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১ আিদুল কবরম এয়াকুি আলী জচয়ারম্যান পাড়া তিলছবড় ১৯৫

২ মৃত আিদুর রহমান মৃত আছমত আলী ভূইয়া পাড়া মাটিরাঙ্গা ১৯৮

৩ জমাঃ মাধু বময়া মৃত কালাবময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ২৩৪

৪ মৃত আিদুল মান্নান মনসুর আলম তানকযাপাড়া মাটিরাঙ্গা ২৩৯

৫ বসবিকুর রহমান মৃত মনু বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ২৫১

৬ জমাঃ মাবনক বময়া চাঁন বময়া ফবরদ সদ দার পাড়া রামবিরা িাোর ২৬০

৭ মৃত কটু বময়া মৃত আিদুল মবেদ সাত ভাইয়া পাড়া রামবিরা িাোর ২৬১

৮ জমাঃ মেল হক িাদিা বমঞা মবতন জচয়ারম্যান পাড়া তিলছবড় ২৬৫

৯ মৃত আব্দুল মাজলক মৃত আবলম উবিন িং পাড়া তিলছবড় ২৭২

১০ মৃত জমানতাে বময়া মৃত কালা বময়া কুবমল্লাটিলা তিলছবড় ২৮৫

১১ জমাঃ আিদুস ছাত্তার আব্দুর রি ধবলয়া পলািপুর মাটিরাঙ্গা ২৮৯

১২ জমাঃ ইবলয়াস বময়া মৃত ইবিস বময়া িাল্যাছবড় মাটিরাঙ্গা ২৯১

১৩ আিদুল জমাতাজলি মৃত হাসান আলী মধ্য পাড়া জখদাছড়া ২৯২

১৪ জমাঃ বসবিকুর রহমান মৃত জকরামত আলী িড়বিল মাটিরাঙ্গা ২৯৮

১৫ মৃত আিদুল গপুর মৃত আিদুল হাবমদ িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩০৪

১৬ জসানা বময়া মৃত েবমদার বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩০৭

১৭ জমাঃ রুস্তম আলী মৃত সফর আলী মাঝপাড়া মাটিরাঙ্গা ৩১২

১৮ মৃত আবুল খাজয়র মৃত দুলা বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩১৮

১৯ জমাঃ ওমর আলী মৃত আিদুল মবেদ িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩১৯

২০ জমাঃ আমীর আলী মৃত আবুল হাজিম ভূইয়া পাড়া মাটিরাঙ্গা ৩২০

২১ সুলতান বময়া মৃত সাঈদ আলী সরকার পাড়া তিলছবড় ৩২৫

২২ বসবি বময়া মৃত ফেলুর বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩২৮

২৩ জমাঃ আিদুল সাত্তার মৃত মধু বময়া আমতলী মাটিরাঙ্গা ৩২৯

২৪ বিন্দু কুমার বিপুরা হারচন্দ্র বিপুরা ব্রজেন্দ্র কাি দারী পাড়া মাটিরাঙ্গা ৩৩০

২৫ নওয়াি আলী আলী আেম িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩৩১

২৬ আলী আহাম্মদ আসমত আলী তাইন্দং মাটিরাঙ্গা ৩৩২

২৭ জমাঃ আবিদ বময়া আঃ রহমান জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৩৩৩

২৮ জমাঃ আিদুর রাজ্জাক সওদাগর দুদু বময়া জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৩৩৪

২৯ জমাঃ আেগর জহাজসন জমাঃ আছমত আলী মাঝ পাড়া তাইন্দং ৩৩৫

৩০ আঃ মবেদ মুলক আলী িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩৩৬

৩১ জমাঃ আঃ হাবমদ কবছমুবিন জগৌরাঙ্গ পাড়া জুন তিলছবড় ৩৩৭

৩২ আবুল কাজিম আবুল জহাজসন িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩৩৮

৩৩ আবমর জহাজসন রাজ্জাক আলী িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৩৩৯

৩৪ আলী আহম্মদ মৃত হাবছ বময়া ওহাি সদ দার পাড়া তিলছবড় ৩৪০

৩৫ চাঁন বময়া মৃত আঃ গবি বময়া তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৪২

