
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ মুরাদনগর
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১ জমাঃ আবু ইউছুফ খান িক্তার খান জদৌলতপুর িাংগরা ৬৫১

২

নুরুল ইসলাম মৃত কালা বময়া

জমটংঘর, পাণ্ডুঘর, 

আকুিপুর, মুরাদনগর, 

কুবমল্লা পাণ্ডুঘর ২০৪২

৩ চাঁন বময়া আহাি আলী জসানাকান্দা ২২১৭

৪ জমাহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুন্সী আছমত আলী মুন্সী পরমতলা পরমতলা ২২৩২

৫ মবনরুল হক লাল বমঞা সরকার শুশুন্ডা ২২৩৫

৬ জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ ময়নাল জহাজসন চন্দনাইল চন্দনাইল ২২৩৬

৭ আঃ িরকর বছবিক মৃত ভজু বময়া পীরকাশীমপুর ২২৪৬

৮
আঃ হাই মুবন্স আঃ জছািান পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২২৫১

৯ সামছুল হক আস্কর আলী কড়ুইিাড়ী ২২৫২

১০ জগালাম রব্বান মৃত কাবফল উবিন োজররা গাজেরকুট ২২৫৫

১১ জমাঃ জখারজশদ আলম রবহে উবিন ডালপা পাক জদওরা ২২৫৬

১২ মৃত সামসুল আলম আঃ গফুর োনঘর ২২৬১

১৩ আঃ ওয়াজেদ মৃত আঃ ছালাম কুড়াখাল ২২৭৪

১৪ জমাঃ খবললুর রহমান করম আলী সাজহিনগর রামচন্দ্রপুর ২২৯৬

১৫ ফবরদ উবিন আহাম্মদ হােী আলী জহাজসন বদলালপুর মুরাদনগর ২২৯৮

১৬ জমাকজলছুর রহমান নুরুল ইসলাম িাখর নগর িাখর নগর ২৩০৫

১৭ জমাঃ ইবিস আলী নাজয়ি আলী সরকার িাখরনগর িাখরনগর ২৩০৬

১৮ জমাহাম্মদ ফেলুল হক আছামবিন পরমতলা পরমতলা ২৩০৯

১৯ জকরামত আলী আবমর উবিন আড়াবলয়া মুরাদনগর ২৩১০

২০ আঃ মবতন সরকার মৃত আঃ হাজসম সরকার লক্ষীপুর ২৩১২

২১ জমাঃ আবুল িাসার খান সাদত খান পরমতলা পরমতলা ২৩১৬

২২ জমাৎ আবু তাজহর সরকার আহামুিীন সরকার খুরুইল কৃষ্ণপুর ২৩১৭

২৩ আঃ কাজশম জমাল্লা মৃত আঃ রহমান জমাল্লা পরমতলা ২৩১৮

২৪ আঃ তাজহর খান হােী সসধর খান পরমতলা পরমতলা ২৩২০

২৫ আলহাজ্ব জমাঃ আলী জমাঃ ছাজয়দ আলী পরমতলা পরমতলা ২৩২৩

২৬

মৃত আঃ তাজহর জমাল্লা মৃত জরছত আলী জমাল্লা

ভূিনঘর, মুরাদনগর, 

ধামঘর, মুরাদনগর, কুবমল্লা মুরাদনগর ২৩২৪

২৭ জমাঃ আিদুল মাজলক (জসবলম ভূঞা) নাজয়ি আলী ভূঞা দবক্ষন ছাবলয়াকাবন্দ পাঁচ পুকুবরয়া িাোর ২৩৩৬

