
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জেনী উপজেলাঃ পরশুরাম

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ বেজরাে আহজমদ জতাোজেল আহজমদ দবিণ জকালাপাড়া পরশুরাম ৮২৩

২ জমাঃ নেরুল ইসলাম মজঃ নাবির আহাং মজঃ দঃ সবলো পরশুরাম ৮৪০

৩ জমাঃ আইয়ুবুর রহমান জিলমত আলী কুজের পাড় শালধর িাোর ৮৪৫

৪ মৃত আঃ রউে (িীর প্রতীক) আনু বমো (জসনািাবহনী) েেগলজঘানা বচথবলো ৮৫০

৫ বসপাহী আঃ মান্নান (ইবপআর) জদলু বমো মমুগ্রাম বমেজানগর ৮৫১

৬ নাঃ (অিঃ ) িাচ্ছু বমো (জসনাঃ ) জিলামত আলী শালধর বচথবলো ৮৫৪

৭ আঃ রবহম মাহমুদ (আনসার) আিদুর রহমান জনাোপুর বচথবলো ৮৫৫

৮ নাঃ আহিান উল্যা নবের আহম্মদ উঃ গুথুমা পরশুরাম ৮৫৭

৯ আলহাে আিদুল িারী জচ ঃ জম ঃ ছিেদুর রহমান জচ ঃ মবনপুর বমেজা নগর ৮৬৭

১০ োের আহজমদ ইসমাইল বমো কাউতলী বমেজা নগর ৮৭৪

১১ সবে উবিন হারুন নুর আহজমদ জকালাপাড়া পরশুরাম ৮৭৭

১২ এোর আহাম্মদ কােী বমো উত্তর জকালাপাড়া পরশুরাম ৮৮২

১৩ শঃ বসঃ আঃ খাজের নবির আহম্মদ অনন্তপুর পরশুরাম ৮৮৫

১৪ শঃ নাঃ েেলুল হক আলী আহম্মদ পঃ অলকা বচথবলো ৮৮৬

১৫ কামরুল ইসলাম জমাঃ ইসলাম বচথবলো বচথবলো ৮৮৭

১৬ এ, জক, বরোে উবিন সেদার মৃত এ, এে, জক সেদার আশ্রােপুর বমেজানগর ৮৮৮

১৭ আমান উল্যা আলী আকির পঃ অলকা বচথবলো ৮৮৯

১৮ আিদুল আবেম আিদুল মাজলক উঃ গুথুমা পরশুরাম ৮৯০

১৯ িাহার উবিন ভ ূঁইো আঃ রবশদ ভইো দঃ কাউতলী বমেজানগর ৮৯১

২০ িাহার উবিন েজিদ আলী েজিদ আলী সতযনগর বমেজানগর ৮৯২

২১ িাবু বমঞা মজমদার নূরুল হক মজমদার দুিলাচাঁদ পরশুরাম ৯০০

২২ জমেিা উবিন আহাজম্মদ জচাধুরী আবমনুল ইসলাম জচ ধুরী উত্তর গুথুমা গুথুমা ৯০৩

২৩ সামসু বমো মজমদার মৃত অবহদুর রহমান মজমদার দবিণ জমাহাম্মদপুর িক্সমাহমুদ ৯০৯

২৪ আলী আকির জচ ধুরী আিদুল রবশদ জচ ধুরী সাতকুবচো সবলো ৯১০

২৫ কােী জমাহাম্মদ উল্লাহ মৃত কােী আপ্তাি উবিন উত্তর তালিাবড়ো িক্সমাহমুদ ৯১৬

২৬ জমাঃ হাবনে মৃত আব্দুল মবেদ দবিন রােসপুর শালধর িাোর ৯১৭

২৭ মৃত মন্তাে বমো জসানা বমো েগজমাহনপুর শালধর িাোর ৯২৮

২৮ েেনাল আজিদীন ভঞা আলী আকির ভঞা পি জ অলকা পরশুরাম ৯৩৮

২৯ লুৎের হােদার জচ ধুরী মৃত আব্দুল িারী জচ ধুরী চন্দনা শালধর িাোর ৯৪৩

৩০ আলী আশ্রাে মৃত কালা বমঞা উত্তর শালধর শালধর িাোর ৯৪৫

৩১ হাবিলদার (অিঃ ) নুরুল ইসলাম মৃত আিদুর রবশদ মজমদার জমলাঘর সুিার িাোর ৯৪৭

৩২ জশখ আহাম্মদ মৃত আলতাে আলী বনে কাবলকাপুর িটতলী িাোর ৯৪৯

৩৩ আিদুল মাজলক জচ ধুরী মৃত আব্দুল গবণ জচ ধুরী দবিন কাউতলী পরশুরাম ৯৫০

৩৪ িারকু বমো হািান আলী গদানড়র পরশুরাম ৯৫৩

৩৫ জমের (অি. ) মীর জহাজসন জচ ধুরী মৃত ছিেদুর রহমান জচ ধুরী পি জ সাজহি নগর পরশুরাম ৯৬১

৩৬ হাবিঃ (অিঃ ) মানু বমঞা মৃত আবমর জহাজসন মজমদার দূগ জাপুর সুিার িাোর ৯৬৫

৩৭ আঃ িারী জচ ধুরী মৃত জম ঃ ছিেদর রহমান মবনপুর সুিার িাোর ৯৬৮

৩৮ জমাঃ খবললুর রহমান মৃত লাল বমো বমেজানগর সুিার িাোর ৯৭৩

৩৯ এ. জক. বরোে উবিন সেদার মৃত এে. জক সরদার আশ্রােপুর সুিার িাোর ৯৭৫

৪০ জমাশারে জহাজসন আজ মৃত আবুল জহাজসন মজমদার আশ্রােপুর সুিার িাোর ৯৭৮

৪১ মৃত জলবেকার জহাজসন (অিঃ ) মৃত জেলু বমো দবিন গুথুমা পরশুরাম ৯৮৬

৪২ আিদুল ওোদুদ বিবিক আহাম্মদ বচথবলো পরশুরাম ৯৮৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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