
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ হােীগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আবু িকর বিবিক মৃত আব্দুল মবতন জলাধপাড়া জলাধপাড়া ৭৮৫

২ আবু তাজহর মৃত আঃ কাজদর সুবিধপুর িলাখাল ৮১৫

৩ েয়নাল আজিদীন আঃ মবেদ বময়া রাধাসার জলাধপাড়া ৮১৭

৪ এস. এম. েহরুল মৃত জম ঃ িালামত উল্যা শজমিপুর সাদ্রা ৮২০

৫ এ. বি. এম. আোজেদ উল্লা মৃত জমাঃ আশ্বাদ আলী প্রধাবনয়া সাদ্রা সাদ্রা ৮২৭

৬ আবু িক্কর বিবিক মজুমদার জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন মজুমদার মাড়ামুড়া রামপুর নওহাটা ৮৩১

৭ জমাঃ শহীদ আলী আেম আঃ রহমান মুবি মবকমািাদ হােীগঞ্জ ৮৫৩

৮ আলী আহেদ মৃত জহদাজয়ত উল্লযা মুিী মহব্বতপুর কালজচাঁ ৮৫৮

৯ এমদাদুল হক ফেলুল হক মাস্টার জসন্দ্রা জসন্দ্রা ৮৭৪

১০ জখাজরজশদ আলম তপাদার মৃত মনছুর আলী তফাদার ব্রক্ষনগাঁও বখলপাড়া ৮৭৯

১১ মৃত জহাজসন ইমাম হায়দার মৃত এস.এম সুোওয়াত আলী MAKIMABAD HAJIGANJ ৮৮৫

১২ জমাঃ আঃ েবলল মৃত িাজরক আলী জলাধপাড়া জলাধপাড়া ৮৯৩

১৩ ল্যাঃ নাজয়ঃ জমাঃ আঃ হাই মৃত হােী বসরাজুল ইসলাম পাবলশারা পাবলশারা ৯০৫

১৪ োবকর জহাজসন মৃত জগালাম জহাজসন পঃ শ্রীপুর শ্রীপুর িাোর ৯১১

১৫ আবু তাজহর মৃত আজশক আলী প্রধান সসয়দপুর সসয়দপুর িাোর ৯১৪

১৬ শহীদ আঃ রবশদ মৃত মজনাহর আলী কীত্তনজখালা জলাধপাড়া ৯২০

১৭ আঃ জিািহান মৃত জমাঃ আলী বসবহরজচাঁ কালজচাঁ ৯২৬

১৮ জমাঃ আবুল িাসার হােী সসয়দ আলী মাষ্টার ORPUR SOUYDPUR 

BAZAR

৯৩০

১৯ আঃ িারী মৃত জিরােল হক হাটিলা (পবিম), ধড্ডা-৩৬১০ ৯৩১

২০ ফারুক আহেদ মৃত আঃ মবতন পাটওয়রী মালাপাড়া নাবসরজকাট ৯৩৩

২১ আঃ রবশদ বময়া মৃত কবরম মুবি বফজরােপুর রঘুনাথপুর ৯৩৪

২২ সামছুবিন বময়ােী মৃত আলী আহেদ MARHKI ROGHUNATHP

UR

৯৩৫

২৩ আঃ মান্নান মাষ্টার মৃত আঃ আবেে প্রধান NISHCHINTPU

R

KHILPARA ৯৩৬

২৪ সসয়দ আহজমদ আফতাি উবিন মুবি RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

৯৩৭

২৫ আিদুল হাই প্রধানীয়া মহাব্বত আলী ORPUR SOUYDPUR 

BAZAR

৯৩৮

২৬ জমাঃ শাহাোহান বময়া মুনছুর আলী আবমন NAWHATA RAMPUR-

NOWHATA

৯৩৯

২৭ আবুল হাজশম বময়া আঃ গফুর কবিরাে NOWHATA RAMPUR-

NOWHATA

৯৪০

২৮ জমাঃ আঃ মবমন গােী মুনছুর আলী আবমন RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

৯৪১

২৯ মুোজেল হায়দার জচ ধুরী হাবিবুর রহমান জচ ধুরী SOUYDPUR SOUYDPUR 

BAZAR

৯৪৩

৩০ জমাঃ নুরুল ইসলাম মবল্লক আঃ ওহাি মবল্লক NOYAPARHA 

ORPUR

SOUYDPUR 

BAZAR

৯৪৪

৩১ সাজহি আলী অবলমউবিন DOYALIYA HAJIGANJ ৯৪৫

৩২ জমাঃ অবল উল্লা মজুমদার জমাঃ মুসবলম মজুমদার মজুমদার িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 হাটিলা 

(পবিম),

ধড্ডা-৩৬১০ ৯৪৬

৩৩ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন আঃ রবশদ মজুমদার মজুমদার িাবড় ধড্ডা-3610 ৯৪৭

