
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ জচৌদ্দগ্রাম

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মৃত লাতু বময়া মৃত েজিদ আলী বিজেবিল জচৌদ্দগ্রাম ১৯৯

২ আঃ রবিদ আলী আিরাফ ধম মপুর কাবিনগর ৪৬১

৩ মৃত মন জমাহন জচৌধুরী মৃত িাবু ফনী ভূষণ জচৌধুরী যাত্রাপুর ৫৩৯৬

৪ মৃত আব্দুল িারী জমাঃ আব্দুর রহমান জিলঘর ৫৪০১

৫ বসবদ্দকুর রহমান মজুমদার মৃত আলী বময়া অলীপুর ৫৪২৫

৬ ফবরদ উবদ্দন আহম্মদ মৃত ইয়াকুি আলী ঘাসপুর/নালঘর ৫৪৪০

৭ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন আলহাে ওসমান আলী সাতিাবিয়া কাদদর িাোর ৫৪৪৭

৮ জমাঃ ফবরদ উদ্দীন জমাল্লা জমাঃ বুদা বময়া জমাল্লা ধনুসািা জঘালপািা ৫৪৫৪

৯ জমাঃ আবু তাজহর বি, এসবস মৃত আলী আহম্মদ জগামারিািী ৫৪৫৫

১০ জমাঃ োফর ইমাম ইউনুছ মৃত জমাঃ ইসমাইল শ্রীপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৪৫৭

১১ জমাঃ আিদুস জছািান পাজটায়ারী মৃত কালাবময়া পাজটায়ারী চাবিিকরা ৫৪৬৭

১২ রবফকুল ইসলাম জসানা বময়া জিপারী বকং শ্রীপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৪৭৩

১৩ আিদুল গফুর পাজটায়ারী মৃত কালাবময়া পাজটায়ারী চাবিিকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৪৭৪

