
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ফবিদপুি উপজেলাঃ সদিপুি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ লাল বময়া মৃত এোহাি মাতুব্বি জ ৌলডুিী জ ৌলডুিী ২৯০

২ আঃ ছামাদ জ খ জ খ ছনু মুছুল্লী োজকি ব কদাি ডাঙ্গী কািীি হাট ২৯১

৩ ডাঃ জমাঃ জমাোজেল হক বসবিকী জমাঃ সদি আলী বসবিকী েিীজপি ডাঙ্গী আজকাজটি চি ২৯৪

৪ মাজল মাতুব্বি মৃত মদন মাতুব্বি চি আবিয়াল খাঁ চান্দ্রািাোি ২৯৬

৫ জমাঃ িবফকুল আলম মৃত আঃ মান্নান বময়া হাজফে কাবি জচৌধুিীি হাট ২৯৮

৬ আঃ মাজলক বময়া আফছাি উবিন বময়া চাি িব সদিপুি ৩০৮

৭ নবেম উবিন মৃত আনছাি বময়া সজতি িব সদিপুি ৩০৯

৮ এম এ হান্নান আঃ গবন বময়া সজতি িব সদিপুি ৩১০

৯ আবু আলম জিো মুনজছি উিীন জিপািী সজতি িব সদিপুি ৩১১

১০ মৃত জতাতা ভুইয়া মৃত মাবনক ভুইয়া িাবুি চি ঠাকুি ডাঙ্গী জঢউখালী ৩১৩

১১ জমাঃ ফেলুল কবিম আঃ মান্নান বময়া িাবুিচি জঢউখালী ৩২৫

১২ আিদুল লবতফ বময়া জ খ এিফান জমাল্যা ডাঙ্গী জঢউখালী ৩২৬

১৩ আিদুি িাজ্জাক বময়া  মজসি িাছাি জমাচন জমাল্যাি ডাঙ্গী আজকাজটি চি ৩২৭

১৪ জমাঃ আলা উবিন মীি জমাঃ আবমি উবিন মীি জফেবিন হােীি ডাঙ্গী কািীি হাট ৩৩৩

১৫ জমাঃ আিদুল লবতফ জসক ছছেবিন গঙ্গা চিজনি ডাঙ্গী সদিপুি ৩৩৬

১৬ জদজলায়াি জহাজসন জমাঃ  হি আলী মাতুব্বি আবমিািাদ সদিপুি ৩৩৭

১৭ আঃ হাবলম আঃ জসবলম আবমিািাদ সদিপুি ৩৩৯

১৮ মৃত জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ োজিদ আলী কােী োবেিা কাবি চন্দ্রিাোি ৩৫৭

১৯ জমাঃ আব্দুল খাজলক মৃত মাবছম উল্লাহ মধু জমাল্লাি ডাঙ্গী জচৌধুিীি হাট ৩৬২

২০ আজদল উবিন ছাজয়দ জিপািী পবিম শ্যামপুি সদিপুি ৩৭৩

২১ জমাঃ ছাত্তাি খান মৃত জছলামত জপয়াদা নয়িব সদিপুি ৩৭৪

২২ জমাঃ মবেিি িহামান আবমিউিীন পূি ব শ্যামপুি সদিপুি ৩৭৫

২৩ আবুল িাসাি জমাঃ খবিি উবিন জচৌবকদাি চি ব্রাহ্মিী ব্রাহ্মিী ৩৭৬

২৪ মৃত জমাঃ হাসমত আলী খান আঃ মবেদ খান দ  হাোি সদিপুি ৩৭৭

২৫ আব্দুল ওয়াজেদ বময়া মৃত ছবমি উবিন বময়া িামচন্দ্রপুি ফাবেলপুি ৩৯৮

২৬ আঃ েবলল বময়া আলাউবিন বময়া জঠঙ্গামািী কৃষ্ণপুি ৪০২

২৭ আঃ কবিম বময়া মৃত জ খ হাজচন নয়াগ্রাম হাট কৃষ্ণপুি ৪১২

২৮ জমাঃ আলতাফ মাতুব্বি লালবময়া মাতুব্বি বনেগ্রাম হাট কৃষ্ণপুি ৪২৪

২৯ জমাহােদ আলী খান িাবু খান জঠংগামািী হাট কৃষ্ণপুি ৪২৫

৩০ জমাঃ আঃ িি বময়া আঃ গফুি জমাল্লা জ ৌলডুিী জ ৌলডুিী ৪২৯

৩১ আিদুি িহমান বময়া আিদুল লবতপ মটুকচি মাবনকদহ ৪৩০

৩২ আঃ খাজলক জমাল্লযা িজ্জি আলী জমাল্যা সজতি িব সদিপুি ৪৩১

৩৩ আবুল িা াি জ খ জ খ বকয়ামউবিন শ্যামপুি চিবিষ্ণপুি ৪৫৪

৩৪ জমাঃ আলীমুজ্জামান ব কদাি জমা: বতলফজুবিন ব কদাি চাি িব সদিপুি ২৯২৫

৩৫ আিদুি িবহম বময়া এিফানবিন বময়া হাজফে কাবি জচৌধুিীি হাট ২৯২৭

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1


