
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ হারুন-অর-রবিদ জমাঃ নুর বময়া আকুিপুর কসিা-3460 ১৯৪৮

২ জমাঃ আবু িকর খান আব্দুল ওয়াজহদ খান িাদদর, ডাকঘর:বিকারপুর-

3460,

িাদদর, ডাকঘর:বিকারপুর-

3460,

১৯৬৩

৩ জমাঃ োহাঙ্গীর বময়া জগালাম রব্বানী বিকারপুর বিকারপুর-3460 ১৯৬৪

৪ নাবির উবিন মৃত আব্বাস আলী িাহপুর িাহপুর ১৯৬৬

৫ জমাঃ জনায়াি বময়া জমাঃ নুর বময়া কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ১৯৬৮

৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম আব্দুল গবন ভূইয়া জসানারগাঁও খাজিরা ২০০০

৭ জমাঃ আঃ মবতন িাদিা বময়া ধম মপুর তালতলা-৩৪৬০ ২০১৯

৮ জমাঃ সানু বময়া মৃত জমাঃ মকসুদ আলী চরনাল কসিা ২০২৪

৯ কবির আহাম্মদ আিদুল লবতফ জমহারী, ডাকঘর:জখওিা-

3460,

জমহারী, ডাকঘর:জখওিা-

3460,

২০৪৮

১০ জমাঃ আবুল িাসার মৃত আিদুল জিািান মঈনপুর কাইমপুর ২০৬৮

১১ জমাঃ আবু সাজলহ ভূঞা আলী আহম্মদ ভূঞা জনমতািাদ জনমতািাদ ২১৪১

১২ জুজিদ আলী আজিদ আলী জতদতয়া কসিা ২১৪৪

১৩ জমাঃ আিদুল হাই হােী জমািারক জহাজসন ভূইয়া িাদদর বিকারপুর-3460 ২১৫৬

১৪ এম সবফকুর রহমান মৃত এম সাইদ আলী বময়া োবেয়ারা কুটি ২১৬৯

১৫ তাজুল ইসলাম আিদুল েব্বার জমহারী জখওিা ২১৯০

১৬ জমাঃ িাহ আলম আিদুর রবিদ কসিা (পবিম) মীর িাহপুর-৩৪৬ ২১৯২

১৭ জমাঃ আবু িকর খান মৃত জমাঃ আিদুল ওযাজহদ খান বিকারপুর ২২০২

১৮ মৃত রাো বময়া মৃত হােী আলী আেগর আকুিপুর কসিা-3460 ২২২৯

১৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আলী আেগর আকিপুর খাজিরা ২২৩০

২০ মৃত জমাঃ আব্দুস সালাম মৃত জমাঃ আলী আহম্মদ বুগীর খাজিরা ২২৪০

২১ জমাঃ ফেলু বময়া জমাঃ েলফু বময়া পাবনয়ারূপ কাইমপুর ২২৮৪

২২ আবুল কালাম আোদ জচৌধুরী আব্দুল রাজ্জাক জচৌধুরী বিনাউটি জনমতািাদ-৩৪৬৪ ২২৯৯

২৩ কােী জমাঃ আইয়ুি েবহরুল হক চাবপয়া কসিা-3460 ২৩০৪

২৪ আঃ খাজলক মৃত আঃ মাজলক জনমতািাদ বিনাউটি ২৩১৬

২৫ িবফকুল আলম মৃত মবফে বময়া জগাবিন্দপুর কাইমপুর ২৩৪৯

২৬ জমাঃ জমাসজলহ উবিন মৃত আঃ আবেে কাইয়ূমপুর মইনপুর-3500 ২৩৫৪

২৭ আিদুল কাইয়ুম খান আলী খান িািাই িািাই ২৩৭০

২৮ আিদুল হান্নান মৃত লাল বময়া জদলী খাজিরা ২৩৭৩

২৯ আিদুর রউফ আঃ আবেে বিষ্ণুপুর জগাপীনাথপুর ২৩৭৯

৩০ আিদুর নুর মৃত আিদুল জিািান কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ২৩৮০

