান জমাঃ আিদুল মবেদ বখরাম বখরাম ২২৬৩

৮০ বমেবা জমাহাম্মদ আকির বমেবা আবু আহম্মদ নানুপুর নানুপুর ২২৬৪

৮১ িবদউল আলম জিলাজয়ত জহাজসন নানুপুর ফটিকছবড় ২২৬৫

৮২ বরবফক উবিন জখারজশদ আলম নানুপুর ফটিকছবড় ২২৬৬

৮৩ বসয়দ সবফকুল ইসলাম বসয়দ আব্দুল হক নানুপুর ফটিকছবড় ২২৬৭

৮৪ এ এইচ এম নাবসরউবিন আলমগীর মরহুম জমাঃ আবু নছর ওয়াবহদ নানুপুর নানুপুর ২২৬৮

৮৫ িাবুল কাবি িবনক নবলবম রঞ্জন িবনক নানুপুর নানুপুর ২২৬৯

৮৬ আবুল িশর োমাল আহাম্মদ নানুপুর ফটিকছবড় ২২৭০

৮৭ ওসমান গবি মঈন উবিন নানুপুর ফটিকছবড় ২২৭৩

৮৮ আবমনুর রহমান জমাঃ ইব্রাবহম নানুপুর ফটিকছবড় ২২৭৫
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৮৯ োকাবরয়া আহাম্মদ এ, এম োজির নানুপুর ফটিকছবড় ২২৭৬

৯০ আব্দুল জমানাফ বছয়দুল হক জরাসাংবগবর ফটিকছবড় ২২৮০

৯১ মাহাবুল আলম জনছার আহমদ জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৮৬

৯২ এ. জক. এম. আলমগীর মুনা বছয়দ আলী জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৮৭

৯৩ কামাল উবিন আব্দুর রবশদ জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৯১

৯৪ প্রজমাদ রঞ্জন হীরন্দ্র লাল জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৯২

৯৫ আবমর জহাজসন জমাঃ বময়া জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৯৩

৯৬ এম. এ. জচৌধুরী এ. এ. জচৌধুরী জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৯৪

৯৭ আবুল কাজশম আহমদ বময়া জরাসাংবগরী ফটিকছবড় ২২৯৫

৯৮ জচৌধুরী োফর উল্লাহ মৃত ফারুক আহাম্মদ জচৌধুরী জরাসাংবগরী জরাসাংবগরী ২২৯৮

৯৯ আহমদ জহাজসন সরকার নুরুল হক বমস্ত্রী িিপুর ফটিকছবড় ২৩০৫

১০০ মাহাবুবুল আলম মৃত জসালতান আহম্মদ িিপুর িিপুর ২৩১০

১০১ আবুল কালাম হােী িাদশা বময়া িিপুর ফটিকছবড় ২৩১১

১০২ মেহার ইসলাম জসানা বময়া িিপুর িিপুর ২৩১৪

১০৩ বমৃত বিমল কাবি িড়ুয়া বিকুন্ঠ বিহারী িড়ুয়া নানুপুর ফজতপুর ২৩১৬

১০৪ শাহা আলম মকবূল আহমদ োফত নগর ফটিকছবড় ২৩১৭

১০৫ হাবিবুর রহমান মুিী আঃ গফুর োফত নগর ফটিকছবড় ২৩১৮

১০৬ জমাঃ ওমর ফারুক সুলতান আহমদ োফত নগর ফটিকছবড় ২৩২১

১০৭ োবগর জহাজসন চারন বময়া আহাম্মদ োহানপুর ফজতপুর ২৩২২

১০৮ জমাঃ আবুল কালাম তমজু বময়া োফতনগর ফজতপুর ২৩২৩

১০৯ জদজলায়ার জহাজসন আব্দুর রশীদ োফত নগর ফটিকছবড় ২৩২৫

১১০ গিীে কুমার দাস রতন কুমার দাস োফত নগর ফটিকছবড় ২৩২৬

১১১ জমাঃ হারুন মকবুল আহম্মদ োফতনগর ফজতপুর ২৩২৭

১১২ জমাঃ বসরাজুর ইসলাম জমাঃ ইব্রাবহম ধম বপুর ধম বপুর ২৩৩৫

১১৩ হারুন অর রশীদ মাষ্টার আব্দুল ওয়ারস ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৪৫

১১৪ বদদারুল আলম মুছা আহাম্মদ ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৫০

১১৫ মৃত িবগরত িড়ুয়া নাবলনী িড়ুয়া ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৫৩

১১৬ আব্দুল ছালাম হােী হাজফে আহাম্মদ ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৫৫

১১৭ জমাঃ সবফকুল আলম বছয়দুর রহমান ধম বপুর ধম বপুর ২৩৫৬

১১৮ অরুন কুমার আচার্য্ব  াঃ বচিা হরন আচার্য্ব ধম বপুর ধম বপুর ২৩৫৭

১১৯ নুরুল আবমন হােী ওমদা বময়া ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৫৮

১২০ সাজয়দুল হক হাজফজুর রহমান ধম বপুর ফটিকছবড় ২৩৬০

১২১ জমাঃ হাবনফ জমাোফ্ফর আহাম্মদ জচৌধুরী সবমবতর জছাট ফটিকছবড় ২৩৬৬

১২২ জমাঃ রমোন আলী জমাঃ রুহুল আবমন বনবচিাপুর ছাজদকনগর ২৩৬৭

১২৩ জমাঃ ফজয়ে আহাম্মদ আবিদুর রহমান সবমবতর জছাট ফটিকছবড় ২৩৭৩

১২৪ আহমদ জহাজসন ফজু বময়া ছাজদক নগর ছাজদক নগর ২৩৭৪

১২৫ নুরুল ইসলাম আব্দুল িাবরক সবমবতর হাট ফটিকছবড় ২৩৭৫

১২৬ জমাঃ আলী ছড়ত আলী সবমবতর হাট ফটিকছবড় ২৩৭৮

১২৭ জশখ আব্দুর ছবুর আব্দুর রশীদ সবমবতর হাট ফটিকছবড় ২৩৮৪

১২৮ ছাজল েহুর জচৌধুরী ছাজল আহাম্মদ জচৌধুরী পূি ব ধলই ছাজদক নগর ২৩৮৮

১২৯ নুরুল আলম জমাঃ ইসহাক ছাজদকনগর ছাজদকনগর ২৩৯১

১৩০ জমাঃ এনামুল হক হাবফজুর রহমান বনবশিাপুর বনবশিাপুর ২৩৯২

১৩১ রুহুল আহাম্মদ আবমন  শরীফ সবমবতর হাট ফটিকছবড় ২৩৯৪

১৩২ এস, এম খায়রুল িশর এস, এম, জচৌধুরী এ ছাফা সবমবতর হাট ফটিকছবড় ২৩৯৬

১৩৩ জমাঃ হারুন আোদ সাজহি আলী বনবশিাপুর বনবশিাপুর ২৩৯৯

১৩৪ ওিাইদুর আকির মফেল আহাম্মদ সবমবতরহাট সবমবতরহাট ২৪০০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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