
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ জকরানীগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আজনায়ার জ াজসন মৃত ইউসুফ আলী পূি ব িামুনশুর শাক্তা ১৮৩২

২ জমাঃ খবললুর র মান ভাষানী মাদির জসানাকান্দা জসানাকান্দা-1310 ১৮৩৭

৩ সরাফত আলী মৃত আওাদ ককিতবপাড়া শুভাঢযা ১৮৪০

৪ জমাঃ ইসলাম বময়া আশ্রাি আলী েগন্নাথপুর কলাবতয়া-1313 ১৮৪২

৫ জমাঃ  াবিবুর র মান জম ঃ কবলমবিন জ াগলাগাবত কলাবতয়া-1313 ১৮৪৩

৬ জমাঃ আবুল জ াজসন জকারিান দরানী েগন্নাথপুর কলাবতয়া ১৮৪৪

৭ জমাঃ েয়নুল আজিদীন মাষ্টার র ম আলী জিপারী চর আলগীর চর ইটাভাড়া-1313 ১৮৪৫

৮ আঃ কাজদর জগনু মাতির মধুরচর কলাবতয়া-1313 ১৮৪৮

৯ জমাঃ আবেজুল  ক জমাঃ জসানা বময়া ঢাবলকান্দী কলাবতয়া ১৮৪৯

১০ বসরাজুল ইসলাম িাদশা বময়া ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি ১৮৫৫

১১ জমাঃ মবফে উবিন জখেমত আলী বনমতলী জিউতা-1310 ১৮৫৮

১২ জমাঃ ফেলুল  ক দুদু বময়া কাঠালতলী আটি িাোর ১৮৫৯

১৩ আবুল  াজসম সরকার বসরাে উবিন সরকার রাজয়র চর আটি-1312 ১৮৬২

১৪ শা ো ান মৃত বসরাে উবিন আটি পাচদনা আটি ১৮৬৫

১৫ জখারজশদ আলম মৃত বনোম উবিন আসামদীপুর, িাড়ী নং-40 কলাবতয়া ১৮৮১

১৬ দীন জমা াম্মদ আলী বময়া জসানাকান্দা জসানাকান্দা-1310 ১৮৮৯

১৭ আলী আ জম্মদ আকির আলী ধম বশুর পবিম জরাব তপুর-1310 ১৮৯১

১৮ আঃ সালাম নুর জমা াম্মদ দবিন ধম বশুর জরাব তপুর ১৮৯২

১৯ জমাঃ আিদুল কাইয়ুম সমজসর আলী জরাব তপুর জরাব তপুর-1310 ১৮৯৩

২০ জমাঃ র মত উল্লা গইেবিন শা পুর জরাব তপুর ১৮৯৫

২১ জমাো ার উবিন আ াম্মদ জমাসজলম উবিন আ াম্মদ শুভাঢযা শুভাঢযা-1310 ১৮৯৯

২২ জমাঃ ইউনুছ সরদার ইস্রাবফল সরদার কাবলগঞ্জ ককিতযপাড়া শুভাঢযা-1310 ১৯০১

২৩ আঃ েব্বার মৃত আজেল আলী চুনকুটিয়া শুভাঢযা ১৯০২

২৪ জমাঃ আব্দুল লবতফ জমাল্লা জকারানী জমাল্লা কাউটাইল জকান্ডা-1310 ১৯০৫

২৫ জমাঃ নাবেম উবিন আঃ মবেদ জিপারী জদাজলশ্বর মনুরিাগ ১৯০৬

২৬ বদন জমা াম্মদ জসায়াি আলী জমাসকান্দা জকান্ডা ১৯০৭

২৭ এোে জ াজসন আব্দুল আলীম 18 নং িাড়ী, আগানগর 

জছাট মসবেদ জরাড

জকরানীগঞ্জ-1310 ১৯১১

২৮ জমাঃ মবনর জ জসন শা োদা বময়া বেনবেরা বেনবেরা-১৩১০ ১৯১২

২৯ জমাঃ সামছু উবিন আছান উল্যা ঢাবলকাবন্দ ইটাভাড়া ১৯২২

৩০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম ইমান আলী মাতির মাবনকনগর কলাবতয়া-1313 ১৯২৩

