
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ শিীয়তপুি সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ আঃ মান্নান খা মৃত মনসুি আলী খা বনয়ামতপুি আংগাবিয়া ৩

২ বি. এম. আবনছ উবিন মৃত আঃ েব্বাি আলী জিপািী পূি ব জকাটাপাড়া দাসাত্তা ১০

৩ হাবিে উবিন জপদা ইউনুস আলী জপদা পূি বজকাটাপাড়া দাসাত্তা ১২

৪ শাবি িঞ্জন সিকাি মৃত হিজমাহন সিকাি পূি বজকাটাপাড়া দাসাত্তবা ১৩

৫ মনসুি আহমদ খবলিা জমজছি খবলিা পালং দাসাত্তা ১৪

৬ জগৌিঙ্গ চক্রিত্রী িামকৃষ্ণ চক্রিত্রী পূি ব জকাটাপাড়া দাসাত্তা-8000 ১৫

৭ আঃ মান্নান হাওলাদাি আঃ কবিম হাওলাদাি আংগাবিয়া আংগাবিয়া ১৭

৮ নুরুল আবমন জমাল্লা মৃত আঃ গফুি জমাল্লা দাসাত্তবা দাসাত্তবা ১৮

৯ আঃ মবেদ জমাল্লা আমোদ জমাল্লা দঃ জগায়ালদী িােগঞ্জ ১৯

১০ আক্তারুজ্জামান হাওলাদাি মৃত মুনসুি আলী হাঃ স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ ২০

১১ জিাস্তম আলী মাদিি হযিত আলী মাদিি চজিি কাবি চিপুি ২১

১২ আঃ খাজলক মাল ওহাি আলী মাল হবিপুি চিপুি ২২

১৩ মৃত নুরুল ইসলাম জিপািী মৃত আঃ িউি ঢালী কাবি বচকিী ২৩

১৪ জমাঃ দ্বীন জমাহাম্মাদ মৃত িবমে উবিন জিপািী জশীলপাড়া জশীলপাড়া ২৫

১৫ আব্দুল হাই জমাল্যা লালু জমাল্যা িড় জসানামূখী সুিচবনি হাট ২৭

১৬ আঃ মান্নান হাওলাদাি আব্দুল গফুি হাওলাদাি জদওজভাগ বুবড়িহাট ২৮

১৭ আবেজুল হক খান সামসুবিন খান জকায়ািপুি জকায়ািপুি ৩০

১৮ আঃ মবেদ মাদিি মৃত আঃ আবেে মাদিি ভতবাইসাি জকায়ািপুি ৩১

১৯ জমাঃ োলাল উবিন তালুকদাি মৃত আঃ আবেে তালুকদাি জশৌলা বচকবি ৩২

২০ এইচ এম মকবুল জহাজসন আঃ িবশদ হাওলাদাি বুবড়ি হাট বুবড়ি হাট ৩৩

২১ মৃত আব্বাস উবিন জচৌবকদাি মৃত আলী জহাজসন জচৌবকদাি রুদ্রকি রুদ্রকি ৩৪

২২ মৃত কালাচাঁন আকন মৃত ফিেবিন আকন দবিনআটং বুবড়িহাট-8000 ৩৫

২৩ জমাঃ মকবুল জহাজসন মৃত কালু খান উঃ আটং বুবড়িহাট-8000 ৩৭

২৪ মুহাম্মদ জহাজসন ইনতােউবিন জিপািী তুলাসাি শিীয়তপুি ৩৮

২৫ বমলন চক্রিতী সূর্য্ব কুমাি চক্রিতী পূি ব জকাটাপাড়া পালং ৪২

২৬ জমাহাম্মদ দবলল উবিন ছাজিি আলী মৃধা স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ-8000 ৪৫

২৭ কালু মাদিি মৃত ওসমান আলী মাদিি স্বর্ বজঘাষ ধানুকা ৫২

২৮ মাহাবুবুি িহমান মৃত মবহউবিন আহাজম্মদ জদওজভাগ বুবড়িহাট ৫৬

২৯ আঃ গবর্ মাদিি মৃত আঃ আবেে মাদিি ভিতবাইসাি জকায়াপুি ৫৮

৩০ মৃত কালাচান সিদাি মৃত কাবেমালী সিদাি স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ ৫৯

