
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাব ়িয়িা উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মরহুম জমাঃ জেজলায়ার জ াজসন মরহুম সাজেে আলী িাজয়ক শ্যামপুর-3500 ১২০৭

২ জমা াম্মে জ াজসন মৃত ওয়াবে উবিন আরাইিাবি কসিা ১৪৯৫

৩ জমাঃ  ারুন-অর-রবিে জমাঃ নুর বময়া আকুিপুর কসিা-3460 ১৯৪৮

৪ আবুল ফজয়ে জমাঃ আঃ িারী বিকারপুর িাদের ১৯৫৬

৫ জমাঃ আবু িকর খান আব্দুল ওয়াজ ে খান িাদের,  াকঘর:বিকারপুর-

3460,

িাদের,  াকঘর:বিকারপুর-

3460, ১৯৬৩

৬ জমাঃ ো াঙ্গীর বময়া জগালাম রব্বানী বিকারপুর বিকারপুর-3460 ১৯৬৪

৭ নাবির উবিন মৃত আব্বাস আলী িা পুর িা পুর ১৯৬৬

৮ জমাঃ জনায়াি বময়া জমাঃ নুর বময়া কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ১৯৬৮

৯ জমাঃ  াবিবুর র মান ভূইয়া জমাঃ সােে আলী খাজিরা খাজিরা-3460 ১৯৬৯

১০ জমাঃ আবু িাজল  ভূইয়া জমৌঃ আলী আ ম্মে ভূঞা জনমতািাে বিনাউটি ১৯৮৭

১১ জমাঃ িা ো ান খন্দকার চাঁন বময়া খন্দকার জগাবপনাথপুর-3464, জগাবপনাথপুর-3464, ১৯৯৮

১২ জমাঃ নূরুল ইসলাম আব্দুল গবন ভূইয়া জসানারগাঁও খাজিরা ২০০০

১৩ জমাঃ আঃ মবতন িােিা বময়া ধম মপুর তালতলা-৩৪৬০ ২০১৯

১৪ জমাঃ সানু বময়া মৃত জমাঃ মকসুে আলী চরনাল কসিা ২০২৪

১৫ আঃ রিীে খান  ােী েলফু বময়া খান তালতলা তালতলা ২০৩৮

১৬ কবির আ াম্মে আিদুল লবতফ জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460,

জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460, ২০৪৮

১৭ জ লাল উবিন মৃত েবমর উবিন চারগাি মূলগ্রাম ২০৬২

১৮ জমাঃ আবুল িাসার মৃত আিদুল জিািান মঈনপুর কাইমপুর ২০৬৮

১৯ ফবরে উবিনত আ জমে আব্দুল  াবমে রাইতলা রাইতলা ২০৮২

২০ জমাঃ তাজুল ইসলাম ভুঞা জমাঃ আেমত আলী ভুইয়া ঈিান নগর জম ারী-3460 ২০৮৯

২১ আিদুল মাজলক গুনু বময়া জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:বিষ্ণাউিী-3462

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:বিষ্ণাউিী-

3462

২১৩২

২২ ধানু বময়া মৃত সােমন আলী কাইয়ূমপুর মইনপুর-3500 ২১৩৮

২৩ জমাঃ আবু সাজল  ভূঞা আলী আ ম্মে ভূঞা জনমতািাে জনমতািাে ২১৪১

২৪ জুজিে আলী আজিে আলী জতদতয়া কসিা ২১৪৪

২৫  াঃ আবু সাজল মৃত হুসনুজ্জামান িাদের,  াকঘর:বিকারপুর-

3460,

িাদের,  াকঘর:বিকারপুর-

3460, ২১৫০

২৬ আবু তাজ র আঃ কবরম জমাল্লা  াতুরািাবি  াতুরািাবি ২১৫৪

২৭ জমাঃ আিদুল  াই  ােী জমািারক জ াজসন ভূইয়া িাদের বিকারপুর-3460 ২১৫৬

২৮ এম সবফকুর র মান মৃত এম সাইে আলী বময়া োবেয়ারা কুটি ২১৬৯

২৯ জমাঃ িা   হ্ আলম জতাতা বময়া থাজিরা খাজিরা ২১৮৬

৩০ জমাঃ িবফক বময়া মৃত জখারজিে বময়া কুটি ২১৮৮

৩১ তাজুল ইসলাম আিদুল েব্বার জম ারী জখওিা ২১৯০

৩২ জমাঃ িা  আলম আিদুর রবিে কসিা (পবিম) মীর িা পুর-৩৪৬ ২১৯২

৩৩ জমাঃ আবু িকর খান মৃত জমাঃ আিদুল ওযাজ ে খান বিকারপুর ২২০২

৩৪ জমাঃ িােিা বময়া কােী (ইবপআর) মৃত কােী ইউসুফ আলী বিনাউটি,  াকঘর:চবিোর-

3462

বিনাউটি,  াকঘর:চবিোর-

3462 ২২১৫

৩৫ সুজিোর আবুল কাজিম (ইবপআর) জমৌঃ রবফে উবিন আ ম্মে মাবেযারা কুটি ২২২০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৩৬ মৃত রাো বময়া মৃত  ােী আলী আেগর আকুিপুর কসিা-3460 ২২২৯

