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১ ইয়াসুি আহসান আব্দুল বসকদাি জিিপাশা গািখান ১৮

২ সাোহান বময়া কবিম বময়া িাসন্ড জিছািািাদ ২৪
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৫ আঃ িহমান আঃ িি ইছানীল ঝালকাঠী জপৌিসভা ৪০

৬ আবকঞ্চণ নািায়ন িসু মৃত িীজিন্দ্র নািায়ন িসু িামচন্দ্রপুি িামচন্দ্রপুি ৪৬

৭ গবিন্দ নািায়ন িসু ধীজিন্দ্রনাখ িসু িাম চন্দ্রপুি িাম চন্দ্রপুি ৪৮

৮ নুজি আলম আঃ িাজ্জাক খান আবশয়াি নিগ্রাম ৬৬

৯ জমাঃ একিাম আলী মৃধা েজিদ আলী মৃধা িহিমপুি বিনয়কাঠী ৭২

১০ মবেবুি িহমান কায়উম আলী খান উত্তম নগি বিনয়কাঠী ৭৫

১১ আবুল জহাজসন জলহাে উবিন নিগ্রাম নিগ্রাম ৯০

১২ জমাশাজিফ আলী আছজমাত আলী দশনাকান্দা নিগ্রাম ৯২

১৩ জমাঃ আঃ হাবলম মবিক ময়নুবিন মবিক ননকাঠি জকওড়া ৯৫

১৪ এম. এ. হাবলম জোমািাি মহব্বত আলী বপপবলতা বপপবলতা ৯৭

১৫ ঐবসকান্দাি আলী আজিাে আলী তারুলী তারুলী ৯৯

১৬ ফেলুল কবিম এ. বি. এম হাজতম আলী জিশাইল খান জিশাইল খান ১১২

১৭ আঃ িবহম জমািা আবলম উবিন জমািা জিশাইন খান জিশাইন খান ১১৮

১৮ জমাঃ মাহতাি জহাজসন মবতন জমাঃ ঈমান উবিন হাওলাদাি জপানািাবলয়া জপানািাবলয়া ১২৩
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২৩ সাজহদ আলী বসকদাি বিয়াে উবিন হবিপাশা নথুিািাদ ১৭২

২৪ হারুন অি িবশদ আবুল কাজশম হাওলাদাি হবিপাশা িীিকাঠি ১৭৩

২৫ আঃ লবতফ অবছম উবিন বদিািক কাঠী নথুিািাদ ১৭৬

২৬ িমািতী িসু জগৌিঙ্গ চন্দ্র িসু িায়মঙ্গল ঝালকাঠি ১৮৭

২৭ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন তাং মৃতঃ আেহাি আলী তাং মধ্য চাদঁকাঠি ঝালকাঠি ১৯৬

২৮ মৃত কাবতিক চন্দ্র শীল মৃত বিজনাদ চন্দ্র শীল শীতলা জখালা ঝালকাঠি ২১১

২৯ সজতাষ কুমাি িায় মৃত উজপন্দ্র নাথ িায় জিানালজস জিাড ঝালকাঠী ২১২

৩০ অমল কাবত জদ মৃত বিজিন্দ্র নাথ জদ কাঠপবি ১ম অংশ ঝালকাঠি ২১৩

৩১ নতয়বুি িহমান মৃত আিদুল কবিম বময়া িাসন্ডা ঝালকাঠী ২১৪

৩২ মৃত এ, হাবমদ মৃত হাছান আলী বময়া ২৪৬, পবিম ঝালকাঠি ঝালকাঠি ২১৫

৩৩ জমাঃ চাঁদ ফবকি জমাঃ িতন ফবকি মধ্য চাঁদকাঠি ঝালকাঠি ২১৭

৩৪ বশখা িাবন দত্ত জসবলনা জমাঃ মেলুি িহমান মুবি কাপুবড়য়া পবি ঝালকাঠি ২১৮

৩৫ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন গােী আঃ মাজলক গােী ঝালকাঠী ঝালকাঠী ২২০

৩৬ জমাঃ জমাফাজজ্জল জহাজসন জমাঃ আছমত আলী হাং ৫৪ িামনগি ঝালকাঠি ২২২

৩৭ শামসুল হুদা তািা মৃতঃ জমৌঃ জে আলী সিদাি ঝালকাঠি জপৌিঃ িায়মঙ্গল কাবলিাড়ী ২২৩

৩৮ জমাঃ আজলম শবিফ আপছাি আলী শিীফ িমোনকাঠি গাভা-8403 ২৫৬

৩৯ মৃত জকশি চন্দ্র হাওলাদাি মৃতঃ কৃষ্ণকাত হাওলাদাি কাচািাবলয়া ১নং গিািামচন্দ্রপুি ২৬২

৪০ জমাঃ হুমায়ুন কিীি মৃত আঃ জছািহান বশকদাি সঞ্জয়পুি উত্তমনগি ২৯৪

৪১ আঃ মান্নান বসকদাি গজঞ্জ আলী বসকদাি িাবেতপুি উত্তমনগি ৩১৭
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪৩ আক্কাস জহাজসন আসন-উবিন-সিদাি বিনয়কাঠী খাজলদািাদ ৩২০