১৪ মৃত আলকাছ বময়া পাজটায়ারী ফরহাদ উবদ্দন পাজটায়ারী চাবিিকরা ৫৪৭৭

১৫ মৃত হাঃ রুহুল আবমন আিদুর রহমান করপাটি কনকাদপত ৫৪৮৬

১৬ মৃত রবিদ মজুমদার জমাঃ জুলকু বময়া িিকরা ৫৪৮৭

১৭ মৃত জমাস্তফা মজুমদার মৃত বসরাজুল হক মজুমদার বুবদ্দন কনকাদপত ৫৪৯০

১৮ জমাঃ িাহাোহান ভ ুঁইয়া নুর আহজমদ ভূইয়া মাসকরা একতা িাোর ৫৪৯১

১৯ আিদুল কাজদর (িীরপ্রতীক) মৃত জমাঃ  আলহাজ্ব আনছর আলী কালজকাট ৫৪৯২

২০ জমাৎ জুলকু বময়া জমাঃ চান বময়া দঃফালগুন করা ৫৫০১

২১ আ, স, ম, ইউনুছ ভূ ুঁইয়া আহাম্মদ আলী ভূ ুঁইয়া কিরুয়া বচওিা ৫৫১৭

২২ মৃত জসাজলমান ভূঞা মৃত জদওয়ান আলী ভূঞা চরপািা ৫৫১৯

২৩ জমাঃ জসকািার আলী মৃত আেহার আলী িাটরা গুনিতী ৫৫২০

২৪ কােী জমাঃ আিদুল জমাতাজলি কােী জিি আহাম্মদ সুবরকরা গুনিতী ৫৫২৩

২৫ েবসম উবদ্দন আহজম্মদ জচৌধুরী ইব্রাহীম জহাজসন জচৌধুরী আতাকরা েগন্নাথবদঘী ৫৫২৯

২৬ আিদুল গফুর মৃত আরজির রহমান িরদদন ৫৫৩০

২৭ এইচ,এম,মীর জহাজসন এইচ,এম,আব্দুর রিীদ কুজু্ঞ শ্রীপুর কুজু্ঞ শ্রীপুর ৫৫৩৩

২৮ মৃত মীর জহাজসন জচৌধুরী মৃত মীর আহাম্মদ জচৌধুরী বিলরী ৫৫৩৮

২৯ বসরাজুল ইসলাম হােী মহরম আলী অশ্ববদয়া দরজিিপুর ৫৫৪২

৩০ েয়নাল আিদীন জুনাি আলী সাতিাবিয়া কাবিনগর ৫৫৪৩

৩১ জমাস্তফা জগালাম কুদ্দুছ মৃত আলী আশ্রাফ জিলঘর বময়ািািী ৫৫৪৭

৩২ নাবছর আহম্মদ ওমর আলী পূি ম জিলঘর বময়ািাোর ৫৫৪৯

৩৩ জমাঃ সামছু উবদ্দন জমাঃ কােী মুদ্দীন দবিণ প্রতাপপুর বময়ািাোর ৫৫৫১

৩৪ জমাঃ ফারুক আহাম্মদ িামছুল হক পরানপুর শ্রীপুর িািী ৫৫৫৫

৩৫ জমাঃ জমািারক জহাজসন জমৌঃ আলী আহাম্মদ োমমুিা জনায়ািাোর ৫৫৬০

৩৬ নুরুল ইসলাম হায়দার আলী নালঘর নালঘর িাোর ৫৫৬৯

৩৭ আঃ িবির উবদ্দন মৃত হাছন আলী চািুঁপুর জমষতলী িাোর ৫৫৭৫

৩৮ আলী আহাম্মদ মৃত আেকর আলী মজুমদার বিল্লাপািা ৫৫৭৮

৩৯ আলী জনায়াি জছরাগ আলী হাোরীপািা ৫৫৭৯

৪০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জযৌিন আলী কাদদর িাোর কাদদর িাোর ৫৫৮১

৪১ ইউনুছ বময়া মৃত আফছার আলী উনজকাট উনজকাট ৫৫৮৭

৪২ মৃত জমাঃ হাবনফ মৃত চাঁদ বময়া সলাকাবি ৫৫৯৬

৪৩ মৃত মবমন বময়া মৃত জকারিান আলী ঈিান চন্দ্রনগর জঘালপািা ৫৬০২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৪ জমাঃ মীর জহাজসন মৃত জহাজসন আলী ঈিান চন্দ্রনগর জঘালপািা ৫৬০৩

৪৫ আব্দুল েব্বার মৃত সমা গােী বসয়দপুর ৫৬০৪

৪৬ আব্দুর হাবকম মৃত হাছন আলী জনায়াপািা জঘালপািা ৫৬০৫

৪৭ মৃত জমাঃ রবফকুল জহাজসন মৃত আব্দুল আবেে বসয়দপুর আমোদনগর ৫৬০৭

৪৮ কাজি আলী মৃত কবরম আলী রাঙ্গামাটি ৫৬০৮

৪৯ মৃত জমাকছদ বময়া মৃত আব্দুল আলী জনায়াপািা ৫৬০৯

৫০ ফবরদ উবদ্দন আহাম্মদ জমাঃ আকমত আলী ধনুসািা জঘালপািা ৫৬১২

৫১ জমাঃ সবফক বময়া িনা বময়া আমানগন্ডা জঘালপািা ৫৬১৩

৫২ কােী িাোহান কােী আব্দুল অদুদ রামরায় গ্রাম ৫৬১৯

৫৩ জমাঃ িাহোহান সুলতান আহজমদ শ্রীপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৬৩২

৫৪ জমাঃ ওবহদুর রহমান মৃত আিদু রহমান বিজেবিল জচৌদ্দগ্রাম ৫৬৩৩

৫৫ জমাঃ বসরাজুল হক জমাঃ ইসমাইল কমলপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৬৩৪

৫৬ জমাঃ িাোহান মৃত আব্দুর গবন মুিী পূি ম চাবিিকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৬৪৩

