
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ কাপাবিয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

১ মৃত োলাল উবিন মৃত আবমন উবিন চরিনমাবনয়া চরিনমাবনয়া ১৮৪৭

২ আব্দুল িাজতন আঃ িাজরক ১নং িাবঘয়া পাক িাবঘয়া ১৯৬৮

৩ মৃত বমেজানুর রহমান মৃত মবিে উবিন তরগাঁও তরগাঁও ১৯৯৫

৪ জমাঃ িের আলী মৃত শাহাি উবিন পাক িাবঘয়া ঘাগটিয়া ২০০২

৫ জমাঃ নাবির উবিন আিতাি উবিন কামার গাঁও কামার গাঁও ২০১৩

৬ জমাঃ আবমনুলহক আঃ রাজ্জাক কামার গাঁও কামার গাঁও ২০২০

৭ শ্রী নারায়ন চত্রধর মৃত শ্রী লাল মহন িবনক জটাক নয়ন জটাক ২০৩৭

৮ জমাঃ হাবিবুর রহমান খান মৃত িরকত আলী খান কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২০৪৭

৯ মৃত আঃ রবশদ বিকদার মৃত মাজলক বিকদার কবিহাতা কবিহাতা ২০৬৩

১০ জমাঃ রবমে উবিন জমাল্লা মৃত আজয়ি আলী রাওনাট দুগ জাপুর ২০৮৪

১১ জমাঃ নূরুল ইিলাম ইবিি আলী কুটিাোবলয়া চাঁদপুর ২১১৫

১২ জমাঃ নাবির উবিন মৃত আকতার উবিন আিাল িনমাবনয়া ২১৩২

১৩ মৃত আঃ কাজদর মৃত আশ্রাি আলী জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২১৬৪

১৪ জমাহাম্মদ উল্লাহ মৃত বিরাজুল রহমান তরগাঁও তরগাঁও ২১৭৫

১৫ জমাঃ আবু মহশীন মৃত জিলাজয়ত আলী পাক িাবঘয়া তরগাঁও ২১৭৬

১৬ জমাঃ বরয়াে উবিন বিকদার মৃত ছাদত আলী বিকদার িাবঘয়া িাবঘয়া ২১৭৭

১৭ জমাঃ আিদুল আউয়াল আহাম্মদ আলী বচনাডুবল তরগাঁও ২১৭৮

১৮ আব্দুল িাজতন জিপারী মবহউবিন জিপারী উত্তর খাজমর খাজমর ২১৮১

১৯ জমাঃ খবললুর রহমান মৃত অবছর উবিন িরিপুর খাজমর ২১৮৩

২০ জমাঃ আব্দুল কাবদর আজহদ আবল জদওনা ভূজলশ্বর ২১৮৪

২১ জশখ জমাঃ িেলুর রহমান আব্দুর রহমান জশখ বচনাডুবল তরগাঁও ২১৮৫

২২ মাহাতাি উবিন আবু তাজহর জিপারী বদগধা তরগাঁও ২১৮৬

২৩ আবুল হাজিম জমািল ছাজিদ আলী জমািল বচনাডুবল পাক িাবঘয়া ২১৮৭

২৪ জমাঃ শাহোহান জিকান্দর আলী জদওনা ভুজলশ্বর ২১৮৮

২৫ জমাঃ এ মান্নান শবি উবিন িাবঘয়া পাক িাবঘয়া ২১৮৯

২৬ জমাঃ জরোউল হক জমাঃ আব্দুল হাই িাবঘয়া িাবঘয়া ২১৯০

২৭ এজক, এম, নাবির উবিন িবকর আঃ মবেদ িবকর িাবঘয়া পাক িাবঘয়া ২১৯২

২৮ জমাঃ িামসুবিন মৃত ছজহদ আলী তরগাঁও তরগাঁও ২১৯৭

২৯ মুত জমাশারি জহাজিন জরনু মৃত তবিে উবিন আহজমদ তরগাঁও তরগাঁও ২২০২

৩০ জমাঃ ছিদর আলী মৃত এলাবহ ভুইয়া নিীনগর তরগাঁও ২২০৬

৩১ িেলুল হক আঃ মাজলক িবকর তরগাঁও তরগাঁও ২২১২

৩২ আবু িাঈদ তালুকদার হাবিে উবিন তালুকদার বদঘদা তরগাঁও ২২১৬

৩৩ জমাঃ বিরাে উবিন জমািল মবিে উবিন জমািল জকাদাবদয়া কাপাবিয়া ২২১৯

৩৪ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত হাবনি জমািল পাবুর পাবুর ২২২৯

