
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ ায়াখালী সদর

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ ডাঃ েবিউল জ াজস মৃত জমাঃ খবির বময়া ‘কবিরপুর জ ায়াখালী ১৯

২ সারওয়ার -ই-দী  এডজভাজকট জম ঃ লুৎজে আ ম্মদ ৬ ং জ ায়াখালী জ ায়াখালী ৩০

৩ এ, জক, এম সাইফুল আেম ো াঙ্গীর মৃত আলী আ ম্দ লইয়াস স জ ায়াখালী ৫০

৪ আবুল কাজেম জমজ র উল্লা জ ায়ান্নই িাজের াট ৬৬

৫ মমতাজুল কবরম িাচ্চু মৃত জরনু বময়া মে যম কবরমপুর জসা াপুর ৭১

৬ জ াজস  আ ম্মদ মৃত ছাজয়দুল ক চাপ্রাবে এওেিাবলয়া ৮৮

৭ জগালাম  িী আইয়ুি আলী চরউবরয়া মান্না   গর ৯৯

৮ জমাঃ আবুল কালাম জম ঃ মুকবুল আ ম্মদ আতােপুর জগাড়াপুর ১১০

৯ আব্দুল জগােরা মৃত এছ াক বময়া খবলোজটালা ইসলাবময়া মাদ্রাসা ১২০

১০ নূরুল ইসলাম রবেক উল্যা কৃপালপুর খাবলেপুর ১২১

১১ আবেজুল  ক আব্দুল  ক হুগলী খবলোর  াট ১২২

১২ জমাঃ জিলাজয়ত জ াজস মৃত জমাঃ  াবমদ উল্যা বময়া কবরমপুর জ য়ােপুর ১২৩

১৩ জ লাল আ ম্মদ জতািারক আলী রাম বরতালুক কালাদরাপ ১৩০

১৪ এ জক এম িবের উল্যা জমাঃ েবরদ বময়া মাইেদী জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৫৪

