
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ উপজেলাঃ বিরােবিখান

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

১ জমাঃ আলী জ াজিন জেখ আ ম্মি কাঠালতলী ইছাপুরা ২২৮

২ মৃত ডাঃ েবিউবিন আ জম্মি মৃত কবির বমঞা ব্রজের াটির িািাইল ৮৮৮

৩ জমাঃ মবেবুর র মান মৃত জমাঃ ইউনুছ বময়া লতব্দী লতব্দী ৮৯৬

৪ এ, জক, এম, আেরাফুল জ াজিন মৃধা রবমে উবিন মৃধা িবিন রাঙ্গামাবলয়া রশুবনয়া ৯০৩

৫ মবনন্দ্র চন্দ্র রায় মৃত মজ ন্দ্র রায় খারসুর বচত্রজকাট ৯০৬

৬ বনতাই চন্দ্র িরকার মৃত রমনী চন্দ্র িরকার বগবরনগর পাউিার ৯১০

৭  বর আনন্দ িাড়ৈ লবলত িাড়ৈ কামার কান্দা বচত্রজকাট ৯১১

৮ জমাঃ আঃ রব ম জমাল্লা জমাঃ মব উবিন জমাল্লা বগবরনগর পাউিার ৯১৪

৯ জমাঃ আবমনুল  ক জমাঃ ইমান উবিন বময়া কমলপুর বচত্রজকাট ৯১৫

১০ ননীজগাপাল িম মণ মৃত কানাই চন্দ্র িম মণ জেখরনগর জেখরনগর ৯২১

১১ জেখ আ িান উল্লা জেখ আমান উল্লা পাউিার পাউিার ৯২৪

১২ জমাঃ জমাোফ্ির জ াজিন মৃত জমাঃ রওেন আলী খান পাউোর পাউোর ৯২৫

১৩ জমাঃ আিদুি িামাি বময়া জমাঃ কালু বময়া কুসুমপুর কুসুমপুর ৯৪২

১৪ মৃত জমাক্তার জ াজিন মৃত বিরজূল  ক জমাল্লা জগালাপী পাৈা মালখানগর ৯৫৩

১৫ ডাঃ েবি উবিন মৃত কবির বময়া ব্রজের াটি ব্রজের  াটী ৯৫৮

১৬ বিরাজুল ইিলাম জেখ গগন বময়া িািাইল জটাল িািাইল ৯৬০

১৭ আইয়ুি আলী নবের আ জমি িািাইল ব্রজের াটি ৯৬১

১৮ আঃ  াবকম ওয়াে উবিন ব্রজের  াটি ব্রজের  াটি ৯৬২

১৯ জমাঃ আবু  ান্নান জমাঃ আবু িাক্কার ব্রজের  াটি ব্রজের  াটি ৯৬৩

২০ জমাঃ েব ি উল্লা জেখ রবিউবিন ব্রজের াটি ব্রজের াটি ৯৬৪

২১ এি,এম, ো ো ান বমঞা এি, নান্নু বমঞা রাঙ্গামালীয়া জটাল িািাইল ৯৬৫

২২ জমাোরি খান আবেে খান ব্রজের াটি ব্রজের াটি ৯৬৬

২৩ আব্দুল  াবলম জেখ জেখ ওয়ােবিন খবলিা ব্রজের াটি ব্রজের াটি ৯৬৭

২৪ আবুল  াজিম মৃত ছিির আলী জেখ জেনিার জেনিার ৯৬৯

২৫ জমাঃ আঃ আো ার ঢালী মৃত িা াি উবিন ঢালী উত্তর তােপুর রশুবনয়া ৯৭৪