৩৪ জমাঃ মুকবুল জহাজসন মবমন সরদার MAKIMABAD HAJIGANJ ৯৪৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৩৫ জগাপাল চন্দ্র সাহা মৃত শ্রী রাজধশ্যাম চন্দ্র সাগা েবমদার িাড়ী, :হােীগঞ্জ-3610, 

হােীগঞ্জ, হােীগঞ্জ 

জপ রসভা, চাঁদপুর

৯৪৯

৩৬ মবনর জহাজসন মৃত আলী আহেদ মুবি িলাখাল িলাখাল ৯৫০

৩৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম আিদুল গফুর জিপারী CHARIYANI NASIRCOT ৯৫১

৩৮ জমাঃ আবুল খাজয়র জমাঃ আঃ েবলল মাষ্টার িাবকলা, জলাধপাড়া-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

৯৫২

৩৯ আঃ কবরম মৃত ইবদ্রস বময়া কবরম গােী িাড়ী, হােীগঞ্জ-3610, 

হােীগঞ্জ, হােীগঞ্জ 

জপ রসভা, চাঁদপুর

৯৫৩

৪০ বসরাজুল হক মৃত আঃ ওহাি শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৫৫

৪১ আবুল কালাম আোদ মৃত নূর জমাহােদ শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৫৭

৪২ োহাঙ্গীর আলম খাঁন মৃত জফ েদার খাঁন কাপাইকাপ নাবসরজকাট ৯৬০

৪৩ জমাঃ নেরুল ইসলাম লুৎফুর রহমান জমাল্লা TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

৯৬১

৪৪ এস এম মবহউবিন জমাঃ ইবদ্রস সরদার SUBIDPUR BALAKHAL ৯৬২

৪৫ আবেজুল হক মজুমদার এ,জক, এম ফেলুল হক মজুমদার SOUYDPUR SOUYDPUR 

BAZAR

৯৬৩

৪৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আজনায়ার আলী জলাধপাড়া জলাধপাড়া ৯৬৬

৪৭ জমাঃ আব্দুর রবশদ বময়া মুসবলম বময়া ফুলজিাঁয়া িাবকলা িাোর ৯৬৭

৪৮ মৃত জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত সসয়দ আলী বমবে বদগগই জলাধপাড়া ৯৬৮

৪৯ আলতাফ ইকিাল খাঁন মৃত আঃ রবহম খাঁন খাকিাবড়য়া খান সুবহলপুর ৯৭১

৫০ আঃ লবতফ মৃত আঃ কাজদর বমবে রাোরগাঁও রাোরগাঁও ৯৭৪

৫১ আলাউবিন বময়া মৃত দাবয়ম উবিন KALCHON KALCHON ৯৭৫

৫২ রুহুল আবমন মৃত জমাঃ উল্যাহ েগন্নাথপুর আহেদপুর ৯৭৬

৫৩ আঃ কবরম প্রধাবনয়া মৃত িাজয়দ আলী প্রধাবনয়া পূি ব কােীরগাঁও হােীগঞ্জ ৯৭৮

৫৪ রবফকুল ইসলাম সদ বার মুবিযুদ্ধা আিদুল লবতফ সদ বার SUBIDPUR BALAKHAL ৯৭৯

৫৫ জমাঃ শহীদ উল্যাহ মৃত আঃ রবহম ICHAPURA NASIRCOT ৯৮০

৫৬ হুমায়ন কবির মৃত আঃ মবেদ পাটওয়ারী পাতাবনশ পাতাবনশ ৯৮৮

৫৭ আঃ রি িকাউল মৃত কাবমে উবিন িকাউল িাড়ী নাবসরজকাট-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

৯৯০

৫৮ আঃ লবতফ িকাউল মৃত কাবমে উবিন িকাউল িাবড়, রাোগাঁও িাোর ৯৯১

৫৯ জমাঃ েয়নাল আজিবদন আিদুল মবেদ :মজুমদার িাড়ী, রাোরগাঁও, ৯৯২

৬০ জমাঃ আবুল জহাজসন খাঁন মৃত ওিমান খাঁন পূঃ রাোরগাঁও ৯৯৩

৬১ জমাঃ রুহুল আবমন মৃত আঃ রাজ্জাক জপািার িাড়ী, রাোগাঁও িাোর ৯৯৪

৬২ মৃত জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত কমর উবিন :একুমুবলসা িাড়ী রাোরগাঁও িাোর-

3610, হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

৯৯৫

৬৩ আলী আহেদ মৃত আঃ কবরম জিপারী রবহম আলী জিপারী িাবড় রাোগাঁও িাোর ৯৯৬

৬৪ মৃত ইবদ্রি ভ ূঁইয়া মৃত েবমর উবিন ভ ূঁইয়া :জসাজলমান ড্রাইভাজরর িাড়ী পুি ব রাোরগাঁও ৯৯৭

