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৪ জহজলনা আক্তার মৃত জমাোজেল হক যাদিপুর যাদিপুর ১৬০২

৫ আজয়াি োন মৃত বহকমত আলী হাট কুশুরা জটাজপরিাড়ী ১৬০৪

৬ জমাঃ জতািাজ্জল জহাজসন জেনুবিন শ্বাসন নিগ্রাম িাোর ১৬০৫

৭ জমাঃ আঃ ছামাদ বকয়ামুবিন জটাজপরিাবড় জটাজপরিাড়ী ১৬০৬

৮ এম এম আবমনুর রহমান ত্রম ত্রম েয়নুল আজিদীন িকচর জশলান ১৬০৯

৯ তপন চক্রির্ত্তী ভূজপন্দ্র চক্রির্ত্তী জটাজপরিাবড় জটাজপরিাড়ী ১৬১১
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১২ আঃ আবেে মৃঃ উজমদ আলী মজনাহরপুর বিমুখা ১৬২৯

১৩ স্ত্রী জখাজদো জিগম মৃত এজমারত জহাজসন িাকুবলযডা রাোপুর ১৬৩২

১৪ জমাঃ আঃ কদ্দুস দারুগালী নাজেশ্বরী সাটুবরয়া ১৬৩৪

১৫ সজতাষ চন্দ্র মন্ডল বিজনাদ বিহারী মন্ডল কুমারহাটি যাদিপুর-১৩৪৫ ১৬৪১

১৬ স্ত্রী োজহদা আক্তার মৃত আতাউর রহমান িাসতা িাবলয়া ১৬৪২

১৭ স্ত্রী িবেলাতুন জনছা মৃত নূরুল ইসলাম িাতকুড়া যাদিপুর ১৬৪৭

১৮ সুশীল চন্দ্র অবধকারী মৃত সুজরশ চন্দ্র অবধকারী গায়রাকুল জিরশ ১৬৪৮
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২৪ জমাঃ কাবিল উবিন মৃত হাছান আলী িাগোন নিগ্রাম িাোর ১৬৫৬

২৫ জমাঃ সামসুল হক মৃত জিজুবিন শাসন নিগ্রাম িাোর ১৬৫৭

২৬ জমাঃ জিারহান উবিন মৃত ওসমান জিপারী জিন্যা জটাজপরিাড়ী ১৬৫৯

২৭ জমাঃ নুরনিী মকবুল জহাজসন জিন্যা জটাজপরিাড়ী ১৬৬০

২৮ জমাঃ আঃ মাজেদ সরকার আঃ জসািহান সরকার ডাবলপাড়া জটাজপরিাড়ী ১৬৬১

২৯ জুরান চন্দ্র সরকার সুজরন্দ্র নাথ সরকার জিকী গড়াইল জটাজপর িাড়ী ১৬৬২

৩০ জমাঃ দবলল উবিন বকয়াম উবিন িাউো জটাজপরিাড়ী ১৬৬৩

৩১ জমাঃ িেলুল হক মবনর উবিন সরকার হাট কুশুরা জটাজপরিাড়ী ১৬৬৪

৩২ জমাঃ হুমায়ুন কিীর হাবিে উবিন কুবলো জশলান ১৬৬৭

৩৩ স্ত্রী জরাজকয়া জিগম িাদশা বময়া িাথুবল কালামপুর ১৬৭৩

৩৪ জমাঃ হাজসম আলী মৃত মদারী  সরকার শ্রীরামপুর কালামপুর ১৬৭৮

৩৫ জমাঃ হাবিবুর রহমান িইজুিীন জিপারী সূবতপাড়া কালামপুর ১৬৮০

৩৬ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত  ্ব্দুল িারী কালামপুর কালামপুর ১৬৮১
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োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৫৭ মৃত কামালুজ্জামান খান মৃত কবহমুবিন খান রাোপুর রাোপুর ১৭২৬
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৭৯ জমাঃ জখারজশদ আলম মৃত কাবেমুবিন শ্রীরামপুর কালামপুর ১৭৭৩

৮০ জমাঃ কুরপান আলী আলীমুবিন কালামপুর কালামপুর ১৭৭৪
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োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৯০ মৃত জমাঃ আকির জহাজসন মৃত জমাঃ রাহাতুল্লাহ বময়া ধুলজুরী িাবরো িাোর ১৭৮৭

