
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ জেবিদ্বার

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ মান্নান মৃত জ ারত আলী আিদুল্লাপুর রসুলপুর ২৯২৫

২ জমাঃ ফেলুর রহমান জমাঃ ফের আলী লক্ষীপুর খবললপুর ৩১৬৮

৩ জমাঃ আবুল হাজসম োফর আলী বিনাইয়া সুবিল ৩২৯৯

৪ জমাঃ জমাশারফ জহাজসন জমাঃ জমাক্তল জহাজসন বিনাইয়া সুবিল ৩৩০০

৫ জমাঃ আিদুল হাবকম আঃ েব্বার বুবিরপাি ওয়াজহেপুর ৩৩০১

৬ জমাঃ আিদুল মবতন আঃ মবেে কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৩৩০৩

৭

জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত আনসার আলী

জ াটশালঘর, কানু জমাল্লার 

িািী িিশালঘর ৩৩০৫

৮
জমাঃ আব্দুস সাত্তার মবফে উবিন সরকার ভিানীপুর িিশালঘর ৩৩০৮

৯ জমাঃ আবুল কাজশম জমাঃ আিদুল মবেে সরকার রসুলপুর রসুলপুর ৩৩১১

১০ আঃ মবতন ভূইয়া শরিত আলী ভূইয়া ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৩১২

১১ জমাঃ িবসরুল আলম ভ ুঁইয়া আব্দুর রউফ ভ ুঁইয়া ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৩১৩

১২ জমাঃ জমাশরফ জহাজসন জমাঃ আবুল জহাজসন জনায়াকাবি ওয়াজহেপুর ৩৩১৪

১৩ নেরুল ইসলাম মজু বময়া নারায়নপুর ওয়াজহেপুর ৩৩১৫

১৪ আঃ ওয়াজহে আকামত আলী রাঘিপুর সুবিল ৩৩১৬

১৫ সুকুমার চন্দ্র নাহা রুহুবন চন্দ্র নাহা জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৩১৮

১৬ আঃ িাজরক সরকার জমাকশত আলী সরকার জভাষনা জেবিদ্বার ৩৩২০

১৭ জমাঃ আঃ আউয়াল সরকার (কাজশম) জরাশন আলী সরকার ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৩২১

১৮ জমাঃ আিদুল আউয়াল জমাল্লা জমাঃ হারুন বময়া জমাল্লা িাজররা িাজররা ৩৩২২

১৯ জমাঃ সহীদুল ইসলাম মৃত আিদুল গবন খবললপুর খবললপুর ৩৩২৩

২০ জমাঃ ইবিস বময়াা মৃত  াজয়ে আলী জনায়ািগঞ্জ মািাসা সুলতানপুর ৩৩২৪

২১

আিদুর রবশে মহব্বত আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৩২৬

২২

জমাঃ আিদুে োজহর  াজলহ আহজমে ফজতহািাে জমাকামিািী ফজতহািাে ৩৩২৭

২৩

আিদুল আউয়াল োপর আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৩২৮

২৪ জমাঃ ময়নাল জহাজসন ভূইয়া গফুর ভূইয়া ফুলতলী ফুলতলী ৩৩২৯

২৫ জমাঃ আিদুর রি ভূইয়া আলী আকির ভূইয়া ফুলতলী ফুলতলী ৩৩৩১

২৬ জমাঃ  ালাম জরা মত আলী জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর িাোর ৩৩৩৪

২৭ মাবনক চন্দ্র রায় অতুল চন্দ্র রায় কুিাখাল জমাহাম্মেপুর ৩৩৩৫

২৮ জমাঃ ব বিকুর রহমান জখায়াে আলী শুভপুর আবেনগর ৩৩৩৭

২৯ জমাঃ আবুল হাজসম জমাঃ আজয়ত আলী ধলীপুস্কুরণী জমাহাম্মেপুর ৩৩৩৯

৩০ জমাঃ অবহে খান সুির আলী িারুর চরিাকর ৩৩৪০

৩১ সজতাষ কুমার সাহা মৃত জরিতী জমাহন সাহা োফরগঞ্জ চরিাকর ৩৩৪১

৩২ জমাঃ আব্দুস সালাম কাবের িক্স সরকার গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৩৪২

৩৩ মৃত অবেত কুমার জে রমনী জমাহন জে গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৩৪৪

৩৪ জমাহাম্মে জহাজসন জমাল্লা সুির আলী জমাল্লা গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৩৪৫

৩৫ জমাঃ নূরুল ইসলাম আিদুল েবলল রামপুর গুনাইঘর ৩৩৪৮

৩৬ মৃত আবুল জহাজসন জমাঃ কবলম উবিন ধঁলাহাস ঊনঝুটি ৩৩৫০

৩৭ জমাঃ শাহোহান আনসার আলী ঊনঝুটি ঊনঝুটি ৩৩৫১

৩৮ জমাঃ আিদুল মবতন সরকার আঃ োিার সরকার িাঙ্গুঁরী িাঙ্গুঁরী ৩৩৫২

৩৯ জমাঃ োজন আলম মৃত আব্দুল আবমন মাবশকািা মাবশকািা ৩৩৫৩

৪০ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জম ঃ আঃ গবন মাবশকািা মাবশকািা ৩৩৫৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪১ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত হা ন আলী জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৩৫৭

৪২ সুলতান আহজমে আিদুল হাবমে জনায়াগাও মাধাইয়া ৩৩৬৪

৪৩ জমাঃ মবনরুজ্জামান সরকার মৃত  াজয়ে আলী সরকার ধামতী ধামতী ৩৩৬৯

৪৪ জমাঃ শহীে উল্লাহ সরকার জমাঃ লাল বমঞা সরকার িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৩৭৯

৪৫ আিদুল লবতফ আিদুল মবেে জ চিাপুকুবরয়া রাধানগর ৩৩৮১

৪৬ জমাহাম্মে আঃ মবতন সরকার কবফল উবিন সরকার তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৩৮৩

৪৭ আিদুল মবেে জচরাগ আল ব তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৩৮৬

৪৮ জমাঃ আবুল কালাম আোে মৃত জমাঃ আঃ গবন সরকার িাগুর চাবিনা ৩৩৮৮

৪৯ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা হাসন আলী কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৩৩৯০

৫০ জমাঃ আঃ মান্নান জমাঃ ফের আলী কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৩৩৯১

৫১ আলী আেম আব ম উবিন প্রোপবত প্রোপবত ৩৩৯৫

৫২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম এলাহী িস্ক িিশালঘর িিশালঘর ৩৩৯৭

৫৩ জমাঃ জহামায়ুন কবির আব্দুস সুিহান িিশালঘর িিশালঘর ৩৩৯৯

৫৪ জমাঃ আিদুর মাজলক মৃত রবফে উবিন আহম্মে িিশালঘর িিশালঘর ৩৪০০

৫৫ জমাঃ িেলুর রহমান সরকার জমাঃ আব্দুল কবরম সরকার জ াটশালঘর িিশালঘর ৩৪০৫

৫৬ জমাঃ আঃ রবশে তবমে উবিন মাষ্টার প্রোপবত প্রোপবত ৩৪০৬

৫৭ জমাঃ ইউনু মৃত আিদুল আবেে প্রোপবত প্রোপবত ৩৪০৭

৫৮ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান জমাঃ আিদুল মান্নান ইষ্টগ্রাম িিশালঘর ৩৪১০

৫৯ নুরুল আলম জচ ধুরী ডাঃ আিদুল হাবকম জচ ধুরী পপরাংকুল িিশালঘর ৩৪১২

৬০ জমাঃ আবুল হাজসম আজয়ল আলী পপরাংকুল িিশালঘর ৩৪১৩

৬১ জমাঃ মমতাে উবিন মৃত আেগর আলী মুগসাইর এগারগ্রাম ৩৪১৪

৬২ জমাঃ আবুল জহাজসন  াফর আলী পীরমজহশপুর পীর মজহশপুর ৩৪১৭

৬৩ জমাঃ সবহদুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম নিীপুর নিীপুর ৩৪২০

৬৪ জমাঃ আঃ  ালাম মৃত আঃ রাজ্জাক সরকার নিীপুর নিীপুর ৩৪২১

৬৫ জমাঃ আিদু  র অবহে মৃত আেগর আলী ফবকর নিীপুর নিীপুর ৩৪২২

৬৬ আলী আহাম্মে আলতাফ উবিন নিীপুর নিীপুর ৩৪২৩

৬৭ জমাঃ জহাজসন জমাল্লা জমাঃ গবন জমাল্লা ইউসুফপুর ইউসুফপুর ৩৪২৪

৬৮ জমাঃ আিদুর কাজের মৃত জমাঃ ওহাি আলী ইউসুফপুর ইউসুফপুর ৩৪২৫

৬৯ জমাঃ আলী আফ ারুল হুো আলী আহম্মে জগাপালনগর নিীপুর ৩৪২৬

৭০ মৃত আবুল কাজশম ভইয়া জমাঃ হাবফে উবিন ভইয়া জগাপালনগর নিীপুর ৩৪২৭

৭১ জমাঃ আঃ জ ািহান সরকার মৃত জরা মত আলী সরকার বিনাইয়া সুবিল ৩৪২৮

৭২ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ মেন বময়া বিনাইয় সুবিল ৩৪২৯