৩৬ জমাঃ মকুবুল আহাম্মদ জচৌধুরী সুো বময়া জচৌদুরী মািাসা পাড়া তিলছবড় ৩৪৩

৩৭ জমাঃ আঃ গবি মৃত মাের আলী জগৌরাঙ্গ পাড়া জুন তিলছবড় ৩৪৪

৩৮ জমাঃ আবমনুর রহমান মৃত আঃ সামাদ হােী পাড়া তিলছবড় ৩৪৫

৩৯ ওসমান গবি মৃত আবতয়ার মবহলা মািাসা পাড়া তিলছবড় ৩৪৬

৪০ জমাঃ জুরান মইে উিীন সরকার পাড়া তিলছবড় ৩৪৭

৪১ মবনরুল ইসলাম বসরাজুল ইসলাম তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৪৮

৪২ মুসবলম বময়া মৃত আঃ গফুর তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৪৯

৪৩ জমাঃ জমািারক জহাজসন মৃত নাজয়ি আলী তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৫০
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৪৪ জমাঃ জমাকছুজদ রহমান মৃত সসয়দ আলী তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৫১

৪৫ জমাহাম্মদ আলী সফর আলী তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৫২

৪৬ শুক্কুর আলী অবছর আলী জমাল্লা পাড়া তিলছবড় ৩৫৩

৪৭ িবফকুর রহমান মৃত সসয়দ আলী তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৫৪

৪৮ জমাঃ বসরাে বময়া মৃত কবলমুবিন তিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৩৫৫

৪৯ জমাঃ জসকান্দর আলী মৃত জসানা বময়া কবরম মাষ্টার পাড়া তিলছবড় ৩৫৬

৫০ জমাঃ দুলাল বময়া আঃ মবেদ জগৌরাঙ্গ পাড়া জুন তিলছবড় ৩৫৭

৫১ জমাঃ জহাজসন আলী আিদুর রহমান জগৌরাঙ্গ পাড়া জুন তিলছবড় ৩৫৮

৫২ আিদুল গফুর মনু বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৬০

৫৩ আঃ মনাফ মৃত ইয়াবসন বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৬১

৫৪ আঃ তাজহর মৃত জফলু বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৬২

৫৫ আজমনা জিগম আলী আেম রাইটার হুজুর পাড়া তিলছবড় ৩৬৩

৫৬ আলী আহাম্মদ মৃত িাদিা বময়া আলাউবিন জমম্বার পাড়া তিলছবড় ৩৬৪

৫৭ জমাঃ তােল ইসলাম জসকান্ডর আলী টাক্কা মুসবলম পাড়া তিলছবড় ৩৬৬

৫৮ জমাঃ নুর ইসলাম জসকান্দার আলী টাক্কা মুসবলম পাড়া তিলছবড় ৩৬৭

৫৯ মাধু বময়া মৃত আলী আকির িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৬৮

৬০ জমাঃ আিদুল মন্নান আিারু োমান ফেল জমম্বার পাড়া তিলছবড় ৩৬৯

৬১ জমাঃ আঃ মান্নান আঃ সাজমদ আজলক জচয়ারম্যান পাড়া তিলছবড় ৩৭০

৬২ জমাঃ আিদুল লবতফ জমাঃ িাদিা বময়া কদমতলী মাটিরাঙ্গা ৩৭১

৬৩ জমাঃ আবু তাজহর চাঁন বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৭৪

৬৪ জমাঃ আবুল কাজিম কালা বময়া ইব্রাহীম পাড়া তিলছবড় ৩৭৫

৬৫ জমাঃ আবমর আহাম্মদ মৃত জমাঃ ছরি আলী আমতলী মাটিরাঙ্গা ৩৭৬

৬৬ জমাঃ আলী আকির জমাঃ ড়গালী আহম্মদ িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৭৭

৬৭ জমাঃ দাউদ বময়া আলী আহম্মদ িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৭৯

৬৮ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত মমতাে বময়া িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৮০

৬৯ মুসবলম বময়া ওমর আলী িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৮১

৭০ জমাঃ িামসুল আলম োলাল আহম্মদ িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৮২

৭১ সুরুে বময়া সফর আলী িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৩৮৩

৭২ রুহুল আবমন মু  ুবি বময়া মািাসা পাড়া তিলছবড় ৩৮৪

৭৩ রুহুল আবমন আঃ খাজলক রাইটার হূজুর পাড়া তিলছবড় ৩৮৫

৭৪ আতর ইসলাম মক্রম আলী করল্যাছবড় রামবিরা িাোর ৩৮৬

৭৫ আঃ কবরম মৃত হাবকম আজিবদন মি র কন্টাক্ট্রর পাড়া জগামবত ৩৮৭

৭৬ আবমর জহাজসন েয়নাল আজিদীন িাবিপুর জিলছবড় ৩৮৮

৭৭ আবমর জহাজসন েনাি আলী পুরাতন িড়নাল রামবিরা িাোর ৩৮৯

৭৮  জমাঃ নূরুল ইসলাম হাবিি উল্যাহ ওয়াদুদ জমম্বার পাড়া রামবিরা িাোর ৩৯০

৭৯ মনু বময়া জকরামত আলী আমতলী মাটিরাঙ্গা ৩৯১

৮০ আলী আকির হানমত আলী মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৩৯৩

৮১ জমাঃ ইউনুছ বময়া জুলফু বময়া জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৩৯৪

