
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ কাবলয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ এস, এম আক্তারুজ্জামান মৃত নুরুল হক বিকদার িাকা কাবলয়া ২৭৮

২ জিখ জমািারফ জহাজসন টুকু মৃত ছব্দু জিখ কুঞ্জপুর িড়নাল ২৮৮

৩ এম, এ মবেদ সরদার জমাঃ ইসমাইল জহাঃ সরদার বিলদুবড়য়া িড়নাল ২৯২

৪ সরদার আঃ গফুর জমাঃ ইসমাইল সরদার বিলদুবড়য়া িড়নাল ২৯৩

৫ জিখ জমাঃ নুরুল হক ইবপয়ার মৃত জিক আেগর আলী পহরডাঙ্গা পহরডাঙ্গা ২৯৭

৬ জমাল্লা শুকুর আলী জমাঃ জকামর উবিন জমাল্লা নয়নপুর েয়গ্রাম ৩০৩

৭ জমাঃ িবহদ লস্কার িাবরক লস্কার ইসলামপুর মহােন ৩০৪

৮ এস, জক, আবুল কালাম মৃত ঈমান উবিন জিখ কলািাবড়য়া কলািবড়য়া ৩০৯

৯ এস, এম, আব্দুল মান্নান মৃত এস, এম, আঃ রহমান কলািাবড়য়া কলািবড়য়া ৩১৩

১০ জমাকজছদ জিখ (কু  ুটি বময়া) মৃত আঃ রবহম জিখ জিন্দারচর জিন্দা ৩২১

১১ ওমর ফারুক মৃত জমাকাজিস জমাল যা ডুমুবরয়া িাঐজসানা ৩৩৩

১২ িহীদ আঃ সবুর মৃত আঃ কুদ্দুস জিখ জিন্দারচর জিন্দা ৩৩৫

১৩ আঃ সালাম বসকদার মৃত িািন বিকদার বিষ্ণুপুর মাধিপািা ৩৩৯

১৪ বিকাদার আমানত আলী মৃত বিকদার আঃ লতীফ িাগুডাঙ্গা পহরডাঙ্গা ৩৫১

১৫ আকমান জহাজসন মৃত রাজহন উবিন জমাল যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৩৫২

১৬ এস, এম, হাবিবুর রহমান এস, এম, জমাবমন উবিন িািরা নওয়াগ্রাম ৩৫৯

১৭ জমাঃ খবললুর রহমান িািন জিখ কাঞ্চনপুর নওয়াগ্রাম ৩৬০

১৮ জমাঃ জমাস্তাইন জিখ আমজরে জিখ পার বিষ্ণুপর জপড়লীস্থান ৩৬৯

১৯ আবু িক্কর মৃত আবুল জহাজসন জনায়াগ্রাম জনায়াগ্রাম ৩৭২

২০ রবফকুল ইসলাম জলন্টু মৃত িহীদ আঃ রবিদ পার বিষ্ণুপর চাঁচুড়ী পুরুবলয়া ৩৭৩

২১ মবহউবিন জমাল্লা মৃত ডাঃ জমাছজলম আহজমদ পার বিষ্ণুপর জপড়লীস্থান ৩৭৪

২২ আঃ িবহদ জমাল্লা মৃত ডাঃ জমাছজলম আহজমদ পার বিষ্ণুপর জপড়লীস্থান ৩৭৫

২৩ সরদার তবকির রহমান এম বড সব্দু সরদার জদওয়াডাঙ্গা নওয়াগ্রাম ৩৭৬

২৪ আিরাফ সরদার মৃত ঈমান উবিন সরদার বিলজুবড়য়া িড়নাল ৩৭৮

২৫ জমাঃ হারুন খাঁ মৃত ইেলাি খাঁ মাথাভাঙ্গা িড়নাল ৩৮০

২৬ জলাকমান জহাজসন জিখ মৃত আঃ গবন জিখ িড়নাল িড়নাল ৩৮১

২৭ জিখ জগালাম জমাস্তফা জিখ মনছুরুল হক বিষ্ণুপুর মাধিপািা ৩৯০

২৮ শ্রী অেয় কুমার গুবড়য়া মৃত িাবু রাম গুবড়য়া পাবখমারা পহর ডাঙ্গা ৩৯২

২৯ এম, এ, আিোল মৃত নাবস উবিন বিকদার পহর ডাঙ্গা পহরডাঙ্গা ৩৯৫

৩০ তবিির রহমান খান মৃত জগাপাল খান গাছিাড়ীয়া অমৃতনগর ৪০৩

৩১ জিখ তবরকুল আলম মুন্নু আবু িক্কার জিখ রামপুজরা েয়গ্রাম ৪০৪

৩২ জমাঃ আকরাম হক মৃত পাচু জিখ গাছিাড়ীয়া অমৃতনগর ৪০৬

৩৩ জমাঃ হাবিবুর রহমান মুন্সী হাজরে উিীন মুন্সী কামবিয়া িাঐজসানা ৪০৯

৩৪ ইসমাইল জমাল্যা মৃত কুটি বময়া জমাল্যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৪২৮

