
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ জিায়ালখালী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ শামশুল আলম মৃত আলী আহমদ পঃ কধুরখীল জিায়ালখালী ২৬১১

২ জমাঃ আবু আলম আব্দুল হাবমদ কধুরখীল কধুরখীল ২৬১২

৩ মৃদুল কাবি জচৌধুরী মৃত ধরন্দ্র লাল জচৌধুরী যাবমনী দাজশর িাবি কধুরখীল ২৬১৩

৪ আব্দুল হাবমদ মৃত আব্দুর রহমান ইমাম নগর কধুরখীল ২৬১৬

৫ মঃ কামাল উবিন আহমদ জহাজসন কধুরখীল কধুরখীল ২৬১৭

৬ জমাঃ মছীউজদৌল্ল্যা মৃত সাজিহ বময়া কধুরখীল কধুরখীল ২৬২৩

৭ জমাঃ হারুন তালুকদার ফেলুল হক সওদাগর পবিম কধুরখীল পবিম কধুরখীল ২৬২৪

৮ জমাঃ হারুন রশীদ মৃত জমাঃ আবু ফজয়ে কধুরখীল জিায়ালখালী ২৬২৬

৯ মৃত েবহর আহামদ মৃত আলী জহাজসন কধুরখীল মৃত েবহর বময়ার 

পুরাতন িািী

কধুরখীল ২৬২৭

১০ মহরম আলী মৃত আব্দুল মেীদ কধুরখীল কধুরখীল ২৬২৯

১১ জমাঃ রবফক উিীন মৃত জমাঃ এয়াকুি খান কধুরখালী জিায়ালখালী ২৬৩৩

১২ জমাঃ শাহ আলম আহমদ জহাজসন পবিম কধুরখীল পবিম কধুরখীল ২৬৩৪

১৩ জমাঃ আবু তাজহর মৃত ফজয়ে আহমদ কধুরখীল কধুরখীল ২৬৩৬

১৪ জমাঃ আবু তাজলি মকবুল আহমদ কধুরখীল কধুরখীল ২৬৪০

১৫ হারুন জচৌধুরী আিদুল গফ্ফর জচৌধুরী কধুরখীল কধুরখীল ২৬৪১

১৬ জনপাল শীল মৃত মনীন্দ্র শীল কধুরখীল জিায়ালখালী ২৬৪২

১৭ আিদুল ছালাম ফজু বময়া কধুরখীল কধুরখীল ২৬৪৩

১৮ জমাঃ আবু তাজলি মৃত লাল বময়া কধুরখীল জিায়ালখালী ২৬৪৫

১৯ আিদুল মন্নান আিদুস সত্তার পবিম জগামদন্ডী পবিম জগামদন্ডী ২৬৪৬

২০ মৃত মনমথ িড়ুয়া পবলন বিহারী িড়ুয়া চরবখবদরপুর পবিম জগামদন্ডী ২৬৪৭

২১ নুর জমাহাম্মদ জচৌধুরী মরহুম রবহম িকস জচৌধুরী পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ২৬৪৮

২২ জমাঃ আবমর জহাজসন জচৌধুরী আছাদ আলী জচৌধুরী পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ২৬৪৯

২৩ পীযুষ কাবি জচৌধুরী বিেন বিহারী জচৌধুরী পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ২৬৫০

২৪ জমাহাম্মদ ইল্ল্াহহ মৃত জমাশারফ আলী পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ২৬৫১

২৫ জমাঃ নুরুল আবমন জচৌধুরী জগালাম নিী জচৌধুরী পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ২৬৫২

২৬ জমাহাম্মদ নুরুল আবমন জমাঃ সসয়দ আবমন শাকপুরা জিায়ালখালী ২৬৫৩

২৭ স্বজদশ বিশ্বাস মৃত মবনন্দ্র লাল বিশ্বাস পবিম শাকপুরা পবিম শাকপুরা ২৬৫৪

২৮ বমলন সদ বার মৃত অতুল সদ বার শাকপুরা পবিম শাকপুরা ২৬৫৫

২৯ নূর জহাজসন মৃত এয়ার আলী বখতাপচর জিঙ্গুরা ২৬৫৭

৩০ জমাঃ আজনায়ারুল ইসলাম সছয়দ আহাম্মদ জচৌধুরী জিঙ্গুরা জিঙ্গুরা ২৬৬২

৩১ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম জচৌধুরী শামসুল আলম জচৌধুরী সাজরায়াতলী ইকিালপাকব ২৬৬৫