৪৪ জমাঃ বসবিক জহাজসন মৃতঃ দবলল উবিন সিদাি খাখুটিয়া বিনয়কাঠী ৩২৪

৪৫ জমাঃ আওয়াল শিীফ মৃতঃ জমজছি আলী শিীফ আবশয়াি গগণ ৩৩১

৪৬ আঃ ছালাম বশকদাি মৃতঃ েজিদ আলী বশকদাি গগন বিনয়কাঠী ৩৩২

৪৭ জমাফাজ্জাল জহাজসন খান মৃতঃ মবমন উবিন খান সুগবিয়া সুগবিয়া ৩৩৩

৪৮ জমাঃ ফেলুল কবিম মৃতঃ ইচাহাক আলী উত্তমনগি উত্তমনগি ৩৩৫

৪৯ জমাঃ আব্দুল েব্বাি খাঁন কিম আলী খাঁন আবশয়াি নিগ্রাম ৩৪৫

৫০ মৃত আবুল কালাম আোদ মৃত হাজসম আলী সঞ্জয়পুি ঝালকাঠি ৩৪৭

৫১ আবুল হাজসম আলী তাং মৃত নসয়দ আলী তাং সঞ্জয়পুি ঝালকাঠি ৩৪৮

৫২ এম, বড, ইয়াবছন খান মুোহাি আলী খান মুড়াসাতা নিগ্রাম ৩৪৯

৫৩ আঃ হাবকম খান মৃতঃ ইয়াকুি আলী খান িাউকাচা নিগ্রাম ৩৫৬

৫৪ হবিিি হালদাি েগৎিন্ধু হালদাি শতদশকাঠি শতদশকাঠি ৩৫৯

৫৫ আঃ েবলল মুিী মৃতঃ আঃ গফুি মুিী নিগ্রাম নিগ্রাম ৩৬৩

৫৬ িঙ্গলাল হালদাি লবলত কুমাি শতদশকাঠী শতদশকাঠী ৩৬৭

৫৭ জমাঃ েবলল উবিন হাওলাদাি খবিি উবিন হাওলাদাি জদাগলবচড়া জদাগলবচড়া ৩৭৯

৫৮ জমাঃ আব্দুল কাজদি হাওলাদাি জহলাল উবিন নিগ্রাম নিগ্রাম ৩৮০

৫৯ কাবত্তিক চন্দ্র হালদাি যজেশ্বি হালদাি িাউকাঠি িাউকাঠি ৩৮১

৬০ আবুজল জহাজসন হাং মৃত মবফে উবিন দাবড়য়াপুি জদাগলবচড়া ৩৮২

৬১ জমাঃ োলাল মবিক আোহাি আলী মবিক স্বল্পজসনা নিগ্রাম ৩৮৪

৬২ আজক্কল আলী শিীফ জতািাি আলী শিীফ দশনা কান্দা নিগ্রাম ৩৮৫

৬৩ িাবুল আহজেদ তালুকদাি ফেলুল কবিম তালূকদাি ননকাঠি জকওড়া ৪০২

৬৪ বনিঞ্জন হালদাি মৃত শিৎচন্দ্র হালদাি সাংগ্রামনীল জকওড়া ৪০৪

৬৫ জমাঃ আবনছুি িহমান জমাঃ আব্দুল লবতফ বপপবলতা িাসন্ডা ৪০৫

৬৬ আিদুল েব্বাি খান সুন্দি আলী খান ননকাঠী জকওড়া ৪০৬

৬৭ ষড়ানন বমস্ত্রী কুমুদ বমস্ত্রী খাজুিা জিশাইনখান ৪১৯

৬৮ ভিিঞ্জন জদিনাথ কাবতিক চন্দ্র জদিনাথ কীবত্তিপাশা কীবত্তিপাশা ৪২৮

৬৯ মজহন্দ্র নাথ হাং পাি িতী চিন হালদাি স্থান বসংহপুি কীবতিপাশা ৪২৯

৭০ হজিন্দ্র নাথ ডাকুয়া মাধি চন্দ্র ডাকুয়া জখািিিহি কীবত্তিপাশা ৪৩১

৭১ সুখিঞ্জন ডাকুয়া কাবমনী কুমাি ডাকুিা জখািিিহি কীবত্তিপাশা ৪৩২

৭২ িাজেন্দ্র নাথ ডাকুয়া শীতল চন্দ্র ডাকুয়া খাজুিা জিশাইনখান ৪৩৩

৭৩ নতযানন্দ ডাকুয়া মৃত ব্রেিাশী ডাকুয়া 159, জিশাইনখান জিশাইনখান ৪৩৪

৭৪ ধীজিন্দ্র নাথ হালদাি শিৎ চন্দ্র হালদাি খাজুিা জিশাইনখান ৪৩৫

৭৫ জশফালী িানী িায় িাখাল চন্দ্র িায় ডুমুবিয়া জিশাইনখান ৪৩৭

৭৬ জমাঃ হুমায়ুন কবিি জমাঃ আঃ খাজলক জমািা জিশাইনখান জিশাইনখান ৪৩৯

৭৭ মৃত আবুল কাজসম হাং মৃত ইছমাইল হাং জিউখীি জিশাইনখান ৪৪০

৭৮ ছাইদুি িহমান ফয়েি আলী জমািা জিশাইনখান জিশাইনখান ৪৪১

