
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ নাঙ্গলজ াট
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১ জেজলায়ার জ াজসন মজুমোর মৃত আলী আ াম্মে মজুমোর রায়জ াট ১৮৫৩

২

রবিে আ াম্মে খন্দ ার মৃত আল াজ্ব আঃ মান্নান খন্দ ার PATOWAR

OMARGANG 

BAZAR ১৮৬২

৩ মবেবুল জ াজসন মৃত মুন্সী ইউনুছ জ সাখাল ১৮৬৩

৪

জমাঃ আিদুল গফুর মৃত ফেলুর র মান KADOBA

BORO 

SANGIRSHOR ১৮৬৬

৫ ওসমান গবি মৃত মাস্টার আিদুর র মান বপপড্ডা ১৮৬৮

৬ জমাঃ োব র জ াজসন মজুমোর আ ির আলী মজুমোর TALACHOW MOYURA ১৮৭৮

৭ জমাঃ রবফকুল ইসলাম আতর আলী PANKORA CADIA BAZAR ১৮৮৩

৮
জমাঃ জগালাম জ াজসন আছাে আলী BAIYARA BAIAYARA ১৮৮৫

৯  াবিবুর র মান মৃত িবেউর র মান জমাগরা ১৮৯০

১০ জমাঃ আিদুল মাজল মৃত আিদুস ছত্তার সাতিাড়ীয়া ১৯০০

১১ বছবিকুর র মান মৃত মাখু বময়া জ সাখাল ১৯০৬

১২ জমাঃ আিদুল  াজের মৃত জমাঃ জ ারিান আলী িান্নগর ১৯১৬

১৩ ডাঃ  বলম উল্লা মৃত মুবন্স আলী বময়া জ সাখাল ১৯১৭

১৪ বসরাজুল ইসলাম মৃত জনায়াি আলী জিরী ১৯২৫

১৫ জমাঃ েব রুল   মৃত জমাঃ ইছ া   বময়া SHAKTOLI NANGOLKOT ১৯৩০

১৬ আিদুল    জপািার মৃত িবেউল আলম জপািার পূি ব িামপাড়া ১৯৪৩

১৭ জম ঃ মৃ ছুদুর র মান মৃত জিচু গােী জমাজড়শ্বর ১৯৫৮

১৮ চাঁন বময়া মৃত বসরাে বময়া আলীয়ারা ১৯৫৯

১৯

জমাোজম্মল    ভ ূঁইয়া মৃত খবললুর র মান VOLAIN

VOLAIN 

BAZAR ১৯৬৯

২০

বছবিকুর র মান মৃ  ৃত আব্বাছ আলী CHATITOLA

GHORAMOIDA

N ১৯৭০

২১

মৃতঃ আজিজ  ত্রলা ী মৃতঃ জসালতান আ াম্মে TUGURIA

VOLAIN 

BAZAR ১৯৭১

২২ আিদুর জরজ্জা  জচ ধুরী মৃতঃ আল াজ্ব জছরাজুল    জচ ঃ িাইয়ারা ১৯৭৬

২৩ জমাঃ সা ো ান জচ ধুরী আ াম্মে উল্লা জচ ধূরী MOGRA DHALUA ১৯৭৯

২৪ েব রুল ইসলাম জচ ধুরী আলী আ ির জচ ধুরী SHIHOR SIJIARA ১৯৯১

২৫

বছবিকুর র মান আবিে আলী  াবর

NARAYON 

VATUYA HUCCHA MIA ২০০৮

২৬ মমতাে বময়া মৃত জসজ ন্দার আলী অষ্টগ্রাম ২০১৭

২৭ আিদুল জমাতাজলি মৃত মুসবলম বময়া সাতিাড়ীয়া ২০২২

২৮

জমাঃ আিদুল মাজল  ভুঞা অবল উল্লা  ভঞা PANKORA POUROSHAVA ২০২৫

