
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাব ়িয়িা উপজেলাঃ সরাইল

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ মবিন আঃ জ ািহান কালীকচ্ছ নন্দীপাড়া কালীকচ্ছ-3430 ১৬৫৪

২ কৃষ্ণ জমাহন রায় তরনী কান্ত রায় শাহোদাাপুর পবিমপাড়া ৪০১৬

৩ জশখ ব বিকুর রহমান এরশাদ আলী পূি ব পাড়া,ফবকর িাবড়,চুন্টা চুন্টা ৪০২৮

৪ ও মান উবিন আহম্মদ খাজলদ খুরজশদ উবিন আহম্মদ শাহিােপুর আমনপুর শাহিােপুর-3431 ৪০৩০

৫ জমাঃ আব্দুস সালাম আহাম্মদ আলী আওয়াল জমম্বাজরর িাবড় , 

জশালািাবড়

শাখাইবত ৪০৩২

৬ জমাঃ শবফকুর রহমান আব্দুল আমীন জমাজমর িাড়ী,জনায়াগাঁও-

3430, সরাইল, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়াজনায়াগাঁও-

3430, সরাইল, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া

NOAGAO ৪০৪৩

৭ জমাঃ রহমত আলী মৃত সমুে আলী মুন্সী স্বল্প জনায়াগাঁও সরাইল-3430 ৪০৪৬

৮ জগৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস রেনী কান্ত দাস পুকুর পাড়া পবিমপাড়া ৪০৫০

৯ জমাঃ  াজদক বময়া আবুল খাজয়র আবিঁতারা,সরাইল আবিঁতারা ৪০৫৫

১০ আবু তাজহর বময়া আিদুল মাজলক িাবড়উড়া মেবলশপুর 

সরাইল

আইরল ৪০৬২

১১ জমাঃ বহরা বময়া জমা: টকু বময়া শাহোদাাপুর পবিমপাড়া ৪০৬৩

১২ জমাঃ ইমাম উবিন জমাঃ সুলতান উবিন চুন্টা,পবিপাড়া,রসুলপাড়া চুন্টা ৪০৬৮

১৩ ধীজরন্দ্র চন্দ্র দাস হজরন্দ্র চন্দ্র দাস সরাইল শাহিােপুর ৪০৮১

১৪ মৃ  ুত চজন্দ্রশ্বর দাস মৃত ঝলাধর কাকবরয়া উত্তরপাড়া অরুয়াইল,3430 ৪০৮৬

১৫ জমাঃ মবশউর রহমান মৃত বমোনুর রহমান শাখাইত ৪০৮৭

১৬ কােী মবফজুল ইসলাম কােী আলী বময়া সরাইল সরাইল ৪০৯১

১৭ জমাঃ আব্দুল আহাদ জমাঃ জতায়াে উবিন শাহোদাাপুর পবিমপাড়া ৪০৯৩

১৮ মবতউর রহমান জগদু বময়া সরাইল সরাইল ৪০৯৭

১৯ েীজতন্দ্র চন্দ্র সাহা জেত্রজমাহন সাহা অরুয়াইল, সরাইল অরুয়াইল,3430 ৪১০১

২০ আবুল কালাম আোদ আঃ মন্নাফ জিপারী পাকবশমুল দবেণপাড়া অরুয়াইল,3430 ৪১০৮

২১ জমাঃ সাইফুর রহমান জমাঃ সুরুে বময়া (নুরুল হুদা) কােীপাড়া শাহিােপুর শাহিােপুর ৪১১০