৭৩ আবুল কাজসম োফর আলী বিনাইয়া সুবিল ৩৪৩০

৭৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত জমাঃ ওয়াবল বময়া েবক্ষণখাি সুবিল ৩৪৩১

৭৫ জমাঃ আব্দুল হাবকম জমাঃ জহাসাইন খাইয়ার সুবিল ৩৪৩২

৭৬ জশখ আঃ োজহর জশখ আঃ রাজ্জাক েীিনপুর রসুলপুর ৩৪৩৩

৭৭ এ,এ,টি,এম সাইফুল্লাহ জমাঃ এমোদুল হক আকি আব্দুল্লাহপুর রসুলপুর ৩৪৩৪

৭৮ জমাঃ আবু োজহর মৃত আঃ আবেে ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৩৫

৭৯ োবহদুল জহাজসন ময়নাল জহাজসন ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৩৬

৮০ জমাঃ রবফকুল ইসলাম সুোত আলী ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৩৭

৮১ আবু তাজহর েব্বর আলী নারায়নপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৩৮

৮২ জমাঃ নূরুল ইসলাম আবমর উবিন ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৩৯

৮৩ মৃত জমাহাম্মে জহাজসন মৃত আইনেত আলী ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৪১

৮৪ জমাঃ িাচ্চু বময়া সুরুে বময়া ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৪২

৮৫ শাম বময়া আব্দুর রহমান ওয়াজহেপুর, রাোপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৪৫

৮৬ জমাঃ জোহর আলী জমাঃ আিদুল আেীে নারায়নপুর ওয়াজহেপুর ৩৪৪৯

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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৮৭ জমাঃ তােউল ইসলাম রুকুন উবিন আহজমে সুলতানপুর সুলতানপুর ৩৪৫৩

৮৮ শ্রী অবেত চন্দ্র জে শ্রী শুজরন্দ্র চন্দ্র জে জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৪৫৬

৮৯ জমাঃ েয়নাল আজিেীন মৃত জমাঃ ইসমাইল জভাষনা জেবিদ্বার ৩৪৫৭

৯০ জমাঃ তাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ আবিে আলী জ াটআলমপুর জেবিদ্বার ৩৪৫৯

৯১ জমাহাম্মে আিদুল মবতন জমাঃ জসাজলমান চাপানগর জেবিদ্বার ৩৪৬০

৯২ জমাঃ জগালাম জহাজসন সরকার মৃত আবুল জহাজসন সরকার মবরচাকািা মবরচাকািা ৩৪৬৩

৯৩ জমাঃ ফেলুর রহমান ভূঞাঁ জর শন আলী ভূঞাঁ মবরচাকািা মবরচাকািা ৩৪৬৪

৯৪ কিীর আহাজম্মে জম লিী আলী আেগর িাবলিািী িাবলিািী ৩৪৬৭

৯৫ জমাঃ নােমুল হক জমাঃ আিের আলী িাজররাচর িাবলিািী ৩৪৬৮

৯৬ জমাঃ নেরুল ইসলাম আঃ ওয়াজহে সরকার হামলািািী িাবলিািী ৩৪৬৯

৯৭ আবুল িাশার জম : আব্দুল জ ািহান মবরচাকািা মবরচাকািা ৩৪৭২

৯৮ তফাজ্জল জহাজসন আিবে বময়া নূর নিী মাষ্টাজরর িািী মবরচাকািা ৩৪৭৩

৯৯ জমাঃ আন র আলী আঃ হাবমে ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৪৭৪

১০০ জমাঃ পসয়ে আহাম্মে জুনাি আলী ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৪৭৬

১০১ জমাঃ পসয়ে আহমে মৃত জসকিার আলী ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৪৭৭

১০২ বনজপন্দ্র মজুমোর মৃত, রাই জমাহন মজুমোর ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৪৭৮

১০৩ জমাঃ আি   ভূইয়া আলী আহম্মে ভূঞা লখীফুর খবললপুর ৩৪৮২

১০৪ জমাঃ আোহারুল আলম বেলু মাস্টার লক্ষীপুর খবললপুর ৩৪৮৩

১০৫

জমাঃ আিদুল জমান্নাফ আিদু বময়া

আশানপুর, আজনায়ার 

কােীর িািী খবললপুর ৩৪৮৪

১০৬

জমাঃ সাম বময়া আিদুল মবেে সরকার

সানু জমম্বাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:19404752

201, গ্রাম/রাস্তা:েয়পুর, 

ফজতহািাে, খবললপুর ৩৪৮৫

১০৭ জমাঃ জখাকন বময়া রবিউল্লাহ সরকার কামারচর খবললপুর ৩৪৮৯

১০৮ আিদুল হাবলম আলতাফ আলী জহবতমপুর খবললপুর ৩৪৯০

১০৯ জমাঃ আব্দুল মান্নান জমাঃ  ঃ আকামত আলী চািপুর খবললপুর ৩৪৯১

১১০ জমাঃ আব্দুর রবহম আকামত আলী চািপুর খবললপুর ৩৪৯২

১১১ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আকামত আলী চািপুর খবললপুর ৩৪৯৩

১১২ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন সরকার আরি আবল সরকার নূরপুর খবললপুর ৩৪৯৬

১১৩ জমাঃ িাচ্চু বময়া সুির আলী নুরপুর খবললপুর ৩৪৯৭

১১৪ জমাঃ িেলু বময়া মৃত জমাঃ আন ার আলী সাইচাপািা গঙ্গামন্ডল ৩৪৯৮

১১৫ জমাঃ সবফকুল ইসলাম মৃত জমাহর আলী জঘাষঘর খবললপুর ৩৪৯৯

১১৬ জমাঃ আঃ িাবরক মৃত জমাঃ আিদু বময়া জঘাষঘর খবললপুর ৩৫০০

১১৭

সুলতান আহাম্মে হােী শাক্কর আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫০৬

১১৮

আিদুল খাজলক হােী আিদুল িাজরক ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫০৭

১১৯

এস, এম, এ,  ালাম জমাঃ আলী জহাসাইন ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫০৮

১২০

মৃত আবুল কাজশম মৃত ইউছুি আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫১০

১২১

জমাঃ হারুনুর রবশে মৃত জমাঃ আেগর আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫১৩

১২২ জমাঃ রুকুন উবিন সুলতান আহাম্মে েয়পুর খবললপুর ৩৫১৭

১২৩ জমাঃ নিী জনওয়াে ইসমাইল মুিী জমাহনপুর জমাহনপুর িাাোর ৩৫১৮

১২৪ রনো আচার্য্য নিদ্বীপ আচার্য্য জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর ৩৫১৯

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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১২৫ জমাঃ আিদুল মবতন মুিী জমাঃ আিদুল রহমান মুিী ধামতী ধামতী ৩৫২১

১২৬

জমাঃ আঃ খাজলক কাবমে উবিন নজুমবিন িািী, জগ িসার 3531 ৩৫২৪

১২৭ জমাঃ চান বময়া সুির আলী জগ রসার, এলাহািাে এলাহািাে ৩৫২৫

১২৮ জমাঃ আিদুল কুু্দ্দুস আিদুর রহমান জগ রসার, এলাহািাে জগ রসার ৩৫২৬

১২৯

জমাঃ আিদুর রবহম আিদুর রহমান নেমবিন িািী, এলাহািাে এলাহািাে ৩৫২৭

১৩০ জমাঃ সুলতান আলা উবিন জমাঃ আিদুল কবরম এলাহািাে এলাহািাে ৩৫২৮

১৩১ জমাঃ আঃ রবহম সরকার আেগর আলী জগ রসার, এলাহািাে এলাহািাে ৩৫৩০

১৩২ জমাঃ শামসুল হক চান বময়া এলাহািাে এলাহািাে ৩৫৩৭

১৩৩ জমাঃ আব্দুর রহমান আব্দুল মান্নান ভূ ুঁইয়া এলাহািাে এলাহািাে ৩৫৩৯

১৩৪ জমাঃ সবফকুর রহমান ভইয়া আিদুস সাত্তার ভইঁয়া এলাহািাে এলাহািাে ৩৫৪০

১৩৫ জমাঃ বসরাজুল হক ভইয়া আব্দুল মবেে ভইয়া এলাহািাে এলাহািাে ৩৫৪২

১৩৬ জমাঃ আঃ আবেেক ভঞা জমাঃ জমাকবুল জহাজসন ভূঞা ফুলতলী ফুলতলী ৩৫৪৩

১৩৭ জমাঃ আকামত আলী মৃত প য়ে আলী জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর ৩৫৪৮