৩১ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত আব্দুর রউফ চরনাল কসিা ২৩৮৪

৩২ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত আব্দুর রউফ চরনাল কসিা ২৩৮৫

৩৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আিদুল ওয়াজহদ মূলগ্রাম চারগাি-3463, ২৪০৩

৩৪ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ িমজসর আলী মূলগ্রাম মূলগ্রাম-3460 ২৪০৬

৩৫ জগালাম জহাজসন েয়দুল জহাজসন রাইতলা রাইতলা-3463 ২৪০৭

৩৬ মবতউর রহমান জদ জে বস জদ চারগাি চারগাি ২৪০৮

৩৭ জমাঃ বমোনুর রহমান আব্দুল কবরম বিমরাইল বিমরাইল ২৪২২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৮ জমাস্তাক আহাজমদ দানু বময়া বমন্নত আলী বিমরাইল বিমরাইল ২৪২৩

৩৯ জমাঃ আঃ মাজলক আঃ রাজ্জাক জমহারী জমহারী ২৪৪০

৪০ সাবহদ বময়া নুর বময়া বিকারপুর বিকারপুর ২৪৬১

৪১ জমাঃ আবুল কাজিম মুকবুল জহাজসন খাজিরা-3460 খাজিরা-3460 ২৪৭০

৪২ জমাঃ ইউনুি বময়া জমাঃ লাবু বময়া খাজিরা, ডাকঘর:খাজিরা-

3460

খাজিরা, ডাকঘর:খাজিরা-

3460

২৪৭১

৪৩ মৃত আবনছুল হক মৃত সরুে আলী সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৪৮৩

৪৪ জমাঃ িরীফ জচৌধুরী মহরম আলী জচৌধুরী বিনাউটি বিনাউটি-3464, ২৪৮৪

৪৫ জমাঃ িহীদুল ইসলাম জমাঃ িেলুর রহমান বিনাউটি বিনাউটি ২৪৯১

৪৬ জমাঃ জহিজু বময়া আবুল িাসার জমাল্লা মেবলিপুর কসিা ২৪৯৪

৪৭ জমাঃ উলফত আলী মৃত মহরম আলী বিনাউটি বিনাউটি ২৫১১

৪৮ জমাঃ আবু োজহর ভূইয়া জমাঃ আবু কাইয়ুম ভূইয়া সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৫২৬

৪৯ হাজফে আহাম্মদ িহীদুল হক বিনাউটি কসিা-3460 ২৫২৭

৫০ ডাঃ সামসুল আলম জচৌধুরী মৃত আব্দুল গফুর জচৌধুরী জনমতািাদ জনমতািাদ ২৫২৮

৫১ আব্দুল হাই চাঁন বময়া বিনাউটি চান্দাইসার-3460 ২৫২৯

৫২ জমাঃ আবু িক্কর মৃত আব্দুস সামাদ খাজিরা খাজিরা ২৫৪৮

৫৩ জমাঃ েবহরুল হক ভূ ূঁইয়া জমাঃ িেলুল হক ভূঞা জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদা-3462,

