
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ সাভার

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ গফুর মুবিযুদ্ধা জমাঃ রাজেদ বময়া জমলারজটক মীরপুর িাোর ২২৯৯

২ জমাঃ ঝয়নাল আজিদীন মৃত হাজেন আলী ১২৮/১, কাতলাপুর সাভার ২৩০১

৩ জমাঃ আব্দুল িারী আব্দুস োলাম মুশুরীজ ালা মুশুরীজ ালা-১৩৪০ ২৩০৯

৪ জমাঃ হেরত আলী মাষ্টার মবিে উবিন এি-১০৯/১, নামািাোর সাভার ২৩১১

৫ জমাঃ জতািাজ্জল জহাজসন জমাহাম্মদ আলী মুশুরীজ ালা মুশুরীজ ালা-১৩৪০ ২৩১২

৬ জমাঃ লুৎফুল কিীর ঈমান আলী দবিন ঝাউচর মুশুরীজ ালা ২৩১৩

৭ জমাঃ িেলুল িাবর িাজরক েবিউবিন ১০৯/১২, সাভার থানা 

মুবিজ াদ্ধা পল্লী, দবিন 

নামা িাোর

সাভার

২৩১৪

৮ জমাঃ িেলুল হক লা খু বময়া জ ািারই আবমন িাোর-1348 ২৩২১

৯ ডাঃ জমাোজম্মল হক জমৌলভী বসরাজুল হক ঝাউচর জহমাজয়তপুর-1340 ২৩২৪

১০ আলাউবিন আহজমদ আল আোদ জরাস্তম আলী বিবরঙ্গীকান্দা মুশুরীজ ালা-1340 ২৩৩৬

১১ আলহাে জমাঃ জোজলমান জহাসজন আব্দুর রহমান িাজহরচর ২৩৩৭

১২ জমাঃ আবমর আলী েমজের আলী িাজহর চর মুশুরীজ ালা ২৩৪২

১৩ জমাঃ আলী জহাজসন জমাঃ দুদু বময়া চরতুলাতলী ২৩৪৩

১৪ মৃত বসরাে বময়া জমাঃ আঃ হাবমদ ঘাগুবরয়া ২৩৪৫

১৫ জমাঃ লুৎফুর রাব্বী ইমান আলী দবিন ঝাউচর মুশুরীজ ালা ২৩৪৬

১৬ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ জসর আলী বড-৯/১১, কােী 

জমাকমাপাড়া

সাভার

২৩৪৮

১৭ জমাঃ আঃ হাবসি বময়া দুদু বময়া লকারচর ২৩৫০

১৮ বলয়াকত আলী আলী জহাজসন ঝাউচর ২৩৫১

১৯ সামছুল হক সদর আলী ঝাউচর মুশুরীজ ালা-১৩৪০ ২৩৫২

২০ জমাঃ আনোর আলী (মুবিজ াদ্ধা) কালু জদওয়ান টংগািাড়ী আশুবলয়া ২৩৫৯

২১ জমাঃ আঃ  াজলক সাজিদ আলী আড়াগাঁও আশুবলয়া-1341 ২৩৬১

২২ জমাঃ িেলুল হক গেনিী মৃত জহাজসন গেনিী আশুবলয়া আশুবলয়া-1341 ২৩৬২

২৩ হােী ইউনুে বেকদার হােী ইবিস বেকদার শ্রী  বিয়া আশুবলয়া ২৩৬৩

২৪ আবু সাইদ আবেম উবিন গােীিাড়ী বেমুবলয়া ২৩৬৬

২৫ জমাঃ নাবেম উবিন  ান নুরুল হক  ান িাসা-বি/৫৮, ৩য় কজলাবন, 

বমরপুর

বমরপুর

২৩৭২

২৬ জমাঃ আঃ হাবমদ বময়া হােী জমাঃ আব্দুল জোিহান জ ািারই আবমন িাোর-1348 ২৩৭৮

২৭ জমাঃ আলম চান আব্দুল কবরম জদওয়ান িাড়ী আবমন িাোর-1348 ২৩৭৯