১৩৮ জমাঃ আব্দুস  ামাে মৃত রবফে উবিন জগারসার এলাহািাে ৩৫৫২

১৩৯ বনবখল চন্দ্র সূত্রধর প্রফুল্ল চন্দ্র সূত্রধর িারুর চরিাকর ৩৫৫৪

১৪০ জমাঃ মবফে উবিন আহমে ভ ুঁইয়া পীর িকস ভ ুঁইয়া িারুর চরিাকর ৩৫৫৫

১৪১ জমাঃ আব্দুল িাজরক মৃত দুধ বময়া িারুর চরিাকর ৩৫৫৬

১৪২ জমাঃ আলী জনওয়াে িকস আলী খয়রািাে গঙ্গামন্ডল ৩৫৫৯

১৪৩ জমাঃ আঃ মবতন মৃত সুির আলী খয়রািাে গঙ্গামন্ডল ৩৫৬৩

১৪৪ জমাঃ জচরাগ আলী হা ন আলী ধামতী ধামতী ৩৫৬৮

১৪৫ জমাঃ আিদুর রাজ্জাক সরকার আিদুল কাজের িক্স সরকার চরিাকর চরিাকর ৩৫৬৯

১৪৬ জমাঃ আিদুল মাজলক মৃত জুনাি আলী চরিাকর চরিাকর ৩৫৭০

১৪৭ শ্রী রাখাল চন্দ্র নাহা মৃত অক্ষয় কুমার নাহা জহাজসনপুর চরিাকর‘ ৩৫৭২

১৪৮ জমাঃ রবমে উবিন মৃত োফর আলী ভূঞা জতপুস্কুরনী (িাজেিাখর) চরিাকর ৩৫৭৩

১৪৯ আিদুল আউয়াল আঃ হাবমে জতায়াপুস্কুনী চরিাকর ৩৫৭৪

১৫০ জমাঃ আঃ মবেে জমাঃ িােশা বময়া োফরগঞ্জ গঙ্গামন্ডল ৩৫৭৫

১৫১ মৃত আবুল হাজসম মৃত আন ার আলী মাষ্টার িাকসার, ওয়াড য নং-05 উনঝুটি ৩৫৭৬

১৫২ জমাঃ বলয়াকত আলী বেন্নত আলী মুিী িাকসার ঊনঝুটি ৩৫৭৭

১৫৩ জমাঃ আঃ জ ািহান জমাঃ সুোত আলী িাকসার িাকসার ৩৫৭৮

১৫৪ জমাঃ আঃ জ ািহান দুধ বময়া গুনাইঘর রামপুর ৩৫৮০

১৫৫ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম হাবিবুর রহমান রামপুর গুনাইঘর ৩৫৮১

১৫৬ মুবক্তজযাদ্ধা জমাঃ ব বিকুর রহমান জমাঃ রবমে উবিন সরকার গোবরয়া ঊনঝুটি ৩৫৮৩

১৫৭ জমাঃ আিদুল হাবকম ফের আলী গোবরয়া িাঙ্গরী ৩৫৮৪

১৫৮ আব্দুল খাজলক মুবি ইয়াকুি আলী মুবি গোবরয়া িাঙ্গুঁরী ৩৫৮৫

১৫৯ জমাঃ আবুল জহাজসন আিদুল কাজের িাঙ্গরী িাঙ্গরী ৩৫৮৮

১৬০ আিদুল হান্নান আিদুল গবণ িাঙ্গরী িাঙ্গরী ৩৫৯০

১৬১ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম পাচু সরকার পাচুর িািী গুনাইঘর ৩৫৯২

১৬২ জমাঃ ইউনু  খান আচমত খান গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৫৯৩

১৬৩

জমাঃ িেলুর রহমান আিদুল গফুর ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৫৯৪

১৬৪ জমাঃ আঃ িাজরক আঃ আেীে গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৫৯৬

১৬৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আিদুল গবন গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৫৯৭

১৬৬ জমাঃ মবতউর রহমান ভঞা মৃত জমাহাম্মে আলী ভঞা গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৫৯৮

১৬৭

জমাঃ আিদুল মাজলক সরকার বমেযা আবল সরকার

বমেযা মবঞ্জল মবহলা কজলে 

জরাড জেবিদ্বার ৩৫৯৯
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১৬৮ জমাঃ রবফকুল ইসলাম োফর আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৬০০

১৬৯ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত ফের আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৬০১

১৭০ এম আলী আহজমে আিদুল গবন গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৬০২

১৭১ আবনল চন্দ্র েত্ত জক্ষত্র জমাহন েত্ত গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৬০৬

১৭২ জমাঃ আব্দুল কবরম আব্দুল মবেে গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৬০৮

১৭৩ ডাঃ আলী জহাজসন সরকার ডাঃ জচরাগ আলী জ পািা ঊনঝুটি ৩৬০৯

১৭৪ জমাঃ আঃ কাজের মৃত  াজয়ে আলী মাষ্টার জ পািা ঊনঝুটি ৩৬১০

১৭৫ জমাঃ জখারজশে আলম আিদুস জ ািহান জ পািা উনঝুটি ৩৬১১

১৭৬

জমাঃ আব্দুল মাজলক আসমত আলী উজমে আলীর িািী, ধলাহাস উনঝুটি ৩৬১৩

১৭৭ জমাঃ িেলুল হক আব্দুল গফুর ধলাহাস উনঝুটি ৩৬১৫

১৭৮ জমাঃ আবুল হাজসম সরকার মৃত আঃ মবেে সরকার ধলাহাস ঊনঝুটি ৩৬১৬

১৭৯ জমাঃ জসাজলমান আহম্মে হােী জসানা বময়া মুিী ধঁলাহাস ঊনঝুটি ৩৬১৭

১৮০ জমাঃ সবফকুর রহমান মৃত চান বময়া ভঞা জ পািা উনঝুটি ৩৬১৮

১৮১ জমাঃ শামসুল হক মৃত আবমর উবিন ধঁলাহাস ঊনঝুটি ৩৬১৯

১৮২ জমাঃ আবুল হাজসম ভঞা মৃত চান্দু বময়া ভঞা ধলাহাস ঊনঝুটি ৩৬২০

১৮৩ জমাঃ রবমে উবিন আঃ কবরম ধলাহাস উনঝুটি ৩৬২১

১৮৪ জমাঃ শওকত জহাজসন সরকার সাহাি উবিন সরকার উনঝুটি উনঝুটি ৩৬২৩

১৮৫ জমাঃ ফেলুল হক মৃত জমাকসত আলী উনঝুটি উনঝুটি ৩৬২৪

১৮৬ জমাঃ ব বিকুর রহমান সুির আলী িাকসার ঊনঝুটি ৩৬২৫

১৮৭ কােী নাবের জহাজসন কােী জুনাি আলী উনঝুটি উনঝুটি ৩৬২৬

১৮৮ জমাঃ কােী আঃ  াত্তার মৃত কােী সুোত আলী উনঝুটি উনঝুটি ৩৬২৭

১৮৯ জমাঃ আব্দুল  াত্তার খান মৃত আেম খান ঊনঝুটি ঊনঝুটি ৩৬২৮

১৯০ কাবলকা প্রসাে েত্ত েীজনশ চন্দ্র েত্ত জপানরা িাজররা ৩৬২৯

১৯১ জমাঃ সামসুল হক মৃত সুোত আলী জপানরা জপানরা ৩৬৩২

১৯২ জমাঃ আব্দুল হাবকম মৃত শব্দর আলী পদ্মজকাট িল্লভপুর ৩৬৩৩

১৯৩ ফেলুল হক হাজয়ত আলী সরকার পদ্মজকাট িল্লভপুর ৩৬৩৪

১৯৪ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি জমাঃ আব্দুর রহমান পদ্মজকাট িল্লভপুর ৩৬৩৫

১৯৫

জমাহাম্মে সবহে উল্লাহ আিদুল আবেে জমাহনা আিাবসক এলাকা জেবিদ্বার ৩৬৩৬

১৯৬ জমাঃ রবিউল্লাহ মৃত জমাঃ হাতাি আলী িনজকাট গুনাইঘর ৩৬৩৭

১৯৭ জমাঃ আিদুল মবতন মুিী িােশাহ বময়া মুিী িনকুট গুনাইঘর ৩৬৩৮

১৯৮ জমাঃ তবমে উবিন শব্দর আলী িনজকাট গুনাইঘর ৩৬৩৯

১৯৯ জমাঃ মমতাে উবিন মৃত মহব্বত আলী িনজকাট গুনাইঘর ৩৬৪০

২০০ জমাঃ আিদুল মবতন ভূঞা আঃ গফুর ভূঞা জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৬৫০

