
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নারায়নগঞ্জ উপজেলাঃ জ ানারগাঁও

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ শাহ আলম মবেবুর রহমান ফুলিাড়ীয়া িড়নগর ৪৯১

২ নুরুল ই লাম ওজহদ আলী (ওহাি) পবিম  নমাবি  নমাবি ৫০৯

৩ চাঁন বময়া রবমে উবিন িরাি িরাি ৫৩৬

৪ ব রাজুল ই লাম রতন মৃত আব্দুল মন্নাফ ভুইয়া পানামনগর ৫৪৩

৫ জমাঃ শহীদুল্লাহ জমাঃ খাজদম আলী জগায়ালদী আবমনপুর ৫৫৫

৬ জমাঃ েে বময়া মৃত আবফে উবিন জ াট াবদপুর ৫৭৪

৭ জমাঃ আজনায়ারুল হক জমাঃ আঃ রাজ্জাক জমাল্লা অজুিুী আবমনপুর ৫৭৮

৮ জমাঃ োমজশদ হু াইন আঃ রহমান মুন্সী দত্তপাড়া জ ানারগাঁ ৫৮৮

৯ জমাবমন ভুইয়া মৃত আঃ জমান্নাপ ভুইয়া পানামনগর ৫৯২

১০ আব্দুর রবহম জমাঃ কালূ বময়া ঝাউচর ৬০১

১১ জম  ঃ আিদু   াত্তার  রকার  ামসুিীন  রকার পঞ্চিটী আনি িাোর ৬১৯

১২ জমাঃ োলাল হা ান আলী হাম াদী হাম াদী ৬২৯

১৩ নাব র উবিন ভুইয়া জ নু ভুইয়া দাজমাদরদী আনি িাোর ৬৩৬

১৪ জমাঃ শবহদুল্লাহ বময়া জমৌলভী আিদুল েবলল পঞ্চিটী আনি িাোর ৬৩৭

১৫ শামছুল হক রকমান বশকদার মাজঝর চর অবলপুরা িাোর ৬৪৬

১৬ জমাঃ নুরুল আমীন জমাঃ ইবি যাত্রা িাড়ী িাংলা িাোর ৬৫২

১৭ প্রয়াত আিতাি উবিন মৃত হা ান আলী পূি ু নমাবি  নমাবি ৬৬৪

১৮ জমাঃ জহিাজয়ত উল্লাহ হাবিে উবিন দবড়কাবি অবল পুরা ৬৭০

১৯ জমাঃ ব রাজুল হক ভুইয়া মৃত জযাহর আলী ভুইয়া জশজকরহাট মহেমপুর ৬৭২

২০ জমাঃ জুলহা  জমাল্লা আব্দুর রবশদ জমাল্লা জপড়াজিা ৬৭৫

২১ আবু  াইদ খান আবুল হাজ ম খান বুরুমদী ধিী িাোর ৬৮৭

২২ মৃত নুরুল ই লাম ভুইয়া মৃত আঃ মাজলক ভুইয়া মীজরর িাগ ৭১৬

২৩ জমাঃ ও মান আস্রাি আলী পাঁচভাগ িারদী ৭৩০

২৪ জমাঃ নূরুল হক ভুইয়া জমাঃ েবমর উল্লা ভুইয়া জগৌবরিরদী ধিীিাোর ৭৩৯

২৫ জমাঃ ব রাজুল হক মবহে উবিন সুজখরজটক কাচপুর ৭৬০

২৬ হােী জলাকমান জহাজ ন পানা উল্লাহ কাঁচপুর দঃপাড়া কাঁচপুর ৭৬১

২৭ মৃত ইউনু  আলী মৃত আঃ  ামাদ কলতাপাড়া ৭৮৭

২৮ জমাঃ শাহোহান ভুইয়া মৃত আবুল হাজ ম কারী বুরুমদী ধিী িাোর ৭৯০

২৯ জমাঃ েবহরউবিন ভু ুঁইয়া শবফউবিন ভ ুঁইয়া বুরুমবদ ধবির িাোর ৭৯৩

৩০ আব্দুল হাই ভইয়া মৃত হােী োফর উবিন ভইয়া িবশরগাঁও মহেমপুর ৭৯৪

