
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ কুমারখালী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ সসয়দ এ, জক বসরাজুন নূর সসয়দ বসরাজুল ইসলাম জগাপালাপুর জগাপালাপুর ৪৭১

২ জমাঃ আমোদ জ াজসন বকয়ামবিন বমঞা িাবনয়াখবি দুি বাচারা ৫৩৩

৩ মীর শব দুল  ক মীর আজনায়ার আলী মধুপুর মধুপুর ৫৩৭

৪ জমাঃ আকিার আলী কবিলু উবিন জশখ GOBINDOPUR joduboira ৫৪০

৫ জমাঃ আব্দুল মান্নান জকৌতুক জশখ চিাইজকাল চিাইজকাল ৫৪৮

৬ জমাঃ  াবমদুল  ক মুন্সী আিদুর রব ম মুন্সী দমদমা দুি বাচারা ৫৭১

৭ জমাঃ খায়রুল ইসলাম বিলাত আলী মধুপুর মধুপুর ৫৭২

৮ জমাঃ জতািাজেল জ াজসন জটঙর বিশ্বাস চাদপুর জগািরা চাদপুর ৫৭৫

৯ জমাঃ শামছুল আলম(বপন্টু) মৃত োজমদ আলী জশখ জসরকাবি জপৌরসভা ৫৮২

১০ শ্রী রাম জগাপাল মৃত মবনন্দ্র নাথ কাবলকাতলা িাগুলাট ৬০১

১১ জমাঃ আশরাফুল আবিয়া মৃত আজনায়ার আলী মধুপুর মধুপুর ৬১৪

১২ জমাঃ মজয়ন উবিন জমাঃ খায়িার আলী দুি বচারা শালঘর মধুয়া ৬১৫

১৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম জিলাজয়ত জ াজসন বিবি কয়া পাবি ৬১৭

১৪ জমাঃ ওব দুল আলম রবি উবিন দমদমা দুি বাচারা ৬২৬

১৫ জমাঃ েজয়ন উবিন মুন্সী রবি উবিন মধুপুর মধুপুর ৬২৭

১৬ জমাঃ আ ামানুোমান মৃত তাে উবিন আ জমদ কাবলকা তলা িাগুলাট ৬২৮

১৭ কােী র মত উল্লা কােী আলী জ াজসন ধলনগর কুশলীিাসা ৬৪৫

১৮ জমাঃ সবলম মন্ডল মৃত আছালত মন্ডল রামচন্দ্রপুর জগািরা চাদপুর ৬৪৭

১৯ জমাঃ আব্দুস ছাত্তার জসখ জমাঃ অতুল জসখ ওয়াড ব নং-০৮, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা,

কুমারখালী ৬৫৭

২০ জমাঃ আব্দুল মবতন মৃত আকিার আলী মজ ন্দ্রপুর িাবনয়াকািী ৬৬১

২১ আঃ আবেে মৃত  েত আলী চাপাইগাছী েগনাথপুর ৬৬২

২২ জমাঃ সদ বার আঃ সালাম মৃত আকিার আলী মজ ন্দ্রপুর েগনাথপুর ৬৬৫

২৩ জমাঃ নেরুল ইসলাম আবদল উবিন বমঞা জগািরা জগািরা চাদপুর ৬৭৩

২৪ জমাঃ সাদ আলী মৃত ছজিদ আলী কমলাপুর ইচাঘাটি ৬৭৬

২৫ জমাঃ আেমত আলী জসখ তাজ র আলী জসখ সাওতা চাপিা ৬৭৭

২৬ জমাঃ আবুল জ াজসন নাজদর জ াজসন সাওতা কমলাপুর ৬৭৯

২৭ জমাঃ আশরাফুল  ক আেমল  ক জছউবিয়া জমাব নীবমল ৬৮০

২৮ জমাঃ আবিল উবিন মৃত ছাজমদালী সাওতা চাপিা ৬৮৩

২৯ মৃত জমািাজেল জশখ মৃত আঃ কাজদর জশখ সাওতা চাপিা ৬৮৪

৩০ ম, আ, র, আজনায়ারুল কাবদর এম. এ. গবন ৫, ব্লক-ই, ফ্লাট বি-৬, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২০(পাট ব), 