৩১ মাহমুদ জহাজসন িবিদী (কাঞ্চন) মৃত আঃ িবশদ সিদাি সিদািকাবি বচকবি ৬২

৩২ মৃত মাষ্টাি এইচ, এম ইবদ্রস আলী মৃত হােী ওকলবিন হাং বকবত্তবনগি চিপুি ৬৩

৩৩ জমাঃ আবুল কাজসম মৃধা হােী ফতয়ি আলী মৃধা 405, তুলাসাি শিীয়তপুি-8000 ৬৪

৩৪ ইয়াকুি আলী হাওলাদাি মৃত আব্বাস হাওলাদাি পবিম ভাষানচি আংগাবিয়া ৬৫

৩৫ জমাঃ হাবিবুি িহমান জছায়াি আলী মাদিি সুেন জদায়াল জকায়ািপুি ৬৭

৩৬ আঃ গবন বসকদাি আলাউবিন বসকদাি আটং বুবড়িহাট ৬৮

৩৭ জমাঃ েবহি উবিন তালুকদাি আঃ েবলল তালুকদাি চিজিাসুবি সুিচনীহাট ৬৯

৩৮ আঃ ছামাদ হাওলাদাি মৃত কালু হাওলাদাি উত্তি আটং বুবড়িহাট ৭৮

৩৯ জমাঃ বসিাজুল হক মৃত বমোন উবিন জিপািী ধানুকা ধানুকা ৮৫

গর্প্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ শিীয়তপুি সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গর্প্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪০ ইবদ্রস আহজমদ তালুকদাি সাজহি আলী তালুকদাি পালং পালং ৮৬

৪১ জমাঃ আলাউবিন বময়া ইয়াদ আলী হাওলাদাি স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ ৮৭

৪২ িবিদ আহাজম্মদ (িাবুল) সিফুবিন আহাজম্মদ ঢালীকাবি বচকিী ৮৮

৪৩ শবিউবিন জিপািী মৃত আেম আলী দাত্রা বিলাসখান ৯৫

৪৪ জশখ জমাঃ বগয়াস উবিন হুকুম আলী জশখ পূি বজকাটাপাড়া দাসাত্তবা ৯৬

৪৫ ইউসুি আলী সিদাি মৃত আিদুল সিদাি পূি ব জকাটাপাড়া দাসাত্তা ৯৭

৪৬ বদলীপ কুমাি সিকাি অবিনাশ চি সিকাি পূি ব জকাটাপাড়া দাসাত্তা ৯৮

৪৭ বমন্টু চি মন্ডল মৃত সাতকবড় মন্ডল পূি বজকাটাপাড়া দাসাত্তবা ৯৯

৪৮ আবুল জহাজসন জিপািী বদ্বন জমাহাম্মদ জিপািী হােতজখালা আংগাবিয়া ১০৬

৪৯ নুরুল হক মাতুিি মান্নান মাতুিিি দবির্ ভাষানচি আংগাবিয়া ১০৮

৫০ জমাঃ সামসুবিন জিপািী জমাঃ ওয়ােবিন জিপািী উপিগাঁও আংগাবিয়া ১১০

৫১ আজনায়াি জহাজসন জমাতাজলি মুিী আবড়গাঁও িােগঞ্জ ১১১

৫২ নািায়র্ চি মন্ডল মৃত দুগ বা চির্ মন্ডল কুিাশী দাসাত্তবা ১১২

৫৩ আঃ েবলল জকাজতায়াল আশ্রাি আলী জকাজতায়াল পালং পালং ১১৩

৫৪ আবু িকি খান মৃত জমাঃ জডঙ্গি খান জকায়ািপুি জকায়ািপুি ১১৪

৫৫ মৃত জমাঃ আবনস উবিন জমাল্লা মৃত জকাব্বাস আলী জমাল্লা কাশাজভাগ আংগাবিয়া ১১৫

৫৬ আঃ সামাদ তালুকদাি মৃত ইছমাইল তালুকদাি স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ ১১৭

