
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ জগাপালগঞ্জ উপজেলাঃ কাবিয়ানী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ হক জমাল্যা আঃ ছামাদ জমাল্যা জহাগলাকান্দী মজহিপুর ২৩২১

২ বলয়াকত মৃধা আঃ ছত্তার মৃধা মজহিপুর মজহিপুর ২৩২৫

৩ আঃ মান্নান আঃ ওহাি জহাগলাকান্দী মজহিপুর ২৩২৭

৪ আঃ মান্নান িাবরক জমাল্যা জগাড়াজ ালা মজহিপুর ২৩৩০

৫ জমাঃ আকরামুজ্জামান জনপাল জমাল্যা জহাগলাকান্দী জোনাসুর ২৩৩১

৬ জগালোর জহাজসন কবরম মৃধা জগায়ালগ্রাম মাহমুদপুর ২৩৩৩

৭ আক্কাস আলী োলাল উবিন পদ্মবিলা পদ্মবিলা ২৩৩৬

৮ বিলাজয়ত  ান হাজছন  ান ভুলিাবড়য়া ধলগ্রাম ২৩৩৯

৯ জমাঃ অবহদুজ্জামান বসকদার আোহার উিীন বসকদার শুক্ত গ্রাম শুক্ত গ্রাম ২৩৫৭

১০ নােমূল মাজলক রােপট রােপট ২৩৬০

১১ বিমজলন্দু দাস রাে কুমার দাস ঘৃতকান্দী জিথুড়ী ২৩৬২

১২ জমাস্তফা সামচুল হক রােপট ২৩৭০

১৩ আলাউবিন জমাহন রােপট ২৩৭৫

১৪ জমাঃ হান্নান জমাল্যা মবমনউবিন জমাল্লা জততুবলয়া রােপাট ২৩৭৬

১৫ জমাঃ ইনাজয়ত জহাসাইন আব্দুল হাবমদ িড়িাবহরিাগ কাবিয়াবন ২৩৭৮

১৬ জমাঃ িবহদুল ইসলাম বিকদার এেহার উিীন বিকদার শুক্তাগ্রাম শুক্তাগ্রাম ২৩৭৯

১৭ হাসমত আলী মুনছুর আলী রােপট ২৩৮১

১৮ আবেজুর রহমান লাল  ান িরইহাট ২৩৮২

১৯ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাল্লা আব্দুল মাজলক জমাল্লা রােপাট রােপাট ২৩৮৩

২০ বলয়াকত নুরুল হক রােপট ২৩৮৪

২১ বিধান চন্দ্র রায় মবনন্দ্র নাথ রায় জগাপালপুর বতলছড়া ২৩৯৩

২২ ইউসুফ আলী ওয়াদুদ মাইেকান্দী ২৩৯৬

২৩ মহসীন সরদার জমায়াজেম জহাজসন বতলছড়া বতলছড়া ২৪০৪

২৪ নেরুল ইসলাম িবফর উবিন পরানপুর ২৪০৭

২৫ আঃ হাবলম গবন মবল্লক  াগড়ািাবড়য়া  াগড়ািাবড়য়া ২৪১০

২৬ আক্কাছ আলী জনছার উবিন বতলছাড়া ২৪১২

২৭ শুকুর আলী আজদি উবিন বতলছাড়া ২৪১৫

২৮ আঃ মান্নান আজলপ জমাল্লা জোতকুরা জঘানাপাড়া ২৪২০

২৯ ইমদাদ আলী ইমান আলী ধলগ্রাম ধলগ্রাম ২৪২২

৩০ সুিীল রায় পুবলন রায় জোতজঘানাপাড়া পুইশুর ২৪৩৩

৩১ েয়নাল আজিদীন আঃ মান্নান জমাল্লা সাধুহাটি ২৪৪২

৩২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম বিশ্বাস মবতয়ার রহমান বিশ্বাস সাতাবিয়া জডামরাকাবন্দ ২৪৪৬

৩৩ সাবহদ আলী রেি আলী সাতাবিয়া জডামরাকাবন্দ ২৪৫০

৩৪ জমাঃ িাহোহান আলী বিশ্বাস জমাঃ মবতয়ার রহমান বিশ্বাস সাতাবিয়া জডামরাকাবন্দ ২৪৬৫

৩৫ আঃ ছত্তার দবলল উবিন শ্রীপুর ২৪৬৬

৩৬ মবেবুর রহমান কবরম বিশ্বাস সাতাবিয়া ২৪৭৪

৩৭ ইসরাইল লালবময়া জগায়ালগ্রাম জগায়ালগ্রাম ২৪৭৫

৩৮ নেরুল ইসলাম নওয়াি আলী সাতাবিয়া ২৪৭৯

৩৯ এম এ কুদ্দুস আঃ মান্নান জগায়ালগ্রাম ২৪৮৬

৪০ জমাঃ জমাসজলম জমাল্যা আবেম জমাল্যা জহাগলাকাবন্দ জোনাসুর ২৪৯২

৪১ জমাঃ মুবেির জমাল্লা আব্দুল হাজমদ জমাল্লা রায়োদাপুর জোনাসুর ২৪৯৭

৪২ আঃ হাবকম আনসার উবিন সাজহজির চর ২৪৯৯

৪৩ আঃ িািার জসন্দু জমাল্লা জনায়াপাড়া ২৫০০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৪ আবেজুর রহমান জতািাজরক সাজহজির চর ২৫০১

৪৫ আঃ  াজয়র বময়া মবহউবিন বময়া িলুগ্রাম ২৫০৫

৪৬ আবতয়ার রহমান  ান ছজরায়ার  ান ব্যসপুর জোনাসুর ২৫০৯

৪৭ আবলমুজ্জামান আঃ েব্বার  ন্দকার িলুগ্রাম ২৫১০

৪৮ জমাঃ জপাষন আলী  ান এজলম আলী  ান নড়াইল নড়Fইল  ান ২৫১২

৪৯ আঃ ছামাদ  ন্দকার আঃ  াজলক বহরণ কাবন্দ ২৫১৭

৫০ িেলার রহমান আঃ হাবকম ডহর দূগ গাপুর ২৫২৩

৫১ আবু িক্কার বছবিক আনছার উবিন জহবললাকাবন্দ ২৫২৭

৫২ িাদিা বময়া ফহম জি সাজহজির চর ২৫২৮

৫৩ কুটি বময়া আদম জি িাঐজ ালা জোনাসুর ২৫২৯

৫৪ জমাঃ মুন্নু  ান রুস্তম  ান বিিগাতী জোনাসুর ২৫৩৫

৫৫ জমাঃ রতন মৃধা কাজদর মৃধা নড়াইল নড়Fইল  ান ২৫৩৬

৫৬ জমাঃ আঃ হাবলম  ন্দকার ইছহাক  ন্দকার জোনাসুর জোনাসুর ২৫৩৮

৫৭ সুবিল কুমার পাল েীিন কৃষ্ণ পাল বিিগাতী জোনাসুর ২৫৪৩

৫৮ জমাক্তার জহাজসন পাচু জি িলুগ্রাম ২৫৪৭

৫৯ আঃ হাবমদ জি রাজহে উবিন িাবঘয়া ২৫৫২

৬০ বছবিক জহাজসন িেলু জি মাবিগাতী ২৫৫৫

৬১ আব্দুর রাজ্জাক জি লুৎফর রহমান জি নাওরাজদালা জোনাসুর ২৫৫৭

৬২ আবুল হাজিম রহমান জি সাজহজিরচর ২৫৫৮

৬৩ এ বি এম ছত্তার জমাফাজেল জহাজসন কাঠাম ২৫৬০

৬৪ অবলউর রহমান মরম আলী ব্যাসপুর জোনাসুর ২৫৬৫

৬৫ সসয়দ আবুল িাসার আলাউিীন দস্তন জোনাসুর ২৫৬৭

৬৬ জমাসাজরফ জহাজসন আঃ ছামাদ চর পদ্মবিলা ২৫৬৮

৬৭ েয়নাল আজিদীন আঃ মবেদ সাজহজির চর ২৫৭১

৬৮ আঃ কাদীর জমাল্লা জমজছর জমাল্লা কচর পদ্মবিলা ২৫৭৯

৬৯ জক, এম, োকাবরয়া জসািহান  ান নড়াইল নড়Fইল  ান ২৫৮৩

৭০  জমাঃ জগালাম নিী মৃধা মবেদ মৃধা বিিগাতী জোনাসুর ২৫৮৪

৭১ আতাউর রহমান কামাল জহাজসন বহরণ কাবন্দ ২৫৮৫

৭২ আঃ রাজ্জাক জমাফাজজ্জল কাঠাম ২৫৮৮

৭৩ এনাজয়ত জহাজসন সুলতান জহাজসন ি যাসপুর ২৫৯২

৭৪ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ আফোল জমাল্লা চরপদ্মবিলা পদ্মবিলা ২৫৯৫

