
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ পাথিঘাটা

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আিদুস সত্তাি খান জমাঃ কদম আলী খান মাবনকখালী নাচনাপাড়া ৯৯০

২ জমাঃ এছাহাক আলী হাং মৃত জতাজমে উবিন হাওলাদাি জছাট জটংিা জছাট জটংিা ১০০২

৩ সজতাষ কুমাি বসকদাি যজেশ্বি বসকদাি কাশ্মীি সড়ক পাথিঘাটা ১০০৫

৪ মৃত আঃ আবেে মৃত জম ঃ আঃ কবিম হাওলাদাি জলমুয়া পূি ব জলমুয়া ১০১০

৫ জমাঃ জিোউল কবিম মৃত সসয়দ আলী জিতজমাি জিতজমাি ১০১২

৬ আোদ সুলতান মাহমুদ মৃত ওহাি আলী হাওলাদাি জিতজমাি জিতজমাি ১০১৬

৭ জমাঃ আঃ আবেম মৃত কবিম হাং মাদািতলী জলমুয়া ১০১৭

৮ জমাঃ বগয়াস উবিন সামসুবিন আহমদ নাচনাপাড়া নাচনাপাড়া ১০২৩

৯ মাজেদ আলী মুন্সী মৃত জমাঃ মজেে উবিন মুন্সী মাবনকখালী নাচনাপাড়া ১০২৪

১০ জমাঃ োলাল আহম্মদ আিদুল হাজসম হাওিাদাি িায়হানপুি িায়হানপুি ১০৫৩

১১ শাহ আলম মৃত আঃ আউয়াল বময়া নাচনাপাড়া নাচনাপাড়া ১০৬৪

১২ জমাঃ শাহোহান খান আঃ হাবমদ খান মাবনকখালী নাচনাপাড়া ১০৭৮

১৩ শহীদ আলী আহম্মদ খান মৃত হােী কলমদাি খান গহিপুি হাবড়টানা ১০৯২

১৪ হােী আঃ ওহাি বময়া মৃত হােী আব্দুল হাবমদ হাং ঈমান আলী জিাড পাথিঘাটা সদি ১০৯৭

১৫ এম এ জসািাহান মৃত আঃ সামাদ হাং কালজমঘা কালজমঘা ১০৯৯

১৬ কমজলন্দু মজুমদাি ধীজিন্দ্র নাথ মজুমদাি পবিঘাটা জহাজসনপুি ১১২৪

১৭ জমাঃ আবমি জহাজসন সাজদি আবল হাওলাদাি মাদািতলী আকন িাবড় মাদািতলী ১১৩৪

১৮ খবললুি িহমান মৃত হােী ছাজদক আলী হাওলাদাি মাদািতলী মাদািতলী ১১৩৫

১৯ চান বময়া খাঁন জসিেন আলী খাঁন মাদািতলী মাদািতলী ১১৩৬

২০ সসয়দ মাহবুবুি িহমান মৃত সসয়দ ওয়াজিচ িায়হানপুি িায়হানপুি ১১৩৭

২১ মৃত কােী এোহারুল ইসলাম মৃত মবকম উবিন মধ্য জলমুয়া জলমুয়া ১১৩৮

২২ আঃ মাজলক মৃত আবুল হাজসম হাওলাদাি নাচনাপাড়া নাচনাপাড়া ১১৩৯

২৩ মাহাবুি আলম হাবিবুি িহমান নাচনাপাড়া নাচনাপাড়া ১১৪১

২৪ জমাঃ হারুন অি িবশদ আঃ আবেে হাং োনপাড়া মবনপুি ১১৪২

২৫ মৃত আঃ িি মৃত আেসাি উবিন কাবলিাড়ী ইমামগঞ্জ ১১৪৩

২৬ আজনায়াি জহাজসন মৃত মবেজুল হক মাবনকখালী নাচনাপাড়া ১১৪৪

২৭ জমাঃ সামসুল আলম কাজসম আলী কবিিাে নাচনাপাড়া নাচনাপাড়া ১১৪৫

২৮ আলতাে জহাজসন কাজসম আলী কবিিাে োনপাড়া মাবনকখালী ১১৪৬

২৯ জমাঃ শবহদ পহলান এজলম উিীন পহলান মাদািতলী মাদািতলী ১১৪৭

৩০ জমাঃ আিদুল হক হােী আিদুল গফুি হাওলাদাি পাথিঘাটা পাথিঘাটা ১১৪৮

৩১ এ,জক,এম, জমাস্তো জসবলম আবুল কাজশম িজে আলী নাজয়ি িাবড়, 

কাটাখালী

রুপধন ১১৪৯

৩২ জমাঃ বছবিকুি িহমান আিদুি িবশদ বময়া রুপধন, কাঠাখালী রুপধন ১১৫০

৩৩ জমাহাম্মদ নেরুল ইসলাম আব্দুু্ল আবেে পহলান রুপধন, কাঠাখালী রুপধন ১১৫১

৩৪ িতন আকন আঃ িহমান কাকবচড়া কাকবচড়া ১১৫২

৩৫ সাহািউবিন মৃত জসকাোি আলী পহলান কুপজদান কামািহাট ১১৫৩

৩৬ ইউসুে আলী খা মৃত তাজহি আলী খা রুপধন রুপধন ১১৫৪

৩৭ জমাঃ োহাঙ্গীি আলম এিোন উবিন জোমািাি কাকবচড়া কাকবচড়া ১১৫৫

৩৮ জমাঃ আবূল জহাজসন জমাঃ সসয়দ আলী হাওলাদি খাসতিক খাসতিক ১১৫৬

৩৯ মবনি মাহমুদ জমাহন আিদুল আউয়াল বশকদাি কাকবচড়া কাকবচড়া ১১৫৭

৪০ জহাজসন আলী আবুল হাজসম হাওলাদাি খাসতিক খাসতিক ১১৫৮

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৪১ জমাঃ োহাঙ্গীি আলম আবুল হাজশম হাওলাদাি দবিণ কাঠালতলী চিদুয়ানী ১১৫৯

৪২ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জুব্বি আলী হাং তালুজকি চিদুয়ানী কাঠালতলী ১১৬০

৪৩ মৃত আঃ আবেে মৃত কাজছম আলী কাবলিাড়ী মুবন্সিহাট ১১৬১

৪৪ মৃত মঞ্জরুল আলম মৃত িজে আলী জমাল্লা কাবলপুি কামািহাট ১১৬২

৪৫ আবু সাইদ মৃত আবমন উবিন হাওলাদাি কাবলিাড়ী ইমামগঞ্জ ১১৬৩

৪৬ জমাঃ োবকি জহাজসন এমাদুল হক মুন্সী কাবলিাবড় আবেোিাদ ১১৬৪

৪৭ জমাঃ জমাবেবুি িহমান শবিে আল হাজ্ব ফুল শিীে হাং আমড়াতলা কালজমঘা ১১৬৫

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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