৩২ জমাঃ আবু সছয়দ নজু বময়া পূি ব সাজরায়াতলী বুদরুচ 

মাষ্টাজরর িাবি

ইকিালপাকব ২৬৬৬

৩৩ রাখাল নাথ রজমশ চন্দ্র নাথ পূি ব বখতাপচর বখতাপচর ২৬৬৭

৩৪ োলাল আহমদ খান ছাজলহ আহামদ সাজরায়াতলী ইকিালপাকব ২৬৬৯

৩৫ আহমদুল হক বসকদার মৃত নবের আহাম্মদ বসকদার সাজরায়াতলী জকারিান 

আলী বসকদাজরর িাবি

ইকিালপাকব ২৬৭২

৩৬ জমাঃ আবুল িশর বময়া মৃত আব্দুল হাবকম সাজরায়াতলী িশর 

জচয়ারম্যান িািী

বখতাপচর ২৬৭৫

৩৭ জমাঃ জিলাল জহাজসন আবুল িশর সাজরায়াতলী িশর 

জচয়ারম্যাজনর িাবি

বখতাপচর ২৬৭৬

৩৮ জমাঃ মবফজুর রহমান মৃত আবুল িশর বময়া আবুল িশর জচয়ারম্যাজনর 

িািী

বখতাপচর ২৬৭৭

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৩৯ িাদশা বময়া মৃত দুদু বময়া উত্তর আকুিদন্ডী হাওলা শরীপ ২৬৮২

৪০ জমাোফ্ফর আহমদ মৃত িকসু বময়া জমাোফ্ফর আহমজদর িাবি ইকিালপাকব ২৬৮৩

৪১ নুর জমাহাম্মদ নাবের আহমদ সসয়দপুর চান্দাঁরহাট ২৬৮৫

৪২ কাঞ্চন আচার্য্ব স্বদীয় পরশরাম আচার্য্ব আকবলয়া খরণদ্বীপ ২৬৮৬

৪৩ তপন কাবি সিদ্য জেত্র জমাহন সিদ্য বিদগ্রাম কানুনজগাপািা ২৬৮৭

৪৪ মৃত জসকান্দর রহমান মৃত সাহাি বময়া পূি ব চরনদ্বীপ জিায়ালখালী ২৬৮৯

৪৫ জমাঃ ইউনুছ বময়া নুরুল হক খন্দকার পািা চরণদ্বীপ ২৬৯০

৪৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জচৌধুরী জদজলায়ার জহাজসন জচৌধুরী জপয়ার জমাহাম্মদ জচৌধুরীর 