৩১ জমাঃ কাবুর জ াজসন জমাত্তাবলি বময়া মাবনকনগর কলাবতয়া ১৯২৪

৩২ মাইনুবিন জশখ জমাঃ ইসাদ আলী জশখ মাবনকনগর কলাবতয়া-1313 ১৯২৫

৩৩ জমাঃ নাবসর মৃত কালু মাদির ঢাবলকাবন্দ  েরতপুর ১৯২৮

৩৪ জমাঃ সামসুবিন মৃত  ােী ছাজিদ আলী িাটারাকাবন্দ ইটাভাড়া ১৯২৯

৩৫ জ লাল উবিন আ জম্মদ মৃত খান িা াদুর সামসুবিন আকসাইল কলাবতয়া-1313 ১৯৩৪

৩৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত জকারিান আলী বমঠাপুর কলাবতয়া ১৯৪০

৩৭ জমাঃ মাফুজুল আলম জচ ধুরী মৃ ইব্রাব ম জচ ধুরী মুবিজনায়ািা কলাবতয়া ১৯৪১

৩৮ মৃত জমা াম্মদ আলী মৃত আেমাদ আলী সাজরং নাবেরপুর কলাবতয়া ১৯৪৩

৩৯ মৃত ে র লাল সা া মৃত রাজেশ্বর সা া কসয়দপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৪৪

৪০ জমাঃ েব রুল ইসলাম জমাঃ আব্দুল আলী মুিী বমঠাপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৫১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪১ মগবুল আ জম্মদ মৃত সামসুবিন খাসকাবন্দ, তাজলপুর তাজলপুর ১৯৫২

৪২ মৃত মাস্টার আরে আলী মৃত ওয়াবরশ বমস্ত্রী রবঞ্জতপুর কলাবতয়া ১৯৫৩

৪৩ আফসার উবিন শবফউবিন নয়াগাও জরাব তপুর-1310 ১৯৫৪

৪৪ শাজ ি আলী মৃত  ােী মবফে উবিন নারায়নপবি জরাব তপুর ১৯৫৮

৪৫ জমাঃ জদজলায়ার জ াজসন মৃত জসকান্দার আলী ফজতনগর কলাবতয়া ১৯৬০

৪৬ জমাগল বময়া কবছম উবিন আসামদীপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৬১

৪৭ জমাঃ  াবিবুর র মান নুর জমা াম্মদ নাবেরপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৬২

৪৮ জমাঃ আব্দুল লবতফ আব্দুল গফুর জসানারজটক কলাবতয়া-1313 ১৯৬৩

৪৯ আলীম উবিন আ জমদ মঙ্গল মাদির বমঠাপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৬৪

৫০ মৃত আবুল  াজশম মৃত আরজশদ আলী ফজতনগর কলাবতয়া ১৯৬৬

৫১ মৃত জমাঃ মুনসুর খান মৃত নওজশর খান রবশদপুর কলাবতয়া ১৯৬৮

৫২ নাবসর খান বনয়ামত খান রবশদপুর কলাবতয়া-1313 ১৯৬৯

৫৩ সাখাওয়াত জ াজসন মফজরে উিীন কলাবতয়া কলাবতয়া-1313 ১৯৭১

৫৪ বলয়াকত আলী খান নুর োমাল খান আকছাইল কলাবতয়া-1310 ১৯৭২

৫৫ জমাঃ জমািারক উল্লা সবলম উল্লা জ াবডং নং- ১৮৩ কলাবতয়া-1313 ১৯৭৩

৫৬ সবফ উবিন আ জম্মদ কমর উিীন জ াবডং নং- ১১২ কলাবতয়া-1313 ১৯৭৪

৫৭ মৃত জমা াম্মদ আলী মৃত জনওয়াে খান মুবিজনায়ািা কলাবতয়া ১৯৭৫

৫৮ মৃত কােী আ ছান মৃত কােী মুোফফর িবিপুর কলাবতয়া ১৯৭৮

৫৯ জমাঃ মা মুদুল  ক মা ফুজুল ক িড় মজনা বরয়া আটি-1312 ১৯৮২

৬০ জমাঃ আবুল  াবশম জমাঃ কালু বময়া ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি িাোর ১৯৮৪

৬১ জমাঃ ইউসুফ আলী মাষ্টার েহুর আলী ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি-1312 ১৯৮৭

