
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ উপজেলাঃ জলৌহেং

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম মৃত জমাঃ ইন্তােউবিন জিপারী জিেগাঁও জিেগাঁও ৫৮৪

২ আব্দুল হাবকম মৃধা জমাঃ বিস মৃধা কড়ারিাগ কলমা ৫৮৫

৩ জমাঃ ইছহাক জেখ জমাস্তফা জেখ কড়ার িাগ মধ্যপাড়া ৫৮৬

৪ জমাঃ আব্দুল হাবলম জমাড়ল জমাঃ জমা: আরগ আলী জমাড়ল ডহরী কলমা ৫৯১

৫ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ ফেলুর রহমান কলমা কলমা ৫৯৩

৬ জেওয়ান জমাঃ ইসহাক আবুল হাজসম জেওয়ান জভাগবেয়া জিেগাঁও ৫৯৪

৭ জক, এম, বেয়াউল হক খন্দকার জগালাম রসুল কলমা কলমা ৫৯৫

৮ এম এ মাজলক আবমন উল্লা বময়া িাবেরা কলমা ৫৯৬

৯ জমাঃ আওলাে জহাজসন জমাল্লা জমাঃ ওয়াজহে আলী জমাল্লা সাতঘবরয়া হলবেয়া ৫৯৭

১০ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন জ ৌধুরী আঃ রহমান জ ৌধুরী জমৌছামান্দ্রা কাবের পাগলা ৫৯৯

১১ জমাঃ খবললুর রহমান আব্দুল কবরম কলমা কলমা ৬০০

১২ জমাঃ হারুন অর রবেে জমাল্লা মহম্মে আলী জমাল্লা কলমা কলমা ৬০১

১৩ জেওয়ান আব্দুল গফুর তবমে উবিন জেওয়ান নাজগরহাট নাজগরহাট ৬০৭

১৪ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ নুরূল হক জিপারী জিেগাঁও জিেগাঁও ৬০৯

১৫ নুরল ইসলাম আোহার উবিন কুবড়গাও জিেগাঁও ৬১১

১৬ জমাহাম্মে আলী জ রাগ আলী কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৬১২

১৭ ওয়াবহদুর রহমান আজেে দ আলী বমঞা খবড়য়া জকারহাটি ৬১৩

১৮ জমাঃ আওলাে জহাজসন জমাঃ সিজের বময়া জমৌছা কুমার জভাগ ৬১৪

১৯ জমাঃ আবরফুর রহমান আবিদুর রহমান হাবড়বেয়া হাবড়বেয়া ৬১৫

২০ জমাঃ আবুল জহাজসন বসরাে হাওলাোর ধাইো কলমা ৬১৬

২১ জগালাম সবহে আোে জগালাম আেম জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ৬১৭

২২ আজনায়ার জহাজসন খান মৃত বসরাজুল ইসলাম খান কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৬২০

২৩ জমাঃ হারুন জিপারী আঃ কাজের জিপারী বসংজহর হাটি কনকসার ৬২৫

২৪ জেখ জমাঃ আব্দুল ছালাম জেক আব্দুল ওহাি সাজরং পবিম বেমুবলয়া হলবেয়া ৬৩২

২৫ জমাঃ আব্দুর রউফ জমাল্লা জমাঃ পাঞ্জু জমাল্লা ডহরী ৬৩৪

২৬ ইবিস আলী খান সিের আলী খান কাবেরপাগলা কাবেরপাগলা ৬৩৫

২৭ জমাঃ োহ জনওয়াে খাঁন আঃ কাজের খাঁন পূি দ কলমা কলমা ৬৩৬

২৮ মৃত খন্দকার জহোজয়তুল ইসলাম কােল মৃত খন্দকার জতাফাজ্জল জহাজসন নয়নাকান্দা নাজগরহাট ৬৩৭

২৯ মুত জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জমাড়ল মৃত আঃ কবরম জমাড়ল ধাইো ধাইো ৬৩৯

৩০ জমাঃ সবফকুল ইসলাম জমাঃ কেম আলী কাবন্দপাড়া যেলবেয়া ৬৪৭

৩১ জমাঃ সামছু আঃ মবেে গাওবেয়া গাওবেয়া ৬৫৫

৩২ কাবে োবকর জহাজসন কাবে মন্জজুর জহাজসন জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ৬৫৮

৩৩ জেজলায়ার জহাজসন ঢালী ডঃ আকির ঢালী খলাগাও ৬৫৯

৩৪ জমাঃ আঃ ছাত্তার জমাঃ ওফােবিন জমাল্লা কােীর গাও ৬৬১

৩৫ এস, এম, ফরহাে জহাজসন জেখ োজহে আলী কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৬৬২

৩৬ জমাঃ োহোহান বময়া ইউনুছ আলী ঝাউটিয়া ঝাউটিয়া ৬৬৩

৩৭ মজনায়ার রবফকুল আলম আব্দুর রহমান কনকসার কনকসার ৬৬৫

৩৮ আব্দুল েবলল খান আব্দুল েব্বার খান যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৭৬

