
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাব ়িয়িা উপজেলাঃ িাঞ্ছারামপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ ফবরদ বময়া জমাঃ বিবিকুর রহমান পাড়াতলী িয়ফুল্লাকাবি ১১৮

২ জমাঃ শাোহান বময়া জমাঃ সামসুল হক ফরদািাদ ফরদািাদ ৫৮৮

৩ জমাঃ অবহদ বময়া জমাঃ এলাই বময়া ফরদািাদ ফরদািাদ ১০৪৮

৪ আিদুল েবলল মংগল বময়া জ াশকাবি ধাবরয়ারচর ১৩৯৮

৫ িেলুর রহমান মুন্সী জমাোফফর আলী হাসননগর জতে াবল ১৪৪৫

৬ জমা জলছুর রহমান কােম আলী ঝুনারচর ভুরভুবরয়া ১৪৫১

৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা চাঁন বময়া সরকার েগন্নাথপুর িাঞ্ছারামপুর ১৪৬৭

৮ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ মাজেজুল ইসলাম ভুরভুবরয়া ভুরভুবরয়া ১৪৭৩

৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ আিদু বময়া িবলমািাদ িবলমািাদ ১৪৭৬

১০ জমাঃ কবির জহাজসন চান বময়া জিপারী দূগ গারামপুর িাঞ্ছারামপুর ১৪৮১

১১ নুরুল ইসলাম ফের আলী িাসা/জহাবডং:ভূঞা িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999

উোনচর ১৪৯৬

১২ জমাঃ োবকর জহাজসন বমোনুর রহমান িাসা/জহাবডং: ১৩৩ ধাবরয়ারচর ১৫০৪

১৩ কাবিল বময়া আঃ জিািান কদমতলী জসানারামপুর ১৫১০

১৪ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন (িীর প্রতীক) মৃত জোয়াদ আলী দবরজিলা নগর িয়ফুল্লাকাবি ১৫১৭