৩৫ জমাঃ খবললুর রহমান আব্দুল খাজলক জমাল্যা পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৪৪১

৩৬ খন্দকার জদলয়ার মৃত মকজলছুর রহমান িাঐজসানা িাঐজসানা ৪৪২

৩৭ আবতয়ার রহমান মৃত আঃ েবলল জমাল্যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৪৪৩

৩৮ জসজকজন্দার আলী মৃত আঃ েবলল ডুমুবরয়া অমৃতনগর ৪৪৮

৩৯ জমাঃ আঃ ছত্তার মুন্সী মৃত ছামাদ মুন্সী িাঐজসানা িাঐজসানা ৪৫০

৪০ িহীদ মনসুরুল হক মৃত আবকলবিন বিষ্ণুপুর মাধিপািা ৪৫১

৪১ জমাঃ আবুল জহাসন বিশ্বাস মৃত সাঈদুল হক বিশ্বাস ফুলিবদয়া অমৃতনগর ৪৫৩

৪২ জমাঃ হাসান উবিন আব্দুল রাজ্জাক জমাল্লা বিলিাউচ কাবলয়া ৪৫৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ আঃ গফ্ফার জিক মৃত জমাকাছ জমখ িাকা কাবলয়া ৪৫৬

৪৪ সুলতান আহজমদ (িহীদ মুবক্তজ াদ্ধা) মরহুম জমাঃ ছবমর উবিন জমাল্লা মবহষজখালা োমবরলডাঙ্গা ৪৬৩

৪৫ জমাঃ হাবফজুর রহমান আবদল উবিন জমাল্লা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৪৭৯

৪৬ কােী নওয়াি আলী মৃতঃ আঃ ছালাম কােী কাবলনগর কাবলনগর ৪৮২

৪৭ তালুকদার আব্দুল মান্নান ফেলুল কবরম তালুকদার কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৪৮৩

৪৮ জমাঃ জমাজলম জমাল্লা মৃতঃ জরাকন উবিন জমাল্লা আটখবড়য়া িাঁিগ্রাম ৪৮৪

৪৯ েজপন্দ্র কৃষ্ণ জিাস মৃতঃ মুকুন্দ সুিারী জিাস আটখবড়য়া িাঁিগ্রাম ৪৮৫

৫০ সরদার সাইফজ্জামান মৃদ িঃ আঃ রাজ্জাক সরদার জটানা খাবিয়াল ৪৮৯

৫১ জমািজরফ জহাজসন মৃত আঃ মাজলক পাকুবড়য়া খাবিয়াল ৪৯৪

৫২ সরদার মৃত সাজয়ম উবিন সরদার জটানা খাবিয়াল ৪৯৬

৫৩ মুবেির রহমান ফবকর মৃত জমািারক ফবকর জিন্দার চর জ্ন্দার চর ৪৯৮

৫৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান বিকদার মৃত আবেজুর রহমান বিকদার িড় কাবলয়া কাবলয়া ৫১৩

৫৫ আঃ আদুদ জিখ ইছাহাক জিখ জছাট  কাবলয়া কাবলয়া ৫১৭

৫৬ জরাস্তম জিখ ফের জিখ জছাট কাবলয়া কাবলয়া ৫১৮

৫৭ িঃ জিখ আঃ ছালাম মৃত আঃ গফুর জিখ রাম নগর কাবলয়া ৫১৯

৫৮ যঃ বনোম উবিন মৃধা মৃত আোহার আহজেদ মৃধা খড়বরয়া খড়বরয়া ৫২২

৫৯ জমাঃ জমাছাবির রহমান েহুরুল হক বিশ্বাস জপড়লী জপড়লী ৫৩৪

৬০ জমাঃ োমাল জমাল্যা আব্দুল রজ্জাক জমাল্যা খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৩৫