ডাকঘর:গুলশান-1212, 

গুলশান, ঢাকা উত্তর বসটি 

কজপ বাজরশন, ঢাকা

hasimpur ৬৮৭

৩১ মৃত বলয়াকাত আলী মৃত লখাই আবল জশখ বমলাইদা বমলাইদা ৬৮৮

৩২ জমাঃ আঃ েব্বার তবছর উিীন মাবলথা বশলাইদ বশলাইদ ৬৮৯

৩৩ জমাঃ বমোনুর র মান জমাঃ জগালাম র মান সরকার কািািািী বশলাইদ ৬৯০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (ো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 কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/7
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৪ এস এম আলী আকির ব রণ এস এম রুস্তুম আলী 999, 

গ্রাম/রাস্তা:জতিাবিয়া (পাট ব) 

উত্তর

কুমারখাবল ৬৯১

৩৫ জমা াঃ আবমরুল ইসলাম মৃত মবল্লক আলী বিশ্বাস এলঙ্গীপািা কুমারখালী ৬৯২

৩৬ জমাঃ চাঁদ আলী ব্যাপারী খায়িার আলী কাজলায়া কয়া ৬৯৪

৩৭ জমাঃ বনোম উিীন আব্দুল গবন বময়া গবিয়া কয়া ৬৯৬

৩৮ মুত মবিে উবিন জসখ কবিল উবিন জসখ িাবনয়াপািা কয়া ৬৯৭

৩৯ জমাঃ আব্দুল খাজলক আবিলিীন মন্ডল জিি কাজলায়া কয়া ৬৯৯

৪০ জমাঃ মবনরুল ইসলাম ( াবিবুর র মান ) মুছা ওয়াড ব নং-০৫, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা,

কুমারখালী ৭০১

৪১ জমাঃ রবিকুল ইসলাম জমাঃ আঃ কাজদর আিপািা বশলাইদ ৭০২

৪২ জমাঃ নাবেম উবিন জমাঃ ইসমাইল জ াজসন মােগ্রাম বশলাইদ ৭০৪

৪৩ দীন ম ম্মদ বিশ্বাস মৃত মা াতাি উবিন বিশ্বাস িাটিকামারা িাটিকামারা ৭০৬

৪৪ রাম রঞ্জন নাথ মৃত মনমথ নাথ আগ্রামকুন্ডু সদকী ৭০৮

৪৫ জমাঃ শা াবুবিন আঃ গবন জশখ চকরঘুয়া চিাইজকাল ৭০৯

৪৬ জমাঃ আব্দুল িারী জুলমত জশখ নিলালপুর চিাইজকাল ৭১১

৪৭ জমাঃ আঃ গফুর মৃত শুকু মাসুদ জশখ দবিকমলপুর চিাইজকাল ৭১৩

৪৮ জমাঃ আবুল কাজসম জলাকমান জ াজসন বুেরুক িাখই কুমারখাবল ৭১৪

৪৯ মৃত প্রজকৌশলী কামাল উবিন মৃত পরশউল্লা  জশখ চিাইজকাল চিাইজকাল ৭১৭

৫০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত নুর আলী জশখ চাপিা চাপিা ৭১৮