২৮ জমাঃ আওলাদ জহাজসন মৃত ইয়াকুি আলী জ ািারই আবমন িাোর-1348 ২৩৮১

২৯ মৃত নূরুল ইসলাম মৃত কালা বময়া পূি ব হাটি জততুলজঝাড়া ২৩৮২

৩০ জমাঃ োহোহান আঃ রবেদ শ্যামপুর জহমাজয়তপুর-1340 ২৩৮৮

৩১ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন জমাঃ জগালাম জহাজসন শ্যামপুর জহমাজয়তপুর-1340 ২৩৮৯

৩২ জমাোজম্মল হক জদওয়ান জদওয়ান িাবু িকর বেরাি ২৩৯৪

৩৩ জদওয়ান জমাঃ োহোহান তােত আলী জদওয়ান বেরাি বেরাি-1341 ২৩৯৬

৩৪ মৃত োহাে উবিন জদওয়ান মৃত ঝুমুর আলী জদওয়ান ইয়ারপুর ইয়ারপুর ২৩৯৭

৩৫ শ্রী রবহ চরণ দাস মৃত জমাহন দাস বেরাজিা বেরাজিা ২৪০২

৩৬ জমাঃ আব্দুস োলাম মৃত আঃ জোিাহান পাথবলয়া ইয়ারপুর ২৪০৫

৩৭ জসাজমন্দ্র লাল আচার্য্ব বকজোরী লাল আচার্য্ব নং-১১৭/১৩, করজনাপারা সাভার ২৪০৭

৩৮ জমাঃ ইয়াকুি আলী মৃত োজিদ আলী ভাগলপুর সাভার-1340 ২৪০৯

৩৯ জমাঃ েবমর বময়অ মৃত ইেি বময়া ৫/২, মালঞ্চ, আ/এ 

োজলশ্বর

সাভার-1340

২৪১০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪০ জে  িবরদ জমাঃ চাঁন বময়া দঃ কাউবন্দয়া বমরপুর িাোর-1218 ২৪১৫

৪১ আলহাে জমাহাম্মদ জসাজলমান জহাজসন জমাঃ আব্দুর রহমান এ/৫৮, সাভার দবিনপাড়া সাভার

২৪১৮

৪২ জমাঃ আবু হাবনি মৃত জমাঃ কালু বময়া জিজরঙ্গীকান্দা মুশুরীজ ালা-১৩৪০ ২৪১৯

৪৩ জমাঃ মবনরুজ্জামান  ান (িীর মুবিজ াদ্ধা) আব্দূল  াজলক  ান জগিা সাভার ২৪২১

৪৪ জমাঃ হেরত আলী দুজুবন জিপাবর ডগরতলী বমেবানগর ২৪২৮

৪৫ হােী দবির উবিন িীর মুবিজ াদ্ধা আব্বাস উবিন জিপারী কুরগাঁও নতুনপাড়া বমেবানগর ২৪২৯

৪৬ আবমনুল হক জকাব্বাদ জহাজসন চাকলগ্রাম নয়ারহাট ২৪৩০

৪৭ জমাঃ বেল্লুর রহমান তবমে উিীন বেরাজিা বেরাজিা ২৪৩১

৪৮ হােী আঃ মান্নান (জমাজমন উবিন) আলীম উবিন  নাইদ বেরাি-1341 ২৪৩৪

৪৯ জমাঃ আঃ  াজলক সরকার মগরি আলী সরকার গুমাইল বেরাজিা-1341 ২৪৩৫

৫০ জমাঃ আবুল জহাজসন মবিে উবিন সাধুপাড়া আশুবলয়া-1341 ২৪৩৭

৫১ জমাঃ আব্দুল মবেদ জমাল্লা সাইন উবিন জমাল্লা টংগািাড়ী আশুবলয়া ২৪৩৮

৫২ জমাহাম্মদ আলী মৃত আিসার আলী টংগািাড়ী আশুবলয়া ২৪৩৯

৫৩ জমাঃ হুমায়ুন কবির ওয়াে উবিন মিল পাড়াগ্রাম আশুবলয়া-1341 ২৪৪০

৫৪ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ আদম আলী কদম আলী আড়াগাঁও আশুবলয়া-1341 ২৪৪১