৭৫ জমাছজলম জি আঃ কাজদর জি বিশ্বনাথপুর নড়াইল ২৫৯৮

৭৬ আব্দুর ছাত্তার জমাল্যা আব্দুর গফুর জমাল্যা মাবিগাতী জোনাসুর ২৬০০

৭৭ শুকুর জমাল্লা িেলু জমাল্লা ধলাগ্রাম ২৬০৬

৭৮ েবলল জমাল্লা নেীর জমাল্লা দবিণ ফুকরা ফুকরা ২৬০৮

৭৯ োমাল জহাজসন জকয়ামুবিন তারাইল ২৬১০

৮০ আব্বাস কােী সামছুল হক তারাইল ২৬১৩

৮১ নুর জমাহাম্মদ জি েহুর জি তারাইল তারাইল ২৬১৪

৮২ হাছান গােী রবিদ গােী সরইকাবন্দ ২৬২৩

৮৩ জহমাজয়ত উবিন ওজমদ আলী ভুলিাবড়য়া ধলগ্রাম ২৬২৬

৮৪ রবফকুল আলম রবফক  াঁন ফুকরা ফুকরা ২৬২৭

৮৫ এস এম বমরন আলী কালাই সরদার ফুকরা ২৬৩১

৮৬ এম, এইচ, এ, হান্নান আব্দুর রাজ্জাক তারাইল তারাইল ২৬৪০

৮৭ এম এ মজনায়ার জলাকমান ফুকরা ২৬৪৮

৮৮ এম এ িাসার সরদার িাজকর সরদার ফুকরা ২৬৪৯

৮৯ আবুিক্কর কালাইকাবরকর ফুকরা ২৬৫২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৯০ জরোউল জমাল্লা োজয়ন উবিন ফুকরা ২৬৫৩

৯১ নেরুল ইসলাম ছাজয়ন উবিন ফুকরা ২৬৫৪

৯২ মুহসীন জগালাম ছাজরায়ার ফুকরা ২৬৬১

৯৩ ইউসুফ আলী জমাল্লা রুস্তুম জমাল্লা ভুলিাবড়য়া ধলগ্রাম ২৬৬৩

৯৪ মবেির রহমান আনকার উবিন মহািাগ ২৬৭২

৯৫ আলতাফ জহাজসন িাবরক জমাল্লা িাট্টজধাপা ২৬৭৫

৯৬ আঃ কুদ্দুছ আঃ ছামাদ িাট্টজধাপা ২৬৭৭

৯৭ আয়নাল রাজসদ জি িাট্টজধাপা ২৬৭৮

৯৮ জহমাজয়ত উবিন জনমপে উবিন িাগোপা ২৬৮৩

৯৯ বমনহাে আহজমদ ২৬৯৭

১০০ সমজির আলী বেল্লু জি হবরদাসপুর ২৬৯৯

১০১ আঃ হাই বময়া পান্ডু বময়া ২৭০১

১০২ আক্রাম জহাজসন ইসমাইল মহািাগ ২৭০৭

১০৩ আঃ হাই পাচন বময়া মহািাগ ২৭০৮

১০৪ বছবিকুর রহমান িেলু িাগোপা ২৭১০

১০৫ জমাসারফ জহাজসন আবুল জহাজসন মহািাগ ২৭১১

১০৬ আবুল জহাজসন েদন জমাল্লা িাগোপা ২৭২১

১০৭ িাবু বময়া পলা বময়া মহানাগ ২৭২৫

১০৮ ফাইমূল হক জমাোরুল হক রাতইল ২৭৩৫

১০৯ োফর আলী জমাকজছদ মৃধা িংকর পািা ২৭৩৬

১১০ ছজরায়ার জহাজসন আমীর  ান  বলসা ালী ২৭৪৩

১১১ িদরুল আলম সহাদত জহাজসন  ারহাট ২৭৫৩

১১২ জমাঃ ইছাহাক আলী জমাঃ ইব্রাহীম মৃধা বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ২৭৫৪

১১৩ জমাঃ নােমুল হক  ান ছাদাত আলী  ান  ারহাট কাবিয়ানী ২৭৫৯

১১৪ নুর জমাহাম্মদ কাবে আবদল উবিন কাবে িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ২৭৬৪

১১৫ এম এ রমান ওতার উবিন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ২৭৬৫

১১৬ কাঞ্চন জি মবমন জি েঙ্গলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ২৭৬৬

১১৭ জতৌবহদুর রহমান  াজদম  াকী িরাশুর ২৭৬৭

১১৮ জরোউল কবরম আলাউবিন জমাল্লা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ২৭৬৮

১১৯ জমাঃ ইসহাক সদ গার নজফল সদ গার বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ২৭৬৯

১২০ জমাঃ জমাসজলম উিীন জি ছজহদ জি  ারহাট কাবিয়ানী ২৭৭০

১২১ মবনর জহাজসন আমোদ জহাজসন বপংগবলয়া ২৭৭৪

১২২ হাবফজুর রহমান মদন উবিন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ২৭৭৬

১২৩ ইসমাইল আকির জহাজসন  ারহাট কাবিয়ানী ২৭৮৫

১২৪ আবতয়ার রহমান আলতাফ জহাজসন জপানা কাবিয়ানী ২৭৮৭

১২৫ আব্দুল রউফ জমাল্লা আব্দুল ছজহদ জমাল্লা  ারহাট কাবিয়ানী ২৭৯২

১২৬ বসরাজুল ইসলাম রবহম িকস জপানা কাবিয়ানী ২৭৯৩

১২৭ চাঁদবময়া মবনন উবিন পারুবলয়া ২৭৯৭

১২৮ হাজফে আলী  ান হাবকম  ান পারুবলয়া ২৭৯৯

১২৯ ফুলবময়া জমাকজলচুর রহমান পারবলয়া ২৮১২

১৩০ ওিায়দুর রহমান রবফক বময়া পারুবলয়া ২৮১৯

১৩১ জমাঃ মাসুম আলী  ান জমা জলছুর রহমান  ান পারুবলয়া পারুবলয়া ২৮২০

১৩২ আবুল কাজসম জমাহন পারুবলয়া ২৮২১

১৩৩ জমাঃ োলাল আহজম্মদ হাবকম জমাল্যা সাজিক পদ্মবিলা পারুবলয়া ২৮২৮

১৩৪ সামচুবিন বতক্তার উবিন পদ্মবিলা পদ্মবিলা ২৮২৯

১৩৫ সাজনায়ার আফোল বিিপুর ২৮৩০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

১৩৬ বিজনাদ বিহারী বিশ্বাস জুড়ান বিশ্বাস পদ্মবিলা পদ্মবিলা ২৮৩৪

১৩৭ োলাল জহাজসন আিজেল জমাল্লা িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ২৮৩৫

১৩৮ ভুপবত কাবঞ্জলাল কমল কান্ত কাবঞ্জলাল রাহুথড় হাবতয়াড়া ২৮৫১

১৩৯ জমাঃ রতন সরকার জফলু সরদার বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ২৮৬৩

১৪০ কােী আমোদ জহাজসন মৃত ইমান উবিন জকন্দুয়াি ২৮৬৬

১৪১  বললূর রহমান মুত রাহান উবিন জি বনোমকাবন্দ ২৮৭০

১৪২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আঃ িাবরক জমাল্লা ফলসী বনোমকাবন্দ ২৮৭৩

১৪৩ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত জমাোহার ফবকর বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ২৮৭৭

১৪৪ জহামাজয়ত সরদার ইসলাম সরদার বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ২৮৭৯