২০১ জমাঃ  বলম উল্লা জশখ লাল বময়া জশখ শাকতলা মাবশকািা ৩৬৫২

২০২ জমাঃ আিদুস সামাে জমাঃ আিদুল অদুধ িনকুট গুনাইঘর ৩৬৫৫

২০৩ জমাঃ আবুল কাজশম রহমত আলী মুিী িনকুট গুনাইঘর ৩৬৫৬

২০৪ নুরুল ইসলাম মুিী িািরী বমঞা মুিী িনকুট গুনাইঘর ৩৬৫৭

২০৫ সুোত আলী আহমে আলী িল্লভপুর িল্লভপুর ৩৬৬৫

২০৬

জমাঃ হাবিিবুর রহমান জমাঃ আিদুল গফুর সরকার

 াবমর উবিন িািী, 

িল্রভপুর িল্লভপুর ৩৬৬৬

২০৭ সবফকুল ইসলাম আেগর আবল িল্লভপুর িল্লভপুর ৩৬৬৭

২০৮ মৃত জমাঃ ময়নাল জহাজসন জমাঃ আক্কাস আলী মধুমুিা িল্লভপুর ৩৬৬৮

২০৯ জমাঃ মবেবুল ইসলাম সরকার আলী আেগর সরকার উিানীকাবি িল্লভপুর ৩৬৭০

২১০ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন সরকার আলী আেগর সরকার উিানীকাবি িল্লভপুর ৩৬৭১

২১১ জমাঃ আিদুল কবরম জরা মত আলী িল্লভপুর িল্লভপুর ৩৬৭২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 5



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

২১২ আলী আহজমে আলী আকির রাোজমহার রাোজমহার ৩৬৭৮

২১৩ মৃত শামসুল ইসলাম জমাঃ আিদুস জ ািহান বসকোর রাোজমহার রাোজমহার ৩৬৮৭

২১৪ জমাঃ জমাজমন সরকার জমাঃ েব্বার আলী সরকার রাোজমহার রাোজমহার ৩৬৮৯

২১৫ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন শামসুবিন আহজমে রাোজমহার রাোজমহার ৩৬৯৬

২১৬ জমাঃ আব্দুল গবন মুিী হােী আন র আলী মুিী রাোজমহার রাোজমহার ৩৬৯৮

২১৭ জমাঃ অবহদুর রহমান মৃত আঃ েবলল জমাল্লা জগাবিিপুর িাশকাইট ৩৬৯৯

২১৮ জমাঃ আবুল জহাজসন সরকার লিগােী সরকার মবরচা মবরচা ৩৭০৯

২১৯ জমাঃ ব বিকুর রহমান মৃত পমধর আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭১৮

২২০ জমাঃ জসবলম ভূঞা জমাঃ সুোত আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭১৯

২২১ জমাঃ আিদুর  ামাে চাঁন বময়া বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২০

২২২ জমাঃ জরহান উবিন জনায়াি আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২১

২২৩ জমাঃ েয়নাল আিেীন কবলম উবিন বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২২

২২৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান হােী আস্কর আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২৫

২২৫ জমাঃ ময়নাল জহাজসন সুির আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২৭

২২৬ জমাঃ মুঞ্জুরুল আলমগীর মৃত আঃ গফুর বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৭২৯

২২৭ জমাঃ মবহ উবিন মৃত হােী জমাঃ আ ম উবিন সূয যপুর সাহারপাি ৩৭৩০

২২৮ জমাঃ আবু ইউসুি িাচ্চু জমাঃ আঃ েব্বার ভূঞা ভানী ভানী ৩৭৩১

২২৯ ময়নাল জহাজসন ইমান িক্স আ ােনগর নূরমাবনকচর ৩৭৩২

২৩০ জমাঃ আঃ রবশে ভূঞা জমাঃ আবেজুর রহমান ভূঞা আ ােনগর নুরমাবনকচর ৩৭৩৪

২৩১ জমাঃ আিদুর রবহম জমাঃ ইমাম িক্স রামপুর মাধাইয়া িাোর ৩৭৩৬

২৩২ ফবরে উবিন সরকার আঃ  াত্তার সরকার কটকসার মাধাইয়া ৩৭৩৮

২৩৩ জমাঃ আবু তাজহর সরকার মৃযত আেগর আলী ধামতী ধামতী ৩৭৩৯

২৩৪ জমাঃ  বফউল্লাহ ফের আলী ধামতী ধামতী ৩৭৪৪

২৩৫ জমাহাম্মে হাবিবুর রহমান সরকার জমাহাম্মে সাইে আহজমে ধামতী ধামতী ৩৭৪৮

২৩৬ মৃত জমাঃ জহাজসন সরকার মৃত হায়োর আলী সরকার েবক্ষনখার দুয়াবরয়া ৩৭৬৯

২৩৭ মৃত আঃ রবশে আলম মৃত ফের আলী পদুয়া দুয়াবরয়া ৩৭৯০

২৩৮ এ, জক, এম ফেলুল হক জমাঃ আিদুর রহমান মুিী িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৭৯৫

২৩৯ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ আিদুর রহমান িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৭৯৬

২৪০ জমাঃ িবসরুল ইসলাম মুস্সী জমাঃ জমাকজসে আলী িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৭৯৭

২৪১ জমাঃ রবফউবিন সরকার হাবে দুধ বমঞা সরকার িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৮০০

২৪২ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত বেোর িক্স তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৮০১

২৪৩ জমাঃ সাজহি আলী মৃত েবমর উবিন তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৮০৩

২৪৪ জমাঃ অবহদুর রহমান হায়োর আলী তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৮০৪

২৪৫ জমাঃ ফবরে উবিন হায়োর আলী তুলাগাঁও সুলতানপুর ৩৮০৫

২৪৬ জমাঃ আঃ খাজলক ভূঞা জমাঃ জরাশন আলী কুর াপ কুর াপ ৩৮১৪

২৪৭ হাবিবুর রহমান ভূ ুঁইয়া চান বময়া ভূ ুঁইয়া রাধানগর রাধানগর ৩৮১৬

২৪৮ জমাঃ আব্দুস জসািহান মৃত আসকর আলী সানানগর সানানগর ৩৮১৮

২৪৯ মুহাম্মে আিদুর রি দুধ বময়া োফরািাে চাবিনা ৩৮১৯

২৫০ জমাঃ আয়ুি আলী জমাঃ জমাশত আলী োফরািাে চাবিনা ৩৮২০

২৫১ জমাঃ ময়নাল জহাজসন জমাঃ রবমে উবিন োফরািাে চাবিনা ৩৮২৪

২৫২ জরা মত আলী জমাঃ জমাহাব্বত আলী ভূইয়া োফরািাে চাবিনা ৩৮২৫

২৫৩ জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ ইসমাইল ব্রাহ্মণখািা জ াটনা ৩৮২৬

২৫৪ আবুল হাজশম আিদুল কুদ্দু ব্রাহ্মণখািা জ াটনা ৩৮২৮

২৫৫ তপন চন্দ্র জঘাষ শ্যামা চরন জঘাষ িরকামতা চাবিনা ৩৮৩৬

২৫৬ জমাঃ আেগর আলী মৃত মহব্বত আলী জমাহনপুর জমাহনপুর িাোর ৩৮৩৭

২৫৭ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত সুির আলী িাজররা িাজররা ৩৮৩৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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২৫৮ জমাঃ সবহদুর রহমান জমাঃ আন ার আলী কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৩৮৪৩

২৫৯ জমাঃ মবফে  উবিন আহমে মৃত বসরাজুল হক তালতলা জমাহনপুর িাোর ৩৮৪৫

২৬০ আিদুল ওহাি জমাহাম্মে আলী তালতলা জমাহনপুর িাোর ৩৮৪৬

২৬১ জমাঃ জমাসজলহ উবিন খান আিদুল মান্নান খান জ াটনা জ াটনা ৩৮৪৮

২৬২ জমাঃ আিদুল খাজলক ভূইয়া নান্নু বময়া ভূইয়া জ াটনা জ াটনা ৩৮৪৯

২৬৩ আব্দুর রবহম চান বময়া জ াটনা জ াটনা ৩৮৫০

২৬৪ আবেজুর রহমান খাঁন মুন র আলী জ াটনা জ াটনা ৩৮৫১

২৬৫ নূরুল ইসলাম সুরত আলী ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৮৬৪

