
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ মাগুরা উপজেলাঃ শ্রীপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ কওছর আলী মৃত জেখ আব্দুর রবিম তারাউবেয়াল সব্দালপুর ৪৯৯

২ শ্যামল কুমার জে বেকোর মৃত সুধীর কুমার জে বেকোর শ্রীপুর শ্রীপুর ৫০১

৩ জখান্দকার আবু সাবিে জখান্দকার এমোে আলী খামারপাড়া খামারপাড়া ৫১২

৪ এ বি এম আব্দুল িাই মন্ডল জমাঃ জসািরাি জিাজসন মন্ডল শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৫১৫

৫ সনবেি মজুমোর মৃত গজেে মজুমোর শ্রীপুর শ্রীপুর ৫১৭

৬ ইউনুচ জমাল্লা মৃত জোনাি জমাল্লা জনািাটা সব্দালপুর ৫২১

৭ জমাঃ জগালাম সারওয়ার জমাল্যা আপ্তাি উবিন িরইচারা মালাইনগর ৫৩১

৮ মৃধা জমায়াজেম জিাজসন আমোে আলী মৃধা তারাউবেয়াল িাট আমততল ৫৩৪

৯ জমাঃ আিাতাি জিাজসন বমঞা আব্দুস সামাে বমঞা জসনগাতী সরইনগর শ্রীজকাল ৫৩৫

১০ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস জমাঃ আব্দুল আলী জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৪৭

১১ জমাঃ আবমরুল ইসলাম িাবু মৃত জগালাম ছজরায়ার খবলফা চরজগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৪৮

১২ বিশ্বাস ইকরাম আলী েবলল উবিন বিশ্বাস মেনপুর শ্রীপুর ৫৫১

১৩ জমাঃ ইসমাইল খন্দকার গজয়ে উবিন খন্দকার জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৫২

১৪ বসবিকুল ইসলাম মৃত চাঁে আলী জমাল্যা মেনপুর শ্রীপুর ৫৫৩

১৫ বিশ্বাস আব্দুল কুদ্দুস জমাঃ রমোন আলী বিশ্বাস চর জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৫৪

১৬ জকািাে মবল্লক জুমারত মবল্লক জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৫৬

১৭ জমাঃ জিাজসন আলী বিশ্বাস আনছার উবিন বিশ্বাস চর জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৫৫৭

১৮ জমাঃ িাজেম আলী আবমন উবিন বময়া শ্রীপুর শ্রীপুর ৫৬২

১৯ জভৌবমক অধীর কুমার মৃত রাজেন্দ্রনাথ জভৌবমক িবরন্দী শ্রীপুর ৫৬৩

২০ জমাঃ জতাফাজেল জিাজসন গবন খবলফা শ্রীপুর শ্রীপুর ৫৬৪

২১ জমাবমন আলী মৃত ইয়াবছন বিশ্বাস শ্রীপুর শ্রীপুর ৫৬৫

২২ বমঞা োিােত জিাজসন বমঞা মবমন উবিন িবরন্দী শ্রীপুর ৫৬৮

২৩ জমাঃ আবু োফর বময়া আবু তাজলি বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৫৭২

২৪ জমাল্যা আব্দুর রউফ জমাঃ জমাখজলে জমাল্যা খামারপাড়া খামারপাড়া ৫৮৪

২৫ জমাঃ জগালাম জিাজসন মুন্সী সািােত আলী মুন্সী িারইপাড়া খামারপাড়া ৫৯৫

২৬ আব্দুল মাজলক জমাল্যা রাজিন উবিন জমাল্যা িারইপাড়া খামারপাড়া ৫৯৬

২৭ জমাঃ আব্দুল িাই জমাল্যা আঃ লবতফ জমাল্যা েবরবিলা শ্রীজকাল ৫৯৭

২৮ কােী আব্দুল আওয়াল কােী েওকত আলী িবরোট িবরোট ৫৯৯

২৯ মৃত ডাঃ কােী োিাবুবিন মৃত ডাঃ কােী সামছুল িক িবরোট িবরোট ৬০১

৩০ এস এম রিমতুল আলম মৃত আনছার উবিন বেকোর টুবপপাড়া খামারপাড়া ৬০৬

৩১ সাবিদুল িক আঃ সালাম জমাল্লা টুবপপাড়া খামারপাড়া ৬০৮

৩২ েবমর জিাজসন বিশ্বাস মৃত এিােত বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৬২৩