৩১ নারায়ণ চন্দ্র  াহা রাধা রমণ  াহা িস্তল ৮০২

৩২ জমাঃ শাহোহান ভুইয়া জমাঃ ইয়াকুি আলী ভুইয়া বুরুমদী ধিী িাোর ৮০৪

৩৩ আব্দুল হাবকম খান জমাঃ জ ালায়মান খান বুরুমদী ধিী িাোর ৮০৬

৩৪ জমাঃ কামারুজ্জামান বমঞা জমাঃ এলাবহ ি ক বুরুমদী ধিী িাোর ৮০৮

৩৫ জমাঃ ওয়াদুদ ভঞাঁ জমাহাম্মদ আলী ভঞাঁ বুরুমদী ধিীিাোর ৮২৫

৩৬ এ  এম ওয়াবলউর রহমান ডাঃ আব্দুর রবশদ ভুইয়া বুরুমদী ধিী িাোর ৮২৬

৩৭ আিদুল মবেদ ভুইয়া মরহুম আব্দুর রউফ ভুইয়া জপচাইন মহেমপুর ৮২৭

৩৮ শাহ্ জমাঃ শাহোহান মবফল উবিন ফবকর মাবলপাড়া মহেমপুর ৮২৮

৩৯ জমাঃ মবফজুল ই লাম মৃত জমাোফফর জহাজ ন িবশরগাঁও ৮৩১

৪০ জমাঃ  দর আলী জমাঃ কাজ ম আলী ব্রাক্ষনগাঁও মহেমপুর ৮৩৯

৪১ মৃত হাবিবুল্লাহ মৃত আব্দুল খাজলক জচৌড়াপাড়া িরাি ৮৪০

৪২ মৃত আব্দুল কবরম মৃত আক্তার উবিন জকানািাড়ী ৮৪৩

৪৩ জমাঃ  াইজুবিন মৃত  মজশর আলী িরগাাঁও্ ৮৪৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪৪ জিগম গুল িদন স্বামী ডাঃ জরাস্তম আলী ভুইয়া নানাখী অবলপুরািাোর ৮৫৩

৪৫ আঃ  ালাম জমাহাম্মদ আলী নানাখী, জগালনগর অবলপুরা িাোর ৮৬০

৪৬ জমাঃ আফাে উবিন বময়া মৃত  াজহি আলী খালপাড় জচঙ্গাইন কাচপুর ৮৬৬

৪৭ জমাঃ ওিায়দুল হক  রকার জমাঃ ই হাক বময়া লক্ষযা কতুিপুর কুতুিপুর ৮৬৯

৪৮ জমাঃ বগয়া  উবিন োলাল উবিন আহাম্মদ কুতুিপুর কাচপুর ৮৭০

৪৯ জমাঃ নাব র উবিন জমাঃ জগালাম জহাজ ন কুতুিপুর কাঁচপুর ৮৭১

৫০ বমজ   আজনায়ারা জিগম মৃত আয়ুি আলী জশখ কাঁচপুর ৮৭৫

৫১ জমাঃ মবতউবিন মৃত জমাঃ গবন বময়া কুতুিপুর ৮৭৬

৫২ মৃত এ কামাল মৃত িাহার আলী লাদুরচর ৮৭৮

৫৩ জমাঃ তাজুল ই লাম ভঞা হােী জমাঃ জতারাি আলী ভঞা পরজমশ্বরদী লক্ষীিরদী ৮৮০

৫৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজ ন মৃত শামসুবিন আহাজম্মদ জপরাি জপরািিাের ৮৮৪

৫৫ জমাঃ ইউনু  আলী জমাঃ কবফল উবিন জমাল্লা চর কামালদী ৮৮৫

৫৬ জমাঃ ইউনু  আলী জমাল্যা জমাঃ কবফল উিীন জমাল্যা চরকামালবদ ধিীিাোর ৮৮৬

৫৭ জমাঃ মবেবুর রহমান এম এ হান্নান জগাবিিপুর মহেমপুর ৮৮৮

৫৮ শংকর কুমার জদ নারায়ন চন্দ্র জদ পরজমশ্বরদী লক্ষীিরদী ৮৯১

৫৯ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন ভুইয়া জমাঃ আব রিীন ভইয়া লাধুরচর মহেমপুর ৮৯২