৩৯ মীর আকির আলী মীর আনসান আলী যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৭৮

৪০ জমাঃ বগয়াস উবিন ছব্দর উবিন আহজম্মে যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৭৯

৪১ জেওয়ান আব্দুল হান্নান জেওয়ান আব্দুল মান্নান কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৬৮০

৪২ নূর আলী হাোরী মৃত জমাঃ ছিের আলী হােী যেলবেয়া জমবেনী মন্ডল ৬৮১

৪৩ জ এম হাবমে উল্লা খান (বিপ) মৃত েবির উবিন খান উঃ জমবেনী মন্ডল জমবেনী মন্ডল ৬৮২

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই

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

৪৪ মূর ওমর ফারুক  ান মৃত মীর আনার আলী যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৮৩

৪৫ আবুল জহাজসন আলঃ মাঃ আঃ মাবতন কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৬৮৪

৪৬ জমাঃ আঃ হক ভান্ডারী মৃত জমাঃ জোজলি আলী েঃ জমবেনীমন্ঢল জমবেনী মন্ডল ৬৮৫

৪৭ ডাঃ এমএ জেজলাযার জহাজসন মৃত ডাঃ আঃ রউফ সরোর কাবন্দপাড়া জমবেনী মন্ডল ৬৮৬

৪৮ জমাঃ েবলল উবিন মৃত জমাঃ আলা উবিন কাবন্দপাড়া জমবেনী মন্ডল ৬৮৭

৪৯ মৃত মীর বনেম উবিন মৃত মীর ওবছর উবিন যেলবেয়া জমবেনী মন্ডল ৬৮৮

৫০ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত জমাঃ ওহাি আলী সাজরং উত্তর জমজেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ৬৮৯

৫১ জমাঃ আবুল জহাজসন বসরাজুল হক সাজরং কাবন্দপাড়া যেলবেয়া ৬৯০

৫২ জমাঃ মবেবুর রহমান আিদুস সাত্তার েবিণ যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৯১

৫৩ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ মনজুর আলী জিপারী মওয়া জমবেনী মন্ডল ৬৯২

৫৪ জমাঃ োমাল উিীন আহজম্মে োজহোবল সাজরং যেলবেয়া যেলবেয়া ৬৯৮

৫৫ জমাঃ আশ্রাফুল আলম মুত জমাঃ আজিে আলী সাজরং েঃ জমবেনীমণ্ডল জমবেনীমণ্ডল ৬৯৯

৫৬ জমাঃ োবকর জহাজসন ডালূ মৃত আঃ খাজলক বময়া েঃ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ৭০১

৫৭ জমাঃ োবকর জহাজসন খাঁন আকির জহাজসন খাঁন কাবেরপাগলা কাবেরপাগলা ৭০৫

৫৮ জমাঃ েহুরুল ইসলাম খান আিদুছ জছাহিান খান পবিম কুমারজভাগ জমবেনীমন্ডল ৭১১

৫৯ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত জমাঃ আঃ রবেে ওয়ারী কুমারজভাগ ৭১২

৬০ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত জমাঃ আলী জিপারী খবরয়া কুমারজভাগ ৭১৩

৬১ জমাঃ বগয়াস উিীন খান হাবনফ খান কুমারজভাগ কুমারজভাগ ৭১৪

৬২ জমাঃ আওলাে জহাজসন মৃত জমাঃ সিোর আলী জমৌছামান্দ্রা হলবেয়া ৭১৭

৬৩ বছবিকুর রহমান আব্দুল হাবমে খান সাতঘবড়য়া হলবেয়া ৭২১

৬৪ আক্কাছ আবল খান জমাঃ আলতাফ উবিন খান সাতঘবড়য়া হলবেয়া ৭২২

৬৫ হারুনার রবেে জমাঃ ফরহাে জহাজসন কারপাো হলবেয়া ৭২৪

৬৬ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন হাবু জমাঃ মেন আলী হলবেয়া হলবেয়া ৭২৬

