
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ জভদিগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আবুল হাজসম মৃত ইসমাইল মাবি িামভদ্রপুি িামভদ্রপুি ১৩৩৭

২ নুরুল ইসলাম জ াকদাি হযিত আলী জ াকদাি গগডযা জভদিগঞ্জ ১৩৭৯

৩ মৃত আলতাফ জহাজসন জমাঃ হাজতম আলী তালুকদাি পুটিয়া জভদিগঞ্জ ১৩৮১

৪ জমাঃ আঃ মান্নান মীি জমাঃ মবতউি িহমান সতযপুি মবহষাি ১৩৯১

৫ আঃ খাজলক সিদাি িাজেি উবিন সিদাি মবহষাি সােনপুি ১৪১০

৬ নুি জমাহাম্মদ বময়া মেবলস খাঁ পুটিজুবি সােনপুি ১৪২১

৭ জমাঃ আঃ আউয়াল মজনাি আলী জিপািী ইকিকাবি িাঐকাবি ১৪৪৫

৮ জমাঃ আঃ কবিম গােী আঃ ওহাি নাবেমপুি নাবেমপুি ১৪৭২

৯ আঃ আবেে ইয়াদ আলী জমাল্লা জমাল্যা কাবি বডএমখাবল ১৪৮৮

১০ জমাঃ েবহরুল ইসলাম আঃ েবলল বময়া বডএমখাবল বডএমখাবল ১৪৮৯

১১ জমাঃ ইসহাক উবকল আঃ হাবকম উবকল বড. এম. খালী বড. এম. খালী ১৪৯৮

১২ জমাঃ আফোল আঃ হাবকম বসকদাি  িপায়াতলী  িভয়িা ১৪৯৯

১৩ মৃত োমাল সিদাি হােী আবমি সিদাি সবখপুি সবখপুি ১৫০২

১৪

জমাঃ লুৎফি িহমান জমাঃ মবতউি িহমান

উত্তি  িকুমাবিয়া ঢালী 

কাবি দ. িকুমাবিয়া ১৫০৫

১৫ আবুল কাজশম আঃ েবলল জিপািী  িভাগা  িভাগা ১৫১৪

১৬ মর্তেুা কামাল আঃ হাজশম িালা  িমবহষখালী বডএমখালী ১৫২১

১৭ আিদুি িবশদ মৃত সাহাজুবিন িামভদ্রপুি িামভদ্রপুি ১৫২৩

১৮ আব্দুি িি জিপািী আিদুি িবশদ জিপািী মবহশাি মবহশাি ১৫২৪

১৯ জমাঃ আবুল কাজসম খান হাজতম আলী খান িামভদ্রপুি িামভদ্রপুি ১৫২৬

২০ মিহুম আব্দুি িবশদ মিহুম সহি আলী সিদাি  িমবহষখালী বডএমখালী ১৫২৮

২১ ডাঃ আবনে উবিন নাবেম উবিন মাতব্বি মধুপুি কাবতু্তকপুি ১৫২৯

২২ আঃ শুকুি হাওলাদাি গসেবিন হাওলাদাি গগড যা জভদিগঞ্জ ১৫৩১

২৩ জমাঃ মবমন আলী জিপািী আনসাি আলী জিপািী গগড যা জভদিগঞ্জ ১৫৩২

২৪ মৃত আবুল জহাজসন খান মুন্সী িঙ্গু খান গগড যা জভদিগঞ্জ ১৫৩৪

২৫ মৃত শওকত জহাজসন মৃত মুন্সী নুি জমাহাম্মদ গগড যা জভদিগঞ্জ ১৫৩৬

২৬ আঃ খাজলক হােী আলী আহম্মদ গগড যা জভদিগঞ্জ ১৫৩৭

২৭ আঃ মান্নান তপাদাি ইয়াকুি আলী তপাদাি গগডযা জভদিগঞ্জ ১৫৩৮

২৮ জমাঃ েয়নাল আজিদীন গেয়াল েজিদ আলী গেয়াল িামভদ্রপুি িামভদ্রপুি ১৫৪০

২৯ জমাঃ খবললুি িহমান মাদিি আোমবিন মাদিি ভাটিতা িামভদ্রপুি ১৫৪১

