
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ ফবরদগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ সসয়দ আহমদ ছাজয়দ উল্যা বমঞা নাবরজকলতলা গল্লাক িাোর ৪৭৯

২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত মবফে উবিন বমবে িাবলযারপুর ৪৯১

৩ জমাঃ আবুল জহাজসন ভ ূঁইয়া মৃত ইসমাইল ভ ূঁইয়া খুরুমখালী ৫১৫

৪ আব্দুল আহাদ মৃত জমাঃ আব্দুল কাজদর রুস্তমপুর ৫২৪

৫ আব্দুল মাজলক কােী আলী বময়া উপাবদক ৫২৫

৬ রুহুল আবমন তপদার মৃত জমৌলভী ওসমান গবন িদরপুর ৫৩৬

৭ বসরাজুল হক মৃত জমািারক আলী ভইয়া বিজদানা গুবি িাোর ৫৩৭

৮ এ, বি, এম শাহ আলম জমাঃ বসবিক লাউতলী লাউতলী ৫৪১

৯ মৃত আঃ মান্নান মৃত ফবরদ উবিন মুবি রূপসা ৫৫৫

১০ জমাঃ আিদুল হাই পাটওয়ারী আিদুল ওয়াি পাটওয়ারী সিচাতরী গল্লাক িাোর ৫৬৩

১১ জমাঃ রবফক উবিন পাটওয়ারী মৃত আঃ রহমান পাটওয়ারী িদরপুর ৫৬৪

১২ মৃত বনোম উবিন মৃত মমতাে উবিন রুপসা রুপসা ৫৬৫

১৩ হাঃ আঃ মবতন (িীর প্রতীক) আজনায়ার উল্যা সাজহিগঞ্জ ৫৬৭

১৪ আব্দুল রবশদ মৃত রবহম িক্স জসকদী ৫৬৮

১৫ জদজলায়ার জহাজসন সাউদ মৃত জহদাজয়ত উল্যা সাউদ ভাটিরগাঁও ফবরদগঞ্জ ৫৬৯

১৬ আব্দুল কাজদর সসয়দ আলী খাজুবরয়া বসংজহরগাঁও ৫৭১

১৭ আবুল খাজয়র খান আলহাে জমাঃ হাবনফ খান ধানুয়া ৫৭২

১৮ সসয়দ জমাঃ কাইউম জমাঃ মুছা কবলমউল্লা সকবদরামপুর চান্দ্রা িাোর ৫৭৩

১৯ জমাঃ আলী আহম্মদ ফবেল উবিন শ্রীকাবলয়া গল্লাকিাোর ৫৭৪

২০ জমাঃ আবুল িাসার আব্দুল হাবলম জ ালদানা জগালভান্ডার শরীফ ৫৭৬

২১ আবুল িাসার মৃত ছবলম উবিন উভারামপুর ৫৯০

২২ মৃত খাজে আহম্মদ মৃত কাবমে উবিন পাটওয়ারী সুবিদপুর ৫৯১

২৩ জমাঃ শাহোহান খান মৃত হাছান আলী খান সয়খাল ৫৯৫

২৪ জমাঃ জসবরম ভ ূঁইয়া আশ্রাফ উবিন ভ ূঁইয়া জ ালদানা ৫৯৯

২৫ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন পাটওয়ারী মৃত খবললুর রহমান মান্দারতলী ৬০২

২৬ জসকান্দর আলী পাটওয়ারী মৃত আঃ মবেদ পাটওয়ারী কাঁশারা ৬১০

২৭ জমাঃ লুৎফুর রহমান কালু বময়া কড়ৈতলী কড়ৈতলী ৬১৬

২৮ জমাঃ আলািক্স মৃত আঃ রহমান চরকুবমরা ৬২১

২৯ লুৎফুর রহমান কারী আঃ জছািহান জভাটাৎল পাইকপাৈা ৬২৪

৩০ জমাঃ জলাকমান জহাজসন খান িবলয়ার খান জগাবিন্দপুর জগায়ালভাওর িাোর ৬২৫

৩১ সসয়দ হাবকমুল ইসলাম জচৌধুরী আিদুল হাবকম জচৌধুরী মদজনরগাঁও চান্দ্রা ৬২৭

৩২ মৃত আঃ কুদ্দুছ মৃত আঃ মাজলক িাবলথুিা িাবলথুিা ৬৩৪

৩৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত ইসমাইল মাষ্টার কৃষ্ণপুর িাবলথুিা ৬৩৫