৬২  াবিবুল্লা  বময়া আিদুল জমাতাবলি কলমারচর জিঊতা ১৯৮৯

৬৩ নাবেম উবিন বগয়াস উবিন আ জমদ কলমারচর জিউতা ১৯৯০

৬৪ জমাঃ আব্দুস সাত্তার আব্দুর জরোক কলমারচর জিউতা ১৯৯১

৬৫ জমাঃ শবফউবিন জমাঃ তবফে উবিন বসরােনগর কলাবতয়া-1313 ১৯৯২

৬৬ জমাঃ চান বময়া মৃত  ােী তাইজুবিন বনমতলী জিউতা ১৯৯৩

৬৭ মৃত আঃ লবতফ ফারুকী মৃত  ােী আজরফ চবন্ডপুর তারানগর ১৯৯৪

৬৮ জমাঃ জরোউল কবরম জসানা বময়া িটতলী তারানগর-1312 ১৯৯৫

৬৯ জমাঃ বিল্লাল বময়া  াসান বময়া কলমারচর জিউতা ১৯৯৬

৭০ ফেলুল কবরম আঃ খাজলক কাঠালতলী আটি-1312 ১৯৯৭

৭১ মৃত বশরাে আ জম্মদ মৃত মকবুল আ াজম্মদ ধম বশুর জরাব তপুর ১৯৯৮

৭২ জমাঃ সবলম উল্লা বচবন বময়া জসানাকান্দা জসানাকান্দা ১৯৯৯

৭৩ জমাঃ আঃ  ান্নান তালুকদার আঃ লবতফ তালুকদার ধম বশুর পবিম রুব তপুর-1310 ২০০০

৭৪ জমাজশ বদ বসবিক  যরত আলী জমা নপুর জরাব তপুর-1310 ২০০১

৭৫ ইবিস আলী আব্বাস আলী জমা নপুর জরাব তপুর ২০০৩

৭৬ নাবের আ জমদ ওমর আলী জসানাকান্দা জসানাকান্দা-1310 ২০০৪

৭৭ জমাঃ জসালায়মান জমাঃ আলতাে উবিন নতুন জসানাকান্দা জরাব তপুর-1310 ২০০৭

৭৮ জমাঃ জমাশারফ জ াজসন মৃত জমাঃ  েরত আলী জরাব তপুর কাচা জরাব তপুর-1310 ২০১১

৭৯ জমাঃ আবমর আলী ি র আলী লাবখরচর জরাব তপুর-1310 ২০১৪

৮০ জমাঃ নুরুল ইসলাম ম ব্বত আলী জমাল্যা িাটারা কাবন্দ ইটাভাড়া ২০১৮

৮১ জমাঃ ইমারত জ াজসন িবদউল আলম বমঠাপুর কলাবতয়া-1313 ২০২৬

৮২ মৃত মন্তাে উবিন মৃত ইবলম চান রবঞ্জতপুর কলাবতয়া ২০২৭

৮৩ জমাঃ আিদুল নাইয়ুম আ সান উল্লা নাবেরপুর কলাবতয়া-1313 ২০২৮

৮৪ আবুল ফেল সুলতান মাদির ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি-1312 ২০৩৬

৮৫ জমাঃ লাল বময়া জশখ মাইনুবিন উত্তর িালুরচর ইটাভাড়া ২০৪০

৮৬ জমাঃ মকবুল জ াসজন মৃত তাজলির গােী উত্তর িালুরচর ইটাভাড়া ২০৪১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৮৭ মৃত সামসুল  ক মৃত আঃ গফুর ইটাভাড়া ইটাভাড়া ২০৪৪

৮৮ জমাঃ সবফকুল ইসলাম জমাঃ করম আলী ইটাভাড়া ইটাভাড়া ২০৪৬

৮৯ জমাঃ জতাফাজ্জজ্জল জ াজসন আঃ গফুর সরকার ইটাভাড়া ইটাভাড়া ২০৪৮

৯০ আিদুল েবলল আিদুস জসাি ান ইটাভারা ইটাভারা ২০৫১

৯১ মৃত আঃ আলী মৃত জখেমত আলী ইটাভাড়া ইটাভাড়া-1313 ২০৫২

৯২ জমাঃ ওয়াে উবিন শবফউল্লা ইটাভারা ইটাভারা ২০৫৩

৯৩ জমাঃ আবলমুবিন মৃত আফাে উবিন িাটারাকাবন্দ ইটাভাড়া ২০৫৪

৯৪ জমাঃ সাজকর আলী মৃত রেি আলী িাটারা কাবন্দ ইটাভাড়া ২০৫৫

৯৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম ইন্তাে উবিন ইটাভাড়া ইটাভাড়া ২০৫৬