৮২ জমাঃ জছাট বময়া আিদুল মবেদ সাত ভাইয়া পাড়া রামবিরা িাোর ৩৯৬

৮৩ নজু বময়া হমত আলী মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৩৯৭

৮৪ ফের আলী বখদর আলী রবিদ বমবস্ত পাড়া রামবিরা িাোর ৩৯৮

৮৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম আিীদ আলী তাজহর সদ দার পাড়া রামবিরা িাোর ৩৯৯

৮৬ জমাহাম্মদ উল্লা আবমনুল্লা রামবিরা িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০০

৮৭ জমাঃ িাজরক ঈমাম আলী তাজহর সদ দার পাড়া রামবিরা িাোর ৪০১

৮৮ আলী আহম্মদ মৃত আসমত আলী রামবিরা িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০২
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োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৮৯ জমাঃ আল আেগর আসমত আলী রামবিরা িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০৩

৯০ জমাঃ হাবনফ ভূ ূঁইয়া মৃত আহমদ উল্লা জমাল্লা জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০৪

৯১ জমাহাম্মদ োফর উল্যাহ আলী আশ্রাফ োফর পাড়া রামবিরা িাোর ৪০৫

৯২ হাবিল বময়া জগালাম বময়া জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০৬

৯৩ সুধীর চন্দ্র পাল প্রভাত চন্দ্র পাল জদওয়ান িাোর মাটিরাঙ্গা ৪০৭

৯৪ জিাদন কুমার িদ চন্দ্র কাি দারী িদন কাি দারী পাড়া জিলছবড় ৪০৮

৯৫ আব্দুল েব্বার জকরমত আলী মাষ্টার পাড়া জিলছবড় ৪০৯

৯৬ আব্দুল ছামাদ লাল বমঞা ছামাদ জমম্বার পাড়া জিলছবড় ৪১০

৯৭ আঃ মবতন কােী জেল উবিন কােী িদন কাি দারী পাড়া জিলছবড় ৪১১

৯৮ ইয়াকুি আলী আনসার আলী জিলছবড় মাটিরাঙ্গা ৪১২

৯৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম আঃ রহমান োবকর জহাজসন পাড়া জিলছবড় ৪১৩

১০০ জমাঃ িাহ আলম হাবনফ বময়া সামাদ পাড়া জিলছবড় ৪১৪

১০১ আলী আকির জসকান্দর আলী জখদাছড়া মাটিরাঙ্গা ৪১৫

১০২ সরাফত আলী সামসু বময়া জখদাছড়া মাটিরাঙ্গা ৪১৬

১০৩ জমাঃ বসরাে ইসলাম একুি আলী োফর জমম্বার পাড়া জিলছবড় ৪১৭

১০৪ জমাঃ বসরাে বময়া নওয়াি আলী বছবিক মাষ্টার পাড়া জিলছবড় ৪১৮

১০৫ আিদুল মবতন মৃত নুর বময়া নতুনপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪১৯

১০৬ আবুল কাজিম মজুমদার মকসুদুর রহমান মজুদার মুবি পাড়া আলুটিলা মাটিরাঙ্গা ৪২০

১০৭ আবমরুল ইসলাম মৃতঃ জনয়ামত জমাল্লা জচয়ারম্যান পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪২১

১০৮ আিদুল আউয়াল মৃত আঃ জসািহান মাতব্বরপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪২৩

১০৯ জমাঃ আসলাম বময়া জমাঃ সুোত আলী িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৪২৪

১১০ আঃ হাবকম মকবুল জহাজসন মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪২৫

১১১ আবুল জহাজসন সামসু বময়া মািাসা পাড়া তিলছবড় ৪২৬

১১২ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাকজছদ আলী ভুইয়া চক্র পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪২৭

১১৩ জমাঃ ইউসুফ হােী িবদউর রহমান মাতাব্বর পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪২৮

১১৪ ওমার আলী আমোদ আলী নতুন পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪২৯

১১৫ খন্দকার রবফকুল আবুল িািার মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৩০