৬১ এস, এম বলয়াকত জহাজসন মৃত আফছার উবিন জনায়াগ্রাম জনায়াগ্রাম ৫৩৯

৬২ যদ্ধাহত আকবছর জমাল যা আফতাি জমাল যা খড়বরয়া খবড়রয়া ৫৪১

৬৩ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জখাসজদল খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৪৬

৬৪ আঃ রহমান মাজুল যা মৃত হােী েবলল জমাল যা খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৪৭

৬৫ জমাঃ মবেদ জিখ দবলল উবিন জিখ পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৫৫০

৬৬ জমাঃ ফেলার রহমান জমাল যা মৃত আবেত জমাল যা জদিদুন েয়গ্রাম ৫৫৪

৬৭ মুন্সী লাজয়ক জহাজসন কালা বময়া মুন্সী মকজলে িাবুপুর মাধিপািা ৫৫৫

৬৮ সরদার আঃ রউফ মৃত জমাোজহর সরদার চবিনগর িড়লাল ৫৫৭

৬৯ জমাঃ জিারহান উবিন বিরু সাজলহ আহজমদ খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৫৮

৭০ সজরায়ার জহাজসন জিখ মবেদ জিখ কবলমন িাঁিগ্রাম ৫৬০

৭১ এস এম সাজরায়ার জহাজসন তালুকদার সাজরায়ার জহাজসন কলািাবড়য়া কলািাবড়য়া ৫৬৩

৭২ জমাঃ মবফদুল ইসলাম বিকদার জমাঃ রুহুল আবমন বিকদার খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৬৪

৭৩ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জিখ মৃত েবহর উবিন (বেতু) শুক্তগ্রাম শুক্তগ্রাম ৫৬৬

৭৪ জমাঃ কাওছার উবিন জমাল্লা মৃত আঃ গবন জমাল্লা চন্দ্রপুর চন্দ্রপুর ৫৬৭

৭৫ বিকদার িবফ উবিন মৃত বিকদার নবের উবিন মুলশ্রী মুলশ্রী ৫৭০

৭৬ টুকু জিখ জমাঃ নুরুবিন জিখ পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৫৮৩

৭৭ শুকুর আলী বিকদার মৃত আলতাফ জহাজসন বিকদার জমাহােদপুর কাবলনগর ৫৮৯

৭৮ মবফদুর রহমান জমাল্লা মৃত নবির জহাজসন মাজুল্লাা্ কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৫৯১

৭৯ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত মবমন উবিন মৃধা জটানা খাবিয়াল ৫৯২

৮০ আঃ সালাম বিশ্বাস আোহার বিশ্বাস জিন্দা কাবলয়া ৫৯৪

৮১ িবফউবিন জমাল যা (জসনা) মুত রজ্জাক জমাল যা খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৯৬

৮২ িামছুর রহমান খান মৃত আেি আলী খড়বরয়া খড়বরয়া ৫৯৭

৮৩ ইসমাইল জহাজসন বমনা মৃত জতলাম বমনা খড়বরয়া খড়বরয়া ৬০০

৮৪ আব্দুর রাজ্জাক সরদার মৃত দবলল উবিন উথালী জিন্দা ৬০৬

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ কাবলয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ এস, এম িওকত জহাজসন মৃত জমাঃ ছবুরুল হক রামনগর কাবলয়া ৬০৭