৬৭ জেখ কামাল উবিন আব্দুল খাজলক সাজরং জমৌছামান্দ্রা কাবের পাগলা ৭২৭

৬৮ জমাঃ নাবছর উবিন কাবে মৃত জমাঃ হাজতম কােী জমৌছা হলবেয়া ৭২৮

৬৯ জমাঃ মাহবুি আলম জখাজে দে আলম উত্তর হলবেয়া হলবেয়া ৭২৯

৭০ জমাঃ জমািারক জহাজসন খান মৃত জমাঃ েনাি আলী খান জমৌছামান্দ্রা হলবেয়া ৭৩০

৭১ জমাঃ োহোহান ফবকর মৃত রবফে উবিন আহজম্মে উওর হলবেয়া হলবেয়া ৭৩২

৭২ বমেদা হুমায়ুন খাবলে সুোত আলী মৃধা সাতঘবড়য়া হলবেয়া ৭৩৫

৭৩ জমাঃ েবহরুল ইসলাম জ ৌধুরী আঃ রহমান জ ৌধুরী জমৌছামান্দ্রা কাবের পাগলা ৭৪৩

৭৪ জমাঃ জগালাম জহাজসন জমাঃ আবুল জহাজসন ভুইয়া কুমারজভাগ কুমারজভাগ ৭৪৬

৭৫ জেখ মবনর জহাজসন মৃত সের আলী জমখ বসংজহরহাটি কনকসার ৭৪৭

৭৬ জমাঃ আঃ মবেে খাঁ ইয়াবছন খাঁ উত্তর হলবেয়া হলবেয়া ৭৪৮

৭৭ জমাঃ বসবিকুর রহমান মৃত জমাঃ তবমে উবিন নয়নাকান্দা কনকসার ৭৫০

৭৮ জমাঃ আরমান জহাজসন মৃত এনাজয়ত জহাজসন কনকসার কনকসার ৭৫১

৭৯ জমাঃ দুলাল খান মবতউর রহমান খান কনকসার জভাগবেয়া ৭৫২

৮০ জমাঃ মবহউবিন িাবুল মুন্সী একরাম উিীন মুন্সী মেেগাঁও জভাগবেয়া ৭৫৪

৮১ জমাঃ হাবমদুল হক মৃত জেনবিন নাজগরহাট কনকসার ৭৫৫

৮২ জেখ আঃ মান্নান মৃত কবফলবিন জেখ নাজগরহাট নাজগরহাট ৭৫৬

৮৩ জমাঃ আঃ রউফ মৃত হােী আঃ আলী নাজগরহাট নাজগরহাট ৭৫৯

৮৪ কঃ আঃ খান মৃত আঃ েব্বান খান মেেগাও কনকসার ৭৬০

৮৫ নূহ-উল-আলম জলবনন আিদুর রহমান কনকসার কনকসার ৭৬৩

৮৬ োোহান কােী মৃত তাইজুবিন কােী ধীৎপুর কনকসার ৭৬৪

৮৭ জমাঃ োহআলম খান (রতন) জক এম এনাজয়ত কবরম কনকসার কনকসার ৭৬৫

৮৮ জতাফাজয়ল আলম জতাফাজ্জল আঃ িাজরক বসকোর মেেগাঁও জভাগবেয়া ৭৬৬

৮৯ এম মাহবুি উল আলম আব্দুর রহমান কনকসার কনকসার ৭৬৭
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৯০ জমাঃ ইবিস আলী খা মৃত জমাঃ ছিের আলী খা কােীর পাগলা জমাবেনীমন্ডল ৭৬৮

৯১ জমাঃ মাসুে মৃত জমাঃ আঃ মবেে বময়া কাবন্দপাড়া জমবেবনমন্ডল ৭৬৯

৯২ এ বে ফারুক মৃত জমাঃ ওমর আলী নাজগরহাট নাজগরহাট ৭৭১

৯৩ জমাঃ আঃ কাবের মৃত জমাঃ ফবকর আলী পাইকারা ঝাউটিয়া ৭৭২

৯৪ জমাঃ হারুন-অর-রবেে জেখ আল্তােউিীন জেখ পাইকারা ঝাউটিয়া ৭৭৩

৯৫ বে,এম, আইয়ুি আলহাে জমাঃ সাধুগাবে জভােগাঁও জলৌহেং ৭৭৬

৯৬ জমাসজলম েবেদ মৃত জমাঃ তােল েবেদ িড়নওপাড়া জলৌহেং ৭৭৮

৯৭ জেও জমাঃ ইসাহাক জমাঃ আবুল জহাজসন সকরাম িীর জলৌহেং ৭৭৯

৯৮ বি এম হারুনুর রবেে মৃত জমাঃ আলী জিপারী িড়নওপাড়া জলৌহেং ৭৮১

৯৯ জমাঃ জমািারক জহাজসন জমাঃ হাজতম মজড়াল িড়নওপাড়া জলৌহেং ৭৮২

১০০ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন (িােল) পুনাই জেখ িড়নওপাড়া জলৌহেং ৭৮৩

১০১ সবহদূল ইসলা ম জমাঃ েয়নবিন জমাল্লা জিেগাঁও জিেগাঁও ৭৮৭

১০২ জমাঃ হাবনফ বময়া মৃত হােী জসানাবময়া জভাগবেয়া জিেগাঁও ৭৮৮

১০৩ জমাঃ েবহদুল ইসলাম মৃধা জমাঃ ওহাি মৃধা কুবড়গাও জিেগাঁও ৭৮৯

১০৪ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত জমাঃ আঃ জিপারী জিেগাঁও জিেগাঁও ৭৯০

১০৫ আবুল কালাম োমসুিীন জমাঃ িােো বময়া জিেগাঁও জিেগাঁও ৭৯১

১০৬ জমাঃ আবমর জহাজসন মবমন উবিন জেওয়ান আটিগাঁও জভাগবেয়া ৭৯৩

১০৭ জমাঃ আমোে জহাজসন জমাঃ কামাল জহাজসন হাটজভাগবেয়া জিেগাও ৭৯৬

১০৮ আলী আকির জেখ জুলমত জেখ কবলকাতা জিেগাঁও ৭৯৭

১০৯ আঃ রউফ খান জমাহাম্মে সাজরং সুরপাড়া জিৌলজতলী ৭৯৯

১১০ সাখাওয়াত জহাজসন জরাস্তম আলী তালুকোর েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ৮০২