৫১ জমাঃ িা াদুর আলী খাঁ িাির আলী খাঁ শানপুকুবরয়া কমলাপুর ৭১৯

৫২ জমাঃ খাইরুল আলম বময়া দবিয়ার র মান বময়া বসংদ চাপিা ৭২০

৫৩ জক এম শরাি উবিন খান মৃত জক এম ইয়াদ আলী চাপিা চাপিা ৭২১

৫৪ জমাঃ আব্দুল  ান্নান বমঞা আব্দুল মান্নান বমঞা সাওতা চাপিা ৭২২

৫৫ জমাঃ  ায়দার আলী তাজছর জশখ লাব নীপািা এস এম জ াজসন ৭২৩

৫৬ জমাঃ আলী জ াজসন আনছার মৃত আো ার আলী ভড়ুয়াপািা দবিণ মজনা রপুর ৭২৫

৫৭ আঃ মান্নান জমাঃ জমাো ার জমাল্লা িাবনয়াখবি িাগুলাট ৭২৬

৫৮ জমাঃ জোয়াদ আলী আো ার আলী জশখ িাগুলাট মধুপুর ৭২৭

৫৯ জমাঃ সালামত আলী জেজ র আলী বিশ্বাস উদয় নাতুবিয়া মধুপুর ৭২৮

৬০ জমা াঃ আব্দুস ছাত্তার পরশ উল্লা  জমাল্লা শালঘর মধুয়া দুি বাচারা ৭৩০

৬১ জমাঃ ইিাদত আলী বিশ্বাস বকতাি উবিন বিশ্বাস দুধকুমিা কমলাপুর ৭৩১

৬২ জমাঃ আবু িকর বসবিকী ওয়াজেদ আলী দবিণ মজনা রপুর দবিণ মজনা রপুর ৭৩২

৬৩ জমাঃ মামুদ আলী কওজছর আলী শালঘর মধুয়া দুি বাচরা ৭৩৪

৬৪ জমাঃ আবতয়ার র মান জশখ পরশ উল্লা  জশখ আদািািীয়া দবিণ মজনা রপুর ৭৩৫

৬৫ জমাঃ আব্দুল কবরম মন্ডল তাজ র আলী মন্ডল bollappur chorongi bazar ৭৩৬

৬৬ জমাঃ নূরুোমান বমঞা আঃ েব্বার বমঞা জগািরা জগািরা চাদপুর ৭৩৮

৬৭ জমাঃ িাির আলী জশখ জমাঃ ইোরত জসখ জগািরা জগািরা চাদপুর ৭৪০

৬৮ কােী বলয়াকত আলী কােী আ: আ সান জগািরা জগািরা চাদপুর ৭৪১

৬৯ মৃত জমাতাজলি জ াজসন মৃত ছজলমান জশখ জগািরা চাদপুর জগািরা ৭৪২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭০ জমাঃ আবতয়ার র মান জমা: আবেজুর র মান ম ন নগর জগািরা চাদপুর ৭৪৩

৭১ জমাঃ ওমর আলী জশখ মা াতাি জশখ নাভবদয়া  বরনারায়ণপুর ৭৪৬

৭২ জখািকার শামসুজো া মৃত খিকার মকজছদ আলী কুশলীিাশা চাঁদপুর ৭৪৭

৭৩ নুরুোমান জোয়ারদার জগালাম আ াদ জোয়ারদার ধলনগর কুশলীিাসা ৭৪৮

৭৪ জমাঃ জগালাম রসুল মৃত ইশারত জশখ কুশবলিাসা কুশবলিাসা ৭৫৩

৭৫ জমাঃ েয়নাল জমাল্লা মৃত  ায়দার জমাল্লা কুশবলিাসা কুশবলিাসা ৭৫৪

৭৬ জমাঃ আতর আলী মৃত জখারজশদ আলী জগািরা চাদপুর চাদপুর ৭৫৫

৭৭ জমাঃ নবেরউল্লা  খান জমাঃ মান্নান খান চাদপুর জগািরা চাদপুর ৭৫৬

৭৮ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত ওজমদ আলী জমাল্লা ধলনগর কুশবলিাসা ৭৫৮