১৫ েনু বময়া মৃত মা বুবুল  ক রামভল্লিপুর জঘাষিাগ ১৬৭

১৬ রুহুল আবম মৃত সবে উল্যা দুগ সা গর জ ায়ান্নই ১৮৪

১৭ জগালাম মব  উবি বখবের আ ম্মদ জচ ধুরী পশুরামপুর  জরাত্তমপুর ২০০

১৮ জমাঃ ে ীদ উল্যা জমাঃ মবেে উল্যা পূি স রামচন্দ্রপুর জ ায়াখালী-3800 ২০৮

১৯ আবুল কালাম জকাব্বাত বময়া এওেিাবলয়া এওেিাবলয়া ২২২

২০ জমাঃ মবেবুল  ক মৃত আশ্বাদ বময়া িারাইপুর দাদপুর ২৩০

২১ জমাঃ  াব ে জচ ধুরী মৃত জসা া বময়া িারাইপুর দাদপুর ২৩১

২২ আবুল কালাম মৃত জ ায়াি আলী করমুল্লাপুর জ ায়ান্নই ২৩২

২৩ মৃত আব্দুল খাজলক মৃযত আিদুর রবেদ আব্দুল্লাপুর জ ায়াখালী ২৪২

২৪ জগালাম  ায়দার মৃত জুলবেকার আ ম্মদ এওেিাবলয়া এওেিাবলয়া ২৪৪

২৫ জরোউল কবরম িা দুর লুৎফুল কবরম লইয়াস স কজলা ী জ ায়াখালী-3800 ২৪৫

২৬ আবুল কালাম মৃত নুর জমা াম্মদ মাস্টার িারাইপুর দাদপুর ২৪৮

২৭ ইউনুছ বময়া মৃত আশ্বাদ বময়া ম ীপুর দাদপুর ২৫৯

২৮ নুর আলম মৃত ম ছুর আলী রত পুর জ ায়ান্নাই ২৬২

২৯ মবমনুল  ক মৃযত ইম  উল্যা পবিম িদরীপুর জ ায়াখালী ২৬৪

৩০  ােী বখবের আ ম্মদ জচ ধুরী মৃত জমািারক বময়া কাবেপুর দাদপুর ২৮১

৩১ আবেজুল  ক মমতাে বময়া মবেিপুর বিজ াদপুর ২৮৬

৩২ জমাঃ অবল উল্লযা ইউনুছ বময়া আতােপুর িাঁজের াট ২৯৯

৩৩ বময়া জমাঃ ো াো া মৃত জম ঃ আক্কাস বময়া মাইেদী জ ায়াখালী ৩০১

৩৪ জগালাম বকিবরয়া আিদুল গনু বময়া িারাব পুর খবলোর  াট-3808 ৩০৮

৩৫ আব্দুল মান্না মৃত দবললুর র মা েয়কৃষ্ণপুর জ ায়াখালী ৩০৯

৩৬ লুৎের র মা মৃত আব্দুল গবি বময়া িরাব পুর দাদপুর ৩১৭

৩৭ জমাবম  উল্যা মৃত  ােী েজত  আলী বময়া রাম বরতালুক কালাদরাপ ৩১৮

৩৮ জমাঃ তবরক উল্যা জমাঃ জকাব্বাদ বময়া জ ায়ান্নই িাঁজের াট-3805 ৩২৬

৩৯ ছাজয়দ উল যা আব্দুল গফুর জ ায়ান্নই িাঁজের াট ৩২৭

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ ায়াখালী সদর

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪০ জমাঃ সবে উল যা মৃত  বের বময়া জ ায়ান্নই িাঁজের াট ৩২৯