৫৭ জমাঃ রাো বময়া মৃত জুস্তর আলী চাবিিকরা ৫৬৪৪

৫৮ জমাঃ আিদুল কাজদর জচৌঃ কােী আেেন রামরায়গ্রাম জচৌদ্দগ্রাম ৫৬৫০

৫৯ আবুল িািার মৃত মবফে উবদ্দন আহাম্মদ শ্রীপুর ৫৬৫৪

৬০ হাজফজুর রহমান মৃত হােী আলী আকির িাসুন্ডা ৫৬৬৮

৬১ নুরুল ইসলাম জমাঃ রুস্তম আলী ভূঞা ছাবতয়ানী বিরনিাল ৫৬৬৯

৬২ জনায়াি আলী মৃত সুোত আলী ডাকরা ৫৬৭২

৬৩ আিদুল মন্নান মৃত জমাঃ দার িক্স েংগলপুর তারাইিল ৫৬৭৭

৬৪ জমাস্তাবফজুর রহমান মৃত মবফজুর রহমান দুগ মাপুর ৫৬৮১

৬৫ এ,টি, এম সাজেদুল হক বততা বময়া োগজোি কনকাদপত ৫৬৮৯

৬৬ মাহাবুবুল হক ভূ ুঁঞা আিদুল িারী ভূ ুঁঞা কনকাদপত কনকাদপত ৫৬৯০

৬৭ ফজয়ে উললাহ আলহাজ্ব নুরুজ্জামান ফরােী কাবলকসার পাতড্ডা িাোর ৫৬৯৫

৬৮ জমািার জহাজসন মৃত জসকািার আলী িাবতসা িাবতসা ৫৬৯৭

৬৯ আবুল কাজিম জচৌধুরী মৃত হাবিবুর রহমান জচৌধুরী ফালগুন করা ৫৭১৫

৭০ জমাঃ িাোহান জমাল্লা হােী িবির উবদ্দন জমাল্লা ফালগুন করা ৫৭১৬

৭১ জমাঃ আলী জনওয়াে আতর আলী চাটিতলা জচৌদ্দগ্রাম ৫৭১৯

৭২ আিদুল জমাজমন মজুমদার আরি আলী মজুমদার পাটানিী িাবতসা ৫৭২১

৭৩ জিি আহাম্মদ ভূইয়া মৃত ইসলাম ভূইয়া িসন্তপুর িাবতসা ৫৭২৪

৭৪ নাঈমুল হক জচৌঃ আছলাম বময়া জচৌঃ জদিীপুর িাবতসা ৫৭২৯

৭৫ বসরাজুল হক মাদু বময়া কাবলকস্বার পাতড্ডা ৫৭৩২

৭৬ বনোম উবদ্দন আহাম্মদ সরফুবদ্দন আহাম্মদ লবতফ বিকদার বচওিা ৫৭৫৫

৭৭ আব্দুর ছত্তার ভূঞা জমাঃ ফেলুর রহমান ভূঞা জধাি করা ৫৭৬১

৭৮ আবুল হাজিম ভূঞা হােী জহাজসন আলী ভূঞা সাবঙ্গশ্বর সাবঙ্গশ্বর ৫৭৬৬

৭৯ আব্দুল মন্নান মৃত আব্দুল েব্বার কাপি চতলী শুকচাইল ৫৭৬৭

৮০ আব্দুর রাজ্জাক মৃত ফেজলর রহমান হান্ডা ৫৭৭০

৮১ এয়ার আহজমদ জসবলম আলহাজ্ব ইসমাইল মজুমদার জতবলগ্রাম বচওিা ৫৭৭২

৮২ জমাকজছদুর রহমান মজুমদার মৃত আঃ গবণ হান্ডা বচওিা ৫৭৭৭

৮৩ আিদুল েবলল মৃত আব্দুর গফুর কতমান গুনিতী ৫৭৭৯

৮৪ আলী জহাজসন হােী আলী আকির দঃ শ্রীপুর গুনিতী ৫৭৮৩

৮৫ মৃত ছাজল আহমদ মৃত মুকবুল আহাম্মদ িাটরা গুনিতী ৫৭৮৪

৮৬ জমাঃ আবুল িাজয়র সুলতান আহম্মদ িাটরা গুনিতী ৫৭৮৭

