
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ সাতক্ষীরা সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ তবিির রহমান োহািকস্ সরদার রােনগর রােনগর ৩৩

২ আফছার আলী মৃত আবমর উদ্দীন িাবলথা ব্রহ্মরােপুর ৩৭

৩ জমাঃ আবুল কাজেম মৃত আঃ হাবমদ জঘানা জঘানা ৭৪

৪ জমাঃ মবতয়ার রহমান জেখ ইউসুফ জেখ জগাবিন্দকাটি ঝাউডাঙ্গা ৮৯

৫ আবুল জহাজসন জেখ মৃত জ ানাই জেখ জগাবিন্দকাটি ঝাউডাংগা ৯০

৬ জমাঃ ফের আলী জমাহম্মাদ আলী হােীপুর ঝাউডাংগা ৯১

৭ জমাঃ ফেলুর রহমান মৃত কাজেম আলী জগাদাঘাটা িাবুবলয়া ১১৯

৮ জমাঃ সবফউল্লাহ জেখ অবলউল্লাহ জেখ মাহমুদপুর ভাড়ুখালী ১২৪

৯ মৃত আঃ কাজেম মৃ  ুত ফবকর চাঁদ আবলপুর আবলপুর ১২৫

১০ ইছারুল্যাহ জমাড়ল মৃত িবছর উদ্দীন মাহমুদপুর ভাড়ুখালী ১২৬

১১ জমাঃ রেি আলী মৃত চাঁদ বিশ্বাস কাথন্ডা বমরগীডাঙ্গা ১৩০

১২ জমাঃ আঃ রবহম মৃত মঙ্গল ঢালী ছয়ঘবরয়া বিকারী ১৩৪

১৩ মৃত আনছার মৃত জখালোল সরদার মৃবগডাঙ্গা বিকারী ১৩৮

১৪ জমাঃ জসাহরাফ সরদার মৃত নুর আবল সরদার কামারিায়সা হঠাৎগঞ্জ ১৫৮

১৫ জমাঃ ইসমাইল জহাজসন জমাঃ রওেন আলী জটংরা িাঁেদহা ১৬২

১৬ জমাঃ েবহদুল ইসলাম জমাহাম্মদ জহাজসন আলী ব্রক্ষ্মরােপুর ব্রক্ষ্মরােপুর ১৬৩

১৭ জমাঃ জসাহরাি উদ্দীন জমাঃ মজয়ন উদ্দীন সরদার হািাসপুর বু হাটা ১৬৬

১৮ খায়রুল িাসার আিদুস জসািহান পলােজপাল সাতক্ষীরা ১৭৩

১৯ জেখ আঃ জসবলম জেখ আঃ হক সুলতানপুর সাতক্ষীরা ১৮০

২০ জমাঃ এনামুল হক বিশ্বাস জমাঃ এমান আলী বিশ্বাস মুনবেতপুর সাতক্ষীরা ১৮২

২১ জমাঃ োমজেদ আলী মৃত োজহদ আলী পলােজপাল সাতক্ষীরা ১৮৮

২২ জমাঃ আবুল খাজয়র গােী মৃত িাির আলী গােী ভাড়ুখালী জঘানা ১৯১

২৩ জমাঃ আক্তার উদ্দীন গােী জফৌেদার রহমান গােী ভাড়ুখালী ভাড়ুখালী ১৯৫

২৪ জমাঃ আবনছুর রহমান মৃত আয়নুদ্দীন ঝাউডাংগা ঝাউডাংগা ২০০

২৫ জমাঃ আঃ রবেদ মৃযত আহাদ আলী ছয়ঘবরয়া কুেখালী ২০৫

২৬ তারাপদ মজুমদার মৃত উজপন্দনাত মজুমদার ওয়াবরয়া ঝাউডাংগা ২০৯

২৭ মৃত জগালাম সজরায়ার মৃত বসরাে জেখ জগাবিন্দকাটি জগািবন্দকাটি ২১৩

২৮ জমাঃ আবতয়ার রহমান মৃত আবছরুদ্দীন বিশ্বাস কাটিয়া সাতক্ষীরা জপৌঃ ২২৬

২৯ জমাঃ আক্তারুজ্জামান খান জমাঃ আঃ রবকি কাটিয়া সাতক্ষীরা জপৌঃ ২৩৪

৩০ কােী হারুনার রেীদ কােী মাহবুির রহমান পুরাঃ সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা জপৌঃ ২৩৬

