
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ লালজ াহন

ক্রঃ নং না বপতাি না গ্রা ডাকঘি জিসা বিক জগজেট

১ আিদুল কবি  ব য়া মৃত আক্রা  আলী িাড়ী লড ড হাবডঞ্জ ৭৭১

২ আিদুল  াজলক মৃত আিদুল লবতফ হাং গোবিয়া ৭৭২

৩ জ াঃ আলী ব য়া মৃত আসলা  ব য়া বকজশািগঞ্জ ৭৭৫

৪ আবুল হাজস আিদুল কাজেি ফবকি জলেছবকনা ডাওিীি হাট ৭৭৭

৫ এ , বড, মুোফ্ফি জহাজসন মৃত জ  ঃ সসয়ে আহাম্মে ভ ূঁইয়া চিভতা লালজ াহন ৭৭৮

৬ জ াঃ আবুল কাজস আঃ কাজেি জচ ধুিী লড ডহাবড ডঞ্জ িা গঞ্জ ৭৮০

৭ আঃ খাজলক ক ান্ডাি  বহ  হাওলাোি লালজ াহন লালজ াহন ৭৮৪

৮ জ াঃ আলী মৃত জসিাজুল হক লালজ াহন ৭৮৬

৯ জ াঃ আবুল হাজস  (জসনাঃ ) মৃত মুবি জ াঃ জহাজসন হবিগঞ্জ লালজ াহন ৭৮৭

১০ সা ছল হক জ াহাম্মে আলী ব য়া বকজশািগঞ্জ বকজশািগঞ্জ ৭৯০

১১ সাহোহান িক্সী মৃত আঃ কাজেি িক্সী কাল া লালজ াহন ৭৯১

১২ জ াঃ ইউনুছ মৃত জ াঃ ইস াইল কাবেিািাে জেিীিচি ৭৯৩

১৩ সুলতান আহাম্মে মৃত ইউছুফ আলী ফুলিাবগচা ফুলিাবগচা ৭৯৪

১৪ আবু ছাজয়ে ব য়া গাউস আহাম্মে মুবি নয়আবন লালজ াহন ৭৯৯

১৫ মৃত আঃ জ াতাজলি মৃত আপতি আলী জ লকাি জেিীিচি জেিীিচি ৮০৫

১৬ আঃ হক জ াল্লা মৃত আঃ হাবস  জ াল্লা জেিীিচি জেিীিচি ৮০৬

১৭ জতাফাজয়ল আহজ ে (অিঃ হাবিলোি) আিদুল িবশে ব ো টিটিয়া টিটিয়া ৮০৭

১৮ আবুল কাজশ মৃত আঃ  বেে ডাক্তাি চিকচ্ছবপয়া ৮০৮

১৯ জ াঃ শাহোহান মৃত আঃ হাব ে খান চিছবকনা ৮০৯

২০ িােশা ব য়া কাজেি বসকোি ডাওবিিহাট ডাওবিিহাট ৮১০

২১ জ াঃ আঃ েবলল মৃত আঃ খাজলক হাওলাোি চিছবকনা ৮১১

২২ জ াঃ েয়নাল আিেীন মৃত আদুি িহ ান িালুিচি ৮১২

২৩ জ াঃ  বফেল হক মৃত রুস্ত  আলী জ াল্লা কাল া ডাউবি ৮১৩

২৪ জ াঃ  বেিল হক মৃত িিণ আলী কাল া ডাওিী হাট ৮১৪

২৫ জ াঃ নাবে  উবিন আলহাে জেজলায়াি জহাজসন জসিাবেয়া  াদ্রাসা জসিাবেয়া  াদ্রাসা ৮১৭