৫৫ োমসুউবিন আহজম্মদ হােী জমাঃ িবের উবিন মুিী দুরগাপুর বেরাজিা ২৪৪২

৫৬ মরহুম সাজদক আলী মরহুম লাল বময়া িবলয়ারপুর নগরজকািা ২৪৫২

৫৭ জমাঃ আব্দুল কবরম মরহুম আব্দুল গফুর ঝাউচর জহমাজয়তপুর-1340 ২৪৫৫

৫৮ জমাঃ আব্দুল গনী ওসমান আলী পূি ব হাটি জহমাজয়তপুর-1340 ২৪৫৬

৫৯ জমাঃ আবুল িাজসর বময়া মৃত জমাঃ আকির জহাজসন মবরচার জটক আবমন িাোর-1348 ২৪৫৭

৬০ জমাঃ জমাোজম্মল হক জমাঃ লাল বময়া িড়জদেী আবমন িাোর-1348 ২৪৫৮

৬১ এস এম আলী জহাজসন এস এম আলী আেগর িড়জদেী আবমন িাোর ২৪৫৯

৬২ জমাঃ আবুল কাজেম ডাঃ আব্দুল  াজলক জ ািারই আবমন িাোর ২৪৬০

৬৩ জমাঃ আলাউবিন জুরা বময়া জ ািারই আবমন িাোর-1348 ২৪৬১

৬৪ বনব ল চন্দ্র সরকার জভালানাথ সরকার েয়নািাড়ী জহমাজয়তপুর ২৪৬৪

৬৫ জমাঃ মবনরুল হক জমাঃ সব্দর আলী শ্যমলাসী কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1310

২৪৬৫

৬৬ জমাঃ আঃ জমান্নাি মৃত জমাঃ চাঁন বময়া সামলাসীর কলাবতয়াপাড়া ভাকুতবা ২৪৬৭

৬৭ জমাঃ োোহান জমাঃ সুলতান বময়া দবিন দবরয়াপুর সাভার ২৪৬৮

৬৮ জমাহাম্মদ হাবনি বময়া জমাঃ নান্নু বময়া সমলাসীর কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-১৩১০

২৪৬৯

৬৯ হােী জমাঃ  াো মাইনুবিন জমাঃ বহকমত আলী শ্যামলাসী কলাবতয়াপাড়া শ্যামলা পুর-1310

২৪৭০

৭০ জমাঃ আব্দুল কাজদর আরে আলী সমলাসীর কলাবতয়াপাড়া শ্যামলা পুর-1310

২৪৭১

৭১ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন মৃত জমাঃ হাবমদ েমলােী িাজহর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৪৭২

৭২ জমাঃ আলমগীর জহাজসন মৃত জমাঃ রজ্জি আলী েমলােী িাজহর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৪৭৩

৭৩ জমাঃ ইব্রাহীম জমাঃ রওেন আলী জমাগড়াকান্দা ভাকুতবা ২৪৭৪

৭৪ আঃ মান্নান চান বময়া শ্যামলাবস কলাবতয়াপাড়া শ্যামলাপুর

২৪৭৫

৭৫ মরহুম জমাঃ সবহদুল আলম মৃত আিাে উবিন চরতুলাতুলী মুশুরীজ ালা ২৪৭৬

৭৬ নূর জমাহাম্মদ েরািত উল্লাহ ২৯/ই, ঈো ান জরাড ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৪৭৭

৭৭ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ রহমত আলী বচনু বময়া শ্যামলাসী কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1310

২৪৭৯

৭৮ জমাঃ আঃ িাজসক জমাঃ আঃ জমান্নাি সমলােীর কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর

২৪৮০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৭৯ জমাঃ আঃ হক জমাঃ হাবিবুর রহমান শ্যামলাসী কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1310