৩৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আলী আেগর আকিপুর খাজিরা ২২৩০

৩৮ মৃত জমাঃ আব্দুস সালাম মৃত জমাঃ আলী আ ম্মে বুগীর খাজিরা ২২৪০

৩৯ জমাঃ আিদুল  ান্নান আিদুল  াই জম ারী জম ারী ২২৬০

৪০ জমাঃ ফেলু বময়া জমাঃ েলফু বময়া পাবনয়ারূপ কাইমপুর ২২৮৪

৪১ জমাঃ মাজেদুর র মান জগালাম  ামো জম ারী,  াকঘর:বিমরাইল-

3460

জম ারী, 

 াকঘর:বিমরাইল-

3460

২২৮৫

৪২ জমাঃ সাইদুজ্জামান সরকার মৃত আিদুল গবন সরকার পাবনয়ারূপ কাইমপুর ২২৮৯

৪৩ েব রুল হুো আব্দুল ওয়াজ ে বিমরাইল বিমরাইল ২২৯৪

৪৪ আবুল কালাম আোে জচৌধুরী আব্দুল রাজ্জাক জচৌধুরী বিনাউটি জনমতািাে-৩৪৬৪ ২২৯৯

৪৫ কােী জমাঃ আইয়ুি েব রুল  ক চাবপয়া কসিা-3460 ২৩০৪

৪৬ আবু আ াম্মে খান জমাস্তফা খান জেলী জেলী িাোর ২৩০৯

৪৭ আঃ খাজলক মৃত আঃ মাজলক জনমতািাে বিনাউটি ২৩১৬

৪৮ আব্দুল শুক্কুর ভূ ূঁইয়া আব্দুর িব ে ভূ ূঁইয়া সসয়োিাে সসয়োিাে ২৩১৮

৪৯ জমাঃ আিদুল েব্বার আিদুস সাত্তার চন্দ্রপুর কাইতলা ২৩৩৬

৫০ জমাঃ ইউনুি বময়া  ােী আকরাম জম ারী ২৩৪২

৫১ িবফকুল আলম মৃত মবফে বময়া জগাবিন্দপুর কাইমপুর ২৩৪৯

৫২ জমাঃ জমাসজল  উবিন মৃত আঃ আবেে কাইয়ূমপুর মইনপুর-3500 ২৩৫৪

৫৩ জমাঃ আঃ আবেে জমৌঃ আিদুল লবতফ  াবরপুর িাজয়ক ২৩৫৮

৫৪ আিদুল কাইয়ুম খান আলী খান িািাই িািাই ২৩৭০

৫৫ আিদুল  ান্নান মৃত লাল বময়া জেলী খাজিরা ২৩৭৩

৫৬ জমাঃ িাজেক আিদুল ও াি বিষ্ণুপুর কুটি ২৩৭৪

৫৭ জমাঃ আিদুর রউফ জমাঃ আলী আমোে িাজয়ক,  াকঘর:বিদ্যানগর-

3500,

িাজয়ক, 

 াকঘর:বিদ্যানগর-

3500,

২৩৭৬

৫৮ জমাঃ আওলাে জ াজসন লালবময়া ি যামপুর িাজয়ক ২৩৭৮

৫৯ আিদুর রউফ আঃ আবেে বিষ্ণুপুর জগাপীনাথপুর ২৩৭৯

৬০ আিদুর নুর মৃত আিদুল জিািান কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ২৩৮০

৬১ িাজেক আলী মৃত ফবকর আলী জনয়ামতপুর মূলগ্রাম ২৩৮২

৬২ এম, এ, খাজলক জচৌধুরী মৃত আব্দুর রব ম জচৌধুরী কাইয়ূমপুর, 

 াকঘর:মন্দভাগ-3500

কাইয়ূমপুর, 

 াকঘর:মন্দভাগ-3500 ২৩৮৩

৬৩ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত আব্দুর রউফ চরনাল কসিা ২৩৮৪

৬৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত আব্দুর রউফ চরনাল কসিা ২৩৮৫

৬৫ মরহুম িানা উল্লা  ভূইয়া মরহুম জমাঃ নাজয়ি আলী ভূইয়া মূলগ্রাম,  াকঘর:রাইতলা-

3463,

মূলগ্রাম,  াকঘর:রাইতলা-

3463, ২৩৯০

৬৬ খুরজিে বময়া জমাঃ জ াজসন আলী জনয়ামতপুর মূলগ্রাম ২৩৯৩

৬৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আিদুল ওয়াজ ে মূলগ্রাম চারগাি-3463, ২৪০৩