৩০ সিদাি জমাোজম্মল হক সিদাি জমাক্তাি জহাজসন কাবতু্তকপুি কাবতু্তকপুি ১৫৪২

৩১ আক্কাে আলী সুজিঃ অিঃ আিি আলী মবহষাি মবহষাি ১৫৫৫

৩২ জমাঃ জমাসজলম আলী বময়া মবফে উবিন পুটিজুিী মবহষাি ১৫৫৮

৩৩ জমাঃ আঃ মবতন মুন্সী জমাঃ ইউনুস আলী সােনপুি সােনপুি ১৫৫৯

৩৪ জমাঃ সাজলহ আহজমদ মৃধা মবতউি িহমান মৃধা পম সােনপুি ১৫৬০

৩৫ সিদাি মবহউবিন অমি আলী সিদাি জনায়ািনগি সােনপুি ১৫৬১

৩৬ বগয়াস উবিন সিকাি বসবকম আলী সিদাি পুটিজুবি সােনপুি ১৫৬৭

৩৭ আলী আহাম্মদ হােী হজ্রত আলী পুটিজুবি ১৫৮০

৩৮ জমাঃ হাবনফ খান পিান খা ইকিকাবি িাঐকাবি ১৫৮৩

৩৯ এ এন আশ্রাফ উবিন আঃ কাজসম হাওলাদাি নািায়নপুি ১৫৮৮

৪০ জমাঃ মবনরুজ্জামান তালুকদাি মৃত হাবিবুি িহুমান তালুকদাি পুটিয়া ১৫৯২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যা াই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবক্তজযাদ্ধা যা াই-িাোই
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৪১ জমাঃ কালা  ান জশখ আশ্রাফ আলী জশখ ইকিকাবি ১৫৯৮

৪২ জমাঃ আঃ মাজেদ আঃ োমাদ হাওলাদাি নািায়নপুি িাঐকাবি ১৬০০

৪৩ োজয়দুি িহমান আঃ মবেদ মাবি িাঐকাবি ১৬০১

৪৪ আঃ শুক্কু মাদিি সিদি আলী মাদিি দামগবিয়া ১৬০৩

৪৫ আোহাি আলী আকি নয়ন শিীফ আকি নাবেমপুি নাবেমপুি ১৬০৮

৪৬ জমাঃ সাইদুি িহমান খান জমাসজলম খান েয়গাও েয়গাও ১৬১০

৪৭ গসয়দ বসবিিকুি গসয়দ হাবিবুি িহমান মনুয়া ১৬১১

৪৮ আব্দুল লবতফ কােী সমজশি আলী কােী পাপিাইল েয়গাও ১৬১২

৪৯ জমাঃ মবেবুি িহমান বশকদাি জমাঃ আইউি আলী বসকদাি লাকাতাু েয়গাঁও ১৬১৩

৫০ জমাঃ আক্তারুজ্জামান আঃ ওহাি হাওলাদাি  ি ািা বডএমখালী ১৬২২

৫১ জমাহাম্মদ উল্যাহ খান আলহাে আব্দুি িবশদ খাঁন ইয়াকূি জিপািী কাবি বডএমখালী ১৬২৫

৫২ জমাঃ জমাসজলম আবুল হাজসম মাষ্টাি  িজহাগলা ১৬২৬

৫৩ আঃ োমাদ মুন্সী জসানাি উবিন মুন্সী কােলজকাট নাবেমপুি ১৬৬৩

৫৪ জমাঃ ইবদ্রস আলী মাদিি আহাদ আলী মাদিি জফবলি ি িালািহাট ১৬৬৪

৫৫ ডাঃ জমাঃ সাোহান বকিবিয়া আবনছুি িহমান মবহষাি মবহষাি ১৬৬৫

৫৬ আঃ িহমান সিদাি মৃত মুন্সী োজহদ আলী সিদাি গাংসাি নাবেমপুি ১৬৬৬
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