২৯ রুহুল আবমন বমরু মৃত চান বময়া SATBARIA SATBARIA ২০৩১

৩০ আফতাি উবিন মজুমোর মৃত আব্বাছ আলী মজুমোর আঙ্গলজখাঁড় িাঙ্গড্ডা ২০৩৯

৩১ জমাঃ আবরফুর র মান মৃত ওসমান আলী BANGODDA BANGODDA ২০৪৪

৩২ জমাঃ আবুল  ালাম আোে িামছুল   BANGODDA BANGODDA ২০৪৫

৩৩ জমাঃ নুরুল   জমাঃ ওছমান আলী bangodda bangodda ২০৪৬

৩৪ আলী আ াম্মে মৃত রুস্তম আলী BANGODDA BANGODDA ২০৪৭

৩৫

মাওঃ  াছানুজ্জামান মৃত মাষ্টার আলী আজ্জম KADOBA

BORO 

SANGIRSHOR ২০৪৮

৩৬ রবিউল   মৃত লাল বময়া ি যামপুর িাঙ্গড্ডা ২০৪৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা  াউবন্সল (োমু া)
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৩৭

জমাঃ হুমায়ন  বির মু জলছুর র মান KORER VOMRA BANGODDA ২০৫০

৩৮ জমাঃ োউদুল ইসলাম জমাল্লা মমতাজুর র মান জমাল্লা BANGODDA BANGODDA ২০৫২

৩৯ জমাঃ আব্দুল মাজল মৃত আলী জ াজসন জিরী িাঙ্গড্ডা ২০৫৩

৪০

জেজলায়ার জ াজসন আরজির র মান KAKOIRTOLA

BORO 

SANGIRSHOR ২০৫৬

৪১

জ াব্বাত জ াজসন জনায়াি আলী KHOSHARPAR OLIPUR BAZAR ২০৫৮

৪২

আবুল  াজসম খন্দ ার আলী আ ম্মে DOULATPUR ASHARKOTHA ২০৬০

৪৩ আিদুল িাবর বখের আবল BAMPARA BELTA ২০৬৬

৪৪

মমতাে উবিন মৃত জয িন আলী CHUFUA MAHINI BAZAR ২০৬৯

৪৫

মৃত মুফবত  াবিবুর র মান মৃত জম ঃ আিদুর র মান MONTOLI

MONTOLI 

BAZAR ২০৭০

৪৬

মন্তু বময়া আবলম উবিন PIPODDA MAHINI BAZAR ২০৭১

৪৭

আিদুল মন্নান আিদুছ ছালাম জচ ধুরী MONTOLI

MONTOLI 

BAZAR ২০৭২

৪৮

মাষ্টার বছবিকুর র মান মজুমোর মৃত েব র উবিস মজুমোর KUKURIKHIL MAHINI BAZAR ২০৭৩

৪৯ আব্দুর রবিে মজুমোর  ালাবময়া মজুমোর JHATIAPARA BELTA ২০৭৪

৫০

রুহুল আবমন জমাল্লা আফছরিীন জমাল্লা RAYKOT MAHINI BAZAR ২০৭৭

৫১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত এয়াকুি আলী POCOIR MOKARA ২০৭৯

৫২ মইের আলী মৃত জনায়াি আলী মগুয়া পাড় জমা রা ২০৮০

৫৩ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ আনু বময়া MOKARA MOKARA ২০৮১