১১১ নূর জহাজসন তালুকোর জরাস্তম আলী তালূকোর েঃ  াবরগাও জিৌলতলী ৮০৩

১১২ জমাঃ সাহাোৎ জহাজসন তালুকোর জরাস্তম আলী তালুকোর েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ৮০৪

১১৩ শ্রী বনতযনন্দ বিশ্বাস প দন্য  ন্দ্র বিশ্বাস েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ৮০৫

১১৪ আব্দুল হান্নান ভ ূঁইয়া মবের উবিন ভ ূঁইয়া েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ৮০৬

১১৫ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান হােী হায়োর আলী বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮০৮

১১৬ এস এম আজনায়ার জহাজসন এস এ রাজ্জাক বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮০৯

১১৭ জমাঃ আলী জহাজসন জমাঃ আলী িকস বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১০

১১৮ জমাঃ ইবলয়াস আব্বাসী জমাঃ আলী িকস বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১১

১১৯ জমাঃ েবহদুল ইসলাম মৃধা আব্দুল মবেে মৃধা কড়ারিাগ মধ্যপাড়া ৮১২

১২০ মুহাঃ আোহার আলী খবির উবিন বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১৩

১২১ জমাঃ আেরাফ উবিন জমাঃ খবির উবিন বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১৪

১২২ জমাঃ ইস্রাবফল আল-হারুন আলহাজ্ব ইসমাইল বমঞা বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১৫

১২৩ মৃত জমাঃ ইবিস আলী মৃত জেখ রবমে উবিন করারিাগ বখবেরপাড়া ৮১৬

১২৪ জমাঃ ইউসুফ আল হাসান হােী জমাঃ ইসমাইল বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ৮১৭

১২৫ জমাঃ োহনুর ইসলাম সুোতুল ইসলাম কাবের গাঁও িাবলগাঁও ৮১৮

১২৬ জমাঃ খবলল জেওয়ান এনাজয়ত আলী িাসুবেয়া িাবলগাঁও ৮১৯

১২৭ জগালাম জমাস্তফা কুেরত আলী জেওয়ান িাসুবেয়া িাবলগাঁও ৮২০

১২৮ আওলাে জহাজসন স্বপন আঃ আউয়াল তালুকোর খলাপাড়া িাবলগাঁও ৮২২

১২৯ জখারজেে আলম মৃত আঃ হাই কাবেরগাও িাবলগাও ৮২৩

১৩০ জমাঃ জগালাম হায়োর বেলু আিদুল হাই কাবের গাঁও িাবলগাঁও ৮২৪

১৩১ জমাঃ আলী হাওলাোর িবছর উবিন হাওলাোর মালনী বখবেরপাড়া ৮২৬

১৩২ মৃত মবেউর রহমান জছািান বেকোর কাবেরগাঁও িাবলগাঁও ৮২৭

১৩৩ মৃত আঃ রউফ মৃত আঃ হাবমে জিপারী কাবেরগাঁও িাবলগাঁও ৮২৮

১৩৪ জমাঃ বছবিক উল্লাহ জিপারী জমাঃ মুনসুর আলী জিপারী কাবের গাঁও িাবলগাঁও ৮২৯

১৩৫ মবেির রহমান আব্দুল হাবমে কাবের গাঁও িাবলগাঁও ৮৩১

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৩৬ এ জক এম মুস্তাবফজুর রহমান জমাঃ আিদুছ জছািাহান গাওবেয়া গাওবেয়া ৮৩৩

