তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণরোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ খুলনা
ক্রঃ নং

জেলাঃ খুলনা

নাম

বপতার নাম

জিসামবরক জগজেট

৫৩ বমউবনবসজপল ট্াংক
জরাড জরাড,খুলনা বসটি
৯১০০ খুলনা সদর খুলনা।

9100

১৬

জমাঃ আবু োফর

আব্দুছ জসািহান

হােী মহাবসন জরাড,খুলনা
বসটি ৯১০০,খুলনা সদর
খুলনা।

9100

২৪

জেখ আবু হাসান (িকুল)

মৃত েবরফুল ইসলাম

বমেজাপুড় জরাড খুলনা বসটি
৯১০০ খুলনা সদর খুলনা।

9100

২৫

ইজেহাদুল হক

সাইদুল হক বময়া

২১ মাস্টার পাড়া দবিন
টুটপাড়া,বেপইয়াড জ
৯২০১,খুলনা সদর,খুলনা।

9100

২৬

মৃত সামসুর রহমান

মৃত আকুি আলী জেখ

9100

২৭

জমাঃ সালাউদ্দীন হাবিি

এ.জক.এম আনছার উবদ্দন

জমাল্লাপাড়া, বেপইয়াড-জ
,খুলনা সদর, খুলনা।
১৭ বমবিপাড়া,খুলনা সদর
৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

9100

২৯

জমাঃ ততজয়বুর রহমান

খবললুর রহমান

9100

৩০

জমাঃ গফ্ফার জেখ

জমাসজলম জেখ

9100

৩১

এস, এম, ওয়াবহদ-উন-নিী

এস, এম, আব্দুল লবতফ

25 বিজক ইস্ট জলন,খুলনা
সদর খুলনা।
পূি জ িাবনয়াখামার খুলনা
সদর 9100,খুলনা সদর
খুলনা।
৪০ হােী মহাবসন জরাড
খুলনা বসটি ৯১০০,খুলনা
সদর খুলনা।

9100

৩৪

জমাঃ আব্দুর রি

জমাঃ ফজয়েউবদ্দন

৪০ বি জক জমইন জরাড, পূি জ ৯১০০
িাবনয়া খামার, খুলনা।

৩৬

জমাঃ মুস্তাবফজুর রহমান

জমাঃ ফেলুর রহমান

িাসা/জহাবডং:৫৯,
9100
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-২৭, ডাকঘর:খুলনা9100, খুলনা সদর, খুলনা

৩৭

জমাঃ আবুল কালাম আোদ

অিঃ সুজিদার জমের আঃ েবলল

চানমারী এজরাচ জরাড,
বেবপইয়াড -জ 9201,খুলনা
সদর, খুলনা।

বেবপইয়াড -জ 9201

৩৮

সাইফুল ইসলাম রন্জজু

এম, এ, মবেদ

পবিম টুটপাড়া খুলনা
৯১০০,খুলনা সদর,খুলনা।

9100

৪০

জেখ আব্দুল কাইউম

মৃত জেখ আব্দুল কাজদর

২/১ কাষ্টমঘাট ডাক৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

9100

৪৭

৩

৪

৬

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

ডাকঘর

খান মনসুর আলী

২

৭

গ্রাম

এ,এম,এম, মাহবুবুর রহমান

১

৫

উপজেলাঃ খুলনা মহানগর

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণরোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ খুলনা
ক্রঃ নং

জেলাঃ খুলনা

নাম

বপতার নাম

ডাকঘর

জিসামবরক জগজেট

এম এ কবরম

৬ আবুখান জলন হােী
মহাবসন জরাড,খুলনা
৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

9100

৪৯

জমাঃ োবহদ খান

আবু োফর খাণ

9100

৫০

হাবমদুজ্জামান

আবলমুজ্জামান

২ টুটপাড় জসন্ট্রাল
জরাড,খুলনা ৯১০০ খুলনা
সদর খুলন।
২৫৩ িাহাদুর জলন
খানোহান আলী
জরাড,খুলনা ৯১০০,খুলনা
সদর খুলনা।

