
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাদারীপুর উপজেলাঃ রাজের

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ বলয়াকত আলী জনছার উবিন হাসানকাবি ইবিিপুর ১০০৮

২ আঃ হাবলম জমাল্লা মনছুর উবিন জমাল্লা িাখারপাড় লুবি ১০১১

৩ আঃ হক মাতুব্বর েয়নাল মাতুব্বর িংকরদী িদরপািা ১০২০

৪ নূর ইসলাম পিন জিখ সত যিতী জহাজসনপুর ১০২৫

৫ জসাহরাি মাতুব্বর আবিেবিন শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১০২৮

৬ সামছুল হক জিখ মৃত ওয়াজহদ জিখ সরমঙ্গল খাবলয়া ১০৩৫

৭ জমাঃ জসাহরাি জিখ মৃত েজিদ আলী জিখ জিৌলগ্রাম খাবলয়া ১০৩৭

৮ এজক এম সালাহউবিন আব্দুছ সত্তার হাওলাদার বিশ্বিদী কবিরােপুর ১০৫৪

৯ জমাঃ িওকত আলী খিকার আছমত আলী খিকার কবিরােপুর কবিরােপুর ১০৫৫

১০ জমাঃ দুলাল জমাল্লা মৃত ইউনুস জমাল্লা জগাবিিপুর রাজের ১০৬১

১১ আঃ ছজলমান জমাল্লা মৃত মবিেবিন উমারখালী িদরপািা ১০৬৩

১২ জমাঃ সাজহি আলী খালাসী জকাজিল উবিন খালসী নয়ানগর নয়ানগর ১০৬৪

১৩ বনবখল ির মজনাহর ির কদমিাড়ী কদমিাড়ী ১০৬৬

১৪ আঃ কালাম আোদ মৃত সামসুবিন মাতুব্বর কবিরােপুর শ্রীকৃষ্ণদী ১০৭৭

১৫ জগালাম িবকর হােী এলােবিন মাতুঃ শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১০৮৪

১৬ এসকািার মবল্লক মৃত আঃ খাজয়র মবল্লক শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১০৮৫

