
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ বিরপুর

ক্রঃ নং নাি বপতার নাি গ্রাি ডাকঘর জিসািবরক জগজেট

১ জিাঃ বিল্লাল মৃত ভরস িন্ডল কাবলনাথপুর ছাবতয়ান ১০৪৯

২ জিাঃ হায়দার আলী মৃত আিানত আলী আহম্মদপুর জপাড়াদহ ১০৫৫

৩ মৃত েহুরুল ইসলাি মৃত এন্তাে আলী িণ্ডল িাবেহাট কুশা ১০৬৯

৪ জিাঃ বসরাজুল ইসলাি খাঁন মৃত ফবকর িহাম্মদ খাঁন সুলতানপুর বিরপুর ১০৯৩

৫ জিাঃ তাহাজেল জহাজসন জিাফােল জহাজসন খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১১২০

৬ জিাঃ শাহ োহান আলী এিদাদ আলী নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১১২৪

৭ জিাঃ সুলতান আলী মৃত সসয়দ আলী কিরিাড়ীয়া িারুইপাড়া ১১৩৪

৮ কােী ফেল আহজম্মদ কােী আলী আহজম্মদ আিলা আিলা সদরপুর ১১৪১

৯ জিাঃ আব্দুল িান্নান বরফােবিন িন্ডল িাবেহাট কুশ শা ১১৭৩

১০ জিাঃ িবহরউবিন িাবনক সদর উবিন িন্ডল খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১২০০

১১ জিাঃ ওয়াজেদ আলী োনিার আলী আদশ শপাড়া বিরপুর ১২১৭

১২ জিাঃ আব্দুল িাবুদ মৃত হাজরে ধুিইল ধুিইল ১২১৮

১৩ জিাঃ বরফাজেল গােী ঝড়ু গােী নওদাপাড়া বিরপুর ১২৩২

১৪ মৃত আবির আলী িবল্লক মৃত কািাল উবিন িবল্লক জগায়ািাড়ীয়া আিলা সদরপুর ১২৫৯

১৫ জিাঃ আবেির রহিান আবফল উবিন িাবেতপুর পাইকপাড়া ১২৬১

১৬ জিাঃ রেি আলী আবফল উিীন আিিাড়ীয়া হালসা ১২৬৭

১৭ জিাঃ শবফউর রহিান সাজদক আলী বিঞা নগরিাকা হালসা ১২৬৯

১৮ মৃত িকবুল জহাজসন মৃত নহর আলী িাবলথা আিিাড়ীয়া হালসা ১২৭০

১৯ জিাঃ আকিাল জহাজসন বরয়াে উবিন স্বরুপদহ জপাড়াদহ ১২৭২

২০ জিাঃ নাবেি উবিন রহিত আলী মৃধা জতঘবরয়া জপাড়াদহ ১২৭৩

২১ জিাঃ িানাত আলী মৃধা তাজহর আলী মৃধা জতঘবরয়া জপাড়াদহ ১২৭৪

২২ জিাঃ জসজকন্দার আলী জিাঃ পরশ উল্লা মৃধা জতঘবরয়া জপাড়াদহ ১২৭৫

২৩ জিাঃ ফেলুল হক মৃত হাজরে আলী জসখ জতঘবরয়া জপাড়াদহ ১২৭৬

২৪ ইয়াবসন প্রািাবনক আজলপ প্রািাবনক জতঘবরয়া জপাড়াদহ ১২৭৭

২৫ আব্দুর রবহি মৃত িইে উবিন দবিণ কাঠদহ জপাড়াদহ ১২৭৮

২৬ জিাঃ আব্দুস সািাদ জিাল্লা রহিত আলী জিাল্লা ছত্রগাছা িহলিাড়ীয়া ১২৮১

২৭ জিাঃ আনসার আলী মৃত িনজসর আলী প্রািাবনক নওদা শামুবখয়া তালিাড়ীয়া ১২৮২

২৮ জিাঃ আলাউবিন প্রিাবনক মৃত আজেক প্রিাবনক নওদা শামুবখয়া তালিাড়ীয়া ১২৮৩

২৯ জিাঃ আব্দুর রি সাইদুর রহিান জিৌলিী নওদা শামুবখয়া তালিাড়ীয়া ১২৮৪

৩০ জিাঃ শওকত আলী জোয়ারদার িাজেদ জহাজসন জোয়ারদার রানাখবড়য়া তালিাড়ীয়া ১২৮৫

৩১ জিাঃ শবহদুল ইসলাি আঃ কাজদর িাবলথা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১২৮৬