২৬ জমাঃ আঃ আেগর আলী মুন্সী মৃত জমাঃ আবেমুবিন িালুচর খািম ল ৯৭৫

২৭ জমাঃ িাবুল মবল্লক িবরউজ্জামান মবল্লক কুসুমপুর কুসুমপুর ৯৮২

২৮ জমাঃ র মত জিপারী আব্দুল েব্বার জিপারী ইছাপুরা বেয়ালিী ৯৯৬

২৯ জমাঃ আবমর জ াজিন মৃত মাবনক ওস্তাগার বেয়ালবি বেয়ালবি ৯৯৭

৩০ বেয়াউবিন আ জমি জমাঃ চান জমাল্লা বেয়ালিী বেয়ালিী ৯৯৮

৩১ েব র উবিন জমাঃ চাঁন বময়া বেয়ালিী বেয়ালিী ৯৯৯

৩২ আিদুি িালাম আিদুল ও াি বেয়ালিী বেয়ালিী ১০০০

৩৩ জমাঃ ো ো ান আিদুল লবতি বেয়ালিী বেয়ালিী ১০০১

৩৪ জমাঃ ম বিন জমাল্লা আঃ আবেে জমাল্লা বেয়ালিী বেয়ালিী ১০০৩

৩৫ জমাঃ আলতাি জ াজিন বময়া ওমর আলী বময়া কুসুমপুর কুসুমপুর ১০০৪

৩৬ আবমন উবিন মৃত জমা াব্বত আলী জছাট পাউলবিয়া পাউলবিয়া ১০১১

৩৭ জেখ জমাঃ মবতয়ার র মান মৃত বিরােউবিন আ াম্মি িয়রাগািী িয়রাগািী ১০১২

৩৮ জমাঃ ইমিাদুল  বিরাজুল  ক জমাল্লা জগাৈাপী পাৈা মালখানগর ১০১৮

৩৯ জমাঃ আক্কাি বময়া  াজিে বময়া জগাৈাপী পাৈা মালখানগর ১০১৯

৪০ আব্দুর রউি বময়া বিরাজুল  ক বময়া ফুরোইল মালখানগর ১০২০

৪১ জমাঃ আঃ লবতি জেখ জমাঃ জগালাম আলী জেখ মধ্যপাৈা মধ্যপাৈা ১০২২

৪২ জমাঃ বিরাজুল ইিলাম জমাঃ আঃ র মান িাজ রকুবচ মধ্যপাৈা ১০৩১

৪৩ জমাঃ জেখ জমা ন জেখ মনি উবিন চম্পকবি ইছাপুরা ১০৩৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪৪ জমাঃ েবমরউবিন িরিার ইয়াবছন িি মার জেনিার জেনিার ১০৩৮

৪৫ জমাঃ রবিকুল ইিলাম জমাঃ রবমে উবিন জিপারী চাইন পাৈা জেনিার ১০৩৯

৪৬ আঃ লবতি েমািার জমাঃ ইয়াবিন েমািার জেনিার জেনিার ১০৪০

৪৭ জমাঃ আমোি জ াজিন জমাঃ ওিমান আলী জিপারী জেনিার জেনিার ১০৪১

৪৮ জমাঃ আতাউল্লা  েমািার ইয়ানুছ েমািার জেনিার জেনিার ১০৪২

৪৯ জমাঃ  াবলম েমািার িবুে েমািার জেনিার জেনিার ১০৪৩

৫০ আব্দুর রবেি েমািার ইয়াবছন েমািার জেনিার জেনিার ১০৪৪

৫১ জমাঃ এমিাদুল  ক আব্দুল মবেি েমািার জেনিার জেনিার ১০৪৫

৫২ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা জমাঃ আঃ  ক চাঁত পাৈা জেনিার ১০৪৬