৩১ জমাঃ ইমবতয়াে আহম্মদ মৃত আবুল আহসান পুরাঃ সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা জপৌঃ ২৩৭

৩২ আঃ ছামাদ মৃত খবির উদ্দীন উত্তর কাটিয়া সাতক্ষীরা ২৩৮

৩৩ আব্দুর রাজ্জাক জমাঃ হাবমে উদ্দীন বিশ্বাস সুলতানপুর সাতক্ষীরা ২৪০

৩৪ মৃত জেখ আবেোর রহমান (চান্দু) মৃত জেখ োফর আলী সুলতানপুর সাতক্ষীরা ২৪২

৩৫ আব্দুল খাজলক সরদার মৃত জহাজসন আলী সরদার কাটিয়া সাতক্ষীরা ২৪৩

৩৬ জমাঃ এলবহ িক্স সরদার মৃত আবরফ সরদার হাওয়ালখালী কাওনডাঙ্গা ২৪৪

৩৭ জমাঃ বেয়াদ আলী োহাদাত সরদার হাওয়ালখালী কাওনডাঙ্গা ২৪৮

৩৮ মনছুর আলী মৃত আফতাি উদ্দীন সরদার কাওনডাংগা িাঁেদহা ২৪৯

৩৯ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আকির আলী ঢালী কুেখালী কুেখালী ২৫৩

৪০ জমাঃ নুর জমাহাম্মদ মৃত মান্দার গােী ভাদড়া িাঁেদহা ২৫৪

৪১ নুরূল ইসলাম খান মাহবুির রহমান খান শ্রীরামপুর জভামরা ২৮২

৪২ শ্রী সুকুমার দত্ততরী মবত লাল দত্ততরী জভামরা জভামরা ২৮৩

৪৩ জমাঃ রুস্তম আলী আবমর আলী মাহমুদপুর ভাড়ুখালী ২৮৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ জেখ জরোউল হক রুহুল আবমন দহাখুলা এল্লারচর ২৮৯

