
বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ োমালপুর উপজেলাঃ জমলান্দহ

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ আবেজুল হক মৃত বমঠু জ খ পচা িহালা টনকীিাোর ২৪৩২

২ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত আঃ ছাত্তার মন্ডল কামজেিিাড়ী কামজেিিাড়ী ২৪৪৪

৩ জমাঃ ইউছুফ আলী মৃত আহম্মে আলী নািংলা িয়ড়াডাঙ্গা ২৪৪৭

৪ জমাঃ  বহদুজ্জামান মৃত কছর জেখ নািংলা িয়ড়াডাঙ্গা ২৪৪৮

৫ মৃত ইয়াকুি আলী মৃত ইছাহাক আলী  রকার নািংলা িয়ড়াডাঙ্গা ২৪৪৯

৬ জমাঃ আঃ কবরম মৃত জোনার আলী জপাড়ার চর জেউলািাড়ী ২৪৫০

৭ জমাঃ নওজের আলী মৃত জেখ েব ম উদ্দন আবেপপত জমলান্দহ ২৪৫৫

৮ জমাঃ মবেির রহমান ফারাবে মৃত আলতাি উবদ্দন ফারাবে োহোেপুর োলালপুর ২৪৫৯

৯ জমাঃ আঃ কবরম মৃত  মজের আলী মন্ডল মালঞ্চ মালঞ্চ ২৪৬৩

১০ জমাঃ আঃ জমাতাজলি মৃত জোনাি আলী প্রামাবিক উেনাপাড়া মালঞ্চ ২৪৬৫

১১ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত ইয়াবছন আলী মন্ডল আদ্রা আদ্রা িাোর ২৪৬৬

১২ জমাঃ আঃ ওয়াদুে মৃত হাবিবুল্লা আদ্রা আদ্রা িাোর ২৪৬৭

১৩ জমাঃ আঃ হবমে মৃত আবলমুল্লা জগাোমাবনকা আদ্রা িাোর ২৪৬৮

১৪ মৃত মবেির রহমান মৃত দুদুল্লা জমাল্লা জগাোমাবনকা আদ্রা িাোর ২৪৭০

১৫ জমাঃ মবেির রহমান মৃত মবতউর রহমান িালুআটা মালঞ্চ ২৪৭২

১৬ মৃত আজিে আলী মৃত হােী রেি আলী ডালুয়ািাড়ী থুরী ২৪৭৫

১৭ জমাঃ ইবদ্রছ আলী মৃত আঃ হক  রকার মবহরামকুল ভাঙ্গুনীডাঙ্গা ২৪৮১

১৮ জমাঃ োমছুল আলম মৃত আবুল জহাজ ন চরপবলো চরপবলো িাোর ২৪৮৮

১৯ শ্রী িবলরাম ো শ্রী জখাকুনু রবি ো রাজয়র িাকাই ভািকী ২৪৯১

২০ আমান উল্লাহ কবির মৃত আহম্মে মাষ্টার জকািা মালঞ্চ হােরািাড়ী ২৪৯৪

২১ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত জছাহরাি আলী ঠিকাোর ঝাউগড়া ঝাউগড়া িাোর ২৫১০