৩৪ জমাঃ তাফাজ্জল গাবে জনায়াি আবল িাবলথুিা িাবলথুিা ৬৩৬

৩৫ জমাঃ অবহদুল ইসলাম ওসমান গবন িাসারা িাসারা হাইস্কুল ৬৩৭

৩৬ জমাঃ খবললুর রহমান জমাঃ ইমাম জহাজসন লক্ষীপুর জচৌধুরী িাোর ৬৩৮

৩৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা জমাখজলছুর রহমান হামছাপুর বসংজহরগাঁও ৬৪১

৩৮ আঃ ওয়াদুদ মৃত আঃ হাবকম বময়া নাবরজকল তলা ৬৪২

৩৯ জমাঃ ইছমাইল জহাজসন পাটঃ মৃত হােী আঃ ছামাদ পাটঃ সজতা পুর ৬৪৯

৪০ জমাঃ আঃ মবতন মৃত আঃ জছািহান কাবছয়াৈা ফবরদগঞ্জ ৬৫১

৪১ জমাঃ মবনর আহজমদ মৃত আঃ গবন বমবে চরজহাগলা ফবরদগঞ্জ ৬৫২

৪২ জমাঃ ইব্রাহীম মুিী মৃত সছয়দ আলী পূি বিৈালী ফবরদগঞ্জ ৬৫৫

৪৩ এ, জক, এম রুহুল আবমন মৃত জমাঃ আবমন হবণ বদূগ বাপুর কাবলরিাোর ৬৫৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৪৪ জমাঃ শাহাদাত জহাজসন জমাঃ খবললুর রহমান গোবরয়া কাবলরিাোর ৬৫৮

৪৫ জমাঃ জিারহান উিীন জচৌধুরী কবফল উিীন জচৌধুরী জসকদী িাঘৈা িাোর ৬৬৪

৪৬ ডাঃ আবুল হাজসম মজুমদার মৃত আঃ রবহম তরবেরাবত িাঘৈা িাোর ৬৬৫

৪৭ জমাঃ আবু ছাজযদ িরকন্দাে আব্দুল িাজসত িরকন্দাে মদজনরগাঁও ৬৬৬

৪৮ জমাঃ ফেলুর রহমান জিপারী রবহম িক্স জিপারী জসকদী িাগৈা িাোর ৬৬৭

৪৯ শাহ আলম তপাদার মৃত জছাজলমান তপাদার মদজনরগাঁও চান্দ্রা ৬৬৮

৫০ জমাঃ হাসান তপাদার ইউসুফ তফাদার জসকদী িাঘৈা িাোর ৬৬৯

৫১ এ, বি, এম আব্দুর রবহম মৃত ইছহাক মুবি চরণিবলয়া ইসলামপুর ৬৭০

৫২ রবফকুল ইসলাম পাটওয়ারী মৃত আঃ গবন পাটওয়ারী সকবদরামপুর চান্দ্রা ৬৭২

৫৩ দুলাল চন্দ্র জভৌবমক িসত কুমার দাস সকবদরামপুর চান্দ্রা ৬৭৩

৫৪ আলাউিীন গােী মৃত আঃ হাবলম গােী মদজনরগাঁও চান্দ্রা িাোর ৬৭৪

৫৫ আহছান উল্লা তালুকদার জমাহাম্মদ আলী িাবলথুিা িাবলথুিা ৬৮২

৫৬ আবুল িাসার ভ ূঁইয়া আইয়ুি আলী মুিী িাবলথুিা িাবলথুিা ৬৮৩

৫৭ জমাঃ শাহআলম মৃত মুকবুল আহমদ সাচনজমঘ ৬৮৭

৫৮ জমাঃ শাহোহান সওদাগর মৃত তাজলি আলী সওদাগর শ্রীকাবলয়া গল্লাকিাোর ৬৮৯

৫৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন ভ ূঁইয়া জমাঃ ছালামত উল্লা ভঁইয়া সিচাতরী গল্লাকিাোর ৬৯০

৬০ জমাঃ সবফকুল ইসলাম ইবিছ সওদাগর শ্রীকাবলয়া গল্লাক িাোর ৬৯১

৬১ আঃ রাজ্জাক ফজু বময়া পাজটায়ারী ঘবনয়া ঘবনয়া ৬৯৩

৬২ আবু িকর বছবিক পাটঃ আনা বময়া হামছাপুর বসংজহরগাঁও ৬৯৭

৬৩ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন জমাঃ জমাখজলছুর রহমান জ ালদানা বসংজহরগাঁও ৬৯৯

