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১ খন্দকার রবিকুল আবুল িাশার নাজেরপুর মোেনোট ৪৩০

২ জমাঃ ইবলয়াছ সাজরং জমাঃ ইব্রাবেম বময়া েয়পুর পূি ব জোয়ার কজররোট ১৪২৯

৩ তাজুল ইসলাম মৃত জমাোম্মদ বময়া ১নং কজররোট িামনসুন্দর ১৪৩০

৪ জমাোম্মদ শবি উল্লাে ইবলয়াছুল েক ১নং কজররোট পূি ব জোয়ার ১৪৩১

৫ নেরুল ইসলাম িেলুর রেমান ঐ পূি ব বেঙ্গুলী ১৪৪১

৬ সাজদক জচৌধুরী জক বি গফুরী ঐ বেঙ্গুলী ১৪৪২

৭ আবুল খাজয়র বসবিক জমাোম্মদ ঐ আেমপুর ১৪৪৩

৮ নুর জমাোম্মদ জদজলায়ার জোজসন ঐ পূি ব বেঙ্গুলী ১৪৪৪

৯ মবদন উল্লাে োমাল আেম্মদ ঐ জমজেদী নগর ১৪৪৫

১০ কামাল জোজসন জচৌধুরী আোোরুল েক জচৌধুরী ঐ আেমপুর ১৪৪৬

১১ সাজলে আোম্মদ মৃত আলী ইউছুি ঐ ঐ ১৪৫২

১২ জমাঃ নুর উল্লাে োমাল উবিন ঐ ঐ ১৪৫৬

১৩ িাবুল আোম্মদ মবেবুল আোম্মদ ৩নং জোরারগঞ্জ জসানাপাোড় ১৪৫৭

১৪ সামছুল আলম মুলজকজতর রেমান ঐ তােপুর ১৪৫৯

১৫ জমাঃ িবকর আোম্মদ জমাঃ আঃ জছািাোন ঐ মঃ জসানাপাড়া ১৪৬৩

১৬ জমাঃ নুরুল ইছলাম মৃত আবমর জোজসন ৪নং ধুম নাজেরপুর ১৪৬৫

১৭ আব্দুল রবেম আব্দুর রাজ্জাক ঐ মোেনোট ১৪৭৩

১৮ নুরুল আিসার আব্দুল িাবর ঐ ধুম (মোেন োট) ১৪৭৪

১৯ সালা আোম্মদ আরজশদ উল্লাে ঐ শাবিরোট ১৪৭৫

২০ আজনায়ারুল োমান আব্দুস সালাম ৪নং ধুম নাজেরপুর ১৪৭৮

২১ জরোউল কবরম তাজুল ইসলাম ঐ শাবির োট ১৪৮২

২২ েবের আোম্মদ কােল আোম্মদ ঐ ইমামপুর ১৪৮৬

২৩ এ জক এম েবের উবিন জচৌধুরী িবদয়ার রেমান জচৌধুরী িাঁশখালী আেমপুর ১৪৮৭

২৪ জমাঃ শােোোন মােমুদুল েক ওসমানপুর আেমপুর ১৫০২

২৫ রবিউল জোজসাইন গফূল খাা্ন ওচমানপুর ওচমানপুর ১৫০৭

২৬ আবুল িশর োনাি আলী ওচমানপুর জরাবকন্দপুর ১৫০৯

২৭ সাইদু নুর নাজদর োবন ওচমানপুর িাশখালী ১৫১৬

২৮ আবুল কাজশম োলার বময়া ওচমানপুর িাশখালী ১৫১৮

২৯ মবেউবিন োবেদুর রেমান ওচমানপুর িাশখালী ১৫১৯

৩০ জমা রবিউল েক জমা ক কবরি আোম্মদ ওচমানপুর আেমনগর ১৫২১