৯৬ ফেলুল কবরম মামুদ আলী জি নাকাবন্দ ইটাভাড়া ২০৫৭

৯৭ জমাঃ আসাদুোমান আলী বময়া েনাি আলী ইটাভারা ইটাভারা ২০৫৮

৯৮ জমাঃ বনোম উবিন  াজতম আলী বনমতলী জিউতা ২০৬১

৯৯ আব্দুল খাজলক মৃত আফাে উবিন চবন্ডপুর আটি ২০৬২

১০০ জমাঃ নাবেম উবিন মৃত সবফ উবিন িড় মজনা বরয়া আটি ২০৬৪

১০১ জমাঃ আব্দুর রি মৃত আব্দুর জরোক িবিপুর কলাবতয়া ২০৬৭

১০২ আিদুল মাজলক জকারাইসীন জিপারী তাজলপুর ভান্ডারজখালা তাজলপুর ২০৬৮

১০৩ মৃত ইউসুফ আলী মৃত আরজশদ আলী ধম বশুর জরাব তপুর ২০৭৩

১০৪ জমাঃ ওয়াজসক আলী জমায়াজেম আলী ধম বশুর জরাব তপুর ২০৭৪

১০৫ শা াবুবিন সমর উবিন জরাব তপুর (নয়াপাড়া) জরাব তপুর-1310 ২০৭৫

১০৬ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত  ােী তাইজুবিন বনমতলী জিউতা ২০৭৬

১০৭ জমাঃ আিদুল মবতন কমান্ডার আিদুল মান্নান পূি ব মান্দাইল জকরানীগঞ্জ ২০৭৭

১০৮ জমাঃ শব দ উল্যা জমাঃ ইয়াবসন িন্ধডাকপারা জকরানীগঞ্জ ২০৭৮

১০৯ নােমুল  াসান মৃত জমাঃ সাজদক  ােীপাড়া বেবঞ্জরা ২০৭৯

১১০ ইকিাল জ াজসন মৃত জমাঃ  াসমত আলী  ােীপাড়া বেবঞ্জরা ২০৮০

১১১ ফুয়াদ  াসান মৃত জমাঃ সাজদক  ােীপাড়া বেবঞ্জরা ২০৮১

১১২ জমাঃ নােমুল  াসান মৃত জমাঃ মাজলক নূর বেবঞ্জরা বেবঞ্জরা ২০৮২

১১৩ জমাঃ খাজলকুোমান জম লভী জমাঃ শামছুিীন আব্দুল্লা পুর কজরর গাঁওপূি ব-

২-A

আব্দুল্লা পুর-1311 ২০৮৩

১১৪ মৃত আব্দুর র মান মৃত ওমরচান জতঘবরয়া িাঘঘর ২০৮৫

১১৫ মৃত আঃ খাজলক মৃত সাজ ি আলী নারায়নপবি জরাব তপুর ২০৮৬

১১৬ আলাউবিন আ ম্মদ মুনসুর আলী ব েলা আটি-1312 ২০৮৯

১১৭ জমাঃ েে বময়া িাদশা বময়া রাজয়র চর আটি-1312 ২০৯৩

১১৮ জমা াম্মদ ফেলুর র মান মব উবিন দবিণ রাজমরকান্দা জরাব তপুর ২০৯৪

১১৯ জমাঃ আফোল জ াজসন জডপুটি জদাজলায়ার জ াজসন বেনবেরা জকরানীগঞ্জ ২০৯৭

১২০ জমাঃ আজনায়ার জ াসজন জমাঃ মুনুছুর আলী কামাতবা জরাব তপুর ২০৯৯

১২১ আব্দুল আবেে গােী েব র উবিন দবিণ রাজমরকান্দা জরাব তপুর-1310 ২১০২

১২২ জমাঃ ইসমাইল খাঁন আজিবদন খান শাক্তা শাক্তা ২১০৭

১২৩ জমাঃ ো াঙ্গীর বময়া আঃ রশীদ িামুনশুর শাক্তা ২১০৮

১২৪ আলী আ ম্মদ (লাল চান) জলাকমান বময়া অগ্রজখালা শাক্তা-1310 ২১০৯

১২৫ জমাঃ বগয়াস উবিন জমাঃ আদম আলী হুোপবি জকরানীগঞ্জ ২১১০

১২৬ মৃত আঃ মবতন মৃত আজনায়ার জ াসজন অমৃতপুর বেনবেরা ২১১১

১২৭ জমাঃ সামসুল  ক জমাঃ শবফ উবিন ৪ নং িাবড়, দবিণ 

মান্দাইল জরাড

জকরানীগঞ্জ-1310 ২১১৩

১২৮ জমাঃ িবদরুোমান জসানা বময়া খালপার পবিমদী ২১১৪

১২৯ জমাঃ শ ীদ উল্যা মৃত ফের আলী আব্দুল্যাপুর জতঘুবরয়া ২১১৬

১৩০ জমাঃ ইউসুফ জিপারী আব্দুস সাত্তার জিপারী িাগ িাড়ী জতঘবরয়া-1311 ২১১৭

১৩১ জমাঃ বগয়াস উবিন মধু জমাল্লা িাঘঘর িাঘঘর ২১১৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 3