৮৬ আঃ ওহাি বিশ্বাস মৃত আঃ মান্নান বিশ্বাস িড় কাবলয়া কাবলয়া ৬০৯

৮৭ আলতাফ জমাল যা জমাঃ মাজলক জমাল যা িািরা নওয়াগ্রাম ৬১৩

৮৮ এম, আজনায়ার উল আলম আফোল জহাজসন জমাল্যা হাচলা শুক্তগ্রাম ৬১৪

৮৯ নেরুল ইসলাম হােী সবফউবিন জিখ রঘুনাথপুর বসঙ্গাজিালপুর ৬১৫

৯০ জমাঃ িেলুর রহমান জমাঃ মকজছদুর রহমান ফুলদহ চাঁচুড়ী পুরুবলয়া ৬১৬

৯১ জসািান জমাল্যা মৃত েয়নাল জমাল্যা কলামনখালী নওয়াগ্রাম ৬২৪

৯২ জমাঃ মবকদুর রহমান মৃত হােী আঃ কবরম চাজন্দচর শুক্তগ্রাম ৬২৮

৯৩ জিখ জসাহরাি জহাজসন মৃত জমাঃ রবকি উবিন কাঠাদুরা মহােন ৬৩২

৯৪ ভূইয়া োফর আহজেদ মৃত জমাঃ রাজহন উবিন ভূইয়া ধুসাহাটি কাবলনগর ৬৩৩

৯৫ গােী আব্দুস জসািহান মৃত গােী আকির জহাসাইন ভাউবড়রচর পাটনা ৬৩৪

৯৬ জিখ হাবিবুর রহমান আবতউর রসুল জিখ ভাউবড়রচর পাটনা ৬৩৫

৯৭ সরদার োবহদুর হাসান সরদার িাবকউল হক রায়পুর কাবলনগর ৬৩৬

৯৮ ফরােী আিরাফ উবিন রায়হান উবিন ফারােী জমাহােদপুর কাবলয়া ৬৩৭

৯৯ কােী আবুিক্কার মৃত জমাঃ জমাকজছদ কােী জদিীপুর পাটনা ৬৩৮

১০০ জমাঃ বনোম উবিন জমাঃ িবছর জিখ হাবড়ডাংগা কাবলয়া ৬৩৯

১০১ বিশ্বাস তবরকুল আলম মৃত জমাঃ খবললুর রহমান খাবিয়াল খাবিয়াল ৬৪২

১০২ খন্দকার জগালাম জমাস্তফা মৃত খন্দকার মকজলচুর রহমান জটানা খাবিয়াল ৬৪৩

১০৩ হারুন-অর-রবিদ মৃত আবুল কাজিম বিশ্বাস খাবিয়াল খাবিয়াল ৬৪৪

১০৪ শ্রীিাস দাস সুজরন্দ্রনাথ দাি জচারখালী িড়বদয়া ৬৪৫

১০৫ মৃত আেহারুল ইসলাম মৃত একলাে জমাল যা নড়াগাতী অমৃতনগর ৬৫২

১০৬ কােী োফর জহাজসন আঃ খাজয়র কােী জদিদুন েয়গ্রাম ৬৫৩

১০৭ মৃত জমাঃ েজনা জমাল যা মৃত মদন জমাল যা জদিদুন েয়গ্রাম ৬৫৪

১০৮ মঞ্জুর জহাজসন মৃত আঃ িাবর জিখ জদিদুন েয়গ্রাম ৬৫৫

১০৯ খাঁন আঃ জছািহান মৃত জমাঃ আকছার উবিন খাঁন গাছিাবড়য়া অমৃতনগর ৬৫৯

১১০ েয়নাল জিখ জমাকাম জিখ গাছিাড়ীয়া অমৃতনগর ৬৬১

১১১ জমাঃ আছাদুজ্জামান বিকদার মৃত জমাঃ আজলক বিকদার জদিদুন েয়গ্রাম ৬৬৩

১১২ জমাঃ কুদ্দুস জমাল্যা ফাজয়ক জমাল্যা নড়াগাতী অমৃতনগর ৬৬৫

১১৩ আঃ খাজলক জমাল যা মৃত জমাঃ তাজহর জমাল যা জদিদুন েয়গ্রাম ৬৬৬

১১৪ জমাঃ দবলল উিীন জিখ মৃত জমাঃ মবনর উিীন জিখ জদিদুন েয়গ্রাম ৬৬৭

১১৫ িাহাদৎ জহাজসন জচৌধুরী আজলক জচৌধুরী রামপুর েয়গ্রাম ৬৭১

১১৬ জমাঃ জহাজসন মৃত জমাঃ হাবমদ জচৌধুরী রামপুর েয়গ্রাম ৬৭২

১১৭ আবুল হাজিম জচৌধুরী পাচু জচৌধুরী জদিদুন েয়গ্রাম ৬৭৩

১১৮ জমাঃ রতন জমাল যা মৃত জমাঃ আবেত জমাল যা জদিদুন েয়গ্রাম ৬৭৫

১১৯ মন্টু জচৌধুরী রয়েল হক জচৌধুরী নড়াগাতী অমৃতনগর ৬৭৬

১২০ িাির আলী জিখ কালা বময়া জিখ জদিদুন েয়গ্রাম ৬৭৭

১২১ জমাঃ মুক্তার জসখ কালাবময়া জসখ জদিদুন েয়গ্রাম ৬৭৮

১২২ জমাঃ সাহাবুবিন মিল মৃত আঃ গফুর মিল নড়াগাতী অমৃতনগর ৬৮০

১২৩ জমাঃ সবহদ মিল আব্দুল গফুর মিল জদিদুন েয়গ্রাম ৬৮১

১২৪ মৃত এস, এম, োবহদুল হক মৃত জিখ েহুরুল হক কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৮৪