৬০ োহাঙ্গীর কামাল মৃত আব্দুল হান্নান পাইকপাড়া ৮৯৯

৬১ মৃত আঃ মান্নান মৃত আঃ হাই  নমািী ৯০৫

৬২ জমাঃ জ রাে উবিন জমাঃ  াহাি উবিন প্রধান ভজটর কািী অবলপুরা িাোর ৯০৮

৬৩ স য়দ জমাতাবলি জহাজ ন স য়দ  ামসুবিন িাবনয়াতবল অবল পুরা িাোর ৯১১

৬৪ স য়দ লুৎফর রহমান স য়দ  ামা  উবিন আহাম্মদ িাবনয়াতলী অবলপুরা িাোর ৯১৩

৬৫ জমাঃ আবুল জহাজ ন জতারাি আলী পুি ু নমাবি  নমাবি ১৪৪০ ৯১৪

৬৬ স য়দ মুবেবুর রহমান মৃত স য়দ শামসুবিন আহাম্মদ িাবনয়াতলী অবলপুরািাোর ৯১৫

৬৭ িীর মুবক্ত জযাদ্ধা জমাঃ জগালাম জমাস্তফা বময়া জমা: সুলতান বময়া পবিম  নমাবি  নমাবি ৯১৬

৬৮ ব রাজুল ই লাম মৃত জমাঃ মদন আলী শ্রী পবতর চর অবলপুরা িাোর ৯১৭

৬৯ জমাঃ আিদুল হাই বময়ান জমাঃ আিদুর রউফ বময়ান দবড়কািী অবলপুরািাোর ৯১৮

৭০ জমাঃ আয়ূি আলী মৃত আলমা  বময়া মশুরকািা  নমাবি ৯১৯

৭১ এম এ েবলল মৃত  াবির আহাম্মদ নাবেরপুর ৯২০

৭২ মৃত আঃ কবরম মৃত কবলম উবিন  নমািী  নমািী ৯২১

৭৩ জমাঃ আবুল জহা াইন জমাঃ মবফে উবিন  নমাবি  নমাবি ৯২৪

৭৪ মৃত রুস্তম আলী মৃত কালাই প্রধান জনায়াকািী অবলপুরািাোর ৯২৫

৭৫ জমাঃ আবুল কাজশম ব কদার হােী হা ন আলী ব কদার সদজলরিাগ জ ানারগাঁও ৯২৯

৭৬ জমাঃ মজনায়ার জহা াইন মৃত আবুল জহাজ ন দত্তপাড়া আবমনপুর ৯৩০

৭৭ হােী আব্দুল েবলল তাজলি আলী জ াটশবলমািী আবমনপুর ৯৩২

৭৮ জমাঃ আঃ িাজ ত বময়া জমাঃ রবমে উবিন প্রধান হবরশপুর আবমনপুর ৯৩৩

৭৯ আিদুর রি জমাল্লা তবমে উবিন জমাল্লা অজুিুী আবমনপুর ৯৩৪

৮০ শ্রী বশবশর কুমার রায় মৃত গদাধর রায় েয়রামপুর জ ানারগাঁ ৯৩৫

৮১ আবুল িাজ দ মৃত আব্দুল ওয়াজহদ মুন্সী অনন্তমু া জ ানারগাঁও ৯৩৬

৮২ শামসুজ্জামান মেনু মৃত আঃ হান্নান ভইয়া জগায়ালদী ৯৩৭

৮৩ জমাঃ আঃ হাবকম আব্দু  জ ািহান হাড়ীয়া জ ানারগাঁ ৯৩৮

৮৪ জমাঃ হা ান খিকার শবফউবিন দাজমাদরদী আনি িাোর ৯৪০

৮৫ জমাঃ জমাশারফ জহাজ ন আলহাজ্ জমাঃ আক্কা  আলী বময়া জ াট অজুিী িড়নগর ৯৪৭

৮৬ জমাঃ বগয়া  উবিন মু  ৃত হা মত আলী রহমতপুর ৯৪৮

৮৭ জমাঃ ব রাজুল ই লাম মৃত সুলতান বময়া রহমতপুর িড়নগর ৯৪৯

৮৮ মীর জমাঃ তাওলাদ জহাজ ন মৃত মীর কারী ও মান গবণ িাড়ী বচবনষ ৯৫০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৮৯ জমাঃ  ামছুল হক দালাল জমাঃ ইবি  দালাল ফুলিাড়ীয়া িড়নগর ৯৫১