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১৩২ জমাঃ বচবন বময়া এলা ী িি িাঘাপুর আব্দুল্লা পুর ২১১৯

১৩৩ জমাঃ শা াো ান আিদুল সাত্তার চুনকুটিয়া পবিম পাড়া শুভাঢযা-1310 ২১২১

১৩৪ জমাঃ সালাউবিন বময়া লাট বময়া চর কুতুি, শুভাঢযা-1310 শুভাঢযা-1310 ২১২৫

১৩৫ মৃত জমাঃ রেি আলী মৃত আলী জ াজসন আগানগর দবিন বেনবেরা ২১২৮

১৩৬ জমাঃ আলী োন আরজু বময়া আগানগর িড় মসবেদ জকরাণীগঞ্জ ২১৩১

১৩৭  ঘসয়দ শ ীদ উল্লা আজনায়ার আলী মুনবস মঠিাড়ী জকান্ডা-1421 ২১৩৫

১৩৮ সুরুোমন েবল পূি ব জঘাষকান্দা িাক্তারচর ২১৩৯

১৩৯ জমাঃ আব্দুর রব ম জমাঃ কালু বময়া জঘাষকান্দা জকান্ডা ২১৪২

১৪০ জমাঃ জগাজল বময়া চান বময়া আইস্তা পূি ব পাড়া জদাজলশ্বর-1311 ২১৪৩

১৪১ এইচ এম শামসুল  ক জচ ধুরী ইউনুস আলী জচ ধুরী বদগুলী পাড়া জকান্ডা ২১৪৪

১৪২ আল াে জমাঃ আব্দুল  াবমদ মা মুদ আলী জিপারী উৎরাইল জকান্ডা ২১৪৫

১৪৩ মৃত জগাপাল চন্দ্র িম বন মৃত মবতলাল িম বন শুভাঢযা শুভাঢযা-1310 ২১৪৭

১৪৪ জমাঃ আব্দুর রউফ আব্দুর র মান মুিী জকান্ডা জকান্ডা-1421 ২১৪৮

১৪৫ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত লুৎফর র মান খান কাওটাইল জকান্ডা ২১৫১

১৪৬ মওলা জ াজসন মন্ডল িি পানগাঁও জকান্ডা ২১৫৩

১৪৭ জমাঃ জনয়ামত উল্লা  জচ ধুরী খবলল উল্লা  জচ ধুরী জদাজলশ্বর জদাজলশ্বর-1311 ২১৫৬

১৪৮ জমাঃ ইয়ার আলী  াবকম আলী নারায়নপবি জরাব তপুর ২১৬১

১৪৯ কাবে আওলাদ জ াসজন মৃত মুোফফর কােী কসয়দপুর কলাবতয়া-1313 ২১৬২

১৫০ জমাঃ সাজদকুর র মান জ াজসন আলী ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি িাোর ২১৬৫

১৫১ এস. এম. েয়নাল আজিদীন মৃত এস. এম. কবছর উবিন রাজয়রচর আটি ২১৬৬

১৫২ জমাঃ ইয়াকুি আলী  ােী ে র আলী ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি ২১৬৮

১৫৩ আইন উবিন বসকদার আ সান উল্লা  বসকদার ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি-1312 ২১৬৯

১৫৪ মব বুর র মান মৃত দবলম িি চুনকুটিয়া শুভাঢযা ২১৭২

১৫৫ জমাঃ সামসুল  ক বসরাে উবিন বময়া জকান্ডা জকান্ডা-1421 ২১৭৪

১৫৬ জমাঃ শওকত আলী মৃত আব্দুর র মান িাদুল্যাপুর কলাবতয়া ২১৭৬

১৫৭ ডাঃ িাদশা বময়া মৃত আকির আলী নতুন িাক্তার চর জকান্ডা ২১৭৭

১৫৮ শা াবুবিন বসরাে উবিন বমলবক াটি ইটা ভাড়া-1313 ২১৭৮

১৫৯ আ ম্মদ আর ীী মস্ত্রী খবলল বময়া জরাব তপুর জরাব তপুর ২১৮০

১৬০ জমাঃ আওলাদ জ াজসন মবফে উিীন জমাল্লা রােফুল িাড়ীয়া রােফুল িাড়ীয়া-1347 ২১৮৩