৩৫ হারুন অর রবশদ আবলম উবিন জিপারী পাবুর পাবুর ২২৩০

৩৬ জমাঃ নুরুল হক মৃত আঃ হাজশম রায়নন্দা রায়নন্দা ২২৩১

৩৭ জমাঃ িাজয়দুর রহমান খান মৃত িাদত আলী খান কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২২৩৫

৩৮ জমাঃ নুরুজ্জামান জমাঃ বিরােউবিন কাজশরা ডুমবদয়া ২২৪৩

৩৯ জমাঃ আকরাম জহাজিন হাজিম আিদুর রবহম কাজশরা ডুমবদয়া ২২৪৪

৪০ জমাহাম্মদ িেলুর রবশদ িরকার িেলুল কবরম িরকার জটাক নগর জটাক নগর ২২৪৬

৪১ জমাঃ আঃ িাবহদ জমাঃ সুরুে আলী কাজশরা ডুমবদয়া ২২৪৭

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ িরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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৪২ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত ওহাি প্রধান কাওয়াবদ কাওয়াবদ ২২৭৪

৪৩ জমাঃ িেলুল হক মৃত বিরাজুল হক আিাবলয়া আিাবলয়া ২২৭৫

৪৪ জমাঃ বিরাজুল ইিলাম মৃত আেমত আলী চরবখরাটি চরবখরাটি ২২৯৪

৪৫ মমতাে উবিন জমাল্লা জমাঃ ছবলম উল্লাহ বখরাটি বখরাটি ২২৯৬

৪৬ জমাঃ আপ্তাি উবিন মৃত এলাহী িক্স ঘাগুটিয়া ঘাগুটিয়া ২২৯৮

৪৭ জমাঃ অজহদুজ্জামান ইছাহাক মৃত ছালামত উল্যা িাঘুয়া িাঘুয়া ২২৯৯

৪৮ জমাঃ িামসুবিন মৃত তবমে উবিন কামার গাঁও কামার গাঁও ২৩০০

৪৯ জমাঃ হাজশম ভূইয়া মৃত ইিমাইল ভূইয়া িাজগরহাট িাজগরহাট ২৩০৮

৫০ জমাঃ মাইন উবিন কাজশম আলী িাজঘরহাট িাজঘরহাট ২৩১১

৫১ জমাঃ নেরুল ইিলাম িবকর জমা: ওয়াজরছ আলী িবকর মাদারজটক মাদারজটক ২৩১৩

৫২ জমাঃ আিাে উবিন মৃত আোহার উবিন রাজয়দ রাজয়দ ২৩১৫

৫৩ জমাঃ আঃ ছাত্তার মৃত োজিদ আলী িাজগরহাট িাজগরহাট ২৩২৪

৫৪ জমাঃ জমািজলহ উবিন মৃত বছবিক জমাল্লাহ চাঁপাত দূগ জাপুর ২৩৩২

৫৫ নন্দকুমার দাি মৃত হরীজমাহন দাি দূগ জাপুর দূগ জাপুর ২৩৩৮

৫৬ জমাঃ আবমন উবিন খান মৃত আঃ রবহম খান তারাগঞ্জ তারাগঞ্জ ২৩৩৯

৫৭ জমাঃ জখারজশদুল আলম মৃত আঃ কবরম দূগ জাপুর দূগ জাপুর ২৩৪০

৫৮ জমাঃ আবু িাইদ খান মৃত দাবনছ খান চাঁদপুর চাঁদপুর ২৩৪৬

৫৯ জমাঃ শাহোহান খান মৃত নাজয়ি আলী খান নলগাঁও চাঁদপুর ২৩৪৭