২৪৮১

৮০ জমাঃ িারুক আহজমদ জমৌলভী সুলতান আহজমদ এি-46, ব্াংক কজলানী, 

ব্লক- এ

সাভার-1340

২৪৮২

৮১ জমাঃ ইউসুি মৃত েয়নাল আজিদীন শ্যামলাসী কলাবতয়াপাড়া শ্যামলাপুর

২৪৮৩

৮২ জমাঃ নুরুল ইসলাম বসরাে উিীন লুজটর চর শ্যামলাপুর-1312 ২৪৮৪

৮৩ মরহুম জমাঃ েবহরুল হক মৃত িদরুবিন ভাড়াবলয়াপাড়া ভাকুতবা ২৪৮৫

৮৪ হােী জমাঃ আবুল কাজেম হােী আবুল হাজসম জমাল্লাহ লুজটরচর, িাসা নং-৭৭ শ্যামলাপুর-1310 ২৪৮৬

৮৫ জমাঃ রবমে উবিন জমাঃ অবল বময়া এি-৮২/১১, ব্াংক কজলানী সাভার-1340

২৪৮৮

৮৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ জেরআলী চরতুলাতু  ুবল ভাকুতবা ভাকুতবা ২৪৮৯

৮৭ অিনী জমাহন জদিনাথ মৃত নজরন্দ্র চন্দ্র জদিনাথ বড/৫৮ সাভার ২৪৯০

৮৮ জমাঃ ইউসুি হাওলাদার মুো বময়া হাওলাদার কুরগাঁও নতুনপাড়া বমেবানগর ২৪৯২

৮৯ জমাঃ আঃ কাজদর মৃত হােী জমাঃ ইয়াকুি জিপারী গকুলনগর বমেবানগর-1344 ২৪৯৩

৯০ জমাঃ রবমে উবিন জমাঃ মবিে উবিন সাধুপাড়া আশুবলয়া-1341 ২৪৯৫

৯১ জমাঃ আঃ মবতন (িীর মুবি জ াদ্ধা) জমাঃ মবেবুর রহান শ্যামলাসী কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1312

২৪৯৭

৯২ আিদুল রাজ্জাক জমাঃ আওয়াল জটাটাবলয়াপাড়া শ্যামলাপুর-1310 ২৪৯৮

৯৩ আব্দুল জগািরান মরহুম িেলুর রহমান ভূইয়া বি-৮৩ সাভার ২৫০৯

৯৪ জমাঃ সাইদুর রহমান হাসান আলী সরকার বি-৮৬/২, ইমান্দীপুর সাভার-1340 ২৫১০

৯৫ আবুল আহসান  ান (িাদল) মৃত জসাহরাি উবিন  ান ৮৪/এ সাভার-1340 ২৫১১

৯৬ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ হাবিে উবিন ৪৮, বদলখুেিাগ সাভার ২৫১২

৯৭ এডজভাজকট আিদুস োমাদ জমা: মহব্বত আলী এ/৫,জগিা সাভার-1340 ২৫১৩

৯৮ জমাঃ হািীবুর রহমান হাোরী জিপারী ভাটিয়াকাবন্দ নইহাটি িাোর ২৫১৪

৯৯ জমাঃ আব্দুল কাজদর জমাঃ সাজহি আলী সরকার পাইোইল বেমুবলয়া-1345 ২৫১৬

১০০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাঃ জতাতা বময়া জডিাির সাভার কযান্ট-1344 ২৫১৭

১০১ আব্দুর রহমান জমাঃ ওয়াে উবিন নলাম বমেবানগর-1344 ২৫১৮

১০২ মরহুম আলাউবিন মৃ া মৃত কাবেমুবিন মৃ া কিা  ামজসানা-1349 ২৫১৯

১০৩ মরহুম জমাঃ আমোদ জহাজসন জমাঃ লাক্ষু পলান েনজটকী  ামজসানা ২৫২০

১০৪ মরহুম আবুল হাসান আঃ রহমান সাজরং িাশঁিাড়ী বমেবানগর-1344 ২৫২১

১০৫ িীর মুবি জ াদ্ধা জমাঃ আব্দুর রহমান দু াই হায়াত আলী জিপারী নলাম, টানপাড়া বমেবানগর

