
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ পাইকগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মরহুম গােী আকির আলী মৃত গােী িাির আলী পাইকগাছা পাইকগাছা ৯৪৯

২ শহী নারায়ণ কুমার জহাড় মৃত সবতশ চন্দ্র জহাড় হনরদাস কাঠি হবরঢালী ৯৭৬

৩ জমাঃ শবহদুল ইসলাম গােী জমাঃ শহর আলী গােী প্রতাপকাটি রামচন্দ্র নগর ৯৮৫

৪

সরদার আব্দুল মাজেদ জমাঃ ছবমর সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ৯৯০

৫ জমাঃ বেল্লুর রহমান মৃত আজকর আলী সানা  ্জসালাদানা পাইকগাছা ৯৯১

৬

গােী ওয়াজেদ আলী তারাই গােী গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লক্ষীজ ালা -

9280, পাইকগাছা, খুলনা

লক্ষীজ ালা -9280 ১০০০

৭ কােী জতাকাজরম জহাজসন কােী আবনজুল জহাজসন িাবত ালী পাইকগাছা-9280 ১০০৫

৮ আজয়ন উবিন গােী জমাঃ নাজেম গােী শ্রী কন্ঠপুর িাঁকা ভিানীপুর ১০০৭

৯ শংকর কুমার অবিকারী অবনল কৃষ্ণ অবিকারী িাঁকা িাঁকা ভিানীপুর ১০০৮

১০

জশ  আজনায়ারুল হক জশ  সবিউবিন িাসা/জহাবডং:৪৬/১, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ড 

নং-২৪, ডাকঘর:খুলনা-

9100, খুলনা সদর, খুলনা

খুলনা-9100 ১০২৯

১১

আবুল কাজসম জমাড়ল জশর আলী জমাড়ল গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১০৪১

১২

 জমাঃ জসাহরাি আলী েবহর উিীন গাইন গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, ডাকঘর:িগুড়ার 

চক-9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুড়ার চক-9285 ১০৪৪

১৩

জমাঃ মাহবুবুল আলম তবমে উবিন জোয়ািডার গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১০৪৬

১৪

স ম িাির আলী আকির আলী সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, 

চাঁদ ালী, 

ডাকঘর:গোবলয়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা।

গোবলয়া-9280 ১০৫০

১৫ আহছান আলী মৃত জদরােতুল্যা গােী জসানাতনকাটি মামুদকাটি ১০৬৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

ো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



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ পাইকগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬

আঃ সামাদ আোদ সুরমান সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, রাড়ুলী, 

ডাকঘর:িাঁকা ভিানীপুর-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুর-9280 ১০৬৭

১৭

জমাঃ জসাহরাি আলী সানা ইউসুি আলী সানা গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী ১০৬৯

১৮ জমাঃ মবহউবিন জমাড়ল িেলুল হক জমাড়ল আলমতলা লক্ষীজ ালা ১০৮১

১৯

জমাসজলম আলী সানা মৃত মাদার সানা গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১০৮৪

২০

আব্দুস সামাদ সরদার মৃত ইছাহাক সরকার গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:জিতবুবনয়া-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

জিতবুবনয়া-9285 ১০৮৫

২১

জমাঃ জরোউল কবরম সানা আজনায়ার আলী সানা গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১০৮৯

২২ জমাঃ জসাহরাি জহাজসন নুর আলী গােী পাইকগাছা পাইকগাছা ১০৯০

২৩

জমাঃ আব্দুস সবুর গাইন জমাঃ কওছার আলী গাইন িাসা/জহাবডং:২৭৪, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-০৮, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌরসভা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১০৯৬

২৪

আকির আলী জমাল্ল্যা ওয়াজেদ আলী জমাল্ল্যা গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১০৯৭

২৫

জমাঃ িটিক গােী েব্বার গােী গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১০৯৮

২৬

জমাঃ সবহদুল ইসলাম সরদার জমাঃ কওসার উবিন সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১০৯৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ পাইকগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৭

জমাঃ আশরাি আলী জমাড়ল মৃত েহর আলী জমাড়ল গ্রাম/রাস্তা:999, 

চাঁদ ালী, ডাকঘর:চাঁদ 

 ালী-9284, পাইকগাছা, 

খুলনা

চাঁদ  ালী-9284 ১১০২

২৮

জমাঃ আবমর আলী সরদার জমা: আরমান আলী সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, রাড়ুলী, 