৩১ বডলার জোজসন সাইাদুর রোমান ওচমানপুর পাতাজকাট ১৫২২

৩২ জমাঃ নুরুল আলম সুজরজ্জামান িেিারগ্রাম মাদিারোট ১৫৩৭

৩৩ আব্দুল ছালাম নাবিজুর রেমান ৬ নং ইছাখালী ইছাখালী ১৫৪৮

৩৪ জমাঃ ইছাক ইয়া জমাঃ বছবিকুর রেমান ৬ নং ইছাখালী পঃ ইছাখালী ১৫৫১

৩৫ সবিউবিন ভঁইয়া জমাোম্মদ ভঁইয়া ৬ নং ইছাখালী পঃ ইছাখালী ১৫৫৬

৩৬ নুরুল ইসলাম আব্দুর ছাত্তার ৬নং ইছাখালী উঃ ইছাখালী ১৫৫৯

৩৭ জরোউল কবরম বময়ােী তিাজ্জল আোম্মদ জতমুোনী জতমুোনী ১৫৬১

৩৮ কবির আোম্মদ মৃত ওিায়দুল েক ৭নং কাটাছরা জতততয়া ১৫৭০

৩৯ জমাঃ কামাল উবিন জমাঃ আবুল কাজশম কাটাছরা িঙ্গনুর ১৫৭৯

৪০ জমাঃ আবমন শরীি জমাঃ আিদুস জছািাোন উত্তর িামনসুন্দর িঙ্গনুর ১৫৮০

৪১ জমাঃ নুরুল আলম জমৌঃ জমাোম্মদ োবনি কাটাছরা িঙ্গনুর ১৫৮১

৪২ এ বি এম মুসা জতািাজ্জল আোম্মদ জগায়াতলী আবুরোট ১৫৮২

৪৩ আবুল জোজসন আিদুর রউি িামনসুন্দর দাজরাগার োট ১৫৮৩
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৪৪ জমাঃ োবকর জোজসন োেী আেসান উল্লাে ৭নং কাটাছরা দারগার োট ১৫৮৪

৪৫ জশখ জমাঃ েয়নাল আিবদন মৃত ছাবয়দ আেম্মদ ৭নং কাটাছরা ভরদসোট ১৫৮৬

৪৬ জমাোম্মদ এনামুল েক মুলকুজতর রেমান জতততয়া জতমুোনী ১৫৮৯

৪৭ রবিকুল আলম জচৌধুরী মেোরুল আলম জচৌধুরী মধ্যম মঘাবদয়া আবুজতারাি ১৫৯৭

৪৮ বদলদার আোম্মদ মৃত োেী কবির আোম্মদ ৭নং কাটাছরা কাটছরা ১৫৯৯

৪৯ েবের আোম্মদ ছছয়দ আোম্মদ ৮নং দুগ বাপুর দূগ বাপুর ১৬০৬

৫০ মবনর আোম্মদ মৃত নুর আোম্মদ োেীশ্বরাই জোরারগঞ্জ ১৬০৮

৫১ জমাঃ োবিি উবিন ইছোক বময়া ৮নং দুগ বাপুর দূগ বাপুর ১৬২৩

৫২ রবিউজ্জমান জমাঃ সুলতান আেজম্মদ ৮নং দুগ বাপুর েনািবনপুর ১৬২৪

৫৩ আব্দুল মাজলক জমাঃ আলী আকির ৮নং দুগ বাপুর ভরদ্বােোট ১৬২৫

৫৪ জমাঃ জমাোজম্মল নুরুল আলম ৮নং দুগ বাপুর োদীম্বরাই ১৬২৬

৫৫ তপন কাবি শ্যাম জচৌধুরী যবতশ চন্দ্র শ্যাম জচৌধুরী মীরসরাই দবিণ তালিাড়ীয়া ১৬৩৫