১৭ জমাঃ জমায়াজেম সরদার মৃত জমাঃ আইয়ূি আলী বিশ্বম্বরদী কবিরােপুর ১০৮৬

১৮ জমাঃ আঃ কাজদর জমাল্লা মৃত আঃ রাোক জমাল্লা িাখার পাড় ইবিিপুর ১০৮৯

১৯ জমাঃ আব্দুস ছালাম জমাল্লা আব্দুস ছত্তার জমাল্লা িাখারপাড় লুবি ১০৯৩

২০ সুলতান বময়া জুিাহার বময়া লুবি লুবি ১০৯৫

২১ আবমর জহাজসন হাওলাদার জমাঃ জছলা উবিন হাওলাদার হাসানকাবি লুবি ১০৯৭

২২ জলাকমান মীর এন্তােউবিন মীর লুবি লুবি ১০৯৮

২৩ বেন্নাত আলী বময়া মৃত এদন আলী বময়া চর িদরপািা রাজের ১১০৬

২৪ জমাঃ জমািারি জহাজসন মৃত জমাহাম্মদ জমাল্লা কুটি িাড়ী রাজের ১১১৬

২৫ কংসধর রায় েনািদন রায় লখন্ডা লখন্ডা ১১১৭

২৬ বেমৃত রায় মৃত নারায়ণ রায় কদমিাড়ী কদমিাড়ী ১১২০

২৭ শ্রীচীন্দ্র নাথা মন্ডল বকরণ চন্দ্র মন্ডল লক্ষ্মীপুর কদমিাড়ী ১১২১

২৮ হবরপদ িাজড় জগাবিি িাজড় জসনবদয়া খাবলয়া ১১২৩

২৯ জরিতী জমাহন মন্ডল রােজমাহন মন্ডল দবিণ রাজের রাজের ১১২৫

৩০ ইউছুি আলী বসকদার বমনাে উবিন বসকদার মজহন্দ্রবদ মজহন্দ্রবদ ১১২৭

৩১ কােী আজনায়ার জহাজসন কােী মমতাে উবিন জগাপালগঞ্জ রাজের ১১৩২

৩২ জমাঃ আবু আলী জিখ জমাঃ জতািাজরক জিখ পাঠানকাবি সমাে ইবিিপুর ১১৩৬

৩৩ জসকািার আলী হাওলাদার মৃত রহম হাওলাদার নয়ানগর নয়ানগর ১১৩৭

৩৪ জসানামুবিন হাওলাদার মৃত আরবিল হাওলাদার নয়ানগর ১১৩৯

৩৫ মজিদ আলী মৃত জহাজচন উবিন জিপারী নয়ানগর ১১৪১

৩৬ আঃ রাোক হাওলাদার মৃত জমাসজলম হাওলাদার পাঠানকাবি সমাে ইবিিপুর ১১৪২

৩৭ বনম দল চন্দ্র জভৌবমক মৃত উজপন্দ্রনাথ জভৌবমক চর মস্তিাপুর িংকরদী ১১৪৫

৩৮ হরবসত চন্দ্র সরকার মৃত হবরির সরকার চরমস্তিাপুর ১১৪৬

৩৯ মবতয়ার রহমান বময়া মৃত লাল বময়া দুগ দািদী ১১৪৭

৪০ নুরুল হক বময়া মৃত রাঙ্গা বময়া জগাপালগঞ্জ রাজের ১১৪৮

৪১ জমাঃ িাহ আলম আবদল উবিন জিখ দূগািদী িাবিয়া িরীি ১১৫১

৪২ মৃত রাজেশ্বর িালা মৃত মবতলাল িালা সাতপাড় খাবলয়া ১১৫৭

৪৩ সালাম জিখ তবিেবিন জিখ জঘাষালকাবি ১১৫৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৪৪ জভালা নাথ মন্ডল দ্বারকা নাথ মন্ডল সাতপাড় খাবলয়া ১১৬২