9100

৫১

জমাঃ ফারুক জহাজসন (সাচ্চু)

জমাঃ সাজলক আহজেদ

9100

৫২

খাজলদ জহাজসন

আঃ আবেে

৮ মুবিপাড়া তৃতীয় গবল
খুলনা বসটি,৯১০০,থানাখুলনা সদর,জেলা-খুলনা।
১৭ এ এন দাে টুটপাড়া
খুলনা বসটি ৯১০০,খুলনা
সদর খুলনা।

9100

৫৩

জেখ খায়রুল আলম

জমাঃ সাজলক আহজেদ

9100

৫৪

হাসান রুবম

ডাঃ কাজেম আলী

৮ মুবিপাড়া তৃতীয় গবল
খুলনা বসটি,৯১০০,থানাখুলনা সদর,জেলা-খুলনা।
৯৫ গগণিাবু জরাড,খুলনা
৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

9100

৫৫

মৃত অরুন কাবি কর

সূ জয কুমার কর

িাইবতপাড়া খুলনা ৯১০০
খুলনা সদর,খুলনা।

9100

৫৬

এম এ মান্নান (লািলু)

মৃত, এম, এ, মাজলক

২৭২ টুটপাড়া জমইন
জরাড,খুলনা বসটি
৯১০০,খুলনা সদর,খুলনা।

9100

৫৯

তাজরক তসয়দ জমাহােদ আলী হাসান

ইয়াকুি জহাজসন

দাজরাগা পাড়া খুলনা ৯১০০ 9100
খুলনা সদর খুলনা।

৬০

জমাঃ মাহামুদুর রহমান (চান্দু)
জমাঃ আজনায়ার খাঁ

জমাঃ মুবেির রহমান
জমাঃ আফতাি খাঁ

জমাঃ হাবিবুর রহমান জখাকন

সামছুর রহমান সানা

টুটাপাড়া
পূি জ িাবনয়াখামার খুলনা
সদর 9100,খুলনা সদর
খুলনা।
৩ নং নতুন িাোর লঞ্চ
ঘাট জরাড,খুলনা
৯১০০,খুলনা সদর,খুলনা।

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৬

২৭

গ্রাম

আব্দুল কাজদর বেলানী

১৫

২৫

উপজেলাঃ খুলনা মহানগর

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

৬১

২৮, খুলনা
9100

৬২

9100

৬৩
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণরোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ খুলনা
ক্রঃ নং

জেলাঃ খুলনা

নাম

বপতার নাম

জেখ আবতয়ার রহমান

জেখ োমসুর রহমান

৬৬

রনবেত ইন্দু িল

অবেত িল

মৃত ইসজকন্দার কবির

মৃত আলতাফ জহাজসন

২৫ বিজক ইস্ট জলন,খুলনা 9100
সদর,খুলনা।
১৭/১ দবিন টুটপাড়া ২নং 9100
ক্রস জরাড,খুলনা
সদর,খুলনা।
৯৬ খানোহান আলী জরাড, 9100
খুলনা বসটি-৯১০০, খুলনা
সদর, খুলনা।

মৃত তসয়দ আজনায়ারুল ইকিাল

মৃত তসয়দ আজনায়ার আলী

জঘাজের বভটা,টুটপাড়া
খুলনা ৯১০০,খুলনা সদর
খুলনা।

9100

৬৯

মৃত সামছুল আলম বহরা
জমাঃ মবনরুজ্জামান

মৃত জমাঃ আব্দুল হাবকম
সবলম উদ্দীন ফবকর

৫৯, পঃ টুটপাড়া
২২ হােী মহাবসন
জরাড,খুলনা বসটি
৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