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদা-3462,

২৫৫৫

৫৪ জমাঃ সবহদুল ইসলাম মৃত জতাতা বময়া জনায়াগাঁ চবিদ্বার ২৫৫৭

৫৫ ওমর ফারুক মৃত িমন বময়া কসিা কসিা ২৫৭৮

৫৬ আব্দুর রবিদ জমাঃ আিদুল িারী আকুিপুর কসিা-3460 ২৫৮৭

৫৭ জমাঃ আিদুল মাজলক আলতাি আলী আকািপুর কসিা ২৫৯৪

৫৮ েবসম উিীন আহম্মদ সুরুে বময়া জতদতয়া কসিা-3460 ২৫৯৬

৫৯ জতাতা বময়া মৃত েগু বময়া জতদতয়া কসিা ২৫৯৭

৬০ আব্দুর রহমান মৃত জমাঃ েলফু বময়া চরনাল কসিা-3460 ২৫৯৮

৬১ মৃত জমাঃ েবমদার সরকার জমাঃ বনলু সরকার মাইেখার মাইেখার-3461 ২৬০৪

৬২ জমাঃ জমািজলহ উবিন মৃতঃ আব্দুল েবলল বিিারািািী কসিা ২৬০৭

৬৩ জমাঃ সুলায়মান আবুল হাজসম কুটি মাইেখার-3461 ২৬২১

৬৪ জমাঃ জরোউল করীম খান জমাঃ সুদন খাঁন বিমরাইল বিমরাইল ২৬৩৮

৬৫ জমাঃ মবফে বময়া জমাঃ সাত্তার ভূইয়া জমহারী, ডাকঘর:বিমরাইল-

3460,

জমহারী, 

ডাকঘর:বিমরাইল-

3460,

২৬৪১

৬৬ জমাঃ আিদুস সালাম বময়া জমাঃ লাল বময়া বিনাউটি, ডাকঘর:চবিদার-

3462,

বিনাউটি, ডাকঘর:চবিদার-

3462,

২৬৪৬

৬৭ জমাঃ ফেলুল হক আঃ হাই খাজ িরা বুগীর ২৬৫২

৬৮ জমাঃ নেরুল ইসলাম (োহাঙ্গীর) আব্দুল হক মান্দারপুর েমজিরপুর ২৬৫৫

৬৯ জমাঃ আব্দুল নূর জমাঃ আিাি আলী বিনাউটি চবিদ্বার-3462 ২৬৫৬

৭০ জমাঃ িবফকুর রহমান মৃত আব্দু মাষ্টার ভূইয়া বিকারপুর বিকারপুর ২৬৬৪

৭১ শ্রী িংকর চন্দ্র িীল মৃত শ্রী অবকল খারঘর জনমতািাদ ২৬৬৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭২ জমাঃ েজু বময়া সিয়দ আলী আদরা তালতলা ২৬৬৭

৭৩ মৃত িাহ আলম মৃত জমাঃ হাসু বময়া লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৬৭০

৭৪ জমাঃ হুমায়ুন বময়া আব্দুর মবফে জগাবপনাথপুর চিীদ্বার ২৬৭৪

৭৫ মৃত বসরাজুল ইসলাম (কাজিম) মৃত জমাঃ তাজুল ইসলাম কসিা কসিা ২৬৭৫

৭৬ জমাঃ হারুনুর রবিদ খান জমাঃ আিদুল্লাহ খান বিনাউটি সসয়দািাদ-3452 ২৬৯১

৭৭ িবফকুল ইসলাম মৃত েয়নাল আজিদীন জগাবিন্দপুর মইনপুর িাোর ২৬৯৫

৭৮ জমাঃ সবফকুল ইসলাম মৃত হাবিবুর রহমান ফুলতলী কসিা ২৭০৪

৭৯ মৃত ফেলুল হক মৃত কালা বময়া জমহারী জমহারী-3460 ২৭০৯

৮০ জমাঃ িাহান উবিন জমাঃ ফেলুর রহমান জমহারী জমহারী ২৭১০

৮১ জমাঃ আব্দুল লবতফ মৃত আবু আিাদ জমহারী জমহারী-3460 ২৭১১

৮২ বিশ্বনাথ জদি হবরজমাহন জদি জমহারী জমহারী-3460 ২৭১২

৮৩ মৃত িাহোহান খান মৃত আজলক খান জদলী জদলী িাোর ২৭১৪

৮৪ জমাঃ সবফউল্লাহ খাঁন আক্কাস খাজিরা, ডাকঘর:জদলীর 

িাোর-3460,

খাজিরা, ডাকঘর:জদলীর 

িাোর-3460,

২৭১৬

৮৫ জমাঃ সবহদুল হক আঃ খাজলক ভূইয়া খাজিরা, ডাকঘর:খাজিরা-

3460,

খাজিরা, ডাকঘর:খাজিরা-

3460,

২৭২০

৮৬ জমাঃ আব্দুল জসািহান মৃত আলতাফ আলী হাতুরািাব ি হাতুরািাব ি ২৭২২

৮৭ জমাঃ সবহদুল হক ভূইয়া মৃত আিদুল রাজ্জাক ভুইয়া িাদদর িাদদর ২৭২৩

৮৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত রবহম আলী িাদদর িাদদর-3452 ২৭২৪