৪৫ জমাঃ আব্দুছ ছাত্তার জমাঃ কাজয়ম আলী সরদার রামচন্দ্রপুর ব্রক্ষ্মরােপুর ২৯০

৪৬ জমাঃ আব্দুস ছাত্তার সামছুদ্দীন সরদার রায়পুর িাঁটরা ২৯৭

৪৭ জমাস্তফা নূরুল আলম ইজ্জত আলী মুকুন্দপুর আখড়াজখালা ২৯৮

৪৮ জমাঃ আবতয়ার রহমান জমাঃ রবহম িক্স সরদার বেিনগর আখড়াজখালা ৩০১

৪৯ আব্দুর রাজ্জাক সাকাউবদ্দন নলকুড়া লািসা ৩০৫

৫০ জমাঃ শুকুর আলী সাহােী নওয়াি আলী মাগুরা বিজনরজপাতা ৩০৬

৫১ সুজকদি বসংহ মৃত বেিপদ বসংহ বফংড়ী বফংড়ী ৩০৯

৫২ জমাঃ ইমাদুল জেখ ইছাহাক জেখ হাওয়ালখালী কাওনডাঙ্গা ৩১০

৫৩ জমাঃ আব্দুস ছাত্তার েহর আবল জমাড়ল রইচপুর সাতক্ষীরা ৩১১

৫৪ জমাঃ আনছার আলী মৃত রূপচাঁদ মবল্লক মাহমুদপুর ভাড়ুখালী ৩১২

৫৫ জমাঃ আবু তাবলি আব্দুস সামাদ িাঁেদহা িাঁেদহা ১৭৮৪

৫৬ জমাঃ আবু মুছা গােী মৃত আহম্মদদালী গােী পাঁচরখী িাঁেদহা ১৭৮৫

৫৭ মৃত হবিির রহমান মৃত মঙ্গল সরদার আইচপাড়া কাওনডাঙ্গা ১৭৮৬

৫৮ জমাঃ জগালাম ছজরায়ার আিত্তাি সরদার কাওনডাঙ্গা কাওনডাঙ্গা ১৭৮৭

৫৯ মৃত জগালাম জমাহাম্মদ মৃত আব্দুল েব্বার লক্ষ্মীদাড়ী জভামরা ১৭৮৮

৬০ জেখ মাগফুর আলী জেখ জরাস্তম আবল লািসা লািসা ১৭৮৯

৬১ জমাঃআব্দুর রহমান জগাপাল গােী জমাচড়া আখড়াজখালা ১৭৯০

৬২ জমাঃ রবফউল্যাহ মৃত জমৌঃ অবলউল্যাহ বিজনরজপাতা সাতক্ষীরা ১৭৯১

৬৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম েনাি আলী িাঁ নডাঙ্গা ব্রক্ষ্মরােপুর ১৭৯২

৬৪ োলাল উদ্দীন আব্দুল মাজেদ সরদার মধ্য কাটিয়া সাতক্ষীরা ১৭৯৩

৬৫ এ জক এম কামাল উদ্দীন (কােী কামাল ছট্টু) মৃত ডাঃ কােী মাহমুদুল হক মুনবেতপুর সাতক্ষীরা ১৭৯৪

৬৬ জমাহাম্মদ আলী ইোহার আলী উত্তর কাটিয়া সাতক্ষীরা ১৭৯৫

৬৭ জমাঃ রহমত উল্যাহ মৃত হাবনফ গােী ইটাগাছা িাঁকাল ১৭৯৬

৬৮ জমাঃ জতাফাজজ্জল জহাজসন কাজেম আলী সরদার সুলতানপুর সাতক্ষীরা ১৭৯৭

৬৯ জমাঃ জরোউর রেীদ আব্দুর রেীদ মধ্য কাটিয়া সাতক্ষীরা ১৭৯৮

৭০ জমাঃ আমানউল্লাহ লস্কার ঢালী িাউলডাঙ্গা আখড়াজখালা ১৭৯৯

৭১ জমাঃ আব্দুল খাজলক ছাকাউদ্দীন গােী বফংড়ী বফংড়ী ১৮০০

৭২ জমাঃ আকরাম জহাজসন মৃত জমাঃ জমাফাজজ্জল জহাজসন কটিয়া সাতক্ষীরা ১৮০১

৭৩ জমাঃ বরোউল কবরম রাোউল্যা সরদার হাওয়ালখালী কাওনডাঙ্গা ১৮০২

৭৪ অরুন ব্যানােী পুবলন বিহারী ব্যানােী কাছারীপাড়া সাতক্ষীরা ২০১০

৭৫ জমাঃ আদর আলী ঢালী িাচতুল্লা ঢালী মহাজদিনগর ভাড়ুখালী ২০১৩

৭৬ মরহুম এ. এইচ. এম বেল্লুর রবহম (মাষ্টার) মৃত রবহম িক্স ভাটপাড়া আখড়াজখালা ২০২৪

৭৭ জমাঃ জগালাম বকিবরয়া জগালাম রহমান িাগানিাবড় সাতক্ষীরা ২০৩৩

৭৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক ইসহাক জমাড়ল আগরদাড়ী িলাডাঙ্গা ২০৩৫

৭৯ মাখন চন্দ্র দাে রবি চন্দ্র দাে মধ্য কাটিয়া সাতক্ষীরা ২০৬০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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