৫৬ আবুর োজসম মৃত ছাজলে আেম্মদ মধ্যম মঘাবদয়া মীরসরাই ১৬৩৬

৫৭ জমাোঃ ইউছুি মৃত নুরুল েক বময়া Mirsarai MIRSARAI ১৬৩৭

৫৮ জমাঃ নুরুল আিছার জমৌঃ জমাঃ নুরুল েক মধ্যম মঘাবদয়া মীরসরাই ১৬৩৮

৫৯ নুরুল আিছার আজনায়ার আেমদ মধ্যম মঘাবদয়া মীরসরাই ১৬৩৯

৬০ আবুল কালাম জভালা বময়া ৯নং মীরসরাই মীরশ্বরাই ১৬৪২

৬১ িখর উবিন আবুল োজ জসন ৯নং মীরসরাই তারাকাটিয়া ১৬৪৬

৬২ এ. টি. এম িজয়ে উল্লাে আরাত উল্লাে বমস্ত্রী ৯নং মীরসরাই আমিাবড়য়া ১৬৪৮

৬৩ নুরুচ্ছািা সবিউল্লা ৯নং মীরশ্বরাই মীরশ্বরাই ১৬৪৯

৬৪ জমাঃ কামাল উিবন মৃত ছবলম উল্যা ১০ নং বমঠানালা পঃ মবলয়াস ১৬৫৬

৬৫ সুদাম চন্দ্র দাস অবশ্বনী কুমার দাস বমঠানালা বমঠানালা ১৬৫৭

৬৬ আবু তাজের আব্দুল আবেে জশজখরতালুক আবুজতারাি ১৬৫৯

৬৭ আলী আোম্মদ তাবিে উবিন মঘাবদয়া বময়াপাড়া আবুজতারাি ১৬৬০

৬৮ মৃত নুরুল হুদা মৃত িেলুর জছািোন বমবস্ত্র ১০ নং বমঠানালা রাঘিপুর ১৬৬৩

৬৯ জতািাজ্জল জোজসন মুলকুজতর রেমান ছসয়দপুর মীরসরাই ১৬৬৬

৭০ নুরুল আিছার আেমজদর রেমান ১০ নং বমঠানালা জভাজরর িাোর ১৬৬৮

৭১ আব্দুল কবরম ওিায়দুল েক ১০ নং বমঠানালা রেমতািাদ ১৬৭০

৭২ মৃত সামছুল আলম মৃত মকছুদ আোজম্মদ বমঠানালা বমঠানালা ১৬৭২

৭৩ রবিজয়র োমান িজয়ে আোম্মদ ১১নং মঘাবদয়া কােীর তালুক ১৬৭৪

৭৪ জমাঃ মাোবুল েক মোরাম আলী ১১নং মঘাবদয়া মঘাবদয়া ১৬৮৪

৭৫ আমান উল্লাে োলাল আেজম্মদ ১১নং মঘাবদয়া োবসমািাদ ১৬৮৫

৭৬ আব্দুর রেমান মাষ্টার িেলুল েক ১১ নং মঘাবদয়া আবুজতারাি ১৬৮৭

৭৭ জচৌধুরী বময়া জমািার রেমান ১১ নং মঘাবদয়া মঘাবদয়া ১৬৯০

৭৮ নুরুল আলম জচৌধুরী ছাজল আেম্মদ জচৌধুরী ১১ নং মঘাবদয়া মঘাবদয়া ১৬৯২

৭৯ েয়নাল আজিদীন মবনর আেম্মদ জশজখরতালুক আবুজতারাি ১৬৯৩

৮০ আবুল কালাম মৃত শরিত আলী ১২ নং ছখয়াছরা পূি ব জপাল জমাগরা ১৭০১

৮১ জমাঃ নুরুল জমাস্তিা এমদাদ উল্লাে জচৌধুরী ১২নং জখয়াছরা ১২নং ছখয়াছরা ১৭০৭

৮২ ইমামুল েক আব্দুল জসািাোন ১২নং ছখয়াছরা আমিাবড়য়া ১৭০৯

৮৩ জমাবমনুল ইসলাম আব্দুছ ছালাম ১২নং ছখয়াছরা মসবেবদয়া ১৭১২

৮৪ ইব্রােীম মৃত আমীনুর রেমান ১৩নং মায়ানী পঃ পায়ানী ১৭১৫

৮৫ জমাঃ োবকর জোজসন মৃত আবেজুর রেমান ১৩নং মায়ানী পঃ মায়ানী ১৭১৬

৮৬ জমাঃ িবরদ আোম্মদ আব্দুস জছািোন ১৩নং মায়ানী পঃ মায়ানী ১৭২০

৮৭ জমাোম্মদ এনামুল েক মবনর আেমদ পদুয়া োবদ িবকর োট ১৭২১

৮৮ কামাল উবিন খন্দকার িবদউর রেমান ১৩নং মায়ানী পঃ মায়ানী ১৭২৩

৮৯ আিদুল মান্নান জমাঃ জদজলায়ার জোজসন মধ্যম মায়ানী আবুজতারাি ১৭২৫
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৯০ জমাঃ আবুল কালাম জরোন উবিন ১৪নং োইতকাবন্দ মুরাদপুর ১৭২৮