২৫২২

১০৬ জমাঃ আব্দুল হাবমদ মৃত িাদো বময়া নলাম বমেবানগর-1344 ২৫২৩

১০৭ জমাঃ বসরাে উবিন বময়া জমাঃ সামসুবিন বময়া গাবেরচট আবলয়া মািাসা ২৫২৪

১০৮ জমাঃ আবুল হাসান হােী জমাঃ ইমান আলী জিপারী সুিবন্দ  ামজসানা ২৫২৫

১০৯ জমাঃ  বললুর রহমান আয়নাল জিপারী সুিন্দী  ামজসানা-1349 ২৫২৬

১১০ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ আলী জহাজসন সমন আলী নলাম বমেবানগর-1344 ২৫২৭

১১১ মরহুম জমাঃ বুইদা বময়া মরহুম জমাঃ গবন জপয়াদা সুিবন্দ  ামজসানা ২৫২৮

১১২ জমাঃ আবুল কাজেম জদওয়ান হােী জমাঃ েবুর উবিন সুিবন্দ  ামজসানা-1349 ২৫২৯

১১৩ জমাঃ আঃ হাবলম ভূইয়া জমাঃ জেনবিন ভূইয়া নলাম বমেবানগর-1344 ২৫৩০

১১৪ জমাঃ আতাউর রহমান জমাঃ নাজয়ি আবল জদওয়ান শ্রীপুর  ামজসানা-1349 ২৫৩১

১১৫ জমাঃ আব্বাে উবিন  নু জিপারী চাকলগ্রাম নয়ারহাট-1350 ২৫৩২

১১৬ জমাঃ লুৎির রহমান আবেজুর রহমান চাকলগ্রাম নয়ারহাট ২৫৩৩

১১৭ জমাঃ বমনহাে উবিন মৃত জমান্তাে জিপারী কুরগাঁও বমেবানগর-1344 ২৫৩৪

১১৮ হােী বদল জমাহাম্মদ নাগর আলী আমগাবেয়া (িাগ বনয়া) নয়ারহাট-1350 ২৫৩৫

১১৯ জস  আঃ আবেে িছুর উবিন মজনাবদয়া নয়ারহাট-1350 ২৫৩৬

১২০ জমাঃ জতয়ি আলী নের উবিন মিল বনবিন্তপুর বেরাজিা ২৫৩৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

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

১২১ হাসান আলী জদওয়ান মুির আলী জদওয়ান ইয়ারপুর বেরাি-1341 ২৫৩৮

১২২ মরহুম জদওয়ান জমাহাম্মদ ইবিস মরহুম জদওয়ান জমাঃ নের আলী বেরাি ইয়ািপুর ২৫৪০

১২৩ আব্দুর রাজ্জাক বিজনাদ আবল বেরাজিা বেরাজিা ২৫৪১

১২৪ আবুিকর বসবিক মৃত আনেত আলী জকািলিাগ ইয়ারপুর ২৫৪২

১২৫ আ ক ম োমসুিীন জচৌধুরী আবুল হাবসম আশুবলয়া আশুবলয়া-1341 ২৫৪৩

১২৬ জমাঃ ইবলয়াস জদওয়ান ঝুমুর আলী জদওয়ান কাঠগড়া বেরাি-1341 ২৫৪৪

১২৭ জমাঃ আলতাি জহাজসন মিল জহাজসন আলী মিল দূগ বাপুর বেরাজিা-1341 ২৫৪৫

১২৮ জমাঃ আব্দুল লবতি জমাঃ জতাতা বময়া টংগািাবড় আশুবলয়া-1341 ২৫৪৬

১২৯ আঃ গফুর জমাঃ সাদীম আলী টংগািাবড় আশুবলয়া-1341 ২৫৪৭

১৩০ িীর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ নুরুল ইসলাম আক্কাে আলী জদওয়ান কুটুবরয়া জদওয়ানিাবড় সাভার কযান্ট ২৫৪৮