৩৩ অমল কুমার বিশ্বাস িবরপে বিশ্বাস জগায়ালোি কুঠি জচৌগাবছ ৬২৪

৩৪ জরাস্তম আলী ছবির উবিন চর জচৌগাবছ কুঠি জচৌগাবছ ৬২৫

৩৫ মবতউর রিমান টুকু জখারজেে আলী বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৬২৮

৩৬ জমাঃ ওয়াজেে আলী মৃত ওয়াবখল উবিন বিশ্বাস নিগ্রাম মাোবলয়া ৬৩১

৩৭ জমাঃ আজনায়ার জিাজসন সাজেক আলী বিশ্বাস িড়তলা শ্রীজকাল ৬৩৬

৩৮ জক এম জমাোরফ জিাজসন মৃত ছামছুবিন আিজেে সভাসতডাঙ্গা শ্রীপুর ৬৩৭

৩৯ খান জমাঃ আঃ িারী মৃত িাজির মািমুে খান রাোপুর করুবন্দ ৬৫৩

৪০ জমাঃ জমাোিার আলী জেখ িাির আলী জেখ রাোপুর করুবন্দ ৬৫৪

৪১ জমাল্যা জমানতািার উবিন মৃত মসজলম উবিন কােলী কােলী ৬৬০

৪২ নবুয়াত জেখ িািাদুর জেখ তারাউবেয়াল িাট আমততল ৬৬২

গেপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে 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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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গেপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমা ঃঃ িাবিবুর রিমান জমাঃ মধু বময়া তারাউবেয়াল িাট আমততল ৬৬৪

