
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ আলমডাঙ্গা উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মুন্সী এনামুল হক মৃত মুবন্স ইছাহক আলী জমাচাইনগর গাাংনী ৫৪৬

২ জমাঃ আইনদ্দীন বকয়ামবদ্দন এরশাদপুর আলমডাঙ্গা ৫৯৬

৩ জমাঃ আকামত আলী মৃত রায়হান মণ্ডল িন্ডবিল আলমডাঙ্গা ৫৯৮

৪ জমাঃ বমনাে উবদ্দন ছািদাল সদ্দদার জিলগাবছ জিলগাবছ ৫৯৯

৫ জমাঃ মুনতাে আলী মৃত িাজছর আলী জিলগাবছ জিলগাবছ ৬০০

৬ জমাঃ আব্দুল আবেে মৃত মুক্তার আলী জিলগাবছ জিলগাবছ ৬০১

৭ জমাঃ জমাতাজলি মন্ডল মৃত উবের মন্ডল জিলগাবছ জিলগাবছ ৬০২

৮ জমাঃ আক্তার উবদ্দন মৃত হুরমত আলী আনন্দিাস মুবন্সগঞ্জ ৬০৮

৯ জমাঃ আঃ রহমান ধুনা সসয়দ আলী িড়জিায়াবলয়া আলমডাঙ্গা ৬০৯

১০ মুনসুর আলী বকয়ামুবদ্দন মুন্সী জভদামারী জঘালদাড়ী িাোর ৬১০

১১ জমাঃ আনসার আলী মৃত রেি আলী পাইকপাড়া কাবলদাসপুর ৬২৭

১২ জমাঃ জমাোহার আলী মৃত ইসমাইল জোয়াদ দার েগন্নাথপুর আলমডাঙ্গা ৬২৮

১৩ মৃত আবনছুর রহমান মৃত আবেজুর রহমান িলরামপুর আলমডাঙ্গা ৬৩১

১৪ জমাঃ মঈন উবদ্দন মৃত মবহম মন্ডল েগন্নাথপুর আলমডাঙ্গা ৬৩২

১৫ মৃত আব্দুর রবশদ মৃত সািদার জমাল্লা কয়রাডাঙ্গা খাবদমপুর ৬৪৫

১৬ মৃত মজেল আলী মৃত জপাল্লাদ মণ্ডল জভাগাইল িগাদী ভাাংিাড়ীয়া ৬৫৯

১৭ জমাঃ হাজসম আলী মৃত মােহার আলী মণ্ডল সিদ যনাথপুর হারদী ৬৬২

১৮ আোচ আলী মৃত জখাশাল সদ দার খাসকররা খাসকররা ৬৬৩

১৯ নেরুল ইসলাম মৃত িানাত আলী জিলগাবছ জিলগাবছ ৬৭৫

২০ মৃত জহকমত আলী মৃত আজমাদ আলী কাবিল নগর খাসকররা ৬৯৩

২১ জমের িেলুল হুদা মৃত ডাঃ বরয়াে উবদ্দন হাটজিায়াবলয়া ভাাংিাড়ীয়া ৬৯৬

২২ জমাঃ মকবুল জহাজসন মৃত মহর আলী মন্ডল িড় গাাংনী গাাংনী ৭০০

২৩ জমাঃ রবিউল ইসলাম জখাশাল মন্ডল জমাহাম্মদপুর হারদী ৭৩১

২৪ জমাঃ আব্দুল কাজদর ফের আলী হাটজিায়াবলয়া হাটজিায়াবলয়া ৭৩২