৯০ জমাঃ  াইদুর রহমান মৃত হােী জমান্তাে উবিন কারী জ াট াদীপুর ৯৫২

৯১ শ্রী অমূল্য চন্দ্র দাশ শ্রী আশুজতাষ চন্দ্র দাশ ই িগঞ্জ িড়নগর ৯৫৪

৯২ মােহারুল ই লাম আিদুল হামীদ জিপারী িাড়ী বচবনষ িড়নগর ৯৫৫

৯৩ জমাঃ জমাস্তফা বময়া  বফউিীন দালাল জগাহাট্টা িড়নগর ৯৫৬

৯৪ জমাঃ তাজুল ই লাম জমাঃ হাবকম আলী বময়া সেনপুর িড়নগর ৯৫৮

৯৫ জমাঃ শবরফ জহা াইন ইয়াদ আলী মুবন্স ঝাউচর বনউটাউন জমঘনা ৯৫৯

৯৬ হােী জমাঃ শরাফত উল্লাহ্ মাষ্টার হােী জমাঃ লাল বময়া জিপারী প্রতাজপরচর বনউটাউন জমঘনা-১৪৪০ ৯৬১

৯৭ মৃত আবুল জহাজ ন মৃত মবহ উবিন পাচকাবনরকািী মঙ্গজলরগাঁও ৯৬২

৯৮ জমাঃ আরাফত আলী মৃত দুদু বময়া ভাটিিির জ ানারগাঁ ৯৬৪

৯৯ জমাঃ  ামছুজ্জামান ওয়াজেদ আলী মঙ্গজলরগাঁও িড়নগর ৯৬৫

১০০ জমাঃ আমান উল্লাহ  াবফেউবিন মঙ্গজলরগাঁও মঙ্গজলরগাঁও ৯৬৬

১০১ জমাহাম্মদ আলী রউফ এ এইচ মবহউবিন কাবেরগাঁও মঙ্গজলরগাঁও ৯৬৭

১০২ মৃত আজশক আলী মৃত জোহর আলী কােীরগাঁও িড়নগর ৯৬৮

১০৩ জমাঃ আজয়ত আলী মধু জিপারী জহাজ নপুর জহাজ নপুর ৯৬৯

১০৪ শাহোহান বেন্নত আবল মহেমপুর, কােী পাড়া মহেমপুর ১৪৭৭

১০৫ জমাঃ মবফজুল ই লাম খান জমাঃ দাউদুর রহমান খান বুরুমদী ধিীিাোর ১৪৭৮

১০৬ আিদুল আউয়াল ভুইয়া জমাতাহার জহাজ ন ভু ুঁইয়া বুরুমবদ ধবির িাোর ১৪৭৯

১০৭ আখতারু জ্জামান ভইয়া জমাহাম্মদ আলী বুরুমদী ধিী িাোর ১৪৮০

১০৮ নােমুল হক মৃত ফজয়ে আলী মু ারচর মহেমপুর ১৪৮১

১০৯ শাহাদৎ জহাজ ন মবফে উবিন কলতাপাড়া মহেমপুর ১৪৮২

১১০ শাহ কামাল উবিন ভুইয়া মৃত মবতউর রহমান ভুইয়া বুরুমদী োমপুর ১৪৮৩

১১১ আজনায়ারুল ই লাম মুবেবুর রহমান বুরুমদী ধিীিাোর ১৪৮৪

১১২ জমাঃ নেরুল ই লাম আমোদ আলী ভইয়া বমজররিাগ মহেমপুর ১৪৮৫