িািী

চরণদ্বীপ ২৬৯৩

৪৭ িেল আহাম্মদ মৃত আবুল খাজয়র শাহ আলম জমম্বাজরর িািী চরণদ্বীপ ২৬৯৪

৪৮ মৃত োফর আহামদ মৃত হাবফজুর রহমান হাবফজুর রহমাজনর িািী চরণদ্বীপ ২৬৯৭

৪৯ জমাহাম্মদ রবফক উিীন গুরা বময়া রবফক জচয়ারম্যান এর িািী চরণদ্বীপ ২৬৯৮

৫০ জমাহাম্মদ ওসমান গবন সুলতান আহম্মদ হােী পািা চরণদ্বীপ ২৬৯৯

৫১ োলাল আহজমদ আহমদ বমঞা চরণদ্বীপ চরণদ্বীপ ২৭০০

৫২ শামসুল আলম জনায়া বময়া িাদশার িাজপর িািী চরণদ্বীপ ২৭০১

৫৩ জমাঃ আইয়ুি খান চাঁন খান রবশদ খান পাঠাজনর িািী চরণদ্বীপ ২৭০৫

৫৪ োলাল আহামদ মৃত আব্দুল েব্বার আকির আলী জচৌধু  ৃরী িািী চরণদ্বীপ ২৭১১

৫৫ ঈশ্বর চন্দ্র নাত মতীন্দ্র নাথ খরণদ্বীপ খরণদ্বীপ ২৭১৩

৫৬ স্বপন কুমার িড়ুয়া সতীশ চন্দ্র িালা িড়ুয়া খরনদ্বীপ মৃত বদশু 

জমম্বাজরর িািী

খরনদ্বীপ ২৭১৮

৫৭ ভূটান বিশ্বাস দুলাল কাবি বিশ্বাস কানুনজগাপািা কানুনজগাপািা ২৭১৯

৫৮ সুবেত চক্রিত্তী শতীস চক্রিত্তী কানুনজগাপািা কানুনজগাপািা ২৭২১

৫৯ মৃত আব্দুল হাবমদ মাস্টার মৃত আব্দুল েবলল আমবচয়া জিায়ালখালী ২৭২২

৬০ জমাঃ মবি বময়অ রহম আলী আমবচয়া আমবচয়া ২৭২৩

৬১ অবেত জচৌধুরী দেীনা রঞ্জন জচৌধুরী কাবমনী উবকজলর পুরাতন 

িাবি

সাজরায়াতলী ২৭২৮

৬২ সুব্রত জচৌধুরী মৃত রাসবিহারী জচৌধুরী আহল্যা জিায়ালখালী ২৭২৯

৬৩ জমাহাম্মদ আবু আলম নুরুজ্জামান কধুরখীল কধুরখীল ২৭৩৩

৬৪ জমাহাম্মদ নুরুল আলম মরহুম জপয়ার জমাহাম্মদ চরনদ্বীপ চরনদ্বীপ ৩৮৫৯

৬৫ বপযুষ কুমার রবেত মৃত হজরন্দ্র লাল রবেত কানুনজগাপািা কানুনজগাপািা ৩৮৬৪

৬৬ জমাঃ ইউসুফ আবুল িসর কধুরখীল কধুরখীল ৩৮৮৫

৬৭ জমাহাম্মদ আলী আিদুল নিী কধুরখীল কধুরখীল ৩৮৮৭

৬৮ জমাঃ জফরজদৌস আলম আলী আহমদ পবিম কধুরখীল পবিম কধুরখীল ৩৮৯০

৬৯ জমাহাম্মদ ইব্রাহীম খবললুর রহমান কধুরখীল কধুরখীল ৩৮৯১

৭০ ছগীর আহমদ জিলাজয়ত আলী কধুরখীল কধুরখীল ৩৮৯৫

৭১ জমাঃ িাহাদুর িেলুর রহমান কধুরখীল কধুরখীল ৩৯০৪

৭২ জমাহাম্মদ ইসমাইল আবেজুর রহমান পবিম জগামদন্ডী পবিম জগামদন্ডী ৩৯১০

৭৩ জমাঃ ইইনুচ মৃত কােী কালঅ বময়া পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ৩৯১২

৭৪ জমামঃ শামসুল আলম মৃত জসালতান আহমদ জিায়ালখালী জপৌরসভা জিায়ালখালী ৩৯১৩

৭৫ মৃত মবফজুর রহমান মৃত জমাঃ বময়া পূি ব জগামদন্ডী জিায়ালখালী ৩৯১৭

৭৬ রবঞ্জত বিশ্বাস বনরঞ্জন বিশ্বাস শাকপুরা শাকপুরা ৩৯২৩

৭৭ সসয়দ নাবসর উবিন সসয়দ আহমদ ছবলম সাজরায়াতলী জশখ জচৌধুরী 

পািা

ইকিালপাকব ৩৯২৬

৭৮ োবকর জহাজসন মরহুম আলী আহমদ সাজরায়াতলী ইকিালপাকব ৩৯২৭

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৭৯ শবফউর রহমান আবমর জহাজসন সাজরায়াতলী বুদরুত 

মাষ্টাজরর িািী

ইকিাল পাকব ৩৯২৮

৮০ আবু িক্কর আব্দুল মাজলক সাজরায়াতলী আিদুল 

মাজলজকর িািী

ইকিালপাকব ৩৯৩৩

৮১ জমাহাম্মদ আজনায়ারুল আবেম োলাল আহম্মদ সাজরায়াতলী এডজভাজকট 

আজনায়ারুল আবেজমর িািী

ইকিালপাকব ৩৯৩৪

৮২ জমাহাম্মদ বছবিক জহাজসন মরহুম আহামদুল হক পবিম সাজরায়াতলী ইকিাল পাকব ৩৯৩৭

৮৩ জমাহাং ইউনুছ জচৌধুরী জমাহাং ইছাক জচৌধুরী জিঙ্গুরা বসপাহী জচৌধুরীর 

িাবি

জিঙ্গুরা ৩৯৩৯

৮৪ মরহুম মমতাে বময়া মরহুম আবেজুর রহমান খরণদ্বীপ খরণদ্বীপ ৩৯৪৭

৮৫ হােী সসয়দ এম, ই, এইচ, নাবসর মরহুম সসয়দ আবমন সসয়দপুর চান্দাঁরহাট ৩৯৪৯

৮৬ শ্রী সবমরন কাবি িড়ুয়া মৃত অরবিন্দু চন্দ্র িড়ুয়া চরণদ্বীপ চরণদ্বীপ ৩৯৬৪

৮৭ মরহুম আব্দুল মাবুদ মরহুম আব্দুল গফুর আিদুল েব্বার িাজপর িািী চরণদ্বীপ ৩৯৬৭

৮৮ জমাঃ আবু োফর আোদ ওিাইদুর রহমান আহলা করলজডঙ্গা আহলা দরিার শরীফ ৩৯৭৪

৮৯ আিদুল হক জচৌধুরী আব্বাচ আলী জচৌধুরী িগাছিা কানুনজগাপািা ৩৯৭৬

৯০ জমাঃ নুরুল আবমন ইজ্জত আলী পূি ব জগামদন্ডী জগামদন্ডী ৩৯৮৭

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমকা)
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