৮৭ সবফকুর রহমান হােী হাবিবুর রহমাস িাটরা গুনিতী ৫৭৮৮

৮৮ আিদুল গবন মৃত বসয়দ আলী নারায়নকরা ৫৭৯৩

৮৯ নুর জমাহাম্মদ মজুমদার আলী আহম্মদ মজুমদার উির জিবতয়ারা িরদদন ৫৭৯৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৯০ জমাঃ আিদুর রি আরজির রহমান িরদদন িরদদন ৫৮০১

৯১ মাহমুদুল হক জচৌধুরী (পান্না) মৃত আিদুল হক জচৌধুরী জসানাপুর জসানাপুর ৫৮০৪

৯২ এইচ এম মীর কাজিম এইচ এ রিীদ কুজু্ঞ শ্রীপুর কুজু্ঞ শ্রীপুর ৫৮০৯

৯৩ জমাঃ ইউচুফ মৃত নবের আহাম্মদ িাটরা পদুয়া ৫৮১২

৯৪ নুর আহজমদ জমৌলভী িসু আলী জধাপাবিলা আলকরা ৫৮২১

৯৫ কােী আহছান উল যাহ (জসবলম) মৃত কােী হাবিবুল উল যাহ দঃ লবিপুর লবিপুর ৫৮২৪

৯৬ জমাঃ িামসুল আলম মজুমদার জমাঃ জগালাম জহাজসন মজুমদার জুবগরকাবির কাবিনগর ৫৮২৯

৯৭ জমাঃ লুতু বময়া মৃত জমাকস আলী বিতলীয়া বময়ািাোর ৫৮৩০

৯৮ জতৌবহদুল আজনায়ার ডাঃ েয়নাল আজিদীন মজুমদার রাজেিপুর লালিাগ ৫৮৩১

৯৯ জমাঃ বছবদ্দকুর রহমান মৃত জমৌঃ জসকাির আলী পূি ম কাবিপুর উবেরপুর ৫৮৩২

১০০ জমাঃ আব্দুল হাবমদ মৃত উবের আলী প্রতাপপুর উবেরপুর ৫৮৩৪

১০১ জমাঃ আবমর আলী মৃত ইসমাইল োমমুিা কাবলকাপুর ৫৮৩৬

১০২ িাহোহান মজুঃ আলী আহজমদ মজুঃ কাবলকাপুর ছপুয়া মাদ্রাসা ৫৮৩৭

১০৩ এ, এজক, এম োমাল িাঁন জমাঃ আব্দূল গবন িান িরীপপুর শ্রীপুর িািী ৫৮৪১

১০৪ জমাস্তফা নুরুর োমান মজুমদার আলহাজ্ব আলী আকির মজুমদার নালঘর নালঘর িাোর ৫৮৪২

১০৫ জমাঃ সামছুল আলম মজুঃ মঞ্জুর আহজমদ মজুঃ ধবনেকরা শুম্ভপুর ৫৮৪৩

১০৬ জমাঃ আবুল িাজয়র জকরামত আলী বিল্লাপািা উনজকাট ৫৮৪৪

১০৭ জমাঃ রবফকুল ইসলাম আিার আলী ধবনেকরা শুম্ভপুর ৫৮৪৫

১০৮ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত আব্দুল আবেে উনজকাট উনজকাট ৫৮৪৭

১০৯ জমাঃ লুতু বময়া হােী আঃ হাবকম মজুঃ মবতয়াতলী জঘালপািা ৫৮৪৮

১১০ জমাঃ আবুল িাসার ভূঞা মৃত আবুল হাজসম ভঞা নারায়নপুর আমোদনগর ৫৮৪৯

১১১ জমাঃ আিদুর রবিদ আলী আশ্রাফ জগামার িািী জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫০