৪৪ জমাল্লা মবতয়ার রিমান জমাল্লা মুবেির রিমান কােলী কােলী ৬৬৭

৪৫ জমাকাজিছ জিাজসন মৃত মাবনক জমাল্যা জিাগলডাঙ্গা কােলী ৬৬৮

৪৬ জেখ িাজসম আলী পাঞ্জু আলী জেখ কােলী কােলী ৬৬৯

৪৭ জমাঃ আবুল জিাজসন আনছার উবিন জমাল্লা জনািাটা রাধানগর ৬৭০

৪৮ এম,এম, মবেির রিমান এ, রেীে বময়া তারাউবেয়াল িাট আমততল ৬৭৪

৪৯ জমাল্যা িেরুোমান োিােত জিাজসন জমাল্যা কাবিলপুর কােলী ৬৭৬

৫০ জমাঃ কামরুোমান োিােৎ জিাজসন জমাল্যা কাবিলপুর কােলী ৬৭৮

৫১ েহুর বিশ্বাস েব্বার বিশ্বাস কােলী কােলী ৬৭৯

৫২ জমাল্লা আবুল িাসান আব্দুল িারী জমাল্লা কােলী কােলী ৬৮৫

৫৩ নেরুল ইসলাম বময়া বখবের উবিন িরাবলেিা রাধানগর ৬৮৮

৫৪ জমাঃ আব্দুল িাবরক সে দার আব্দুল কবরম সে দার রায়নগর নাজকাল ৬৮৯

৫৫ জমাঃ েবিে বিশ্বাস কাজের বিশ্বাস নাজকাল নাজকাল ৬৯১

৫৬ জখান্দকার আকরাম জিাজসন জখান্দকার তবছরুবিন আিজমে িরাবলেিা রাধানগর ৬৯২

৫৭ জমাঃ আবুল কালাম আোে ছজিে আলী জমাল্যা রােধরপুর নাজকাল ৬৯৫

৫৮ জমাঃ আবছর উবিন িাগু জমাল্যা রায়নগর নাজকাল ৭০১

৫৯ জমাঃ এলািী রিমান মৃত িারুনর রেীে নিগ্রাম মাোবলয়া ৭০৯

৬০ আঃ ছাজলক জমাল্যা ইয়াবমস আলী জমাল্যা দ্বাবরয়াপুর ৭১৬

৬১ মুন্সী আঃ রাোক মুন্সী আনসার আলী িারইপাড়া ৭১৭

৬২ জমাঃ জমাকারম আলী মৃত জখাঃ ইদ্রীস আলী খামারপাড়া ৭২১

৬৩ জমাঃ আঃ গফুর মৃত আঃ রবকর বিশ্বাস িবরোট ৭২২

৬৪ আঃ রাোক মৃত জমাঃ নাজছর শ্রীজকাল ৭২৩

৬৫ আঃ রি মৃত িােী মািাতাি কমলাপুর ৭২৪

৬৬ মৃত আঃ িাবরক বময়া মৃত আজেল উবিন বময়া রাোপুর করুবন্দ ৭২৭

৬৭ জমাঃ িাজেম আলী খাঁন জমাঃ আত্তাপ উবিন খাঁন নিগ্রাম মাোবলয়া ৭২৮

৬৮ জমাঃ আব্দুর রেীে বিশ্বাস জগাপাল বিশ্বাস জোকা শ্রীপুর ৭৩০

৬৯ জমাঃ মবসয়ার রিমান আবেল উবিন বিশ্বাস জোকা শ্রীপুর ৭৩১

৭০ জমাঃ জোজলায়ার জিাজসন জেখ ফবকর মািমুে জেখ চরজোকা মাোবলয়া ৭৩৩

৭১ জমাঃ আকমল জমাল্যা েির আলী জমাল্যা চবন্ডখালী মাোবলয়া ৭৩৬

৭২ জমাঃ আেি আলী মন্ডল ছাজেক মন্ডল গজয়েপুর শ্রীজকাল ৭৩৭

৭৩ দুলাল বিশ্বাস অমূল্য বিশ্বাস গজয়েপুর শ্রীজকাল ৭৩৮

৭৪ জমাঃ আবুল জিাজসন এিােত আলী বিশ্বাস জোকা শ্রীপুর ৭৩৯

৭৫ অধীর কুমার মন্ডল ননী জগাপাল মন্ডল গজয়েপুর শ্রীজকাল ৭৪২

৭৬ জমাঃ আবু িক্কার জেখ ইসমাইল জেখ জোকা শ্রীপুর ৭৪৩

৭৭ জমাঃ ইউসুফ জেখ আবলমবিন জেখ জোকা শ্রীপুর ৭৪৮

৭৮ জমাঃ িক্কার জেখ িারুন অর রবেে নিগ্রাম মাোবলয়া ৭৪৯

৭৯ ইমান উবিন মন্ডল িাজেক আলী মন্ডল সাবচলাপুর সাবচলাপুর ৭৫০

৮০ জগালাম জমাস্তফা মৃত েয়নাল আজিেীন আড়ুয়াডাবঙ্গ করুবন্দ ৭৫৩

৮১ সামছুল িক বেনু জমাল্যা রাোপুর সাবচলাপুর ৭৫৪

৮২ জমাঃ খবির জিাজসন খাঁন ডাঃ েবির জিাজসন খাঁন রাোপুর করুবন্দ ৭৫৫

৮৩ বিজনাে কুমার বিশ্বাস পৃন দ চন্দ্র বিশ্বাস করুবন্দ করুবন্দ ৭৫৬

৮৪ জমাঃ জমাোিার জেখ এেিার জেখ রাোপুর করুবন্দ ৭৫৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/7



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ মাগুরা উপজেলাঃ শ্রীপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গেপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ বলয়াকত আলী বিশ্বাস আব্দুল েব্বার বিশ্বাস রাোপুর আমলসার ৭৫৯

৮৬ িাজতম আলী বিশ্বাস েব্বার বিশ্বাস রাোপুর করুবন্দ ৭৬০

৮৭ িাবফজুর রিমান মৃত ইনতাে খা রাোপুর করুবন্দ ৭৬১

৮৮ বেিপে োস মৃত সুজরন্দ্রনাথ োস রাোপুর করুবন্দ ৭৬২

৮৯ জমািােে আজতায়ার রিমান আব্দুল কবরম বিশ্বাস দূগ দাপুর সাবচলাপুর ৭৬৩

৯০ জমাঃ আব্দুর রাোক বিশ্বাস চাঁে আলী বিশ্বাস চরউোস করুবন্দ ৭৬৪

৯১ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি বিশ্বাস চাে আলী বিশ্বাস জছাট উোস করুবন্দ ৭৬৫

৯২ জমাঃ জতোরত জেখ ছানারুবিন জেখ আড়ুয়াডাবঙ্গ করুবন্দ ৭৬৬

৯৩ আবু জতারাি জেখ ছানারবিন জেখ আড়ুয়াডাবঙ্গ করুবন্দ ৭৬৭

৯৪ জমাঃ েবরফুল ইসলাম েবলল উবিন রাোপুর করুবন্দ ৭৬৮

৯৫ বকউ এ এইচ এম মবনরুল ইসলাম মৃত কােী জমাকারম জিাজসন িবরোট িবরোট ৭৭০

৯৬ জমাঃ আবুল কালাম আোে জকছমত আলী টুবপপাড়া খামারপাড়া ৭৭১

৯৭ জমাঃ মািবুবুর রিমান ইয়াে আলী বিশ্বাস িবরোট িবরোট ৭৭৩

৯৮ মৃত আঃ ওিাি মৃত আঃ িাবকম জমাল্লা েবরবিলা শ্রীজকাল ৭৭৭

৯৯ মৃত জমাঃ রাজিন উবিন মৃত কাবিল উবিন িবরোট িবরোট ৭৮২

১০০ জমাঃ ওমর আলী বিশ্বাস আোিার আলী বিশ্বাস শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৭৮৯