৬০ জমাঃ খাইরুল িািার দরেী জলহাে উবিন দরেী গ্রাম:- চামুরখী চাঁদপুর ২৩৪৮

৬১ জমাঃ িাজতন িরকার মুত জিানামবিন নলগাঁও নলগাঁও ২৩৪৯

৬২ জমাঃ নেরুল ইিলাম মৃত িেলুল হক ভাওয়াল চাঁদপুর চাঁদপুর ২৩৫৪

৬৩ পরশ আলী মৃত ওজিদ আলী জগারশাি িনমাবনয়া ২৩৫৯

৬৪ জমাঃ আবুল কাজশম মুত আঃ জছািহান চরিনমাবনয়া িনমাবনয়া ২৩৬১

৬৫ জমাঃ নুরুল ইিলাম জমাঃ জহাজিন দবিনগাঁও দবিনগাঁও ২৩৮০

৬৬ মৃত আঃ ছালাম িরকার মৃত মমতাে উবিন িরকার দবিণগাঁও িনমাবনয়া ২৩৮১

৬৭ জমাঃ শামছুিীন ইয়াবিন জমাল্লা দবিণগাঁও আিাল িাোর ২৩৮৩

৬৮ মৃত নুরুল ইিলাম মৃত জহলাল উবিন দবিণগাঁও িনমাবনয়া ২৩৯২

৬৯ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত মুনসুর আলী ধানবদয়া িনমাবনয়া ২৩৯৩

৭০ হাবে এম এ মান্নান আকন্দ আশ্রাি আলী আকন্দ িারাি িারাি ২৪১৫

৭১ জমাঃ আঃ হক মৃত জহলাল উবিন দাজমায়ার চালা িাবরষাি ২৪১৬

৭২ আতাউর রহমান আঃ কাবদর কুশবদ িাবরষাি ২৪২০

৭৩ জমাঃ রহম আলী মৃত ইব্রাবহম খবলল োওয়াদী বিংহশ্রী ২৪২৯

৭৪ জমাঃ আঃ িাবহদ মৃত আঃ জছািহান বিংহশ্রী বিংহশ্রী ২৪৩৩

৭৫ জমাঃইনতাে উবিন আিদুল মান্নান িরদার বভটিপািা বভটিপািা ২৪৩৭

৭৬ জমাঃ মবিজুল ইিলাম মৃত ছাবদর মুিী বিংহশ্রী বিংহশ্রী ২৪৪৬

৭৭ জমাঃ আঃ আওয়াল আঃ গফুর জপানাখাবর জিাহাগপুর ২৪৫১

৭৮ জমাঃ বিরাে উবিন জিালায়মান জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২৪৫২

৭৯ জমাঃ জমািজলহ উবিন ছাজিদ আলী িরােী জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২৪৫৩

৮০ জমাঃ সুরুজ্জামান জমাঃ োির আলী নাবমলা কপাজলশ্বর ২৪৫৬

৮১ আিদুল আউয়াল জমাঃ শাজহি আলী োওয়াবদ বিংহশ্রী ২৪৫৯

৮২ জমািাম্মদ িবেলাতুন জনছা মৃত আঃ হাবমদ ফুলগদা বিংহশ্রী ২৪৬৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ িরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাঃ আজনায়ার জহাজিন আবু ইউসুি বিংহশ্রী বিংহশ্রী ২৪৬৪

৮৪ জমাঃ জিারহান উবিন মৃত আতর আলী িবকর জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২৪৬৫