২৬৬

জমাঃ সবফকুল ইসলাম আচমত আলী ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৩৮৬৭

২৬৭ জমাঃ আবু তাজহর মৃত আলী জহাজসন িারুর চরিাকর ৩৮৬৮

২৬৮ জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাঃ কােী সুির আলী োফরগঞ্জ গঙ্গামন্ডল ৩৮৬৯

২৬৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ জহাজসন বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৩৮৭২

২৭০ জমাঃ আঃ েবলল সরকার জমাঃ খান মবেে সরকার িবক্রকাবি মধ্যনগর ৩৮৭৫

২৭১ জমাঃ আিদুল হক জমাল্লা নাজয়ি আলী িিআলমপুর জেবিদ্বার ৩৮৭৮

২৭২ পসয়ে আিদুল আউয়াল মৃত আকামত আলী ধামতী ধামতী ৩৮৭৯

২৭৩ জমাঃ বসরাজুল হক মৃত জমাঃ আঃ রাজ্জাক িিশালঘর িিশালঘর ৩৮৮৪

২৭৪ জমাঃ ফয়জুর রহমান বহরন আিদু  জ ািহান িিশালঘর িিশালঘর ৩৮৮৮

২৭৫ জমাঃ আিদুল ওয়াদুে জমাঃ আিদু  জসািহান িিশালঘর িিশালঘর ৩৮৮৯

২৭৬ মৃত জমাঃ শাহ আলম মৃত কবফল উবিন জ াটশালঘর িিশালঘর ৩৮৯০

২৭৭ জমাঃ ফবরে উবিন আহাম্মে জমাঃ কবফল উবিন আহাজম্মে জ াটশালঘর িিশালঘর ৩৮৯১

২৭৮ জমাঃ আসাদুল্লাহ আব্দুল লবতফ জ াটশালঘর িিশালঘর ৩৮৯৪

২৭৯ মৃত আবুল কাজশম মৃত আঃ জ ািহান জ াটশালঘর িিশালঘর ৩৮৯৭

২৮০ জমাঃ জরাকনুবিন মৃত ফজযে আলী সরকার প্রোপবত িিশালঘর ৩৯০৩

২৮১ জমাঃ ইবলয়াস জমাঃ আজয়ত আলী বশিপুর পীর মজহশপুর ৩৯০৮

২৮২ জমাঃ আঃ রবশে মৃত জেজলায়ার জহাজসন বশিপুর পীর মজহশপুর ৩৯০৯

২৮৩ ফবরে বময়া আয়ত আলী বশিপুর পীর মজহশপুর ৩৯১০

২৮৪ জমাঃ ফবরে উবিন সাজহি আলী বশিপুর ইউসুফপুর ৩৯১৪

২৮৫ মৃত আঃ রাজ্জাক মৃত চান িক্স নিীপুর নিীপুর ৩৯১৫

২৮৬ জমাঃ শাহোহান জমাঃ োফর আবল নিীপুর নিীপুর ৩৯১৭

২৮৭ জমাঃ রবফকুল ইসলাম বসরাজুল ইসলাম নিীপুর নিীপুর ৩৯১৯

২৮৮ জমাঃ সবহদুল ইসলাম মৃত কবফল উবিন নিীপুর নিীপুর ৩৯২০

২৮৯ জমাঃ আিদুর রবহম আঃ গফুর নিীপুর নিীপুর ৩৯২১

২৯০ জমাঃ আবুল হাজশম মৃত হােী আপ্তাি উবিন সরকার নিীপুর নিীপুর ৩৯২২

২৯১ জমাঃ ফেলুল হক মৃত মুিী অজহে আলী মজহশপুর পীর মজহশপুর ৩৯২৪

২৯২ জমাঃ আলী আহম্মে মৃত মমতাে উবিন পীর মজহশপুর মজহশপুর ৩৯২৫

২৯৩ আিদুল েব্বার সরাফত আলী পপরাংকুল িিশালঘর ৩৯২৮

২৯৪ বসবিকুর রহমান মৃত জমাক্তার জহাজসন পপরাংকুল িিশালঘর ৩৯৩০

২৯৫ জমাঃ শহীদুল ইসলাম মৃত আকামত আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৩৯৩২

২৯৬ জমাঃ জমািারক জহাজসন তাইেউবিন ব্যাপারী ইউসুফপুর ইউসুফপুর ৩৯৩৩

২৯৭ জমাঃ রবশদুল হক আিদুল হক ইউসুফপুর ইউসুফপুর ৩৯৩৪

২৯৮ জমাঃ ব বিকুর রহমান মৃতজমাঃ জসকাির আলী ইউসুফপুর ইউসুফপুর ৩৯৩৬

২৯৯ জমাঃ শাহ আলম ভূ ুঁঞা বসরাজুল ইসলাম ভূ ুঁঞা জগাপালনগর নিীপুর ৩৯৩৮

৩০০ জমাঃ সবফকুল ইসলাম ভূইঞা মৃত আঃ হাবমে ভূঞা জগাপালনগর নিীপুর ৩৯৩৯

৩০১

জমাঃ আঃ মবতন ভূঞা মৃত হাবমে আলী ভূঞা জগাপালনগর, ভূইয়া িািী রসুলপুর ৩৯৪০

৩০২ জমাঃ আঃ হাই মাবনক মৃত মবেির রহমান জগাপালপুর রসুলপুর ৩৯৪২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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৩০৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত সুির আলী রসুলপুর রসুলপুর ৩৯৪৩

৩০৪ রজ্জি আলী আিদুল গবন বিনাইয়া সুবিল ৩৯৪৪

৩০৫ জমাঃ আিদুল সামাে মৃত আেগর আলী বিনাইয়া সুবিল ৩৯৪৫

৩০৬ জমাঃ সুলতান আহাম্মে আিদু বময়া খাইয়ার সুবিল ৩৯৪৬

৩০৭ জমাঃ সামসুল হক মৃত মুিী জচরাগ আলী খাইয়ার সুবিল ৩৯৪৭

৩০৮ জমাঃ ফবরে উবিন ইমাম িক্স নারায়নপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৪৮

৩০৯ জমাঃ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মুিী জখাো জনয়াে ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৫০

৩১০ জমাঃ আঃ রশীে মৃত জশল আলী ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৫৪

৩১১ জমাঃ আবুল হাজসম ভূ ুঁইয়া জমাঃ আলী ভূ ুঁইয়া ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৫৫

৩১২ আেমল জহাজসন আেগর জহাজসন ওয়াজহেপুর সুবিল ৩৯৫৬

৩১৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম মবফে উবিন ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৫৭

৩১৪ জমাঃ আলী আকির জসকাির আলী বুবিরপাি সুবিল ৩৯৫৮

৩১৫ জমাঃ হারুনুর রশীে মৃত ডাঃ আলী জনয়াে সুবিল সুবিল ৩৯৬১

৩১৬ জমাঃ ইউনুস বময়া জমাঃ আফোল বময়া সুবিল সুবিল ৩৯৬২

৩১৭ জমাঃ তাজুল ইসলাম মনু বময়া সুবিল সুবিল ৩৯৬৩

৩১৮ জমাঃ চাঁন বময়া  াজয়ে আলী সুবিল সুবিল ৩৯৬৪

৩১৯ জমাঃ আঃ মবতন সরকার সুোত আলী সরকার বশিনগর ওয়াজহেপুর ৩৯৬৭

৩২০ এম এ রবশে ফের আলী বশিনগর ওয়াজহেপুর ৩৯৬৮

৩২১ জমা আিদুল লবতফ আব্দুর রহমান জনায়াকাবি ওয়াজহেপুর ৩৯৬৯

৩২২ জমাঃ হারুনূর রশীে আব্দু  জ ািান রাঘিপুর সুবিল ৩৯৭২

৩২৩ জমাঃ ব বিকুর রহমান আনসার আলী ওয়াজহেপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৭৩

৩২৪ জমাঃ আব্দুস সামাে আকির আলী বেন্নতপুর ওয়াজহেপুর ৩৯৭৪

৩২৫ মৃত আঃ আওয়াল সরকার মৃত আঃ অদুধ সরকার জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৯৭৫

৩২৬ জমাঃ শাহোহান সরকার মৃত সুির আলী জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৩৯৭৭