৪১ ব জপন্দ্র চন্দ্র কুমার বচত্ত  রি পাল  বর ারায়িপুর জ ায়াখালী ৩৩০

৪২ জমাঃ ওিাজয়দ উল যা মৃত আব্দুস জসািা া  সাজরং জ য়ােপুর দা াবময়ার িাোর ৩৩৫

৪৩ কবির আ ম্মদ সুলতা  আ ম্মদ উত্তর েবরেপুর আিদুল্লযাপুর বময়া িাবড় ৩৩৮

৪৪ মৃত  বের আ ম্মদ রাো বময়া চাপ্রাবের  াট চাপ্রাবের  াট ৩৪২

৪৫ জমাঃ অবে উল যা  জচ ধুরী জমাঃ আবম  উল যা রাজমশ্বরপুর চাপ্রাবের াট ৩৫৪

৪৬ জমাঃ আব্দুর রি এমরাত আলী শ্রীকৃষ্ণপুর চরমটুয়া ৩৫৫

৪৭ র বে সা া মৃত েেী জমা   জচ ধুরী গুপ্াংক ৩৭১

৪৮ রবেক ইসলাম মৃত মা মুদুর র মা মধ্যম কবরমপুর ৩৭৮

৪৯ িাবু প্র ভ কুমার ভট্ট সু  ু  ুবদবি ভট্ট মাইেদী জ ায়াখালী-৩৮০০ ৩৭৯

৫০ মবেজুর র মা মৃত ইউনুছ বময়া জসা াপুর ৩৯১

৫১ মৃত িা ারুল আলম জচ ঃ মৃত সামছুল আলম জচ ঃ পবিম িদরীপুর ৩৯৬

৫২ বচত্ত রঞ্জ  মজুমদার বপ্রয়লাল মজুমদারা মাইেদী মাইেদী িাোর ৩৯৭

৫৩ মর্তসো িা ার মৃত আিদুল কাজদর জসা াপুর জসা াপুর-৩৮০২ ৩৯৯

৫৪ জেখ আ াম্মদ রত ছছয়দ আ াম্মদ সল্যাঘটিয়া ৪০২

৫৫ মৃত জসবলম ইিজ  োজয়দ িাির মৃত আঃ ছাজয়দল  ক মধ্যম কবরমপুর জসা াপুর 3802 ৪০৪

৫৬ বময়া জমাঃ ো ো া মৃত জমাঃ আক্কাছ বময়া মাইেদী ৪১৬

৫৭ জমাঃ আব্দুর রি এডঃ মৃত ছছয়দ বময়া উত্তর েবকরপুর জ ায়াখালী-3800 ৪১৭

৫৮ আব্দুল ছাত্তার মৃত োলাল বময়া কবরমপুর জসা াপুর ৪২২

৫৯ মৃত মবেজুর র মা মব র উবি  আ াম্মদ লক্ষ্মী ারায় পুর ৪২৩

৬০ েজয়ে আ াম্মদ আমা ত উল্যা েবকরপুর জ ায়াখালী-৩৮০০ ৪২৪

৬১ জমাস্তাবেজুর র মা মৃত রুহুল আবম  জচ ধুরী অবভরামপুর ৪২৫

৬২ জমাঃ মব  উবি  আলম মৃত জমাঃ রবেক উল্যা লক্ষীপুর ৪২৭

৬৩ জমাঃ  াব ে বময়া আিদুর রি পবিম চরমটুয়া সবেগঞ্জ ৪৪০

৬৪ মািার জদজলায়ার জ াজস মৃত আ াম্মদ উল্যা ব্রহ্মপুর ব্রহ্মপুর ৪৫১

৬৫ মৃত ছসয়দ  বের উবি  মাব ক মৃত ছসয়দ মবেবুল  ক চরমটুয়া ৪৫৩

৬৬ জমাঃ আিদর রি জমাঃ এম রাত আলী ব্রহ্মপুর ব্রহ্মপুর ৪৫৬

৬৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ আিাজরর োমা কাবেপুর খবলোর  াট ৪৫৯

৬৮ আিদুর র মা  বময়ােী  াবের বময়া দাদপুর রামিল্লভপুর 3834 ৪৬৩

৬৯ জমাঃ ো  আলম মৃত জমা াম্মদ উল্যা লক্ষ্মীপুর ৪৬৭

৭০ রুহুল আবম জমািারক আলী মুিী হুগলী ব্রহ্মপুর ৪৬৯

৭১ মৃত  বের আ াং আিদুল ছমদ কাবেপুর ৪৭১

৭২ সুলতা  বময়া মৃত েহুর আলী িারা ীপুর খবলোর  াট ৪৭৮

৭৩ আিদুল মাজলক আিদুর র মা কাবেপুর খবলোর  াট ৪৭৯

৭৪ নুরুল ইসলাম আলী আ াম্মদ িারা ীপুর ৪৮০

৭৫ জমাঃ ো ো া  জচ ধুরী জম লভী জমাখজলছুর র মা মব পুর খবলোর  াট ৪৮১

৭৬ জমাঃ  াব ে েেলুল  ক বেবরপুর ৪৮২

৭৭ জগালাম মব উবি বখবের আ ম্মদ জচ ধুরী কাবেপুর খবলোর  াট ৪৮৩

৭৮ জমাঃ আবম  উল্যা মৃত   া বময়া শ্রীরামপুর ৪৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ ায়াখালী সদর

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৯ িাদো বময়া মৃত মমতাে বময়া জ ায়ান্নই ৪৮৭