১১৬ জমাঃ বসবিকুর রহমান মবফজুর রহমান মাতাব্বর পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৩১

১১৭ জমাছঃ সামছুন নাহার গনু বময়া নতুন পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৩২

১১৮ জমাঃ িাহোহান জহাজসন মৃত আমোদ জহাজসন মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৩৩

১১৯ জমাঃ সুজেন বময়া সুজরজ্জামান বময়া মাষ্টার পাড়া জিলছবড় ৪৩৪

১২০ রবহমুবিন আঃ িাজরক মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৩৫

১২১ আবুল কাজিম আব্দুছ শুক্কুর মুসবলম পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৩৭

১২২ আবমনুল্লা জচৌধুরী মুিী আজনায়ার আলী জচৌধুরী পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৩৮

১২৩ জরোউল কবরম ডাঃ আবেজুল হক মাবচরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৩৯

১২৪ সমীর চন্দ্র িীল মৃত জদজিন্দ্র চন্দ্র িীল নতুনপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৪০

১২৫ জিখ আহম্মদ জিখ মুন্নাফ িবল পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৪১

১২৬ জমাঃ আিদুল শুক্কুর জমাল্লা মৃত আনা বময়া মুসবলম পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৪২

১২৭ জমাঃ ফেলুল হক শুক্কুর জমাল্রা ভূ ূঁইয়াপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৪৩

১২৮ মাক্কু বময়া মৃত আলী আকির মাক্কু বময়ার িাড়ী তিলছবড় ৪৪৪

১২৯ আিদুর রহমান মৃত েবমর উবিন মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৪৮

১৩০ বসরাজুবিন মৃত আতাউর জরো মাটিরাঙ্গা খাগড়াছবড় ৪৫৩

১৩১ ইবিস বময়া মৃত কালা বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৪৫৪

১৩২ জমাঃ ইউসুফ বময়া মৃত চাঁন বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৪৫৫

১৩৩ সুলতান আহম্মদ মৃত জমাঃ ইসমাইল আমতলী মাটিরাঙ্গা ৪৫৬

১৩৪ আিদুর রিীদ মৃত জগদু বময়া িড়বিল মাটিরাঙ্গা ৪৫৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

১৩৫ জমাঃ আঃ মুন্নাফ মৃত চান্দু বময়া ইসলামপুর মাটিরাঙ্গা ৪৬০

১৩৬ জমাঃ সাহাি উবিন আিদুল জছািহান কাঠাল িাগান মাটিরাঙ্গা ৪৬১

১৩৭ জমাঃ রইস উবিন মৃত আঃ িাজরক িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৪৬২

১৩৮ জমাৎ আিদুস জসািহান মৃত ইয়াবসন জিপারী িড়নাল মাটিরাঙ্গা ৪৬৩

১৩৯ জমাঃ কাজসম আলী মৃত আকমত আলী জচৌিগ্রাম পাড়া রামবিরা িাোর ৪৬৪

১৪০ মৃত দুধ বময়া মৃত আিদুল মান্নান জখদাছড়া মাটিরাঙ্গা ৪৬৬

১৪১ জমাঃ িামসুল হক মৃত আলী আেম জখদাছড়া মাটিরাঙ্গা ৪৬৭

১৪২ জমাঃ িাহ আলম সুলতান আহম্মদ নূতনপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৬৯

১৪৩ জমাঃ ছালামত উল্লযাহ ওমর আলী ভূইয়া পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৭২

১৪৪ জমাঃ জগালাম জহাজসন মৃত মবেদুল জহাজসন মুসবলম পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৭৩

১৪৫ ডাঃ জমাঃ লুৎফর রহমানি ডঃ ছাজলক আহম্মদ মুসবলমপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৭৫

১৪৬ জমাঃ নাবসরুবিন মৃত আঃ খাজলক মুসবলমপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৭৬

১৪৭ মৃত আঃ মান্নান জমাঃ আবমর উবিন মুসবলমপাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৭৮

১৪৮ মৃত জমািারক জহাজুসন লাজয়ক আলী সরকার জগৌরাঙ্গ পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪৮০

১৪৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত িজছর আলী মুসবলম পাড়া মাটিরাঙ্গা ২৩০২

১৫০ জমাঃ সবহদুল্লাহ মৃত- সাির আলী আলুটিলা ইছাছড়া মাটিরাঙ্গা ২৮১২

১৫১ েনাি জকারিান আলী মৃত সামছল হক মুসবলম পাড়া মাটিরাঙ্গা ৪০৮৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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