৩২৭ শুধাংশু চন্দ্র জে মৃতহবরশ চন্দ্র জে শাবত জরাড জেবিদ্বার ৩৯৭৯

৩২৮ জমাঃ মাজেদুল ইসলাম আব্দুল খাজলক জভাষনা জেবিদ্বার ৩৯৮২

৩২৯ জমাঃ আিদুল ওয়াদুে বময়া আব্দুর রবহম মাষ্টার জভাষনা জেবিদ্বার ৩৯৮৩

৩৩০ জমাঃ আঃ িাবরক আলী আেম জভাষনা জেবিদ্বার ৩৯৮৪

৩৩১ মৃত ফেলুল হক মৃত কালা বময়া চাপানগর জেবিদ্বার ৩৯৮৫

৩৩২ জমাঃ ময়নুল জহাজসন আন ার আলী চাপানগর জেবিদ্বার ৩৯৮৭

৩৩৩ জমাঃ আঃ কবরম জমাঃ আলতাি আলী চাপানগর জেবিদ্বার ৩৯৮৮

৩৩৪ মৃত আঃ েবলল জমত জগালাম উবিন চাপানগর জেবিদ্বার ৩৯৮৯

৩৩৫ আঃ  ালাম আফতাি উবিন ফজতহািাে মবরচাকািা ৩৯৯০

৩৩৬ জমাঃ ফখরুল আলম জমাল্লা জমা: আিদুস  ালাম জমাল্লা িাজররা িাজররা ৩৯৯১

৩৩৭ জমাঃ ফবরে উবিন জমাল্লা মৃত লাল বময়া জমাল্লা িাজররা িাজররা ৩৯৯৩

৩৩৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম সুির আলী জখাোইচর িাজররা ৩৯৯৬

৩৩৯ জমাঃ মবনরুল হক জমাল্লা োরু বময়া িাজররা িাজররা ৩৯৯৯

৩৪০ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত েবমরুবিন িাবলিািী িাবলিািী ৪০০১

৩৪১ জমাঃ সাইফুল ইসলাম ভ ুঁইয়া আব্দুল খাজলক ভইয়া জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪০০২

৩৪২ জমাঃ ইউসুফ মৃত োফর আলী িালীিািী িাবলিািী ৪০০৩

৩৪৩ জমাঃ আক্কাস আলী সরকার আম্বর আলী জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪০০৪

৩৪৪ বসবিকুর রহমান কারার আলতাি আলী কারার মবরচাকািা মবরচাকািা ৪০০৫

৩৪৫ েয়নাল আজিেীন ভূ ুঁইয়া আকামত আলী ভ ুঁইয়া মবরচাকািা মবরচাকািা ৪০০৬

৩৪৬ জমাঃ আিদুল কুদ্দুস সরকার জমাঃ জসাজলমান সরকার িিআলমপুর জেবিদ্বার ৪০০৭

৩৪৭ মৃত জমাঃ আঃ খাজলক সরকার মৃত আশ্রাি আলী সরকার খবললপুর খবললপুর ৪০০৮

৩৪৮ জমাঃ আঃ কবরম মৃত আঃ রহমান খবললপুর খবললপুর ৪০০৯

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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৩৪৯ জমাঃ আঃ জমাতাজলি ভূ ুঁইয়া জকরামত আলী লক্ষীপুর খবললপুর ৪০১০

৩৫০ আিদুল মবেে আব মুবিন েয়পুর খবললপুর ৪০১৪

৩৫১ জমাঃ আঃ মাজলক জমাঃ আচমত আলী িিকািা খবললপুর ৪০১৫

৩৫২ মৃত আঃ মাজলক জমাঃ আক্রাম আলী জঘাষঘর খবললপুর ৪০১৬

৩৫৩ জমাঃ জেজলায়ার জহাজসন মৃত আন ার আলী জঘাষঘর খবললপুর ৪০১৭

৩৫৪ জমাসজল উবিন আহজম্মে মৃত. তবমে উবিন িিকািা খবললপুর ৪০২১

৩৫৫ জমাঃ আঃ সামাে মৃত আচমত আলী িিকািা খবললপুর ৪০২৩

৩৫৬ সুলতান আহজম্মে আঃ  াত্তার সুলতানপুর মািাসা সুলতানপুর ৪০২৫

৩৫৭ অবহদুর রহমান ময়নাল জহাজসন সুলতানপুর মািাসা সুলতানপুর ৪০২৬

৩৫৮ সুলতান আহাজম্মে িক্স আলী সাইচাপািা সুলতানপুর ৪০২৮

৩৫৯ মৃত আঃ খাজলক মৃত উমুে আলী নুরপুর খবললপুর ৪০২৯

৩৬০ জমাঃ আঃ মবেে মৃত রেি আলী নুরপুর খবললপুর ৪০৩০

৩৬১ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন আিের আলী নুরপুর খবললপুর ৪০৩৫

৩৬২ জমাঃ ময়নাল জহাজসন আবু োজহর সাইচাপািা গঙ্গামন্ডল ৪০৩৭

৩৬৩ জমাঃ আব্দুল মবেে আব্দুল গফুর েগন্নাথপুর গঙ্গামন্ডল ৪০৩৮

৩৬৪

জমাঃ এনামুল হক মৃত আঃ েব্বার ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৩৯

৩৬৫

জমাঃ ইউনু  বময়া জমাঃ ইবি  বময়া ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪১

৩৬৬

মৃত আঃ মাজলক মৃত তবমে উবিন ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৩

৩৬৭

এ জক এম জমাশারফ জহাজসন আিদুল অদুে ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৪

৩৬৮

জমাঃ নরুর ইসলাম আিদুল কাজের ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৫

৩৬৯

জমাঃ আবু োফর আব্দুল কাজের ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৬

৩৭০

জমাঃ ব বককুর রহমান মৃত আঃ রহমান ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৭

৩৭১

এম এ কাজশম খান মাওলানা আব্দুল হাই ফজতহািাে ফজতহািাে জমাকাম িািী ৪০৪৮

৩৭২ আিদুল মবতন মুিী োফর আলী ফজতহািাে পীর ফজতহািাে ৪০৪৯

৩৭৩ জমাঃ খাজয়রুল আলম ভূইয়া জমাঃ ইসমাইল ভইয়া এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫০

৩৭৪ জমাঃ আঃ গফুর মৃত আবমন উবিন মুবি এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫১

৩৭৫ জমাঃ খুরবশে আলম সরকার নাইম বমঞা এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫২

৩৭৬ জমাঃ আঃ কবরম মৃত আকামত আলী এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫৩

৩৭৭ সুভাষ চক্রিতী সুজরশ চক্রিতী এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫৪

৩৭৮ জমাঃ ফবরে বময়া আসমত আলী এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫৫

৩৭৯ জমাঃ আঃ মবতন ভূ ুঁইয়া মৃত আঃ  াত্তার ভূ ুঁইয়া জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪০৫৬

৩৮০ জমাঃ জমাস্তাকুর রহমান আব্দুস  াত্তার ভূঞা এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫৭

৩৮১ জমাঃ আঃ িাবর মৃত জমাকসত আলী এলাহািাে এলাহািাে ৪০৫৮

৩৮২

জমাঃ ফবরে উবিন আিদুল ওহাি বনোমউবিন হােীর িািী, এলাহািাে ৪০৫৯

৩৮৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত হা ন আলী এলাহািাে এলাহািাে ৪০৬০

৩৮৪ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরকার আঃ েব্বার এলাহািাে এলাহািাে ৪০৬১

৩৮৫ জমাঃ আঃ িাবর মৃত মইনুবিন এলাহািাে এলাহািাে ৪০৬২

৩৮৬

জমাঃ আঃ মবিন মৃত আশ্রাি আলী আই া গােী িািী, ফুলতলী ফুলতলী ৪০৬৬

৩৮৭ জমাঃ েবসম উবিন জমাঃ তাজুবিন ভূু্ ুঁইয়া ফুলতলী ফুলতলী ৪০৬৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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৩৮৮ জমাঃ  ালাম ভূইয়া রবহম িক্স ভূইয়া জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর িাোর ৪০৭১

৩৮৯

জমাঃ আঃ রবশে জমাঃ আঃ গবন মগপুস্কুরনী, জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর ৪০৭২

৩৯০ জমাঃ ফবরে আহজমে জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাহাম্মেপুর এলাহািাে ৪০৭৩

৩৯১

জমাঃ আলী আকির আলী আজ্জম মগপুস্কুরনী, জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর ৪০৭৪

৩৯২ জমাঃ আঃ আবেে মৃত করম আলী জগারসার এলাহািাে িাোর ৪০৭৫

৩৯৩ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত আঃ রহমান জগারসার এলাহািাে ৪০৭৬

৩৯৪ জমাঃ এ জক এম ফেলুল জহাজসন মৃত কমরুবিন জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪০৭৭