৫৭ মৃত সুলতান খান নয়ন খান জততুবলয়া জকায়ািপুি ১১৮

৫৮ জসকািাি আলী খান মৃত বিল্লাল খান সুেনজদায়াল জকায়ািপুি ১১৯

৫৯ আবুল জহাজসন বশকদাি ইব্রাহীম বশকদাি সুেনজদায়াল জকায়ািপুি ১২০

৬০ আঃ মবেদ মাদিি মৃত কালাই মাদিি জমৌলভী কাবি চিপুি ১২১

৬১ আলী আকিি বময়া মৃত জনায়াি আলী তুলাসাি শিীয়তপুি ১২৩

৬২ আঃ েবলল জশখ মৃত আঃ গবর্ জশখ জহাগলা জহাগলা ১২৪

৬৩ মুসা হাওলাদাি জমাঃ তািাই হাওলাদাি কাবশপুি মুসবলমপাড়া মজুমদাি কাবি ১২৭

৬৪ জমাঃ মুসা হাওলাদাি মৃত জমাঃ তািাই হাওলাদাি কাবশপুি আঙ্গাবিয়া ১২৭

৬৫ মৃত আঃ খাজলক মাদিি মৃত আঃ িহমান মাদিি সাজিঙ্গা জশৌলপাড়া ১২৮

৬৬ আঃ েবলল বসকদাি মৃত জোনািালী বসকদাি স্বর্ বজঘাষ িােগঞ্জ ১২৯

৬৭ মৃত জমাঃ িেি আলী বময়া মৃত আঃ মবেদ মাতব্বাি জকায়ািপুি জকায়ািপুি ১৩০

৬৮ িেলুল হক জমাল্যা মূত হােী জছািহাি জমাল্যা জডামসাি জকায়ািপুি ১৩১

৬৯ আঃ আবেে বসকদাি মৃত আঃ কবিম বসকদাি সুেন জদায়াল জকায়ািপুি ১৩৩

৭০ মাহবুি িাজ্জাক মৃত আঃ সামাদ মাদিি সাজিাঙ্গা জশৌলপাড়া ১৩৬

৭১ জমাঃ হযিত আলী তস্তাি মৃত োজহদ আলী তস্তাি িড় সবিপ বচকিী ১৩৯

৭২ মৃত রূপচান মাদিি মৃত ইছি আলী মাদিি স্বর্ বজঘাষ ধানুকা ১৪১

৭৩ মৃত জমাঃ মাসুদ জিাো মৃত জমাসজলম সিদাি রুদ্রকি রুদ্রকি ১৪২

৭৪ আলী আহাজম্মদ জিপািী হযিত আলী জিপািী দবিন আটং বুবড়িহাট ১৪৫

৭৫ জমাঃ শবিে উবিন জশখ মৃত হাবমে উবিন জশখ দবিন আটং বুবড়িহাট ১৪৬

৭৬ আঃ খাজলক মাদিি জসানািবিন মাদিি কাগবদ কাগবদ ১৪৭

৭৭ মৃত ইউনুস জিপািী মৃত আহাম্মদ জিপািী দবির্ আটং বুবড়িহাট-8000 ১৪৮

৭৮ টি. এম. বসিােী মৃত আঃ মাজলক তালুকদাি িায়পুি চিপুি ১৫০

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/4



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ শিীয়তপুি সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গর্প্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৯ এ এি এম কুতুি উবিন কামাল এ এি এম মবতউি িহমান রুদ্রকি বুবড়িহাট ১৫২