৬৮ িব দুল  ক মৃত আব্দুল গবন চারগাি চারগাি ২৪০৪

৬৯ জমাঃ আবুল কালাম আোে জমাঃ িমজসর আলী মূলগ্রাম মূলগ্রাম-3460 ২৪০৬

৭০ জগালাম জ াজসন েয়দুল জ াজসন রাইতলা রাইতলা-3463 ২৪০৭

৭১ মবতউর র মান জে জে বস জে চারগাি চারগাি ২৪০৮

৭২ জমাঃ জমাখজলছুর র মান মৃত জখারজিে বময়া বিমরাইল বিমরাইল ২৪১০

৭৩ জমাঃ নিী জ াজসন ভুইয়া আিদুর রবিে ভূইয়া বিমরাইল বিমরাইল ২৪১৩

৭৪ আঃ ওয়াজ ে খান মৃত ওমর আলী খান বিমরাইল বিমরাইল ২৪১৭

৭৫ জমাঃ বমোনুর র মান আব্দুল কবরম বিমরাইল বিমরাইল ২৪২২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই
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৭৬ জমাস্তাক আ াজমে োনু বময়া বমন্নত আলী বিমরাইল বিমরাইল ২৪২৩

৭৭ জমাঃ সসয়দুজ্জামান মৃত েয়বেল জ াজসন বিমরাইল-3460 বিমরাইল-3460 ২৪২৫

৭৮ মুত ওলফত আলী মৃত বকতাি আলী জম ারী,  াকঘর:জম ারী-

3460

জম ারী,  াকঘর:জম ারী-

3460 ২৪২৯

৭৯ মাষ্টার নেরুল ইসলাম মৃত  ােী তেিীর জ াজসন জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460,

জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460, ২৪৩৪

৮০ সুজিোর নেরুল ইসলাম মৃত নাজয়ি আলী ভল্লিপুর জম ারী ২৪৩৫

৮১ জমাঃ আবুল খাজয়র ভূইয়া আবুল  াজসন ভূইয়া জম ারী,  াকঘর:জম ারী-

3460,

জম ারী,  াকঘর:জম ারী-

3460, ২৪৩৬

৮২ জমাঃ সবফকুল ইসলাম বসরাে আলী জচৌজিপুর কুটি ২৪৩৭

৮৩ জমাঃ ো াঙ্গীর মুিী সাবয়ে আলী জচৌজিপুর জখওিা ২৪৩৯

৮৪ জমাঃ আঃ মাজলক আঃ রাজ্জাক জম ারী জম ারী ২৪৪০

৮৫ িরাফুল ইসলাম জমাঃ রুহুল আবমন িামুটিয়া জখওিা ২৪৪১

৮৬ মৃত এম. এ  ান্নান মৃত এম. এ রাবকি  াতুরািািী  াতুরািািী-3414 ২৪৪৬

৮৭ সাব ে বময়া নুর বময়া বিকারপুর বিকারপুর ২৪৬১

৮৮ জমাঃ ফেলুল কবরম আলী আেগর িনী েমজিরপুর ২৪৬২

৮৯ জমাঃ আবুল কাজিম মুকবুল জ াজসন খাজিরা-3460 খাজিরা-3460 ২৪৭০

৯০ জমাঃ ইউনুি বময়া জমাঃ লাবু বময়া খাজিরা,  াকঘর:খাজিরা-

3460

খাজিরা,  াকঘর:খাজিরা-

3460 ২৪৭১

৯১ মৃত আবনছুল  ক মৃত সরুে আলী সসয়োিাে সসয়োিাে ২৪৮৩

৯২ জমাঃ িরীফ জচৌধুরী ম রম আলী জচৌধুরী বিনাউটি বিনাউটি-3464, ২৪৮৪

৯৩ জমাঃ আব্দুল খাজলক মৃত সমজির আলী সসয়োিাে সসয়োিাে ২৪৮৬

৯৪ জমাঃ িা ো ান সরকার মৃত সুরুে বময়া সরকার জনমতািাে জনমতািাে ২৪৮৯

৯৫ জমাঃ ি ীদুল ইসলাম জমাঃ িেলুর র মান বিনাউটি বিনাউটি ২৪৯১

৯৬ জমাঃ জ িজু বময়া আবুল িাসার জমাল্লা মেবলিপুর কসিা ২৪৯৪

৯৭ মৃত জমাঃ সবফকুর র মান মৃত িমজসর উবিন মেবলিপুর কসিা ২৪৯৮

৯৮ জমাঃ আলী আজ্জম মৃত জমাঃ মাত্বর আলী বিনাউবন বিনাউবন ২৫০১

৯৯ জমাঃ মঈন উবিন মৃত মন্তাে উবিন জমৌলভী চকচন্দ্রপুর চবিদ্বার ২৫০৫

১০০ মৃত জমাঃ আলী আকির মৃত ওয়ালী বময়া চকচন্দ্রপুর চবিদ্বার ২৫০৬

১০১ নাজয়ক সুজিোর আব্দুল গফুর মৃত সাজয়দুজ্জামান বখবেরপুর তালতলা ২৫০৯

১০২ নাজয়ক জমাঃ আবুল  াজয়ত মৃত জমাঃ তিবেল জ াজসন বখবেরপুর তালতলা ২৫১০

১০৩ জমাঃ উলফত আলী মৃত ম রম আলী বিনাউটি বিনাউটি ২৫১১

১০৪ জমাঃ ি ীে বময়া মৃত িন্দু বময়া বিনাউটি বিনাউটি ২৫১২

১০৫ মৃত িামসুল  ক ভূইয়া মৃত আনু বময়া ভূইয়া সসয়োিাে সসয়োিাে ২৫২২

১০৬  াবফে আ ম্মে েিান আলী বিনাউটি চবিোর-3462 ২৫২৩

১০৭ জমাঃ িরীয়ত জমাল্লা মৃত আঃ নূর জমাল্লা সসয়োিাে সসয়োিাে ২৫২৪

১০৮ জমাঃ আবু োজ র ভূইয়া জমাঃ আবু কাইয়ুম ভূইয়া সসয়োিাে সসয়োিাে ২৫২৬

১০৯  াজফে আ াম্মে ি ীদুল  ক বিনাউটি কসিা-3460 ২৫২৭

১১০  াঃ সামসুল আলম জচৌধুরী মৃত আব্দুল গফুর জচৌধুরী জনমতািাে জনমতািাে ২৫২৮

১১১ আব্দুল  াই চাঁন বময়া বিনাউটি চান্দাইসার-3460 ২৫২৯

১১২ জমাঃ আবু বসবিক মৃত সরাফত আলী জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462, ২৫৩৮

১১৩ জমাঃ িব দুল  ক মৃত আব্দুল আবেে িাদের বিকারপুর-3460 ২৫৪২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১১৪ জমাঃ আবু িক্কর মৃত আব্দুস সামাে খাজিরা খাজিরা ২৫৪৮

১১৫ জমাঃ আব্দুর র মান মৃত অ াি আলী তালতলা তালতলা ২৫৪৯

১১৬ মাজঃঃঃ িাচ্চু বময়া মৃত  াবফে উবিন জেঠুয়ামুিা বিষ্ণাউবি ২৫৫০

১১৭ জমাঃ ইউসুফ বময়া মৃত জূলপু বিয়া িািাই িািাই ২৫৫২

১১৮ জমাঃ েব রুল  ক ভূ ূঁইয়া জমাঃ িেলুল  ক ভূঞা জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিো-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিো-3462, ২৫৫৫

১১৯ জমাঃ সব দুল ইসলাম মৃত জতাতা বময়া জনায়াগাঁ চবিদ্বার ২৫৫৭

১২০ জমাঃ আব্দুস জসাি ান ভুইয়া মৃত  ােী আব্দুল মাজলক িািাই িািাই ২৫৫৯

১২১ জমাঃ আিদুল  াই জমাল্লা আব্দুল মবেে জমাল্লা জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:বিষ্ণাউরী-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:বিষ্ণাউরী-

3462,

২৫৬০

১২২ সামছু বময়া আব্দুল আলীম জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:জগাবপনাথপুর-

3464

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:জগাবপনাথপুর-

3464

২৫৬৮

১২৩ জমাঃ রব ে উবিন জিখ মুবি আঃ আউয়াল জিখ িািই িািই ২৫৭২

১২৪ মৃত আিমত আলী মৃত আঃ মবেে লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৫৭৩