৮০ সাজয়দ উল্যা আিদুল গফুর িাজের াট ৪৮৮

৮১ আবু সাজয়দ মৃত জগালাম জমাস্তো জগারাপুর িাঁজের াট ৪৮৯

৮২ জমাঃ আিদুল মবত জমা র আলী সাজল পুর বেিপুর ৪৯১

৮৩ মৃত ইউনুছ বময়া জমাঃ ইসমাইল বময়া সাজল পুর বেিপুর ৪৯২

৮৪ এজকএম িা ারুল  ক জচ ধুরী জমাঃ জতাোজয়ল আ াম্মদ জগারাপুর িাঁজের াট ৪৯৩

৮৫ জমা াম্মদ জদজলায়ার জ াজস এ াজয়ত উল্লযা দুগ সা গর রােগঞ্জ-৩৮৩৪ ৪৯৪

৮৬ জমা াম্মদ রুহুল আবম  জচ ধুরী  াবে সামছল  ক জগারাপুর িাঁজের াট ৪৯৫

৮৭ অবে উল্যা মৃত   া বময় জ ায়ান্নই ৪৯৭

৮৮ জমাঃ আবু  াজছর ওয়াব দ মৃত োলাল উবি রামভলিপুর ৪৯৮

৮৯ ইনুছ বময়া িাদো বময়া বেিপুর ৫০০

৯০ জমাঃ মবেবুল  ক মৃত সুো বময়া শ্রীরামপুর রামিল্লভপুর ৫০৬

৯১ লুৎফুল  ক মৃত জতাোজয়ল আ াম্মদ জগারাপুর িাঁজের াট ৫০৮

৯২ নুজররজ্জামা মৃত জমাঃ আবেজুর র মা জ ায়ান্নই ৫২৩

৯৩ মৃত জমাঃ আবুল জসালাইমা  পাজটায়ারী মৃত েেলুর র মা রত পুর িাঁজের াট ৫২৬

৯৪ জমাঃ আবু তাজ র িদু বময়া জ ায়ান্নই িাঁজের াট-3805 ৫২৭

৯৫ আবুল কাজেম মৃকবুল আ াম্মদ আতােপুর ৫৩০

৯৬ জমাস্তো আজ ায়ার আবেে জমজছর দুগ সা গর রােগঞ্জ-3834 ৫৩৩

৯৭ জমাঃ বসরাজুল  ক জমাঃ জমা র আলী জ ায়ান্নই িাঁজের াট ৫৩৪

৯৮ জমা াম্মদ উল্লা বছবিক উল্যা কৃষ্ণরামপুর ৫৪৪

৯৯ জমাস্তো মৃত দুলা বময়া কাবদর াব ে ৫৪৮

১০০ এ এস এম আিদুল্লা মৃত আবুল  াজসম উত্তর েরীেপুর ৫৫২

১০১ জমাঃ  াবিি উল্যা ভূঞা মৃত  ােী সুলতা  বময়া পূি সিদরীপুর ৫৫৪

১০২ জমাঃ ছায়দুল  ক মৃত জ ায়াি আলী ম সাদপুর ৫৬৩

১০৩ আব্দুল খাজলক মৃত ইছ াক বময়া ‘সল্যাঘটিয়া ৫৭৩

১০৪ েবে উল্যা মৃত কালা বময়া পবিম চরউবরয়া ৫৮৪

১০৫ জমাঃ মব  উবি মৃত  াবছর উবি আিদুল্লা পুর আিদুল্লা পুর বময়া িাবড় ৫৮৮

১০৬ আিদুল জগােরা  াসা  আলী জমাল্লা ৯৩ সল্যা মন্না   গর ৫৮৯

১০৭ জমাঃ আবেজুর র মা  ােী সুলতা  বময়া আিদুল্লাপুর ৫৯২

১০৮ সবেউল্যা মৃত সুোজয়ত আলী চরউবরয়া ৬০০

১০৯ দুো বময়া জচ ধুরী মৃত এছাক বময়া পূি স এওেিাবলয়া আিদুল্লযাপুর বময়া িাবড় ৬০৬