১৪৫ আলাউবিন কাজিম চরিাটপাড়া ২৮৮৭

১৪৬ গেগন জমাল্লা জতাফাজয়ল পরানপুর ২৮৯০

১৪৭ সামচুল হক তাহাজেদ রাতইল রাতইল ২৮৯৪

১৪৮ জমাঃ িাহাবুবিন  ান আঃ মান্নান  ান মজহিপুর জোনাসুর ২৮৯৭

১৪৯ জমাঃ বলয়াকত জহাজসন (নাগর) মবেির রহমান জমাল্যা জহাগলাকাবন্দ জোনাসুর ২৯০১

১৫০ আব্দুর রহমান জমাল্লা আবুল জহাজসন জমাল্লা বিশ্বনাথপুর নড়Fইল ২৯০২

১৫১ মৃত োফর আলী মৃধা মৃত আবুল কাজিম মৃধা মজহিপুর জোনুসুর ২৯১০

১৫২ আবুল কালাম মৃধা আঃ রজ্জাক মৃধা মজহিপুর জোনাসুর ২৯১৩

১৫৩ আব্দুল ওয়াদুদ মৃত আঃ হক বিশ্বানাথপুর মজহিপুর ২৯১৯

১৫৪ মৃত সসয়দ আলাউবিন মৃত সসয়দ রেি আলী দস্তন মজহিপুর ২৯২১

১৫৫ আঃ মাজলক জচৌধূরী আঃ গবন জচৌধূরী বহরনকান্দী জোনাসুর ২৯২৫

১৫৬ মৃত জগালাম জমাস্তফা মৃত আঃ মাবেদ মৃধা বিিগাবত জোনাসুর ২৯২৬

১৫৭ নূর জমাহাম্মদ জি আলফু জি নাওরাজদালা মজহিপুর ২৯২৮

১৫৮ আবেজুর রহমান আিোল জমাল্রা িাবঘয়া মজহিপুর ২৯২৯

১৫৯ জমাঃ আবতয়ার আঃ হক জমাল্রা বিিগাতী জোনাসুর ২৯৩০

১৬০ আক্কাছ আলী জমাল্রা মৃত জফলু জমাল্রা িাঐজ ালা মজহিপুর ২৯৩২

১৬১ জমাঃ িামসুল আলম মবতয়ার রহমান জকাড়ামারী পদ্মবিলা ২৯৩৩

১৬২ মৃত শুকুর আলী মৃত  ন্দকার ইউছুফ আলী মাবিগাতী জোনাসুর ২৯৩৫

১৬৩ জমাঃ আলা উবিন বময়া ইছাক বময়া দহর দূগ গাপুর পদ্মবিলা ২৯৩৬

১৬৪ আব্দুস ছাত্তার  ন্দকার মৃত রাজ্জাক  ন্দকার বহরনকান্দী মােড়া ২৯৩৮

১৬৫ আঃ রহমান মুনবস কালাবময়া মুনবস মজহিপুর জোনাসুর ২৯৩৯

১৬৬ ডাঃ জমািাররফ জহাজসন  ান মৃত জমাোজহর  ান দস্তন মজহিপুর ২৯৪৩

১৬৭ রণবেৎ কুমার দাস মৃত েগদ্বন্ধু দাস জোনাসুর জোনাসুর ২৯৪৫

১৬৮ আবুল িসার জমাল্যা আব্দুল হাবমদ জমাল্যা বিশ্বনাথপুর নড়Fইল  ান ২৯৪৬

১৬৯ কােী আঃ রউফ কােী আবুল হাজসম বিিগাতী জোনাসুর ২৯৪৭

১৭০ সসয়দ লুৎফর রহমান সসয়দ মকজছদ আলী ব্যাসপুর জোনাসুর ২৯৪৮

১৭১ মৃত জমাঃ  ন্দকার বমতয়ার রহমান মৃত জ ান্দকার জ ারজসদ আলম িলূগ্রাম মজহিপুর ২৯৪৯

১৭২ কবির  ন্দকার মৃত রবফকউবিন  ন্দকার মজহিপুর জোনাসুর ২৯৫১

১৭৩ জমাঃ ইবলয়াছ জহাজসন বময়া আব্দুল হাবকম বময়া ধানোইল নড়াইল  ান ২৯৫৪

১৭৪ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন গনোজহর জি জোনাসুর জোনাসুর ২৯৫৫

১৭৫ রবফকুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম মজহিপুর মজহিপুর ২৯৫৬

১৭৬ জমাঃ বছবিকুর রহমান আঃ েব্বার বময়া ধানোইল নড়Fইল  ান ২৯৫৭

১৭৭ আবুল কালাম জি আবুয়াল ফেল জি নড়াইল নড়Fইল  ান ২৯৬৩

১৭৮ ডঃ মুহাম্মদ ইসরাইল  ান জমাঃ েয়নাল  ান মজহিপুর জোনাসুর ২৯৬৪

১৭৯ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি জি মৃত গবণ জি িাবঘয়া মজহিপুর ২৯৬৫

১৮০ রাজ্জাক জি রবহম জি িাবঘয়া পদ্মবিলা ২৯৬৬

১৮১ জচৌধুরী জমাহাম্মদ আলী আঃ মান্নান জচৌধুরী সমসপুর জোনাসুর ২৯৭২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৮২ জমাঃ আব্দুল ওয়াদুদ মৃত আঃ রহমান জমাল্লা জছাট পারুবলয়া পারুবলয়া ২৯৭৫

১৮৩ সুজিাধ কুমার টিকাদার সীতানাথ টিকাদার কৃষ্ণপর পারুবলয়া ২৯৮৪

১৮৪ ফাজয়কুজ্জামান মৃত আঃ মান্নান পারুবলয়া পারুবলয়া ২৯৮৭

১৮৫ বনতাই চন্দ্র বিকদার মজহন্দ্রনাথ বিকদার সাজিক পদ্মবিলা পারুবলয়া ২৯৮৮

১৮৬ জমাঃ মান্নান জমাল্লা মৃত মাজেদ জমাল্লা বিিপুর পারুবলয়া ২৯৯০

১৮৭ জমাঃ িরকত আলী মুনসী ওজমদ আলী বততাগ্রাম পারুবলয়া ৩০০০

১৮৮ জমাঃ িাহোহান আলী মৃত মবতয়ার রহমান বিশ্বাস সাতবিয়া মাহমুদপুর ৩০০২

১৮৯ জগালাম জমাস্তফা কামাল মৃত জমাঃ লুৎফর রহমান সাতাবিয়া মাহমুদপুর ৩০০৫

১৯০ রবফকুল আলম জমাঃ আিদুল কবরম জডামরাকাবন্দ জডামরাকাবন্দ ৩০১৪

১৯১ জমাঃ জহমাজয়ত জহাজসন আব্দুল মাজেদ মুিী জগায়ালগ্রাম জগায়ালগ্রাম ৩০২০

১৯২ মবেির রহমান মৃত ইনোজহর উবিন জমাল্লা ভাট্রাইজধািা সাোইল ৩০২৫

১৯৩ জমাঃ ওমর আলী জমাল্যা ছত্তার জমাল্যা হবরদাসপুর সাোইল ৩০৩১

১৯৪ মৃত আক্তার উবিন জমাল্লা মৃত বুথাই জমাল্লা কসুমবদয়া কসুমবদয়া ৩০৩২

১৯৫ এ বি এম হাবফজুর রহমান রাজহনউবিন জমাল্লা হবরদাসপুর সাোইল ৩০৩৮

১৯৬ জমাঃ িাবু বময়া ধলা বময়া মহানাগ সাোইল ৩০৪০

১৯৭ এস, এম, ফারুকুজ্জামান আমোদ জহাজসন জমাল্লা মােড়া মােড়া ৩০৪১

১৯৮ জমাঃ আবুল  াজয়র জমাল্যা দিীর উিীন জমাল্যা কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৩০৪৩

১৯৯ হাবলম জমাল্লা মৃত কালূ জমাল্লা মােড়া মােড়া ৩০৪৬

২০০ এস এম োবকর জহাজসন মৃত আব্দুল হক জমাল্লা মােড়া সাোইল ৩০৪৮

২০১ জমাঃ ওয়াবলয়ার রহমান মিজেল জমাল্যা মােড়া মােড়া ৩০৪৯

২০২ মৃত জসজকন্দার জমাল্লা মৃত আঃ গফুর জমাল্লা হবরদাসপুর সাোইল ৩০৫১

২০৩ মৃত ফের আলী মৃত জমাঃ িদরউবিন রাইতকাবন্দ সাোইল ৩০৬০

২০৪ জরোউল কােী জমািারক আলী কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৩০৬২