৯১ মৃত আব্দুল োবলম মৃত নুরুল েক ১৪নং োইতকাবন্দ োইতকাবন্দ ১৭২৯

৯২ জমাঃ িাদশা বময়া মৃত নুরুল েক ১৪নং োইতকাবন্দ কুরুয়া ১৭৩১

৯৩ জমাঃ আবুল জোজসন মৃত নুর বময়া ১৪নং োইতকাবন্দ তুলা িাবড় ১৭৩৩

৯৪ জমাোম্মদ আলী বছবিক আেজমদ তুলািাড়ীয়া কমর আলী ১৭৩৪

৯৫ জমাঃ নুর নিী েহুরুল েক ১৪ নং োইতকাবন্দ িাবলয়াবদ ১৭৩৮

৯৬ কানসুর কাবি িড়ুয়া বিকন কাবি িড়ুয়া ১৪ নং োইতকাবন্দ ১৭৪১

৯৭ জমাঃ খুরশীদ আলম জমৌঃ আবমনুল েক িড়ুয়া ১৪ নং োইতকাবন্দ ১৭৪২

৯৮ জমাঃ জিারোনুজ্জামান মবতনুল্লাে ১৪ নং োইতকাবন্দ মোলংকা ১৭৪৩

৯৯ বগয়াস উিীন িািলুর রেমান ১৪ নং োইতকাবন্দ কােীর োট ১৭৪৪

১০০ মবদন উল্লাে জমাঃ ইছমাইল আাোম্মদ ১৪ নং োইতকাবন্দ িাবলয়াবদ ১৭৪৬

১০১ জমাঃ হুমায়ন কবির আঃ খাজলক ১৫ নং ওোজেদপুর গাছিাবড়য়া ১৭৫৯

১০২ রবিউল জোজসন েবলল আোম্মদ জচৌধুরী ১৫ নং ওোজেদপুর োবদর িবরর োট ১৭৬২

১০৩ বমদূল কাবনত দক্ক শ্রী বদজনস চন্দ্র দত্ত ১৫ নং ওোজয়দপুর কমলদে ১৭৬৩

১০৪ জমাঃ নুর নিী মাঃ িেলুর পবন ১৫ নং ওোজেদপুর কমলদে ১৭৬৪

১০৫ জমাোম্মদ নুরুল গবন আোম্মদ জছািোন জমস্ত্রী গোবরয়া সাজেরখালী ১৭৭৫

১০৬ জমাঃ আবুল িশর মেরম আলী জডামখালী কমর আলী ১৭৭৭

১০৭ জমঃ বসরাজুল ইসলাম জচৌধুরী োজকর জোজসন জশজখরতালুক আবুজতারাি ১৭৭৮

১০৮ জমাঃ বসরাে উবিন িবশর আোম্মদ নন্দীগ্রাম মাদিারোট ১৭৮০

১০৯ তাজুল ইসলাম আবমর জোজসন পূি ব ছখয়াছড়া িড়তাবকয়া ১৭৮১

১১০ জদলওয়ার জোজসন মৃত মবনর আোম্মদ দবিন জসানাপাোড় জোরারগঞ্জ ৪৪৬৪

১১১ জমাো   নুরুল আিছার মুল কুজতর রেমান িামনসুন্দর দাজরাগারোট ৪৫১৭

১১২ জমাঃ আব্দুল মান্নান মৃত আেছান উল্লাে বশকার েনািবনপুর ছচতজেরোট ৪৫২৭

১১৩ বনোম উিীন মুবেবুল েক বমঠানালা বমঠানালা ৪৫৩৮

১১৪ এম বনোম উবিন এম মবেবুর েক ছসদালী ৪৫৭০

১১৫ জমাঃ জমাশাররি জোজসন মৃত োজিে আেমদ/আবিে জগাপীনাথপুর জোরারগঞ্জ ৪৭১২