১০১ জমায়াজেম জিাজসন মৃত জমান্তাে উবিন েবরবিলা শ্রীজকাল ৭৯২

১০২ জমাঃ জগালাম নিী জমাল্লা আবখল উবিন িবরোট িবরোট ৭৯৩

১০৩ জমাঃ িাজসম আলী মন্ডল আনছার আলী পূি দ শ্রীজকাল খামারপাড়া ৭৯৪

১০৪ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস বময়া েয়নাল বময়া োইরজপাল খামারপাড়া ৭৯৮

১০৫ জমাঃ জকসমত আলী বিশ্বাস জমািারক আলী বিশ্বাস িবরোট িবরোট ৭৯৯

১০৬ আকরাম জিাজসন বময়া মৃত জমামজরে বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮০১

১০৭ মৃত সাজকন আলী মৃত তাবছর উবিন োইরজপাল খামারপাড়া ৮০৩

১০৮ জমাঃ আব্দুস সাত্তার জমাল্যা আবেল উবিন জমাল্যা েবরবিলা শ্রীজকাল ৮০৪

১০৯ েবিদুল ইসলাম মৃত োমছুল িক খামারপাড়া খামারপাড়া ৮০৭

১১০ আকমল বিশ্বাস মৃত রাজিন উবিন িবরোট িবরোট ৮০৮

১১১ োবকর আেম বময়া মৃত আমোে জিাজসন পূি দ শ্রীজকাল খামারপাড়া ৮১১

১১২ জমাঃ আব্দুর রাোক জমাল্লা আব্দুল খাজলক জমাল্লা িবরোট িবরোট ৮১৪

১১৩ পুজেন্দু কুমার বিশ্বাস পুজন দন্দু কুমার বিশ্বাস পূি দ শ্রীজকাল খামারপাড়া ৮১৬

১১৪ জমাঃ নেরুল ইসলাম মািাতাি উবিন জমাল্যা পূি দ শ্রীজকাল খামারপাড়া ৮১৭

১১৫ জমাঃ নবুয়ত আলী বময়া মৃত ছয়কবড় বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮১৯

১১৬ োজিে আলী ওয়াজছল টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮২২

১১৭ তাইোল জসখ মঙ্গল জসখ িারইপাড়া খামারপাড়া ৮২৪

১১৮ জমাঃ বসবিক বময়া ওলফাত বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮২৬

১১৯ আব্দুল ওয়াদুে বময়া মৃত জতাফাজেল জিাজসন বময়া খামারপাড়া ৮২৮

১২০ মৃত সাজকন আলী মৃত তবছর উবিন োইরজপাল ৮২৯

১২১ জমাঃ জসািরাি জিাজসন ইবদ্রস আবল মৃধা শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৮৩৫

১২২ আঃ রাোক মৃত জগালাম ছজরায়ার পূি দ শ্রীজকাল ৮৩৬

১২৩ জমাঃ আসমত জেখ েয়নাল জেখ িবরোট িবরোট ৮৩৭

১২৪ কােী নুরুল ইসলাম কােী আব্দুল িারীক িবরোট িবরোট ৮৩৮

১২৫ জমাঃ আিারুোমান জমাঃ সুলতান বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৪০

১২৬ খন্দকার িেরুল আলম খন্দকার সামছুল হুো িবরোট িবরোট ৮৪২

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

গেপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সরকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৭ জমাঃ জগালাম রব্বানী মরহুম ইমারত সে দার িবরোট িবরোট ৮৪৪

১২৮ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত নবের উবিন শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৮৪৫

১২৯ জমাল্লা সুলতান আলী আফোল জিাজসন েবরবিলা শ্রীজকাল ৮৪৮

১৩০ বেকোর নেরুল ইসলাম আঃ জসািিান বেকোর টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৫০

১৩১ আব্দুল িারীক জেখ ছজিে আলী জেখ খামারপাড়া খামারপাড়া ৮৫২

১৩২ জগালাম জমাস্তফা বময়া ওলফাত বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৫৮