১১০ জমাঃ নূরুল আবম  ভূ ূঁইয়া েয়ের আলী ভূ ূঁইয়া রাোপুর িাঁজের াট 3805 ৬০৮

১১১ আলী আ াম্মদ মৃত  বছর আ াম্মদ  ন্দ পুর োন্তাসীতা ৬০৯

১১২ আজ ায়ার আ াম্মদ  াবিবুর র মা পূি স এওেিাবলয়া মন্না   গর ৬১০

১১৩ আ সা  উল্যা মৃত োমছুল  ক চর কাউব য়া চর কাউব য়া ৬১১

১১৪ আবুল িাোর মৃত জমাোজম্মল  ক পূি স অশ্ব বদয়া ৬২২

১১৫ আবুল কাজেম লুৎেল  ক আলীপুর ৬২৬

১১৬ আবুল িাোর জমাঃ জমাোজম্মল  ক আব ছপুর ৬২৭

১১৭ মবেবুর র মা আ াম্মদ কবরম আব ছপুর ৬২৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ ায়াখালী সদর

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৮ জমাঃ আব্দুল  ক মৃত আবুল কালাম পূি স অশ্ব বদয়া ৬২৯

১১৯ জমাঃ েবেউল্যা জমাঃ আিদুল কাজদর কবরমপুর  জরাত্তম পুর ৬৩৪

১২০ জমাঃ োকাজয়ত উল্যা জমা” কবির বময়া জদরীপুর ৬৪৭

১২১ জযাজগে চন্দ্র  াথ মৃত  ীল মব   াথ জ য়ােপুর ৬৪৮

১২২ জেখ আ ম্মদ আিদুল মবম  জরাত্তমপুর ৬৬৩

১২৩ আবতক উল্যা ো াংগীর জ াজস  আলী জ য়ামতপুর ৬৭২

১২৪ হুমায়ূ  কবির নুরুল  ক পাকমুিীর  াট ৬৭৩

১২৫ বচত্তরঞ্জ  িবিক শ্রী বপ্রয়লাল িবিক িা দত্ত িড়োজদিপুর ৬৭৬

১২৬ মৃত জগালাপ র মা আলী আ ং সুন্দলপুর ৬৮৭

১২৭ জমাঃ েবে উল্যা মৃত মবেবুল আ াম্মদ জচ ং সুন্দলপুর ৬৮৮

১২৮ েয় াল আজিদী মৃত আব্দুল মাজলম কালামিী ৬৯৮

১২৯ জ য়ামত উল্যা জমাঃ আবুল  াজেম পূি সলামবছ ৭০৩

১৩০ জমাঃ নুরুল  ক জমাঃ  াব ে  র্ত  সা াবের  াট ৭১৪

১৩১ আলাম বময়া মৃত েেলুর র মা  র্ত  সা াবের  াট ৭১৭

১৩২ মৃত  াবিি উল্যা ইসমাইল  রবসং পুর ৭৪০

১৩৩ মবেবুর র মা - রাজমশ্বরপুর ৭৪৪

১৩৪ জমাঃ আবুল কাজেম োলাল আ াম্মদ রাজমশ্বরপুর ৭৪৭

১৩৫ আব্দুল  াবরছ মৃত জছরােল  ক উপাবদ লামবছ ৭৪৮

১৩৬ আিদুল  াই আব্দুল জছািা া উপাবদ লামবছ ৭৪৯

১৩৭ জমাঃ আিদুল কাজদর কালা বময়া মাইেদী জ ায়াখালী-৩৮০০ ১২৩৪

১৩৮ নূর জমা াম্মদ ভূ ূঁইয়া আ ম্মদ উল্যা  ভূ ূঁইয়া জ ায়াখালী জম ো পাক-বকজোরগঞ্জ ১৮৬০

১৩৯ িাসন্তী রা ী চক্রিতী প্রফুল্ল কুমার চক্রিত্তী জ ায়াখালী পুরাত  কজলে অ ন্তপুর ১৯২৬

১৪০ েয়ন্তী রা ী চক্রিতী প্রভুল্ল কুমার চক্রিতী অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে ১৯২৭