১৬১ জমাঃ লাবু বময়া মৃত নওদাগর জিপারী শাক্তা শাক্তা ২১৮৮

১৬২ জমাঃ তাইবুল ইসলাম জমাঃ কানু বময়া রাধাকান্তপুর কলাবতয়া ২১৮৯

১৬৩ জমাঃ কামাল উবিন কদম আলী ইটাভাড়া ইটাভাড়া ২১৯০

১৬৪  াবফে আ জম্মদ জমা াব্বত আলী জমাল্লা িাটারাকাবন্দ ইটাভাড়া ২১৯১

১৬৫ জমাঃ নুরুোমান রেি আলী িাটারা কাবন্দ ইটাভাড়া ২১৯২

১৬৬ আিদুল খাজলক জমাঃ করম আলী সরকার িালুরচর ইটাভাড়া-1313 ২১৯৩

১৬৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম কবফল উবিন কুরাইশ নগর ইটাভাড়া ২১৯৫

১৬৮ জমাঃ এিাদুল্লযা জমাঃ আমজু বময়া িয়াতী কাবন্দ ইটাভাড়া ২১৯৬

১৬৯ জমাঃ সূরুোমান কবফল উবিন কুরাইশ নগর ইটাভাড়া ২১৯৭

১৭০  ােী আব্দুল মান্নান রঙ্গু বময়া িালুরচর ইটাভাড়া ২১৯৮

১৭১ জমাঃ নুরুল ইসলাম রঙ্গু বময়া িালুরচর ইটাভাড়া ২১৯৯

১৭২ জশখ জমাঃ ফেলুল  ক জশখ আঃ মবেদ মাবনক নগর কলাবতয়া-1313 ২২০০

১৭৩ জমাঃ সুলতান উবিন আব্দুল িাজরক মৃধা মাবনকনগর কলাবতয়া-1313 ২২০১

১৭৪  ােী জমাঃ আব্দুর রব ম মৃত  ােী আঃ কবরম ধম বশুর জরাব তপুর ২২০২

১৭৫ জমাঃ জমাোফ্ফর আলী আঃ আলী জরাব তপুর জরাব তপুর ২২০৪

১৭৬ জমাঃ আরাফাত আলী মধূ জিপারী মুগারচর জরাব তপুর-1310 ২২০৫

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৭৭ জমাঃ শাহ্ ো ান আলতাে উিীন জসানাকান্দা জরাব তপুর-1310 ২২০৬

১৭৮ জমাঃ আলাউবিন তবমে উবিন পূি ব মুগার চর, িাড়ী নং- 

১৪, জরাড নং-১, ব্লক (বি)

জরাব তপুর-1310 ২২০৭

১৭৯ আঃ েবলল আবুল  াবশম পূি ব মুগারচর জরাব তপুর-1310 ২২০৮

১৮০ জমাঃ অবলউল্লা গােীবুর র মান শা াপুর জরাব তপুর-1310 ২২০৯

১৮১ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত  ােী আঃ আওয়াল জরাব তপুর জরাব তপুর ২২১০

