
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ শবিয়তপুি উপজেলাঃ নবিয়া

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ বনতয জগাপাল পাল িমনী জমাহন পাল পবিতসাি পবিতসাি ৮৩২

২ আঃ িাজ্জাক হাওলাদাি জমাোফফি হাওলাদাি খিকিা ফজতেঙ্গপুি ৮৩৯

৩ জমাঃ সালাহ উবিন জদওয়ান মুসজলমউবিন জদওয়ান কলুকাঠি মুলফৎগঞ্জ ৮৬৫

৪ জমাঃ নুি জমাহাম্মদ খান মৃত জডঙ্গি খান জলানবসং জলানবসং ৮৬৯

৫ মাহবুবুি িহমান (জলাকমান) মৃত আঃ কবিম জমাল যা নবিয়া নবিয়া ৮৭৩

৬ কােী সামছবিন আহজমদ হােী কােী জমািািক আলী স্বর্ ণজখালা ঘবিসাি ৮৮০

৭ সুলতান আহজমদ আলী আসিাফ মাল পবিতসাি পবিতসাি ৮৮১

৮ জমাঃ হায়দাি আলী খান জমাঃ পইলন খান নয়ন মাদিজিি কাবি নবিয়া ৮৮৪

৯ আঃ হাজসম কােী সমসি উবিন কােী পাচক জভাজেশ্বি ৯৩২

১০ জমাঃ ইউনুছ জমাল্লা জসিােবিন জমাল্লা জকদািপুি মূলফৎগঞ্জ ৯৪৪

১১ জমাঃ আঃ িাসাি জিপািী মৃত ইয়াবছন জিপািী বখিপািা ঘবিসাি ৯৬৪

১২ জমাঃ েবলল হাওলাদাি মৃত জমাঃ জমাোফি আলী হাঃ খিকিা উপসী ১০০৪

১৩ হাবিবুি িহমান খিকাি মৃত শিীয়তউল্লাহ খিকাি আচুিা দুলুখি ১০০৫

১৪ মুবিজ াদ্ধা জমাঃ মুসা বময়া হাজফে িহমত উল্লা জকদািপুি মূলফতগঞ্জ ১০১৫

১৫ মবেবুি িহমান সিদাি মবতউি িহমান সিদাি পূি ণ নবিয়া নবিয়া ১০৩৪

১৬ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন ছকবি সিদাি জলানবসং জলানবসং ১০৪৭

১৭ জমাঃ ঃঃ মবেিি িহমান হােী আনছউবিন খান আনাখি উপসী ১০৬৭

১৮ মৃত শ্রী িতন কুমাি িায় মৃত শ্রী সুজিন্দ্রনাথ িায় জকদািপুি মুলফৎগঞ্জ ১০৭১

১৯ আিদুল েব্বি নুি জমাহাম্মদ সিদাি চামটা পঞ্চপল্লী ১০৭৪

২০ মুন্সী সাইদুল আলম আঃ িবশদ মুন্সী ভূমখািা ভূমখািা ১০৮০

২১ মৃত আবু মনছুি জিো আহজমদ মৃত আবনছউবিন আহজমদ চাকধ চাকধ ১০৮১

২২ শাহআলম জসকািাি আবল চাকধ চাকধ ১০৮৫

২৩ জমাঃ দুলাল হাওলাদাি আবু জহাজসন হাওলাদাি বথিপািা ঘবিসাি ১০৮৮

২৪ জমাঃ জছাহিাি আলী মৃত জতািাি আলী মািা উপসী ১০৯৮

২৫ জমাঃ সাজেদুল হক বময়া জমাহাম্মদ আলী বময়া উপসী উপসী ১১০৭

২৬ আঃ েব্বাি পাইক জশখ আঃ মাজলক কলুকাঠি মুলফৎগঞ্জ ১১১২

২৭ জসবলম সিদাি নাবছি উবিন সিদাি সিদাি িািী বিঝািী ১১২২

২৮ আবুল িাষাি ঢালী পাঞ্জু ঢালী নওগাও বিঝািী ১১২৩

২৯ আবুল জহাজসন হাওলাদাি জমািাি আলী হাওলাদাি বুন্না জসািা ১১৩২

৩০ আলমগীি জহাজসন খান মৃত আবুল কাজশম খান পূি ণ নবিয়া মুলফৎগঞ্জ ১১৩৮

৩১ গােী আব্দুি িহমান জমাঃ িাজিক আলী গােী বদনািা পঞ্চিলী ১১৫২

৩২ জমাঃ জমাস্তফা কামাল মৃত িবমে উবিন জমাল্লা সাোিাদ বসংহলমুবি ঘবিষাি ১১৬২

৩৩ আঃ গফফাি খাঁ মৃত জমাঃ লাল খাঁ নয়ন মাদিজিি কাবি মবহষজখালা ১১৬৩

৩৪ আঃ িাজ্জাক খান আঃ আবমন উবিন খান নয়র্ মাদিজিি কাবি মবহষ জখালা ১১৬৫

৩৫ আঃ ছালাম বময়া মিফি আলী জচৌবকদাি জকায়ািাগ উপসী ১১৭০

৩৬ জমাঃ সিাফত আলী আলী আহাম্মদ মৃধা চাকধ চাকধ ১১৭২

৩৭ জমাঃ হারুনুি িবশদ মৃত জিাস্তম আলী জকদািপুি মূলফৎগঞ্জ ১১৭৯

৩৮ মৃত বসিাজুল ইসলাম মৃত মবতউি িহমান সিদাি নওপািা নওপািা ১১৮০

৩৯ জমাঃ বসবিকুি িহমান আিদুি িহমান কাঞ্চন পািা পঞ্চপল্লী ১১৮১

৪০ জমাঃ জমাস্তফা শাবকদাি আঃ িহমান শাবকদাি চািনী জভাজেশ্বি ১১৮৩

৪১ জসকািাি আলী হাং মৃত এলাহী িক্স দুলুখি দুলুখি ১১৮৪

৪২ জমাঃ জহলাল উবিন হাওলাদাি জমাঃ আলী িক্স হাওলাদাি সালধ সালধ ১১৮৮

৪৩ মুন্সী আবুল জহাজসন মৃত মকবুল জহাজসন নশাসন নশাসন ১১৯২

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪৪ শহীদুজ্জামান জচৌধুিী মৃত সালাউবিন কিন জহাগলা কাবতণকপুি ১১৯৬

৪৫ জমাঃ আব্দুি িি বময়া জনায়ািালী মাতিি নয়র্ মাদিজিি কাবি মবহষ জখালা ১১৯৭

৪৬ আমান উবিন জচৌধুিী সুজিদাি মাইনউবিন জচৌধুিী কিনজহাগলা কাবতণকপুি ১১৯৮

৪৭ জমাঃ মবমন আলী হাবমেবিন জিপাবি জকদািপুি মূলফৎগঞ্জ ১২০০

৪৮ শাহ নুি ই জিািহান শাহ নুি ই জহলাল সুজিশ্বি সুজিশ্বি দিিাি শিীফ ১২০৫

৪৯ সাজলহ আহজম্মদ খান সিিত আলী খান চামচা পঞ্চপল্লী ১২০৮

৫০ ইমদাদুল হক মৃত আহম্মদ আলী িােনপািা জভাজেনশ্বি ১২১৩

৫১ বমি বসিাজুল ইসলাম মীি ইয়াকুি আলী বডঙ্গামাবনক বডঙ্গামাবনক ১২১৪

৫২ কামাল জহাজসন আবুল জহাজসন কিন জহাগলা কাবতণকপুি ১২১৮

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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