২২ জমাঃ আঃ কাজের মৃত হােী ইনছান আলী খুবেয়ারকান্দা আমিাবড়য়া ২৫১৯

২৩ জমাঃ আবুল মুনছুর মৃত আবুল জহাজ ন দুরমুট দুরমুট ২৫২৭

২৪ জমাঃ আবুল জহাজ ন মৃত  রুয়ার জহাজ ন দুরমুট দুরমুট ২৫৩১

২৫ জমাঃ োহা আলী আহম্মে মৃত  াখাওয়াত োমান দুরমুট দুরমুট ২৫৩২

২৬ জমাঃ আঃ কাজের মৃত আবুল কাজেম চরজগাবিবন্দ চরজগাবিবন্দ ২৫৪৬

২৭ জমাঃ আহছান হাবিি মৃত আলহাজ্ব মবছর উবদ্দন চরজগাবিবন্দ চরজগাবিবন্দ ২৫৪৯

২৮ মৃত আঃ ছাত্তার মৃত েজয়ন উবদ্দন চরজগাবিবন্দ চরজগাবিবন্দ ২৫৫০

২৯ জমাঃ আবুল কাজেম জেখ মৃত রাে মামুে িয়ড়া ডাঙ্গা িয়ড়াডাঙ্গা ২৫৫৫

৩০ মৃত জমাফাজ্জল জহাজ ন মৃত আবল প্রামাবনক জেওলািাড়ী জেওলািাড়ী ২৫৫৬

৩১ জমাঃ আলহাজ্ব নুরুল ই লাম মৃত িাহাে উবদ্দন চারাইলোর হবরপুর ২৫৫৯

৩২ জমাঃ োলাল উবদ্দন মৃত বরয়াে উবদ্দন গুোমাবনকা আদ্রা িাোর ২৫৬৮

৩৩ জমাঃ আঃ রবেে মৃত আছর আলী মন্ডল চর পবলো চর পবলো িাোর ২৫৭২

৩৪ জমাঃ  াখাওয়াত জহাজ ন মৃত ডাঃ আঃ েিিার আবেয়ার পাড়া হােরািাড়ী ২৫৭৫

৩৫ জমাঃ আনছার আলী মৃত তাজহর মামুে মন্ডল কড়ইচড়া হােরািাড়ী ২৫৭৯

৩৬ জমাঃ োলাল উবদ্দন মৃত আঃ িারক  রকার কাজহতপাড়া কাজহতপাড়া ২৫৮৪

৩৭ জমাঃ এনামুল হক মৃত ওয়াজেে আলী কাজহতপাড়া কাজহতপাড়া ২৫৯১

৩৮ নুরুল ই লাম মৃত জহাজ ন আলী কাজহতপাড়া কাজহতপাড়া ২৫৯৪

৩৯ জমাঃ আক্রাম জহাজ ন আিদুল গফুর জ খ জগাোমানী থুরী ২৬০৩

৪০ জমাঃ আঃ েবলল মৃত আঃ িাজরক পয়লা মাহমুেপুর ২৬০৫

৪১ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত মবনর উবদ্দন ঢালুয়ািাড়ী থুরী ২৬০৯

৪২ জমাঃ আঃ হক মবহর  উবদ্দন টিকাোর জঘাজের পাড়া জঘা ২৬২০

৪৩ মৃত  আঃ ছাত্তার মৃত ইদু মণ্ডল িাগিাড়ী িাগিাড়ী ২৬২৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৪৪ নাবছর উবদ্দন আহজমে কুতুি উবদ্দন িাঘিাড়ী িাঘিাড়ী ২৬২৬

৪৫ জমাঃ আঃ রহমান মৃত কাইমুবদ্দন তারাকাবন্দ কািংগালকুো ২৬২৯

৪৬ জমাঃ মবেির রহমান মৃত কােীমবদ্দন ঝাউগড়া ঝাউগড়া িাাোর ২৬৩৪

৪৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান আঃ হাবমে  রকার চরপবলো চরপবলো ২৬৩৫

৪৮ আব্দুল কদ্দুছ আব্দুছ জছািহান মুিী মুবি নািংলা িয়রাডািংগা ২৬৩৬

৪৯ মৃত কবি জকারিান মৃত আলহাজ্ব উমর আলী িাঘজডািা িাঘাজডািা ২৬৩৭

৫০ জমাঃ আবেজুল হক মৃত েব ম উবদ্দন পূর্ ছবিলাপুর বিলতল িাোর ২৬৩৮

৫১ জমাঃ হা ানুজ্জামান তালুকোর মৃত জগালাম রব্বানী জমলান্দহ জমলান্দ িাোর ২৬৮৪

৫২ জমাহাম্মে মুছা মৃত োহবুবদ্দন তালুকোর জকানামালঞ্জা হাোরািাড়ী ২৬৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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