৭৯ জমাঃ তহুরুল  ক বময়া মৃত ইব্রাব ম বময়া জগািরা জগািরা চাদপুর ৭৫৯

৮০ জমাঃ িা াউোমান বময়া মৃত জমৌঃ আঃ েব্বার বময়া জগািরা চাদপুর জগািরা চাদপুর ৭৬০

৮১ জমাঃ আবুল কাজশম বমঞা জমাঃ আব্দুল লবতি বমঞা জগািরা জগািরা চাদপুর ৭৬৫

৮২ জমাঃ শবরফুল ইসলাম আব্দুর রব ম বমঞা বিবি কয়া পাবি ৭৬৮

৮৩ জমাঃ  াবিলদার শবি উবিন মৃত নুরউবিন বিশ্বাস পাবি পাবি ৭৭২

৮৪ জমাঃ মবতয়ার র মান ইমরান আলী পাবি পাবি ৭৭৩

৮৫ জমাঃ আঃ  ান্নান মজনায়ার জ াজসন পাবি পাবি ৭৭৪

৮৬ জমাঃ আিোল জ াজসন জচৌধুরী তিাজরক জ াজসন ডাঁশা সাবিয়ারা ৭৭৬

৮৭ জমাঃ আজনায়ার জ াজসন  বিির র মান বিশ্বাস ডাঁশা সাবিয়ারা ৭৭৭

৮৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম শ ীদ জতাছাজিক জ াজসন নবন বময়া ওয়াড ব নং-০৫, 

ডাকঘর:কুমার খালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী

কুমারখালী ২৭৬৬

৮৯ মা মুদ জ াজসন মুন্সী ম বসন আলী ওয়াড ব নং-০১, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৬৭

৯০ জমাঃ মুনছুর আলী ঝড়ু জশখ ওয়াড ব নং-০৮, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৬৮

৯১ জমাঃ সামসুর র মান মৃত আকির আলী বিশ্বাস দূগ বাপুর কুমারখালী ২৭৬৯

৯২ জমাঃ জসা রাি উবিন জিলাল জ াজসন (বিরু) কুমারখালী কুমারখালী ২৭৭০

৯৩ জমাঃ আমোদ জ াজসন আবুল জ াজসন গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০১, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৭১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ কুমারখালী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৯৪ জখািকার েহুরুল  ক জখািকার আবুল জ াজসন ওয়াড ব নং-০১, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৭২

৯৫ জমাঃ িয়জুল ইসলাম জখারজশদ আলী বিশ্বাস ওয়াড ব নং-০৫, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৭৩

৯৬ জমাঃ লুৎির র মান িজয়ে আ জমদ kumarkhali ২৭৭৪

৯৭ জমাঃ জমাোজম্মল  ক আকান জশখ কুমারখালী কুমারখালী ২৭৭৫

৯৮ এ. টি. এম আবুল মনছুর মেনু আিছার উবিন জোয়ািবার ওয়াড ব নং-০৬, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুমারখালী জপৌরসভা, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৭৭৬