২৮ মবফজুর রহমান মৃত আবিদ আলী ছাবলয়াকাবন্দ ২৩৪১

২৯ জমাঃ আিদুল মবিন সরকার জমাঃ সুোত আলী সরকার পাবি পাবি িাোর ২৩৫৫

৩০ আঃ হাবকম ভূঞা মৃত আফচর উবিন ভূঞা সদয়ারা গান্দ্রা ২৩৫৬

৩১ জহাজসন বময়া মৃত মহব্বত আলী চন্দনাইল ২৩৬৯

৩২ ফেলুল হক সরকার মবতউর রহমান সরকার চন্দনাইল ২৩৭৪

৩৩ এম, এ, আবেে মৃত এম, এ, কবরম সাজহদাজগাপ ২৩৭৮

৩৪ জমাসজলম উবিন আহাম্মদ মৃত েবহর আহাম্মদ শাহগদা ২৩৯১

৩৫ জখারজশদুল হক মৃত আঃ লবতফ শাহগদা ২৩৯২

৩৬ মৃত েবহরুল হক মৃত জনায়াি আলী ভাোনগর চন্দনাইল ২৩৯৩

৩৭ শওকত আলী মনতাে উবিন শাহগদা ২৩৯৮

৩৮ জগালাম নবের মুন্সী মাহতাি আলী শাহগদা ২৩৯৯

৩৯ নসু বময়া জরাশন আলী পাবেড়পাড় ধনপবতজখালা ২৪০০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪০

জমাঃ েহুরুল আলম হযরত খাো জমাঃ সামসুজ্জামান বচশবত পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৪০৪

৪১ জগালাম জমাস্তফা েবহরুল হক পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৪০৫

৪২ আঃ রবশদ মৃত শব্দর আলী গােীপুর ২৪২৫

৪৩ মৃত আঃ মান্নান খান আয়ূি আলী খান জকাজড়রপাড় পাণ্ডুঘর ২৪২৬

৪৪ জমাঃ ফেলুর রহমান আব্দুল খাজলক িলীঘর পাক িলীঘর ২৪৩১

৪৫ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ আিদুস ছাত্তার পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৪৩২

৪৬

কবির আহাম্মদ হােী আব্দুল গবন

পীরকাবশমপুর, আকুিপুর, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা পীরকাবশমপুর ২৪৩৩

৪৭ োলাল উবিন হােী জমাঃ জছািহান ফুলঘর হায়দরািাদ ২৪৪৬

৪৮ আঃ সবহদ মৃত জমাঃ েবমর উবিন োজররা ২৪৪৯

৪৯

সবফকুর রহমান ভূঞা মৃত আঃ রাজ্জাক ভূঞা

িাজরশ্বর, হায়দরািাদ, 

আবন্দকুট, মুরাদনগর, 

কুবমল্লা হায়দরািাদ ২৪৫৫

৫০ মবেবুর রহমান ভূঞা মৃত আলী আজ্জাম ভূঞা োনঘর ২৪৬৪

৫১ জমাঃ সবফকুল ইসলাম বকতাি আলী োনঘর জকারিানপুর ২৪৬৫

৫২ আঃ রবহম মৃত আঃ গফুর হাটাশ ২৪৬৭

৫৩ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত এম, এ, িারী জদৌলতপুর িাংগরা ২৪৬৯

৫৪ আঃ রউফ মামুন সরকার মৃত হােী মাওঃ আঃ রাজ্জাক মুবকলশপুর ২৪৭৫

৫৫ বমন্নত আলী মৃত অবহদ উল্লা খামারগ্রাম ২৪৭৯

৫৬ মৃত বছবিকুর রহমান মৃত আস্কর আলী কুড়াখাল ২৪৮৪

৫৭ ইবিস খান মৃত আঃ রহমান খান ধনপবতখলা ২৪৮৬

৫৮ শাহোহান মৃত জমাোফর আলী জকাদাল কাটা ২৪৮৭

৫৯ আঃ কাজদর মৃত আমোদ আলী দীবঘর পাড় ২৪৯৫

৬০ জমাঃ লবতফ বময়া আঃ জছািহান ধনপবতজখালা ধনপবতজখালা ২৪৯৮

৬১ জমাঃ হুমায়ুন কবির জমাঃ আবুল কাজসম চাবপতলা চাবপতলা ২৫০৪

৬২ আজয়ত আলী মৃত আমুদ আলী কামারচর ২৫৩০

৬৩

আঃ আলীম আঃ আবেে

জমাচাগড়া, যাত্রাপুর, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা যাত্রাপুর ২৫৩৬