৫৩ জমাঃ েব রুল  ক  াওলািার এলাব  িকি  াওলািার জেনিার জেনিার ১০৪৭

৫৪  াবমদুর র মান মৃত আবেজুর র মান বগবরনগর বচত্রজকাট ১৭৮৬

৫৫ জমাঃ  ারুন অর রবেি জমাল্লযা চাঁন জমাল্যা বগবরনগর পাউিার ১৭৮৭

৫৬ মব উবিন জমাগল আরিান আবল জমাগল কাবেোল বেকারপুর ১৭৮৮

৫৭ আঃ রউি ভুইয়া মৃত আবিে উবিনভুইয়া জকয়াইন বেকারপুর ১৭৮৯

৫৮  াবিবুর র মান এজিক  াওলািার জটাল িািাইল চর বিশ্বনাথ ১৭৯০

৫৯ এি এম খিরু মৃত এি এম বে মাওলা ব্রজের াটি িািাইল ১৭৯১

৬০ এিএম মা ামুিা মৃত এি এম বে মাওলা ব্রজের াটি ব্রজের  াটী ১৭৯২

৬১ আবু জমা ম্মি  াওলািার রবমে উবিন ব্রজের  াটি ব্রজের  াটি ১৭৯৩

৬২ মু ম্মি আব্দূল কুদ্দুি মৃত জমা ম্মি জ াজিন  াওলািার ব্রজের াটি ব্রজের াটি ১৭৯৪