২০৫ জমাতাজলি জি মৃত জহাজসন জি মােরা মােরা ৩০৬৩

২০৬ আবতয়ার রহমান মৃত জমাঃ মকবুল জহাজসন মােড়া মােড়া ৩০৬৬

২০৭ ইসমাইল আহজমদ আবছর উবিন জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩০৬৭

২০৮ সতয়ি আলী মৃধা মৃত নওয়াি আলী মৃধা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩০৬৮

২০৯ জমাঃ বছবিক ফবকর জ ারজিদ ফবকর কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩০৭০

২১০ মৃত জমাঃ মবেির রহমান মৃত হােী আবমন উবিন জমাল্লা িরাসুর কাবিয়ানী ৩০৭২

২১১ জমাঃ ইউনুচ বময়া আনার উবিন বময়া জপানা কাবিয়ানী ৩০৭৬

২১২ জমাঃ িাহাদত জহাজসন বমঞা আব্দুল িাবরক বমঞা  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৭৭

২১৩ আব্দুল মান্নান জি আঃ গবন জি চর বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩০৭৯

২১৪ আকতার জহাজসন মৃধা মৃত লিন মৃধা  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৮০

২১৫ মৃত জমাঃ িাচ্চু জি মৃত আঃ কাজদর জি বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩০৮৩

২১৬ জমাঃ আব্দুল ওহাি বলহেউবিন ফবকর  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৮৪

২১৭ মৃত মজয়ন উবিন জি মৃত কাজদর জি বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৮৫

২১৮ েয়নাল আজিদীন মৃত ছব্দু জি বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৮৭

২১৯ েহুরুল হক বমনা মৃত হাজরে বমনা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৯১

২২০ জমাঃ আকরাম জহাজসন বমনা হাবকম বমনা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৯৩

২২১ আব্দুল ওহাি জসক জহাজচন উিীন জি  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৯৪

২২২ মৃত আব্দুল মাজেদ জমাল্লা মৃত অব ল উবিন জমাল্লা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৯৬

২২৩ মৃত জমাঃ মবহউবিন  ান মৃত সরাফত আলী  ান  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৯৭

২২৪ জমাঃ ইবিস জহাজসন মৃধা সূর্য্গ মৃধা  ারহাট কাবিয়ানী ৩০৯৮

২২৫ মৃত দবির উবিন তালুকদার মৃত আলাউবিন তালুকদার বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩০৯৯

২২৬ জমাঃ হাবফজুর রহমান মৃত আবমর জহাজসন বসকদার কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১০০

২২৭ জদজলায়ার কােী মৃত আজনায়ার উবিন কােী িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১০৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২২৮ কােী নুরুল আলম ইউসুফ কােী  ারহাট কাবিয়ানী ৩১০৮

২২৯ ডাঃ রওিন আলী মৃত জমাকজছদ আলী কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১০৯

২৩০ জি  জমাঃ বলয়াকত জহাজসন আবু তাজলি জি জপানা কাবিয়ানী ৩১১০

২৩১ জমাঃ িহীদুজ্জামান জমাঃ জমাফাজজ্জল জহাজসন  াজয়রহাট কাবিয়ানী ৩১১২

২৩২  ন্দকার জমাছা মৃত আঃ জমাতাজলি জপানা কাবিয়ানী ৩১১৩

২৩৩ জমাঃ হাবনফ কােী েবহরুবিন কােী িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১১৭

২৩৪ আঃ ছামাদ জমাল্লা মৃত জিল্লাল জহাজসন বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১২০

২৩৫ আঃ ওয়াদুদ জমাল্লা মৃত জিল্লাল জহাজসন জমাল্লা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১২২

২৩৬ অমল কৃষ্ণ সাহা মৃত েগিন্ধু সাহা ভাটিয়াপাড়া ভাটিয়াপাড়া ৩১২৩

২৩৭ মৃত এ বি এম জসালায়মান মৃত িািন বসকদার  ারহাট কাবিয়ানী ৩১২৬

২৩৮ আঃ রাজ্জাক বময়া ইয়াবছন বময়া জপানা কাবিয়ানী ৩১২৮

২৩৯ িরীফ আইয়ুবুর রহমান ছবিি উবিন িরীফ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৩০

২৪০ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত হাবিবুর রহমান বসকদার  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৩১

২৪১ বসরাজুল ইসলাম মৃধা আব্দুল মৃধা  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৩২

২৪২ আব্দুল হান্নান বময়া মৃত জমাঃ আঃ ছাত্তার বময়া কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১৩৬

২৪৩ শুকুর মুিী মৃত আঃ রউফ মুিী িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৩৭

২৪৪ হাবিবুর রহমান কােী আঃ লবতফ কােী চর বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩১৩৮

২৪৫ িাহাোহান আলী ফবকর মৃত আফছার আলী ফবকর  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৩৯

২৪৬ জমাঃ োফর আবল মৃধা নওয়াি আবল মৃধা েংগলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৪১

২৪৭ আব্দুস সালাম জি জমাঃ ওতার উিীন জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৪৩

২৪৮ জমাঃ বছবিকুর রহমান মকজছদ ফবকর িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৪৪

২৪৯ আেগর আলী সরদার নাজদর আলী সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৪৫

২৫০ আঃ মবেদ সরদার মৃত লিন সরদার িরাশুর কাবিয়ানী ৩১৪৬

২৫১ মৃত আলীম জমাল্লা হােী আঃ েবলল জমাল্লা জপানা কাবিয়ানী ৩১৫০

২৫২ এম িাহোহান বমনা এম কাঞ্চন বমনা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৫১

২৫৩ আঃ মান্নান মৃত আফছার উবিন বময়া  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৫৩

২৫৪ আবু িকর বসবিক আেহার মুিী বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১৫৪

২৫৫ রওিন আলী জমাল্লা মৃত জরাকন উবিন জমাল্লা বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১৫৬

২৫৬ মৃত জহমাজয়ত উবিন মৃত কাওছার উবিন জি িরাশুর কাবিয়ানী ৩১৫৮

২৫৭  বললুর রহমান মৃত আলফু জমাল্লা জপানা কাবিয়ানী ৩১৫৯

২৫৮ লাভলু  াঁন সাহাবুবিন  াঁন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬২

২৫৯ মৃত জমাঃ আবতয়ার রহমান  ান মৃত নবের উবিন  ান িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৩

২৬০ বহংগুল জি মৃত কাজদর জি বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৪

২৬১ বনোম উবিন জমাল্লা মৃত নাবের উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৫

২৬২ জমাঃ হাজনফ জমাল্লা আব্দুল আবেে জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৬

২৬৩ জগালাম রসুল জমাল্লা জমাঃ ছানসার উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৭

২৬৪ জমাঃ জগালাম মস্তফা ছানছারউিীন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৬৮

২৬৫ রকজছদ জি মৃত ওয়াজহদ জি বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১৬৯

২৬৬ জমাঃ হান্নান সরদার হাজতম আলী সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭০

২৬৭ জসাহরাি সরদার মৃত নাজদর সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭১

২৬৮ জমাঃ আতাউর রহমান  াঁন আব্দুল আজলক  াঁন িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭২

২৬৯ জমাঃ ইউনুস আলী সরদার আবুল কালাম সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৩

২৭০ জমাঃ ইমান আলী জস জমাঃ শুকুর আলী জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৪

২৭১ জমাঃ আলী জি জমাঃ সাজদক জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৫

২৭২ জমাঃ হাবফজুর রহমান ঠান্ডু আঃ হাবমদ জমাল্যা বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৬

২৭৩ আবুল হাসান জি হাবমদ জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৭৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২৭৪ হারুন জি মৃত জমাঃ আকির জি  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৭৮

২৭৫ আব্দুল মান্নান জি মৃত আব্দুল েব্বার চর বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৩১৮০

