
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ চুয়াডাাংগা উপজেলাঃ দামুড়হুদা

ক্রঃ নাং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ বিবিক আলী মৃত পাঁচু জেখ লক্ষীপুর জগালালপুর ৮২০

২ জমাঃ লুৎফর রহমান িদরবিন মদনা দে শনা ৮৬৭

৩ মৃত ঈমান আলী মৃত ফের আলী মুবিপুর পীরপুরকুল্লা ৮৬৯

৪ জমাঃ আব্দুল ওহাি মৃত আজমাদ আলী পুরাতন িাস্তপুর জগাবিন্দপুর ৮৯৩

৫ মৃত নাবসর উবিন মৃত কালু হাসনা বুইবিতলা কুড়ুলগাবি ৯১৪

৬ জমাঃ োমসুল হক মৃত আঃ কবরম ফুলিাড়ী কুড়ালগাবি ৯৩৮

৭ জমাঃ আনসার আলী মৃত জকরামত আলী মদনা দে শনা ৯৩৯

৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জমাঃ আব্দুর রহমান মদনা দে শনা ৯৪১

৯ োন জমাহাম্মদ বরয়াে উিীন মদনা মদনা ৯৪৯

১০ জমাঃ তজেল আলী মৃত ফবকর জমাহামদ মুবিপুর পীরপুরকুল্লা ৯৭০

১১ জমাঃ আবেজুল হক (মুোবহদ) মৃত হযরত আলী আআবন্দপুর জুড়ানপুর ৯৮১

১২ জমাঃ জতায়াজেল মৃত আবনি উিীন িন্দ্রিাস িন্দ্রিাস ৯৮৪

১৩ জমাঃ এস এ হান্নান মৃত আলম জহাজসন জগাপালপুর জগাপালপুর ৯৮৯

১৪ জমাঃ আদম জহাজসন দীন মহাম্মদ হাতীভাঙ্গা জুড়ানপুর ১০১০

১৫ জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাঃ জহাজসন মন্ডল কুড়ুলগাবি কুড়ুলগাবি ১০১১

১৬ দীন মাহামমদ আব্দুস সাত্তার ঠাকুরপুর পীরপুরকুল্লা ১০২০

১৭ পীরু মন্ডল আোি আলী ঠাকুরপুর পীরপুরকুল্লা ১০২১

১৮ জমাঃ আলতাফ জহাসাইন পাি কুবড় কুড়ুলগাবি কুড়ুলগাবি ১০২৪

১৯ জমাঃ ইখলাস তাহার উিীন জগালদার ঠাকুরপুর কুড়ুলগাবি ১০২৬

২০ জমাঃ বলয়াকত আলী েজিদ আলী কুড়ুলগাবি দে শনা ১০২৮

২১ জমাঃ বমেশা োহাবুিীন জমাঃ হাজসম আলী দে শনা দে শনা ১০৩৮

২২ জমাঃ ইসমাইল জহাজসন মৃত জখলাফত জহাজসন দে শনা দে শনা ১০৬৪

২৩ জমাঃ এিানুর রহমান মৃত নেরুল ইসলাম ইব্রাবহমপুর জুড়ানপুর ১০৬৯

২৪ জমাঃ মবেউর রহমান রমোন আলী কু  ুড়ুলগাবি কুড়ুলগাবি ১০৭০

২৫ জমাঃ রবিউল হক মৃত আবেজুল হক বুইবিতলা কুড়ালগাবি ১০৭৩

২৬ জমাঃ নুরুল হক জগালদার তাহার উিীন ঠাকুরপুর পীরপুরকুল্লা ১০৮০

২৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম মাদার মন্ডল পাটাজিারা দামুড়হুদা ১০৮৪