১২৫ ওমর ফারুক মৃত িমন বময়া কসিা কসিা ২৫৭৮

১২৬ সুক্কুর বময়া মৃত ওয়াবল বময়া আিাইিাবি কসিা-3460 ২৫৭৯

১২৭ জগৌরাঙ্গূঁ চন্দ্র িীল জগাপাল চন্দ্র িীল কম মকারপািা কসিা ২৫৮১

১২৮ মৃত জগালাম বময়া মৃতঃ জমািা বময়া চরননাল কসিা-3460 ২৫৮৫

১২৯ আব্দুর রবিে জমাঃ আিদুল িারী আকুিপুর কসিা-3460 ২৫৮৭

১৩০ জমাঃ আিদুল মাজলক আলতাি আলী আকািপুর কসিা ২৫৯৪

১৩১ েবসম উিীন আ ম্মে সুরুে বময়া জতদতয়া কসিা-3460 ২৫৯৬

১৩২ জতাতা বময়া মৃত েগু বময়া জতদতয়া কসিা ২৫৯৭

১৩৩ আব্দুর র মান মৃত জমাঃ েলফু বময়া চরনাল কসিা-3460 ২৫৯৮

১৩৪ মৃত জমাঃ েবমোর সরকার জমাঃ বনলু সরকার মাইেখার মাইেখার-3461 ২৬০৪

১৩৫ মৃত জ ফজু বময়া মৃত েয়েল জ াজসন গুরুব ত কসিা-3460 ২৬০৬

১৩৬ জমাঃ জমািজল  উবিন মৃতঃ আব্দুল েবলল বিিারািািী কসিা ২৬০৭

১৩৭ জমাঃ মা ফুে বময়া  ােী আব্দুল গফুর কুটি,  াকঘর:পাবনয়ারুপ-

3460

কুটি,  াকঘর:পাবনয়ারুপ-

3460 ২৬০৯

১৩৮ জমাঃ জমারবিে আলম জমাঃ জরয়ািত আলী কুটি কুটি ২৬১০

১৩৯ হুমায়ন কবির আবু তাজ র মাইেখার কুটি ২৬১৬

১৪০  ারুনুর রবিে ি ীে মবফে উিীন কুটি কুটি-346 ২৬২০

১৪১ জমাঃ সুলায়মান আবুল  াজসম কুটি মাইেখার-3461 ২৬২১

১৪২ জমাঃ বসবিকুর র মান মৃত তরি আলী সরোর িাজয়ক শ্যামপুর-3500 ২৬৩১

১৪৩ জমাঃ আলী আশ্রাফ বসরাে আলী িাজয়ক,  াকঘর:শ্যামপুর-

3500

িাজয়ক,  াকঘর:শ্যামপুর-

3500 ২৬৩৪

১৪৪ জমাঃ কুদ্দুছুর র মান ভূইয়া মৃত মন্নান ভূইয়া  ােলা িালোনেী ২৬৩৫

১৪৫ জমাঃ সব ে বমঞা িাজয়ি আলী কুটি মাইেখার-3461 ২৬৩৬

১৪৬ মন বময়া মৃত আঃ আলীম জগাপীনাথপুর জগাপীনাথপুর ২৬৩৭

১৪৭ জমাঃ জরোউল করীম খান জমাঃ সুেন খাঁন বিমরাইল বিমরাইল ২৬৩৮

১৪৮ জমাঃ মবফে বময়া জমাঃ সাত্তার ভূইয়া জম ারী,  াকঘর:বিমরাইল-

3460,

জম ারী, 

 াকঘর:বিমরাইল-

3460,

২৬৪১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই
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১৪৯ জমাঃ আিদুস সালাম বময়া জমাঃ লাল বময়া বিনাউটি,  াকঘর:চবিোর-

3462,

বিনাউটি,  াকঘর:চবিোর-

3462, ২৬৪৬

১৫০ জমাঃ ফেলুল  ক মুনছুর আলী জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462, ২৬৪৯

১৫১ জমাঃ মাজ র বময়া মৃত সুরুে বময়া সসয়োিাে সৈয়োিাে ২৬৫০

১৫২ জমাঃ ফেলুল  ক আঃ  াই খাজঃিরা বুগীর ২৬৫২

১৫৩ জমাঃ নেরুল ইসলাম (ো াঙ্গীর) আব্দুল  ক মান্দারপুর েমজিরপুর ২৬৫৫

১৫৪ জমাঃ আব্দুল নূর জমাঃ আিাি আলী বিনাউটি চবিদ্বার-3462 ২৬৫৬

১৫৫ জমাঃ ইয়াবিন আঃ রাজ্জাক জম ারী-3460 জম ারী-3460 ২৬৫৭

১৫৬ জগালাপ খাঁ জেৌরত খাঁ পুকুরপাি িাuরখি ২৬৫৯

১৫৭ জমাঃ িবফকুর র মান মৃত আব্দু মাষ্টার ভূইয়া বিকারপুর বিকারপুর ২৬৬৪

১৫৮ জমাঃ জমাস্তফা কামাল মৃত আঃ িাজরক খান জেলী জেলীর িাোর-3460 ২৬৬৫

১৫৯ শ্রী িংকর চন্দ্র িীল মৃত শ্রী অবকল খারঘর জনমতািাে ২৬৬৬

১৬০ জমাঃ েজু বময়া সিয়ে আলী আেরা তালতলা ২৬৬৭

১৬১ জমাঃ সারু বময়া মৃত সুন্দর আলী ভূইয়া জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চিীদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চিীদ্বার-3462, ২৬৬৯

১৬২ মৃত িা  আলম মৃত জমাঃ  াসু বময়া লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৬৭০

১৬৩ জমাঃ ফেলুল  ক সরকার মৃত  াবফে উবিন সরকার িার াটা জখওিা ২৬৭৩

১৬৪ জমাঃ হুমায়ুন বময়া আব্দুর মবফে জগাবপনাথপুর চিীদ্বার ২৬৭৪

১৬৫ মৃত বসরাজুল ইসলাম (কাজিম) মৃত জমাঃ তাজুল ইসলাম কসিা কসিা ২৬৭৫

১৬৬ জমাঃ সবফকুর র মান মৃত আব্দুর নূর বুগরী খাজিরা ২৬৭৬

১৬৭ জমাঃ আবু  ািান জমাঃ আলী আ াম্মে জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460