খুলনা-৯১০০
9100

৭০

আসরাফুল আলম টুটু

মৃত জমাঃ আব্দুর রাজেদ

৫৫/২ ইসলামপুর খুলনা
সদর খুলনা।

9100

৭৩

মৃত বনবখল রঞ্জন সাহা

মৃত পুবলন কৃষ্ণ সাহা

িাসবি িিালয়, িড় িাোর খুলনা-৯১০০

৭৫

৩২

৩৪

৩৬
৩৭
৩৮

৬৮

৭২

মৃত জ াজগে চন্দ্র বিশ্বাস

তৃবি জহাজটল, স্যার ইকিাল জরাড
খুলনা-৯১০০

মৃত ইকিাল কবির
জমাঃ সবফকুল ইসলাম

টি. এ, হাবমদ
আছমুবদ্দন ভূইয়া

৪৪, হাবে মহবসন জরাড
খুলনা-৯১০০
৪২ বময়াপাড়া খুলনা ৯১০০ 9100
খুলনা সদর খুলনা।

৭৮

জমাঃ কায়জকািাদ আলী

জকারিান আলী সান

৯১ নং গগনিাবু
জরাড,খুলনা বসটি
৯১০০,খুলনা সদর খুলনা।

9100

৮১

জমাঃ জমািারুজ্জামান

আলতাফ জহাজসন জচৌধুরী

আঞ্জুমান জরাড,ওয়াড জ9000
৫,জদৌলতপুর,৯২০২,জদৌলতপু
র,খুলনা।

৭২২

এস এম জদজলায়ার জহাজসন

জমািারক আলী জেখ

পািলা োহাপাড়া

জদৌলতপুর-৯২০২

৭২৩

আব্দুল েব্বার
এস এম হান্নান

জেখ জমাঃ ফারুক
জেখ ফজয়ে উবদ্দন জেখ

জদৌলতপুর-৯২০২
জদৌলতপুর-৯২০২

৭২৫
৭২৬

জমাঃ নেরুল ইসলাম

মুিী ইব্রাবহম জহাজসন

পািলা
জদয়ানা দবিনপাড়া,
জদৌলতপুর-৯২০২,
জদৌলতপুর, খুলনা।
বমজররডাঙ্গা, জদৌলতপুর,
খানোহান আলী, খুলনা।

9202

৯৩১

আবমর জহাজসন

আঃ মবেদ হাওলাদার

জতলীগাতী

বি আই টি ৯২০৩

৯৩২

খুলনা-৯১০০

১২১১

৪১

৪৪

৪৬
৪৭

৬৭

ধীজরন্দ্র নাথ বিশ্বাস

৪০

৪৫

৬৫

৭৬

৩৯

৪২
৪৩

খুলনা-৯১০০

জিসামবরক জগজেট

১/৫ বিজক মসবেদ
জরাড,খুলনা বসটি৯১০০,খূলনা সদর, খুলনা।

৩১

৩৫

ডাকঘর

জমাঃ রবেদুজ্জামান

৩০

৩৩

গ্রাম

জমাঃ খাজলকুজ্জামান

২৮

২৯

উপজেলাঃ খুলনা মহানগর

মৃত সুবেল কুমার তিরাগী

মৃত বরয়নাথ তিরাগী

বি জক রায়

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

৭৭
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণরোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ খুলনা
ক্রঃ নং

নাম

জেলাঃ খুলনা
বপতার নাম

ডাকঘর

জিসামবরক জগজেট

জেখ মবহউদ্দীন আহমদ

জছাট িয়রা বেবপও
৯০০০,জসানাডাঙ্গা খুলনা।

9000

১২২০

জমাঃ আবু ওিাজয়দ জতৌবফক উবদ্দন
জমাঃ োোহান খান

মৃত তাসবকন উবদ্দন
জমাঃ আবমর জহাজসন খান

বেবপও-৯০০০
9100

১২২২

এস এম বলয়াকত জহাজসন

মৃত এম আব্দুল খাজলক

জেজর িাংলা জরাড
হােী ইসমাইল বলংক
জরাড,খুলনা ৯১০০
জসানাডাঙ্গা খুলনা।
১৩ জেখপাড়া রধান
সড়ক,জসানাডাঙ্গা, খুলনা।

9000

১২৩০

৫০

৫১

গ্রাম

জেখ হাবফে উল্লাহ

৪৮
৪৯

উপজেলাঃ খুলনা মহানগর

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

১২২১
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