৬৫ মৃত কবরম জিপারী মৃত রহবম আলী পূঃ রাোরগাঁও ৯৯৯

৬৬ জমাঃ চান বময়া জমাঃ বিবিকুর রহমান জিপারী জিপারী িাবড়, রাোগাঁও িাোর ১০০১

৬৭ জমাঃ শাহোহান পাটওয়ারী বময়া রাো পাটওয়ারী পাজটায়ারী িাড়ী, রাোগাঁও িাোর ১০০২

৬৮ জমাঃ আিদুল মান্নান জিপারী জমাঃ ওয়াজহদ আলী জিপারী ো িক্স জিপারী িাড়ী উত্তর রাোরগাঁও ১০০৩

৬৯ জমাঃ সুলতান আহেদ ওয়াে উবিন োিক্স জিপারী িাড়ী, উত্তর রাোরগাঁও, ১০০৪

৭০ জমাঃ আরফ আলী জমাল্লা ইমান আলী জমাল্লা হাবনফ জমাল্লা িাড়ী, রাোরগাঁও-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১০০৫
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৭১ হাবফে উবিন প্রধান মৃত জিরােল হক :হােী িাড়ী, রাোগাঁও িাোর ১০০৬

৭২ জুনাি আলী জিপারী আব্দুল লবতফ জিপারী ো িক্স জিপারী িাড়ী, রাোগাঁও িাোর ১০০৭

৭৩ জমাঃ হাবনফ পাজটায়ারী মৃত ইউনুস পাজটায়ারী পাজটায়ারী িাবড়, রাোরগাঁও-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১০১১

৭৪ জমাঃ সুলতান আহজেদ মৃত নূরুল হক পাজটায়ারী ওয়ােবিব পাটওয়ারী িাড়ী উত্তর রাোরগাঁও ১০১২

৭৫ আঃ েবলল পাজটায়ারী মৃত জসকান্দর পাটওয়ারী পঃ রাোরগাঁও ১০১৪

৭৬ মাহবুবুল আলম চুননু আজশক আলী বময়া ওহাি ডািার িাড়ী নাবসরজকাট-3610 ১০২১

৭৭ জমাঃ ইব্রাবহম জমাল্লা জমাঃ আফতাি উবিন জমাল্লা ICHAPURA NASIRCOT ১০২২

৭৮ জমাঃ রুস্তম আলী আজনায়ার আলী ICHAPURA NASIRCOT ১০২৩

৭৯ ডাঃ সবফকুল আলম মৃত আবুল হাজশম বময়া ইিাপুরা ১০২৬

৮০ জমাঃ রুহুল আবমন বমবে আিদুল হাবমদ বমবে NASIRCOT NASIRCOT ১০২৭

৮১ জমাঃ হাবিি উল্লা ফের আলী বমবে NASIRCOT NASIRCOT ১০২৮

৮২ জমাঃ জসাজলমান মৃত জমাঃ ওহাি আলী বমবে :বমবে িাড়ী, নাবসরজকাট-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১০২৯

৮৩ জমাঃ অবহদুল আলম মৃত আঃ আবেে NASIRCOT NASIRCOT ১০৩০

৮৪ ফেলূল হক জগালাম আলী বমবে NASIRCOT NASIRCOT ১০৩১

৮৫ জমাঃ আবুল িাসার মৃত আজনায়ার জহাজসন CHARIYANI NASIRCOT ১০৩৩

৮৬ জমাঃ রি বমবে মৃত আঃ মান্নান বমবে চাবর আবন ১০৩৪

৮৭ হাবিঃ আঃ মবতন সরদার নূর িক্স উঃ শ্রীপুর ১০৩৬

৮৮ হাবিঃ আঃ তাজহর মৃত হাবনফ জিপারী উঃ শ্রীপুর ১০৩৭

৮৯ রবফকুল ইসলাম (জন জসনা) জম ঃ জমাঃ োলাল উবিন উঃ শ্রীপুর ১০৩৮

৯০ এ, জক, এম, নূরুল আলম মৃত জমাঃ িবলম উবিন রাধারসার ১০৩৯

৯১ জমাঃ তাজুল ইসলাম মজুমদার হাবফে উবিন ওরজফ হাবিউল্যা মজুমদার রাধাসার শ্রীপুর িাোর ১০৪০