২৭৬ আবুল কালাম ( কালু ) ছাজকন ফবকর কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১৮৩

২৭৭ মৃত এস এম আইয়ুি জহাজসন মৃত ইউছুফ সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৩১৮৪

২৭৮ এম এ  াজয়র বময়া এ েবলল জি কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১৮৫

২৭৯ মহসীন উবিন আহজমদ মুিী িামসুবিন আহজমদ  ারহাট কাবিয়ানী ৩১৮৭

২৮০ আবেজুর রহমান তালুকদার মৃত আনার উবিন তালুকদার বপংগবলয়া কাবিয়ানী ৩১৯০

২৮১ আবুল  াজয়র জি  (বময়া) মৃত জমাঃ েজিদ আলী জি কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৩১৯২

২৮২ নােমূল হাসান মৃত হােী জরাকনউবিন জমাল্লা চরোবেরা রাতইল ৩২১৩

২৮৩ িওকত আলী জমাল্যা আব্দুল হাজসম জমাল্যা পবিম রাতইল রাতইল ৩২১৪

২৮৪ োলাল উবিন আহজমদ মৃত রাজহন উবিন বময়া জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২২১

২৮৫ ডাঃ ডবিউ আই এম ফারুক মৃত এস রহমতোন বময়া রাতইল রাতইল ৩২২৩

২৮৬ রবফকুল ইসলাম জমাঃ চাঁন্দ বিকদার িংকরপািা চরভাটপাড়া ৩২২৫

২৮৭ আক্তার উজ্জামান মুিী মৃত মুিী রাজসক উবিন রাতইল রাতইল ৩২৩৫

২৮৮ ছাইফ উবিন জমাহাম্মদ জোয়াদ উবিন জমাহাম্মদ রাতইল রাতইল ৩২৩৬

২৮৯ জিলাজয়ত জহাজসন মৃত আঃ রহমান তালুকদার রাতইল রাতইল ৩২৩৭

২৯০ লুৎফর রহমান আঃ লতীফ সরদার জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৪০

২৯১ জমাঃ আঃ রউফ বময়া মৃত ছামাদ বময়া জঘানাপাড়া রাতইল ৩২৪১

২৯২ হাবিবুল হক মৃত জমাোহারুল হক রাতইল রাতইল ৩২৪২

২৯৩ আবতয়ার রহমান  াজলক জি ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৩২৪৩

২৯৪ আঃ ছালাম জমাল্লা মৃত পিন জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৪

২৯৫ আকরাম জহাজসন জমাল্লা সুোরুবিন জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৫

২৯৬ জমাঃ আবুল জহাজসন ইসমাইল জমাল্লা রাতইল রাতইল ৩২৪৭

২৯৭ হাবিবুর রহমান মৃত আব্দুল গফুর জি পারকরফা চরভাটপাড়া ৩২৫০

২৯৮ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃধা মৃত আঃ ছাত্তার মৃধা জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৫১

২৯৯ হাবিবুর রহমান মৃত ওয়াজহদ জি িংকরপািা চরভাটপাড়া ৩২৫২

৩০০ জমাঃ আলী আেগর জমাল্লা িাগু জমাল্লা পাথরঘাটা পাথরঘাটা ৩২৫৪

৩০১ জমা: হারুন অর রিীদ আকরাম ফবকর জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৫৫

৩০২ আসহাি উবিন মৃত আছাদ উবিন রাতইল রাতইল ৩২৫৬

৩০৩ এম,এম, িাদিা তালুকদার নুরুবিন তালুকদার চাপ্তা চাপ্তা ৩২৫৭

৩০৪ আবু িক্কার  ালিী ইসমাইল  ালিী ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৩২৫৮

৩০৫ জমাঃ লুৎফর রহমান রায়হান উবিন করগাও বমোননগর ৩২৫৯

৩০৬ জগালাম রব্বানী মৃত ওয়াজেদ জি রাতইল রাতইল ৩২৬০

৩০৭ মৃত চুন্নু বময়া মৃত জমাক্তার জহাজসন জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৬২

৩০৮ আব্দুল মান্নান মৃত ইয়াকুি জমাল্লা পরানপুর বতলছড়া ৩২৬৩

৩০৯ সসয়দ জমাস্তাক আলী মৃত সসয়দ মজনায়ার আলী চাপ্তা রাতইল ৩২৬৫

৩১০ নুর জমাহাম্মদ মৃধা মৃত জরাকন মৃধা চরভাটপাড়া রাতইল ৩২৬৯

৩১১ জমাঃ জসাহরাি জহাজসন মৃত জমাঃ রাজ্জাক জমাল্যা জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৩২৭১

৩১২ জমাঃ সুলতান আহম্মদ মৃত জি  িাহোহান পাঙ্খারচর ফুকরা ৩২৭৬

৩১৩ জি  বসরাজুল হক জমাঃ নুরুল হক ধলগ্রাম ধলগ্রাম ৩২৭৮

৩১৪ মৃত আঃ রহমান মৃধা মৃত আঃ জহাজসন তারাইল তারাইল ৩২৭৯

৩১৫ আব্দুল মাজেদ িকসা জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৩২৮২

৩১৬ জমাঃ টুকু ফবকর মৃত জরাকন ফবকর ফুকরা ফুকরা ৩২৮৩

৩১৭ জমাঃ েবলল মুসল্লী বপোর উিীন মুসল্লী ফুকরা ফুকরা ৩২৮৮

৩১৮ আকির আলী  ন্দকার মৃত জমাঃ আমজেদ  ন্দকার কলসী ফুকরা ফুকরা ৩২৯০

৩১৯ তবিবুর রহমান  ান জমাঃ নিীর জহাজসন  ান দবিন ফুকরা দবিন ফুকরা ৩২৯৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৩২০ জমাঃ সসয়দ সরদার মৃত জমজহর সরদার ফুকরা ফুকরা ৩২৯৭

৩২১ জমাঃ জমাতাজলি জমাল্লা আঃ মবেদ জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৩২৯৯

৩২২ মৃত ইসরাবফল জি মৃত আেমত উল্লাহ জি ফুকরা ফুকরা ৩৩০২

৩২৩ আজিদ আলী সরদার গজঞ্জর সরদার ফুকরা ফুকরা ৩৩১১

৩২৪ মৃত িরাফত আলী মৃত আঃ রবিদ জি তারাইল ফুকরা ৩৩১৭

৩২৫ জমাঃ আবু িকর বিশ্বাস ইসহাক বিশ্বাস  াগড়ািাবড়য়া  াগড়ািাবড়য়া ৩৩২০

৩২৬ ছাজনায়ার মবল্লক মৃত আফসার উবিন মবল্লক ওড়াকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩২১

৩২৭ কােী ফেলুল হক মরহুম কােী আব্দুল  াজলক বতলছড়া বতলছড়া ৩৩২৬

৩২৮ লাজয়কুজ্জামান জমাল্লা আব্দুস সাত্তার জমাল্যা বতলছড়া বতলছড়া ৩৩২৭

৩২৯ মবেির রহমান িাহোহান বময়া কামাজরাল বতলছড়া ৩৩২৯

৩৩০ জমাঃ মুন্নু বসকদার আঃ েব্বার বিকদার মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩৩৩

৩৩১ ইকরাম  ান আদম আলী  ান মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৩৩৩৪

৩৩২ রওিন আলী জমাল্লা বমলু জমাল্লা কামাজরাল বতলছড়া ৩৩৩৮

৩৩৩ দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস মৃত বদ্বেয়র বিশ্বাস জগাপালপুর বতলছড়া ৩৩৪০

৩৩৪ োহাঙ্গীর জহাজসন জমাল্লা আব্দুস সাত্তার জমাল্লা বতলছাড়া বতলছাড়া ৩৩৪১

৩৩৫ জসািহান  ান মৃত চাঁদ  ান িরইহাট রােপাট ৩৩৪৭

৩৩৬ আ স ম মঈনুবিন সরদার মৃত আঃ মবেদ সরদার শুক্তগ্রাম শুক্তগ্রাম ৩৩৪৮

৩৩৭ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত িবফকুর রহমান রােপাট রােপাট ৩৩৪৯