৯৯ জমাঃ মব উল আলম জমাল্লা শ ীদ আঃ আবেে জমাল্লা ওয়াড ব নং-০৮, 

ডাকঘর:কুমারখালী-

7010,

কুমারখালী ২৭৭৯

১০০ জমাঃ বরয়াে উবিন বমঞা বকয়াম উবিন বমঞা গ্রাম/রাস্তা:999 , কয়া, 

ডাকঘর:কয়া-7010, 

কুমারখালী, কুবিয়া

কয়া ২৭৮০

১০১ বরয়াে উিীন আ জম্মদ শবিউিীন আ জম্মদ সুলতানপুর কয়া ২৭৮২

১০২ জমাঃ জমাতাজলি ব্যাপারী সজিদ আলী ব্যাপারী কাজলায়া কয়া ২৭৮৩

১০৩ জমাঃ জ কমত আলী আইন উবিন চর িাবনয়াপািা কয়া ২৭৮৪

১০৪ মৃত মজয়ন উবিন খান মৃত ইমান আলী খাঁন সুলতানপুর কয়া ২৭৮৫

১০৫ জমাঃ আবু  াবনি আব্দুল িারী িাবনয়াপািা কয়া ২৭৮৬

১০৬ জমাঃ আকমল জ াজসন মৃত আরি আলী িাবনয়াপািা কয়া ২৭৮৭

১০৭ জমাঃ  াজশম আলী জমাঃ জরেওয়ান আলী িাবনয়াপািা কয়া ২৭৮৮

১০৮ মৃত আবমরুল ইসলাম মৃত সতেউবিন প্রামাবনক গবিয়া কয়া ২৭৮৯

১০৯ জমাঃ আঃ রব ম ম াম্মদ আলী জমাল্লা কাজলায়া কয়া ২৭৯০

১১০ মৃত ইউসুি আলী মৃত েব র উবিন জখ সুলতানপুর কয়া ২৭৯১

১১১ জমাঃ আলাউবিন বমঞা আেগর আলী বমঞা িাবনয়াপািা কয়া ২৭৯২

১১২ জমাঃ আক্কাছ আলী আবখর উবিন প্রামাবনক জঘাষপুর বশলাইদ ২৭৯৩

১১৩ জমাঃ  াবিবুর র মান জমাঃ লস্কার আলী প্রামাবনক িাবনয়াপািা কয়া ২৭৯৪

১১৪ নাবেম উবিন আ জমদ বকয়াম উবিন আ জম্মদ সুলতানপুর কয়া ২৭৯৫

১১৫ জমাঃ মব র উবিন মৃত মঈনুবিন গবিয়া কয়া ২৭৯৬

১১৬ জমাঃ গবনর উবিন সাজোত আলী জঘািাই কয়া ২৭৯৭

১১৭ জমাঃ আক্কাস আলী রুমোন জশখ িাবনয়াপািা কয়া ২৭৯৮

১১৮ মৃত ডাঃ আলাউবিন আ জমদ মৃত আব্বাস উবিন কয়া সুলতানপুর ২৭৯৯

১১৯ জমাঃ মকজছদ আলী মৃত মজয়ন উবিন িাবনয়াপািা কয়া ২৮০০

১২০ মৃত বমেবা সুলতান আওবলয়া মৃত ডাঃ আলাউবিন আ জমদ সুলতানপুর কয়া ২৮০১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ কুমারখালী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২১ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত ইসমাইল জ াজসন িািাদী কয়া ২৮০২

১২২ জমাঃ বমোনুর র মান আলী জশখ কাজলায়া কয়া ২৮০৩

১২৩ জমাঃ আবেজুল  ক মৃত উবকল উবিন খবলশাদ কয়া ২৮০৪

১২৪ জমাঃ আঃ মাজেদ জোয়ািবার মৃত আ ম্মদ আলী কাজলায়া কয়া ২৮০৫

১২৫ জমাঃ ছামাদ আলী জশখ মৃত  াজমদ আলী জশখ িাবনয়াপািা কয়া ২৮০৬

১২৬ জমাঃ জুলমত আলী মৃত বনয়ামত আলী িাবনয়াপািা কয়া ২৮০৭

১২৭ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত আঃ কাজদর জিিকাজলায়া কয়া ২৮০৮