৮৯ জমাঃ ইবিস মৃত েবমর উবিন পদুয়া েজমিরপুর ২৭২৫

৯০ মৃত বে. এম. তাজহর উল্লাহ মৃত মুবি আলী আেগর িাদদর িাদদর ২৭২৬

৯১ আব্দুল মবতন আব্দুল খাজলক মান্দারপুর েজমিরপুর ২৭২৭

৯২ জমাঃ বফজরাে বময়া রবমে উবিন চিনাল কসিা ২৭২৯

৯৩ জমাঃ বমলন বময়া মহন জতদতয়া কসিা-3460 ২৭৩০

৯৪ জমাঃ জমাতাহার জহাজসন মৃত ধন বময়া দবিন কসিা কসিা ২৭৩১

৯৫ জমাঃ রংগু বময়া তিবদল জহাজসন জতদতয়া কসিা-3460 ২৭৩২

৯৬ জমাঃ কানু বময়া তিবদল জহাজসন জতদতয়া কসিা ২৭৩৩

৯৭ জমাঃ আলগীর ভুইয়া মাজ  ঃ িামসু বময়া ভূইয়া তালতলা তালতলা ২৭৩৪

৯৮ জমাঃ ইবিি বময়া মৃত আবুল কাজিম কসিা কসিা ২৭৩৫

৯৯ জমাঃ সােন আলী মৃত সুন্দর আলী তালতলা তালতলা ২৭৩৬

১০০ জমাঃ িহীদুল ইসলাম মৃত আওিাি আলী কসিা জপৌরসভা কসিা-3460 ২৭৩৭

১০১ মৃত মুিী জমাোজম্মল আলী মৃত মুবি জনওয়াে আলী িাহপুর মীর িাহপুর ২৭৩৮

১০২ মৃত আব্দুল রিীদ মৃত জদৌলত বময়া কসিা কসিা ২৭৩৯

১০৩ জমাঃ আব্দুল হাবমদ মৃত তাজলি আলী রাইতলা রাইতলা-3463 ২৭৪০

১০৪ জমাঃ আবুল আফসার আব্দুল েবলল ভূইঁয়া চারগাি চারগাি ২৭৪১

১০৫ মাজ  ঃ হাবিবুর রহমান মৃত আিদুস সাত্তার মূলগ্রাম, ডাকঘর:কাইতলা-

3417,

মূলগ্রাম, ডাকঘর:কাইতলা-

3417,

২৭৪২

১০৬ মুহম্মদ ইবিি ভু ূঁইয়া আব্দুর রহমান ভুইয়া বিমরাইল বিমরাইল ২৭৪৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১০৭ জমাঃ আব্দুল রবহম মৃত ইউছুফ আলী জমহারী, ডাকঘর:বিমরাইল-

3460,

জমহারী, 

ডাকঘর:বিমরাইল-

3460,

২৭৪৫

১০৮ জমাঃ জসাো উবিন ভূইয়া মৃত হােী আিরাফ উবিন িাদদর, ডাকঘর:েমজির 

পুর-3417,

িাদদর, ডাকঘর:েমজির 

পুর-3417,

২৭৪৮

১০৯ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন ভুইয়া মৃত তাজলি জহাজসন িাদদর, ডাকঘর:েমজির 

পুর-3417,

িাদদর, ডাকঘর:েমজির 

পুর-3417,

২৭৪৯

১১০ জমাঃ েবহরুল হক োজহর বময়া মৃত লাল বময়া িাদদর েমজিরপুর ২৭৫০

১১১ আব্দুল কুদ্দুস মৃত িবলমুবিন মান্দারপুর েমজিদপুর ২৭৫১

১১২ মুহাম্মদ বলয়াকত আলী আিদুল মবেদ বিনাউটি বিনাউটি ২৭৫২

১১৩ জমাঃ িাহআলম খবললুর রহমান সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৭৫৪