১৩৭ মৃত এম এ মবতন হােী আঃ সামাে গাওবেয়া রানাবেয়া ৮৩৪

১৩৮ জমাঃ জমাস্তফা কামাল হােী আঃ লবতফ মুন্সী গাওবেয়া রানাবেয়া ৮৩৫

১৩৯ জমাঃ আঃ মবেে (বিবপ) মৃত ইমােউবিন আকন গাওবেয়া রানাবেয়া ৮৩৬

১৪০ জমাঃ কামাল উিীন খান জমাঃ আফছার উিীন খান হাবড়বেয়া হাবড়বেয়া ৮৩৮

১৪১ জমাঃ মবফে উবিন মৃত আবুল জহাজসন রানাবেয়া রানাবেয়া ৮৩৯

১৪২ আিদুল আবেে খন্দকার জহাজসন খন্দকার গাওবেয়া গাওবেয়া ৮৪১

১৪৩ সাজরায়ার জহাজসন রওেন ঢালী গাওবেয়া গাওবেয়া ৮৪৪

১৪৪ জমাঃ আফোল জহাজসন মৃত বেবকর আলী ঢালী গাওবেয়া গাওবেয়া ৮৪৫

১৪৫ আঃ হাই জেওয়ান মবহে উবিন জেওয়ান কলমা কলমা ৮৪৭

১৪৬ আঃ রউফ সরোর উবের আলী সরোর সরোর িাবড় (মধ্য কলমা) কলমা ৮৪৯

১৪৭ জমাঃ আঃ ছালাম িাহার জমাঃ আলাউবিন িাহার ডহরী কলমা ৮৫০

১৪৮ জমাঃ োমসুল আলম মেবলে ব্যাপারী িাবেরা কলমা ৮৫৩

১৪৯ জমাঃ রবফক জেখ মৃত গুের আলী জেখ নওপাড়া হাবড়বেয়া ৮৫৫

১৫০ জমাঃ আঃ হাই জেখ আজিে আলী জেখ কলমা কলমা ৮৫৮

১৫১ ধীজরন জপািার হবরপে জপািার িানকাইে কলমা ৮৫৯

১৫২ জমাঃ আমোে জহাজসন আঃ হাবমে জিপারী নওপাড়া নওপাড়া ৮৬০

১৫৩ জমাঃ মবতউর রহমান রবমেউবিন ফবকর জগারাকান্দা কলমা ৮৬২

১৫৪ কাবনে ফাজতমা জসয়ে আিছার উবিন জগারাকান্দা কলমা ৮৬৩

১৫৫ আলহাজ্ব জমাঃ আবু ইউসুফ আলঃ মাওঃ আব্দুল মাবতন কাবের পাগলা কাবের পাগলা ৮৬৫

১৫৬ জমাঃ আজনায়ারুল মবেে আব্দুল হাই কাবের গাঁও িাবলগাঁও ৮৬৬

১৫৭ জেখ জগালাম জমাস্তফা মৃত জেখ আঃ কবরম ডহরী কলমা ৮৬৭

১৫৮ জমাঃ সাহোমাল আঃ গবন বেকোর েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫০

১৫৯ জমাঃ আবেজুল হক আবুল হাজসম জিপারী েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫১

১৬০ জমাঃ ফেলুর রহমান হােী মেন আকন েবিন জমবেনী মন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫২

১৬১ জমাঃ আব্দুল হাবলম জের আলী জেখ েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫৩

১৬২ এ, জক, এম িেলুর রহমান আঃ েবলল বময়া েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫৪

১৬৩ জমাঃ নেরুল ইসলাম আঃ গবণ বেকোর েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫৫

১৬৪ জমাঃ মবফজুর রহমান (বমঠু) মৃত োহাি উবিন আহাম্মে েবিণ জমবেনীমন্ডল জমবেনীমন্ডল ১৬৫৭

১৬৫ মৃত সবফউবিন জিপারী মৃত সাবকম আলী জিপারী কাবন্দপাড়া যেলবেয়া ১৬৫৮

১৬৬ জমাঃ জমাোজম্মল হক জমাঃ আব্দুল আউয়াল সাজরং কাবন্দপাড়া যেলবেয়া ১৬৫৯

১৬৭ জমাঃ নেরুল ইলাম জমা ন খান কাবন্দপাড়া যেলবেয়া ১৬৬০

১৬৮ মৃত আবু নাজসর (আবুল) মৃত হােী মাওলানা আঃ মবতন কাবেরপাগলা জমবেনীমন্ডল ১৬৬১

১৬৯ আবুল কাজেম আলহাে মাওলানা আব্দুল মবতন কাবের পাগলা কাবের পাগলা ১৬৬২

১৭০ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত জমা: ইবিস আলী কাবের পাগলা কাবের পাগলা ১৬৬৩

১৭১ আিদুর রি হােী ফয়ের আলী মুন্সী যেলবেয়া যেলবেয়া ১৬৬৪

১৭২ জমাঃ ইসহাক বময়া জমাঃ ফয়ের আলী মুন্সী যেলবেয়া যেলবেয়া ১৬৬৫

১৭৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম ছাজিে আলী মােী যেলবেয়া যেলবেয়া ১৬৬৬

১৭৪ গােী,এ,এস,এম মবনরুজ্জামান গােী িেরুজিাো যেলবেয়া যেলবেয়া ১৬৬৭

১৭৫ গােী আঃ রাজ্জাক িােল মৃত জমাঃ মবনর উবিন যেলবেয়া জমবেনীমন্ডল ১৬৬৮

১৭৬ মীর আেরাফ আলী মীর আনছার আলী যেলবেয়া যেলবেয়া ১৬৬৯

১৭৭ জেখ জমাঃ েব্বার মৃত জেখ ওমর আলী কুমারজভাগ কুমারজভাগ ১৬৭১

১৭৮ জমাঃ নাবসর উবিন পাঠান মরহুম হাবকম পাঠান কুমারজভাগ কুমারজভাগ ১৬৭২

১৭৯ হােী  াঁন বময়া জমাঃ বসবকম আলী কুমারজভাগ কুমারজভাগ ১৬৭৩

১৮০ জমাঃ আবুল কাজেম হােী েবির উবিন জেখ কুমারজভাগ কুমারজভাগ ১৬৭৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৮১ ডালূ বময়া মৃত জমাঃ সুরুে বময়া উত্তর হলবেয়া হলবেয়া ১৬৭৫