জম ারী,  াকঘর:জখওিা-

3460 ২৬৭৮

১৬৮  ারুন বময়া মৃত নুরু বময়া পাবনয়ারপ পাবনয়ারুপ ২৬৮৪

১৬৯ জমাঃ আঃ েবলল আলী আ স্সে বিমরাইল বিমরাইল ২৬৯০

১৭০ জমাঃ  ারুনুর রবিে খান জমাঃ আিদুল্লা  খান বিনাউটি সসয়োিাে-3452 ২৬৯১

১৭১ আঃ আলীম রব ম িক্স েগনাথপুর মন্দভাগ ২৬৯৩

১৭২ িবফকুল ইসলাম মৃত েয়নাল আজিেীন জগাবিন্দপুর মইনপুর িাোর ২৬৯৫

১৭৩ মৃত ফেলুল  ক মৃত কালা বময়া জম ারী জম ারী-3460 ২৭০৯

১৭৪ জমাঃ িা ান উবিন জমাঃ ফেলুর র মান জম ারী জম ারী ২৭১০

১৭৫ জমাঃ আব্দুল লবতফ মৃত আবু আিাে জম ারী জম ারী-3460 ২৭১১

১৭৬ বিশ্বনাথ জেি  বরজমা ন জেি জম ারী জম ারী-3460 ২৭১২

১৭৭ আব্দুল  ান্নান আলতাি আলী জম ারী,  াকঘর:কুটি-

3461,

জম ারী,  াকঘর:কুটি-

3461,
২৭১৩

১৭৮ মৃত িা ো ান খান মৃত আজলক খান জেলী জেলী িাোর ২৭১৪

১৭৯ জমাঃ আবুল  াজসম আলী আ জমে মনকািাiর তালতলা-3460 ২৭১৫

১৮০ জমাঃ সবফউল্লা  খাঁন আক্কাস খাজিরা,  াকঘর:জেলীর 

িাোর-3460,

খাজিরা,  াকঘর:জেলীর 

িাোর-3460, ২৭১৬

১৮১ িা  আলম জমাঃ আব্দুল কাইয়ুম জঃকয়াiর খাজঃিরা ২৭১৭

১৮২ জমাঃ োকাবরয়া আঃ িামাে খাজিরা জেলীর িাোর-346 ২৭১৮

১৮৩ জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ জসানা বময়া খাজিরা জেলী িাোর-3460 ২৭১৯

১৮৪ জমাঃ সব দুল  ক আঃ খাজলক ভূইয়া খাজিরা,  াকঘর:খাজিরা-

3460,

খাজিরা,  াকঘর:খাজিরা-

3460, ২৭২০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৮৫ জমাঃ আব্দুল জসাি ান মৃত আলতাফ আলী  াতুরািাবঃি  াতুরািাবঃি ২৭২২

১৮৬ জমাঃ সব দুল  ক ভূইয়া মৃত আিদুল রাজ্জাক ভুইয়া িাদের িাদের ২৭২৩

১৮৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত রব ম আলী িাদের িাদের-3452 ২৭২৪

১৮৮ জমাঃ ইবিস মৃত েবমর উবিন পদুয়া েজমিরপুর ২৭২৫

১৮৯ মৃত বে. এম. তাজ র উল্লা মৃত মুবি আলী আেগর িাদের িাদের ২৭২৬

১৯০ আব্দুল মবতন আব্দুল খাজলক মান্দারপুর েজমিরপুর ২৭২৭

১৯১ মৃত জমাঃ আবুল  াজসম মৃত আিদুল গফুর কসিা কসিা ২৭২৮

১৯২ জমাঃ বফজরাে বময়া রবমে উবিন চিনাল কসিা ২৭২৯

১৯৩ জমাঃ বমলন বময়া ম ন জতদতয়া কসিা-3460 ২৭৩০

১৯৪ জমাঃ জমাতা ার জ াজসন মৃত ধন বময়া েবিন কসিা কসিা ২৭৩১

১৯৫ জমাঃ রংগু বময়া তিবেল জ াজসন জতদতয়া কসিা-3460 ২৭৩২

১৯৬ জমাঃ কানু বময়া তিবেল জ াজসন জতদতয়া কসিা ২৭৩৩

১৯৭ জমাঃ আলগীর ভুইয়া মাজঃঃঃ িামসু বময়া ভূইয়া তালতলা তালতলা ২৭৩৪

১৯৮ জমাঃ ইবিি বময়া মৃত আবুল কাজিম কসিা কসিা ২৭৩৫

১৯৯ জমাঃ সােন আলী মৃত সুন্দর আলী তালতলা তালতলা ২৭৩৬

২০০ জমাঃ ি ীদুল ইসলাম মৃত আওিাি আলী কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ২৭৩৭