১১৬ জমাঃ জসবলম উল্লাে মৃত জমৌলভী সুলতান আেজম্মদ জমািারকজঘানা ৪৭৩৪

১১৭ জমাোম্মদ শােোোন বসরাে জমাোম্মদ কাতু বময়া নাজেরপুর মোেনোট ৪৭৩৭

১১৮ মৃত েবসম উবিন িজয়ে আেজমদ বৃন্দািনপুর ৪৭৪৮

১১৯ আবুল কালাম জমাঃ জমাস্তিা উঃ ইছাখালী ৪৭৬৯

১২০ জমাঃ আবমনুল েক মৃত জোছাইনুর োমান োবিে গ্রাম ৪৭৮৯

১২১ িেলুল েক মৃত িবদয়ার রেমান বময়া পূি ব িাবড়য়াখালী দাজরাগার োট ৪৮৩০

১২২ আবুল িশর বময়া মৃত ছাজল আেম্মদ বময়া মধ্যম মঘাবদয়া ৪৮৭৬

১২৩ জমাঃ জমাস্তিা অবল আোম্মদ বমঠানালা রাোপুর ৪৯০২

১২৪ রবিউল আজনায়ার জচৌধুরী জমাঃ আবমনুল রেমান পঃ মবলয়াইশ ৪৯০৬

১২৫ নুজরর জছািোন জমাঃ আবমনুল রেমান পঃ মবলয়াইশ ৪৯০৭

১২৬ জখান্দকার মুোম্মদ জনছারুল কবরম জখান্দকার মুোম্মদ আিদুল োবলম পবিম বমঠানালা সুবিয়া মাদ্রাসা ৪৯০৯

১২৭ জমাঃ নরুল জমাস্তিা সবিউল আলম বমস্ত্রী মঘাবদয়া ৪৯২৭

১২৮ মৃত মবেবুল েক মৃত সাদু বময়া োবদনগর ৪৯৪০

১২৯ মকছুদ আেম্মদ মবনর আেম্মদ মসবেবদয়া িড়তাবকয়া ৪৯৫৫

১৩০ িবদউল আলম শবিউল্লযা মধ্যম মায়ানী আবুজতারাি ৪৯৮১

১৩১ জমাঃ আশক এলােী রবিউল েক ছসদালী িড়তাবকয়া ৪৯৮২

১৩২ িেলুল েক মৃত আেম্মজদর রেমান পূি ব মায়ানী ৪৯৮৪

১৩৩ শাে আলম সুলতান আোং মায়ানী ৪৯৮৫

১৩৪ জমাঃ বসরাজুজদৌল্লা মৃত জশখ আোম্মদ উত্তর োইতকাবন্দ োইতকাবন্দ ৪৯৯২

১৩৫ মৃত টিপু সুলতান আব্দুর গবন জচৌধুরী অলীনগর ৫০৫৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৩৬ মবনর আেম্মদ ছাইদুর রেমান পবিম জোয়ার ৫০৭৯

১৩৭ জমাঃ শােোোন আরজির রেমান েয়পুর পূা্ি ব জোয়ার কজররোট ৫০৮২

১৩৮ জমাঃ আলাউবিন জমাঃ সামছুবিন ছত্তরুয়া কজররোট ৫০৯২

১৩৯ আবুল খাজয়র মকবুল আোম্মদ উত্তর জসানাপাোড় িারইয়ারোট ৫১০৯

১৪০ মৃত রুহুল আবমন মৃত নুর আোম্মদ িাসা/জোবডং:নুর 

ইসলাজমর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বেংগুলী, ডাকঘর:বেংগুলী-