৬৪ মৃতঃ মবেবুর রহমান মৃতঃ লাল মাসুদ কদমতলা ২৫৪১

৬৫

জমাঃ মবনরুল ইসলাম (ধনু) েবহরুল হক

আলাজলর কাবন্দ (খাজন 

পাড়া) রামচন্দ্রপুর ২৫৫৭

৬৬ জমাহাম্মদ আলী মৃত োব্বার আলী জসানাপুর ২৫৬০

৬৭ আঃ মবতন আঃ মবেদ জঘাড়াশাল ২৫৬৭

৬৮ আবু িকর বসবিক জমাল্লা হাবিবুর রহমান জমাল্লা আলীরচর সুজরশ্ববদ ি ২৫৭০

৬৯ জমাঃ মবেবুর রহমান আছমত আলী সরকার পূি ি জসানাউল্লাহ জঘাড়াশাল মািাসা ২৫৭৪

৭০ শাহোহান মৃত হাবিে উবিন গুঞ্জর ২৫৭৬

৭১ নাজয়ি আলী মৃত আক্রাম উবিন িাখরনগর ২৫৭৮

৭২ আঃ ছাত্তার মৃত আহাম্মদ জহাজসন িাখরনগর িাখরনগর ২৫৮১

৭৩ গােী ভূঞা জমৌঃ আঃ খাজলক ভূঞা জচৌধুরীকাবন্দ ২৫৮৪

৭৪ সামসুর হক ওহাি আলী রবহমপুর ২৫৮৫

৭৫ সসয়দ আহম্মদ জহাজসন আউয়াল হােী সুলতান আহাম্মদ রবহমপুর মুরাদনগর ২৫৮৬

৭৬ আঃ ছাত্তার ভূঞা আফছার উবিন ভূঞা পরমতলা পরমতলা ২৫৯০

৭৭ বতমে বউিন মৃত জ সানা ব মঞা ধামঘর ২৬০৭

৭৮ মৃত আ” কাজশম ভূঞা মৃত িাদশা বময়া ভূঞা পরমতলা ২৬১২

৭৯ বমোনুর রহমান আের আলী খুরইল ২৬১৬

৮০ বমন্নত আলী মৃত আলতাফ আলী বসজেশ্বরী কৃষ্ণপুর ২৬১৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৮১ আঃ রবশদ আঃ রাজ্জাক রায়তলা ২৬২৭