২৫ জমাঃ আব্দুল মাবুদ আব্দুল লবতফ জশখপাড়া জকশিপুর ৭৩৫

২৬ জমাঃ আব্দুল মাবুদ আব্দুল মান্নান হাটুভাঙ্গা হাটজিায়াবলয়া ৭৩৭

২৭ জমাঃ জসাজয়ি উদ্দীন আব্দুল মান্নান 2 হাটজিায়াবলয়া ৭৩৮

২৮ জমাঃ আব্দুল খাজলক ফাজকর আলী হাটজিায়াবলয়া হাটজিায়াবলয়া ৭৪০

২৯ জমাঃ এবহয়ার রহমান মৃত আব্দুল লবতফ িড়গাাংনী গাাংনী ৭৪৫

৩০ জমাঃ আবু িকর বিশ্বাস মৃত মইে উবদ্দন বিশ্বাস কৃষ্ণপুর মুবন্সগঞ্জ ৭৪৯

৩১ জমাঃ হাবসবুল ইসলাম মৃত আব্দুল মাজলক খাবদমপুর খাবদমপুর ৭৫৫

৩২ জমাঃ বিশারত উল্লাহ িদর উদ্দীন মন্ডল জিলগাবছ জিলগাবছ ৭৫৮

৩৩ জমাঃ মইনুবদ্দন মৃত আতাহার মন্ডল এনাজয়তপুর আঠারখাদা ৭৬৩

৩৪ জমাঃ িেলুর রহমান ওসমান আলী নবতডাঙ্গা মুবন্সগঞ্জ ৭৬৮

৩৫ মৃত আব্দুল মবেদ মৃত আোহার আলী ঐ ঐ ৭৬৯

৩৬ মৃত আবমরুল ইসলাম মৃত আব্দুল েবলল এনাজয়তপুর আঠাজরাখাদা ৭৭০

৩৭ জমাঃ আহসান আলী মৃত খাো আহজম্মদ বিশ্বাস িবলয়ারপুর জঘালদাড়ী িাোর ৭৭১

৩৮ জমাঃ মহাবসন আলী জমাহাম্মদ আলী িাজরাঘবরয়া জঘালদাড়ী িাোর ৭৭২

৩৯ জমাঃ মহবসন আলী মৃত মহাম্মদ আলী হাজড়াকাবন্দ আইলহাঁস ৭৭৩

৪০ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত নূর িকস মন্ডল িারজঘাবরয়া জঘালদাড়ী িাোর ৭৭৪

৪১ জমাঃ আইন উবদ্দন মৃত ইমান আলী জমাকামতলা জঘালদাড়ী িাোর ৭৭৬

৪২ জমাঃ আঃ খাজলক কালু জমাল্লা জঘালদাড়ী িাোর জঘালদাড়ী িাোর ৭৭৭

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমাঃ আবু তাজলি ওয়াজেদ আলী মুবন্স খাসকররা খাসকররা ৭৮২

৪৪ জমাঃ মবহ উবদ্দন মৃত নাইমবদ্দন আহজম্মদ চরপাড়া োমোমী ৭৯০

৪৫ লাল চাঁদ মৃত রুস্তম আলী িকসীপুর ঐ ৭৯৫

৪৬ জমাঃ োলাল উবদ্দন দাজনছ আলী ফবরদপুর আলমডাঙ্গা ৭৯৭

৪৭ জমাঃ মবহ উবদ্দন রমোন সদ দার জকাট দপাড়া আলমডাঙ্গা ৭৯৯

৪৮ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আওলাদ আলী জোঃ শ্রীরামপুর আলমডাঙ্গা ৮০২