4326, বমরশরাই, চট্টগ্রাম

বেঙ্গুলী ৫১১৪

১৪১ আেমদ জোজসন (টুনু) জশক আেমদ জগাবিন্দপুর বিষুবময়ারোট ৫১৪৯

১৪২ মৃত এরাদ উল্লাে কবরম উল্লাে ইমামপুর মোেনোট ৫১৫১

১৪৩ জমাঃ জমাোজম্মল েক জমাঃ নুরুল্লা বময়া োেীশ্বরাই জোরারগঞ্জ ৫১৫৪

১৪৪ জমাঃ োরুনর রশীদ আঃ িেজলর রেমান পারাগলপুর ৫১৫৫

১৪৫ জমাঃ আবু তাজের মৃত মবেবুল েক বমস্ত্রী উত্তর নাজেরপুর মোেনোট ৫১৯০

১৪৬ তাজের আেজম্মদ রবেম উল্লাে নাজেরপুর মোেনোট ৫২১০

১৪৭ েবরবুল েক জমাোোর উল্লাে নাজেরপুর মোেনোট ৫২১৭

১৪৮ জমাবমনুল েক ছাবদকুর রেমান ধুম ৫২২৪

১৪৯ জমাঃ মাঈনুল ইসলাম আবুল িশর মরগাং আেমপুর ৫২২৮

১৫০ জমাঃ শাোোোন মৃত গবন আোম্মদ বৃন্দাপুর ৫২৫৪

১৫১ জমাঃ আবুল কালাম বছবিজকর রেমান সাজেিদীনগর আবুরোট ৫২৭৬

১৫২ জমাোম্মদ জমাস্তিা আোদ িবকর আেম্মদ জচয়ারম্যান সাজেিদীনগর আবুরোট ৫২৭৭

১৫৩ জমাঃ বগয়াসউিীন আবমর জোজসন োবিেগ্রাম মাদিারোট ৫২৭৯

১৫৪ নুজরর নিী ওিায়দুল েক নন্দীগ্রাম মাদিারোট ৫২৮০

১৫৫ জমাঃ জশথ উল ইসলাম জমৌঃ িবরদুল ইসলাম উঃ ইছাখালী ৫২৮৪

১৫৬ তাজুল ইসলাম আোম্মদ জছািোন চুবনবমবিরজটক মাদিারোট ৫২৮৭

১৫৭ জমাঃ জগালাম মাওলা জচৌধুরী জমাঃ নুরুল ইসলাম জচৌধুরী েমাদারগ্রাম মাদিারোট ৫২৮৮

১৫৮ এ.জক.এম আলাউবিন নুরুল েক জচৌধুরী দবিন ভূঞা গ্রাম মাদিারোট ৫২৮৯

১৫৯ জমাঃ এছাক বময়া ছাজয়দুর রেমান চুবনবমবিরজটক মাদিারোট ৫২৯০

১৬০ মৃত রবিকুজ্জামান োেী িবশর আেম্মদ লুিাখালী মাদিারোট ৫২৯১

১৬১ শামসুজিাো আলী িবদউর রেমান জদওখালী আবুরোট ৫২৯৫

১৬২ জমাঃ জমাস্তিা মৃত জমাঃ মােমুদুল েক উত্তর ইছাখালী ৫৩০২

১৬৩ ছাজয়দুর রেমান মৃত ছালামত উল্লাে/রেমত মুরাদপুর ৫৩৮৪

১৬৪ মৃত জমাঃ আবুল কাজসম মৃত আব্দুল খাজলক িাবড়য়াখালী দাজরাগার োট ৫৩৯৩

১৬৫ জমাঃ আবুল খাজয়র রুহুল আবমন িাড়ীয়াখালী দাজরাগার োট ৫৩৯৮

১৬৬ জমাঃ শাে আলম ভূ ূঁইয়া মৃত আবমর জোজসন িাবড়য়াখালী দাজরাগারোট ৫৪০১

১৬৭ জমাোম্মদ োমাল উল্লাে মৃত িেল কবরম দুগ বাপুর ভরদ্বােোট ৫৪১৮

১৬৮ তাজের আোম্মদ আব্দুল কাজদর বশকারপুর ছচতজেরোট ৫৪৩৭

১৬৯ আবুল িশর মৃত নুর আোজমদ দুগ বাপুর ভরদ্বােোট ৫৪৩৮

১৭০ বসরাে উজিৌলা আবমনুল েক উত্তর দূগ বাপুর ভরদ্বােোট ৫৪৪১

১৭১ জমাঃ আবুল িশর মৃত আবমর জোজসন দুগ বাপুর ভরদ্বােোট ৫৪৪৩

১৭২ মৃত বসরাজুল েক ইরশাদ উল্লাে দুগ বাপুর ভরদ্বােোট ৫৪৪৯

১৭৩ নুর জমাস্তিা মবেবুল েক তালিাড়ীয়া ৫৪৭২

১৭৪ মােমুদুর রেমান জগালাজলর রেমান বকছমত োিরািাদ মীরসরাই ৫৪৭৬

১৭৫ জমাঃ ওয়াবেদুর রেমান মৃত োবিজুর রেমান Mirsarai MIRSARAI ৫৪৭৮

১৭৬ োির উবিন আেম্মদ জচৌধুরী ছাজয়ফুবিন আেম্মদ জচৌধুরী বকঃ োিরািাদ ৫৪৮১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