১৪১ মু  ুরাদ বময়া মৃত মু া বময়া অ ন্তপুর জ ায়াখালী পুরাত  কজলে-

৩৮০১

১৯৩৪

১৪২ মৃত এডঃ আবু তাজ র মৃত এডঃ জম ঃ িবের উল যা লক্ষী ারায় পুর জ ায়াখালী-3800 ৩৫৫২

১৪৩ আব্দুল মাজলক মৃত আব্দুল গবি মাইেদী জ ায়াখালী জপ রঃ ৩৫৫৩

১৪৪ জমাঃ নুরুল আবম মৃত জমা াম্মদ বময়া লক্ষী ারায়ি পুর জ ায়াখালী ৩৫৫৫

১৪৫ জমাঃ জিলাল খা জমাঃ আিদুর রেীদ খা মাইেদী জ ায়াখালী-3800 ৩৫৫৬

১৪৬ ডাঃ এ, এে, এম আব্দূল মাজলক মৃত জম ঃ েয় াল আজিদী ল-ইয়াস স কজলা ী জ ায়াখালী 3800 ৩৫৫৭

১৪৭ মৃত এ াজয়ত উল যা মৃত মুিী জমাঃ চাঁদ বময়া  বর ারায় পুর জ ায়াখালী-৩৮০০ ৩৫৫৮

১৪৮ সবেকুর র মা মৃত লুৎের র মা জসা াপুর জ ায়াখালী জপ রঃ ৩৫৫৯

১৪৯ মৃত সুজিঃ জমাঃ অবল উল যা ভূঞা মৃত  ােী আজ ায়ার আলী ভূঞা পূি স লক্ষী ারায়িপুর জ ায়াখালী 3800 ৩৫৬০

১৫০ বেন্নত উল যা মৃত  াবরছ বময়া মাইেদী জ ায়াখালী-৩৮০০ ৩৫৬১

১৫১ জমাঃ বছবিক উল যা মৃত জছলামত উল যা দবক্ষি েগতপুর চরমটুয়া ৩৫৬৪

১৫২ জমাঃ েব রুল ইসলাম  াসমত উল যা কাবেপুর দাদপুর ৩৫৬৫

১৫৩ দী  জমা াম্মদ (পুবলে) মৃত জ ঞ্জু বময়া কাবেপুর খবলোর  াট ৩৫৬৬

১৫৪ আব্দুল ছালাম মৃত োবেল বময়া কাবেপুর দাদপুর ৩৫৬৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ ায়াখালী সদর

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৫৫ জমা াম্মদ জমাস্তো  বছর বমঞা হুগলী ব্রহ্মপুর ৩৫৬৮

১৫৬ জমাঃ নুর  িী   া বময়া কাবেপুর খবলোর  াট ৩৫৬৯

১৫৭ জগালাম জমাস্তো মৃত ডাঃ আব্দুল িারী হুগলী ব্রহ্মপুর ৩৫৭০

১৫৮ আব্দুল িাজত মৃত জমা াম্মদ উল যা হুগলী ব্রহ্মপুর-৩৮০৯ ৩৫৭১

১৫৯ জমাঃ সামছুল  ক মৃত ইমা  আলী রত পুর জ ায়ান্নই ৩৫৭২

১৬০ মৃত  াবেে উল যা মৃত আশ্বাদ বময়া রত পুর িাঁজের াট 3805 ৩৫৭৩

১৬১  াবিঃ আব্দুল  াবলম মৃত আবমর উবি রাম কৃষ্ঞপুর জ ায়ান্নই ৩৫৭৪

১৬২ জমাঃ জ াজস  আ াম্মদ মৃত জমাঃ োলাল আ াম্মদ রত পুর িাঁজের াট ৩৫৭৬

১৬৩ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমা  াসমত উল্যা দুগ সা গর রােগঞ্জ িাোর ৩৫৭৭