৪৫ প্রফুল্ল কুমার মন্ডল হবরির মন্ডল উত্তর সাতপাড় খাবলয়া ১১৬৩

৪৬ বিবির কুমার মন্ডল নীল কান্ত মন্ডল সাতপাড় খাবলয়া ১১৬৫

৪৭ কাবলপদ মন্ডল ভবগরথ মন্ডল সাতপাড় খাবলয়া ১১৬৬

৪৮ জমাঃ কুটি বময়া জসখ নওয়ািালী জসখ দাজমরচর জদওড়া ১১৭৬

৪৯ জমাঃ খবির উবিন মাতুব্বর িহম উবিন মাতুব্বর িাবরস্তািাদ জদওড়া ১১৮০

৫০ সাহাবুবিন হাওলাদার মৃত জমাঃ জসানামবিন হাওলাদার দাজমরচর জদওড়া ১১৮৬

৫১ লুৎির রহমান আব্দুর রহমান বময়া পাবরস্তািাদ জদওড়া ১১৮৭

৫২ জমাঃ োহাঙ্গীর মুিী আঃ হাবলম মুিী দীঘবলয়া কাবিমপুর দীঘবলয়া কাবিমপুর ১১৮৮

৫৩ আবুল িসার খান আব্দূল ওয়াজেদ খান সরমঙ্গল খাবলয়া ১১৮৯

৫৪ আবুল কালাম খালাসী আঃ রবিদ খালাসী সুগবি ধারাই কাবি সমাে ইবিিপুর ১১৯০

৫৫ জমাঃ িামসুউিীন আকন কাইমুবিন আকন ইবিিপুর ইবিিপুর ১১৯১

৫৬ োবকর জহাজসন বময়া মৃত জমাঃ কবির জহাজসন খালাসী দবিণ আরাইপাড়া ইবিিপুর ১১৯২

৫৭ জমাঃ জহলাল উবিন (িবকর) দবলল উবিন লুবি িাখারপাড় ১১৯৩

৫৮ মৃত আঃ রহমান বময়া মৃত বমলু বময়া লুবি লুু্িী ১১৯৫

৫৯ নূর জমাহাম্মদ মুবি রহমান আলী মুিী হাসানকাু্দ লুবি ১১৯৬

৬০ জমাঃ হারুন অর রিীদ িামসুবিন আহজমদ SOUTH 

ARIPARA

ISHIBPUR ১১৯৭

৬১ মৃত এচহাক খালাসী মৃত হাবমেবিন খালাসী িাখারপাড় লু  ুবি ১২০১

৬২ জমাঃ আব্দুল কাজদর জিখ আবুল কাজিম জিখ উঃ জগায়ালদী ইবিিপুর ১২০৩

৬৩ জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ কালু খাঁন লুবি লুবি ১২০৬

৬৪ জমাঃ জতািাজয়ল জিখ হাবমদ জসখ ইবিিপুর সমাে ইবিিপুর ১২১৩

৬৫ মৃত আবু আজলম বময়া মৃত জকাজহল উবিন বময়া লুবি লুবি ১২১৫

৬৬ জমাঃ হায়দার জহাজসন কােী অব্দুল মবেদ কােী লুবি লুবি ১২১৬

৬৭ জমাঃ বগয়াস উবিন জমাল্লা আঃ কাজদর জমাল্লা িাখারপাড় লুবি ১২১৯

৬৮ মবতয়ার রহমান জমাল্লা মৃত আঃ রবিদ জমাল্লা িাখারপাড় ১২২০

৬৯ সসয়দ হায়দার আলী সসয়দ জমািাররি জহাজসন লুবি লুবি ১২২১

৭০ মৃত আজনায়ার জহাজসন বময়া মুত ওজহদ বময়া লুবি ১২২৫

৭১ মৃত জমাতাহার জহাজসন মৃত আঃ েব্বার থানা পবরষদ চত্তর রাজের ১২২৬

৭২ জমাঃ আক্কাস আলী মৃত জমাঃ আনছারউবিন হাসানকাবি ১২২৭

৭৩ জমাঃ জগালাম মাওলা জসানামুবিন মাতুব্বর বকজিারবদয়া কবিরােপুর ১২২৮

৭৪ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত অজহল উবিন মা  ুতব্বর বকজিারবদয়া ১২৩১