১৭৭ জমাঃ শবরফুল ইসলাম সালামত উল্লাে আবুনগর মীরসরাই ৫৪৮৯

১৭৮ জমাঃ আিদুল রাজ্জাক জমা আিদুল মবেত মুিী মধ্যম তালিাড়ীয়া বমঠাছড়া ৫৪৯৭

১৭৯ এমদাদ জোজসন মৃত জমাঃ সবি উল্লাে বমঠানালা ৫৫২৯

১৮০ জমাঃ সাবদকুর রেমান িবদয়ার রেমান মবলয়াইশ ৫৫৩৫

১৮১ আিদুল মন্নান মুোফ্ির আেজমদ জশজখরতালুক আবুজতারাি ৫৫৫৬

১৮২ জমাোম্মদ আবুল িশার জমাোম্মদ এছাক বময়া িবনকপাড়া মঘাবদয়া ৫৫৬১

১৮৩ জমাঃ এনামুল েক সালামত উল্লাে মঘাবদয়া ৫৫৮০

১৮৪ আবুল িশর আরজশদ আলী মঘাবদয়া ৫৫৮২

১৮৫ জমাঃ জমাস্তিা সবিকুল আলম সওদাগর মঘাবদয়া ৫৫৯৪

১৮৬ বমর রঞ্জন দত্ত মৃত বচিােরণ দত্ত জললাং ৫৫৯৭

১৮৭ জমাঃ মুছা/মুছা বময়া আব্দুল খাজলক পূি ব ছখয়াছরা ৫৬০৮

১৮৮ জমাঃ নুরুল আমীন েবরি আলী পূি ব মায়ানী আবুজতারাি ৫৬৫৬

১৮৯ জমাঃ আবু তাজের মুিাের আেম্মদ/জোজসন মায়ানী ৫৬৫৭

১৯০ জমাঃ োবিজুর রেমান/জমাচতাবিজুর সুলতান আেম্মদ পবিম মায়ানী ৫৬৬২

১৯১ জমাঃ জসালাইমান আোদ মৃত িজয়ে আোম্মদ ভূ ূঁইয়া মোলংকা ৫৬৭৮

১৯২ আলী আেগর ভূ ূঁইয়া আব্দুর রেমান ভূ ূঁইয়া তুলািাড়ীয়া ৫৬৮০

১৯৩ জমাঃ নুরুল আিছার জমাঃ সুলতান আেজম্মদ িাবলয়াবদয়া ৫৬৮১

১৯৪ আবুল কালাম আোদ মৃত নুরুল েক োইতকাবন্দ ৫৬৮৮

১৯৫ জমাঃ সবিউল আলম মৃত জমাঃ মবনর আেম্মদ মাষ্টার োইতকাবন্দ ৫৬৮৯

১৯৬ বসরােউজদৌল্লা মৃত জশখ আেম্মদ মুরাদপুর োইতকাবন্দ ৫৬৯০

১৯৭ বসরােজদৌল্লা ভূ ূঁইয়া মৃত োেী মুলকুজতির উত্তর োইতকাবন্দ োইতকাবন্দ ৫৬৯১

১৯৮ জমাোং নুর ঊল্যা জচৌধুরী জমারজশদ আোং উত্তর োইতকাবন্দ োইতকাবন্দ ৫৬৯৩

১৯৯ েয়জকতু িড়ুয়া িরদা কুমার িড়ুয়া দমদমা োইতকাবন্দ ৫৭০৩

২০০ জকাব্বাদ আেমদ আলী আেমদ দবিণ ওয়াজেদপুর িাতরয়াঢালা ৫৭১৪

২০১ জমাঃ শামছুল আলম সুলতান আেম্মদ জমস্ত্রী সাজেরখালী সাজেরখালী ৫৭২৫

২০২ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা মৃত আবমনুর রেমান সাজেরখালী ৫৭৪৩

২০৩ শুজকষ চন্দ্র শীল জযাজগন্দ্র কুমার শীল জডামখালী ৫৭৪৫

২০৪ রবিক উল্লাে আলী আেমদ ইমামপুর ৫৭৫১

২০৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম োলাল আোম্মদ ধুম ৫৭৫৬

২০৬ দীন ইসলাম আলী আজ্জম বশকার েনািবনপুর ছচতজেরোট ৫৭৬৬

২০৭ আবুল কাজশম মৃত জসালতান আোম্মদ পূি ব দূগ বাপুর ৫৭৬৭

২০৮ জশখ আব্দুল মাবুদ জশখ িজয়ে আোম্মদ োইতকাবন্দ ৫৭৬৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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