১১২ জমাঃ এনামুল হক জমাঃ কালা বময়া রামরায়গ্রাম জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫১

১১৩ জমাঃ আিদুল জমাজমন আিদুল আবেে জসজনরবিল জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫২

১১৪ জমাঃ মবনর উবদ্দন মৃত আলী আজ্জম রামরায়গ্রাম জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫৪

১১৫ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন মৃত মুবি আঃ গবণ শ্রীপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫৬

১১৬ জমাঃ আঃ মবতন মৃত তনু বময়া রামচন্দ্রপুর জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫৭

১১৭ জমাঃ আঃ কবরম পাজটায়ারী মৃত কালা বময়া চাবিিকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৫৯

১১৮ জমা তাজুল ইসলাম মৃত জতাতা বময়া জগামারিািী জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৬১

১১৯ জমাঃ আবু তাজহর জমাকছজদর রহমান নিগ্রাম জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৬২

১২০ আলী আহজমদ জমজহর আলী জগামার িািী জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৬৩

১২১ জমাঃ চান বময়া সুলতান আহম্মদ জগামার িািী জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৬৪

১২২ জমাঃ আবুল কাজিম জসকাির আলী ফুজলর জমষতলী িাোর ৫৮৭১

১২৩ নবের আহম্মদ মজুমদার লাল বময়া মজুমদার জফলনা বিরনিাল ৫৮৭২

১২৪ েয়নাল আিদীন মৃত ফেল উবদ্দন জফলনা মুবিরহাট ৫৮৭৩

১২৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃতঃ বসয়দ আলী জমষতলা মুবিরহাট ৫৮৭৭

১২৬ জমাঃ আিদুল িাজলক বমতন আলী োগজুর কনকাদপত ৫৮৭৯

১২৭ জমাঃ চান বময়া জমাঃ আরি আলী কনকাদপত কনকাদপত ৫৮৮০

১২৮ জমাঃ আিদুল জমাজমন মজুমদার জমৌঃ আফেজলর রহমান িসুয়ারা কনকাদপত ৫৮৮২

১২৯ আবল জহাজসন ভূইয়া নওয়াি আলী তারািাইল তারািাইল ৫৮৮৩

১৩০ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত এলাহী িক্স পাঠান পািা কনকাদপত ৫৮৮৪

১৩১ এ জক এম নুরুন নিী জমাঃ িবদউল আলম মজুমদার পান্নারা জধািকরা ৫৮৮৬

১৩২ নুরুল হক মজুঃ জমাকজছদুর রহমান িসকরা কনকাদপত ৫৮৮৮

১৩৩ আিদুস সাত্তার ওবের আলী পাঠানপািা কনকাদপত ৫৮৯১

১৩৪ জমাঃ আবু বছবদ্দক মৃত আশ্রাফ আলী মািকরা কনকাদপত ৫৮৯২

১৩৫ আিদুল হক জছরাগ আলী দবিন ফাল্গুনকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৮৯৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৩৬ িবির উবদ্দন আহজমদ জযৌিন আলী বদয়রা িাবতসা ৫৮৯৭

১৩৭ জমাঃ আিদুল মাজলক ভইয়া মৃত আঃ মবতন ভইয়া িসন্তপুর িাবতসা ৫৯০১

১৩৮ আিদুল মন্নান লাল বময়া দবিন ফাল্গুনকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৯০৫

১৩৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জসকাির আলী দঃ ফাল্গুনকরা জচৌদ্দগ্রাম ৫৯০৭