৭৫ োহাঙ্গীর আলম ইউনুচ জচাকদার কবিরােপুর কবিরােপুর ১২৩৩

৭৬ জমাঃ রুহুল আবমন খিকার িেলুর রহমান bisombardi kabirajpur ১২৩৮

৭৭ সাজহিালী বময়া মৃত জকাজহল উবিন মাতুব্বর থানাপবরষদ চত্তর রাজের ১২৪৪

৭৮ জমাঃ জতাোক আলী মৃত জমাঃ আহম্মদ আলী জগাবিিপুর ১২৪৫

৭৯ প্রমথ রঞ্জন িাজড় রাজেযশ্বর িাজড় জভন্নািাড়ী আমগ্রাম ১২৪৭

৮০ মন্টু কুমার িারুরী রুপচান িারুরী আমগ্রাম আমগ্রাম ১২৪৮

৮১ সুবনল মন্ডল সুবধর মন্ডল দবিন রাজের রাজের ১২৪৯

৮২ মৃত েয়ন্ত কুমার সরকার মৃত জযাজগন্দ্রনাথ সরকার লিীপুর কদমিাড়ী ১২৬৩

৮৩ িকুল বিশ্বাস মৃত অরুণ চন্দ্র বিশ্বাস কদমিাড়ী ১২৬৬

৮৪ অতুল মন্ডল মৃত পাশ্বনাথ মন্ডল সীরােকাঠী কদমিাড়ী ১২৬৮

৮৫ সুকলাল গাইন প্রতাপ চন্দ্র গাইন ইকরািাড়ী কদমিাড়ী ১২৬৯

৮৬ মৃত জমাঃ মবেির জিখ মৃত জমাঃ ছত্তার জিখ নারায়ণপুর ১২৭০

৮৭ অবখল চন্দ্র বিশ্বাস জনপাল চন্দ্র বিশ্বাস আড়ুয়াকাবি দবিন পাড়া কদমিাড়ী ১২৭১

৮৮ তারক চন্দ্র বিশ্বাস নজগন্দ্র বিশ্বাস পুকুরয়া কদমিাড়ী ১২৭৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৮৯ অসীম মন্ডল গজনি মন্ডল লিীপুর কদমিাড়ী ১২৭৫