১৩১ জমাঃ েবিউবিন জমাল্লা মৃত আবেম উবিন জমাল্লা আশুবলয়া আশুবলয়া ২৫৪৯

১৩২ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জসলামত সরকার কাঠগড়া বেরাজিা-1341 ২৫৫০

১৩৩ জমাঃ তবমে উবিন সরকার জমাঃ িাবুর আলী সরকার কাঠগড়া বেরাজিা ২৫৫১

১৩৪ মরহুম বনয়ামত আলী সরকার মরহুম োলামত সরকার কাঠগড়া বেরাজিা ২৫৫২

১৩৫ জসাজলমান পালমা জগদু পালমা ৪৭/৩ রাোেন ২৫৫৩

১৩৬ বসলজভষ্টার গজমে িটিক গজমে  জরিা সাভার-1340 ২৫৫৪

১৩৭ জগ্রগরী প্রভাত ক্রুে বনজকালাস ক্রুে  জরিা সাভার ২৫৫৫

১৩৮ জডবভড গজমে জপদ্রু গজমে  জরিা সাভার-1340 ২৫৫৬

১৩৯ বদলীপ মাটি বন গজমে জ াজসি গজমে জহাবডং নং-৬৫ সাভার-1340 ২৫৫৭

১৪০ জমাঃ বেবিক বময়া মৃত আব্দুল লবতি কলমা জডইরীিাম ব ২৫৫৮

১৪১ জমাঃ সওদাগর জদওয়ান জমািাজ্জল জহাজসন জদওয়ান কাকাি বিরুবলয়া-1216 ২৫৫৯

১৪২ জমাঃ হাবিি উল্লাহ জমাঃ আলামাত মিল ২৪/৭, রাোিাড়ী সাভার-1340 ২৫৬০

১৪৩ মহরুম কুরিান আলী মরহুম জরােন আলী প্র ান িবলয়ারপুর িনগাঁও ২৫৬১

১৪৪ জমাঃ আতাউল্লাহ মৃত আঃ আওয়াল পাঁচকাবন জহমাজয়ত পুর-1340 ২৫৬২

১৪৫ হ রত আলী হাজিে আলী িাঘসাতরা বমরপুর িাোর-1218 ২৫৬৩

১৪৬ জমাঃ মাতাবুবিন মৃত আঃ োত্তার কাউবন্দয়া কাউবন্দয়া ২৫৬৪

১৪৭ জমাঃ নুরুল আবমন (িীর মুবিজ াদ্ধা) ইয়াবসন বময়া িাঘসাতরা বমরপুর িাোর ২৫৬৫

১৪৮ জমাঃ নুর জমাহাম্মদ ইনতাে উবিন জমইটকা জহমাজয়ত পুর-1340 ২৫৬৬

১৪৯ জমাঃ োহ োহান বময়া জমাঃ সাজদক আলী ঝাউচর জহমাজয়তপুর-1340 ২৫৬৭

১৫০ জমাঃ আমান উলা মৃত ইয়াে উবিন সরকার পূি বহাটি কাউবন্দয়া ২৫৬৮

১৫১ জমাঃ জরাোউল কবরম মৃত ইয়াে উবিন সরকার পূি বহাটি কাউবন্দয়া ২৫৬৯

১৫২ জমাঃ আরে আলী মৃত হাজেম জমল্লাহ পূি বহাটি কাউবন্দয়া ২৫৭০

১৫৩ জমাঃ োমাল উবিন মৃত ইয়াে উবিন সরকার পূি বহাটি কাউবন্দয়া ২৫৭১

১৫৪ হােী জমাহাম্মদ আলী আব্দর রেীদ কবিরাে জদওয়ান িাড়ী আবমন িাোর-1348 ২৫৭২

১৫৫ মরহুম িবরদ আহজমদ জমাঃ আবু তাজহর নরবসংহপুর আবমন িাোর-1348 ২৫৭৩

১৫৬ মাহবুবুর রহমান োমছুল হুদা িড়জদেী আবমন িাোর ২৫৭৪

১৫৭ আব্দুস জসািহান মৃত আরজকে আলী মবরচারজটক আবমন িাোর-1348 ২৫৭৫

১৫৮ জমাঃ ইব্রাবহম জগদু বময়া বহেলা আবমন িাোর-1348 ২৫৭৬

১৫৯ জমাঃ আমোদ আলী অজহদ আলী িড়জদেী :আবমন িাোর-1348 ২৫৭৭

১৬০ জমাঃ সাজদক মৃত ইয়ােীন বময়া নরবসংহপুর আবমন িাোর-1348 ২৫৭৮

