
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নারায়নগঞ্জ উপজেলাঃ িন্দর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ মাজলক খন্দকার মৃত জমাঃ ফাউে উবিন োঙ্গাল িারপাড়া ৩৪০

২ জমাঃ আয়নুল হক মৃত জমাঃ হােী মবফেউবিন োঙ্গাল (িার পাড়া) ৩৪১

৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত রুপচান কামতাল িারপাড়া ৩৪২

৪ জমাঃ রুপচান মৃত জমাঃ আলী োঙ্গাল ৩৪৩

৫ জমাঃ বমোনুর রহমান মকবুল জহাজসন বময়া 999 দবিন লিন জখালা-

1411

৩৪৭

৬ শবফউবিন আহজমদ হােী চান বময়া সরদার 999 1411 ৩৪৮

৭ আব্দুল মাজেদ আিদুল মাজলক প্রধান 999 LOKHANKHOL

A-1411

৩৫৫

৮ জমাঃ সাওকাত জহাজসন মৃত আকির জহাজসন 999 িন্দর-1410 ৩৫৬

৯ এ জক এম জখারজশদ আলম মৃত মুন্সী আঃ গফুর সরদার ১১৯ এইচ এম জসন জরাড িন্দর ৩৬১

১০ আিদুল কাজদর খান মৃত সামসুিীন খান জসানাকান্দা বি আই  বড বস ৩৬২

১১ মৃত জমাঃ আফতাি উবিন মৃত হাবফে উবিন মাস্টার 999 BANDAR ৩৯০

১২ হােী জমাঃ আলী হক ইউনুছ আলী জিপারী 999 মদনগঞ্জ-1414 ৩৯১

১৩ এসএম জিনেীর আহজমদ মৃত আলহাজ্ব আজশকত আলী ঘাড়জমাড়া ৩৯২

১৪ আিদুর রহমান মৃত লাল বময়া সদ দার স্বজের চক ৩৯৬

১৫ জমাঃ আলী জহাজসন জমাঃ হাবফজুল ইসলাম 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪০৪

১৬ জমাঃ মবফজুল ইসলাম মৃত আহাম্মদ োন জিপারী 999 বি আই বড বস-1413 ৪০৫

১৭ জমাহাম্মদ আলী জমাল্লা আলী আক্কাছ জমাল্লা 28/999 মদনগঞ্জ-1414 ৪০৬

১৮ জমাঃ আফাে উবিন প্রধান মৃত আব্দুল োব্বার জমাক্তার 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪০৭

১৯ জমাঃ োলাল উবিন মৃত জুলকদর বময়া 999 মদনগঞ্জ-1414, ৪০৮

২০ জমাঃ মবহ উবিন পাগল জমাঃ দুখাই বময়া 999 এনাজয়ত নগর-1421 ৪০৯

২১ মৃত জমাঃ বরয়াছত উল্লযাহ মৃত জমাঃ নািালক বমযা লিারচর ৪১০

২২ জমাঃ বরয়াে উবিন িীর মুবক্তজযাদ্ধা পান্ডি আলী 999 লিনজখালা-1411 ৪২১

২৩ মৃত জমাঃ শহীদ বময়া মৃত ইসহাক জিপারী 999 িন্দর-1410 ৪২৬

২৪ আব্দুল িাজতন মৃত িাদশা বময়া ৮ নং নিীগঞ্জ ৪২৮

২৫ আঃ ছালাম মৃত আহাম্মদ আলী গুলনগর,আবলপুরা িাোর ৪৩৬

২৬ জমাঃ আঃ মান্নান জচৌধুরী মৃত জলাকমান জচৌধুরী ছাজলহনগর ৪৩৯

২৭ জমাশারফ জহাজসন মৃত আব্দুল মােন বময়া আলী সাহারদী ৪৪১

২৮ ফজয়ে আহাম্মদ আঃ োব্বার 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪৪২

২৯ আবু িকর বসবিক মৃত জমাঃ আঃ হাজরছ 999 পুরান িন্দর-2838 ৪৪৩

৩০ জমাঃ তাজুল ইসলাম জমাঃ আব্দুল কাবরম মুন্সী 999 MADANGANJ-

1414

৪৪৪

৩১ সাজনায়ার জহাজসন আলী জহাজসন 683/99 িন্দর-1410 ৪৪৫

৩২ হােী জমাহাম্মদ জহাজসন সামছুল হক 999 মদনগঞ্জ-১৪১৪ ৪৪৬

৩৩ জমাঃ তাওলাদ জহাজসন হােী জমাঃ আবু জিপারী ঘারজমাড়া ৪৪৭

৩৪ আক্তার জহাজসন মৃত আজিদন আলী গুরুন্দী ৪৪৮

৩৫ জমাঃ আঃ মান্নান বসপাহী মৃত বমন্নত আলী বচনারদী ৪৫০

৩৬ আমানউল্লা মৃত জলহাে আলী জিপারী 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪৫২

৩৭ মবহ উবিন জছািহান জসানাচরা ১নং বডবস বমলস ৪৫৩

৩৮ মৃত জমাঃ জখারাে আলী হােী সাজয়র আলী মনারিাড়ী ৪৫৬

৩৯ আবুল হাজসম মৃত আব্দুল িাবশর সরদার মনার িাড়ী ১নং বডবস বমলস ৪৫৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 
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৪০ জমাঃ জসাহরাি জহাজসন জমাঃ বসবকম আলী 999 কলমা-১৫৩০ ৪৬১

৪১ জমাঃ ফেলুল হক মৃত োব্বস জিপারী ১ নং ঢাজকশ্বরী বশশু ভিন ৪৬২

৪২ রবি সরকার শুকুমার সরকার 999 কাঁচপুর-1430 ৪৬৩

৪৩ আঃ রউফ সরকার মৃত মবফে উবিন সরকার 999 িন্দর-1410 ৪৬৮

৪৪ মৃত জমাঃ আওলাদ জহাজসন মৃত রবমে উবিন 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪৭৪

৪৫ মৃত জমাঃ আলী আকির মৃত বমনাে উবিন 19/999 মদনগঞ্জ-1414 ৪৭৫

৪৬ মৃত জমাঃ কিীর জহাজসন মৃত আলীনুর বময়া 999 মদনগঞ্জ-1414 ৪৭৬

৪৭ জমাঃ রাবশদুল কিীর মৃত সামসুবিন ১৩১ নিীগঞ্জ ৪৭৯

৪৮ মৃত জক. এম িরকত উল্লা মৃত এইচ. জক শওকত আলী 999 মদনগঞ্জ-1414 ১৬২৭

৪৯ জমাঃ আবুল কালাম আলকাছ আলী 999 মদনগঞ্জ-1414 ১৬২৮

৫০ িাদল আহাম্মদ মৃত োমান বময়া 999 মদনগঞ্জ-1414 ১৬২৯

৫১ গুল জমাহাম্মদ দীন জমাহাম্মদ 999 মদনগঞ্জ-1414 ১৬৩০

৫২ জমাঃ চান শরীফ নয়ন শরীফ 999 মদনগঞ্জ-1414 ১৬৩১

৫৩ জমাঃ আলাউবিন আঃ জমাতাজলি মুবন্স 20/999 নিীগঞ্জ-1412 ১৬৩২

৫৪ জমাঃ হাসমত আলী মৃত োজহর আলী 999 িন্দর-1410 ১৬৩৩
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োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/2