৯০ সুজরি চন্দ্র মন্ডল সুজরন্দ্র নাথ মন্ডল লুিীপুর কদমিাড়ী ১২৭৬

৯১ অজিাক কাবন্ত বিশ্বাস কাবিশ্বার বিশ্বাস বদঘীরপাড় কদমিাড়ী ১২৭৮

৯২ বনবখল রঞ্জন বিশ্বাস জদজিন্দ্র নাথ বিশ্বাস কদমিাড়ী কদমিাড়ী ১২৭৯

৯৩ কালীপদ গাইন মৃত জহমলাল গাইন ইকরািাড়ী ১২৮৬

৯৪ সবচন ির েগিন্ধু ির কদমিাড়ী কদমিাড়ী ১২৮৭

৯৫ িচীন্দ্র নাথ সিদ্য সদানি সিদ্য আমগ্রাম আমগ্রাম ১২৯৩

৯৬ মজনারঞ্জন সরকার নজরন্দ্র নাথ সরকার িজনর িাড়ী আমগ্রাম ১২৯৭

৯৭ অমৃত লাল সিদ্য ভদ্র কান্ত সিদ্য আমগ্রাম আমগ্রাম ১২৯৯

৯৮ বনজরাধ চন্দ্র িাজড় মৃত সুবধর চন্দ্র িাজড় িজনরিাড়ী আগ্রাম ১৩০০

৯৯ মৃত মজনারঞ্জন বিশ্বাস মৃত জিত্র জমাহন বিশ্বাস আমগ্রাম আমগ্রাম ১৩০১

১০০ সুখজদি সরকার েনািদন সরকার আমগ্রাম আমগ্রাম ১৩০২

১০১ বিভূবত িাজড় হাোরী িাজড় আমগ্রাম আমগ্রাম ১৩০৩

১০২ ভজিি চন্দ্র অবধকারী হরলাল অধীকারী আমগ্রাম আমগ্রাম ১৩০৪

১০৩ জমাঃ বলয়াকত আলী মুিী মৃত ইনছান উবিন মুিতী দ্বারাবদয়া িদরপািা ১৩০৬

১০৪ মৃত িেলুল হক মৃত জগালাপ জমাল্লা খাবলয়া খাবলয়া ১৩০৭

১০৫ মৃত হাবিবুর রহমান মৃত নুর ইসলাম আকন িদরপািা রাজের ১৩০৮

১০৬ সসয়দ জমাহাম্মদ আলী সসয়দ আমোদ জহাজসন ইবিিপুর ইবিিপুর ১৩১০

১০৭ জমাঃ িদর উবিন হাওলাদার দবলল উবিন হাওলাদার নীলাম্বরদী কবিরােপুর ১৬৩২

১০৮ সুনীল চন্দ্র িাজড় মাখন লাল িাজড় দবিণ রাজের রাজের ১৯২৩

১০৯ জিখ আঃ েবলল মৃত দবলল উবিন জিখ আলমদস্তার রাজের ১৯২৪

১১০ মৃত িাহোহান জিখ মৃত জমাকজছদ জিখ জগাবিিপুর রাজের ১৯২৫

১১১ এস, এ, ইমদাদুল হক বময়া মৃত ছাজদক আলী বময়া পবিম রাজের রাজের ১৯২৬

১১২ মৃত ইসকািার আলী বময়া মৃত রেি আলী বময়া পবচচম রাজের রাজের ১৯২৭

১১৩ মৃত আঃ লবতি জমাল্লা মৃত হাজচন জমাল্লা আলমদস্তার রাজের ১৯২৮

১১৪ জমাঃ সাহাবুিীন বময়া জমাঃ েয়নাল আজিদীন িংকরদী িংকরদী ১৯২৯

১১৫ কাবত্তদক চন্দ্র বমত্র মৃত জরিতী জমাহন বমত্র নয়াকাবি নয়ানগর ১৯৩০

১১৬ জমাঃ ইস্রাবিল জিখ দবলল উবিন জিখ মাঝকাবি নয়ানগর ১৯৩২

১১৭ মৃত হারুন রবিদ জিগ মৃত দবলল উবিন জিগ িদরপািা রাজের ১৯৩৩

১১৮ জমাঃ আব্দুল আবেে মৃত জমাঃ মাবিে উবিন জকাদাবলয়া িাবেতপুর ১৯৩৪

১১৯ খবললুর রহমান জমাল্লা তাজেল জমাল্লা িাবেতপুর িাবেতপুর ১৯৩৫

১২০ নজরন্দ্র নাথ মন্ডল মনজতশ্বর মন্ডল লাউসার িাবেতপুর ১৯৩৬

১২১ জমাঃ নবের জহাজসন জমাল্লা কালাই জমাল্লা পবিম স্বরমঙ্গল খাবলয়া ১৯৩৮

১২২ সুিাস বিশ্বাস মজহন্দ্র বিশ্বাস সাতপাড় খাবলয়া ১৯৩৯

১২৩ মৃত আওলাদ জহাজসন মৃত জমাঃ আলতাি জহাজসন জিখ মবহষমারী কদমিাড়ী ১৯৪০

১২৪ জমাঃ োলাল জিখ আঃ ছত্তার জিখ গোবরয়া কদমিাড়ী ১৯৪১

১২৫ িাহোহান বসকদার হাজিে বসকদার লিীপুর, নরায়নপুড় কদমিাড়ী ১৯৪২

১২৬ জমাঃ মবতয়ার রহমান বময়া মৃত মহম্মদ আলী বময়া দবিন জগায়ালদী ইবিিপুর ১৯৪৩

১২৭ আঃ রউি িরীি মৃত এজলম িরীি িাখারপাড় ইবিিপুর ১৯৪৪

১২৮ আঃ রাোক জমাল্লা মৃত মুোিির আলী জমাল্লা িাখারপাড় ইবিিপুর ১৯৪৫

১২৯ মবনরুল ইসলাম বময়া মৃত আঃ লবতি বময়া লুবি ইবিিপুর ১৯৪৬

১৩০ ছামাদ মুিী মবমনউবিন মুিী সাতিাড়ীয়া ইবিিপুর ১৯৪৭

১৩১ আব্দুল লবতি বময়া আনছারবিন িবকর মুসারকাবি লুবি ১৯৪৮

১৩২ ওয়াজিক আলী মৃত আব্দুর রিীদ জমাল্লা িাখারপাড় ইবিিপুর ১৯৪৯

১৩৩ এইচ, এম, আবু হােী আয়াম্বার আলী হাঃ িাখারপাড়া ইবিিপুর ১৯৫১

১৩৪ জমাঃ হায়দার আলী বময়া মৃত জমাঃ এনছান উিীন বময়া জগায়ালদী ইবিিপুর ১৯৫২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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১৩৫ জমাঃ মবেির জমাল্লা সজের জমাল্লা িাখারপাড় লুবি ১৯৫৩