৩২ জিাঃ জতাোজম্মল হক িন্ডল আব্বাছ িন্ডল নওদা খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ১২৮৮

৩৩ জিাঃ নবির উবিন েবফল উবিন প্রাঃ নওদা খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ১২৮৯

৩৪ জিাঃ বেন্না আবল গাবরশ নওদা খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ১২৯০

৩৫ জিাঃ োহাঙ্গীর আলি জতাফবছর উবিন বিশ্বাস নওদা িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ১২৯১

৩৬ জিাঃ হুিায়ুন কবির হুরমুে আলী নওদা িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ১২৯২

৩৭ জিা জহতাইজয়তুল ইসলাি মৃত তুগান উবিন খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ১২৯৫

৩৮ জিাহাঃ আব্দুস ছািাদ জিাঃ িসজলি উিীন বিশ্বাস নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১২৯৬

৩৯ জিাঃ হায়দার আলী জেজকর আলী জসখ নওদা খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ১২৯৭

৪০ জিাঃ আশরাফুল হক মৃত বিরাে আলী বিঃ নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১২৯৮

৪১ িহবসন জরো িাজছর আলী প্রাঃ নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ১২৯৯

৪২ জিাঃ এসজকন্দার আলী আবফল উবিন খাবদি পুর িহলিাড়ীয়া ১৩০০

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  1/3
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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    

৪৩ জিাঃ ফেলুর রহিান মৃত লুতফর রহিান আিিাড়ীয়া হালসা ১৩০৫

৪৪ িীর আব্দুল কাফী মৃত িীর মুনসুর আলী িশান িারুইপাড়া ১৩০৭

৪৫ জিাঃ আব্দুল িবেদ মৃত আবির আলী িন্ডল কাটদহ জপাড়াদহ ১৩০৯

৪৬ জিাঃ িনবেয়ার রহিান মৃত িানবেলুর রহিান পুটিিারী কৃশ শা ১৩১০

৪৭ জিাঃ িসজলি উবিন মৃত রব্বান িন্ডল পুটিিারী কুশ শা ১৩১১

৪৮ শ্রী িবনন্দ্র কুিার অবধকারী মৃত বনতয জগাপাল অবধকারী নওপাড়া বিরপুর ১৩১৩

৪৯ জিাহাম্মদ আলী তাজহর উিীন বচথবলয়া বচথবলয়া ১৩১৪

৫০ জিাঃ শবহদুল আলি শািসুজোহা কুবরজপাল বিরপুর ১৩১৫

৫১ জিাঃ আব্দুল আবেে খান মৃত হােী ইয়ার জিাঃ খান সুলতানপুর বিরপুর ১৩১৬

৫২ সসয়দ বনোি উবিন মৃত সসয়দ শাহোহান সুলতানপুর বিরপুর ১৩১৭

৫৩ জিাঃ িাবশউর রহিান জিাঃ িবতয়ার রহিান রানা খবড়য়া তালিাড়ীয়া ১৩১৮

৫৪ জিাঃ আবুল খাজয়র হাজিে উবিন সরদার চারুবলয়া তালিাড়ীয়া ১৩১৯

৫৫ জিাঃ আকজছদ আলী িকজসদ আলী নওপাড়া বিরপুর জপৌরসভা ২৭২৬

৫৬ জিাঃ ইউসুফ আলী কবফল উবিন ফুলিাড়ীয়া বিরপুর ২৭২৭

৫৭ জিাঃ জগালাি জিাস্তফা মৃত রুস্তি িারী হাওলাদার কুশািাড়ীয়া চড়পাড়া খজয়রপুর ২৭২৮