১১৪ জমাঃ েবহরুল ইসলাম মৃত আিদুল বময়া গাব্বারী জনমতািাদ ২৭৫৫

১১৫ জমাঃ জগালোর খান মৃত আব্দুর রহমান খান জনায়াপািা জনমতািাদ ২৭৫৭

১১৬ জমাঃ ইব্রাবহম খান মৃত মবহউবিন খান সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৭৫৮

১১৭ জমাঃ আলী আকির আঃ গবন সরকার পাবনয়ারূপ পাবনয়ারূপ ২৭৬০

১১৮ জমাঃ েয়দুল জহাজসন জমাঃ আরি আলী মইনপুর মইনপুর-3500 ২৭৬২

১১৯ জমাঃ ফারুক বমযা মৃত সামশু বময়া কাইয়ূমপুর মইনপুর-3500 ২৭৬৩

১২০ জমাঃ আিরাফ আলী মৃত ওহাি আলী বগবরিনগর মন্দভাগ ২৭৬৪

১২১ মৃত জমাঃ জমািারফ জহাজসন মৃত বসরাে আলী শ্রীপুর মইনপুর-3500 ২৭৬৭

১২২ লাল বময়া মত চন্দু বময়া কাইয়ূমপুর পাবনয়ারুপ-3460 ২৭৬৮

১২৩ আবু তাজহর হািন আলী জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

২৭৬৯

১২৪ মৃত জমািজলম বময়া মৃত কালা বময়া জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

২৭৭০

১২৫ জমাঃ জমাোজম্মল হক আব্দুস সামাদ সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৭৭১

১২৬ জমাঃ জরাসন বময়া মৃত িাদিা বময়া সসয়দািাদ সসয়দািাদ ২৭৭২

১২৭ জমাঃ মন বময়া আিদুল জিািহান বিনাউটি বিনাউটি ২৭৭৪

১২৮ জমাঃ িবফকুল রহমান মৃত হােী আব্দুল গফুর বিিারািাবি কসিা-3460 ২৭৭৫

১২৯ জমাঃ ইসমাইল খাঁন েয়নাল আজিদীন খাঁন জদলী জদলী িাোর ২৭৭৬

১৩০ জমাঃ আব্দুল খাজলক খন্দকার জনায়াি বময়া খন্দকার পাথাবরয়াদ্বার চবিদ্বার ২৭৭৭

১৩১ জমাঃ জতাফাজ্জল আলী মুতুমে আলী কুটি :পাবনয়ারুপ -3461 ২৭৮০

১৩২ জমাঃ আব্দুল হাই ভুইয়া মৃত আব্দুল মবতন ভূইয়া িাদদর িাদদর ২৭৮১

১৩৩ আিদুল ওয়াজহদ আিদুল গবন েগন্নাথপুর িািাই ২৭৮২

১৩৪ জমাঃ অবহদ বময়া জচরাগ আলী ধম মপুর তালতলা ২৭৮৩

১৩৫ নুরুল ইসলাম পািজত আলী বিিারািািী কসিা ২৭৮৫

১৩৬ জমাঃ আব্দুল হাই মৃত হােী িবমরুবিন তালতলা তালতলা ২৭৮৭

১৩৭ জমাঃ িবফকুল হক আব্দুস জসািহান পাবনয়ারুপ পাবনয়ারুপ-3460 ২৭৮৮

১৩৮ জমাঃ িাহোহান ভূইয়া হাছু ভুইয়া খাজিরা খাজিরা-3460 ২৭৮৯

১৩৯ জমাঃ নান্নু বময়া মৃত তাজলি আলী িাহারহাতা জখওিা ২৭৮৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/5



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ কসিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৪০ মৃত ফেলুর রহমান মৃত জকরামত আলী ওমরপুর কসিা-3460 ২৭৯১

১৪১ জমাঃ আলী জহাজসন মৃত আফতাি উবিন জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462,

২৭৯২

১৪২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মমতাে উবিন খাজিরা, ডাকঘর:জদলীর 

