
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাব ়িয়িা উপজেলাঃ আশুগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ ফজেে উবিন মৃত জমাঃ কামদর আলী তালশহর তালশহর (পঃ) ৯৩৯

২ জমাঃ আঃ জমাতাবলি হােী জমাঃ আলী তারািী দঃ তারুো শরীফপুর ৯৫১

৩ জমাঃ িবদউজ্জামান আঃ হাবলম মুধা তালশহর তালশহর (পঃ) ৯৫২

৪ জমাঃ তাজুল ইসলাম হােী আলতাি আলী তালশহর তালশহর ১০০৫

৫ আব্দুল ওহাি আব্দুল আলী লামা িাজেক লালপুর ১০১০

৬ জমাঃ জসকান্দর আলী জমাঃ আলফু বমো চরলালপুর লালপুর ১০১৮

৭ জমাঃ রুকন উবিন ভ ূঁইো মৃত জমাঃ বনযাম উবিন ভঞা আড়াইবসধা ১০৫৫

৮ জমাঃ শাহ োমাল জমাঃ জহাজসন আলী পুতাইর তালশহর ১০৬১

৯ জমাঃ িেলু বমো আবু বমো চরলালপুর ১০৬৩

১০ বদলীপ কুমার দাশগুপ্ত লবলত জমাহন দাশগুপ্ত জহাজসনপুর লালপুর ১০৬৪

১১ মনসুর আহমদ জদওোন আলী চরচারতলা আশুগঞ্জ ১০৬৫

১২ জমাঃ আবুল খাজের জমাঃ আশ্রাফ আলী জমাল্লা চরচারতলা চরচারতলা ১০৮৫

১৩ সুধীর চন্দ্র সরকার সুকুমার চন্দ্র তলাপাত্র তালশহর তালশহর ১০৮৭

১৪ জকএম েবহরুল হক মৃত জমাঃ শবফ উবিন চরচারতলা চরচারতলা ১১০৪

১৫ জমাঃ ইবিস বমো দুোগাছী শরীফপুর শরীফপুর ১১১৭

১৬ োলাল উবিন আহাম্মদ মৃত কবফল উবিন আড়াইবসধা আড়াইবসধা ১১২২

১৭ জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাঃ মন্তাে উবিন িাহাদুরপুর দুগ গাপুর ১১৮৩

১৮ মহিত আলী মৃত হােী জতাতা বমো িড়তল্লা আশুগঞ্জ ১১৮৫

১৯ দুধ বমো মুন্সী আশ্রাি আলী জনাোগাঁও লালপুর ১২০০

২০ মৃত জমাঃ ছাজেদ বমো আসমত আলী চরচারতলা চরচালতলা ১২১৪

২১ জমাঃ জমাোজম্মল জমাঃ রতন বমো আড়াইবসধা আড়াইবসধা ১২২৬

২২ জমাঃ মাজলক মৃত আঃ রাজ্জাক চরচারতলা চরচারতলা ১৩০৬

২৩ মৃত শবফকুর রহমান মৃত মালু বমো জসাহাগপুর দুগ গাপুর ১৩১৮

২৪ বমোনুর রহমান  াঃ আিদুল জমাতাবলি আড়াইবসধা আড়াইবসধা ১৩৪৭

২৫ মৃত আবুল কাজসম মৃত লাল বমো আড়াইবসধা আড়াইবসধা ১৩৫৩

২৬ শাহোহান সরকার লাল বমো দগরীসার আড়াইবসধা ১৩৫৪

২৭ আঃ িবশর আঃ ছুিান দঃ তারুো শরীফপুর ১৩৭৪

২৮ মবহউবিন আহম্মদ রাহাত আলী ভ ূঁঞা শরীফপুর শরীফপুর ১৩৭৫

২৯ জমাঃ মেনু বমো সাজদকুল ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর ১৩৭৬

৩০ সসেদ বগোস উবিন হােদার সসেদ রবফকুল ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর ১৩৭৭

৩১ সাজদক উন্দা বমো জসানারামপুর আশুগঞ্জ ১৩৮১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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