৯২ জমাঃ আঃ রি পাজটায়ারী মৃত জমাঃ আলী পাজটায়ারী রাধাসার শ্রীপুর িাোর ১০৪১

৯৩ আকতারুজ্জামান পাজটায়ারী মৃত আফিার উবিন পাজটায়ারী রাধারসার ১০৪২

৯৪ এ, বি, এম, মবনরুজ্জামান মৃত আলতাফ উবিন িয়বচলা জলাধপাড়া ১০৪৭

৯৫ জমাঃ আবমর জহাজসন আলঃ জমাঃ সুলতান আহজেদ জলাধপাড়া জলাধপাড়া ১০৪৮

৯৬ জদজলায়ার জহাজসন িির আলী িাবকলা, জলাধপাড়া ১০৪৯

৯৭ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত কবরম িক্স প্রধান জলাধপাড়া জলাধপাড়া ১০৫০

৯৮ মৃত জমাঃ ফেলুর রহমান তালুকদার মৃত হােী জমাঃ আলী তালুকদার িাবকলা জলাধপাড়া ১০৫১

৯৯ জমাঃ শবহদ উল্লা আঃ মবেদ SATBARIVANG

A

LODHPARA ১০৫৩

১০০ আিদুল মান্নান মনু আজয়দ আলী খলাপাড় িাবকলা ১০৫৬

১০১ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ ফেলুর রহমান সন্না িাবকলা িাোর ১০৫৭

১০২ জমাঃ আলা উবিন স্বর্ বা মৃত জম ঃ জমাঃ আঃ মবেদ খাঁন সন্না িাবকলা িাোর ১০৫৮

১০৩ ফেলুর রহমান জমাঃ চাঁদ িক্স হােী সন্না িাবকলা িাোর ১০৫৯

১০৪ আঃ িালাম মৃত আঃ লবতফ বমবে জদিপুর জদিপুর ১০৬০

১০৫ মৃত জমাঃ জমাখজলছুর রহমান মৃত আঃ কবরম জগাগরা জদিপুর ১০৬১

১০৬ জমািারক জহাজসন এলাহী িক্স তালুকদার বদগগ জলাধপাড়া ১০৬২

১০৭ হাজতম আলী মৃত আইয়ুি আলী বদগগ জলাধপাড়া ১০৬৩

১০৮ জমাঃ ইিহাক বমবে আঃ খাজলক বমবে 999, ওয়াড ব নং-০৭, জলাধপাড়া ১০৬৪

১০৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত সিয়দ আলী িয়বিলা ১০৬৫

১১০ জমাঃ আবিদুর রহমান মমতাে উবিন মুবি চতন্তর ১০৬৬

১১১ জমাঃ মবেবুল হক আঃ মবতন জিারখাল িাবকলা ১০৬৭

১১২ মৃত জমাঃ হাজতম আলী মৃত জমাঃ আমির আলী PIROJPUR ROGHUNATHP

UR

১০৭৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১১৩ জমাঃ জরীশন আলী মজুমদার মৃত জমাঃ আঃ হাবকম মজুমদার PIROJPUR RAGHUNATHP

UR

১০৭৭

১১৪ জমাঃ িাজদক আলী মুনসুর আলী PIROJPUR ROGHUNATHP

UR

১০৭৯

১১৫ জমাঃ অবহদুর রহমান মৃত মুোফফর আলী বময়ােী PIROJPUR ROGHUNATHP

UR

১০৮০

১১৬ জমাঃ আব্দুস সালাম মজুমদার মৃত জসকান্দার আলী মজুমদার PIROJPUR ROGHUNATHP

UR

১০৮১

১১৭ জমাঃ জমািারক জহাজসন জহদায়ত উল্লা মুিী MOHABBATPU

R

KALCHON ১০৮২

১১৮ জমাঃ আব্দুল মান্নান জমাঃ আিীদ আলী মুিী মহব্বতপুর, ডাকঘর:কালজচাঁ-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১০৮৩

১১৯ জমাঃ জমািারক জহাজসন গােী মুত জমাঃ আিদুল গবন গােী িাবড়, কালজচাঁ-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১০৮৪

১২০ জমাঃ হািান আলী বময়ােী জমাঃ ওসমান বময়ােী MARKI ROGHUNATHP

UR

১০৯১

১২১ জমাঃ জমাোফফর জহাজসন মৃত জমাঃ আলতাফ আলী NISHCHINTPU

R

ROGHUNATHP

UR

১০৯৪

১২২ জমা” সামছু হক মৃত জমাঃ খবললুর রহমান বসবহরজচাঁ ১০৯৫

১২৩ জমাঃ আিদুল হাই বসবিকী জমাঃ আিদূল কাজদর SIHIRCHON KALCHON ১০৯৬

১২৪ জমাঃ আবুল িাসার আলহাজ্ব জগালাম আলী মাষ্টার TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

১১০০

১২৫ জমাঃ ওয়াে উবিন মৃত জমাঃ আলী তারাপাল্লা ১১০২

১২৬ জমাঃ শামিল হক জমাঃ ওয়াে উবিন কাজলাজচাঁ (উত্তর) রঘুনাথপুর ১১০৩

১২৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম সদ বার ফেলুর রহমান TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