৩৯৫ আব্দুস  ালাম সরকার আবমন উবিন সরকার জগ রসার, এলাহািাে এলাহািাে ৪০৭৯

৩৯৬

জমাঃ আিদুর রবশে আঃ রহমান নেমবির িািী, জগ রসার এলাহািাে ৪০৮০

৩৯৭ জমাঃ আিদুল কাজের আলী জনওয়াে জগারসার এলাহািাে ৪০৮১

৩৯৮ ফবরে উবিন আহজমে হােী জরাশন আলী কুিাখাল, খান িািী জমাহাম্মেপুর ৪০৮৩

৩৯৯ হাবিবুর রহমান খাঁন আব্দুল ওহাি খাঁন জ াটনা জ াটনা ৪০৮৫

৪০০ মৃত আঃ  াত্তার মৃত সুির আলী পইয়া িািী আবেনগর ৪০৮৬

৪০১ জমাঃ ফেলুর রহমান আজয়ত আলী ভূইয়া িািী, এলাহািাে এলাহািাে ৪০৮৭

৪০২ অিনীজমাহন চক্রিতী অবিনীকুমার চক্রিতী শুভপুর আবেনগর ৪০৮৮

৪০৩ জমাঃ আবুল হাজসম ফের আলী িারুর চরিাকর ৪০৯০

৪০৪ জমাঃ আঃ মবতন জসকািার আলী িারুর চরিাকর ৪০৯২

৪০৫ জমাঃ আঃ মবেে মৃযত আস্কর আলী িারুর চরিাকর ৪০৯৩

৪০৬ আিদুল হাবলম এলাবহ িক্স িারুর চরিাকর ৪০৯৪

৪০৭ জমাঃ আিদুল েব্বার জরাশন আলী িারুর চরিাকর ৪০৯৫

৪০৮ এ.জক.এম. ময়নাল জহাজসন জমাঃ আঃ  াত্তার খয়রািাে গঙ্গামন্ডল ৪০৯৬

৪০৯ জমাঃ জমাতাহর জহাজসন মৃত জমাঃ জমাকশত আলী খয়রািাে োফরগঞ্জ ৪০৯৮

৪১০ মৃত আলী আহাম্মে মৃত েয়নাল আজিবেন খয়রািাে োফরগঞ্জ ৪১০১

৪১১ জমাঃ অবহদুর রহমান আঃ ওয়াহাি আলী বভরাল্লা োফরগঞ্জ ৪১০৩

৪১২ পসয়ে আঃ মান্নান মৃত পসয়ে আঃ গবণ চরিাকর চন্দ্রনগর ৪১০৬

৪১৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত আকামত আলী হােী িািী, বপজরােপুর চরিাকর ৪১০৭

৪১৪ হাবিবুর রহমান ওয়াচ বময়া গঙ্গানগর োফরগঞ্জ ৪১০৮

৪১৫ জমাঃ আঃ মান্নান ভূইয়া মৃত জরাশন আলী মাস্টার চরিাকর চরিাকর ৪১০৯

৪১৬ জমাঃ আবু ইউছুি জমাঃ ইসাক জমািী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১১০

৪১৭ জমাঃ জগালাম নিী ইসহাক মুিী গুনাইঘর জেবিদ্বার ৪১১১

৪১৮ জমাঃ জসকাির আলী আবুল জহাজসন জশখ গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১১৩

৪১৯ জমাঃ েবহরুল ইসলাম মৃত ডাঃ হায়োর আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১১৫

৪২০ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাহাম্মে আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১১৬

৪২১ মৃত েয়নাল আজিবেন মৃত কালাগাবে গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১১৭

৪২২ জমাঃ আবুল িাশার মৃত আঃ গফুর গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২০

৪২৩ জমাঃ আিদুর রউফ আকামত আলী মুিী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২২

৪২৪ জমাঃ আঃ লবতফ সরকার মৃত আলহাজ্ব আঃ গণী সরকার গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২৩

৪২৫ জমাঃ আিদূল মবতন রওশন আলী মুিী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২৪

৪২৬ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত জরাশন আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২৫

৪২৭ মৃত নাবসর উবিন ভূঞা মৃত আফসার উবিন ভূইয়া গুনাইঘর রামপুর ৪১২৬

৪২৮ জমাঃ আিদুল হাবমে গােী জমাঃ জরাশন আলী রামপুর গুনাইঘর ৪১২৭

৪২৯ মৃত তাজুল ইসলাম মৃত আবমনুবিন জশখ গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১২৮

৪৩০ জমাঃ কাবে আঃ মবতন মৃত কাবে েবলল িাঙ্গরী িাঙ্গরী ৪১২৯

৪৩১ জমাঃ আবুল হাজশম আকির আলী িাঙ্গুঁরী িাঙ্গুঁরী ৪১৩০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৩২ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম সরকার জমাহাম্মে আলী সরকার িাঙ্গরী িাঙ্গরী ৪১৩১

৪৩৩ জমাঃ আঃ কবরম কালা গােী জিপারী িাঙ্গুঁরী িাঙ্গুঁরী ৪১৩৩

৪৩৪ জমাঃ বসবিকুর রহমান জমাল্লা জমাঃ দুধ বময়া জমাল্লা ধঁলাহাস ঊনঝুটি ৪১৩৬

৪৩৫ মৃত এনামুল হক ভূ ুঁইয়া মৃত বেন্নত আলী ঘলাহাস,জ পািা উনঝুটি ৪১৩৭

৪৩৬ জমাঃ আিদুল হাবকম সুোত আলী ধলাহাস উনঝুটি ৪১৩৮

৪৩৭ জমাঃ আলী মৃত সুির আলী ধলাহাস ঊনঝুটি ৪১৩৯

৪৩৮ জমাঃ আিদুস সামাে সরকার জমাঃ হাসান আলী ঊনঝুটি ঊনঝুটি ৪১৪০

৪৩৯ জমাঃ আবু তাজহর হােী জুনাি আলী গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১৪১

৪৪০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম হাবমে আলী িাকসার ঊনঝুটি ৪১৪২

৪৪১ কােী ব বিকুর রহমান মরহুম কােী জুনাি আলী উনঝুটি উনঝুটি ৪১৪৩

৪৪২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আচমত আলী িাকসার ঊনঝুটি ৪১৪৪

৪৪৩ জমাঃ আঃ মবেে মৃত আলী আহাম্মে ঊনঝুটি িাকসার ৪১৪৫

৪৪৪ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আবমর উবিন িাকসার ঊনঝুটি ৪১৪৬

৪৪৫ জমাঃ আিদুল ওয়াদুে জমাঃ জরাকর উবিন জ পািা উনঝুটি ৪১৪৮

৪৪৬ জমাঃ আঃ মবতন িসরুবিন গোবরয়া িাঙ্গরী ৪১৫০

৪৪৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম ভূইয়া জমাঃ আচমত আলী ভূইয়া মাবশকািা মাবশকািা ৪১৫১

৪৪৮ জমাঃ আঃ হাবকম মৃত জরাশন আলী সরকার মাবশকািা মাবশকািা ৪১৫৪

৪৪৯ জমাস্তাবফজুর রহমান আব্দুল কবরম মুিী মাবশকািা মাবশকািা ৪১৫৫

৪৫০ মৃত এম এন ইসলাম মৃত তজফ আলী মাবশকািা মাবশকািা ৪১৫৮

৪৫১ তাবেরুল ইসলাম মুিী আলী আহাম্মে মাবশকািা মাবশকািা ৪১৫৯

৪৫২ জমাহাম্মে আিদুল মান্নান আিদুল আবেে মাবশকািা মাবশকািা ৪১৬০

৪৫৩ জমাঃ রবমেউবিন মাষ্টার মৃত জমাঃ আলী শাকতলা মাবশকািা ৪১৬২

৪৫৪ মৃত রবফকুল ইসলাম মৃত সুির আলী ভূ ুঁইয়া মাবশকািা মাবশকািা ৪১৬৪

৪৫৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম ভূঞা এয়াকুি আলী ভূঞা জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪১৬৫

৪৫৬ জমাঃ ইসমাইল ভূইয়া আঃ রাজ্জাক ভূইয়া মাবশকািা মাবশকািা ৪১৬৬

৪৫৭

জমাঃ আবুল কাজসম বসকোর সুির আলী

বসকোর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

িনজকাট/গুনাইঘর(েবক্ষণ) মাবশকািা ৪১৬৮

৪৫৮ জমাঃ জমাসজলম উবিন সরকার মহব্বত আলী সরকার উিানীকাবি িল্লভপুর ৪১৬৯

৪৫৯ জমাঃ মবফজুল ইসলাম মৃত জসকাির আলী গজনশপুর পদ্মজকাট ৪১৭১

৪৬০ জমাঃ মহব্বত আলী জমাঃ আঃ রহমান িল্লভপুর িল্লভপুর ৪১৭২

৪৬১ জমাঃ আনসার আলী মৃত েব্বার আলী সরকার পদ্মজকাট িল্লভপুর ৪১৭৩

৪৬২ জমাঃ খবললুর রহমান মৃত জ ারত আলী পদ্মজকাট িল্লভপুর ৪১৭৫

৪৬৩ জমাঃ তাজুল ইসলাম জমাঃ শাহােত আলী িনকুট গুনাইঘর ৪১৭৭

৪৬৪ জমাঃ আবুল কাজশম মুিী মৃত আজয়ত আলী মুিী িনকুট গুনাইঘর ৪১৭৮

৪৬৫ জমাঃ আঃ জমাজমন খিকার মৃত আেগর আলী খিকার গুনাইঘর গুনাইঘর ৪১৮৫

৪৬৬ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত আঃ গফুর উোনীজোিা িাঙ্গরী ৪১৮৬