১১৩ মৃত জিারহান উবিন (জরাকন) মৃত শাহ মবতউর রহমান ভুইয়া বুরুমদী োমপুর ১৪৮৬

১১৪ জমাঃ  ামছুল হক মৃত জমাঃ ইউসুফ আলী মাবলপাড়া মহেমপুর ১৪৮৭

১১৫ মৃত হুমায়ন কবির জমাল্লা মৃত ইয়াকুি আলী জমাল্লা মালীপাড়া োমপুর ১৪৮৮

১১৬ আবমনুল ই লাম আিদুল মাজলক মাহমুদপুর মহেমপুর ১৪৮৯

১১৭ জমাঃ আঃ  াত্তার মৃত ফজয়ে উবিন িবশরগাঁও মহেমপুর ১৪৯০

১১৮ আিদুর নূর ইজ্জত আলী জপচাইন মহেমপুর ১৪৯১

১১৯ জদওয়ান ব রাজুল ই লাম জদওয়ান আবমন উিীন আমিাগ জপরািিাের ১৪৯২

১২০ জমাঃ শবহদুল্লাহ ভ ুঁঞা আবু ব বিক ভ ুঁঞা বমজরর িাগ মহেমপুর ১৪৯৩

১২১ জমাঃ আলাউবিন বময়া জমাঃ রবমে উবিন বময়া কালারজটক,বতলাি মহেমপুর ১৪৯৪

১২২ জমাঃ আতাউল ওয়াদুদ খাঁন মৃত জমৌলভী আঃ কুদ্দু  খাঁন কােীপাড়া মহেমপুর ১৪৯৫

১২৩ জদওয়ান বেয়াউল হা ান জদওয়ান বপয়াজর রহমান আমিাগ উটমা জপরাি িাোর-1460 ১৪৯৬

১২৪ মৃত ফেলুল হক মৃত মইে উবিন মহেমপুর মহেমপুর ১৪৯৭

১২৫ মৃত েে বময়া মৃত আমোত আলী িাবনয়াচং মদনগঞ্জ ১৫০১

১২৬ জমাঃ জগালাম জহাজ ন জমাঃ আঃ খাজলক জচলারচর জহাজ নপুর ১৫০২

১২৭ জমাঃ আব্দুল কাজদর মৃত পান চাঁদ আলী দবড়গাঁও মদনগঞ্জ ১৫০৩

১২৮ শংকর পাল  নাতন পাল নবিপুর িরাি ১৫০৪

১২৯ জমাঃ নুর জহাজ ন আব্দুর রহমান লস্করিাবড় িরাি ১৫০৬

১৩০ জমাঃ আপ্তািবিন শমজ র আলী জচৌরাপাড়া িরাি ১৫০৭

১৩১ মৃত তাজহর আলী মৃত নুর জমাহাম্মদ িাইশজটকী িরাি ১৫০৮

১৩২ মৃত আব্দুল আউয়াল মৃত লবতফ মাষ্টার আমগাঁও জপরািিাোর ১৫০৯

১৩৩ জমাঃ আবু বময়া আলাউবিন নয়াপুর িরাি ১৫১০

১৩৪ জমাঃ এনামুল হক তিারক আলী িাইশজটকী িরাি ১৫১১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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১৩৫ জমাঃ আবু তাজহর জমাঃ আফতাি উবিন িরগাঁও িরাির ১৫১২