১১০৪

১২৮ জমাঃ তাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ ফেলুর রহমান TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

১১০৫

১২৯ জমাঃ ইবদ্রি বময়া জমাঃ আলী আজ্জম বময়া TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

১১০৬

১৩০ জমাঃ কামাল জহাজসন মজুমদার জমাঃ মকবুল জহাজসন মজুমদার KHILPARA KHILPARA ১১০৮

১৩১ শবহদুল ইসলাম ইয়াবসন মজুমদার KHILPARA KHILPARA ১১০৯

১৩২ জমাঃ বলয়াকত আলী মৃতঃ জমাঃ মমতাে উবিন KAPAIKAP NASIRCOT ১১১০

১৩৩ মবেবুর রহমান ওসমান গবন TARAPALLA ROGHUNATHP

UR

১১১১

১৩৪ কােী রুহুল আবমন িাচ্চু কােী িেলুল গনী হােী TARAPALLA RAGHUNATHP

UR

১১১৩

১৩৫ ত্রস, ত্রম আবেজুর রহমান জমাঃ নুরুজ্জামান মজুমদার বপজরােপুর ১১১৪

১৩৬ জমাঃ হােী আব্দুল মবতন আবু িক্কর তালুকদার PIROJPUR RAGHUNATHP

UR

১১১৫

১৩৭ আব্দুল িারী জনায়াি আলী সাজরং KHILPARA KHILPARA ১১১৬

১৩৮ মৃতঃ জমাঃ আঃ হাবকম জমাল্লা মৃতঃ েবমর উবিন জমাল্লা নওহাটা ১১১৭

১৩৯ রজমশ চন্দ্র দাস মৃতঃ রাম কুমার দাস RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

১১২১

১৪০ জমাঃ ইসমাইল হাওলাদার আঃ গফুর হাওলাদার NOWHATA RAMPUR-

NOWHATA

১১২২

১৪১ জমাঃ ওয়ালী উল্যা মৃতঃ আঃ সামাদ পাটওয়ারী MOISHAID RAMPUR-

NOWHATA

১১২৩

১৪২ জমাঃ ঃঃ হাবনফ বমবে মৃতঃ ওয়াে উবিন RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

১১২৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৪৩ জমাঃ আলফাে উিীন জচ ধুরী ইব্রাবহম জিপারী রামপুর, জচ ধুরী িাড়ী রামপুর নওহাটা-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১১২৬

১৪৪ আলফাে উবিন জমাল্লা আঃ গফুর জমাল্যা RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

১১২৭

১৪৫ জমাঃ সাজহি আলী বমবে মৃতঃ আম্বর আলী বমবে RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

১১২৮

১৪৬ আবু িাজদক জসালাইমান পাটওয়ারী বসদলা করবদ ওয়াড ব ১, 

িাসা/৪৩

ডাকঘড়: িলাখাল, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর।

১১৩০

১৪৭ নুরুল ইসলাম জমাঃ আলী SHIDLA BALAKHAL ১১৩১

১৪৮ জমাঃ রুহুল আবমন হাবফে উবিন SHIDLA BALAKHAL ১১৩২

১৪৯ জমাঃ বিল্লাল জহাজসন সুলতান আহােদ SHIDLA SHIDLA ১১৩৩

১৫০ নাঃ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত জমাঃ ইসমাইল জিপারী হােী িাবড়, রামপুর নওহাটা-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১১৩৪

১৫১ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত আঃ গবর্ মজুমদার মাড়ামুড়া ১১৩৫

১৫২ মৃত জমাঃ আবুল কালাম মৃত জসরােল হক জিপারী ওড়পুর ১১৩৭

১৫৩ রুহুল আবমন মজুমদার শামিল হক মজুমদার ORPUR SOUYDPUR 

BAZAR

১১৩৮

১৫৪ জমাঃ িবফউল্যা আঃ গফুর সিবার ORPUR SOUYDPUR 

BAZAR

১১৩৯

১৫৫ জমাঃ আলী আজ্জম জমাঃ হাবফে উবিন SOUYDPUR SOUYDPUR 

BAZAR

১১৪৪

১৫৬ মৃত আজনায়ার জহাজসন জমাল্লা মৃত খবললুর রহমান জমাল্লা SOIUDPUR SOIUDPUR 

BAZAR

১১৪৫

১৫৭ জমাঃ রবফকুল ইসলাম লনী মুিী কালজচাঁ কালজচা ১১৪৯

১৫৮ রবফকুল ইসলাম মৃত েয়নাল আজিদীন BANIYAKANDI SOIUDPUR 

BAZAR

১১৫০

১৫৯ মৃত জমাঃ শাহোহান কবির মৃত জতারাি আলী মাষ্টার সাকবিপাড়া জলাধপাড়া ১১৫১

১৬০ জমাঃ জমাস্তফা কামাল মরহুম নুর িকস বময়া SHAKSIPARA LODHPARA ১১৫২

১৬১ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ জমজহর আলী প্রধানীয়া SHAKSIPARA LODHPARA ১১৫৩