৮২ তাবমে উবিন মৃত শব্দর আলী ধামঘর ২৬৩২

৮৩ জমাজশ িদ আলম খাঁ হায়দর আলী খাঁ খুরুইল কৃষ্ণপুর ২৬৩৪

৮৪ জমাঃ জখারজশদ আলম এলাহী িক্স পরমতলা পরমতলা ২৬৩৬

৮৫ জমাঃ আিদুল মবতন মুন্সী আেগর আলী নহল মুরাদনগর ২৬৩৭

৮৬ আিদুল মাজলক সিদর আলী পরমতলা পরমতলা ২৬৩৮

৮৭ ফেলুল হক মৃত মাজলক সাওদাগার োহাপুর ২৬৪৭

৮৮ আঃ কাজদর মৃত আঃ জছািান শুশুণ্ডা ২৬৫০

৮৯ জমাঃ আবুল কাজশম ইসহাক সরকার ছয়ফুল্লাকাবন্দ োহাপুর ২৬৫৩

৯০ হারুন আর রবশদ মৃত আঃ গবন সরকার আমপাল ২৬৫৫

৯১ জমাঃ শাহজনওয়াে জমাঃ আকমত আলী আমপাল জনয়ামতকাবন্দ ২৬৫৯

৯২ ইবিছ বময়া মৃত নাবেম উবিস আহাম্মদ পালাসুতা ২৬৭২

৯৩ আঃ ওহাি মৃত আঃ জছািান কাবেয়াতল কাবেয়াতল ২৬৭৪

৯৪ সজিাষ কুমার দাস মৃত জনাষ্ট বিহারী দাস জকমতলী ২৬৭৮

৯৫ আঃ রাজ্জাক জমাঃ ইয়াবছন দাজরারা দাজরারা িাোর ২৬৭৯

৯৬ জমাঃ আজয়ত আলী বমন্নত আলী দাররা দাররা িাোর ২৬৮০

৯৭ মুঞ্জুর আলী মৃত জসানা বমঞা জচৌহিী ২৬৮৪

৯৮ েবহরুল ইসলাম আলী আশ্রাফ পাহাড়পুর ২৬৮৬

৯৯ জমাঃ আঃ খাজলক জরাশন আলী িাবুটিপাড়া ইবলয়টগঞ্জ ২৬৯৩

১০০ জমাঃ শাহোহান আবুল জহাজসন লাজের ইবলয়টগঞ্জ ২৬৯৬

১০১ শাহোহান মৃত আঃ ছামাদ ভূঞা জনায়াপুকুর ২৬৯৭

১০২ আঃ খাজয়র মৃত আঃ গফুর হায়দরািাদ ২৭১৮

১০৩ জমহতাি উবিন মৃত আফাে উবিন গাজেরজকাট ২৭১৯

১০৪ শাহোহান বময়া মৃত আহামুবিন জকারিানপুর ২৭২১

১০৫ গােী রহমান মােী রুছমত আলী কৃষ্ণপুর ২৭২৩

১০৬ আঃ রবশদ সরকার মৃত বসরােউবিন মুন্সী আমপাল ২৭২৫

১০৭ মবফজুল ইসলাম মৃত আচমত আলী রামপুর ২৭২৮

১০৮ আঃ কাজশম মৃত মফুজুর রহমান িাবুটিপাড়া ২৭২৯

১০৯ রবফকুল ইসলাম মৃত সাজহি আলী মাজুর ২৭৩২

১১০ ইবিস বময়া বকয়াজয়ত আলী জসানাকান্দা শ্রীকাইল ২৭৩৩

১১১ জমাখজলছুর রহমান বেন্নত আলী ভুতাইল শ্রীকাইল ২৭৪০

১১২ ফেলুল কবরম আব্দুল আবেে শাহগদা শাহগদা ২৭৪১

১১৩ িাচ্চু বময়া মবফে উবিন ভুতাইল শ্রীকাইল ২৭৪২

১১৪ জমািারক জহাজসন মৃত ইয়াে উবিন শ্রীকাইল শ্রীকাইল ২৭৪৪

১১৫ জমারজশদুল হক মৃত তাজু বময়া শাহগদা শ্রীকাইল ২৭৪৫

১১৬ আঃ মাজরক মৃত ইছাক বময়া কড়ুইিাড়ী আকুিপুর ২৭৪৭

১১৭ আোহার জহাজসন মাবনক মাইনুল জহাজসন পীরকাবশমপুর আকুিপুর ২৭৪৯

১১৮ জমাঃ জহাজসন কান্দার আলী পীবরকাবশমপুর আকুিপুর ২৭৫৬

১১৯ আঃ খাজলক মৃত জসানাবময়া পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৭৫৯

১২০ জমাঃ হাবিবুর রহমান আিদুল হাবকম পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৭৬২

১২১

েয়নাল আজিদীন মৃত আলী জহাজসন

পীরকাবশমপুর, আকুিপুর, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা পীরকাবশমপুর ২৭৬৮

১২২ এম এম কাইয়ুম মৃত আঃ লবতফ পীরকাবশমপুর আকুিপুর ২৭৭১

১২৩ েবহরুল হক আস্কর আলী কড়ইিাবড় পীরকাবশমপুর ২৭৭২

১২৪ সাইজয়দুর রহমান মৃত তাজলি আলী মুন্সী পীরকাবশমপুর আকুিপুর ২৭৭৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১২৫ জমাঃ আিদুল খাজয়র আব্দুল লবতফ পীরকাবশমপুর পীরকাবশমপুর ২৭৭৪