৮৫ জমাঃ হাইদার আলী খান মাতাি উবিন খান বপবরেপুর কবিহাতা ২৪৮৫

৮৬ জমাঃ জমাতাহার জহাজিন জমাঃ শবি উবিন বচনাডুবল বচনাডুবল ২৬০১

৮৭ জমাঃ আবলম উবিন মৃত আকির আলী খাজম খাজম ২৬০২

৮৮ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত লবতি খাজমর খাজমর ২৬০৩

৮৯ জমাঃ নুরুল ইিলাম জমাঃ আয়ুি আলী বদগধা তরগাঁও ২৬০৪

৯০ জমাঃ হাবদউল ইিলাম আঃমান্নান জদওনা ভুজলশ্বর ২৬০৫

৯১ জমাঃ নুরুল ইিলাম কাজশম আলী পাক িাবঘয়া পাক িাবঘয়া ২৬০৬

৯২ মুহাঃ নূরুল ইিলাম খায়রুল জমাঃ ইবিি আলী জমািল জদওনা তরগাঁও ২৬০৭

৯৩ জমাঃ আজনায়ার জহাজিন মৃত জশখ শমজশর আলী উত্তর বদগধা তরগাঁও ২৬০৮

৯৪ মাহবুবুল আলম সিয়দ আলী তরগাঁও খাজমর ২৬০৯

৯৫ জমাঃ বিিীকুর রহমান জমাঃ হাবিে উবিন িরিপুর তরগাঁও ২৬১০

৯৬ মরহুম মবিে উবিন মাষ্টার মৃত আঃ হাবমদ উরুন তরগাঁও ২৬১১

৯৭ িালাহ উবিন আহজমদ মৃত হােী শামসুবিন আহজমদ উত্তর খাজমর তরগাঁও ২৬১২

৯৮ কামাল উবিন আহজম্মদ শামসুু্উবিন আহজম্মদ িানর হাওলা কাপাবিয়া ২৬১৪

৯৯ মৃত সুলতান উবিন আহজমদ মৃত হােী িামসুবিন আহজমদ তরগাঁও তরগাঁও ২৬১৫

১০০ জমাঃ আবতকুল ইিলাম মৃত মমতাজুল ইিলাম খাজমর খাজমর ২৬১৬

১০১ জমাঃ িবকর মাজেদুল ইিলাম মৃত হাবিে উবিন আহমদ ঘাগটিয়া ঘাগটিয়া ২৬১৮

১০২ জমাঃ িেলুল হক জমাল্লা মৃত আলা িক্স জমাল্লা িালদদ ঘাগটিয়া ২৬১৯

১০৩ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাল্লা আিদুল িারীক জমাল্লা িালদদ ঘাগটিয়া ২৬২০

১০৪ মৃত আলিাে উবিন মাবি মৃত আঃ ছাত্তার মাবি বখরাটি ঘাগটিয়া ২৬২১

১০৫ িবকর শাহাবুবিন আহাজমদ মৃত িবকর বগয়াি উবিন আহজমদ ঘাগটিয়া ঘাগটিয়া ২৬২২

১০৬ জমাঃ বিরাে উবিন মৃত আতর আলী জভরার চালা জভরার চালা ২৬২৩

১০৭ জমাঃ আঃ মান্নান িরােী মৃত আঃ মবেদ িরােী উত্তরখান উত্তরখান ২৬২৪

১০৮ জমাঃ আঃ িাবরক জমাঃ জমাকজিদ আলী জলাহাদী জলাহাদী ২৬২৫

১০৯ আঃ খাজলক জমাোির আলী গাওরার জভরারচালা ২৬২৭

১১০ জমাঃ বগয়াি উবিন আকন্দ ইউনুছ আলী িারাি জলাহাদী ২৬২৮

১১১ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত হাছান আলী িরকার জছলবদয়া িাবরষাি ২৬২৯

১১২ জমাঃ হাবরছ উবিন মৃত আঃ কাইয়ুম নজরাত্তমপুর িাবরষাি ২৬৩০

১১৩ জমাঃ নুরুল ইিলাম(নুরু) জমাঃ িাহাি উবিন িাহাি ডুমবদয়া িাবরষাি ২৬৩১

১১৪ জমাঃ িেলুল হক ভূঞা মৃত শরীি আলী ভূু্ঞা ইকুবরয়া ইকুবরয়া ২৬৩২

১১৫ জমাঃ জুলহাি উবিন জমাঃ েবহরুল কবরম খান বপবরেপুর বপবরেপুর ২৬৩৩

১১৬ জমাঃ ইউসুি আলী আশ্রাি আলী জপওরাইট জমরুয়া ২৬৩৪

১১৭ জমাঃ আমান উল্লাহ আব্দুল আলী িরকার চর খাজমর চর খাজমর ২৬৩৬

১১৮ জমাঃ িাবিে উবিন জমাঃ োহাদ আলী জমরুয়া জমরুয়া ২৬৩৭

১১৯ জমাঃ মবহ উবিন মৃত আমোদ জহাজিন খান বপবরেপুর বপবরেপুর ২৬৩৮

১২০ জমাঃ আিছার উবিন ছবমর উবিন রামপুর বপবরেপুর ২৬৩৯

১২১ মরহুম বগয়াি উবিন আহজমদ মৃত েহর আলী মুিী কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৪০

১২২ জমাঃ মবিে উবিন জমাঃ রহম আলী জমরুয়া জমরুয়া ২৬৪১

১২৩ আঃ ছামাদ মীর মৃত ছাকু মীর চর খাজমর চর খাজমর ২৬৪২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ কাপাবিয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ িরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ জমাঃ কাবেম উবিন মৃত ছবমর উবিন জমরুয়া জমরুয়া ২৬৪৩