৩৩৮ জমাঃ জমাস্তফা জহাজসন মৃত ছাজদক আলী বময়া রােপাট রােপাট ৩৩৫২

৩৩৯ জহমাজয়ত আলী জমাল্লা মৃত ইসরাইল জমাল্লা রােপাট রােপাট ৩৩৫৪

৩৪০ জমাঃ জসকান্দর আলী আব্দুর রাজ্জাক িরীফ রােপাট রােপাট ৩৩৬২

৩৪১ োজন আলম মৃত আব্দুর রজ্জাক িরীফ শুক্তা গ্রাম শুক্তা গ্রাম ৩৩৬৩

৩৪২ রবিউল আলম বসকদার মৃত আব্দুল আলী বসকদার শুক্ত গ্রাম শুক্ত গ্রাম ৩৩৬৬

৩৪৩ আঃ ছাত্তার জমাল্লা মৃত জমাঃ  াজলক জমাল্লা দইসারা রােপট ৩৩৬৭

৩৪৪ জমাঃ আবলউজ্জামান মৃত ওহাি জি রােপাট রােপাট ৩৩৭১

৩৪৫ জসজকন্দর জমাল্রা মৃত জতায়াজল্লক জমাল্লা রােপাট রােপাট ৩৩৭৬

৩৪৬ জমাঃ িাহোহান আলী জমাল্লা করম আলী জমাল্যা বিল্টা রােপাট ৩৩৮০

৩৪৭ জনপাল সমািার সুজরন সমািার বসংগা বসংগা ৩৩৯১

৩৪৮ জোবতি বিশ্বাস বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস জোতকুরা জঘানাপড়া ৩৪০৪

৩৪৯ িরীফ জসাহরাি জহাজসন জমাঃ ইউছুপ িরীফ রামবদয়া রামবদয়া ৩৪০৭

৩৫০ মা ন লাল রায় মৃত হবরপদ রায় জিথুড়ী জিথুড়ী ৩৪০৯

৩৫১ বিেয় কৃষ্ণ বিশ্বাস িিধর বিশ্বাস বধড়াব ইল রামবদয়া ৩৪১০

৩৫২ জমাঃ বিল্লাল জহাজসন মুক্তার জহাজসন রামবদয়া রামবদয়া ৩৪১১

৩৫৩ জমাঃ সা াওয়াত জহাজসন হাবফজুবিন বসকদার হাবতয়াড়া পুইশুর ৩৪১৫

৩৫৪ বমরাজুল ইসলাম কালাই বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪১৬

৩৫৫ জমাঃ ওয়াবসউজ্জামান মকসুদুল ইসলাম সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪২৮

৩৫৬ আবুল কালাম জমাল্লা আব্দুল জমাতাজলি জমাল্লা সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪৩১

৩৫৭ বসরাজুল হক জমাল্লা আব্দুর রবসদ জমাল্লা সীতারামপুর সীতারামপুর ৩৪৩৩

৩৫৮ মবেির বিকদার ইউনুচ বসকদার পুইশুর হাবতয়াড়া ৩৪৩৫

৩৫৯ নওজির আলী বসকদার ওতার উবিন বসকদার হাবতয়াড়া পুইশুর ৩৪৩৭

৩৬০ কােী নওজির আলী েজয়ন উবিন কােী ফলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৪১

৩৬১ এস এম আক্রামউজ্জামান মৃত জনছার উবিন জমাল্লা ফলসী পুইশ্তর ৩৪৪৪

৩৬২ হাবনফ জি ইনতাে জি বনো বনোমকাবন্দ ৩৪৫৫

৩৬৩ জমাঃ আবতয়ার রহমান গঞ্জাহার জমাল্লা ফলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৫৮

৩৬৪ বচওরঞ্জন মজুমদার মৃত মজহিন্দ্রনাথ মজুমদার ফলবস বনোমকাবন্দ ৩৪৫৯

৩৬৫ কােী জমািাররফ জহাসাইন ছব্দু কােী ফলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৬৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৩৬৬ কােী আব্দুল অদুদ মৃত সাজেম কােী ফলসী বনোমকাবন্দ ৩৪৬৫

৩৬৭ এস জএম জিলাল জহাজসন িহীদ জমািারফ জহাজসন ফুকরা ফুকরা ৪৩৫৪

৩৬৮ জমাঃ আয়নাল হক জি মৃত আঃ মাজলক জি জদালাগ্রাম জোনাসুর ৪৫৭৭

৩৬৯ এস,এম, আব্দুল হাবলম মবহউবিন জি জোনাসুর জোনাসুর ৪৫৭৮

৩৭০ োফর ইমাম আব্দুল েবলল  ান ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৭৯

৩৭১ জমাঃ নাবের আলী  ান আব্দুল গফুর  ান নড়াইল নড়Fইল ৪৫৮০

৩৭২ জমাঃ োলাল উবিন সত্তার মুিী জহাগলাকান্দী জোনাসুর ৪৫৮১

৩৭৩ জমাঃ সাগর মাহমুদ মৃত আঃ হাবমদ জমাল্লা বিশ্বনাথপুর নড়াইল ৪৫৮২

৩৭৪ এম, এম, ওয়াবহদ-উে-োমান জ ারজিদুজ্জামান মৃধা জোনাসুর জোনাসুর ৪৫৮৩

৩৭৫ এ,বি,এম, আলমগীর জরাকনউিীন আহজম্মদ বিিগাতী জোনাসুর ৪৫৮৪

৩৭৬ কােী আওলাদ জহাজসন মৃত জমাঃ আছালত কােী বিিগাতী জোনাসুর ৪৫৮৫

৩৭৭ জগালাম বকিবরয়া ওরজফ োহাঙ্গীর মৃত আঃ মবেদ মৃধা বিিগাবত মজহিপুর ৪৫৮৬

৩৭৮ জমাঃ বসরাজুল হক লস্কর আবুল হাজসম লস্কর ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৮৭

৩৭৯ এম এম হাবিবুর রহমান লাল জমাহাম্মদ জমাল্যা মাবিগাতী জোনসুর ৪৫৮৮

৩৮০ এস এম লাজয়ক আলী মৃত জমাঃ হাজফে জি ডহরদুগ গাপুর পদ্মবিলা ৪৫৮৯

৩৮১ জমাঃ কামাল জহাজসন (বেন্নাত আলী) মৃত জমাকজছদ জমাল্লা জঘাষকাবন্দ মজহিপুর ৪৫৯০

৩৮২ মৃত জি  িামচুল আলম মৃত দুধু জি ব্যাসপুর জোনাসুর ৪৫৯১

৩৮৩ জমাঃ চাঁনবময়া জমাঃ জগালাম মস্তফা িবকদার িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯২

৩৮৪ জমাহাম্মাদ িবহদুজ্জামান জমাহাম্মাদ আকরামুজ্জামান পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৩

৩৮৫ আবতয়ার রহমান মুিী মৃত ছদন মুিী িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৪

৩৮৬ জমাঃ আয়ুি আলী ফবকর লাল ফবকর সাজিক পদ্মবিলা পারুবলয়া ৪৫৯৬

৩৮৭ মুিী জমাঃ হাবদসুর রহমান মুিী আব্দুল মান্নান পারুবলয়া বিিপুর ৪৫৯৭

৩৮৮ আতাউর রহমান রাবফক উবিন আহজমদ িড় পারুবলয়া পারুবলয়া ৪৫৯৮

৩৮৯ জমাঃ আবুল কাজিম মৃত ধলা বময়া জগায়ালগ্রাম জগায়ালগ্রাম ৪৫৯৯

৩৯০ আবুল কালাম আোদ আঃ  াজলক শ্রীপুর জগায়ালগ্রাম ৪৬০০

৩৯১ ইবিস আলী জি মৃত জমাঃ আবেম জি সাতবিয়া জডামরাকাবন্দ ৪৬০১

৩৯২ জমাঃ সবহদ জমাল্লা মৃত েয়নাল জমাল্লা জডামরাকাবন্দ মাহমুদপুর ৪৬০২

৩৯৩ জমাঃ জসজকন্দার আলী বিশ্বাস মরহুম হাজমদ বিশ্বাস সাতাবিয়া জডামরাকাবন্দ ৪৬০৩

৩৯৪ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস মৃত িতীি চন্দ্র বিশ্বাস মাহমুদপুর ওড়াকাবন্দ ৪৬০৪