১৩৩ জমাঃ আেরাফুল আলম মবিউবিন জোয়াে দার পূি দ শ্রীজকাল খামারপাড়া ৮৫৯

১৩৪ জমাঃ আেরাফুল আলম মৃত মবিউবিন জোয়ারোর পূি দ শ্রী জকাল ৮৫৯

১৩৫ মৃত ইনসার উবিন জেখ মৃত আঃ িাবমে জেখ িবরোট িবরোট ৮৬৩

১৩৬ জমাঃ কায়জকািাে খান মসজলম খান টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৬৪

১৩৭ জমাল্লা জমাসজলম আলী আবমন উবিন জমাল্লা িারইপাড়া খামারপাড়া ৮৬৮

১৩৮ েহুরুল ইসলাম জগালাম মওলা বময়া টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৬৯

১৩৯ জমাঃ েবিদুল্লাি আফসার উবিন সরোর খামারপাড়া খামারপাড়া ৮৭২

১৪০ বময়া েবফউবিন আব্দুল আবল বময়া খামারপাড়া খামারপাড়া ৮৭৮

১৪১ বেকোর মঞ্জুর আলম জরাস্তম আলী বেকোর টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৮৫

১৪২ কােী বমোনুর রিমান কােী আঃ রবিম িবরোট িবরোট ৮৮৯

১৪৩ মৃত মুন্সী আলতাি জিাজসন মৃত মুন্সী ফেজল কবরম িবরোট িবরোট ৮৯০

১৪৪ অিীন্দ্র নাথ বিশ্বাস গজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস খামারপাড়া খামারপাড়া ৮৯১

১৪৫ মৃত ডাঃ আলী আিেে মৃত োিোিান জমাল্লা োইরজপাল খামারপাড়া ৮৯৩

১৪৬ আব্দুল িাই জমাল্লা ইছািাক জমাল্লা শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৮৯৫

১৪৭ বল াকত আলী জমাতািার আলী জেখ টুবপপাড়া খামারপাড়া ৮৯৬

১৪৮ জমাঃ আব্দুল মাজলক জমাল্যা আব্দুল িাবমে জমাল্যা িবরোট িবরোট ৮৯৭

১৪৯ আঃ কুদ্দুস মৃত ইউছুি জেখ িবরোট িবরোট ৯০০

১৫০ জমাঃ নেরুল ইসলাম আব্দুল কবরম িবরোট িবরোট ৯০১

১৫১ জমাঃ েিীদুল ইসলাম বসরাজুল ইসলাম েবরবিলা শ্রীজকাল ৯০২

১৫২ জমাঃ আব্দুল মাজলক আব্বাস োইরজপাল শ্রীজকাল ৯০৩

১৫৩ আঃ মাজলক বময়া মৃত আজনায়ার বময়া খামারপাড়া ৯০৪

১৫৪ জমাঃ েবিদুর রিমান ইছািাক জমাল্লা শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৯০৬

১৫৫ জমাঃ জমাতাজলি জমাল্লা মজয়ন উবিন জমাল্লা িবরোট িবরোট ৯০৭

১৫৬ জমাঃ কােী নওজের আলী কােী মুনছুর আলী সরইনগর শ্রীজকাল ৯০৮

১৫৭ জমাঃ আব্দুল মবেে খান বনয়ামত আলী খান খামারপাড়া খামারপাড়া ৯০৯

১৫৮ মুন্সী আঃ কুদ্দুস বসরাজুল মুন্সী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯১৪

১৫৯ জগালাম মিেে মৃত জগালাম ছজরায়ার জগাপালপুর সাবচলাপুর ৯১৬

১৬০ জমাঃ কাজছে আলী জমাল্যা ইউসুফ জমাল্যা কচুয়া সাবচলাপুর ৯১৯

১৬১ আঃ রউফ খবলফা জমাঃ জগালাম ছরয়ার খবলফা চর জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯২০

১৬২ জমাঃ আব্দুল্লাি  জোরী এজলাম জমাল্যা জিাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২১

১৬৩ জমাঃ বসবিক আলী মবল্লক িসারত আলী মবল্লক জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯২৩

১৬৪ জমাঃ আব্দুল গফুর জমাল্যা আত্তাি উবিন জমাল্যা জিাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৫

১৬৫ জমাঃ আকমাল আলী জেখ পাচু জেখ জিাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৬

১৬৬ জমাঃ আব্দুর রাোক তাজছর বিশ্বাস জিাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৭