১২৫ জমাঃ িামসুল হক জতাতা মৃত আঃ রউি চরখাজমর চরখাজমর ২৬৪৪

১২৬ জমাঃ চাঁন বময়া িরােী মৃত আিছার উবিন িরােী বনশাতনগর বনশাতনগর ২৬৪৫

১২৭ জমাঃ োমাল উবিন গােী আঃ েব্বার গােী বদঘীরকান্দা পাবকয়াি ২৬৪৬

১২৮ জমাঃ আঃ িাজতন মৃত িাহাি উবিন িনমাবনয়া আিাল িাোর ২৬৪৮

১২৯ মৃত িেলুল হক মৃত জমাজ্জাির আলী দবিণগাঁও িনমাবনয়া ২৬৪৯

১৩০ জমাঃ িলজুর রহমান খান (বকছলু বময়া) মৃত আঃ রহমান আলী িনমাবনয়া আিাল িাোর ২৬৫০

১৩১ মৃত ডাঃ িেলুল কবরম ভূঞা মৃত আঃ রহমান ভূঞা দবিণগাঁও িনমাবনয়া ২৬৫১

১৩২ জমাঃ িেলুল হক মৃত আেগর আলী ধানবদয়া িনমাবনয়া ২৬৫২

১৩৩ জমাঃ জহলাল উবিন িরকার মৃত জমািারক আলী িরকার জখাদাবদয়া কাপাবিয়া ২৬৫৩

১৩৪ মৃত হাবিম উবিন জমাঃ আদম আলী আিাল িনমাবনয়া ২৬৫৪

১৩৫ জমাঃ ছবলম উবিন জমাল্লা জমাঃ রবহে উবিন জমাল্লা দবিণগাঁও আিাল িাোর ২৬৫৫

১৩৬ মৃত শবি উবিন জমাল্লা মৃত আিতাি উবিন জমাল্লা আিাল িনমাবনয়া ২৬৫৬

১৩৭ জমাঃ আঃ রহমান আকনি মুত ওহাি আকন দবিনগাঁও িনমাবনয়া ২৬৫৭

১৩৮ রবিে উবিন আহজমদ মৃত িমজশর আলী িরকার দূগ জাপুর দূগ জাপুর ২৬৬১

১৩৯ আেগর রবশদ খান আিদুর রবশদ খান একডালা তারাগঞ্জ ২৬৬২

১৪০ জমাশারি জহাজিন িরকার আজয়ছ আলী িরকার নাজশরা তারাগঞ্জ ২৬৬৩

১৪১ িালাহ উবিন রবহম উবিন একডালা তারাগঞ্জ ২৬৬৪

১৪২ খন্দকার আবেজুর রহমান জপরা খন্দকার হাবিবুর রহমান নাজশরা তারাগঞ্জ ২৬৬৫

১৪৩ িেলুর রহমান আলহাে আশ্রাি আলী রাউনাট রাউনাট ২৬৬৬

১৪৪ জমাঃ রবিে উবিন মৃত আঃ রহমান দরদবরয়া রাজয়দ ২৬৬৭

১৪৫ জমাঃ আব্দুল মান্নান আঃ ছালাম বিিাবদয়া রাজয়দ ২৬৬৯

১৪৬ জমাঃ জমাছজলহ উবিন মৃত গরীি আলী িাজঘর হাট িাজঘরহাট ২৬৭০

১৪৭ মরহুম আঃ হাবকম জমাল্লা মৃত চাজন্দ আলী জমাল্লাহ ভূজলশ্বর রাজয়দ ২৬৭২

১৪৮ জমাঃ বময়ার উবিন িরকার দাগু িরকার পাবুর পাবুর ২৬৭৩

১৪৯ জমাঃ আবতকুর রহমান আিাদউল্লাহ্ িরকার পাবুর কাপাবিয়া ২৬৭৫

১৫০ জমাঃ আবু তাজলি মীর মৃত আঃ িাবহদ মীর কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৭৬

১৫১ জমাঃ হাবিবুল্লাহ জমািল জমাঃ ইবিি আলী জমািল পাবুর পাবুর ২৬৭৭

১৫২ জমাঃ আঃ হক মৃত মহর আলী কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৭৮