১৮২ জমাঃ জমাতাজলি জহাজসন মৃে  ান ঢালী উত্তর হলবেয়া হলবেয়া ১৬৭৬

১৮৩ জমাোররফ জহাজসন  াঁন ঢালী উত্তর হলবেয়া হলবেয়া ১৬৭৭

১৮৪ জমাঃ মাহবুি আলম এলাবহ জিপারী েঃ হলবেয়া হলবেয়া ১৬৭৮

১৮৫ এস, এম সামছুল আলম জসেবিন জিপারী হলবেয়া হলবেয়া ১৬৭৯

১৮৬ মেনু খান হাজেম খান জমৌছামান্দ্রা কুমারজভাগ ১৬৮০

১৮৭ জমাঃ জেখ আঃ সামাে জেখ আব্দুস জছািহান জমৌছা কুমারজভাগ ১৬৮১

১৮৮ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন আব্দুল ওহাি বময়া জমৌছা কুমারজভাগ ১৬৮২

১৮৯ েহীে আজিে আলী খান মৃত আঃ ছামাে খান বেমুবলয়া হলবেয়া ১৬৮৩

১৯০ জমাঃ হান্নান মৃধা আিদুল মান্নান মৃধা সাতঘবড়য়া হলবেয়া ১৬৮৪

১৯১ জমাঃ আব্দুল হাবলম জমাঃ ছাদু জিপারী হাটজভাগবেয়া হাটজভাগবেয়া ১৬৮৭

১৯২ মৃত খন্দকার হায়জিত মৃত খন্দকার জতাফাজ্জল নয়নাকান্দা নাজগরহাট ১৬৮৮

১৯৩ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত জমাঃ জখারজেে আলম নয়নাকান্দা কনকসার ১৬৮৯

১৯৪ জমাঃ আিদুল আেীে জমাঃ িবের উিীন কাজহতারা নাজগরহাট ১৬৯০

১৯৫ জমাঃ োজনস খালাসী আঃ েবলল খাবলসী নাজগরহাট নাজগরহাট ১৬৯১

১৯৬ জমাঃ আঃ লবতফ পাঠান জমাঃ আব্দুস ছাত্তার পাঠান নাজগরহাট নাজগরহাট ১৬৯২

১৯৭ আঃ লবতফ খান আঃ মান্নান খাঁন িড়নওপাড়া জলৌহেং ১৬৯৪

১৯৮ এস এম ফারুক জহাজসন জমাঃ রুস্তম আলী বসকোর িড়নওপাড়া জলৌহেং ১৬৯৫

১৯৯ জমাঃ ফরহাে জহাজসন মৃত জমাঃ জরাস্তম বসকোর িড় নওপাড়া জলৌহেং জতউটিয়া ১৬৯৬

২০০ আবমর আলী খান আব্দুর রাজ্জাক খান িড়নওপাড়া জলৌহেং ১৬৯৭

২০১ নূর জমাহাম্মে বময়া আলী আেগর মুন্সী সংগ্রামিীর জলৌহেং ১৬৯৮

২০২ জিদ্যনাথ মবল্লক জমাহনিাসী মবল্লক বেঘলী জলৌহেং ১৬৯৯

২০৩ আবুল কাজেম জেখ জলাকমান জেখ ওরজফ জলাহাই জেখ মাবলর অংক জভাগবেয়া ১৭০০

২০৪ জমাঃ নাবসরুল্লাহ হক খান মৃত রমোন আলী খান মাবলর অংক জিেগাঁও ১৭০১

২০৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আেমল আলী মুবন্স জিেগাঁও জিেগাঁও ১৭০২

২০৬ জমাঃ আবমর জহাজসন হােী মাহবুি মুন্সী জিেগাঁও জিেগাঁও ১৭০৩

২০৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মরন সরোর কবলকাতা জিেগাঁও ১৭০৪

২০৮ আব্দুল েবলল জেখ োহান উবিন জেখ কবলকাতা জিেগাঁও ১৭০৫

২০৯ জমাঃ বগয়াস উবিন কুদ্দুস মুত আব্দুর রবফক হাওলাোর আটিগাঁও জভাগবেয়া ১৭০৭

২১০ এস এম োহোহান আঃ হাবকম বময়া গাওবেয়া গাওবেয়া ১৭০৮

২১১ সারফুবিন আহজমে মৃত আব্দুস সাত্তার গাওবেয়া গাওবেয়া ১৭০৯

২১২ জমাঃ বমরাে খান মৃত জমাঃ েয়নুবিন খান গাওবেয়া গাওবেয়া ১৭১০

২১৩ মনজুর হাসান মন্টু মৃত আিদুর রহমান সাজরং গাওবেয়া গাওবেয়া ১৭১১

২১৪ িাবুল আহজমে সুলতান আহজমে গাওবেয়া গাওবেয়া ১৭১২

২১৫ জমাঃ জরহান উবিন হাওলাোর মৃত আবমন উবিন েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ১৭১৩