৪৯ মৃত গহর আলী মৃত ওমর আলী পাইকপাড়া আলমডাঙ্গা ৮০৪

৫০ জমাঃ আন্দুল ওয়াজহদ মৃত জুিার মাবলথা দূল দভপুর হারদী ১৩৯৩

৫১ জমাঃ ইসাহক আলী মাবলথা জমাঃ ইয়াবসন মাবলথা কুমারী, কজলেপাড়া কুমারী ১৩৯৪

৫২ জমাঃ আব্দুল গবন বিশ্বাস খবির উবদ্দন বিশ্বাস কুমারী, কজলেপাড়া কুমারী ১৩৯৫

৫৩ জমাঃ জহলাল উদ্দীন সামসুদ্দীন আহজমদ কুমারী কুমারী ১৩৯৬

৫৪ জমাঃ খবতি উদ্দীন োলাল উদ্দীন হারদী হারদী ১৩৯৭

৫৫ জমাঃ আব্দুর রবহম বরকাত আলী মন্ডল ওসমানপুর প্রাগপুর ১৩৯৮

৫৬ জমাঃ ব্জলুর রহমান মৃত রবহম মণ্ডল ওসমানপুর হারদী ১৩৯৯

৫৭ জমাঃ নাবসর উবদ্দন মৃত আবুোর গাইন প্রাগপুর প্রাগপুর ১৪০০

৫৮ জমাঃ রমোন আলী সাব্দাল আলী জশখপাড়া জকশিপুর ১৪০১

৫৯ লাল জমাহাম্মদ জোয়াদ্দদার িাহার আলী জোয়াদ্দদার জকশিপুর জকশিপুর ১৪০২

৬০ জমাঃ ইঊসুফ আলী মুন্সী মহা ঃঃ ইয়াকুি আলী জমাড়ভাঙ্গা হারদী ১৪০৩

৬১ জমাঃ মেনুল হক মৃত রজব্জল জোয়াদ্দদার হাটুভাঙ্গা ভাাংিাড়ীয়া ১৪০৪

৬২ জমাঃ আব্দুল কাজদর িকস মৃত এরশাদ আলী হাটজিায়াবলয়া হাটজিায়াবলয়া ১৪০৫

৬৩ মৃত আয়ুবুল হুদা (ম্যাগা) মৃত জমািারক জহাজসন নগরজিায়াবলয়া ভাাংিাড়ীয়া ১৪০৬

৬৪ জমাঃ আবু ছবদ্দন মৃত আফছার মণ্ডল ভাাংিাড়ীয়া ভাাংিাড়ীয়া ১৪০৭

৬৫ শহীদ জহফােবদ্দন মৃত জহদাজয়তুল্লাহ বিশ্বাস ভাাংিাড়ীয়া হাটজিায়াবলয়া ১৪০৮

৬৬ জমাঃ বফজরাজুল ইসলাম েবহর উবদ্দন 2 হাটজিায়াবলয়া ১৪০৯

৬৭ জমাঃ রাজহল উবদ্দন মৃত জসানা মণ্ডল হাটজিায়াবলয়া ভাাংিাড়ীয়া ১৪১০

৬৮ জমাঃ মারফত আলী হাোরী মন্ডল হাটজিায়াবলয়া হাটজিায়াবলয়া ১৪১১

৬৯ জমাঃ আইয়ুি আলী জকারিান আলী আসমানখালী আসমানখালী ১৪১২

৭০ জমাঃ আোহার আলী মৃত ফজের আলী মজহশপুর ভাাংিাড়ীয়া ১৪১৩

৭১ শহীদ আফােবদ্দন শহীদ জহফােবদ্দন বিশ্বাস ভাাংিাড়ীয়া ভাাংিাড়ীয়া ১৪১৪

৭২ জমাঃ নেরুল হুদা জমািারক জহাজসন বিশ্বাস নগর জিায়াবলয়া হাটজিায়াবলয়া ১৪১৫

৭৩ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস দুধ মবল্লক মন্ডল জখারদ িাঁশিাবড়য়া ১৪১৬

৭৪ জমাহাঃ আব্দুল মবেদ বনয়াল মাবলথা জখারদ িাঁশিাবড়য়া ১৪১৭

৭৫ জমাঃ আফতাি উবদ্দন মৃত রুচত্ম আলী ভাাংিাড়ীয়া ভাাংিাড়ীয়া ১৪১৮

৭৬ জমাঃ রওশন োমান মকবুল জহাজসন িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪১৯