২৬ জ াঃ আনছারুল হক মৃত জ াঃ নােরুজ্জা ান চতলা ৮১৮

২৭ কা াল উিীন আহাম্মে মুনসুি আহাম্মে হবিগঞ্জ লড হাবডঞ্জ ৮১৯

২৮ জ াঃ ছালাউবিন আহাম্মে মৃত জ াঃ  নছুি আহাম্মে চতলা চতলা ৮২০

২৯ আবনছল হক  াবি মৃত জ াখজলছুি িহ ান হবিগঞ্জ চিভুতা ৮২১

৩০ আঃ সবহে ব য়া মৃত আঃ গফুি ব য়া জপশকাি হাওলা ফু  ৃলিাবগচা ৮২৩

৩১ মৃত আঃ ওয়াজহে মৃত নবেি আহাম্মে জ জহিগঞ্জ ফুলিাবগচা ৮২৬

৩২ জ াঃ েবলল উবিন মৃত হােী জনোমুল হক ব য়া ফুল িাবগছা ফুল িাবগছা ৮২৭

৩৩ জ াতাহাি মুিী মৃত হােী জনোমুল হক ব য়া ফুল িাবগছা ফুল িাবগছা ৮২৮

৩৪ আঃ  ান্নান জ াঃ চাঁন ব য়া জিপািী ফুল িাবগছা ফুল িাবগছা ৮২৯

৩৫ শিাফত আলী মৃত হাছন আলী বশকোি ফুলিাবগচা ফুলিাবগচা ৮৩০

৩৬ এজকএ  জহলাল উবিন মৃত জ াঃ নুরুল হক লালজ াহন লালজ াহন ৮৩২

৩৭ জ াঃ অদুে ব য়া েবেড জ াখজলজছি িহ ান েবেড বকজশািগঞ্জ বকজশািগঞ্জ ৮৩৩

৩৮ জ াঃ েয়নাল আজিেীন মৃত কায়ছি আহাম্মে গোবিয়া ৮৩৫

৩৯ জখািজশে আল  পঞ্চাজয়ত আবুল হাজশ  জকিানী গোবিয়া গোবিয়া ৮৩৮

৪০ জ াঃ আিদুি িবশে মৃত মুসবল  ব য়া পাঙ্গাবসয়া ৮৩৯

৪১ জ াঃ জ াোফফি মৃত হােী নুি জ াহাম্মে গোবিয়া গোবিয়া ৮৪১

৪২ জ াঃ আঃ  ান্নান মৃত আঃ আবেে হাওিাোি কচুয়াখালী ৮৪৫

৪৩ শ্রী  ােি চন্দ্র জেিনাথ মৃত শ্রী পাি ডতয চন্দ্র জেিনাথ গাোবিয়া ৮৪৮

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং না বপতাি না গ্রা ডাকঘি জিসা বিক জগজেট

৪৪ মৃত জ াঃ জ াতাহাি উবিন মৃত জ াঃ সুলতান আহজম্মে গাোবিয়া ৮৪৯

৪৫ আিদুল  াজলক আিদুল েব্বাি  াতাব্বি লালজ াহন লালজ াহন ৮৫০

৪৬ তপন কু াি জে অবনল চন্দ্র জে গোবিয়া গোবিয়া ৮৫১

৪৭ জ াঃ  বনরুজ্জা ান ব য়া মৃত জ াঃ আঃ সবহে ি াগঞ্জ কতডািহাট ৮৫৩

৪৮ আিদুস সবহে আঃ গবন িায়চাঁে িায়চাঁে ৮৫৪

৪৯ মৃত জ াঃ ফারুক আহম্মে মৃত ফজয়ে আহাম্মে লড ডহাবড ডঞ্জ লড ডহাবড ডঞ্জ ৮৫৫

৫০ জ াঃ  বফজুল ইসলা আব্দুল হাব ে লালজ াহন লালজ াহন ৮৫৬

৫১ জ াঃ আঃ িি ব য়া মৃত আঃ এছাহাক হাওলাোি লালজ াহন লালজ াহন ৮৫৭

৫২ মৃত জ াঃ শাহোহান কুদ্দুস মৃত শহীে সাইে ব য়া লালজ াহন লালজ াহন ৮৫৯

৫৩ জ াঃ জ াোজম্মল হক মৃত আনা ব য়া লালজ াহন লালজ াহন ৮৬১

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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