িাোর-3460,

খাজিরা, ডাকঘর:জদলীর 

িাোর-3460,

২৭৯৩

১৪৩ জমাঃ জতাতা বময়া মৃত ওয়াে উবিন জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462

২৭৯৪

১৪৪ জমাঃ কাঞ্চন বময়া মৃত কালাবময়া জগাপীনাথপুর জগাপীনাথপুর ২৭৯৫

১৪৫ জমাঃ জরনু বময়া জমাঃ ফুল বময়া জগাবপনাথপুর জগাবপনাথপুর ২৭৯৬

১৪৬ জমাঃ জসাজলমান বময়া মুবি িেলুর রহমান বিমরাইলকাবন্দ ব্রাহ্মণিাবিয়া ২৭৯৭

১৪৭ জমাঃ িাহোহান ভূ ূঁইয়া আব্দুল খাজলক জগাপীনাথপুর জগাপীনাথপুর ২৭৯৯

১৪৮ জমাঃ িাহ আলম জচৌধুরী জমাঃ মহরম আলী জচৌধুরী বিনাউটি রাউৎহাট ২৮০১

১৪৯ জমাঃ আব্দুল মাজলক মৃত আলী আহাম্মদ লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৮০৩

১৫০ আব্দুল কবরম আব্দুল মান্নান জকাল্লাপাথর সালদা নদী ২৮০৫

১৫১ জমাঃ মবতউর রহমান ভূইয়া মৃত মবেি ভূইয়া অষ্টেঙ্গল অষ্টেঙ্গল ২৮০৬

১৫২ আবিদুর রহমান জচৌধুরী মৃত খবললুর রহমান জচৌধুরী িাদদর িাদদর ২৮০৭

১৫৩ জমাঃ হুমায়ুন কবির খান জমাঃ সুরুে বময়া খান িািাই িািাই ২৮০৮

১৫৪ জমাঃ আবনসুল হক ভূ ূঁঞা জমাঃ িেলুল হক ভূ ূঁঞা লতুয়ামুিা চবিদ্বার ২৮০৯

১৫৫ আব্দুল মাজলক সরকার মৃত জুলফু বময়া সরকার তালতলা তালতলা ২৮১০

১৫৬ আঃ কাজদর মৃত আঃ কবরম চান্দাইসার সসয়দািাদ ২৮১১

১৫৭ জমাঃ অবল উল্লাহ ভূইয়া জতাতা বময়া ভূইয়া মান্দারপুর েমজিরপুর ২৮১৩

১৫৮ জমাঃ দুলু বময়া বুধু বময়া কুটি মাইেখার-3461, ২৮১৪

১৫৯ জমাঃ িবহদ মুিী জমাঃ কালা বময়া মুিী বিনাউটি, 

ডাকঘর:জনমতািাদ-3464

বিনাউটি, 

ডাকঘর:জনমতািাদ-

3464

২৮১৮

১৬০ আিদুর রবিদ গুল িকস জখওিা জমহারী ২৮১৯

১৬১ জমাঃ েয়দুল জহাজসন আিদুল িাবরক জগাবপনাথপুর জগাবপনাথপুর ২৮২০

১৬২ আবু োমাল মৃত আলী আহাম্মদ জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:চবিদ্বার-3462

২৮২২

১৬৩ নূর মুহাম্মদ হাবে রবমে উবিন মনকািাইর জদলী িাোর ২৮২৩

১৬৪ জমাঃ জগালাম কাবদর ভূইয়া মৃত ইসমাইল ভূইয়া জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:িািাই-3462,

জগাবপনাথপুর, 

ডাকঘর:িািাই-3462,

২৮২৪

১৬৫ জিখ বমোনুর রহমান জিখ আঃ জসািান বিনাউটি, ডাকঘর:কসিা-

3460

বিনাউটি, ডাকঘর:কসিা-

3460

২৮২৫

১৬৬ আলী আোহার আলী আকির বিমরাইল বিমরাইল ২৮২৬

১৬৭ কােী বমোনুর রহমান কােী আবেজুল হক বিকারপুর বিকারপুর ২৮২৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই
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