২০১ মৃত মুিী জমাোজম্মল আলী মৃত মুবি জনওয়াে আলী িা পুর মীর িা পুর ২৭৩৮

২০২ মৃত আব্দুল রিীে মৃত জেৌলত বময়া কসিা কসিা ২৭৩৯

২০৩ জমাঃ আব্দুল  াবমে মৃত তাজলি আলী রাইতলা রাইতলা-3463 ২৭৪০

২০৪ জমাঃ আবুল আফসার আব্দুল েবলল ভূইঁয়া চারগাি চারগাি ২৭৪১

২০৫ মাজঃঃঃ  াবিবুর র মান মৃত আিদুস সাত্তার মূলগ্রাম,  াকঘর:কাইতলা-

3417,

মূলগ্রাম,  াকঘর:কাইতলা-

3417, ২৭৪২

২০৬ জমাঃ বমলন বময়া মৃত ইউসুফ আলী পাবনয়ারুপ পাবনয়ারুপ ২৭৪৩

২০৭ মু ম্মে ইবিি ভু ূঁইয়া আব্দুর র মান ভুইয়া বিমরাইল বিমরাইল ২৭৪৪

২০৮ জমাঃ আব্দুল রব ম মৃত ইউছুফ আলী জম ারী,  াকঘর:বিমরাইল-

3460,

জম ারী, 

 াকঘর:বিমরাইল-

3460,

২৭৪৫

২০৯ জমাঃ আরিাে বময়া আবুল  াজসম জম ারী বিমরাইল-3460 ২৭৪৬

২১০ জমাঃ োরু বময়া বকতাি আলী যমুনা জম ারী ২৭৪৭

২১১ জমাঃ জসাো উবিন ভূইয়া মৃত  ােী আিরাফ উবিন িাদের,  াকঘর:েমজির 

পুর-3417,

িাদের,  াকঘর:েমজির 

পুর-3417, ২৭৪৮

২১২ জমাঃ আজনায়ার জ াজসন ভুইয়া মৃত তাজলি জ াজসন িাদের,  াকঘর:েমজির 

পুর-3417,

িাদের,  াকঘর:েমজির 

পুর-3417, ২৭৪৯

২১৩ জমাঃ েব রুল  ক োজ র বময়া মৃত লাল বময়া িাদের েমজিরপুর ২৭৫০

২১৪ আব্দুল কুদ্দুস মৃত িবলমুবিন মান্দারপুর েমজিেপুর ২৭৫১

২১৫ মু াম্মে বলয়াকত আলী আিদুল মবেে বিনাউটি বিনাউটি ২৭৫২

২১৬ জমাঃ কামাল সরকার আলী আ াম্মে সরকার বিনাউটি বিনাউটি-3464 ২৭৫৩

২১৭ জমাঃ িা আলম খবললুর র মান সসয়োিাে সসয়োিাে ২৭৫৪

২১৮ জমাঃ েব রুল ইসলাম মৃত আিদুল বময়া গাব্বারী জনমতািাে ২৭৫৫

২১৯  ােী আবু তাজ র মৃত  ােী আব্দুল জসাি ান বিনাউটি,  াকঘর:বিনাউটি-

3464,

বিনাউটি, 

 াকঘর:বিনাউটি-3464, ২৭৫৬

২২০ জমাঃ জগালোর খান মৃত আব্দুর র মান খান জনায়াপািা জনমতািাে ২৭৫৭

২২১ জমাঃ ইব্রাব ম খান মৃত মব উবিন খান সসয়োিাে সসয়োিাে ২৭৫৮

২২২ জমাঃ জ াজসন মৃত জমাঃ উলফত আলী (জলবুবময়া) বিনাউটি বিনাউটি ২৭৫৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২২৩ জমাঃ আলী আকির আঃ গবন সরকার পাবনয়ারূপ পাবনয়ারূপ ২৭৬০

২২৪ জমাঃ েয়দুল জ াজসন জমাঃ আরি আলী মইনপুর মইনপুর-3500 ২৭৬২

২২৫ জমাঃ ফারুক বমযা মৃত সামশু বময়া কাইয়ূমপুর মইনপুর-3500 ২৭৬৩

২২৬ জমাঃ আিরাফ আলী মৃত ও াি আলী বগবরিনগর মন্দভাগ ২৭৬৪

২২৭ জমা াম্মে  াবরি আ াম্মে আিদুল মুনাফ কামালপুর মইনপুর িাোর ২৭৬৫

২২৮ মৃত আব্দুল  াবকম মৃত মালী বময়া পাবনয়ারুপ পাবনয়ারুপ ২৭৬৬

২২৯ মৃত জমাঃ জমািারফ জ াজসন মৃত বসরাে আলী শ্রীপুর মইনপুর-3500 ২৭৬৭

২৩০ লাল বময়া মত চন্দু বময়া কাইয়ূমপুর পাবনয়ারুপ-3460 ২৭৬৮

২৩১ আবু তাজ র  ািন আলী জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462, ২৭৬৯

২৩২ মৃত জমািজলম বময়া মৃত কালা বময়া জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462, ২৭৭০

২৩৩ জমাঃ জমাোজম্মল  ক আব্দুস সামাে সসয়োিাে সসয়োিাে ২৭৭১

২৩৪ জমাঃ জরাসন বময়া মৃত িােিা বময়া সসয়োিাে সসয়োিাে ২৭৭২

২৩৫ জমাঃ মন বময়া আিদুল জিাি ান বিনাউটি বিনাউটি ২৭৭৪

২৩৬ জমাঃ িবফকুল র মান মৃত  ােী আব্দুল গফুর বিিারািাবি কসিা-3460 ২৭৭৫

২৩৭ জমাঃ ইসমাইল খাঁন েয়নাল আজিেীন খাঁন জেলী জেলী িাোর ২৭৭৬

২৩৮ জমাঃ আব্দুল খাজলক খন্দকার জনায়াি বময়া খন্দকার পাথাবরয়াদ্বার চবিদ্বার ২৭৭৭

২৩৯ জমাঃ জতাফাজ্জল আলী মুতুমে আলী কুটি :পাবনয়ারুপ -3461 ২৭৮০

২৪০ জমাঃ আব্দুল  াই ভুইয়া মৃত আব্দুল মবতন ভূইয়া িাদের িাদের ২৭৮১

২৪১ আিদুল ওয়াজ ে আিদুল গবন েগন্নাথপুর িািাই ২৭৮২

২৪২ জমাঃ অব ে বময়া জচরাগ আলী ধম মপুর তালতলা ২৭৮৩

২৪৩ জমাঃ েমজসে আলম মৃত আলফাে বময়া বিলঘর পাবনয়ারুপ ২৭৮৪

২৪৪ নুরুল ইসলাম পািজত আলী বিিারািািী কসিা ২৭৮৫

২৪৫ জমাঃ আব্দুল  াই মৃত  ােী িবমরুবিন তালতলা তালতলা ২৭৮৭

২৪৬ জমাঃ িবফকুল  ক আব্দুস জসাি ান পাবনয়ারুপ পাবনয়ারুপ-3460 ২৭৮৮

২৪৭ জমাঃ িা ো ান ভূইয়া  াছু ভুইয়া খাজিরা খাজিরা-3460 ২৭৮৯

২৪৮ মৃত ফেলুর র মান মৃত জকরামত আলী ওমরপুর কসিা-3460 ২৭৯১

২৪৯ জমাঃ আলী জ াজসন মৃত আফতাি উবিন জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462, ২৭৯২