১৬৭ জমাঃ আব্দুল মবেে বিশ্বাস ওয়াজছল বিশ্বাস জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯৩২

১৬৮ জমাঃ নাবসর উবিন আিজেে আজয়ন উবিন জিাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯৩৪

িী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    

১৬৯ জমাঃ নুরুল আলম জসখ িেরউবিন আিজেে শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৩৬

১৭০ জমাঃ কামরুল আলম জেখ িেরউবিন শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৩৭

১৭১ জমাঃ চাঁে আলী বিশ্বাস ইয়াে আলী বিশ্বাস চন্দ্রপাড়া শ্রীপুর ৯৩৮

১৭২ সসয়ে েবরফুল ইসলাম সসয়ে খয়রাত আলী িবরন্দী শ্রীপুর ৯৩৯

১৭৩ জোয়ারোর মজনায়ার উোমান আপতাি উবিন জোয়ারোর সারঙ্গবেয়া শ্রীপুর ৯৪১

১৭৪ জমাঃ মুেবফকুর রবিম জোয়ািদার আঃ রবিম জোয়াে দার শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪২

১৭৫ জমাঃ েবফকুর রবিম জোয়ারোর আলিাে আঃ রবিম জোয়ারোর শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৩

১৭৬ জমাঃ আনছার আলী বিশ্বাস আইন উবিন বিশ্বাস শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৪

১৭৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আইন উবিন বময়া শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৫

১৭৮ জমাঃ িািারুল ইসলাম জগালাম আকির বময়া শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৭

১৭৯ জমাঃ েবফয়ার রিমান খবলফা ওিাি খবলফা মেনপুর শ্রীপুর ৯৪৮

১৮০ খন্দকার তবরকুল ইসলাম জকছমত খন্দকার মেনপুর শ্রীপুর ৯৪৯

১৮১ আঃ খাজলক জমাল্যা মৃত িােো জমাল্যা মুেবেয়া শ্রীপুর ৯৫০

১৮২ জমাঃ বিলাজয়ত জিাজসন আফাজুবিন বিশ্বাস ঘাবসয়াড়া নাজকাল ৯৫১

১৮৩ বিশ্বাস জসািরাি জিাজসন মৃত পাজ্ঞাি আলী জগাপালপুর ৯৫২

১৮৪ মৃত আঃ ছত্তার মৃত োলাল জমাল্যা িবরন্দী শ্রীপুর ৯৫৩

১৮৫ মৃত মকবুল জিাজসন মৃত আঃ িাবমে বময়া মেনপুর শ্রীপুর ৯৫৪

১৮৬ মৃত আব্দুস সামাে জেখ মৃত ওজমে আলী জেখ চরজগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯৫৫

১৮৭ বময়া আব্দুল জমাত্তাজলি ছাজেক আলী বময়া মেনপুর শ্রীপুর ৯৫৭

১৮৮ জমাল্যা জরাস্তম আলী জতায়াে উিীন জমাল্লা শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৫৮

১৮৯ িাবিল আলী মবল্লক মৃত জোমারত মবল্লক জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯৫৯

১৯০ জমাঃ আফছার উবিন জমাল্যা বিলাজয়ত আলী জমাল্যা মেনপুর শ্রীপুর ৯৬০

১৯১ এস এম িায়োর আলী আরোন আলী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৬২

১৯২ জমাঃ িায়োর আলী মন্ডল িেরত আলী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৬৩

১৯৩ বময়া ইকিাল জিাজসন আেরাফ জিাজসন িবরন্দী শ্রীপুর ৯৬৪

১৯৪ মুন্সী োিাোত আলী মৃত মুন্সী ইোরত আলী সারঙ্গবেয়া শ্রীপুর ৯৬৫

১৯৫ জমাঃ বসবিক জমাল্যা মৃত কামাল উবিন জমাল্যা চরজগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯৬৬

১৯৬ জমাঃ ওয়াজেে মন্ডল জমাঃ মুন্তাে মন্ডল সাজিিপাড়া শ্রীপুর ৯৬৭

১৯৭ জমাল্যা আব্দুস সাত্তার িাউল উবিন জমাল্যা চর জগায়ালপাড়া শ্রীপুর ৯৬৮

১৯৮ জেখ আবুল জিাজসন জেখ বিলাজয়ত আলী খবড়িাবড়য়া শ্রীপুর ৯৬৯

১৯৯ আবু সাজলহ  জমাঃ আিদুে োইয়ান োি সুবফ জতায়ােউবিন আিমে দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭১