৯১ সুনীল কুমার অবধকারী সুজরন্দ্র জমাহন অবধকারী জগামগ্রাম যাদিপুর ১৭৮৮

৯২ জমাঃ ইব্রাহীম খবলল জমাঃ তবমে উবিন নতুন িের বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৭৮৯

৯৩ মৃত শাহ আলম জমৌঃ জমাঃ নুর নিী িান্নল িান্নল ১৭৯০

৯৪ জমাঃ রবিক বময়া জমাঃ সাজহি আলী বময়া ডাবলপাড়া জটাজপরিাড়ী ১৭৯১

৯৫ দীজেন্দ্র লাল সরকার কাবতকু সরকার জিন্যা জটাজপরিাড়ী ১৭৯২

৯৬ জমাঃ আিদুল মান্নান তবেমুবিন মুন্সী কাবশমনগর নিগ্রাম িাোর ১৭৯৩

৯৭ জমাঃ িেলূল হক আবুল জহাজসন কুশুরা জটাজপরিাড়ী ১৭৯৪

৯৮ জমাঃ মাসুদল হক মৃত মাহামুদুল হক মুন্সী শাসন নিগ্রাম িাোর ১৭৯৫

৯৯ জমাঃ আব্দুল হক মৃত েজিদ আলী শ্রীপুর জটাজপরিাড়ী ১৭৯৬

১০০ মৃত জমাোিির জহাজসন খান মৃত োির খান জটাজপরিাবড় জটাজপরিাড়ী ১৭৯৭

১০১ আব্দুল েবলল েয়দর জিপারী মবহশাষী সাজনাড়া ১৭৯৮

১০২ জমাঃ আমোদ জহাজসন জমাঃ কামাল উবিন জমাল্লা পথহারা জশলান ১৭৯৯

১০৩ জমাঃ নিী জহাজসন মৃত নওদাগর িাজদগাওয়াইল কালামপুর ১৮০০

১০৪ জমাঃ আওলাদ জহাজসন হারুন জিপারী ইসলামপুর ধামরাই ১৮০১

১০৫ জমাঃ সামছুল হক আইন উবিন আইঙ্গন ধামরাই ১৮০২

১০৬ জমাঃ িেলুর রহমান জমাল্লা মৃত িজযে উবিন জমাল্লা ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৩

১০৭ জমাঃ হুমায়ুন কিীর তাইে উিীন সরদার ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৪

১০৮ সালাহ উবিন খান আিতাি উবিন খান ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৫

১০৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাল্লা মৃত হাজিে উবিন জমাল্লা ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৬

১১০ জমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃত তাইজুবিন সরকার ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৭

১১১ জমাঃ আলাদ জহাজসন জরাস্তম আলী সরকার ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৮

১১২ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত আেগর জদওয়ান ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮০৯

১১৩ জমাঃ আজমল উবিন খান জকরামত আলী খান ভাড়াবরয়া বশমুবলয়া-১৩৪৫ ১৮১০

১১৪ নুর জমাহােদ জমাঃ তনূর উবিন বসন্দুবলয়া কালামপুর ১৮১১

১১৫ জমাঃ আলী জমাতুেুা বময়া এরিান উবিন বময়া জরৌহা সূয়াপুর-১৮২০ ১৮১২

১১৬ আব্দুল েবলল জিপারী মৃত জনন্দুজিপারী আনে নগর জদলধা-১৮২০ ১৮১৩

১১৭ মৃত সামসুল হক খান মৃত আব্দুল হক খান জরৌহা সূয়াপুর-১৮২০ ১৮১৪

১১৮ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ আমোদ জহাজসন অজুনু নালাই গাংগুটিয়া ১৮১৫

১১৯ জমাঃ জগালাম কাজদর নূরুল ইসলাম মলয়ঘাট ধামরাই ১৮১৬

১২০ জমাঃ আঃ হাবলম বময়া জমাঃ চাঁন বময়া মবকমপুর িাবরো িাোর ১৮১৭

১২১ জমাঃ আবূল কালাম ভুইয়া শামুবিন ভুইয়া কবরমকাইমতারা সুয়াপুর ১৮১৮

১২২ আব্দুল হাবকম ভূ ূঁইয়া মৃত মবিে উবিন ভূ ূঁইয়া কবরম কাইমতারা সুয়াপুর ২৪২৬

১২৩ এ. জক. আলাউবিন আহজেদ মরহুম বকয়ামুবিন আহাজেদ নওগাঁও নওগাঁও িাোর ২৭২৫

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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