১৫ আঃ  াজলক সুলতান বময়া কদমতলী জসানারামপুর ১৫২৫

১৬ আসি আলী আসকর আলী রূপসদী রূপসদী ১৫২৭

১৭ আঃ আলীম আঃ িালাম কাঞ্চনপুর িয়ফুল্লাকাবি ১৫৩৭

১৮ আব্দুল েবলল রুপা বময়া আকানগর িবলমগঞ্জ ১৫৪৫

১৯ আবেজুর রহমান দুদু বময়া িাজহরচর জতে ালী ১৫৫১

২০ জমাঃ মুবেবুর রহমান জমাঃ দুধ বময়া িাজহরচর জতে ালী ১৫৬৪

২১ এফ, এফ ফবরদ উবিন আজনায়ার জহাজসন আকানগর জতে াবল ১৫৮৫

২২ জমাঃ মবফজুল ইসলাম আলহাে মাতব্বর আলী িাঁশগাবড় িাঞ্ছারামপুর ১৫৯৮

২৩ জমাঃ ওিায়দুল হক অরুন বকতাি আলী ব্যাপারী দবরকাবি দবরকাবি ১৬০০

২৪ শবফকুল আলম মৃত কালা বময়া পূি গহাটি ফরদািাদ ১৬০২

২৫ ফেলুবময়া মন বময়া আকানগর জতে াবল ১৬০৩

২৬ আিদুস জসািহান আঃ রউফ িাথনগর দবরয়াজদৌলত ১৬১৫

২৭ জমাঃ জমাশাররফ জহাজসন মৃত জদজলায়ার জহাজসন আিাদনগর দবরয়াজদৌলত ১৬৩২

২৮ আব্দুল মান্নান হাবি বময়া ফরদািাদ ফরদািাদ ১৬৩৫

২৯ আব্দুল  াজলক মৃত কালু নাজয়ি আলী বুধাইরকাবি উোনচর ১৬৩৮

৩০ জমাঃ মুসবলম আিদুল্লাহ মৃত এজকএম রওশন আলম  াল্লা (এলাহািাদ) িয়ফুল্লাকাবি ১৬৪০

৩১ জমাঃ আিদু মবতন কালা বময়া পূি গহাটি রামচন্দ্রপুর ১৬৫০

৩২ জমাঃ ইবিস আলী জমৌঃ ইসাহাক বময়া আইয়ুিপুর িাঞ্ছারামপুর (দঃ) ১৬৫৭

৩৩ মৃত জমারজশদ বময়া জমাকশাদ আলী  ান বমরপুর বমরপুর ১৬৬১

৩৪ জমাঃ শহীদুল্লাহ আঃ োলাল ফরদািাদ রূপসদী (পঃ) ১৬৬৭

৩৫ জমাঃ ফবরদ উবিন মুবন্স েরু বময়া আিাদনগর িাঞ্ছারামপুর ১৬৮১

৩৬ সরকার জমাঃ আিদুস জসািহান নুরুল হক সরকার পাইকারচর পাইকারচর ১৬৯০

৩৭ হাবরছুল হক মৃত আিদুল হাবসম িাজহরচর বিষ্ণুরামপুর ১৬৯২

৩৮ জমাঃ আঃ আবেে মৃত নাবের উবিন সরকার রূপসদী রূপসদী ১৬৯৩

৩৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম কালা বময়া রূপসদী রূপসদী ১৬৯৫

৪০ জমাঃ কাঞ্চন বময়া মৃত শাহোহান ব্যাপারী রূপসদী রূপসদী ১৬৯৬

৪১ জমাঃ জুলবফকার আলী জুলবফকার আলী  াল্লা িয়ফুল্লাকাবি ১৬৯৯

৪২ জমাঃ সুরুে বময়া মৃত আিাি আলী দবড়কাবি রূপসদী (পঃ) ১৭০২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৩ আবুল জহাজসন আব্দুল হাজসম রূপসদী রূপসদী ১৭০৩

৪৪ জমাঃ রহমত আলী মৃত আেগর আলী ইমামনগর সবলমগঞ্জ ১৭০৮

৪৫ ঈদন বময়া েবমর আলী েয়নগর জতে াবল ১৭১৮

৪৬ জ াকন বময়া জিদু বময়া আকানগর সবলমগঞ্জ ১৭২০

৪৭ জমাঃ সামছুল হক কুদরত আলী জতে ালী জতে ালী ১৭২২

৪৮ আঃ নুর মুিজলহ উবিন িাজহরচর জতে াবল ১৭২৫

৪৯ কুদ্দুস বময়া িন্দু বময়া সুটকীকাবি জসানারামপুর ১৭৩৭

৫০ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ জকরামত আলী কদমতলী জসানারামপুর ১৭৪০

৫১ জমাঃ মবতউর রহমান হােী জসালাইমান কালাইনগর জসানারামপুর ১৭৫২

৫২ জমাঃ েয়নাল আজিদীন আেগর আলী িাহাদুরপুর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৬৭

৫৩ জমাঃ আঃ হাবকম মৃত মুন্সী মুরাদ আলী জভলানগর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৬৯

৫৪ িকুল জমাস্তাফা জসানা বময়া মুন্সী মধ্যনগর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৭০

৫৫ জমাঃ নুরুল ইসলাম (নুরু) আঃ মবেদ মধ্যনগর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৭১

৫৬ মৃত আবু মুিা মুন্সী ইয়াকুি আলী ফজতপুর িয়ফুল্লাকাবি (পবিম) ১৭৭২

৫৭ জমাঃ আব্দুল মান্নান মুন্সী আফাে উিীন মধ্যনগর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৭৩