১৩৬ ব রাজুল ই লাম পান্ডি আলী নয়াপুর িরাি ১৫১৩

১৩৭ মৃত ই মাইল মৃত লাল মাহমুদ নগর জটংঙ্গার অবলপুরা িাোর ১৫১৪

১৩৮ মৃত ইয়াে উবিন মৃত  াধু িরগাঁও িরাি ১৫১৫

১৩৯ জমাঃ আবমর জহাজ ন জমাঃ আবু ব বিক জিহাককর কাচপুর ১৫১৬

১৪০ জমাঃ ইব্রাহীম েয়নাল আজিদীন জিহাককর কাচপুর ১৫১৭

১৪১ জমাঃ হাবিবুল্লা ভুইয়া মৃত  াইে উবিন ভুইয়া লাধুরচর জনায়াগাঁও ১৫১৮

১৪২ জমাঃ মাইে উবিন মৃত মুনছুর আলী চাজির পাড়া িারদী িাোর ১৫২০

১৪৩ খিকার আবু োফর মৃত শামসুবিন খিকার চরভুলুয়া  নমািী ১৫২১

১৪৪ জমাঃ  বলম উল্লা মৃত মবফে উবিন ইমাজনরকািী িাংলািাোর ১৫২২

১৪৫ আব্দুল জমাতাজলি মৃত হােী মামুদ পবিম  নমাবি  নমাবি ১৫২৩

১৪৬ জমাঃ আতাউর রহমান ভ ুঁইয়া হাবফে উবিন ভ ুঁইয়া লাধুরচর অবলপুরা িাোর ১৫২৪

১৪৭ মৃত আব্দুর রবশদ ভুইয়া মৃত তারা বময়া  নমাবি  নমাবি ১৫২৫

১৪৮ জমাঃ  ানাউল হক মৃত রওশন আলী ইমাজনরকািী  নমািী ১৫২৬

১৪৯ জমাঃ জরাশারফ জহাজ ন এম. এ. ফেল উত্তর জষাল্লাপাড়া আবমনপুর ১৫২৭

১৫০ নুরুল ই লাম মৃত জনায়াি আলী সদজলরিাগ জ ানারগাঁ ১৫২৮

১৫১ োমাল উবিন মন্টু মৃত জরকমত আলী আদমপুর আবমনপুর ১৫২৯

১৫২ জমাঃ আবলউবিন জিপারী মৃত আব্দুল কবরম জিপারী খা নগর আবমনপুর ১৫৩০

১৫৩ জমাঃ শহীদ উল্লাহ মান্নান আিদুল মান্নান টিপরদী আবমনপুর ১৫৩১

১৫৪ বগয়া  উবিন মৃত তাহাে উবিন িসুরিাগ আবমনপুর ১৫৩২

১৫৫ আব্দুল মবেদ জমাঃ মমতাে উবিন জষালপাড়া আমীনপুর ১৫৩৩

১৫৬ আ ান উল্লাহ জিপারী মৃত জোহর আলী জিপারী লাহাপাড়া আবমনপুর ১৫৩৪

১৫৭ ব বিকুর রহমান মৃত আঃ হাবকম বচলারিাগ িড়নগর ১৫৩৫

১৫৮ শাহাদাৎ জহাজ ন আলী আশ্রাি ভইয়া জগায়ালদী জ ানারগাঁ ১৫৩৬

১৫৯ আঃ কাজশম মৃত আঃ গফুর প্রধান বচলারিাগ িড়নগর ১৫৩৭

১৬০ আবু দাউদ জমাল্লা মৃত জমাঃ বেয়া উবিন জমাল্লা আদমপুর আবমনপুর ১৫৩৮

১৬১ ইলয়া  বময়া মৃত জডঙ্গর আলী দরপত আবমনপুর ১৫৩৯

১৬২ মৃত খিকার শবফ উবিন মৃত আব্দুল গবণ খিকার দাজমাদরদী আনি িাোর ১৫৪০

১৬৩ জমাঃ নুরুল ই লাম আঃ কাবদর জটংগার চর আনি িাোর ১৫৪১

১৬৪ জমাঃ তারা বময়া জমাঃ আবফে উবিন হাম াদী খাজ রকািা হাম াদী ১৫৪২

১৬৫ জমাঃ আব্দুল েবলল মৃত হােী জমাঃ আক্কা  আলী  াতভাইয়া পাড়া জ ানারগাঁ ১৫৪৩

১৬৬ আক্তার উবিন আহজমদ  াজহি আলী জিপারী মুবক্তশপুর িড়নগর ১৫৪৪

১৬৭  ওয়ালী মাহমুদ খান সুরুজ্জামান খান দমদমা িড়নগর ১৫৪৫

১৬৮ জগালাম আলী ইজ্জত আলী রহমতপুর িড়নগর ১৫৪৬

১৬৯ জমাঃ রহম আলী মৃত িদরুবিন িাড়ী বচবনষ িড়নগর ১৫৪৭

১৭০  ামছুল হক োবগর জহাজ ন শুকুরদী িড়নগর ১৫৪৮

১৭১ জমাঃ কামাল জহাজ ন মৃত আবমর জহাজ ন নগর  াদীপুর জমাগরপাড়া ১৫৪৯

১৭২ রবশদ জরাজমে উবিন জ াট  াবদপুর িড়নগর ১৫৫০

১৭৩ জমািারক জহাজ ন মৃত মবফে উবিন জদওয়ান চাজিরচক মঙ্গজলরগাঁও ১৫৫১

১৭৪ স য়দ নূরুল ই লাম জদওয়ান শমজ র আলী জদওয়ান দুধঘাটা মঙ্গজলরগাঁও ১৫৫২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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