৫৪ জমাঃ আবল বময়া মৃত রব ম উবিন বিয়াজলজমাজড়জচ জমা রা ২০৮২

৫৫ আলতাফ বময়া মৃত ফজয়ে আলী NARUA TILIP ২০৮৩

৫৬ জসাজলমান জ াজসন আনা বময়া BANIARA MOYURA ২০৯২

৫৭ নুরুল ইসলাম মৃত জছরু বময়া খান্না পাড়া জমা রা ২০৯৩

৫৮ আতাউর র মান মৃত আ মত আলী HASANPUR DHALUA ২০৯৪

৫৯

আিদুল  াজের আঃ র মান KONKOIJ OLIPUR BAZAR ২০৯৭

৬০

মৃত আিদুস ছাত্তার মৃত আলতাফ আলী মবিত METUA

HESHAKHAL 

BAZAR ২০৯৯

৬১

এ বি এম সুক্কুর আ মে আলছার আলী TULAGAON MOKROBPUR ২১০০

৬২ জমাঃ রাো বময়া আিদুল গবন PUJKARA PUJKARA ২১০৪

৬৩ জমাঃ োমান মৃত আনা বময়া পুে রা আদ্রা ২১০৫

৬৪ আিদুস শুক্কুর মৃত জমাঃ আিদুল্লা পুে রা আদ্রা ২১০৬

৬৫ জমাঃ িামছুল   মৃত ওয়াজ ে আলী পুে রা আদ্রা ২১০৭

৬৬  ােী আবুল  াজসম মরহুম  ােী আলী আশ্রাফ KAKOIRTOLA PUJKORA ২১০৮

৬৭ জমাঃ মুনু বময়া মৃত  ালা বময়া জগার াটা আদ্রা ২১০৯

৬৮ সসয়ে জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত িামছুল   KALACHO ALIGANG ২১১১

৬৯ জমাঃ তাজুল ইসলাম মৃত আিদুল গবন জভালাইন আদ্রা ২১১৪

৭০ জমাঃ আিদুল খাজল আিদুল মবেে BELGHOR BELGHOR ২১২০

৭১ জমাঃ  আব্দুল মবতন মৃত জমাঃ জ রামত আলী িাহুরা জোড্ডা ২১২৫

৭২

জমাঃ আবুল  ালাম আোে মুন্সী রঙ্গু বময়া JODDA JODDA BAZAR ২১২৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা  াউবন্সল (োমু া)
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৭৩ আবুল  াজসম মজুমোর মৃত জেওয়ান আলী মজুমোর শ্রী াস য জোড্ডা ২১২৭