১৬২ জমাঃ আব্দুর রি পাটওয়ারী আব্দুল হাবমদ পাটওয়ারী KARDI SIDLA BALAKHAL ১১৫৪

১৬৩ জমাঃ আঃ রি পাজটায়ারী জমাঃ আঃ মাজলক পাজটায়ারী MARAMURA RAMPUR-

NOWHATA

১১৫৫

১৬৪ সামিল হক জমাঃ েয়নাল আজিদীন ORHPUR SOIUDPUR 

BAZAR

১১৫৬

১৬৫ েবসম উবিন পাজটায়ারী মতৃ জুনাি আলী পাজটায়ারী RAMPUR RAMPUR-

NOWHATA

১১৫৭

১৬৬ জমাস্তফা কামাল পাঠান (জসনা) মৃত সামিল হক পাঠান অবলপুর ১১৫৯

১৬৭ আঃ গফুর মৃত আনসার আলী পবিত অবলপুর ১১৬৩

১৬৮ সবহদ উল্লা মমতাে উবিন DOWALIYA HAJIGANJ ১১৬৯

১৬৯ মৃত জমাঃ সবলম উল্লাহ (ইবপআর) মৃত আঃ আবেে জিতীয়াপাড়া ১১৭১

১৭০ আঃ মবতন খাঁন আঃ মবেদ খান SUDIYA HAJIGANJ ১১৭২

১৭১ শুকুরাজ্জামান জমাঃ নুরুল্লাহ PURBO 

KAJIRGAON

HAJIGANJ ১১৭৭

১৭২ জমাঃ আিদুর রশীদ পাজটায়ারী েয়নাল আজিদীন পাজটায়ারী PASCHIM 

KAJIRGAON

HAJIGANJ ১১৭৮

১৭৩ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জমাঃ ওয়াবেদ আলী KAJIRGAON HAJIGANJ ১১৭৯

১৭৪ জমাঃ আঃ আউয়াল পাটওয়ারী মৃত আঃ আলহাে ইবদ্রি পাটওয়ারী পাটওয়ারী িাড়ী খাঁন সুবহলপুর-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১১৮০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৭৫ আঃ কাজদর পাজটায়ারী ইউনুস আলী পাজটায়ারী BADDA KHAN 

SUHILPUR

১১৮১

১৭৬ মৃত জমাঃ মবফজুল ইসলাম খাঁন মৃত হােী আঃ আবেে খাঁন খকিাবড়য়া ১১৮৩

১৭৭ মৃত হাবিি উল্যা মৃত ইউসূফ আলী সািাবড়য়া ১১৮৪

১৭৮ জমাঃ আবু োফর জিরােল হক প্রধানীয়া PURBO 

KAZIRGAON

HAJIGANJ ১১৮৫

১৭৯ জমাঃ েসীম উিীন জমাঃ ইবদ্রস বময়া SUBIDPUR BALAKHAL ১১৮৬

১৮০ জমা আবুল কালাম আোদ জমাঃ ইবদ্রস সরদার SUBIDPUR BALAKHAL ১১৮৭

১৮১ হােী আহােদ উল্লাহ হােী আলতাি আলী িরকুল িড়কুল-3610 ১১৮৯

১৮২ জমাঃ আবু োফর ভ ূঁইয়া মৃত িাঁদ বময়া মাষ্টার িড়কূল (পূি ব) িড়কুল-3610 ১১৯১

১৮৩ আঃ রবহম মৃত আঃ েবলল জিপরী িড়কূল িড়কুল-3610 ১১৯২

১৮৪ নুর জমাহােদ মজুমদার মৃত আঃ মবেদ িড়কুল ১১৯৩

১৮৫ জমাঃ সামিল আলম মৃত জসকান্দর আলী মাষ্টার িড়কুল ১১৯৪

১৮৬ জমাঃ নূরুল আলম মৃত জমাঃ বসরাে জিপারী রায়জচাঁ ১১৯৭

১৮৭ জমাঃ নূরুল আলম বেতু বময়া িড়কূল (পূি ব) িড়কুল-3610 ১১৯৮

১৮৮ জমাঃ নাবেম উবিন মৃত জমাঃ মুসবলম বময়া এন্নাতলী আলীগঞ্জ-৩৬১০ ১২০০

১৮৯ ডাঃ আহিান উল্লা পাটওয়ারী আিদুল মবতন পাটওয়ারী জসন্দ্রা জসন্দ্রা-3610 ১২০৩

১৯০ মবেবুল হক পাজটায়ারী মৃত আিরুজ্জামান জসন্দ্রা জসন্দ্রা িাোর-3610 ১২০৪

১৯১ আঃ মান্নান মৃত এয়াকুি আলী জসানাইমুবড় ১২০৫

১৯২ আব্দুল হাবমদ ফেলুল হক িড়কূল (পূি ব) ডাকঘর:জমন্দ্রা-3610 ১২০৬

১৯৩ মৃত জমাঃ জখারজশদ আলম মজুমদার মৃত জসকান্দর আলী মজুমদার জকান্দ্রা জসন্দ্রা িাোর ১২০৯