৮০ আঃ িহমান হাওলাদাি মৃত হােী আঃ কবিম হাং কাবশপুি মজুমদাি কাবি ১৫৪

৮১ জমাঃ আবু জিপািী িবিেবিন জিপািী মীিা কাবি মজুমদাি কাবি ১৫৫

৮২ জসকািাি আলী হাওলাদাি মৃত কালাই হাওলাদাি জশৌলপাড়া জশৌলপাড়া ১৫৬

৮৩ জমাঃ জসকািাি আলী বময়া কলম আলী ঢালী বচকিী জশৌলপাড়া ১৫৭

৮৪ আঃ মন্নান খান মৃত আক্কাস আলী খান হােিাসাি িােগঞ্জ ১৫৮

৮৫ খবিি উবিন খাঁন জসানামিীন খাঁন সজিাসপুি চিপুি ১৫৯

৮৬ মৃত আলী আহাম্মদ আকন মৃত এলাহী িক্স আকন দাসাত্তা দাসাত্তা ১৬০

৮৭ জমাঃ লাল বময়া মৃত একব্বি জিপািী শ্রী পাশা বচকবি ১৬৩

৮৮ আঃ েব্বাি জদওয়ান মৃত আবুল হাজশম জদওয়ান আটিপাড়া বিলাস খান ১৬৫

৮৯ আঃ গবর্ মুিী মৃত নাবসি উবিন মুিী মুবিকাবি বচকিী ১৬৬

৯০ দবলল উবিন জমাঃ িবমে উবিন সিদাি সুোিাদ বিলাসখান ১৬৯

৯১ জমাঃ জদওয়ান উবিন সিদাি জমাঃ ওয়াছউবিন সিদাি কাগদী কাগদী ১৭০

৯২ আবুল কালাম আব্দুল জমাতাজলি দবির্ আটং বুবড়িহাট ১৭৪

৯৩ আবুল জহাজসন আকন মৃত জতািািালী আকন দবিন আটং বুবড়িহাট ১৭৫

৯৪ আব্দুস সাজলক খান আমীি জহাজসন খান আবুড়া বচকিী ১৭৭

৯৫ জমাঃ শাহ আলম িবিক উবিন আকি বচকবি জশীলপাড়া ১৭৮

৯৬ আিদুল মবতন বসকদাি জমজহি আলী বসকদাি কাশাজভাগ আংগাবিয়া ১৮২

৯৭ জমাঃ আবু আজলম বময়া ছবমি উবিন ওঝা চি চটাং আংগাবিয়া ১৮৫

৯৮ জমাঃ দবিি উবিন আহমদ আইে উবিন মাদিি বচকিী বচকিী ১৮৬

৯৯ জমাঃ আঃ আলী তস্তাি োজহদ আলী তস্তাি িড় সুবিপ বচকিী ১৮৭

১০০ আঃ হাই খবলিা মৃত আঃ গবর্ খবলিা পূি ব জকাটাপাড়া দাসাত্তা ১৮৮

১০১ আলী আকিি বময়া শব্দি আলী জমাল্লা জডামসাি জকায়ািপুি ১৮৯

১০২ আঃ মবতন জকাজতায়াল আশ্রািালী জকাজতায়াল পালং পালং ১৯০

১০৩ জমাঃ আলী জহাজস মুিী মৃত মবমন আলী মুিী দাসাত্তা দাসাত্তা ১৯১

১০৪ মৃত আবুল আলীম খিকাি মৃত িাবেলবিন খিকাি িালাখানা িালাখানা ১৯৩

১০৫ মৃত জমাঃ আঃ হাই বশকদাি মৃত ওয়ােবিন বসকদাি স্বর্ বজঘাষ ১৯৫

১০৬ আঃ লবতি হাওলাদাি কবিম হাওলাদাি ধানুকা ধানুকা ১৯৭

১০৭ মাহমু  ুদুি িবশদ িবকি মৃত আঃ হাবমদ িবকি পূি বজকাটাপাড়া ২০৩

১০৮ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ মবিে উবিন আকন বচকবি ২০৪

১০৯ মৃত আবনছ উবিন মাদিি মৃত হাবিে উবিন মাদিি sujon geyal জকায়ািপুি ২০৬

১১০ মাস্টাি জহাজসন আলী বশকদাি জিাস্তম আলী মাদিি সুেন জদায়াল জকায়ািপুি ২০৭

১১১ োহাঙ্গীি জিপািী সাজমদ আলী জিপািী সুজিদািকাবি আংগাবিয়া ২১০

১১২ ইসহাক মুিী জসানাবময়া মুবি জমৌলভী কাবি বিজনাদপুি ২১১

১১৩ সিদাি দাবনজয়ল হাজতম আলী সিদাি কাচািিীকাবি বচকিী ২১২

১১৪ আঃ খাজলক জিপািী মৃত আবমন উবিন জিপািী সুজিদািকাবি মজুমদাি কাবি ২১৩

১১৫ এইচ এম বসিাে উবিন জহাজসন আলী সিদাি সিদাি কাবি বচকিী ২১৫

১১৬ মৃত বগয়াস উবিন সিদাি মৃত সাজহি আলী সিদাি জদওজভাগ বুবড়িহাট ২১৬

১১৭ আঃ িাজ্জাক সিদাি আঃ মবেদ সিদাি জসানামুবখ শিীয়তপুি ২১৮

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ শিীয়তপুি সদি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গর্প্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৮ আবেজুল হক মৃত সামচুল হক হাওলাদাি স্বন বজঘাষ ধানুকা ২১৯