১৪০ হারুন উর রবিদ নবের বময়া পাজটায়ারী িসন্তপুর িাবতিা ৫৯০৮

১৪১ জমাঃ আলমগীর জহাজসন ফেলুর রহমান বচওিা বচওিা ৫৯১০

১৪২ মবহ উবদ্দন জমাহন আইয়ুি আলী জতবলগ্রাম জধািকরা ৫৯১২

১৪৩ জমাঃ হুমায়ূন কবির মজুমদার রমোন আলী বচওিা বচওিা ৫৯১৪

১৪৪ জমাঃ ইব্রাবহম এরিাজদর রহমান সুোতপুর পাতড্ডা ৫৯১৬

১৪৫ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জিচু বময়া বডমাতলী বচওিা ৫৯১৯

১৪৬ জমাঃ সামছুল আলম মৃত জযৌিন আলী হবস্তমৃতা বচওিা ৫৯২০

১৪৭ জমাঃ আিদুল মাজলক মৃত জুলবফকার আলী বচওিা বচওিা ৫৯২১

১৪৮ জমাঃ আিদুর রহমান বময়ােী আফসার উদ্দীন বিষ্ণপুর সুকচাইল ৫৯২৪

১৪৯ জমাঃ আিদুল হক জিারহান উবদ্দন দিিাহা গুনিতী ৫৯২৫

১৫০ জমাঃ নূজরর রহমান ভূ ুঁইয়া আব্দুল কবরম ভূ ুঁইয়া আকবদয়া গুনিতী ৫৯২৬

১৫১ জমাঃ আঃ িাজলক ভইয়া জসকাির আলী ভইয়া বিকডা গুনিতী ৫৯২৭

১৫২ আব্দুল িাজলক জচৌধুরী বময়া দিিাহার গুনিতী ৫৯৩০

১৫৩ হাবফে আহজমদ হাবে োনু বময়া মরকটা শুকচাইল ৫৯৩১

১৫৪ জমাঃ নুরুল হক মজুমদার জমাঃ দুলা বময়া- িি পুস্করনী শুকচাইল ৫৯৩২

১৫৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জহদু বময়া কাককরা বিেয়করা ৫৯৩৪

১৫৬ সাহাদাত জহাজসন জচৌধুরী আলহাে জমািজলছুর রহমান জচৌধুরী বিেয়করা বিেয়করা ৫৯৩৬

১৫৭ জমাঃ আব্দুল মান্নান ভূ ুঁইয়া আব্দুল মবেদ বিেয়করা বিেয়করা ৫৯৩৭

১৫৮ রবফকুল ইসলাম মজুমদার আশ্রাি উবদ্দন মজুমদার জনায়াগ্রাম শুকচাইল ৫৯৪২

১৫৯ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন েনুর আলী আতাকরা েগন্নাথবদঘী ৫৯৪৩

১৬০ জফরজদৌস আলম মজুমদার মনসুর আহাম্মদ মজুমদার িরদদন িরদদন ৫৯৪৪

১৬১ এয়াকুি আলী জিছু বময়া িিপুষ্করনী শুকচাইল ৫৯৪৬

১৬২ জিারজিদ আলম জমাঃ চান বময়া ভূইঁয়া আলকরা আলকরা ৫৯৫০

১৬৩ জমাঃ সামছুল হক হাসমত আলী কািীপুর জনায়ািাোর ৫৯৫৩

১৬৪ আিদুল মান্নান হাবিবুর রহমান জগাবিিপুর যুবিজিালা িাোর ৫৯৫৫

১৬৫ মৃত জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আরজির রহমান কাবছয়া পুস্কবরনী নালঘর িাোর ৫৯৫৭