১২৫ জমাঃ খায়রুল ইসলাম জিখ আবুল জহাজসন জিখ কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৮৫

১২৬ এস এম োফর আহজমদ এস এম আব্দুর রহমান কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৮৭

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

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৭ মবতয়ার রহমান আব্দুল গবন বিকদার কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৮৮

১২৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক হাজতম জমাল্যা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৮৯

১২৯ মৃত জসাহরাি জমাল যা মৃত ইসমাইল জমাল যা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৯১

১৩০ আবুল কালাম আোদ মৃত মুনজুরুল হক কােী কলািাবড়য়া কলািাবড়য়া ৬৯৩

১৩১ তালুকদার ওিায়দুর রহমান সসয়াদুর রহমান তালুকদার কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৯৮

১৩২ জমাঃ আবকদুল ইসলাম অদুদ জমাল্লা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৬৯৯

১৩৩ সসজয়দ আলী খাঁ মৃত জমাঃ রাঙ্গা খাঁ কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭০০

১৩৪ এম, এ রাজ্জাক মৃত খাজলক জমাল যা কলািাবড়য়া কলািাবড়য়া ৭০২

১৩৫ এফএম আকির জহাজসন বনোমুল হক কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭০৫

১৩৬ জমাঃ লুৎফর রহমান মকবুল জহাজসন জমাল্যা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭০৭

১৩৭ জিখ হাবফজুর রহমান মুন্নু নেরুল ইসলাম কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭১০

১৩৮ মৃত ওমর আলী জিখ মৃত নবেম জিখ কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭১১

১৩৯ জমাঃ জমািারফ বমনা মৃত্ আিদুল বমনা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭১২

১৪০ মৃত আঃ েিার জমাল্লা মৃত আঃ লবতফ জমাল্লা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭১৫

১৪১ এস, এম োহাঙ্গীর আলম এস, এম, হাবিবুর রহমান মুলখানা কলািাড়ীয়া ৭১৯

১৪২ জমাঃ বসবিকুর রহমান আহেদ আলী কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭২০

১৪৩ জমাঃ রওিন আলী ভূইয়া আঃ েবলল ভূইয়া মুলখানা কলািাড়ীয়া ৭২২

১৪৪ কারী আবু সাঈদ জমাল্যা জমাোম জমাল্যা লক্ষ্মীপুর কাবলনগর ৭২৪

১৪৫ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম ভুইয়া আঃ েিার ভুইয়া মুলখানা কলািাড়ীয়া ৭২৫

১৪৬ জমা ল যা জগালোর জহাজসন জমা ল যা িামচুল হক কলািাবড়য়া কলািাবড়য়া ৭২৬

১৪৭ জমাঃ হাবিবুর রহামন ফেলুর রহামন জমা ল যা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭২৭

১৪৮ এস,এম, িাবকর জহাজসন েহুরুল হক িাঐজসানা িাঐজসানা ৭২৯

১৪৯ জমাহােদ জহাজসন জমাল যা মৃত আবমর জহাসজন িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৩০

১৫০ জমাঃ মবতয়ার রহামন মৃত ছজরায়ার জিখ জ াগাবনয়া জ াগাবনয়া ৭৩৩

১৫১ িাওকাত জিখ উবের জিখ খবলসাখালী িাঐজসানা ৭৩৬

১৫২ জকািাদ জিখ জমাঃ জমাসজলম জিখ জ াগাবনয়া জ াগাবনয়া ৭৩৮

১৫৩ আঃ ওয়াদুদ জিখ মৃত জমাঃ দবলল উবিন জিখ জ াগাবনয়া জ াগাবনয়া ৭৪১

১৫৪ মৃত জমাতাজলি জমাল যা মৃত জছািান জমা ল যা পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৪২

১৫৫ জমাঃ ওবলউর রহমান ওয়াজেদ জমাল্যা উত্তর ডুমুবরয়া অমৃতনগর ৭৪৫

১৫৬ জমাঃ আব্দুল  মান্নান জমাল যা মৃত জমাতাহার উবিন জমাল যা খবলসাখালী িাঐজসানা ৭৪৭

১৫৭ মৃত জমাসজলম জমাল যা মৃত তাজহর জমাল যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৪৮

১৫৮ মৃত হারুন রবিদ মৃত বিিাই জমাল যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৪৯