১১৯ মৃত টিএম হারুন অি িবশদ মৃত জমাজশ বদ আলী তস্তাি িড়সুবিি বচকবি ২২১

১২০ মৃত খবিি উবিন মৃত পিন জমৌলভী বচকিী বচকিী ২২৬

১২১ মৃত জমাঃ ইউনুস হাওলাদাি জছায়াি আলী হাওলাদাি জডামসাি জকায়ািপুি ২২৭

১২২ জসাহিাি কােী মৃত হােী মবমন উবিন কােী তুলাসাি ২২৯

১২৩ জমাঃ আঃ েবলল জপদা হাজছন আলী জপদা পালং পালং ২৩০

১২৪ খবললুি িহমান জিপািী মৃত ওয়ােবিন জিপািী তুলাসাি পালং ২৩১

১২৫ জমাঃ বিজিাে খান িীি মুবক্তজযাদ্ধা ওিােবিন খান আটপাড়া বিলাসখান ২৩২

১২৬ জমাঃ জুলহাস জিপািী মৃত হাজচন আলী জিপািী পালং ২৩৩

১২৭ আবমি জহাজসন জদওয়ান মৃত ওহাি আলী জদওয়ান আটিপাড়া ২৩৪

১২৮ এম এম শামসুল হক বময়া আলী আহাম্মদ মুিী পবিম সাজিঙ্গা জশৌলপাড়া ২৩৫

১২৯ জমাঃ আব্দুি িউি হযিত আলী সুজিদািকাবি মজুমদাি কাবি ২৭১

১৩০ মীি মবতউি িহমান মীি কাজসম ধামবশ পালং ৭৩৯

১৩১ এম এ কালাম খান আঃ িহমান খান বনিালা পালং ১৫৩৫

১৩২ মৃত িাবুলাল পাল মৃত শ্রী প্রহ্লাদ পাল পূি ব জকাটাপাড়া ১৬৫০

১৩৩ মৃত আবুল কালাম খবলিা মৃত জসানা বময়া খবলিা khelsi বিলাসখান ১৬৫১

১৩৪ সিদাি এ, জক, এম নাবসি উিীন জহাজসন আলী সিদাি ধানুকা ধানুকা ১৬৫২

১৩৫ মৃত কােী আজনায়াি জহাজসন মৃত কােী আঃ আবেে পালং পালং ১৬৫৩

১৩৬ জমাঃ েবসম উবিন বসকদাি আব্দুল কবিম বসকদাি আটিপাড়া বিলাসখান ১৬৫৪

১৩৭ আঃ সাত্তাি ফছয়াল সাবকম আলী ফছয়াল জকায়ািপুিি জকায়ািপুি ১৬৫৫

১৩৮ জমাহাম্মদ আলী খান জমাঃ আশ্রাি আলী খান চাঁদসাি পালং ১৬৫৬

১৩৯ আঃ মান্নান তালুকদাি সুরুে আঃ মাবনক তালুকদাি িায়পুি চিপুি ১৬৫৭

১৪০ আজনায়াি পাঠান পুনাই পাঠান পবিম ভাষানচি আংগাবিয়া ১৬৫৮

১৪১ আজনায়াি জহাজসন আিদুল িবশদ মাতিি বিজনাদপুি চিপুি ১৬৫৯

১৪২ সামসুল হক মুিী আঃ িহমান মুিী রুদ্রকি রুদ্রকি ১৬৬০

১৪৩ মৃত কানাই লাল দত্ত মৃত মাখন লাল দত্ত আটিপাড়া ১৬৬১

১৪৪ মােহারুল ইসলাম মুিী আবুল হাজসম নিিালাখানা দাসাত্তা ১৬৬২

১৪৫ এম শামসুল হক আমোদ আলী মুিী মুবিকাবি বচকিী ১৭২৫

১৪৬ সবিেবিন ফছয়াল আঃ মবেদ ফছয়াল িােগঞ্জ-8000 িােগঞ্জ-8000 ১৭২৬

১৪৭ জমাঃ খবললুি িহমান শুক্কুি জশখ আটিপাড়া বিলাসখান ১৭২৭

১৪৮ জমাহাম্মদ জিািহান উবিন মুিী জমাহাম্মদ আব্দুল কাজদি মুিী জখলসী বিলাসখান ১৭৩০

১৪৯ জমাঃ আবুল হাজসম তপাদাি কিম আলী তপাদাি জডামসাি জকায়ািপুি ১৭৩২
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