২৮ মৃত আওলাদ জহাজসন সামিবিন েগন্নাথপুর শ্রীরতনপুর ১০৮৫

২৯ জমাঃ মসজলম উিীন জমাল্লা জমাঃ আলী জমাল্লা হাবতভাঙ্গা হাবতভাঙ্গা ১০৮৬

৩০ জমাঃ বরয়াে উবিন (ইয়াকুি) িনু জেখ বিৎলা দামুড়হুদা ১০৮৭

৩১ এস, এম আোহার িকস এস, এম, মওলা িকস দামুড়হুদা দামুড়হুদা ১০৮৮

৩২ জমাঃ আলতাফ উবিন বমনহাে উবিন বিশ্বাস জিাটিলবদয়া দে শনা ১০৯০

৩৩ জগালাম জমাস্তফা আবেম জহাজসন মদনা পারকৃষ্ণপুর ১০৯২

৩৪ জমাঃ ওয়াজেদ আলী আব্দুল গফুর বিশ্বাস জুড়ানপুর বিষ্ণুপুর ১১০৬

৩৫ জমাঃ হাজরে উিীন রমোন বিশ্বাস রামনগর কলািাড়ী ১১০৭

৩৬ জমাঃ হাজেম আলী আব্দুল গবন মন্ডল বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ১১০৮

৩৭ জমাঃ হযরত আলী পি শত আলী কুড়ুলগাবি কুড়ুলগাবি ১১১২

৩৮ জমাঃ নুরুল হুদা আঃ মতজলি বুইবিতলা কুড়ুলগাবি ১১১৫

৩৯ মৃত নুরুল ইসলাম রবি উবিন েয়রামপুর হাউলী ১১১৮

৪০ মৃত জমাহাম্মদ জহাজসন আলা বময়া দে শনা দে শনা জপৌরঃ ১১২২

৪১ মৃত আব্দুস িালাম আঃ লবতফ দে শনা দে শনা জপৌরঃ ১১২৪

৪২ জমাঃ োমাত আলী কালু দঃ িাদপুর দে শনা জপৌরঃ ১১২৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যািাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যািাই-িািাই
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৪৩ মৃত মবেির রহমান আহাম্মদ আলী ইসলামিাোর দে শনা ১১২৭

৪৪ জমাঃ রিকুল মাবলতা জততুল মাবলতা রামনগর দে শনা ১১২৮

৪৫ মৃত বিল্লাল জহাজসন আসলাম বময়া আজনায়ারপুর দে শনা ১১৩০

৪৬ জমাঃ মবেশন জমাল্লা হাোরী জমাল্লা কলািাড়ী কলািাড়ী ১৪৭০

৪৭ মৃত িাবুর আলী মৃত হাবকম মণ্ডল জগাপালপুর জূড়ানপুর ১৪৭১

৪৮ জমাঃ আবুল জহাজসন রজফে উবিন বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ১৪৭২

৪৯ জমাঃ জখাদা িক্স জসখ মৃত জমাোহার জসখ িারুবলয়া নাটুদহ ১৪৭৩

৫০ জমাঃ ফবরদ উিীন িবহরুিীন েগন্নাথপুর েগন্নাথপুর ১৪৭৪

৫১ জমাঃ আেগার আলী আবেমউিীন ছুটিপুর নবতজপাতা ১৪৭৫

৫২ জমাঃ হাবসম উিীন ওসমান জেখ হুদাপাড়া িন্দ্রিাস ১৪৭৬

৫৩ জমাঃ রুহুল আবমন মৃত নুর িক্স মাবলতা ঠাকুরপুর কুড়ুলগাবি ১৪৭৭

৫৪ মৃত জমাহাম্মদ আলী মৃত রাে আলী পাঠানপাড়া দে শনা ১৪৭৮

৫৫ মৃত বসরাজুল হক মৃত আঃ ওয়াজহদ জসখ কজলে পাড়া দে শনা জপৌরসভা ১৪৭৯

৫৬ জমাঃ আবুল িাসার নুর বময়া জরল কজলানী দে শনা ১৪৮০

৫৭ সাহাোহান মুিী মৃত গহর মুিী জমািারক পাড়া দে শনা ১৪৮১

৫৮ জমাঃ দুলাল ঢালী হাবিবুর রহমান ঢালী জমািারক পাড়া দে শনা ১৪৮২

৫৯ আঃ হাবকম ঢালী হাবিবুর রহমান ঢালী জরল কজলানী দে শনা ১৪৮৩

৬০ জমাঃ নুর জহাজসন িনমালী হালজসানা িড়িলবদয়া দে শনা ১৪৮৫
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