২৫০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মমতাে উবিন খাজিরা,  াকঘর:জেলীর 

িাোর-3460,

খাজিরা,  াকঘর:জেলীর 

িাোর-3460, ২৭৯৩

২৫১ জমাঃ জতাতা বময়া মৃত ওয়াে উবিন জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462 ২৭৯৪

২৫২ জমাঃ কাঞ্চন বময়া মৃত কালাবময়া জগাপীনাথপুর জগাপীনাথপুর ২৭৯৫

২৫৩ জমাঃ জরনু বময়া জমাঃ ফুল বময়া জগাবপনাথপুর জগাবপনাথপুর ২৭৯৬

২৫৪ জমাঃ জসাজলমান বময়া মুবি িেলুর র মান বিমরাইলকাবন্দ ব্রাহ্মণিাবিয়া ২৭৯৭

২৫৫ জমাঃ িা ো ান ভূ ূঁইয়া আব্দুল খাজলক জগাপীনাথপুর জগাপীনাথপুর ২৭৯৯

২৫৬ জমাঃ িা  আলম জচৌধুরী জমাঃ ম রম আলী জচৌধুরী বিনাউটি রাউৎ াট ২৮০১

২৫৭ জমাঃ আব্দুল মাজলক মৃত আলী আ াম্মে লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৮০৩

২৫৮ আব্দুল কবরম আব্দুল মান্নান জকাল্লাপাথর সালো নেী ২৮০৫

২৫৯ জমাঃ মবতউর র মান ভূইয়া মৃত মবেি ভূইয়া অষ্টেঙ্গল অষ্টেঙ্গল ২৮০৬

২৬০ আবিদুর র মান জচৌধুরী মৃত খবললুর র মান জচৌধুরী িাদের িাদের ২৮০৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

২৬১ জমাঃ হুমায়ুন কবির খান জমাঃ সুরুে বময়া খান িািাই িািাই ২৮০৮

২৬২ জমাঃ আবনসুল  ক ভূ ূঁঞা জমাঃ িেলুল  ক ভূ ূঁঞা লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৮০৯

২৬৩ আব্দুল মাজলক সরকার মৃত জুলফু বময়া সরকার তালতলা তালতলা ২৮১০

২৬৪ আঃ কাজের মৃত আঃ কবরম চান্দাইসার সসয়োিাে ২৮১১

২৬৫ জমাঃ অবল উল্লা  ভূইয়া জতাতা বময়া ভূইয়া মান্দারপুর েমজিরপুর ২৮১৩

২৬৬ জমাঃ দুলু বময়া বুধু বময়া কুটি মাইেখার-3461, ২৮১৪

২৬৭ জমাঃ োমজিে আ জমে ভূইয়া জমাঃ জর ান উবিন ভূইয়া বিকারপুর বিকারপুর ২৮১৫

২৬৮ জমাঃ ইউনুি বময়া েয়দুল হুজসন খাজিরা জেলীর িাোর-3460 ২৮১৭

২৬৯ জমাঃ িব ে মুিী জমাঃ কালা বময়া মুিী বিনাউটি, 

 াকঘর:জনমতািাে-3464

বিনাউটি, 

 াকঘর:জনমতািাে-

3464

২৮১৮

২৭০ আিদুর রবিে গুল িকস জখওিা জম ারী ২৮১৯

২৭১ জমাঃ েয়দুল জ াজসন আিদুল িাবরক জগাবপনাথপুর জগাবপনাথপুর ২৮২০

২৭২ আবু োমাল মৃত আলী আ াম্মে জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:চবিদ্বার-3462 ২৮২২

২৭৩ নূর মু াম্মে  াবে রবমে উবিন মনকািাইর জেলী িাোর ২৮২৩

২৭৪ জমাঃ জগালাম কাবের ভূইয়া মৃত ইসমাইল ভূইয়া জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:িািাই-3462,

জগাবপনাথপুর, 

 াকঘর:িািাই-3462, ২৮২৪

২৭৫ জিখ বমোনুর র মান জিখ আঃ জসািান বিনাউটি,  াকঘর:কসিা-

3460

বিনাউটি,  াকঘর:কসিা-

3460
২৮২৫

২৭৬ আলী আো ার আলী আকির বিমরাইল বিমরাইল ২৮২৬

২৭৭ কােী বমোনুর র মান কােী আবেজুল  ক বিকারপুর বিকারপুর ২৮২৭

২৭৮ জমাঃ আব্দুল মাজলক মৃত িবরফ আলী পদুয়া েমজিরপুর ৪২০১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 8