১৮২ সা াবুবিন বময়া সবফ উবিন বময়া জরাব তপুর কাঁচা জরাব তপুর-1310 ২২১১

১৮৩ জমাঃ সাওকত আলী সমজসর আলী জরাব তপুর জরাব তপুর-1310 ২২১৩

১৮৪ জমাঃ আব্দুল গবন জমাঃ নওয়াি বময়া িালুয়ারজটক জসানাকান্দা ২২১৪

১৮৫ আশরাফ আলী ইয়ানুস মাদির চর জরাব তপুর জরাব তপুর-1310 ২২১৫

১৮৬ মৃত রবফক জমাল্যা মৃত  াছান আলী মান্টার ফজতনগর কলাবতয়া ২২১৬

১৮৭ মৃত জমাঃ ইবিস আলী মৃত আব্দুল মান্নান জিলনা কলাবতয়া ২২১৭

১৮৮ আব্দুস জসািা ান আব্দুস সাত্তার আসামবদপুর কলাবতয়া-1313 ২২১৮

১৮৯ জমাঃ লবতফ জমাল্লা ইছ াক জমাল্লা বমঠাপুর কলাবতয়া-1313 ২২১৯

১৯০ োমাল বময়া মৃত আঃ র মান আসামদীপুর কলাবতয়া ২২২০

১৯১ জমাঃ আইয়ুি আলী জমাঃ চুন্নু বমযা তাজলপুর তাজলপুর ২২২১

১৯২ জমাঃ িাদশা বময়া মৃত বকতাি আলী সরকার নয়াগাও জরাব তপুর ২২২২

১৯৩ জমাঃ জেবমর উবিন জমাঃ বমনাে উবিন জ াবডং নং- ৯৬/এ কলাবতয়া-1313 ২২২৩

১৯৪ জমাঃ শমজসর আলী জসকান্দর আলী সমজশরপুর কলাবতয়া-1313 ২২২৪

১৯৫ জমাঃ অব দ খান মৃত ছবমর খান কেইনপুর কলাবতয়া ২২২৫

১৯৬ জমাঃ আঃ রব ম বময়া আলী বময়া জিলনা তাজলপুর ২২২৬

১৯৭ রায় ান উবিন জ াজসন আলী জছাট জিলনা তাজলপুর ২২২৭

১৯৮ আজনায়ার জ াজসন খান আ মদ কান সাধুপুর কলাবতয়া-1313 ২২২৮

১৯৯ জশখ  াবিবুর র মান জমখ আব্দুল  াবকম কেনপুর তাজলপুর ২২২৯

২০০ মৃত আমীর আলী মৃত ইয়াকুি আলী বশকদার নতুনচর খাড়াকাবন্দ কলাবতয়া ২২৩০

২০১ জমাঃ মনসুর খান ফেল খান কেনপুর জরাব তপুর ২২৩১

২০২ মৃত আঃ ছামাদ সরদার মৃত কাবিল সরদার জিলনা কুঠিিাবড় তাজলপুর ২২৩২

২০৩ জমাঃ আঃ রি বময়া জমাঃ আঃ গফুর আলুকান্দা স্টযান্ড িাোর জকান্ডা ২২৩৩

২০৪ জমাঃ সাইফুর র মান তবমেউবিন মাতির জঘানাজকান্ডা জকান্ডা-1421 ২২৩৫

২০৫ জমাঃ শা ো ান সরকার জলচু বময়া জঘাষকান্দা মধ্যপারা জকান্ডা ২২৩৬

২০৬ আফোল জ াজসন বসরাে উবিন জঘাষকান্দা পূি ব পাড়া িাক্তার চর-2833 ২২৩৭

২০৭ জমাঃ েব রুল ইসলাম মৃত জরাশন আলী পবশ্বম জঘাষকান্দা িাক্তারচর ২২৩৮

২০৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ ইয়াদ আলী কান্দাপাড়া জকান্ডা ২২৩৯

২০৯ জমাঃ আব্দুল মাজলক মৃত সাজদম আলী আইন্তা জকান্ডা ২২৪১

২১০ বসরাজুল ইসলাম আিদুল রাোক আইন্তা কিরাঘী িাড়ী জদাজলশ্বর-1311 ২২৪২

২১১ জমাঃ নুরুল আবমন  াবনফ উল্লা  জচ ধুরী জদাজলশ্বর জদাজলশ্বর-1311 ২২৪৩

২১২  ােী জমা াম্মদ ইব্রাব ম  ােী দুলাল জিপারী োবেরা োবেরা ২২৪৪

২১৩ আঃ খ. ম. আবু িকর বসবিকী মরহুম জশখ জগালাম শুভারঢা পূরি পাড়া শুভাঢযা-1310 ২২৪৫

২১৪ জমাঃ জিার ান উবিন নবিিকস বময়া শুভাঢযা শুভাঢযা-1310 ২২৪৬

২১৫ সুলতান নাজসর জমাঃ শামসুবিন পারজগন্ডাবরয়া পারজগন্ডাবরয়া ২২৪৮

২১৬ জমাঃ আবু তাজ র জচ ধুরী ফবরদউবিন জচ ধুরী শুভাঢযা শুভাঢযা-1310 ২২৪৯

২১৭ মৃত আবুল কালাম আোদ মৃত ইউসুফ বময়া িাজরাঘরজটালা জকরানীগঞ্জ ২২৫০

২১৮ মরহুম মীর ো ান মৃত মগল জ াজসন উত্তর রাজমরকান্দা জরাব তপুর ২২৫১

২১৯ জমাঃ অবল জমাল্লা জমা াম্মদ জত বফক জমাল্লা জগায়াল খালী রুব তপুর ২২৫২

২২০ জমাঃ জল াে উবিন মৃত সুলতান বময়া ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি িাোর ২২৫৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২২১ জমাস্তফা জ াজসন বসবিকুর র মান কলমারচর জিউতা ২২৫৪

২২২ জমাঃ  ারুন অর রবশধ মৃত দরজিশ আলী কাঠালতলী আটি িাোর ২২৫৫

২২৩ জমাঃ আঃ গবন মৃত জমাঃ আঃ লবতফ িন্দ মান্দাইল জকরাণীগঞ্জ ২২৫৭

২২৪ অধ্যাপক ডাঃ জমাঃ আখতারুোমান মৃত জম ঃ ছবমদ উবিন আ াজম্মদ ভাওয়াল খান িাড়ী আটি িাোর-১৩১২ ২২৫৮