১২৬ নুরুল ইসলাম আিদুস জছািান িলীঘর পাক িলীঘর ২৭৭৫

১২৭ খুরজশদ আলম মুত আঃ িাজরক ফুলঘর আবন্দকুট ২৭৭৯

১২৮ সুলতাতন আহজমদ কলুম উবিন গাজের জকাট আবন্দকুট ২৭৮০

১২৯ েবসম উবিন মৃত আজনায়ার উবিন জসানারামপুর আবন্দকুট ২৭৮২

১৩০ জমাসজলহ উবিন সরকার মুন্সী চাঁন বময়া গাজেরজকাট আবন্দকুট ২৭৮৩

১৩১ জমাঃ আবমর জহাজসন হােী আিদুল আবেে জদওড়া পাক জদওড়া ২৭৮৫

১৩২ জমাঃ কুতুবুর রহমান ভূইয়া আলী আকির জদওড়া পাক জদওড়া ২৭৮৬

১৩৩ েবসম উবিন মৃত হােী চান বময়া জদওড়া আবন্দকুট ২৭৮৭

১৩৪ জমাঃ মাহবুি উর রহমান হােী জমারতাো আলী জদওড়া পাক জদওড়া ২৭৮৮

১৩৫

ছবফউল্লাহ  রবহে উবিন

ডালপা, পাক জদওড়া, 

আবন্দকুট, মুরাদনগর, 

কুবমল্লা পাক জদওড়া ২৭৮৯

১৩৬ মৃত বফজরাে বময়া মৃত কালা গােী জদওরা পাক জদওড়া ২৭৯০

১৩৭ মৃত মবেবুর রহমান মৃত বগয়াস উবিন গাজেরজকাট আবন্দকুট ২৭৯১

১৩৮ জমাঃ শহীদুল আলম জমাঃ হাবফে উবিন োজররা গাজেরকুট ২৭৯২

১৩৯ মৃত বমষ্টার হাবনফ বময়া মুকছুদ বময়া গাজেরজকাট আবন্দকুট ২৭৯৩

১৪০ নেরুল ইসলাম আঃ সালাম পূি ি োোল আবন্দকুট ২৭৯৮

১৪১ উৎপল কাবি জদিনাথ রমনী কাি জদিনাথ ইসলামপুর বসবদ্ধগঞ্জ িাোন ২৭৯৯

১৪২ মুখজলসুর রহমান তারু বময়া গাজেরকুট গাজেরকুট ২৮০০

১৪৩ জমাখজলসুর রহমান হাবফে উবিন জদওড়া আবন্দকুট ২৮০১

১৪৪ জমাঃ েবহরুল হক সাজয়ি আলী জিপারী জকারিানপুর জকারিানপুর ২৮০৪

১৪৫ আঃ েবলল আঃ আবেে জকারিানপুর জকারিানপুর ২৮১০

১৪৬ জমাঃ মাবনক বমঞা আব্দুল আবেে জকারিানপুর জকারিানপুর ২৮১১

১৪৭ আবু আহাম্মদ মঠিে উবিন সিীয়ািাদ পূি িধইর ২৮১২

১৪৮ বিেয় কুমার জদিনাথ েগৎ িন্দু জদিনাথ জকারিানপুর জকারিানপুর ২৮১৩

১৪৯ নুরুল ইসলাম নসু বময়া জকারিানপুর পূি িধইর ২৮১৪

১৫০ জমাঃ োকাবরয়া বসরাে আবল জকারিানপুর জকারিানপুর ২৮১৭

১৫১ িাচ্চু বময়া জচরাগ আলী সদলিাড়ী পূি িধইর ২৮২১

১৫২ কবরম জমাল্লা মৃত োজয়দ আলী সখয়াখালী পূি িধইর ২৮২৪

১৫৩ নাজয়ি আলী মৃত বদদার আলী এলখাল পূি িধইর ২৮২৬

১৫৪ জগালাম রব্বানী মৃত আশ্রাি আলী িাংগরা িাংগরা ২৮২৯

১৫৫ মৃত ইব্রাবহম মৃত সসয়দ আলী িাংগরা িাংগরা ২৮৩০

১৫৬ আবুল কাজশম আলী আকির িাংগরা িাংগরা ২৮৩৬

১৫৭ মবনরুল ইসলাম সরকার কবলমুিীন দীবঘরপাড় দীবঘরপাড় ২৮৪০

১৫৮ মুবক্তজযাদ্ধা জমাঃ েসীম উবিন ছাজয়দ আলী কুড়াখাল জরায়াচালা ২৮৪১