৭৭ জমাঃ আবেব্র রহমান মৃত কুতি উবদ্দন আহ্মজমদ িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪২০

৭৮ জমাঃ কাজয়ম উবদ্দন মণদল মৃত জমামতাে মন্ডল সাজহিপুর আসমানখালী ১৪২১

৭৯ জমাঃ  ছজলমান মণ্ডল মৃত বসরাে মণ্ডল শাবলকা গাাংনী ১৪২২

৮০ জমাঃ ইবলয়াছ উদ্দীন আোহার আলী িড় গাাংনী িড় গাাংনী ১৪২৩

৮১ জমাঃ ফজয়ে উবদ্দন নুর িক স িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪২৪

৮২ জমাঃ ইদ্রস আলী মৃত ছাজমদ আলী িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪২৫

৮৩ জমাঃ শামসুল হক সািান আলী জমাচাইনগর আসমানখালী ১৪২৬

৮৪ জমাঃ িাহারগুল োমান মৃত মুকবুল জহাজসন িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪২৭

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ আলমডাঙ্গা উপজেলাঃ চুয়াডাাংগা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ তাইোল জহাজসন মৃত বসতাি আলী মণ্ডল িড়গাাংনী িড়গাাংনী ১৪২৮

৮৬ জমাঃ শামসুল হক মৃত আজমাদ আলী মণ্ডল শাবলক গাাংনী ১৪২৯

৮৭ জমাঃ সজরায়ার জহাজসন আহম্মদ মন্ডল পাঁচকমলাপুর নীলমবনগঞ্জ ১৪৩০

৮৮ মৃত ম্যনুল হক মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাস পাঁচকমলাপুর নীলমবনগঞ্জ ১৪৩১