১৬৬ কােী আব্দুল সাত্তার তােী ইজ্জত আলী ধনুসািা জঘালপািা ৫৯৫৯

১৬৭ মৃত আিদুল িাজরক জোজিদ আলী জগামারিািী জচৌদ্দগ্রাম ৫৯৬১

১৬৮ মৃত ছানু বময়া জমাল্লা জকামর আলী জমাল্লা িারাইি জমষতলী িাোর ৫৯৬৭

১৬৯ মৃত হােী আলী আকির মৃত ফেজল আলী কালজকাট োমুকরা ৫৯৬৯

১৭০ মৃত জমাঃ মবহউবদ্দন জমাঃ িবদউল আলম পন্নারা জধািকরা ৫৯৭০

১৭১ মৃত মকবুল আহজমদ পাজটা আলী আহজমদ িসন্তপুর িাবতসা ৫৯৭১

১৭২ আতাউর রহমান ফেলুর রহমান চাটিতলা জচৌদ্দগ্রাম ৫৯৭৩

১৭৩ মৃত োফর আহাম্মদ মৃত আেহার আলী দঃ ফালগুন করা জচৌদ্দগ্রাম ৫৯৭৪

১৭৪ মৃত আিদুল গফুর মৃত ফের আলী িসন্তপুর িাবতসা ৫৯৭৫

১৭৫ মৃত আিদুর রহমান মৃত কালা বময়া জুয়ানী দঃ ফাল্গুনকরা িাবতিা ৫৯৭৬

১৭৬ মৃত আিদুল গফুর মৃত আিদুল হাবকম জদিীপুর িাবতিা ৫৯৭৭

১৭৭ জমাস্তফা মৃত িেলুল রহমান িসন্তপুর িাবতিা ৫৯৭৯

১৭৮ জমাঃ িাহার বমঞা আতজরর োমান বদযারা িাবতসা ৫৯৮২

১৭৯ জমাঃ জনায়াি আলী মৃত চাঁন বময়া গুবন মিকরা বচওিা ৫৯৮৩

১৮০ জমাঃ এছহাক বময়া মৃত জমাঃ রবহম িক্স জছাট সাতিাবিয়া বচওিা ৫৯৮৯

১৮১ জমাঃ জমাকজছদুর রহমান মৃত রবহম িক্স জছাট সাতিাবিয়া বচওিা ৫৯৯০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

১৮২ জমাঃ আব্দুল কাজিম মৃত জমাঃ রবহম িক্স জছাটসনাত িাবিয়া বচওিা ৫৯৯১

১৮৩ জমাঃ আবুল কাজিম আব্দুল কাজদর বময়া সাকতলা বচওিা ৫৯৯২

১৮৪ জমাঃ মাস্টার আঃ িাজলক মৃত ফেজলর রহমান জনায়াপািা বচওিা ৫৯৯৩

১৮৫ কােী োফর আহাম্মদ মৃত কােী আহাম্মদ আলী বচওিা বচওিা ৫৯৯৪

১৮৬ িাহার উবদ্দন জরো (িীর প্রতীক) মৃত আলহাজ্ব গুরা বময়া বচওিা বচওিা ৫৯৯৫

১৮৭ জমাঃ সবফকুর রহমান মৃত িেজলর রহমান কাককরা বচওিা ৫৯৯৭

১৮৮ মৃত আব্দুল কবরম েন্তর আলী নানকরা িরদদন ৫৯৯৯

১৮৯ মৃত আব্দুল হক জচৌধুরী মৃত এনামুল হক জচৌধুরী জসনাপুর েগন্নাথদীবঘ ৬০০০

১৯০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন আব্দুছ ছালাম লিীপুর েগন্নাথদীবঘ ৬০০২

১৯১ মৃত আব্দুল হাবলম জমাঃ আছলাম ডাকিা জমষতলী িাোর ৬০০৪

১৯২ জমাঃ এবতম বময়া জমাল্লা বসকািার আলী জমাল্লা আতাকরা তারািাইল ৬০০৫

১৯৩ জমাঃ সামছুল হক দুলা বময়া শুকচাইল শুকচাইল ৬০০৮

১৯৪ মৃত আব্দুল িাজলক মৃত হাবিধন উঃ ফালগুনকরা জচৌদ্দগ্রাম ৬০০৯

১৯৫ জমাঃ আজয়ত আলী আলী জনায়াে জদৌলতপুর তারাইিল ৬০১১

১৯৬ েয়নাল আজিদীন আলী আকির ভইয়া তালগ্রাম বিেয়করা ৬০১৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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