৬৩ জমাঃ আঃ েবলল  াওলািার লাভলু ইয়াকুি  াওলািার ব্রজের  াটী ব্রজের  াটী ১৭৯৫

৬৪ জমাঃ েয়নাল খান রবমে উবিন খান ব্রজের  াটি ব্রজের  াটি ১৭৯৬

৬৫ মব  উবিন খান মৃত জমাঃ আঃ গফুর খান িািাইল জটাল িািাইল ১৭৯৭

৬৬ েয়নাল খাঁন জকরামত খাঁন িবিন রাঙ্গামাবলয়া জটাল িািাইল ১৭৯৮

৬৭ জমাঃ েয়নাল আজিিীন িামাি জিপারী উত্তর রাঙ্গামালীয়া জটাল িািাইল ১৭৯৯

৬৮ জমাঃ নুরুল  ক িালু বময়া চরবিশ্বনাথ জটাল িািাইল ১৮০০

৬৯ বি,এম, ো াবুবিন এ.বি.বিবিক ভুইয়া ব্রজের াটি ব্রজের াটি ১৮০১

৭০ জমাঃ িামসুবিন মৃত ও াি আলী চর বিশ্বনাথ জটাল িািাইল ১৮০২

৭১ জমাঃ োজ  আলম জমাল্লা মৃত আঃ িাজছর জমাল্লা গুয়াজখালা জটাল িািাইল ১৮০৩

৭২ জমাঃ আব্দুল মবেি কিম আলী িবকর িািাইল িািাইল ১৮০৪

৭৩ জমাঃ আবমর জ াজিন  ােী মব উবিন নতুন ভাষানচর িালুচর ১৮০৫

৭৪ আ জমি আলী মৃত জকরামত আলী লতব্দী লতব্দী ১৮০৬

৭৫ জমাঃ  াবিবুর র মান মীর আঃ কদ্দুি উত্তর তােপুর তােপুর ১৮০৭

৭৬ জমাঃ তাজুল জ াজিন িি মার মৃত আবমর জ াজিন িি মার তােপুর তােপুর ১৮০৮

৭৭ জমাঃ বগয়ািউবিন বমঞা আঃ আবেে বমঞা আবির পাৈা বিরােবিখান ১৮০৯

৭৮ এ, জক, এম িেলুল  ক তালুকিার জনকির তালুকিার মধ্য বেয়ালবি বেয়ালবি ১৮১০

৭৯ মীর নেরুল ইিলাম অবল মৃত মীর আঃ আবেে কুসুমপুর ইছাপুরা ১৮১১

৮০ এি, এম, এ,  াবলম এি, এম েবমর উবিন রােবিয়া ইছাপুরা ১৮১৩

৮১ জমাঃ আবু বছবিক জমাঃ জতেবিন বময়া রােবিয়া রােবিয়া ১৮১৪

৮২ এম, এ, েবলল বময়া আ ম্মি আলী বময়া রােবিয়া রােবিয়া ১৮১৫

৮৩ মন্নান িরকার মৃত বরয়াে উবিন িরকার বেয়ালবি বেয়ালবি ১৮১৬

৮৪ জেখ নূরুল ইিলাম জেখ পল্টন চম্পকবি ইছাপুরা ১৮১৭

৮৫ জমাঃ জতফুর র মান ভূইয়া জ লাল উবিন ভূইয়া কাঠালতলী জেনিার ১৮১৮

৮৬ জমাঃ িাচ্চু বময়া আব্দুল িামাি মাবি উত্তর জগািরিী পাউলবিয়া ১৮১৯

৮৭ কােী জমাঃ আো ার মৃত কােী আব্দুর রবেি িয়রাগািী িয়রাগািী ১৮২০

৮৮ জমাঃ মবেবুর র মান তালুকিার মৃত জমাঃ মবিে উবিন তালুকিার জগািরিী পাউলবিয়া ১৮২১

৮৯ আব্দুল কবরম খন্দকার মৃত জমাঃ আলী বময়া ভূইরা ভূইরা ১৮২২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

৯০ জমাঃ োলাল উবিন তালুকিার আঃ কাবির তালুকিার জছাট পাউলবিয়া পাউলবিয়া ১৮২৩

৯১ জমাঃ মাসুদুর র মান কবরম মৃত জমাঃ আো ার বময়া জিগুনািার মালখানগর ১৮২৫

৯২ জমাোরি আ াম্মি আলী জমা াম্মি জতলীপাৈা কাইচাইল ১৮২৬

৯৩ জমাখজলছ তালুকিার জিদু তালুকিার মধ্যপাৈা মধ্যপাৈা ১৮২৭

৯৪ জমাঃ আলী আকির বময়া আ: খাজলক বময়া মধ্যপাৈা মধ্যপাৈা ১৮২৮

৯৫ জমাঃ আবুল জ াজিন আলী জ াজিন মালপবিয়া মধ্যপাৈা ১৮২৯

৯৬ জমাঃ োো ান খান মৃত বিরাজুল  ক খান জকালা জকালা ১৮৩০

৯৭ জমাঃ জমাোজরি জ াজিন  াওলািার জমাঃ জনমুবিন  াওলািার জকালা জকালা ১৮৩১

৯৮ আঃ ছাত্তার মৃত আিম আলী জথরগাও জকালা ১৮৩২

৯৯ জমাঃ নুরুল ইিলাম খান মৃত জমা ার খান বগবরনগর বচত্রজকাট ১৮৩৩

১০০ জমাঃ জতািাজ্জল জ াজিন আঃ ও াি জিপারী মধ্যপাৈা মধ্যপাৈা ১৮৩৪

১০১ এি এম ইউসুি ইকিাল জমাঃ জমায়াজজ্জম জ াজিন িািাইল জটাল িািাইল ১৮৩৫

১০২ জমাঃ আবু মাসুম জমাঃ ওয়াবরে বময়া িবিন রাঙ্গামাবলয়া জটাল িািাইল ১৮৩৬

১০৩ মৃত আবুল খাজয়র মৃত আব্দুল  াই মাস্টার ব্রজের  াটি ব্রজের  াটি ১৮৩৭

১০৪ বেল্লুর র মান খান ওিােউবিন খান পবিম পাৈা জেনিার ১৮৩৮

১০৫ জমাঃ জিজলায়ার জ াজিন আব্দুল খাজলক জিপারী বেয়ালবি বেয়ালবি ১৮৩৯

১০৬ জমাঃ েয়নাল আজিিীন আ াম্মি আলী জিপারী জিয়িপুর জিয়িপুর ১৮৪০

১০৭ জমাঃ কাউিার জ াজিন জেখ  াবিে উবিন জেনিার জেনিার ১৮৪১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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