৫৮ জমাঃ সবফকুল ইসলাম আিদুর রবশদ (ওরজফ ইরন বময়া) জভলানগর িয়ফুল্লাকাবি ১৭৭৪

৫৯ এফ এম জমাঃ ফেলুর রহমান জমাঃ জিনু বময়া ডুমরাকাবি িয়ফুল্লাকাবি (পবিম) ১৭৭৫

৬০ জমাঃ আসাদুজ্জামান জমাঃ আিদুর রহমান িাসা/জহাবডং:অবভযান 

৬৪/৩, গ্রাম/রাস্তা:999

িাঞ্ছারামপুর ১৮০৩

৬১ নেরুল ইসলাম মালূ বময়া িাসা/জহাবডং:৫১৫/২ িাঞ্ছারামপুর ১৮০৯

৬২ জমাহাম্মদ কাজশম মুোফ্ফর জহাজসন িাসা/জহাবডং িাঞ্ছারামপুর ১৮১৪

৬৩ জমাঃ আঃ রউফ মৃত রহমত আলী আইয়ূিপুর আইযূিপুর ১৮১৬

৬৪ জমাহম্মদ জহাজসন জমাঃ ইিমাইল আইয়ুিপুর আইয়ুিপুর ১৮১৭

৬৫ হারুনুর রবশদ মৃত কানু বময়া ফরদািাদ ফরদািাদ ১৮২২

৬৬ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন অজহদ আলী ফরদািাদ ফরদািাদ ১৮২৪

৬৭ জমাঃ েবহরুল হক মাইনুল জহাজসন সরকার ফরদািাদ ফরদািাদ ১৮২৮

৬৮ আবুল কাজসম লাল বময়া চরলহনীয়া রামকৃষ্ণপুর ১৮২৯

৬৯ জমাঃ আব্দুল গফুর আব্দুল কবরম ফরদািাদ ফরদািাদ ১৮৩১

৭০ জমাঃ আব্দুস জসািহান ওয়াবহদ আলী কলাকাবি রামকৃষ্ণপুর ১৮৩২

৭১ আিদুল িাজতন আিদুস িামাদ ফরদািাদ ফরদািাদ ১৮৩৪

৭২ রবহে বময়া জমাঃ বসরাে বময়া রূপসদী রূপসদী ১৮৪৩

৭৩ জমাঃ েহর বময়া মৃত জমাঃ সাজহি আলী তাতুয়াকাবি িবলমািাদ ১৮৪৪

৭৪ মৃত জমাহাম্মদ আলী মৃত মহব্বত আলী জহাজসনপুর িবলমািাদ ১৮৪৬

৭৫ আব্দুল হাবকম আবুল হাজসম আশ্রাফিাদ মীরপুর ১৮৫০

৭৬ আিদুল আবেে নাজয়ি আলী ভুরভুবরয়া ঝুনারচর ১৮৬১

৭৭ জমাঃ জমায়জেম জহাজসন এম এ আওয়াল মাবনকপুর উোনচর (পঃ) ১৮৬৮

৭৮ মৃত  াঃ সামছুল হক মৃত বলল বময়া বিষ্ণুরামপুর বিষ্ণুরামপুর িাোর ১৮৭২

৭৯ জমাঃ অবহদুজ্জামান আব্দুল মবেদ িাসা/জহাবডং:৮৬, 

গ্রাম/রাস্তা:999

পাহাবড়য়াকাবি ১৮৭৩

৮০ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত চান বময়া িাসা/জহাবডং:মইিার 

িাবড়, গ্রাম/রাস্তা:999

পাহাবড়য়াকাবি ১৮৭৪

৮১ শহীদ মহরম আলী মমতাে বময়া েয়কাবলপুর পাহাবড়য়াকাবি ১৮৭৫

৮২ জমাঃ আবু তাজহর জমাঃ বসরাজুল ইসলাম দবরয়াজদৌলত দবরয়াজদৌলত ১৮৭৬

৮৩ জমাঃ আিদুল জমাজমন জমাঃ আব্দুল গবন কদমতলী জসানারামপুর ১৮৭৭

৮৪ মৃত আবু শহীদ মৃত মঙ্গল বময়া তাতুয়াকাবি দবরয়াজদৌলত ১৮৭৮

৮৫ জমাঃ মবতউর রহমান (নুরু) মুন্সী আয়াত আলী মবরচাকাবি মবরচাকাবি ১৮৮০

৮৬ আব্দুল লবতফ আহমদ আলী জসানারামপুর জসানারামপুর ১৮৮১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