২০০ জমাঃ জগালাম রসুল বিশ্বাস আব্দুল িাবকম বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭২

২০১ জগালাম জমাস্তফা বিশ্বাস েবলল উবিন বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭৩

২০২ জমাঃ আব্দুর রাোক বিশ্বাস আলতাফ বিশ্বাস জচৌগাবছ কুঠি জচৌগাবছ ৯৭৪

২০৩ মৃত কােী জগালাম আরজু মৃত কােী ময়ন উবিন আিেে জচৌগাবছ কুঠি জচৌগাবছ ৯৭৭

২০৪ কােী আঃ সামাে মৃত কােী আঃ মাজলক জচৌগাবছ কুঠি জচৌগাবছ ৯৭৮

২০৫ িােল চন্দ্র বিশ্বাস মৃত সুধন্ন কুমার বিশ্বাস ঘবসয়াল কুঠি জচৌগাবছ ৯৭৯

২০৬ সিকুন্ঠ কুমার বিশ্বাস িংজকে বিশ্বাস জগায়ালোি কুঠি জচৌগাবছ ৯৮০

২০৭ নারে চন্দ্র মন্ডল নারায়ন চন্দ্র মন্ডল জগায়ালোি কুঠি জচৌগাবছ ৯৮১

২০৮ মৃত ইন্তাে আলী মৃত ইয়ার উবিন দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৮৩

২০৯ জমাঃ মুবেির রিমান খান জসানাউল্লাি খান জগায়ালিাড়ী নাজকাল ৯৮৫

২১০ জমাঃ আবু ছুবফ উবিন জমাল্লা কওছার উবিন জমাল্লা ঘাবসয়াড়া নাজকাল ৯৮৬

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

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২১১ মৃত সজতেন্দ্র নাথ রায় মৃত সকলানন্দ রায় ঘাবসয়াড়া নাজকাল ৯৮৭

২১২ আেমল জেখ মৃত আফছার জেখ কমলাপুর নাজকাল ৯৯২

২১৩ জমাঃ আফোল জিাজসন লবতফ মন্ডল কাবেরপাড়া রাধানগর ৯৯৩

২১৪ আকমল জিাজসন ফাজকর আলী ঘাবসয়াড়া নাজকাল ৯৯৫

২১৫ জমাঃ আলতাফ জিাজসন খান জসানাউল্যা খান জগায়ালিাড়ী নাজকাল ৯৯৬

২১৬ মৃত জরাস্তম আলী খান মৃত জমাঃ িাবু খান ঘাবসয়াড়া নাজকাল ৯৯৮

২১৭ আবুল িাজেম জেখ মৃত িারান জেখ ঘাবসয়াড়া নাজকাল ১০০০

২১৮ নুরুল আলম মৃত আজেল জমাল্লা ঘাবসয়াড়া নাজকাল ১০০২

২১৯ জেখ আমোে জিাজসন তবছর উবিন জেখ কাবেরপাড়া রাধানগর ১০০৩

২২০ নেরুল ইসলাম মৃত আঃ মবেে জমাল্যা কমলাপুর নাজকাল ১০০৬

২২১ মৃত রাজিন উবিন মৃত নবফল উবিন কমলাপুর নাজকাল ১০০৭

২২২ জমাঃ োিােৎ আলী জেখ জখারজেে আলী জেখ কমলাপুর নাজকাল ১০০৮

২২৩ জমাঃ রইচ উিীন জমাঃ ওয়াজেল জমাল্যা ঘাবসয়াড়া নাজকাল ১০১১

২২৪ জমাঃ জেজলায়ার জিাজসন মৃত আঃ মাজলক বিশ্বাস কােলী কােলী ১০১২

২২৫ জেখ আব্দুস ছাজলক আব্দুল কবরম জেখ তারাউবেয়াল িাট আমততল ১০১৩

২২৬ মৃত জমাঃ িাবফজুর রিমান মৃত িেলুর রিমান জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০১৪

২২৭ জমাঃ োবিে জিাজসন আফছার উবিন জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০১৫