১৯৪ আবুল কালাম আোদ মৃত আজশক আলী ভইয়া কাবেরবখল জসন্দ্রা িাোর ১২১৩

১৯৫ এস, এম, জহদাজয়ত উল্লা মৃত আিারুজ্জামান ভইয়া আলীগঞ্জ-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

িড়কূল (পূি ব) ১২১৪

১৯৬ জমাঃ আবু তাজহর জিরােল হক রামচন্দ্রপুর কাজশমািাদ ১২১৭

১৯৭ জমাঃ মুকবুল আহেদ মৃত ফবরদ উবিন নাজটহরা কাজশমািাদ ১২২১

১৯৮ জমাঃ আঃ মুন্নাফ গােী মৃত আলীম উবিন গাবে :হুক্কা গােী িাড়ী, িড়কুল (পবিম) ১২২২

১৯৯ জমাঃ মবফজুল ইসলাম আিদুল হাবলম গােী নাজটহরা কাজশমািাদ ১২২৩

২০০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আিদুর েব্বার জমাল্লা িাড়ী কাজশমািাদ ১২২৪

২০১ মৃত কবির আহেদ মৃত হাবিি উল্লা NATEHORA KASHEMABAD ১২২৬

২০২ এসকান্দার গােী নজুমবিন গােী নাজটহরা (উঃ) কাজশমািাদ ১২২৭

২০৩ মৃত েবসম উবিন মৃত জসরাজুল হক খন্দকার ব্রক্ষনীজচাঁয়া ১২২৮

২০৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা আখন্দ মৃত এম. এম ওয়াদুদ আখন্দ িাসা/জহাবডং:আখন্দ িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , িড়কুল

ডাকঘর:কাজশমািাদ-

3610, হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১২৩০

২০৫ হাবনফ বময়া মৃত হাবে মমতাে উবিন রান্ধুনীমুড়া ১২৪০

২০৬ হাসান ইমাম মুিা মৃত এস. এম. সুেওয়াত রান্ধুনীমুড়া ১২৪১

২০৭ শবফ উল্যাহ পাটওয়ারী মৃত জনয়াে উবিন পাটওয়ারী োখনী ১২৪৩

২০৮ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ শামিল হক মুিী োকনী কাজশমািাদ ১২৪৪

২০৯ জমাঃ শবফকুল ইসলাম িাজদক আলী োকবন কাজশমািাদ ১২৪৫

২১০ আহেদ উল্যা মৃত আঃ হাই সরদার োখনী ১২৪৬

২১১ হাবিলদার জমাঃ হাজশম মৃত আঃ হাবমদ োখনী ১২৪৯

২১২ জহাজসন আহামদ মৃত জম ঃ আঃ মান্নান ভ ূঁইয়া পূি বহাটিলা ১২৫০

২১৩ জমাঃ আবমনুল ইসলাম মৃত আলী আকির হাবড়য়াইন হাটিলা টংগীরপাড়-৩৬১০ ১২৫৩

২১৪ নাবেম উবিন জচ ধুরী মৃত সুলতান জমাহােদ জচ ধুরী মৃত সুলতান  জমাহােদ জচ ধুরীটঙ্গীরপাড় ১২৫৪

২১৫ আঃ রহমান আখন্দ আবিদুর রহমান হাটিলা ১২৫৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২১৬ ইবদ্রস তপদার (আিিার) মৃত আলঃ িবশর উবিন জমাহােদপুর ১২৫৬

২১৭ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন ইবদ্রস তপদার জমাহােদপুর আহেদপুর-361 ১২৫৮

২১৮ জমাঃ আবমর জহাজসন জমাল্লা আবু ইিহাক জমাল্লা জমাল্লা িাড়ী আহেদপুর-361 ১২৬০

২১৯ মৃত আলী জহাজসন জমাল্লা মৃত ইসমাইল জমাল্লা গন্ধব্যপুর (উত্তর), আহেদপুর-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১২৬১

২২০ নুর জহাজসন তপাদার মৃত ইসমাইল তপাদার জমাহােদপুর আহেদপুর-361 ১২৬২

২২১ শাহোহান জশখ মৃত আবমন উবিন জশখ সমশামুড়া ১২৬৩

২২২ জমাঃ আবুল হাসান কালু বময়া গন্ধব্যপুর (উত্তর) কাবশমপুর-3610, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১২৬৯