১৫৯ আঃ রহমান মৃত চাঁন বময়া বদঘীর পাড়া িাংগরা ২৮৪২

১৬০ ইউনুছ বময়া মৃত মবফে উবিন কাগাতুয়া িাংগরা ২৮৪৩

১৬১ জগৌডাে চন্দ্র জদ মৃত আনন্দ জমাহন জদ ধনপবত জখালা ধনপবত জখালা ২৮৪৪

১৬২ শাহআলম ভূইয়া সাদত আলী ভূইয়া জনায়াগাঁও কামাল্লা ২৮৪৮

১৬৩ আঃ আলীম তবমে উবিন জনায়াগাওঁ উত্তর কামাল্লা ২৮৪৯

১৬৪ আঃ রাজ্জাক হােী রবি উল্লাহ খাপুরা চাবপতলা ২৮৬০

১৬৫ মবনরুল হক শব্দর আলী পুস্কবকনীরপাড় চাবপতলা ২৮৬১

১৬৬ সামসুল হক মুন্সী আঃ গফুর কামাল্লা কামাল্লা ২৮৬২

১৬৭ জমাঃ আবুল কাজসম ভূ ূঁইয়া সামসুবিন ভূইয়া কামাল্লা কামাল্লা ২৮৬৪

১৬৮

জমাঃ আবু ইউসুফ সামছুল হক জমাল্লা

জমাচাগড়া, যাত্রাপুর, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা যাত্রাপুর ২৮৬৯

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৬৯ দীপক কুমার জপািার মৃত জরিবত জমাহন জপািার দীঘলবদ রামচন্দ্রপুর ২৮৭০

১৭০ আঃ হান্নান আঃ গফুর জতমু  বরয়া রামচন্দ্রপুর ২৮৭২

১৭১ আঃ মবেদ মৃত আলতাফ আলী ইউসুফংর মুরাদনগর ২৮৭৭

১৭২ জমাঃ িাচ্চু বময়া সুোত আলী িাখর নগর িাখর নগর ২৮৮১

১৭৩ কবফল উবিন মৃত রবমে উবিন িাখর নগর িাখর নগর ২৮৮২

১৭৪ টুকু বময়া মৃত জোজহর আলী রাখানগর নিীপুর ২৮৮৪

১৭৫ আঃ রাজ্জাক মৃত আঃ গফুর বশিানীপুর নিীপুর ২৮৮৭

১৭৬ জমাঃ আিদুল জমাজমন কালু বময়া পরমতলা পরমতলা ২৮৯০

১৭৭ জমাঃ জমাকিল জহাজসন ভূইয়া আিদু বময়া ভূইয়া বসজেশ্বরী কৃষ্ণপুর ২৯০২

১৭৮ আিদুল মবেদ সরকার সুন্দর আলী সরকার লক্ষীপুর দাজরারা ২৯০৩

১৭৯ হুমায়ন কবির আঃ রাজ্জাক পরমতলা ধামঘর ২৯০৯

১৮০ জমাঃ সামছুল হক জমাঃ হাছন আলী পরমতলা পরমতলা ২৯১০

১৮১ জমাঃ আবুল কাজশম জরাছমত আলী পরমতলা পরমতলা ২৯১১

১৮২ আিদুর রবশদ বসরাজুল ইসলাম আড়াবলয়া মুরাদনগর ২৯১২

১৮৩ জমাঃ আব্দুল লবতফ সরকার আবুল জহাজসন সরকার লক্ষীপুর দাজরারা িাোর ২৯১৩

১৮৪ সরকার জগালাম মাহমুদ মৃত নেমুবিন মাস্টার খুরুইল কৃষ্ণপুর ২৯১৪

১৮৫ আঃ মান্নান হােী আঃ রহমান জনায়াখলা ধামঘর ২৯১৫

১৮৬ তবমে উবিন শব্দর আলী খুরুইল কৃষ্ণপুর ২৯১৬

১৮৭ আলী জহাজসন আলীম উবিন পরমতলা পরমতলা ২৯১৭

১৮৮

বসরাজুল ইসলাম আঃ আলীম

বসজেশ্বরী, কৃষ্ণপুর, ধামঘর, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা কৃষ্ণপুর ২৯১৮