৫৮ জিাঃ আইয়ুি আলী েয়নাল িন্ডল কুবিয়ার চর হালসা ২৭২৯

৫৯ আব্দুল িারী ওবফে উিীন জপাড়াদহ জপাড়াদহ ২৭৩০

৬০ জিাঃ আলী জহাজসন জিাহাম্মদ জহাজসন উঃ কাটদহ জপাড়াদহ ২৭৩১

৬১ জিাঃ শহীদুল হক বিশ্বাস জকািাদ আলী বিশ্বাস বচথবলয়া জপাড়াদহ ২৭৩২

৬২ জিাঃ শবহদুল ইসলাি আবেজুল হক কাটদহ জপাড়াদহ ২৭৩৩

৬৩ জিাঃ িবতয়ার রহিান আফাজেল জহাজসন ছত্রগাছা িহলিাড়ীয়া ২৭৩৪

৬৪ জিাঃ জিাস্তাবফজুর রহিান হােী সাইদুর রহিান ছত্রগাছা িহলিাড়ীয়া ২৭৩৫

৬৫ জিাঃ আব্দুল হাবলি মৃত আফাজেল জহাজসন ছত্রগাছা িহলিাড়ীয়া ২৭৩৬

৬৬ জিাঃ আবতয়ার রহিান মৃত রাহাত িন্ডল শামুবখয়া তালিাড়ীয়া ২৭৪০

৬৭ জিাঃ জসাহরাি আলী রস্তি আলী তালিাড়ীয়া তালিাড়ীয়া ২৭৪১

৬৮ জিাঃ ইয়ার উিীন আনছার আলী নওদা জগাবিন্দপুর তালিাড়ীয়া ২৭৪২

৬৯ জিাঃ আবুল হাসান মৃত আজনায়ার প্রািাবণক নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ২৭৪৩

৭০ আবতয়ার জগালাি রব্বানী নওদা খাবদিপুর িহলিাড়ীয়া ২৭৪৪

৭১ জিাঃ আিজেল জহাজসন মৃত রেি আলী সাজহি নগর িহলিাড়ীয়া ২৭৪৫

৭২ জিাঃ িম তাে উবিন িিজসর আলী িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ২৭৪৬

৭৩ জিাঃ শবরফুল ইসলাি আবিন উবিন নওদা িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ২৭৪৭

৭৪ জিাঃ িেনুন কবরি আলতাি জহাজসন বিশ্বাস নওদা িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ২৭৪৮

৭৫ জিাঃ আবিনুর রহিান মৃত রায়হান উিীন বিশ্বাস িহলিাড়ীয়া িহলিাড়ীয়া ২৭৪৯

৭৬ জিাঃ আক্কাচ আলী মুু্িী নাজদর আলী মুিী চর খাবদি িহলিাড়ীয়া ২৭৫০

৭৭ মৃত আইনাল হক মৃত রবিউল ইসলাি অঞ্জনগাছী বিরপুর ২৭৫১

৭৮ জিাঃ োহাঙ্গীর আলি বিশ্বাস গনজের আলী বিশ্বাস বচথবলয়া জপাড়াদহ ২৭৫২

৭৯ জিাঃ নাবের আলী মৃত রহিান আলী িরিবরয়া সদরপুর ২৭৫৩

৮০ জিাঃ শবহদুল্লাহ জিাঃ জিাকবুল জহাজসন কাতলািারী আিলা সদরপুর ২৭৫৪

৮১ মৃত জিাশারফ জহাজসন মৃত ফবকর জিাহাম্মদ আিিাড়ীয়া হালসা ২৭৫৫

৮২ জিাঃ ছািছুল আলি প্রাঃ িকজছদ আবল প্রাঃ বিেশানগর িহলিাড়ীয়া ২৭৫৬

৮৩ জিাঃ বসরাজুল ইসলাি িাহাতাি িন্ডল সুতাইল পাইকপাড়া ২৭৫৭

৮৪ জিাঃ আজনায়ার জহাজসন জিজহর আলী িন্ডল দঃ কাটদহ জপাড়াদহ ২৭৫৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/3



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ বিরপুর

ক্রঃ নং নাি বপতার নাি গ্রাি ডাকঘর জিসািবরক 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    

৮৫ জিাঃ আবেির রহিান মৃত জিাফােল িন্ডল জভদািারী কুশ শা ২৭৫৯

৮৬ জিাঃ আব্দুস সাত্তার মৃত জিাতাহার আলী নওদা শামুবখয়া তালিাড়ীয়া ২৭৬০

৮৭ জিাঃ আব্দুল হাবিদ মৃত ইয়াদ আলী নওদা খাঁড়ারা িহলিাড়ীয়া ২৭৬১

৮৮ জিাঃ আফসার আলী প্রািাবনক মৃত িইজুিীন িাবলথা বহবদরািপুর পুরাতন আেিপুর ২৭৬২

৮৯ জিাঃ আব্দুল িবেদ মৃত েব্বার িন্ডল জিাচাইনগর আিলা সদরপুর ২৭৬৩

৯০ জিাঃ বনোি উল কবরি সাখাওয়াত জহাজসন কলািাড়ীয়া েগবত ২৭৬৪

৯১ জিাঃ িারফত আলী িািার হাজতি আলী নওদা আেিপুর আিলা সদরপুর ২৭৬৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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