৮৭ আবু তাজহর সুলতান বময়া জসানারামপুর জসানারামপুর ১৮৮২

৮৮ জতাতা বময়া সুজিদ আলী ব্যাপারী ফজতপুর বমরপুর ১৮৮৪

৮৯ মৃত মাতু জমম্বার মৃত হােী আফসার উবিন ফজতপুর িয়ফুল্লাকাবি ১৮৮৫

৯০ মৃত এজেএম হুমায়ুন কবির জমৌঃ মবহউবিন আহজমদ পাড়াতলী িয়ফুল্লাকাবি ১৮৮৬

৯১ মৃত বিবিকুর রহমান মৃত সাজহি আলী মুন্সী গ্রাম/রাস্তা:999 িয়ফুল্লাকাবি ১৮৮৭

৯২ জমাঃ ইব্রাহীম বময়া ইউসুি আলী কবড়কাবি িাজহরচর ১৮৮৮

৯৩ ফবরদ উবিন আহ ম্মদ মুন্সী আব্দুল গফুর নগরীরচর আইয়ূিপুর ১৮৮৯

৯৪ আঃ মান্নান আঃ সামাদ জমাল্লা আইয়ূিপুর আইযূিপুর ১৮৯০

৯৫ িালাম বময়া জমাোফর জহাজসন িাঁশগাড়ী আইযূিপুর ১৮৯১

৯৬ আঃ  াজলক জমাঃ বসরাজুল ইসলাম ফরদািাদ রূপসদী (পুঃ) ১৮৯২

৯৭ জমাঃ সবহদ বময়া মৃত চান বময়া রূপসদী রূপসদী ১৮৯৩

৯৮ মৃত মাজু বময়া আফতাি উবিন রূপসদী রূপসদী ১৮৯৪

৯৯ জমাঃ েসু বময়া মাজু বময়া রূপসদী রূপসদী ১৮৯৫

১০০ জমাঃ শওকত আলী নূরুল ইসলাম রুপসদী রুপসদী ১৮৯৬

১০১ মৃত সুির আলী সাজহি আলী রূপসদী রূপসদী ১৮৯৭

১০২ মৃত লাল বময়া জনায়াে আলী রূপসদী রূপসদী ১৮৯৮

১০৩ জশর আলী বময়া জদৌলত  াঁ ফবকর রূপসদী রূপসদী ১৮৯৯

১০৪ আজয়স আলী কালু বময়া রূপসদী রূপসদী ১৯০০

১০৫ আঃ হাবকম আঃ সামাদ রূপসদী রূপসদী ১৯০১

১০৬ জমা জলছুর রহমান মৃত মুকতুল জহাজসন রূপসদী রূপসদী ১৯০২

১০৭  াঃ আঃ আওয়াল মৃত সুজিদ আলী রূপসদী রূপসদী ১৯০৩

১০৮ মৃত আঃ সামাদ আিদু বময়া রূপসদী রূপসদী (পঃ) ১৯০৪

১০৯ জমাঃ যাকাবরয়া রবফকুল ইসলাম রুপসদী রুপসদী ১৯০৫

১১০ আিদুস িাত্তার জমাঃ িাজয়দ আলী ঝুনারচর ভুরভুবরয়া ১৯০৬

১১১ এস, এম,আিদুর রবহম সরাফত আলী সরকার িাসা/জহাবডং:২৬১ িাজহরচর ১৯০৮

১১২ রবফকুল ইসলাম মৃত আলী আকির রূপসদী রূপসদী ২০০৩

১১৩ জমাঃ বগয়াস উবিন আহাম্মদ জমাঃ বসবিকুর রহমান পাড়াতলী বমরপুর ২৯৫৯

১১৪ আব্দুল মাজলক জচরাগ আলী েয়কালীপুর পাহাবড়য়াকাবি ৩৩২১

১১৫ আব্দুর রবশদ জনায়াি আলী ইমামনগর সবলমগঞ্জ ৩৬২৬

১১৬ কােী কামাল উবিন কােী আঃ হক দবরকাবি দবরকাবি ৩৭৬৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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