৩৯৫ বনম গজলন্দু বিশ্বাস জদায়ারী বিশ্বাস বেকািাড়ী জডামরাকাবন্দ ৪৬০৫

৩৯৬ ফাজয়কউজ্জামান জমাল্লা ইসমাইল জমাল্লা জডামরাকাবন্দ জডামরাকাবন্দ ৪৬০৬

৩৯৭ আঃ মান্নান জি জমাঃ িচন জি জতঘবরয়া মােড়া ৪৬০৭

৩৯৮ এস,এম, রবফকুল ইসলাম ছজরায়ার জি হবরদাসপুর সাোইল ৪৬০৮

৩৯৯ জমাঃ ফাজয়কুজ্জামান জি  আহম্মদ আলী মহানাগ সাোইল ৪৬১১

৪০০ জক এম আলী আকিার আব্দুল মাজেদ  ান কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬১২

৪০১ কাইউম জমাল্যা নওজির আলী কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬১৫

৪০২ আজনায়ার জহাজসন মৃত আব্দুল হক  ান হবরদাসপুর সাোইল ৪৬১৭

৪০৩ জমাঃ নুর ইসলাম জি মবনরুিীন জি হবরদাসপুর সাোইল ৪৬১৮

৪০৪ আব্দুল মবেদ জি মৃত জমািজেল জিক িাগিাপা মােড়া ৪৬২০

৪০৫ মবতয়ার রহমান মৃত জেজলম বসকদার হবরদাসপুর সাোইল ৪৬২১

৪০৬ জমাঃ িাহাবুবিন জমাল্লা জমাঃ হাজতম জমাল্লযা কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬২২

৪০৭ মৃত জমাঃ হাবফজুর রহমান (ছাজদক) মৃত আঃ েব্বার জি মােড়া মােড়া ৪৬২৩

৪০৮ জমাঃ িাবহদুল ইসলাম আব্দুল ছামাদ জমাল্যা কুসুমবদয়া কুসুমবদয়া ৪৬২৪

৪০৯ জমাঃ হাবিবুর রহমান জমাঃ ছত্তার জি  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬২৫

৪১০ জমাঃ ইউনুছ ফবকর মৃত জমাঃ ইছহাক ফবকর জপানা কাবিয়ানী ৪৬২৬

৪১১ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত জমাঃ সাগর আলী বময়া জপানা কাবিয়ানী ৪৬২৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৪১২ সাবকউর রহমান মৃত জমাঃ সাগর আলী বময়া  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬২৮

৪১৩ আঃ মাজলক জি মৃত আঃ গবন জি বুধপািা ভাটিয়াপাড়া ৪৬২৯

৪১৪ জমাক্তার জহাজসন মৃত িচন জি  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬৩০

৪১৫ মৃতঃ আঃ ছাত্তার জি মৃত আদন জি কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৪৬৩১

৪১৬ মৃত বসরাজুল ইসলাম জি মৃত িবদর উবিন জি  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬৩২

৪১৭ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত হাবমদ জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৩

৪১৮ জমাঃ হাসমত জি আঃ হাবমদ জি িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৪

৪১৯ আবু  ল হাজসম মৃত আঃ আবেে জমাল্লা  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬৩৫

৪২০ জমাঃ আবতয়ার রহমান বসকদার তাহাজজ্জদ উবিন বিকদার  ারহাট কাবিয়ানী ৪৬৩৭

৪২১ মৃত জি  আব্দুর রউফ মৃত জি  আঃ েহুর েংগলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৮

৪২২ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা জমাঃ নেীর উবিন জি েংগলমুকুন্দপুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৩৯

৪২৩ আব্দুল মান্নান জমাল্লা জমাঃ আবমন উবিন জমাল্লা িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৬৪০

৪২৪ কােী জমাঃ নুরুল আহাদ কােী ইউসুফ কাবিয়ানী কাবিয়ানী ৪৬৪১

৪২৫ মৃত জমাঃ কবির উবিন মৃত জমাঃ আফসার উবিন মুিী পবিম রাতইল রাতইল ৪৬৪৩

৪২৬ আব্দুল  াজলক সরদার মৃত জপাহামান সরদার জঘানাপাড়া জঘানাপাড়া ৪৬৪৪

৪২৭ োলাল উবিন মুিী মৃত জমাঃ নাবেম উবিন মুিী পবিম রাতইল রাতইল ৪৬৪৫

৪২৮ জমাঃ হাবিবুর রহমান মরহুম জমাঃ জ ারজিদ বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৪৮

৪২৯ আবুল হাজসম তুফাজ্জল জি ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৫০

৪৩০ জমাঃ আবুল কালাম  ান আব্দুল হক  ান চর ভাটপাড়া চরভাটপাড়া ৪৬৫১

৪৩১ আব্দুল ওহাি মুিী মৃত নুরুল হক মুিী সুচাইল রাতইল ৪৬৫২

৪৩২ জমাঃ নূরুল হক ইমান আলী মীর িংকরপািা চরভাটপাড়া ৪৬৫৩

৪৩৩ মৃত জমাঃ িাহাবুবিন বময়া মৃত জমাঃ লাল বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৫৪

৪৩৪ নেরুল ইসলাম আঃ ওয়াজেদ বময়া রাতইল রাতইল ৪৬৫৫

৪৩৫ জমাঃ নাবের জহাজসন ছামাদ বময়া চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৬

৪৩৬ রখুনাথ বিকদার    ইন্দ্রবেত বিকদার পুরুবলয়া পাথরঘাটা ৪৬৫৭

৪৩৭ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন বমনা আজনায়ার উবিন বমনা চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৮

৪৩৮ সসয়দ হায়দার আলী সসয়দ ইমান আলী চাপ্তা চাপ্তা ৪৬৫৯

৪৩৯ জমাঃ জমািাজরফ জি ছাজয়নউবিন জি ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৬০

৪৪০ জমাঃ কবির উবকল এেহার উবিন উবকল ধানজকাড়া পাথরঘাটা ৪৬৬১

৪৪১ জমাঃ আসাদুজ্জামান জি জমাকাজিছ জি পারকরফা চরভাটপাড়া ৪৬৬২

৪৪২ বরনা জিগম আউয়াল জি িংকরপািা চরভাটপাড়া ৪৬৬৩

৪৪৩ আজয়ন উবিন তাইজেল জি পারকরফা চরভাটপাড়া ৪৬৬৭

৪৪৪ আঃ মান্নান মরহুম েবলল জি পারকরফা চর ভাটপাড়া ৪৬৬৮

৪৪৫ তবিবুর রহমান আঃ রবিদ বিকদার চর ভাটপাড়া চরভাটপাড়া ৪৬৬৯

৪৪৬ এম এ হাবলম  ান মৃত জমাহাম্মদ ছিদার জহাজসন  ান দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭০

৪৪৭ সাজদক আলী সরদার মৃত রাজ্জাক সরদার দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭১

৪৪৮ মৃত ঈঙ্গুল জমাল্লা মৃত েনাি আলী জমাল্লা ফুকরা ফুকরা ৪৬৭২

৪৪৯ জমাঃ রত্তন আলী  ান মবেদ  ান দঃ ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৪

৪৫০ জস  আব্দুল মান্নান জস  জরাকন উবিন পাং ার চর তারাইল ৪৬৭৫

৪৫১ ভুলু জমাল্লা মৃত আবমন উবিন জমাল্লা তারাইল তারাইল ৪৬৭৬

৪৫২ িবির উবিন মৃত জি  আবছর উবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৭

৪৫৩ বসরাজুল ইসলাম মৃত আজলম জমাল্লা দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৮

৪৫৪ আছাদ আলী সরদার মৃত সসয়দ আলী সরদার কলসী ফুকরা ফুকরা ৪৬৭৯

৪৫৫ জমাঃ জমাসজলম জমাল্যা েীিন জমাল্যা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮১

৪৫৬ রাজ্জাক জমাল্যা আবমন উবিন জমাল্লযা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮২

৪৫৭ জমাঃ হারুন অর রিীদ জমাল্যা আজনায়ার উিীন জমাল্যা ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৫৮ মৃত আব্দুল হাজসম  ান মৃত অজহদ  ান ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৪