ডাকঘর:িাঁকা ভিানীপুর-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুর-9280 ১১০৩

২৯

মৃত জমাঃ অজহদ আলী গােী জমাঃ জকনা গােী গ্রাম/রাস্তা:999, রাড়ুলী, 

ডাকঘর:িাঁকা ভিানীপুর-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুর-9280 ১১০৪

৩০

মজিে উিীন গাইন চাঁদ আলী গাইন গ্রাম/রাস্তা:999, 

চাঁদ ালী, ডাকঘর:চাঁদ ালী-

9284, পাইকগাছা, খুলনা

চাঁদ ালী-9284 ১৩৩৩

৩১

জমাঃ নূরুল আবমন সরদার মহাতাপ উিীন সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, 

চাঁদ ালী, ডাকঘর:চাঁদ ালী-

9284, পাইকগাছা, খুলনা

চাঁদ ালী-9284 ১৩৩৪

৩২

এস এম োমাত আলী মৃত ইসমাইল জহাজসন গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-০৮, ডাকঘর:পাইক 

গাছা-9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌরসভা, খুলনা

পাইক গাছা-9280 ১৩৩৫

৩৩

সরদার রহমত আলী জমাঃ তাজলি আলী গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৩৬

৩৪

তাজছর আলী গােী মৃত হাজরে গােী গ্রাম/রাস্তা:999, 

গড়ই ালী, 

ডাকঘর:গড়ই ালী-

9285, পাইকগাছা, খুলনা

গড়ই ালী-9285 ১৩৩৭

৩৫

জমাঃ সাজয়দ আলী সরদার োহান আলী সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১৩৩৮

৩৬

জমাঃ শওকত আলী তরি জমাল্যা গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১৩৩৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ পাইকগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৭

জমাকজছদ আলী জগালদার মৃত িবছর জগালদার গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৪০

৩৮

জমাঃ জমাোম আলী সরদার জমাঃ ছবমর আলী সরদার , গ্রাম/রাস্তা:999, 

জসালাদানা, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১৩৪১

৩৯

জগাবিন্দ সান রতন চন্দ্র সানা িাসা/জহাবডং:২০৫, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-০৯, 

ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌরসভা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১৩৪২

৪০

জমাোম আলী সরদার মৃত িাদল সরদার িাসা/জহাবডং:২২, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-০১, ডাকঘর:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌরসভা, খুলনা

পাইকগাছা-9280 ১৩৪৩

৪১ এস এম সাইদুর রহমান িের আলী জমাল্ল্া লক্ষ্মীজ ালা লক্ষীজ ালা -9280 ১৩৪৪

৪২

জমাঃ এয়াকুি মালী আব্দুল েব্বার মালী গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লক্ষীজ ালা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

লক্ষীজ ালা -9280 ১৩৪৫

৪৩

জমাহাম্মদ আলী গাইন তাজলি আলী গাইন গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লক্ষীজ ালা-

9280, পাইকগাছা, খুলনা

লক্ষীজ ালা -9280 ১৩৪৬

৪৪

শামসুর রহমান  াঁ মৃত োবমর  াঁ গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৪৭

৪৫

জমাঃ আনার জগালদার আজলক জগালদার গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৪৮

৪৬

জমাঃ এরিান আলী সরদার েবহর উবিন সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৪৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ পাইকগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৭

জমাঃ আব্দুস সবুর সরদার জহাজসন সরদার গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর:লস্কর-1539, 

পাইকগাছা, খুলনা

লস্কর-1539 ১৩৫০

৪৮

জমাঃ আবু তাজহর গােী জসাহরাি জহাজসন গােী গ্রাম/রাস্তা:999, লস্কর, 

ডাকঘর: বড়য়া-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

 বড়য়া-9280 ১৩৫১

৪৯

আনছার উবিন সরকার মৃত সরদার তাবরি িাসা/জহাবডং:৬৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-২০, ডাকঘর:খুলনা বস 

টি-9100, জসানাডাঙ্গা, 

খুলনা

খুলনা বস টি-9100 ১৩৫২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