১৮৯ আঃ কাজদর লাল বময়া ধামঘর মুরাদনগর ২৯১৯

১৯০ জমাঃ জখারজশদ আলম আলতাি জহাজসন পরমতলা পরমতলা ২৯২০

১৯১ মৃত আঃ আলীম মৃত আঃ মান্নান শুশুন্ডা োহাপুর ২৯২৬

১৯২ মবেবুর রহমান মৃত আঃ কাবদর মাষ্টার রানীমুহুরী োহাপুর ২৯২৭

১৯৩ আদম আলী আঃ কাজশম ছয়ফুল্লাকাবন্দ োহাপুর ২৯২৮

১৯৪ জমাঃ আিদুস ছালাম আঃ রহমান িড়ইয়াকুড়ী োহাপুর ২৯২৯

১৯৫ আঃ মাজলক মৃত রবমে উবিন উত্তর োহাপুর োহাপুর ২৯৩০

১৯৬ জমাঃ আবুল জহাজসন সরকার আব্দুল গবন সরকার োহাপুর োহাপুর ২৯৩২

১৯৭ ফবরদ উবিন মৃত চান বময়া আমপাল ছাবলয়াকাবন্দ ২৯৩৬

১৯৮ আলী জহাজসন মৃত আঃ গফুর দবক্ষণ আমপাল জনয়ামতকাবন্দ ২৯৩৯

১৯৯ সাজহি আলী মৃত আলতাফ আলী কাবেয়াতল দাজরারা ২৯৫৩

২০০ আঃ জছািান মৃত কদম আলী কাবেয়াতল দাজরারা ২৯৫৪

২০১ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ মছজলহ উবিন মুন্সী কাবেয়াতল কাবেয়াতল ২৯৫৮

২০২ নাজদরুজ্জামান মৃত সুন্দর আলী পাচপুকুবরয়া পাহাড়পুর ২৯৬৫

২০৩ জিনী লাল দত্ত অমৃত লাল দত্ত বভটি পাচপুকুবরয়া পাহাড়পুর ২৯৬৭

২০৪ মৃত আঃ ছামাদ মৃত জরাশন আলী পাহাড়পুর পাহাড়পুর ২৯৬৮

২০৫ জমাঃ ইউনুছ বময়া আলফু বময়া উবড়শ্বর িাঁশকাইট ২৯৬৯

২০৬

িবশরুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম

পাহাড়পুর, পাবি, 

মুরাদনগর, কুবমল্লা পাবি ২৯৭০

২০৭ মৃত আঃ কুদ্দুছ সরকার মৃত জগালাম জহাজসন উবড়শ্বর িাঁশকাইট ২৯৭১

২০৮ জসানা বমঞা মৃত বমঞা গােী িাবুটিপাড়া িাবুটিপাড়া ২৯৭৩

২০৯ আিদুস সামাদ দুধ বময়া জিপারী নরবসংপুর পাঁচ পুকুবরয়া-3519 ২৯৭৭

২১০ আঃ রাজ্জাক মৃত আঃ মবেদ জমাল্লা লাজের িাবুটিপাড়া ২৯৭৮

২১১ নুরুল ইসলাম মৃত সাদত আলী পাবি িাোর পাবি িাোর ২৯৮০

২১২ মৃত জতারাি আলী মৃত জমাোফফর জহাজসন রামপুর িাবুটিপাড়া ২৯৮২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

২১৩ জমাঃ মেল বময়া সরকার তরি আবল সরকার জসানারামপুর টনবক ২৯৮৬

২১৪ আঃ কাজদর মৃত জচরাগ আলী টনকী টনকী ২৯৮৭

২১৫ আঃ হাবলম মৃত জমাঃ জহাজসন দুইড়া টনকী ২৯৯০

২১৬ জমাঃ আঃ খাজলক মুন্সী ছাজয়দ আলী িাইড়া িাইড়া ২৯৯১

২১৭ জমাঃ শামশুবিন শব্দর আলী িাইড়া িাইড়া ২৯৯৩

২১৮ তারু বময়া মৃত জরশত আলী টনবক টনবক ২৯৯৪

২১৯ আঃ লবতফ মৃত মুন্ঞ্ছর আলী সিলািাবড় টনকী ২৯৯৫

২২০ শাহোহান মৃত ছাজয়দ আলী সিলািাবড় িাইড়া ২৯৯৬

২২১ নুরুল ইসলাম মৃত আপ্তর উবিন হােী টনকী টনকী ২৯৯৭

২২২ জমাঃ আবমর জহাজসন মৃত জমাঃ কালা বময়া মাজুর টনকী ২৯৯৮

২২৩ মুত আবুল কাজশম মৃত আফসর উবিন টনকী টনকী ২৯৯৯

২২৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ ফয়জুবিন সরকার রাো চাবপতলা চাবপতলা ৩০০০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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