১৫৯ মৃত চাঁদ বময়া জমাল যা মৃত আঃ হাবমদ জমাল যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৫০

১৬০ মৃত িাহাদত জহাজসহ মবল্লক মৃত জসান উল্লা মবল্লক চর মধুপুর মুলশ্রী ৭৫৪

১৬১ জিখ আব্দুল হাবলম মৃত জিখ আেগর আলী সরসপুর পহরডাঙ্গা ৭৫৫

১৬২ সামচুল হক জিখ ইনোজহর জিখ িাগুডাঙ্গা মুলশ্রী ৭৫৬

১৬৩ লুৎফর রহমান জিখ মৃত জমাঃ ইয়াকুর আলী জিখ সরসপুর পহরডাঙ্গা ৭৫৭

১৬৪ জমাঃ তুোর বিকদার জসািদু বিকদার খড়বরয়া খড়বরয়া ৭৫৯

১৬৫ জমাঃ িেলার রহমান বসকদার মৃত জগালাম মাহমুদ বসকদার খড়বরয়া খড়বরয়া ৭৬০

১৬৬ এস, এম, রবফকুল ইসলাম মৃত আবুল হাজিম জিখ িীতলিাটী জপড়লী িাোর ৭৬১

১৬৭ আউি জহাজসন মৃত ইবিস জমাল যা খড়বরয়া খড়বরয়া ৭৬৩

১৬৮ জমাঃ জফরদাউস জহাজসন বিশ্বাস বসরাজুল হক বিশ্বাস খড়বরয়া খড়বরয়া ৭৬৫

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

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৯ জমাঃ নবের আহজমদ মৃত হােী সনমিীন আহজমদ জপড়লী জপড়লী িাোর ৭৬৭

১৭০ জমাঃ আমীর জহাজসন জমাল যা মৃত আলম জমা ল যা চাচুড়ী চাচুঢ়ী পুরুবলয়া ৭৭৪

১৭১ জমাঃ জির আলী বিকদার মৃত হাবছম বিকদার কুঞ্জপুর িড়নাল ৭৭৫

১৭২ জতাতা বময়া জিখ আঃ রাজ্জাক জিখ কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭৮২

১৭৩ এস, জক জসাহরাি জহাজসন মৃত জমাঃ িাচন জিখ বমেজাপুর কাবলয়া ৭৮৪

১৭৪ আবুল িািার আোদ মৃত আফছার উবিন জমাল যা কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৭৮৫

১৭৫ জমাল্লা িাহাোহান মৃত জমাঃ মুনসুর উবিন জমাল্লা গাছিাড়ীয়া অমৃতনগর ৭৮৬

১৭৬ এস, জক, হাছান আলী লাল বময়া জিখ জদিদুন েয়গ্রাম ৭৮৮

১৭৭ নেরুল জমাল্যা হাজরে জমাল্যা পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৭৯২

১৭৮ খবললুর রহমান জমাকাম জমাল্যা পাাবনপাড়া েয়গ্রাম ৭৯৫

১৭৯ মুস্নী আসাদুজ্জামান মুন্সী হাজরচ উবিন কামবিয়া িাঐজসানা ৭৯৮

১৮০ জমাল্যা আব্দুল জমাতাজলি মবমন উিীন জমাল্যা সরসপুর পহরডাঙ্গা ৭৯৯

১৮১ জমাঃ নবের জমাল যা মৃত আত্তার জমাল যা ডুমাবরয়া অমৃতনগর ৮০১

১৮২ কােী বসরাজুল ইসলাম মৃত আঃ ছালাম কােী উত্তর জ াগাবনয়া জ াগাবনয়া ৮০৬

১৮৩ জমাঃ িাকাউল জিখ রবিদ জিখ পার িাঐজসানা িাঐজসানা ৮০৭

১৮৪ জমাঃ আবুল কালাম আোদ মৃত িাকাজিছ জিখ ডুমাবরয়া অমৃতনগর ৮০৮

১৮৫ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা কালা বময়া িাঐজসানা িাঐজসানা ৮০৯

১৮৬ আব্দুর রহমান জমাল যা মৃত জমাঃ িচন জমাল যা িাঐজসানা িাঐজসানা ৮১০

১৮৭ আলী আিদার খন্দকার খন্দকার নওয়াি আলী জটানা জটানা ৮১২

১৮৮ জিখ রবফকুল ইসলাম (রবঞ্জ) মৃত মকবুল জহাজসন কলািাড়ীয়া কলািাড়ীয়া ৮১৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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