১২৮ জমাঃ মবিন উিীন সামছুল হুদা সুলতানপুর কয়া ২৮০৯

১২৯ জমাঃ  াবিবুর র মান জ াজসন আলী কয়া কয়া ২৮১০

১৩০ জমাঃ আজির আলী জমাঃ পশার আলী চর িাবনয়াপািা কয়া ২৮১১

১৩১ জখািকার আব্দুল মবতন জখািকার আব্দুল েবলল কল্যাণপুর  াবসমপুর ২৮১২

১৩২ জমাঃ নাবসর উবিন িদর উবিন জখারজশদপুর বশলাইদ ২৮১৩

১৩৩ ডাঃ নুরুোমান মৃত আব্দুল িারী জখারজশদপুর বশলাইদ ২৮১৪

১৩৪ জমাঃ আব্দুল মবেদ কুদ্দুস বিঃ মােগ্রাম বশলাইদ ২৮১৫

১৩৫ জমাঃ  াবিবুর র মান বমৃত আব্দুল গনী জশখ জিলগাবছ বশলাইদ ২৮১৬

১৩৬ জমাঃ বসরাে উবিন জসখ আব্দুল মান্নান জসখ মােগ্রাম বশলাইদ ২৮১৭

১৩৭ জমাঃ আব্দুল মান্নান  ােী মু ম্মদ আবেমুবিন কল্যাণপুর  াবসমপুর ২৮১৮

১৩৮ জমাঃ আঃ েব্বার মৃত গবনর উবিন মােগ্রাম মােগ্রাম ২৮১৯

১৩৯ জমাঃ আবেজুল  ক মৃত িদর উবিন জশখ বশলাইদ বশলাইদ ২৮২০

১৪০ জমাঃ ওসমান গনী মৃত ওজমদ আলী সিবার  াবসমপুর  াবসমপুর ২৮২১

১৪১ জমাঃ বসবিক আলী মৃত জকৌতুক জশখ জছাট মােগ্রাম বশলাইদ ২৮২২

১৪২ এস,এম, মবেির র মান এস,এম, আব্দুল কুদ্দুস কল্যাণপুর  াবসমপুর ২৮২৩

১৪৩ জমাঃ ম সীন আলী জসখ ইয়াদ আলী জসখ কল্যারপুর বশলাইদ ২৮২৪

১৪৪ সরদার আব্দুর রউি সরদার আব্দুল গফুর েগন্নাথপুর, 

ডাকঘর:িাবনয়াকাবি-

7010, কুমারখালী, 

কুবিয়া

িাবনয়াকািী ২৮২৫

১৪৫ জমা াঃ জরোউল কবরম মৃত মজয়ে উবিন আ জমদ জ াগলা িাবনয়াকািী ২৮২৬

১৪৬ সরদার আব্দুল খাজলক সরদার আব্দুল গফুর সদকী, ডাকঘর:কুমারখালী-

7010, কুমারখালী, 

কুবিয়া

কুমারখালী ২৮২৭

১৪৭ জমাঃ আলাউবিন মৃত  াজতম আলী প্রমাবনক িাবনয়াকাবি িাবনয়াকাবি ২৮২৮

১৪৮ জমাঃ জগালাম ছজরায়ার  ারান বিশ্বাস সদকী দঃপািা জগাপালপুর ২৮২৯

১৪৯ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি মৃত এরশাদ আলী প্রমাবনক দরজিশপুর জগাপালপুর ২৮৩০

১৫০ জমাঃ রুহুল আ ম নাবেম উবিন গ্রাম/রাস্তা:999 কুমারখালী- ২৮৩১

১৫১ জমাঃ আলতাপ জ াজসন জমাঃ রব ম িকস প্রমাবনক জগাপালপুর জগাপালপুর ২৮৩২

১৫২ জখািকার জরোউল কাবদর জখািকার শামসুল আলম িাবনয়াকাবি িাবনয়াকাবি ২৮৩৩

১৫৩ আব্দুস জসািা ান মৃত আঃ েব্বার জগাপালপুর জগাপালপুর ২৮৩৪

১৫৪ মুবন্স আজনায়ার জ াজসন মৃত মুবন্স জমাোজম্মল জ াজসন দুগ বাপুর কুমারখালী ২৮৩৫

১৫৫ জমাঃ মজনায়ার জ াজসন বিশ্বাস আবতয়ার র মান বিশ্বাস কুমারখালী কুমারখালী ২৮৩৭

১৫৬ জমাঃ আবুল  াজশম জমান্তাে জ াজসন মজনা রপু  ু  ুর চিাইজকাল ২৮৩৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৫৭ জমাঃ আিোল জ াজসন খান মস্তাে আলী খান মজনা রপু  ু  ুর চিাইজকাল ২৮৪০