২২৫ জমাঃ  াবনফ আফুর উবিন বময়া কাঠালতলী তারানগর ২২৫৯

২২৬ জমাঃ ইয়াবছন বময়া মৃত সফর বময়া কাটালতলী আটি ২২৬০

২২৭ মরহুম জমাঃ আবু বময়া মৃত সাইজুবিন বময়া কাঠালতলী আটি ২২৬১

২২৮ জমাঃ মা বুি আলম জমাঃ আব্দুল র মান কমলারচর তারানগর ২২৬৩

২২৯ জমাঃ আিদুল মান্নান চাঁন বময়া মাদির কাঠালতলী আটি-1312 ২২৬৪

২৩০ েয়নাল আজিদীন িাদশা বময়া ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি ২২৬৫

২৩১ ইউসুফ আলী ঢালী জমাঃ সামসুবিন ভাওয়াল মজনা বরয়া আটি িাোর ২২৬৬

২৩২ জমাঃ  াবিবুর র মান জমাঃ মবতউর র মান ভাওয়াল মজনা বরয়া তারানগর ২২৬৭

২৩৩ জমাঃ আিদুল আউয়াল আিদুস  সাত্তার ব েলা আটি ২২৬৮

২৩৪ আমোদ জ াজসন ওয়াল িি দবিন রাজমরকান্দা জরাব তপুর ২২৬৯

২৩৫ মরহুম আ াম্মদ খাঁন মরহুম মগল খাঁন রাজমরকান্দা জরাব তপুর-1310 ২২৭০

২৩৬ এ, জক, এম, আব্দুল েবলল মৃত আব্দুর রব ম জরাব তপুর শাক্তা ২২৭১

২৩৭ জমাঃ ইব্রা ীম খবলল জমাঃ দুদু বময়া মাদি শাক্তা আটি-1312 ২২৭২

২৩৮ আলী আ ম্মদ মৃত জমাঃ  বু বময়া অগ্রজখালা শাক্তা ২২৭৩

২৩৯ জমা ায়জমন মৃত এছ াক  ােী শাক্তা শাক্তা ২২৭৪

২৪০ জমাঃ শব দুল ইসলাম আঃ িাজরক বময়া িাড়ীর জ াবডং নং- ২৬০, 

শাক্তা

শাক্তা-1310 ২২৭৫

২৪১  ােী জমাঃ ওয়াজছদ আলী দীলজরাসন শাক্তা শাক্তা-1310 ২২৭৬

২৪২ জমাঃ আজনায়ার জ াজসন জদজলায়ার জ াজসন অগ্রজখালা শাক্তা ২২৭৭

২৪৩ আঃ আলীম আঃ  াবলম অগ্রজখালা শাক্তা ২২৭৮

২৪৪ জমাঃ  ান্নান আঃ মবেদ শাক্তা শাক্তা ২২৭৯

২৪৫ জমাঃ আবুল  াজসম জুলবফকার আলী মাদির নিািচর আটি-1312 ২২৮০

২৪৬ মৃত জমা াম্মদ ছামছু বময়া মৃত আিদার জিপারী শাক্তা শাক্তা ২২৮১

২৪৭ জমাঃ েয়নাল আজিদীন খান ইউছুফ খান দবিণ রাজমরকান্দা জরাব তপুর ২২৮২

২৪৮ জমাঃ শা াো ান জমাঃ দুরেন আল ব েলা আটি ২২৮৩

২৪৯ জমাঃ শামছুল  ক ইন্তাে আলী কাম বাতা জরাব তপুর ২২৮৫

২৫০ জমাঃ খাজলক বময়া সরিত আলী নিািচর আটি-1312 ২২৮৬

২৫১ জমাঃ শরীফ উবিন আবুল খাজয়র ( মধু বময়া) ব েলা পুরি পাড়া আটি-1312 ২২৮৭

২৫২ জমাঃ  াবিবুর র মান(মুবক্ত জযাদ্ধা) জমাঃ নুরুল ইসলাম আকছাইল কলাবতয়া-1313 ২৪৬৩

২৫৩ মৃত মবতউর র মান খান জমাোফর আলী রবঞ্জতপুর কলাবতয়া ২৬৯০

২৫৪ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত জতাতা বময়া আ াদীপুর কলাবতয়া-1313 ২৬৯২

২৫৫ জমাঃ শ ীদ উল যা মৃত আল াে জদ লত বময়া নতুন িাক্তারচর জকান্ডা ২৬৯৫

২৫৬ জমাঃ আবতকুল যা  জচ ঃ মৃত আল াে জদ লত বময়া নতুন িাক্তারচর জকান্ডা ২৬৯৬

২৫৭ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি জমাঃ োজিদ আলী শুভাঢযা উত্তর পাড়া শুভাঢযা-1310 ২৭৫১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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