৬৪ জমাঃ মবেবুর রহমান সামছুল হক জমাল্লা খাজুবরয়া বসংজহরগাঁও ৭০০

৬৫ আঃ মবতন খান মৃত কবরম িক্স খান আচৎকুয়ারী কড়ৈতলী ৭০৪

৬৬ আঃ ছালাম মৃত জদাজর আলী খুরুমখালী পূি ব গােীপুর ৭১০

৬৭ আলী আকির পাটঃ মৃত খবললু ররহমান িাবলচাটিয়া দায়চারা ৭১৩

৬৮ জমাঃ সামছল হক জলহাে উবিন বমবে ধানুয়া ধানুয়া ৭১৬

৬৯ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন খান জসকান্দর খান প্রতযাশী ধানুয়া িাোর ৭১৯

৭০ জমাঃ বেলামতর খান সুলতান খান ধানুয়া ধানুয়া ৭২০

৭১ তাজুল ইসলাম মৃত আঃ হক মুবি ধানুয়া ৭২১

৭২ মাবনক চন্দ্র দাস ভিন চন্দ্র দাস ভাটিয়ালপুর নয়াহাট ৭২২

৭৩ জমাঃ জলাকমান পাটওয়ারী আঃ মবতন পাটওয়ারী হাঁসা হবরপুর ৭২৪

৭৪ জমাঃ কামাল উবিন পাটওয়ারী জমাঃ শীতল পাটওয়ারী হাঁসা হবরপুর ৭২৮

৭৫ জমাঃ জমাস্তফা কামাল মৃত আহম্মদ জহাজসন পাটওয়ারী কাবছয়াৈা ফবরদগঞ্জ ৭৩৮

৭৬ জমাঃ জসালায়মান মৃত কাবমে উবিন চরিসত পূি ব গােীপুর ৭৪০

৭৭ হারুন রবশদ জমাঃ অবলউল্যা চরিসত পূি ব গােীপুর ৭৪১

৭৮ জমাশারফ জহাজসন পাজটায়ারী মবমনুল হক পাজটায়ারী পবিম িৈালী ফবরদগঞ্জ ৭৪২

৭৯ মুকবুল জহাজসন মৃত ওয়াে উবিন চরিসত পূি ব গােীপুর ৭৪৪

৮০ আঃ আউয়াল আঃ গবন সাফুয়া ফবরদগঞ্জ ৭৪৫

৮১ জমাঃ আবু সাঈদ জমাসজলম মুিী চরিসত পূি ব গােীপুর ৭৪৬

৮২ জমাঃ েয়নাল আিবদন মৃত ছফর আলী পবিম িৈালী ফবরদগঞ্জ ৭৪৭

৮৩ জমাঃ ছবলম উল্যা বময়া মৃত জহদাজয়ত উল্যা চররামপুর জগায়ালভাওর িাোর ৭৪৯

৮৪ আবুল কালাম মহব্বত আলী পূি ব জপায়া কাবলরিাোর ৭৫১

৮৫ ফেলুর রহমান মৃধা মৃত ইয়াবছন মৃধা হবণ বদূগ বাপুর কাবলরিাোর ৭৫২

৮৬ মকবুল আহজম্মদ আব্দুল েবলল গোবরয়া কাবলরিাোর ৭৫৩

৮৭ আবমন উল্যা পাটওয়ারী চাঁদ বময়া পাটওয়ারী রুপসা রুপসা িাোর ৭৫৭

৮৮ জমাঃ শবফউল্লাহ আঃ লবতফ ভাজটরহৃদ রুস্তমপুর ৭৫৯

৮৯ জমাঃ ওবহদ উল যা পাটওয়ারী মৃত আবফর উবিন পাটওয়ারী সাবছয়াখালী দবক্ষণ িাবলথুিা ৭৬৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৯০ আইয়ুি আলী জশখ মৃত আঃ কাজদর জশখ রামদাজসরিাগ ৭৬৪

৯১ জমাঃ ইয়াকুি আলী পাঠান জমাঃ মকরম আলী পাঠান খুরুমখালী পূি ব গােীপুর ৭৬৫

৯২ আবুল কাজশম মৃত শাহ আলম কড়ৈতলী কড়ৈতলী ৭৬৬

৯৩ জমাঃ কামরুল ইসলাম মৃত জমাঃ নুরুল ইসলাম খান প্রতযাশী ধানুয়া ৭৬৮

৯৪ জমাঃ আবুল কালাম খান ফাবেল খান ধানুয়া ধানুয়া ৭৬৯

৯৫ গােী মবেবুর রহমান মৃত লাল বময়া গােী রুপসা রুপসা িাোর ৭৭৫

৯৬ জমাঃ চাঁদ খান আজনায়ার খান খারখাবদয়া চান্দ্রা ১৩২৯

৯৭ নুরুল ইসলাম মজুমদার মৃত আঃ রবশদ মজুমদার মূলপাৈা মূলপাৈা ১৩৩১

৯৮ জমাঃ ওসমান গবন লবন বময়া বচকবা চাঁদপুর ধানুয়া ২৭৮০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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