১৫৮ নুর জমা াম্মদ নান্টু মৃত জগালাম জমা াম্মদ দুগ বাপুর কুমারখালী ২৮৪১

১৫৯ জমাঃ জলাকমান জ াজসন মৃত ম র উবিন িািলা চাপিা ২৮৪৩

১৬০ জমাঃ আবুল কালাম জসখ জমাঃ আনছার জসখ লাব নীপািা এম এ জ াজসন ২৮৪৪

১৬১ জমাঃ বলয়াকত আলী মা াতাি উবিন বিশ্বাস শানপুকুবরয়া কমলাপুর ২৮৪৫

১৬২ জমাঃ জমািাজেল জ াজসন দবির উবিন বিশ্বাস জছউবিয়া জমাব নীবমল ২৮৪৬

১৬৩ জমাঃ োমজসর আলী জশখ কবির উিীন জশখ কমলাপুর শানপুকুবরয়া ২৮৪৭

১৬৪ জমাঃ আব্দুল মান্নান আেগর আলী জশখ শানপুকুবরয়া কমলাপুর ২৮৪৮

১৬৫ জক, এম, সামসুবিন খান জক.এম. ইয়াদ আলী খান চাপিা চাপিা ২৮৪৯

১৬৬ জমাঃ আব্দুল িারী মৃত ইব্রাব ম জশখ চাপিা চাপিা ২৮৫০

১৬৭ মৃত আবুল জ াজসন মৃত আবুর কাজশম সাওতা চাপিা ২৮৫১

১৬৮ জমাঃ িানাত আলী জশখ জমাঃ কাউছার আলী জশখ ভািরা চাপিা ২৮৫২

১৬৯ জমাঃ বন াল উবিন  াজতম আলী মন্ডল দবিন মজনা রপুর দবিন মজনা রপুর ২৮৫৩

১৭০ জমাঃ আব্দুস সাত্তার জশখ জমাঃ শা াদত আলী জশখ শালঘর মধুয়া দুি বাচারা ২৮৫৪

১৭১ জশখ মাবলক বিজরাে বুলবুল জশখ মেনু বুলবুল িাগুলাট কমলাপুর ২৮৫৫

১৭২ জমাঃ সামসুবিন জশখ  ারান জশখ দুগ বাপুর মধুপুর ২৮৫৬

১৭৩ জমাঃ আবেজুর র মান  াজতম প্রামাবনক ি লিািীয়া জচৌরঙ্গীিাোর ২৮৫৭

১৭৪ জমাঃ অরুণ জচৌধুরী আিসার উিীন আ জমদ JODUBOIRA JODUBOIRA ২৮৫৮

১৭৫ জমাঃ নুরুল ইসলাম বময়া মৃত বসরাে উবিন ি লিাবিয়া  দুিয়রা ২৮৫৯

১৭৬ জমাঃ রওশন আলী আব্দুল গবন Rosulpur joduboira ২৮৬০

১৭৭ জমাঃ ইব্রাব ম মন্ডল বকতাি উবিন মন্ডল Rosulpur chorongi bazar ২৮৬১

১৭৮ মৃত আিসার উবিন মৃত আকুল মন্ডল জগাবিিপুর  দুিয়রা ২৮৬২

১৭৯ জমাঃ আব্দুল েব্বার মৃত জমাো ার জমাল্লা ভিানীপুর মধুপুর ২৮৬৩

১৮০ বময়া জমাঃ শবরি জ াজসন জমাঃ আজনায়ার জগািরা জগািরা চাদপুর ২৮৬৪

১৮১ জমাঃ মজনায়ার জ াজসন জমাঃ আঃ রব ম জ াজসন ম ন নগর জগািরা চাদপুর ২৮৬৫

১৮২ শ ীদ ইেত আলী শ ীদ আ ম্মদ আলী জশখ কুশবলিাসা চাদপুর ২৮৬৬

১৮৩ শ ীদ আ ম্মদ আলী জশখ মৃত জখাদা ব্ক্স জশখ কুশবলিাসা কুশবলিাসা ২৮৬৭

১৮৪ খিকার জগালাম রব্বানী (মটর) জখাঃ আঃ রবশদ কুশলীিাসা চাঁদপুর ২৮৬৮

১৮৫ জমাঃ ো াঙ্গীর জ াজসন মৃত জমািারক জ াজসন বনয়ামতিাবি জগািরা চাদপুর ২৮৬৯