৭৪

জমাঃ ফেলুর র মান জচ ধুরী মৃত আলতাফুর আলী ভুইয়া SRIHASSO JODDA BAZAR ২১২৮

৭৫

জমাঃ ফেলুল    ভ ূঁইয়া জমাঃ জমাোফ্ফর আলী ভ ূঁইয়া PANKORA CHADIA BAZAR ২১২৯

৭৬

জমাঃ আবু তাজ র মৃত আিদুল আবেে NOAPARA CHADIABAZAR ২১৩০

৭৭ জমাঃ খুরবিদুর র মান মৃত মুসবলম বময়া  াসানপুর জোড্ডা ২১৩২

৭৮ ইবদ্রছ বময়া মৃত টু ন আলী CHIORA DHALUA ২১৪৭

৭৯ নুরুল   মৃতঃ মনু বময়া BAIRA DHALUA ২১৪৮

৮০ রমোন আলী মৃতঃ ঈমান আলী জচ কুড়ী ঢালুয়া ২১৪৯

৮১

জমাঃ েয়নাল আজিেীন ভইয়া জমাঃ আল াজ্ব ছালামত উল্লা ভইয়া

JOYNALER 

BARI

MONNARA 

BAZAR ২১৫০

৮২

সুলতান আ ম্মে ছখন বমঞা CHOWKORI

MONNARA 

BAZAR ২১৫১

৮৩ আিদুস জছাি ান মৃতঃ মন্ত বময়া নারায়ন িাতুয়া জে লখাঁড় ২১৫৭

৮৪ আিদুল ও াি মৃ  ৃত ছালামত উল্লা নারায়ন িাতুয়া জে লখাঁড় ২১৫৮

৮৫

মুো বময়া মৃত জ ারিান আলী

NARAYON 

VATUYA HUCCHA MIA ২১৬৫

৮৬

মৃত আিদুল িারী মৃত আিদুল মবেে JINIARA

BOTTOLI 

BAZAR ২১৬৭

৮৭ জমা াম্মে ইস া ফজু বময়া KANDAL SONDHAIL ২১৬৮

৮৮ আলী জ াজসন মজুমোর মৃত সামছুল ইসলাম মজুমোর KANDAL SONDHAIL ২১৬৯

৮৯ আিদুর রাজ্জা আরি আলী SONACAKA DOULKHAR ২১৭২

৯০ সবফকুর র মান মৃত আবেজুর র মান  ান্দাল জে লখাঁড় ২১৭৩

৯১

েয়নাল আজিেীন রা াত আলী

HANIF 

SOUDAGOR 

BARI AJIARA ২১৭৪

৯২ ম বুল আ াম্মে আল াজ্ব নূর বময়া BANABARIA OSTOGRAM ২১৮৫

৯৩

 ােী আবুল  ালাম আোে মৃত  ােী জমাঃ ইউনুছ BAGRA

MONNARA 

BAZAR ২১৮৬

৯৪ জমাঃ  ারুন উর রিীে জমাঃ  াবিবুর র মান MODONPUR HUCCHA MIA ২১৮৭

৯৫

জমাঃ ইয়াকুি ভ ূঁঞা আিদুল  াজের CHADPUR

AG MIAR 

BAZAR ২১৮৮

৯৬

জমাঃ নুরুল   মৃত  ালা বময়া SHUVOPUR

MONNARA 

BAZAR ২১৮৯

৯৭ আজনায়ার জ াজসন মরহুম  াবিবুর র মান MODONPUR HUCCHA MIA ২১৯০

৯৮ জমাঃ আবুল  াজিম মৃত তাজুল ইসলাম শুভপুর িক্সগঞ্জ ২১৯১

৯৯

জমাঃ আবুল খাজয়র মৃত  ােী ইউনুছ বময়া KODOMTOLI HUCCHA MIAH ২১৯২

১০০

জমাঃ আলী বময়া মৃত আ ম্মে বময়া SHUVOPUR

MONNARA 

BAZAR ২১৯৪

১০১ মৃত জগালাম জমাস্তফা মৃত জিখ আ ম্মে সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২১৯৮

১০২ মৃত আিদুল েবলল মৃত আিদুল আবেে তপিন সাতিাড়ীয়া ২১৯৯

১০৩ ি;বৃউল আলম মৃত জসাি ান িক্স সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২২০০

১০৪ আিদুল জমান্নাফ মৃত খবললুর র মান সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২২০১

১০৫ মবেবুল   মৃত  াবেল বময়া SATBARIA SATBARIA ২২০২

১০৬  ােী সবফউল আলম  ােী মফেজলর র মান SATBARIA SATBARIA ২২০৩

১০৭ আনু বময়া মৃত  ানু বময়া সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২২০৪

১০৮ জমাঃ মীর  াজিম  াবিি উল্যা SATBARIA SATBARIA ২২০৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা  াউবন্সল (োমু া)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

১০৯ জমাঃ িামছুল   মৃত সসয়ে আলী NAIYARA SATBARIA ২২০৬

১১০ জমাঃ আজনায়ার জ াজসন মৃত আলী আেম SATBARIA SATBARIA ২২০৭

১১১ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জমাঃ আবুল  াজসম SATBARIA SATBARIA ২২০৮

১১২ জমাঃ বমর জ াজসন বসরাে বময়া SATBARIA SATBARIA ২২১০

১১৩ জমাঃ তাজলি আলী মৃত িােিা বময়া NAIYARA SATBARIA ২২১২

১১৪ ফজয়ে আ জমে মজুমোর মৃত আিদুল লবতফ মজুমোর সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২২১৩

১১৫ এনামুল েি জচ ঃ মৃত ইছা া  জচ ঃ সাতিাড়ীয়া সাতিাড়ীয়া ২২১৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা  াউবন্সল (োমু া)

পৃষ্ঠা 4