৭৯ িাজধশ্যাম চন্দ্র দাস মৃত বশশু কুমাি দাস রুনসী রুনসী ৪৪২

৮০ আঃ মাজলক জমািা আঃ কাজদি জমািা জিশাইনখান খাজুিা ৪৪৩

৮১ েহুরুল হক জমািা মৃত ফয়েবিন জমািা জিশাইনখান খাজুিা ৪৪৪

৮২ ইসমাইল জহাজসন জমািা মৃত জমাঃ গফুি জমািা জিশাইনখান খাজুিা ৪৪৫

৮৩ আঃ কবিম জমািা মৃত আব্দুল জমািা জিশাইনখান খাজুিা ৪৪৬

৮৪ এ জক এম ছালাউবিন মৃত আমোদ আলী জমািা জিশাইনখান খাজুিা ৪৪৭

৮৫ জমাহােদ জদজলায়াি জহাজসন আঃ িবশদ তালুকদাি কাবলআন্দাি জিতিা ৪৫০

৮৬ আঃ আউয়াল হাওলাদাি জনহাল উবিন হাং জলশপ্রতাপ আগিিাড়ী ৪৬২

৮৭ মৃত ফকুিবিন আকন মৃত আঃ সাত্তাি আকন বদয়াকুল জপানািাবলয়া ৪৬৮

৮৮ জমাঃ আিদুল আবেে তালুকদাি খবিি উবিন তালুকদাি গািখান গািখান ৪৬৯

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 2



ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৮৯ জমাঃ কামরুল আহসান জমাঃ আকিাম আলী বসকদাি প: বিন্নাপাড়া জদউলকাঠি ৪৭০

৯০ নূি জমাহােদ হাওলাদাি জমাঃ তাজনে উবিন হাওলাদাি ভাটািাকান্দা দবিন বকস্তাকাঠি ৪৮৪

৯১ জমাঃ জকিামত আলী খান জলহাে উবিন খান ভাটািাকান্দা দ: বকস্তাকাঠি ৪৮৫

৯২ আব্দুল আবলম আকন মৃতঃ বেন্নত আলী আকন বমেিাপুি জশজখিহাট ৫০৬

৯৩ হারুনুি িবশদ আবুল হাজসম খান িােপাড়া জশজখিহাট ৫০৯

৯৪ জশখ জমাঃ সাইদুল ইসলাম মৃতঃ জশক আছমৃতঃ আলী িােপাশা জশজখিহাট ৫১১

৯৫ নসয়দ মাহমুদুল হক মৃতঃ নসয়দ আঃ িহমান চাচচি নথুিািাদ ৫১৫

৯৬ আঃ মাজলক খন্দকাি মৃতঃ আঃ িবশদ খন্দকাি বদিাকিকাঠি চাচচি ৫১৮

৯৭ নসয়দ হুমায়ুন মৃতঃ নসয়দ আঃ িহমান চাচচি নথুিািাদ ৫২০

৯৮ লুৎফি িহমান হাজতম আলী ননয়ািী ঝালকাঠি ৫২১

৯৯ জমাঃ কামাল উবিন আজদল উবিন সিদাি কালু িীিকাঠি িীিকাঠি ৫২৭

১০০ জশখ নুরুল আমীন জশখ মহােদ আলী বপিন্ড নথুিািাদ ৫৩৬

১০১ আিি আলী ফবকি মৃত জোনাি আলী ফবকি বদিাকিকািী নথুিািাদ ৫৩৭

১০২ জমাঃ নুরুল হক হাং মৃত মবফে উবিন হাং িীিকাঠি িীিকাঠি ৫৪০

১০৩ জশখ রুহুল আবমন জশখ জমাহােদ আলী বপিন্ড িীিকাঠি ৫৪৭

১০৪ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত আবছম উিীন হাবিিকাঠি ১০ নং নথুিািাদ ৫৫০

১০৫ সতযিান জসন গুপ্ত মৃত সজতাষ কুমাি জসন গুপ্ত আড়ৎদািপবি ঝালকাঠী ১৩৪৫

১০৬ জমাঃ আবমনুল ইসলাম খান আজিদ আলী খান বশিযুগ বশিযুগ ১৩৪৮

১০৭ শামসুল আলম জমৌজে আলী সিদাি 27/2 জিানালস জিাড ঝালকাঠি ১৩৬২

১০৮ জমাঃ আক্কাছ আলী তালুকদাি মৃত সামছুল হক তালুকদাি পািবকফাব ইত নগি ঝালকাঠি ১৩৬৪

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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