১৮৬ জমাঃ রবিউল ইসলাম পাোি আলী বিশ্বাস বনয়ামতিািী জগািরা চাদপুর ২৮৭০

১৮৭ জমাঃ জগালাম রসুল জশখ জমাঃ  াজনি আলী জশখ জগািরা জগািরা চাদপুর ২৮৭১

১৮৮ জমাঃ আঃ ছাত্তর বময়া মৃত ওজমদ আলী জগািরা চাদপুর চাদপুর ২৮৭২

১৮৯ মৃত ছালামত জশখ মৃত মাখন জশখ ধলনগর কুশবলিাসা ২৮৭৩

১৯০ মৃত মুছাল জশখ মৃত ওয়াজ দ জশখ কুশলীিাসা চাঁদপুর ২৮৭৪

১৯১ শ ীদ  ােী জমািাজছর কােী জমাকাজিস জ াজসন জগািরা চাদপুর জগািরা ২৮৭৫

১৯২ জমাঃ আব্দুল খাজলক জমাঃ আব্দুল েবলল জমাল্লা ম ন নগর জগািরা চাদপুর ২৮৭৬

১৯৩ জমাঃ আব্দুর র মান মনসুর আলী নাভবদয়া  বরনায়নপু ২৮৭৭

১৯৪ জমাঃ কােী ওব দুল আলম জমাঃ কােী আশরাফুল আলম মীরপুর  বরনায়নপুর ২৮৭৮

১৯৫ জমাঃ জছাজলমান শা মৃত রবশক শা ধলনগর কুশবলিাসা ২৮৭৯

১৯৬ জমাঃ আবুল জ াজসন মন্ডল শুকুর মামুদ মন্ডল কুশলীিাসা কুশলীিাসা ২৮৮০

১৯৭ জমাঃ চাঁদ আলী জমাল্লা মৃত কবরম বময়া কুশবলিাসা কুশবলিাসা ২৮৮১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৯৮ জমাঃ সামাউন বময়া মৃত কবরম বময়া জগািরা চাদপুর জগািরা চাদপুর ২৮৮২

১৯৯ জগালাম ম ম্মদ জমাঃ জগালাম সজরায়ার জগািরা জগািরা চাদপুর ২৮৮৩

২০০ জমাঃ এজতম আলী ছুরত আলী পাবি জচৌরঙ্গী ২৮৮৪

২০১ জমাঃ আব্দুল কাজদর আঃ েব্বার মৃধা ভালুকা জচৌরঙ্গীিাোর ২৮৮৫

২০২ মৃত জশখ সদর উবিন মৃত জতজছম আলী জশখ ভ জচীরঙ্গী ২৮৮৬

২০৩ জমাঃ আ সানুল  ক জতোরত উবিন আ জমদ পাবি পাবি ২৮৮৭

২০৪ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মবেির র মান বিশ্বাস পাবি পাবি ২৮৮৮

২০৫ জমাঃ আকতার জ াজসন বমঞা ছুরাত আলী বমঞা বিবরকয়া পাবি ২৮৮৯

২০৬ জমাঃ জগালাম আলী ছুরত আলী জশখ সাবিয়ারা সাবিয়ারা িাোর ২৮৯০

২০৭ ত্র, জক, ত্রম খয়ির মৃত ত্রম ত্র কাজশম বিবরকয়া পাবি ২৮৯১

২০৮ জমাঃ আব্দুর রশীদ মৃত জরােদার আলী জমাল্লা খজিরভালুকা পাবি ২৮৯২

২০৯ জমাঃ  াবিি উল্লা জকরামত আলী বিশ্বাস জখািব ভালুকা পাবি ২৮৯৩

২১০ জমাঃ জগালাম  ািীি মৃত ইিাে আলী জগািরা জগািরা ২৮৯৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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