২১৬ জমাঃ জমাকাজ্জল মৃধা মবনর উবিন মৃধা েবিণ  াবরগাঁও েবিণ  াবরগাঁও ১৭১৪

২১৭ মীর আব্দুল আউয়াল মীর আব্দুল রউফ েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ১৭১৫

২১৮ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন নাজের আলী েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ১৭১৬

২১৯ জমাকজলছুর রহমান জমাড়ল মৃত মবতউর রহমান জমাড়ল েবিন  াবরগাঁও েবিন  াবরগাঁও ১৭১৭

২২০ আঃ মবেে মৃধা আঃ লবতফ মৃধা োঙ্গালীয়া নওপাড়া ১৭১৮

২২১ নেরুল ইসলাম খান জমাহর আলী খান োঙ্গালীয়া নওপাড়া ১৭১৯

২২২ আঃ িাজরক খান আঃ েবলল খান োঙ্গালীয়া নওপাড়া ১৭২০

২২৩ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন খান আব্দুল আবেে খান োঙ্গাবলয়া নওপাড়া ১৭২১

২২৪ মকবুল জহাজসন খাঁন জমাঃ সবফউবিন খাঁন োঙ্গালীয়া নওপাড়া ১৭২২

২২৫ কানাই  ন্দ্র মন্ডল রাে জমাহন মন্ডল জিৌলতলী জিৌলতলী ১৭২৩

২২৬ হােী আঃ রউফ আফসার উবিন জেখ োড়ারহাট জিৌলতলী ১৭২৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই
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২২৭ জমাঃ োবকর জহাজসন আিদুল মাজলক বময়া কলমা কলমা ১৭২৫

২২৮ জমাঃ োহোহান জেখ মুত েলকের জেখ কলমা কলমা ১৭২৬

২২৯ জমাঃ জরোউল কবরম দুলাল জেখ মন্তাে উবিন কলমা কলমা ১৭২৭

২৩০ জমাঃ কােল জহাজসন সে দার জমাঃ মান্নান সে দার কলমা কলমা ১৭২৮

২৩১ জমাঃ জসাহরাি মবল্লক জমাঃ রবফক মবল্লক কলমা কলমা ১৭২৯

২৩২ জমাঃ তাজুল ইসলাম জমাঃ রবেে আহজমে ডহরী জগৌরগঞ্জ ১৭৩০

২৩৩ জমাঃ োহআলম িাহার েহীে সুোজয়তুল ইসলাম ডহরী জগৌড়গঞ্জ ১৭৩১

২৩৪ জমাঃ জমাোজম্মল জহাজসন বসকোর মৃত আঃ হাবকম বসকোর ডহরী কলমা ১৭৩২

২৩৫ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন জিপারী মৃত আব্দুর হাজেম জিপারী নওপাড়া হাবড়বেয়া ১৭৩৩

২৩৬ জমাঃ মবেির রহমান জেখ আনছার আলী ভরাকর কলমা ১৭৩৪

২৩৭ আব্দুল কাজের ভইয়া বসরাজুল হক ভইয়া ভরাকর কলমা ১৭৩৫

২৩৮ এনামুল হক জ ৌধুরী জমাোজম্মল হক জ ৌধুরী ভরাকর কলমা ১৭৩৬

২৩৯ জমাঃ ফারুক  াকলাোর খবলল উবিন  াকলাোর ডহরী জগৌড়গঞ্জ ১৭৩৮

২৪০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আজেে আলী বময়া বমজরর হাওলা (কলম) কলমা ১৭৩৯

২৪১ জমাঃ রুহুল আমীন জমাঃ জহাজসন মুন্সী ধাইো, জগৌরগঞ্জ ১৭৪১

২৪২ জমাঃ োহাবুি উল আলম োজনে উবিন জিপারী কলমা (কালী িাড়ী) কলমা ১৭৪৩

২৪৩ রবফকুর রহমান বেকোর হােী জছািাহান বেকোর কাবের গাঁও িাবলগাঁও ১৭৪৪

২৪৪ জমাঃ হাবনফ জমকাবনে জমাঃ আব্দুল েব্বার হুগলী বেবলমপুর ১৭৪৫

২৪৫ আব্দুল ছামাে জেখ ওয়ােবিন জেখ ঘাসজভাগ বেবলমপুর ১৭৪৬

২৪৬ জমাঃ িাজরক জেওয়ান মেম আলী জেওয়ান ঘাসজভাগ বেবলমপুর ১৭৪৭

২৪৭ মৃজত জমাঃ জখারজেে হাওলাোর জমাঃ উবকল উবিন হাঃ ঘাসজভাগ বেবলমপুর ১৭৪৮

২৪৮ জমাঃ ওমর আলী মৃত তবমে উবিন ঘাসজভাগ বেবলমপুর ১৭৪৯

২৪৯ োলাল উিীন জেখ েলতাে উবিন জেখ ঘাসজভাগ বেবলমপুর ১৭৫০

২৫০ জমাকজলছুর রহমান মকবুল জেখ নরবসংহপুর বখবেরপাড়া ১৭৫১

২৫১ জেজলায়ার জহাজসন হােী জমাফাজ্জল নরবসংহপুর বখবেরপাড়া ১৭৫২

২৫২ হােী জমাঃ ইবিস মাতির ইয়াবসন মাতির বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৩