৪৬৭ জমাঃ আবুল কাজশম সরকার িােশা বময়া সরকার িল্লভপুর িল্লভপুর ৪১৮৯

৪৬৮ জমাঃ সবফকুল ইসলাম বসকোর জমাঃ ইসমাঈল বসকোর রাোজমহার রাোজমহার ৪২০৩

৪৬৯ কােী জগালাম জমাস্তফা মৃত কােী আলী আকির রাোজমহার রাোজমহার ৪২১২

৪৭০ জমাঃ আিদুল কাজের জমাঃ সুোত আলী গাংচর গ্রািা ৪২১৭

৪৭১ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত সবলম উবিন গাংচর গ্রািা ৪২১৮

৪৭২ জহাসজনয়ারা জিগম রবহম মাস্টার জেবিদ্বার জেবিদ্বার ৪২৩২

৪৭৩ জমাঃ শওকত আলী সুির আলী বখরাইকাবি মাধাইয়া িাোর ৪২৩৬

৪৭৪ জমাঃ শাহােত জহাজসন ভূ ুঁইয়া বমন্নত আলী ভূ ুঁঞা আ ােনগর নূরমাবনকচর ৪২৩৭

৪৭৫ মমতাে উবিন ভূঞা মৃত আঃ কাজের ভূঞা আ ােনগর নুরমাবনকচর ৪২৩৯

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৭৬ জমাঃ আব্দুল রবশে কালা গােী আ ােনগর নুরমাবনকচর ৪২৪০

৪৭৭ জমাঃ জমা জলম উবিন জমাঃ জিলাগােী ভানী মাধাইয়া িাোর ৪২৪২

৪৭৮ জমাঃ রবমে উবিন খান জমাঃ রহমান খাঁন জনায়াগাও খান িািী জনায়াগাও ৪২৪৪

৪৭৯ জমাঃ শাহোহান ভূ ুঁইয়া আেগর আলী ভূ ুঁঞা জনায়াগাও মাধাইয়া ৪২৪৬

৪৮০ আবুল হাজসম দুধ বময়া সাইতলা মবরচা ৪২৪৭

৪৮১ জমাঃ জগালাম বকিবরয়া খিকার জমাঃ এসুবময়া খিকার েবক্ষনখার দুয়াবরয়া ৪২৬২

৪৮২ জমাঃ জনায়াি আলী আঃ গবণ ধামতী ধামতী ৪২৬৮

৪৮৩ জমাঃ আঃ মবেে জমাঃ সূোত আলী দুয়াবরয়া দুয়াবরয়া ৪২৭৩

৪৮৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ আলতাি আলী েবক্ষনখার দুয়াবরয়া ৪২৭৫

৪৮৫ আঃ েবলল আঃ রহমান িবক্রকাবি মধ্যনগর ৪২৭৮

৪৮৬ জমাঃ আিদুল মবেে আিদুল রাজ্জাক তুলাগাও সুলতানপুর ৪২৮০

৪৮৭ জমাঃ মবনরুল ইসলাম আঃ হক মুিী কুর াপ কুর াপ ৪২৮১

৪৮৮ জমাঃ আঃ রবশে আঃ োব্বার কুর াপ কুর াপ ৪২৮২

৪৮৯ জমঃ আলী আশরাফ জমাঃ জনায়াি আবল কুর াপ কুর াপ ৪২৮৩

৪৯০ জমাঃ আঃ সাত্তার জমাঃ এলাবহ িকস রাধানগর রাধানগর ৪২৮৪

৪৯১ ফনী ভষন জেিনাথ জেজিন্দ্র চন্দ্র জেিনাথ আতাপুর সুলতানপুর ৪২৮৬

৪৯২ জমাঃ আলী আকির মৃত তবমে উবিন আহাম্মে সুলতানপুর সুলতানপুর ৪২৮৭

৪৯৩ নুরুল ইসলাম সুোম আলী মধ্যনগর মধ্যনগর ৪২৮৮

৪৯৪ জমাঃ আঃ হাজফে মৃত আঃ হাবমে োফরািাে চাবিনা ৪২৮৯

৪৯৫ পবরমল চন্দ্র শীল মজনাজমাহন শীল োফরািাে চাবিনা ৪২৯০

৪৯৬ জমাঃ িাচ্চু বময়া মৃত পেনুবিন রহমান োফরািাে চাবিনা ৪২৯২

৪৯৭ জমাঃ আবুল কাজশম ভইয়া আেগর আলী ভইয়া োফরািাে চাবিনা ৪২৯৩

৪৯৮ আিদুল ওহাি কাব ম আলী ব্রাহ্মণখািা চাবিনা ৪২৯৪

৪৯৯ অমজরন্দ্র চন্দ্র সাহা জগাবিি চন্দ্র সাহা নবিয়ািাে চাবিনা ৪২৯৫

৫০০ জমাঃ েয়নাল আিেীন হােী আঃ কবরম নবিয়ািাে চাবিনা ৪২৯৭

৫০১ জমাঃ আঃ মাজলক মৃত  াজয়ে আলী নবিয়ািাে চাবিনা ৪২৯৮

৫০২ জমাঃ মবেবুর রহমান খাঁন মৃত হােী আঃ মবেে খাঁন নবিয়ািাে চাবিনা ৪২৯৯

৫০৩ এ জক এম হাবিবুর রহমান জমাঃ আলী আহম্মে মুিী নবিয়ািাে চাবিনা ৪৩০০

৫০৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ জনয়াে আলী আশরা চাবিনা ৪৩০২

৫০৫ জমাঃ ব বিক আহাম্মে মৃত োফর আলী িাগমারা জ াটনা ৪৩০৩

৫০৬ এ, জক, এম, জমাোজম্মল হক জমাঃ আব্দুল হাবকম িাগুর চাবিনা ৪৩০৬

৫০৭ জমাঃ ফবরদুল ইসলাম জমাঃ আবুল কাজসম মাষাটার জমাহনপুর জমাহনপুর িাোর ৪৩১১

৫০৮ মৃত সামসুল হক মৃত আবমন উবিন জমাহনপুর জমাহনপুর িাোর ৪৩১৩

৫০৯ জমাঃ বরয়া ত আলী জমাোফ্ফর জহাজসন জমাহনপুর জমাহনপুর িাোর ৪৩১৫

৫১০ জমাঃ আিদুর রবহম সুির আলী পভষরকুট জমাহাম্মেপুর িাোর ৪৩১৭

৫১১ পসয়ে আহাম্মে জচ ধুরী জমাঃ বেোর িকস জচ ধুরী পভষরকুট পভষরকুট ৪৩১৯

৫১২ শাহাোৎ জহাজসন বসরাে উবিন বিহারমন্ডল ফুলতলী ৪৩২২

৫১৩ জমাঃ আবুল িাজশম মৃতঃ চান বময়া তালতলা রাধানগর ৪৩২৩

৫১৪ হবরপে নাহা পিকুন্ঠ চন্দ্র নাহা লবলতাসার জমাহনপুর িাোর ৪৩২৪

৫১৫ মৃতঃ শবহদুর রহমান জমাঃ আব্দুল আবেে কুরুইন জমাহনপুর িাাোর ৪৩২৫

৫১৬ মকবুল জহাজসন জমাঃ আফচার উবিন কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৪৩২৬

৫১৭ আঃ েবলল জমাঃ জুনাি আলী কুরুইন জমাহনপুর িাোর ৪৩২৭

৫১৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম বসরাজুর ইসলাম গুনাইঘর গুনাইঘর ৪৩২৮

৫১৯ ডাঃ জমাঃ শামছুল আলম এম এ মান্নান জঘাষঘর খবললপুর ৪৩২৯

৫২০ আঃ কাজের মৃতঃ জ ারত আলী জমাহাম্মেপুর জমাহাম্মেপুর িাোর ৪৩৩৩

৫২১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম (রবশে) োফর আলী রামপুর গুনাইঘর ৬৪৯৫

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

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

৫২২ জশখ আবুল কাজশম হােী বনয়াে আলী জশখ পভষরকুট জমাহনপুর িাোর ৬৪৯৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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