৪৫৯ মৃত আবতয়ার রহমান িরীফ মৃত সামছুল হক িরীফ জছাট িবহরিাগ ধলগ্রাম ৪৬৮৫

৪৬০ জমাঃ িাহাউবিন সরদার আঃ হাই সরদার ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৬

৪৬১ আব্দুস সাত্তার  ান মৃত গুনোজহর  ান দবিন ফুকরা ফুকরা ৪৬৮৭

৪৬২ আবতয়ার রহমান জমাল্লা মৃত  াজলক জমাল্লা ধলগ্রাম ধলগ্রাম ৪৬৮৮

৪৬৩ নওজেি আহজম্মদ মৃত ফাজয়ক উবিন আহজমদ তারাইল ফুকরা ৪৬৮৯

৪৬৪ মৃত আকরাম জহাজসন মৃত সাকু জমাল্লা বতলছড়া বতলছড়া ৪৬৯২

৪৬৫ মৃত আশুজতাষ টিকাদার মৃত বকরণ চন্দ্র টিকাদার ওড়াকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৩

৪৬৬ জমাঃ িহীদ তালুকদার আব্দুল মান্নান তালুকদার মাইেকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৪

৪৬৭ মৃত আঃ  াজলক জি মৃত ছাজয়ন উবিন জি বতলছড়া বতলছড়া ৪৬৯৫

৪৬৮ জমাঃ বেন্নাত আলী জমাল্লা মৃত জছারিান জমাল্লা বতলছড়া বতলছড়া ৪৬৯৬

৪৬৯ জহমাজয়ত জহাজসন হাবমদ জমাল্যা আরকাবন্দ িড় িাবহরিাগ ৪৬৯৭

৪৭০ আঃ হাবমদ জমাল্লা মৃত জমাঃ জেনার-উবিন জমাল্লা আরকাবন্দ ওড়াকাবন্দ ৪৬৯৮

৪৭১ এম এম নেরুল ইসলাম মৃত মুিী েহুরুল হক রােপাট রােপাট ৪৬৯৯

৪৭২ মৃত িবরফুল ইসলাম মৃত জমাঃ কাঞ্চু জমাল্লঅ িাবহরিাগ িাবহরিাগ ৪৭০০

৪৭৩ আব্দুর রহমান সরদার জগালাম ছজরায়ার সরদার সুক্তগ্রাম সুক্তগ্রাম ৪৭০১

৪৭৪ েহুরুল হক জচৌধুরী রতন জচৌধুরী শুক্ত গ্রাম শুক্ত গ্রাম ৪৭০৩

৪৭৫ জমাঃ োবকর জহাজসন মৃত হাজসম জমাল্লা িড় িাবহরিাগ িড় িাবহরিাগ ৪৭০৪

৪৭৬ মৃত জমাঃ আবেে বসকদার মৃত এিারত বসকদার জততুবলয়া সুক্তাগ্রাম ৪৭০৬

৪৭৭ জমাঃ হান্নান বসকদার মৃত আঃ  াজলক বসকদার জততুবলয়া শুক্তা গ্রাম ৪৭০৮

৪৭৮ জমাহাম্মদ জমাল্লা তাছউল জমাল্লা বিল্টা রােপাট ৪৭০৯

৪৭৯ সসয়দ অবলউজ্জামান মৃত ওয়াজেদ আলী িড় িাবহরিাগ রােপাট ৪৭১০

৪৮০ অমল কুষ্ণ দত্ত মৃত অিয় কুমার দত্ত রাহুথড় হাবতয়াড়া ৪৭১২

৪৮১ অমল কৃষ্ণ িাগচী মৃত কাবমনী কুমার িাগচী পুইশুর হাবতয়ারা ৪৭১৩

৪৮২ িাদিা বময়া মৃত জমাঃ লাল বময়া সাধুহাটি ধলগ্রাম ৪৭১৪

৪৮৩ জযাজগি চন্দ্র সরদার মৃত মজনাহর সরকার ঘৃতকাবন্দ রামবদয়া ৪৭১৫

৪৮৪ দুলাল বিশ্বাস মনমথ বিশ্বাস ঘৃতকাবন্দ রামবদয়া ৪৭১৬

৪৮৫ আব্দুল মান্নান  াঁ মৃত িাকাজিস  াঁ রামবদয়া জিথুড়ী ৪৭১৭

৪৮৬ বসরাজুল হক কােী আব্দুল হাবকম কােী সাধুহাটি ধলগ্রাম ৪৭১৮

৪৮৭ মৃনাল কাবন্ত সমত্র নজরি চন্দ্র সমত্র ধীরাইল রামবদয়া ৪৭১৯

৪৮৮ এম এ কাইউম ছব্দু জমাল্যা রামবদয়া রামবদয়া ৪৭২০

৪৮৯ আসাদুজ্জামান গােী আজয়ন উিীন গােী রামবদয়া রামবদয়া ৪৭২১

৪৯০ জমাল্যা আবলউজ্জামান পান্নু এনাজয়ত জহাজসন সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২২

৪৯১  বির উবিন বসকদার আজনায়ার উবিন বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৩

৪৯২ অমল কৃষ্ণ রায় বিেয় কৃষ্ণ রায় জোতজঘানাপাড়া যদুপুর ৪৭২৪

৪৯৩ বনরবিন্দু বিশ্বাস মৃত বনজরাধ বিহারী বিশ্বাস জদিাশুর জঘানাপাড়া ৪৭২৫

৪৯৪ জমাঃ মান্নান বসকদার মুন্তাে বসকদার হাবতয়াড়া পুইশুর ৪৭২৬

৪৯৫ জমাঃ জমাোফ্ফার জহাজসন  াজলক বসকদার সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৭

৪৯৬ জমাঃ ইনামুল হক মৃত কালাই বসকদার সীতারামপুর পুইশুর ৪৭২৮

৪৯৭ শ্রপবত রঞ্জন ঠাকুর িঙ্কবিহারী ঠাকুর সীতারামপুর সীতারামপুর ৪৭২৯

৪৯৮ আঃ শুকুর বময়া মৃত জরাকন উবিন বসকদার পুইশুর সীতারামপুর ৪৭৩০

৪৯৯ বছবিকুর রহমান বসকদার নুর উবিন বসকদার হাবতয়াড়া পুইশুর ৪৭৩১

৫০০ সসয়দ আলী বিকদার ছজয়দ আলী বিকদার জোতজঘানাপাড়া জদিাসুর ৪৭৩২

৫০১ আব্দুর মান্নান বিশ্বাস আব্দুর মবেদ বিশ্বাস ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৪

৫০২ চান বময়া বিশ্বাস আবুল বিশ্বাস ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৫

৫০৩ মবনরুজ্জামান জমাল্লা (মন্টু) মৃত জরাকন উবিন জমাল্লা ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৫০৪ ইকরাম আলী জমাল্যা লালু জমাল্যা বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৩৭

৫০৫ কােী মাহাবুবুর রহমান কােী হাসমত আলী ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৩৮

৫০৬ িবহদুল ইসলাম মৃত জরাকন উবিন জমাল্লা ফলসী বনোমকান্দী ৪৭৩৯

৫০৭ জমাঃ িওকত জমাল্লা মৃত আবমন উবিন জমাল্লা ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪০

৫০৮ বনজরাধ মজুমদার মৃত নবলনী মজুমদার বনবিন্তপুর বনোমকাবন্দ ৪৭৪১

৫০৯ জমাঃ হাজিম আলী  ান জমাঃ িেলুর রহমান  ান ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪২

৫১০ ছজলমান কাবে িাবরক কাবে ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪৩

৫১১ জমাঃ বমোনুর রহমান জমাোহার জমাল্লা বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৪৪

৫১২ এস জক জরোউল হক মৃত আব্দুর রবিদ জি বনোমকাবন্দ বনোমকাবন্দ ৪৭৪৫

৫১৩ রমোন বিশ্বাস হাবলমা বিশ্বাস ফলসী বনোমকাবন্দ ৪৭৪৬

৫১৪ এস এম লাইক-উে-োমান জমাঃ জমাসজলম সরদার িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৯৭৪

৫১৫ এস এম ইমদাদুল হক লাল বময়া িরীফ িরাশুর ভাটিয়াপাড়া ৪৯৭৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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