২৫৩ জমাঃ বগয়াসউবিন আহাজম্মে নেরুল ইসলাম বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৪

২৫৪ জমাঃ আঃ রহমান মৃত জরাস্তম আলী বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৫

২৫৫ জমাঃ বেোর জহাজসন আমীর আলী মােির বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৬

২৫৬ জমাঃ ফেল জেখ মীর আলী জেখ বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৭

২৫৭ জমাঃ হারুন অর রবেে মৃত ফইসবিন মােির বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৮

২৫৮ জমাঃ রবফকুল ইসলাম কাবের ড্রাইভার বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৫৯

২৫৯ আঃ রাজ্জাক মােির জনমবিন মােির বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৬০

২৬০ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন বসকোর জমাঃ সুলতান উবিন বসকোর বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৬১

২৬১ জমাঃ জুলহাস হাওলাোর মৃত তাজলির হাওলাোর বমঠুসার মধ্যপাড়া ১৭৬২

২৬২ জমাঃ জসাহরাি আিদুল জমাতাজলি হুগলী বেবলমপুর ১৭৬৩

২৬৩ মৃত আলী জহাজসন আব্বাসী মৃত আলী িক্স বময়া বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৬৪

২৬৪ জমাঃ আিদুর রাজ্জাক করম আলী তালুকোর বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৬৫

২৬৫ জমাঃ নূরুল হক জেওয়ান মাইন উবিন জেওয়ান Md Nurul 

Haque Dewan

Md Nurul 

Haque Dewan

১৭৬৬

২৬৬ জতাফাজ্জল আলী জমাল্লা রমোন আলী জমাল্লা বখবেরপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৬৭

২৬৭ আিদুছ সালাম জমাল্লা জমাঃ রবহম িক্স জমাল্লা িাসুবেয়া িাবলগাঁও ১৭৬৮

২৬৮ জমাঃ আবুল িাসার বময়া আব্দুস ছালাম বময়া িাসুবেয়া িাবলগাঁও ১৭৬৯

২৬৯ বিেয় কৃষ্ণ মবল্লক মাধি  ন্দ্র মবল্লক িাসুবেয়া িাবলগাঁও ১৭৭০

২৭০ জমাঃ হাবিবুর রহমান জেনবিন হাওলাোর িাসুবেয়া িাবলগাঁও ১৭৭১

২৭১ জমাঃ আবমর পাঠান আরমান পাঠান খলাপাড়া িাবলগাঁও ১৭৭২

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই

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

২৭২ জমাঃ  াঁন বময়া জমাল্লা আঃ রাজ্জাক জমাল্লা কাবের গাঁও িাবলগাঁও ১৭৭৩

২৭৩ জমাঃ মবনর জহাজসন (মাবনক) মুত হােী আিদুর রহমান জমাল্লা খলাপাড়া বখবেরপাড়া ১৭৭৪

২৭৪ আব্দুল িাজরক মৃধা আব্দুর রহমান মৃধা খলাপাড়া িাবলগাঁও ১৭৭৫

২৭৫ শ্রী রাজমশ্বর সরকার ভেহরী সরকার বপঙ্গালী মধ্যপাড়া ১৭৭৬

২৭৬ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন বেলু জমাঃ জহলাল উবিন কড়ারিাগ মধ্যপাড়া ১৭৭৭

২৭৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম আোে িাচ্চু আতাহার উবিন জিপারী কড়ারিাগ িাবলগাঁও ১৭৭৮

২৭৮ জমাঃ োহোহান বময়া সুোতুল ইসলাম কাবের গাঁও িাবলগাঁও ১৭৭৯

২৭৯ মৃত জমাঃ জতাফাজ্জল জেখ মৃত ফের আলী জেখ জহাগলী বেবলমপুর ১৭৮০

২৮০ আঃ খাজলক জিপারী আঃ রবহম জিপারী হুগলী বেবলমপুর ১৭৮১

২৮১ জমাতাজলি জিপারী খবলল জিপারী হুগলী বেবলমপুর ১৭৮২

২৮২ হােী জমাঃ জসাহরাি জহাজসন হাওলাোর রবহম িক্স বেলগাঁও বখবেরপাড়া ১৭৮৩

২৮৩ জমাঃ আহসন উল্লাহ বময়া মৃত আরি আলী বময়া করারিাগ মধ্যপাড়া ১৭৮৪

২৮৪ ডঃ এম োহআলম মরহুম সুোতুল ইসলাম কাবেরগাও িাবলগাও ১৭৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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