১৬১ জমাঃ িেলুর রহমান মৃতা জমৌঃ জমাোফ্ির জহাজসন জ ািারই আবমন িাোর ২৫৭৯

১৬২ বমেবা নাবেম উবিন মরহুম বমেবা সুলতান মবেদ সুোনগর আবমন িাোর-1348 ২৫৮০

১৬৩ হারুন অর রবেদ আঃ জমাতাজলি মাবনক নগর আবমন িাোর-1348 ২৫৮১

১৬৪ জমাহাম্মদ আহসান উল্লাহ হাসান জমাহাম্মদ বমবের আলী মাদাির তুলাতুলী মুশুরীজ ালা-১৩৪০ ২৫৮২

১৬৫ সামসুবিন আহজমদ মৃত আব্দুল কাবদর চাইরা ভাকুতবা ২৫৮৩

১৬৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ আবু োির মুবিজ াদ্ধা পল্লী সাভার-1340 ২৫৮৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

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

১৬৭ জমাঃ মাহাবুি আলম হােী জমাঃ করম আলী বহন্দু ভাকুতবা ভাকুত্তবা-1313 ২৫৮৫

১৬৮ জমাঃ ইয়াকুি জহাজসন বময়া চান বময়া লুজটর চর, িাড়ী নং-১৪৬, 

ব্লক-এ

শ্যামলাপুর-1310

২৫৮৬

১৬৯ জমাঃ সুরুে আলী মৃত জমাঃ এবকন আলী সমলােীর ভাড়াবলয়াপাড়া ভাকুতবা ২৫৮৭

১৭০ জমাঃ নূরুল হক জমাঃ হাবনি েমলােী িাজহর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৮৮

১৭১ জমাঃ িেলুর রহমান িাদো বময়া শ্যামলাসী িাজহর চর শ্যামলা পুর-1310 ২৫৮৯

১৭২ জমাঃ সালাউবিন মরহুম হরেত আলী শ্যামলােী িাজহরচর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৯০

১৭৩ জমাঃ েয়নাল আজিদীন ইসমাইল বময়া লুজটর চর শ্যামলাপুর ২৫৯১

১৭৪ মবহউবিন আহজমদ জমাঃ আসমত আলী লুজটর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৯২

১৭৫ জমাঃ আলাউবিন জমাঃ জমাকজসদ আলী শ্যামলাসী কলাবতয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1310

২৫৯৩

১৭৬ জমাঃ েওকত জহাজসন আেমত আলী লুজটর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৯৪

১৭৭ জমাঃ গইে উবিন জমাঃ তবমে উবিন লুজটর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৯৫

১৭৮ জমাঃ সামসুল ইসলাম মরহুম তাইজুবিন লুজটরচর ভাকুতবা ২৫৯৬

১৭৯ জমাঃ আিদুল হক সাইে উিীন লুজটরচর, জহাবডং নং-৫১১ শ্যামলাপুর-1310

২৫৯৭

১৮০ জমাঃ হাবনি মরহুম েির আলী শ্যামলাসী িাজহর চর শ্যামলাপুর-1310 ২৫৯৮

১৮১ জমাঃ আব্দুর রবহম একরাম আলী শ্যামলাসী জটাটাবলয়া পাড়া শ্যামলাপুর-1310

২৫৯৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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