১৩৬ মৃত এসাহাক খালাসী মৃত হাবমে উবিন খালাসী িাখারপাড়া ইবিিপুর ১৯৫৪

১৩৭ জমাঃ আলী হায়দার মৃত আঃ মাজলক বময়া লুবি ইবিিপুর ১৯৫৫

১৩৮ আঃ েবলল জচৌধুরী কালাই জচৌধুরী আড়াইপাড়া ইবিিপুর ১৯৫৭

১৩৯ মৃত সসয়দ োির মৃত সসয়দ দবলল উবিন লুবি ইবিিপুর ১৯৫৮

১৪০ জমাঃ আশ্রাফুল কবরম মৃত ছাত্তার বময়া লুু্বি ইবিিপুর ১৯৫৯

১৪১ মৃত বগয়াস উবিন জমাল্লা মৃত আব্দুর রহমান জমাল্লা িাখারপাড় লুবি ১৯৬০

১৪২ জমাঃ আব্দুল হক মাতুব্বর মৃত ইমান উবিন মাতুব্বর সাবরস্তািাদ জদওড়া ১৯৬২

১৪৩ জমাঃ িবদউর রহমার তালুকদার আঃ রবিদ তালুকদার নাবের খা কাবিমপুর জক এইচ মাদ্রাসা ১৯৬৪

১৪৪ হাবলম হাওলাদার মৃত হােী মাজিল হাওলাদার হবরদাসদী কবিরােপুর ১৯৬৭

১৪৫ আঃ রাোক জিখ ওমর আলী জিখ শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১৯৬৮

১৪৬ ছালাম হাওলাদার মৃত হােী মাজিল হাওলাদার হাবরদাসদী কবিরােপুর ১৯৬৯

১৪৭ জমাঃ মাজলক জিপারী জমনাজুিীন জিপারী শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১৯৭০

১৪৮ মৃত খবির বসকদার জমাঃ জমানজছর বসকদার মজহন্দ্রদী কবিরােপুর ১৯৭১

১৪৯ আিোল জহাজসন হাওলাদার মবমন উবিন হাওলাদর িশ্বমিরদী কবিরােপুর ১৯৭২

১৫০ নুরুল ইসলাম মাতুব্বর আমীর জহাজসন মাতুব্বর শ্রীকৃষ্ণদী কবিরােপুর ১৯৭৩

১৫১ জমাঃ মাজলক জিখ মৃত জমাঃ সেনবিন জিখ শ্রীকৃষ্ণতদী কবিরােপুর ১৯৭৪

১৫২ মীর মবহউিীন আহজমদ (মুবিজযাদ্ধা) আব্দুল েব্বার আহজম্মদ কাচািালী কবিরােপুর ১৯৭৫

১৫৩ িেলুল হক নওয়াি আলী মুিী জহাজসনপুর জহাজসনপুর ১৯৭৬

১৫৪ আজলম িয়াতী মৃত কালু িয়াতী জহাজসনপুর জহাজসনপুর ১৯৭৭

১৫৫ আঃ েবলল মাতুব্বর মৃত মুিী আবমন উবিন মাতুব্বর হবরদাসদী জহাজসনপুর ১৯৭৯

১৫৬ মস্তিা ইবদ্রস জমাঃ তাজেল বময়া আমগ্রাম জহাগলা আমগ্রাম ১৯৮১

১৫৭ বসবিশ্বর গাইন মজনাহর গাইন আমগ্রাম আমগ্রাম ১৯৮২

১৫৮ সুধাংি কুমার বিশ্বাস মৃত সুধীর চন্দ্র বিশ্বাস আমগ্রাম আমগ্রাম ১৯৮৩

১৫৯ অজুদন জসন মবনন্দ্রনাথ জসন পাখুল্লা আমগ্রাম ১৯৮৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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