১৬৪ জমাঃ আিদুল মবত এম এ মবেদ িাঁজের াট জ ায়ান্নই ৩৫৭৮

১৬৫ েয় াল আজিবদ মৃত জকরামত আলী পবিম রাোরামপুর জ ায়াখালী 3800 ৩৫৭৯

১৬৬ রবেক উবি  জচ ধুরী মৃত ঝয় াল আিদী  জচ ধুরী বিজ াদ পুর বিজ াদ পুর ৩৫৮০

১৬৭ জমাঃ জতাোজ্জল জ াজস মৃত  াসমত উল্যা বময়া বিজ াদপুর বিজ াদপুর ৩৫৮১

১৬৮ জমাঃ সা াি উিী জমাঃ ইউনুস বময়া উত্তর লক্ষীপুর জসা াপুর-৩৮০২ ৩৫৮২

১৬৯ জমাঃ আব্দুর র মা  েনু মৃত জমারজেদ আলম উত্তর লক্ষ্মীপুর, মুবি বময়ার 

িাড়ী

জসা াপুর 3802 ৩৫৮৩

১৭০ মব র আ জমদ নুরুল্যা আিদুল্লা পুর আিদুল্লা পুর বময়া িাবড় ৩৫৮৪

১৭১ নূর জমা াম্মদ আ ম্মদ উল্লা জ ায়াখালী জ ায়াখালী ৩৫৮৫

১৭২ শ্রী ন্দ লাল কুরী মৃত ডাঃ রজিে চন্দ্র কুরী  ন্দ পুর সান্তাসীতা ৩৫৮৬

১৭৩ জমাঃ নুর  িী ছায়দল  ক  য় পুর সান্তাসীতা -৩৮০২ ৩৫৮৭

১৭৪ জমাঃ আব্দুল মান্না মৃত আলী আকির পূি স এওেিাবলয়া আিদুল্লা পুর বময়া িাড়ী ৩৫৮৮

১৭৫ োলাল আ াম্মদ জমাখজলজছর র মা জগ বরপুর খবলোর  াট-3808 ৩৫৮৯

১৭৬  াবেে উল্যা েয় াল আজিবদ রাম বর তালুক খবলোর  াট-3808 ৩৫৯০

১৭৭ জমাঃ  বরছ জমা াম্মদ মৃত আলী আ াম্মদ রাম বর তালুক খবলোর  াট ৩৫৯১

১৭৮ জমাঃ েয় াল আিবদ  াবে েের আলী পবিম শুল্লবকয়া করমুল্যা িাোর ৩৫৯২

১৭৯ জমাঃ আবু িকর মৃত জমাঃ  কু বময়া শ্যামপুর বদ মব র াট ৩৫৯৩

১৮০ জমাঃ সবেউল্যা মৃত আশ্রাে আলী অবলপুর অশ্ববদয়া ৩৫৯৫

১৮১  ােী জমাঃ আবু িকর বছবিক মৃত আব্দুল লবতে জদ লতপুর জ য়ােপুর ৩৫৯৬

১৮২ এ বি এম আিদুল  ান্না আিদুল কাজদর জমাল্লা কৃষ্ণরামপুর জ ায়াখালী-৩৮০০ ৩৫৯৭

১৮৩ জমাঃ সবে উল্যা  ো াংগীর মৃত জমাঃ  াছা  আলী জ য়ামতপুর জ ায়াখালী ৩৫৯৮

১৮৪ আিদুল মান্না ইবদ্রছ বময়া িাতাস ভি , উবকল পাড়া মাইেদী িাোর ৩৬১৭

১৮৫ জমাঃ ো ো া মৃত লুবকয়াত উল্লা  বময়মা 36,জসন্ট্রাল জরাড, াউবেং 

জস্টট

জ ায়াখালী-3800 ৩৭০৪

১৮৬ জমাঃ মব র জ াজস মৃত ক িিল জতাোজয়ল আ াজমদ লক্ষী ারায় পুর মাইেদী ৪১০৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