২২ জমাঃ আিদুল আহাদ জমাঃ কালা বময়া অরুয়াইল, সরাইল অরুয়াইল,3430 ৪১১৮

২৩ জমাঃ আিদুল হাবকম আিদুর রাহমান অরুয়াইল, সরাইল অরুয়াইল,3430 ৪১২০

২৪ মৃত আঃ খাজলক মুত আঃ আবেে রাোপুর অরুয়াইল,3430 ৪১২১

২৫ আব্দুল লবতফ ঠাকুর আঃ খাজলক রসুলপুর,পূি বপাড়া,চুন্টা চুন্টা ৪১২৫

২৬ জমাঃ শবফকুল ইসলাম েিান আলী রসুলপুর,চুন্টা চুন্টা ৪১২৮

২৭ জমাঃ জমািারক জহাজসন আব্দুল গফুর নতুনহাটি মধ্য্যপাড়াচুন্টা চুন্টা ৪১২৯

২৮ জমাঃ আঃ েবলল জমাঃ আবু শামাদ পুকুরপাড়,জশালািাবড় শাখাইবত ৩৪৩০ ৪১৩০

২৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ ইউসুফ সরাইল সরাইল ৪১৩৩

৩০ জমাঃ আবুল ফজয়ে আঃ জহবলম সরাইল সরাইল ৪১৪১

৩১ েয় নারাযন দাস মৃত সুজরশ চন্দ্র দাস বুড্ডা পবিমপাড়া -3431 ৪১৪৭

৩২ জমাঃ োহাঙ্গীর কবির আব্দুল আলীম আইরল মেবলশপুর সরাইল মেবলশপুর ৪১৪৮

৩৩ মৃত নুর আহম্মদ মৃত মাহতাি উবিন জতরকান্দা জনায়াগাঁও-3430 ৪১৪৯

৩৪ জমাঃ শবফ বময়া জমৌঃ মবহউবিন বময়া জনায়াগাঁও,বময়ািাবড় জনায়াগাঁও-3430 ৪১৫০

৩৫ শামছুল হক জচৌধুরী মৃত আব্দুল হক জচৌধুরী শাহোদাপুর পবিমপাড়া ৪১৫৪

৩৬ --ে কুমার দাস মৃত অবশ্বনী কুমার দাস মলাবুইল পবিমপাড়া ৪১৫৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

৩৭ নারায়ন চন্দ্র সাহা রামদয়াল সাহা িাসা/জহাবডং:নারায়ন 

সাহার িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , চান্দুরা, 

 াকঘর:চান্দুরা-3432, 

বিেয়নগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া

শাহিােপুর ৪১৬০

৩৮ প্রদীপ চন্দ্র চত্রুিতী িন্ধু জগাপাল চত্রুিতী ঠাকুর িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999

শাহিােপুর-3431 ৪১৬১

৩৯ মায়া রানী রায় মনজমাহন রায় িাদল  ািাজরর িাবড়র 

দবেন পাজশ্বব, 

গ্রাম/রাস্তা:999

শাহিােপুর ৪১৬২

৪০ সজতযন্দ্র জমাহন জচৌধুরী মৃত গুরচরণ জচৌধুরী শাহিােপুর শাহিােপুর-3431 ৪১৬৩

৪১ দীপক কুমার নাগ মৃত রিীন্দ্র জমাহন নাগ শাহিােপুর শাহিােপুর ৪১৬৪

৪২ রতন কুমার পাল অিনী জমাহন পাল শাহিােপুর শাহিােপুর ৪১৬৫

৪৩ জমাঃ ফেলুল হক মৃত তুফান আলী রানীবদয়া পূি বপাড়া অরুয়াইল -3430 ৪১৬৬

৪৪ সুজখন্দু জশখর রায় মৃত নজরন্দ্র নাথ রায় িাজদ অরুয়াইল অরুয়াইল,3430 ৪১৬৭

৪৫ জমা ধন বময়া মৃত সনু বময়া রানীবদয়া আরুয়াইল ৪১৬৮

৪৬ জমাঃ সাজহর উবিন জমাঃ আব্দুর রহমান িাজদ অরুয়াইল অরুয়াইল -3430 ৪১৬৯

৪৭ জমাঃ আবুল কাজসম জমাঃ  াজয়ি আলী অরুয়াইল,পাকবশমুল অরুয়াইল,3430 ৪১৭০

৪৮ জমাঃ আিদুল খাজলক মৃত জমাঃ জখলু বময়া নাইলা শাখাইতী ৪১৭৩

৪৯ জমাঃ আব্দুল ওয়াহাি মৃত ধন বময়া িড্ডাপাড়া সরাইল-3430 ৪১৭৪

৫০ জমাঃ আিদুল অহাি জমাঃ আিদুল ওয়াজহদ বনে সরাইল সরাইল ৪১৭৫

৫১ জমাোজম্মল হক জমাঃ বসরাজুল হক উচাবলয়াপাড়া সরাইল-3430 ৪১৭৬

৫২ জমাঃ আব্দুল আলী আব্দুল মাজলক সরাইল সরাইল ৪১৭৭

৫৩ অমৃত চন্দ্র রায় মৃত গঙ্গাধর রায় িবনকপাড়া সরাইল ৪১৭৮

৫৪ জমাঃ মন্নর আলী জমাঃ েহুর আলী আলী ভিন ৩৪৩৯/এ 

পাঠানপুর

মেবলশপুর ৪১৮১

৫৫ হরলাল জদিনাথ ঈশ্বর চন্দ্র জদিনাথ শাহোদাাপুর পবিমপাড়া ৪১৮২

৫৬ জমাঃ জ াট বময়া ওরজফ নুরুল ইসলাম মৃত কানাই বময়া শাহিােপুর শাহিােপুর-3431 ৪১৮৩

৫৭ নুর উবিন জচৌধুরী রবকি উবিন জচৌধুরী masterpara 

sahbazpur sarail

শাহিােপুর-3431 ৪১৮৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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