২২৩ আিদুল রি ল্যাঃ নাজয়ক জম ঃ জমাঃ আিদুল মবতন পাবলশারা ১২৭৪

২২৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান জমাঃ আিদুর রবশদ পূি ব আটিয়া িাড়ী, কাবশমপুর-3610, ১২৭৮

২২৫ জমাঃ আব্দুল মবেদ পাজটায়ারী জসকান্দার আলী পাজটায়ারী েয়সরা জসন্দ্রা িাোর ১২৭৯

২২৬ মৃত জমাঃ সবহদ জহাজসন মৃত আলতাফ জহাজসন তপাঃ জদশগাঁও ১২৮০

২২৭ জশখ ফবরদ জমাঃ ইসমাইল জহাজসন পাচই, পাচই ডাকঘড়: জসন্দ্রা, হােীগঞ্জ, 

জেলা: চাঁদপুর

১২৮৩

২২৮ জমাঃ মবফজুল ইসলাম মৃত আঃ গফুর সরদার পাঁচই জসন্দ্রা িাোর ১২৮৫

২২৯ জমাঃ আবুল িাশার মজুমদার আব্দুল হক মজুমদার গ্রাম/রাস্তা:ধড্ডা, হাটিলা 

(পবিম)

ডাকঘর:ধড্ডা-৩৬১০, 

হােীগঞ্জ, চাঁদপুর

১২৯৪

২৩০ নুরুল আফসার মৃত সামিল হক ধড্ডা ১২৯৬

২৩১ হােী এম এ িাত্তার এম এ গবন হাটিলা (পবিম), ধড্ডা-৩৬১০ ১২৯৭

২৩২ জমাঃ শাহ আলম আবেে উল্যা বময়া ধড্ডা বময়া িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

ধড্ডা-৩৬১০ ১২৯৮

২৩৩ আলী আজ্জম মজুমদার শহীদ আঃ মবতন মবকমািাদ ১৩০১

২৩৪ জমাঃ জমাস্তফা জহাজসন মজুমদার জসরাজুল হক মজুমদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩০৮

২৩৫ মৃত জমাঃ ফেলুল হক মৃত হায়দার আলী MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩০৯

২৩৬ দীন জমাহােদ মজুমদার হােী আঃ েব্বার মজুমদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩১০

২৩৭ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত জসানা বময়া MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩১১

২৩৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম মজুমদার হােী আঃ েব্বার মজুমদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩১২

২৩৯ রতন চন্দ্র িল মৃত শ্রী হীরা লাল িল মবকমািাদ ১৩১৩

২৪০ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত রঞ্জন আলী মজুমদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩১৪

২৪১ অবহদুর রহমান (জসবলম) বেন্না আলী মজুমদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩১৫

২৪২ মৃত আবুল িাশার জমাঃ নুরুল হক KHAK BARHIYA HAJIGANJ ১৩১৮

২৪৩ মৃত জমাঃ আসলাম বময়া মৃত মুসবলম বময়া জিপারী KHATRA 

BILOYAI

HAJIGANJ ১৩১৯

২৪৪ জমাঃ বদলদার জহাজসন ইয়াকুি আলী , গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-১০, ডাকঘর:কুবমল্লা 

প্রধান ডাকঘর-3500, 

কুবমল্লা আদশ ব সদর, 

কুবমল্লা বসটি কজপ বাজরশন,

, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

ওয়াড ব নং-১০, 

ডাকঘর:কুবমল্লা প্রধান 

ডাকঘর-3500, কুবমল্লা 

আদশ ব সদর, কুবমল্লা বসটি 

কজপ বাজরশন,

১৩২০

২৪৫ মৃত জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন মৃত জমাহােদ আলী বময়ােী TORAGOR HAJIGANJ ১৩২১

২৪৬ জমাঃ আবমর জহাজসন জমাহােদ আলী বময়া TORAGOR HAJIGANJ ১৩২২

২৪৭ জমাঃ চাঁদ বময়া আঃ হাবমদ BALAKHAL BALAKHAL ১৩২৪

২৪৮ জমাঃ ইিাহাক জচ ধুরী জমাঃ কালা গােী জচ ধুরী BALAKHAL BALAKHAL ১৩২৬

২৪৯ জমাঃ মবেবুর রহমান মুিী জমাঃ চাঁদ বময়া মুিী BALAKHAL BALAKHAL ১৩২৭

২৫০ আজনায়ার জহাজসন মৃত মবমন সরদার MAKIMABAD HAJIGANJ ১৩২৮

২৫১ সসয়দ জমাঃ ওসমান গবর্ (রতন) আলহাে এ, জক, জমাঃ জমজহরুল্লা সকদী রামপুর ১৩৩০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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