১৫৩ জমাঃ বেয়াউল হক নাবছর জমাঃ মবিজুল হক ভূিজনর চালা ভাওয়াল নারায়ন পুর ২৬৭৯

১৫৪ মৃত আবু িকর বছবিক মৃত আঃ মবেদ কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৮০

১৫৫ জমাঃ হাবলম িরকার আবমর উবিন িরকার দস্য নারায়নপুর দস্য নারায়নপুর ২৬৮১

১৫৬ মৃত জতাোজম্মল জহাজিন মৃত আবুল জহাজিন কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৮২

১৫৭ জমাঃ শাহোহান মৃত েবমর উবিন রাউৎজকানা কাপাবিয়া ২৬৮৩

১৫৮ মীর জমাহাম্মদ হুিাইন মমতাে উবিন মীর িিজোনা কাপাবিয়া ২৬৮৪

১৫৯ জমাঃ বিরাজুল ইিলাম মৃত িাহাি উবিন কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৮৫

১৬০ জমাঃ আলী জনয়াে মৃত তবমে উবিন পাবুর পাবুর ২৬৮৬

১৬১ জমাঃআমানুল হক আহাদ আলী জিপারী পাবুর পাবুর ২৬৮৭

১৬২ নূর জমাহাম্মদ মৃত আবলম উবিন কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৮৯

১৬৩ শ্রী সুভাষ চন্দ্র ধর মৃত ধীজরন্দ্র চন্দ্র ধর কাপাবিয়া কাপাবিয়া ২৬৯০

১৬৪ জমাঃ মাজলক জমাঃ এলাহী িক্স িার কাবকয়া বিংহশ্রী ২৬৯১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ কাপাবিয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ িরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৫ জমাঃ আঃ জমাতাজলি মৃত লাল মামুদ নরদা বিংহশ্রী ২৬৯৩

১৬৬ আঃ ছাত্তার ওমর আলী বভটি পািা বিংহশ্রী ২৬৯৫

১৬৭ জমাঃ আব্দুল হাই জমাঃ ইব্রাবহম জমািল িাউয়াবদ জিাহাগপুর ২৬৯৭

১৬৮ জমাঃ বলয়াকত আলী মৃত আঃ ছামাদ জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২৬৯৮

১৬৯ জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ আব্দুল িাজরক জিাহাগপুর জিাহাগপুর ২৬৯৯

১৭০ এম এ ছাত্তার হােী জমাঃ ছবি উবিন হাবরয়াদী কাপাবিয়া ২৭০০

১৭১ জমাঃ োমাল উবিন িেল আলী পুনামাবর জিাহাগ পুর ২৭০২

১৭২ মৃত রেি আলী জমািল মৃত ইয়াবছন জমািল িাউয়াদী বিংহশ্রী ২৭০৩

১৭৩ মৃত রহম আলী মৃত িরেত আলী ডুমবদয়া জটাক ২৭০৫

১৭৪ জমাঃ আকতার উবিন মৃত আরমান জকন্দুয়াি জটাক ২৭০৯

১৭৫ জমাঃ শাহ আলম মৃত হাজছন আলী উেলী বদঘীর পাি জটাক ২৭১১

১৭৬ জমাঃ ইমাম উবিন মৃত মাজলম উবিন িীর উোলী িীর উোলী ২৭১৩

১৭৭ জমাঃ আবুল জহাজিন জশখ মৃত আঃ জহবকম জশখ উেলী চাটাির জটাক ২৭১৪

১৭৮ জমাঃ মমতাে উবিন মৃত ছাজিদ আলী কাজেঁরা ডুমুবদয়া ২৭২১

১৭৯ জমাঃিহীদুল্লাহ (িাবহদ) িাজহি আলী িীর উেলী িীর উেলী ২৭২২

১৮০ জমাঃ োমাল উবিন রইছ উবিন িীর উেলী িীর উেলী ২৭২৪

১৮১ জমাঃ িামসুবিন মৃত িাজহি আলী ডুমবদয়া ডুমবদয়া ২৭২৫

১৮২ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত সুোত আলী ভূঞা চাঁদপুর বতলশুবনয়া ২৭২৬

১৮৩ জমাঃ জমাশারি জহাজিন ওিমান আলী গ্রাম:- চাজমাবখ চাঁদপুর ২৭২৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