৮৯ জমাঃ বেন্নাত আলী মৃত জগালাম রসুল পাঁচকমলাপুর নীলমবনগঞ্জ ১৪৩২

৯০ জমাঃ আব্দুল িারী মৃত নের আলী বশয়ালমারী নীলমবনগঞ্জ ১৪৩৩

৯১ জমাঃ রহমান েইরদ্দীন কয়রাডাঙ্গা জগাকুলখালী ১৪৩৪

৯২ শুকুর আহজমদ আব্দুল েবলল কয়রাডাাংগা জগাকুলখালী ১৪৩৫

৯৩ জমাঃ রায়হান বিশ্বাস রবহম বিশ্বাস কয়রাডাঙ্গা জগাকুলখালী ১৪৩৬

৯৪ জমাঃ একবদল কাজয়ম আবল বিশ্বাস রাংপুর মুবন্সগঞ্জ ১৪৩৭

৯৫ মৃত আমছার আলী জমাঃ জখারজশদ আলী রাংপুর মুবন্সগঞ্জ ১৪৩৮

৯৬ জমাঃ উম্বাদ আলী জোয়াদ্দদার মৃত জখাকাই জোয়াদ্দদার খুবদয়াখাবল জেহালা ১৪৩৯

৯৭ জমাহাঃ লুৎফর রহমান কবলম উবদ্দন জেহালা িাোর মুবন্সগঞ্জ ১৪৪০

৯৮ জমাঃ ইবলয়াস রহমান মৃত খবের আহ্মজমদ জেহালা জেহালা ১৪৪১

৯৯ মৃত শবহদুল হক মৃত ফুল মবল্লক মন্ডল গড়চাপড়া মুবন্সগঞ্জ ১৪৪২

১০০ মৃত ইউসুফ আলী মৃত উসমান মণ্ডল এনাজয়তপুর আঠাজরাখাদা ১৪৪৩

১০১ জমাঃ আশকার আলী জেজহর আলী িাড়াদী আঠাজরাখাদা ১৪৪৪

১০২ জমাঃ সামসুল হক মৃত আতাহার আলী বিশ্বাস িাড়াদী িাড়াদী ১৪৪৫

১০৩ জমাঃ নিীছবদ্দন জকচমত মন্ডল নাগদাহ মুবন্সগঞ্জ ১৪৪৬

১০৪ জমাঃ হারুন অর রবশদ মৃত জমাহাম্মদ আলী আইলহাঁস আইলহাঁস লক্ষীপুর ১৪৪৭

১০৫ জমাঃ জরোউল কবরম শুকুর আলী কুটিপাইকপাড়া জঘালদাড়ী িাোর ১৪৪৮

১০৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ জুমাত মন্ডল জোড়গাছা মুবন্সগঞ্জ ১৪৪৯

১০৭ মৃত আবু জহাজসন রতন মৃত আবফল উবদ্দন বিশ্বাস হাজড়াকাবন্দ আইলহাঁস ১৪৫০

১০৮ জমাঃ আবু তাজলি মৃত ছাজমদ আলী দমদমা নাগদাহ ১৪৫১

১০৯ মৃত ইয়াকুি জহাজসন বিশ্বাস মৃত এনাজয়ত উল্লাহ বিশ্বাস কাজয়তপাড়া রামবদয়া িাোর ১৪৫২

১১০ জমাঃ জমাছাি আলী জখায়াে মন্ডল খাসকররা খাসকররা ১৪৫৩

১১১ মৃত নাবেম উবদ্দন মৃত জহলাল মুন্সী খাসকররা খাসকররা ১৪৫৪

১১২ জমাঃ আব্দুল েব্বার মহাম্মদ আলী খাসকররা খাসকররা ১৪৫৫

১১৩ জমাঃ ওযাবহদুজ্জামান মৃত ওয়াবেি আলী বিশ্বাস রামবদয়া রামবদয়া িাোর ১৪৫৬

১১৪ জমাঃ আবেির রহমান মৃতঃ মইন উবদ্দন আহাজম্মদ নওলামারী রামবদয়া িাোর ১৪৫৭

১১৫ জমাঃ আব্দুল মবেদ শাহ জুমাত আলী বতয়রবিলা গােীপাড়া আইলহাঁস ১৪৫৮

১১৬ জমাঃ ওয়াজেদ আলী জগালাম এলাবহ মাদ্রাসাপাড়া আলমডাঙ্গা ১৪৫৯

১১৭ এস, এম, ইবদ্রস আলী আব্দুস ছাত্তার পুরাতন পাঁচবলয়া োমোবম ১৪৬০

১১৮ মৃত জমায়াজজ্জম জহাজসন মৃত তারা চাঁদ বিশ্বাস িকসীপুর ডাউকী ১৪৬১

১১৯ জমাঃ মতজলি আলী মৃত ইয়াকুি আলী হাউসপুর আলমডাঙ্গা ১৪৬২

১২০ মৃত মাজলক মণ্ডল মৃত জভালাই মণ্ডল শ্রীরামপুর আলমডাঙ্গা ১৪৬৩

১২১ মৃত আলম আলী মৃত জখাশ্নাল মন্ডল 2 আলমডাঙ্গা ১৪৬৪

১২২ জমাঃ রমোন আলী মৃত মোহার মণ্ডল জগাবিন্দপুর কাবলদাসপুর ১৪৬৫

১২৩ জমাঃ বলয়াকত আলী েয়নাল মন্ডল িাবুপাড়া আলমডাঙ্গা ১৪৬৬

১২৪ জমাঃ মাজনায়ার জহাজসন জমাঃ োজকর আলী মৃধা আনন্দধাম আলমডাঙ্গা ১৪৬৭

১২৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ আইন উবদ্দন এরশাদপুর আলমডাঙ্গা ১৪৬৮

১২৬ জমাঃ সামজশর আলী মবল্লক ইব্রাহীম মবল্লক বময়াপাড়া আলমডাঙ্গা ১৪৬৯

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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