২২৮ জমাঃ মবনরুল ইসলাম ডাঃ আব্দুল িাজেক বময়া আমততল িাট আমততল ১০১৬

২২৯ বময়া আলী আকির রাজিন উবিন বময়া তারাউবেয়াল িাট আমততল ১০২০

২৩০ জমাঃ বময়া আব্দুল িাই েমজসর আলী বময়া তারাউবেয়াল িাট আমততল ১০২১

২৩১ মীর আেরাফ জিাজসন োিােত আলী আমততল িাট আমততল ১০২৩

২৩২ আেরাফ জিাজসন মৃত ইসমাইল জিাজসন আমততল িাট আমততল ১০২৪

২৩৩ জমাঃ ওসমান গবে আছমত আলী জমাল্লা জনািাটা রাধানগর ১০২৫

২৩৪ জমাঃ ওয়াজেে আলী জমাল্লা মৃত আঃ আেম জমাল্লা জনািাটা রাধানগর ১০২৭

২৩৫ জমাঃ আবকদুোমান জমাঃ নুরূল হুো তারাউবেয়াল িাট আমততল ১০২৯

২৩৬ জমাঃ নওজের আলী জমাল্যা কােী োিাোৎ জিাজসন জমাল্যা আমততল িাট আমততল ১০৩০

২৩৭ মৃত িাবফজুর রিমান মৃত িাসমত বিশ্বাস তারাউবেয়াল ১০৩৭

২৩৮ জমাঃ আকামত জিাজসন নবুয়াত জিাজসন জেখ আমততল িাট আমততল ১০৩৮

২৩৯ জমািােে বলয়াকত আলী আফছার উবিন খান আমততল িাট আমততল ১০৩৯

২৪০ বনম দজলন্দু জঘাষ সিদ্যনাথ জঘাষ আমততল িাট আমততল ১০৪০

২৪১ আলী জরো মৃত মুন্সী ওয়জিে আলী জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০৪২

২৪২ বময়া আবেজুল আেম জনছার উবিন বময়া জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০৪৩

২৪৩ মৃত ইয়াবছন উবিন মৃত আদুল িাবকম কােলী কােলী ১০৪৪

২৪৪ জমাল্লা বসরাজুল ইসলাম োমাল উবিন জমাল্লা কাবিলপুর কােলী ১০৪৬

২৪৫ জমাঃ খবললুর রিমান খান জমাঃ আবমর খান রাধানগর রাধানগর ১০৪৭

২৪৬ জমাঃ মবনরুোমান মন্টু আিেে আলী রােধরপুর নাজকাল ১০৫২

২৪৭ আব্দুল মবেে আব্দুল আবেে রায়নগর নাজকাল ১০৫৪

২৪৮ অবনল কুমার বিশ্বাস িাঞ্চারাম বিশ্বাস শ্রীপুরহুো িােরাতলা ১০৫৬

২৪৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাঃ আবমন উবিন নাজকাল নাজকাল ১০৫৯

২৫০ েবফউবিন বময়া মৃত আব্দুর রবেে বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬০

২৫১ জগালাম সুলাইমান বময়া জমাঃ ইসিাক উবিন বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬১

২৫২ খন্দকার েবফকুল আেম খন্দকার তবছর উবিন আিজমে িরাবলেিা রাধানগর ১০৬২

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

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৫৩ জমাঃ মবকদুল ইসলাম মৃত জমাঃ ইছািাক উবিন বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬৩

২৫৪ নুরুল ইসলাম রাজিন উবিন রায়নগর নাজকাল ১০৬৫

২৫৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমজছর উবিন মবল্লক রায়নগর নাজকাল ১০৬৭

২৫৬ জমাঃ জমািার জিাজসন মৃত েয়নাবিন জমাল্লা নাজকাল নাজকাল ১০৬৯

২৫৭ জেখ আব্দুল িক জেখ আব্দুল গবন মাঝাইল নাজকাল ১০৭১

২৫৮ জমাঃ রাোক জমাল্যা খাজলক জমাল্যা রায়নগরs নাজকাল ১০৮১

২৫৯ আঃ মান্নান জমাল্লা মৃত কাবফল উবিন জমাল্লা রায়নগর নাজকাল ১০৮২

২৬০ জমাঃ আবলমুোমান আিেে আলী সরোর রােধরপুর নাজকাল ১০৮৪

২৬১ বমেদা এনাজয়ত জিাজসন বমেদা আেরাফ জিাজসন নাজকাল নাজকাল ১০৮৭

২৬২ আব্দুল আবেে খাঁন আব্দুল েব্বার খাঁন িরাবলেিা রাধানগর ১০৮৮

২৬৩ মুন্সী েবিদুল ইসলাম মুন্সী আিেে আলী রােধরপুর নাজকাল ১০৯০

২৬৪ সাজলিা নািার জমাঃ আব্দুস ছত্তার বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৯২

২৬৫ জগালাম রসুল বময়া জমৌঃ িাবিবুর রিমান বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৯৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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