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১ খাঁন আব্দুস সবুর রাজহন উবিন খাঁন পাঁচুবড়য়া হাট-পাঁচুবড়য়া ২ ৪৫

২ মৃত জমাঃ বসরাজুল হক মৃত আঃ হবকম জমাল্লা আরবে মন্ডলগাবত চর- িাবলবিয়া ১০ ১০

৩ খান আবু বসবিক বনয়ামত আলী খান রায়পাশা জকাটাজকাল ১০ ৪২

৪ জমাঃ আকরাম জহাজসন আবুল কাজশম জলাহাগড়া জলাহাগড়া ১০ ৮৮

৫ এ, জক, এম আজনায়ারুজ্জামান মৃত আঃ ওয়াদুি জমাল্লা জলাহাগড়া জলাহাগড়া ১০ ৮৯

৬ জশখ মবনরুজ্জামান িাহাদুর জশখ জগাবপনাথপুর লক্ষ্মীপাশা ১১০ ০

৭ জশখ লুৎফার রহমান মৃত জশখ িাহাদুর জগাবপনাথপুর লক্ষীপাশা ১১০ ১

৮ সসয়ি রওশন আলী সসয়ি রেি আলী বশয়রির বশয়রির ১১৩ ০

৯ জমাঃ আবতয়ার রহমান পাচু ফবকর মবহষাপাড়া কুন্দশী ১২ ২ ১

১ ০ জশখ বসরাজুল হক মৃত জমাঃ রতন জশখ লংকারচর পাংখারচর ১৩ ১৫

১ ১ বমনা রােীি উবিন আহজমি বমনা জরাকনউবিন আহজমি ইতনা ইতনা ১৩ ২ ৫

১ ২ জমাল্যা শাহািৎ জহাজসন শবফউবিন জমাল্যা ইতনা ইতনা ১৩ ২ ৬

১ ৩ জগালাম জমাস্তফা জমাল্যা আঃ েব্বার জমাল্যা গন্ডি মবরচপাশা ১৩ ৭০

১ ৪ মৃত সসয়ি আমীর আলী মৃত সসয়ি রুস্তম আলী গন্ডি মবরচপাশা ১৩ ৭১

১ ৫ ওিাইদুর রহমান মৃধা মৃত ইছাক মৃধা জগাবপনাথপুর লক্ষীপাশা ১৩ ৭৩

১ ৬ জমাঃ চাঁি সরিার ইমান উিীন সরিার কুমড়ী কুমড়ী ১৩ ৭৪

১ ৭ হাবিির রহমান জশখ মৃত জমাোম জশখ জগাবপনাথপুর লক্ষীপাশা ১৩ ৮৪

১ ৮ জমাঃ আঃ শুক্কর মৃত তফবছর উবিন রামকান্তপুর বশয়রির ১৩ ৮৫

১ ৯ জমাঃ আঃ মাজলক জমাল্লা মৃত জমাঃ মুনসুর জমাল্লা বশয়রির বশয়রির ১৩ ৮৭

২ ০ লস্কার ওিায়দুর রহমান আঃ ওয়াদুি পাচুবড়য়া হাট পাচুবড়য়া ১৩ ৯৪

২ ১ ওবলয়ার রহমান খান মৃত জহাসজন খান জ াবগয়া হাট পাচুবড়য়া ১৩ ৯৯

২ ২ মুবি আবমনুল ইসলাম মৃত আঃ িারী পাঁচুবড়য়া হাট- পাঁচুবড়য়া ১৪০ ০

২ ৩ জমাঃ েয়নাল ফবকর মৃত আজলক ফবকর আস্তাইল আবড়য়ারা ১৪১৮

২ ৪ মৃত জমাঃ মাহফুজুর রহমান মৃত আহসান জমাল্লা গন্ডি মবরচপাশা ১৪৫ ৪

২ ৫ মৃত নুরুল হক জমাল্লা মৃত আঃ সামাি জমাল্লা িাগডাঙ্গা সাজরাল তালিাড়ীয়া সাজরাল ১৪৫ ৮

২ ৬ আব্দুল েব্বার সামছুল হক বিশ্বাস নাবলয়া হাট-বমঠাপুর ১৪৬ ৬

২ ৭ এস,এম,এ হান্নান (রুনু) আব্দুল গফুর বশকিার লাহুবড়য়া লাহুবড়য়া কাবলগঞ্জ ১৪৭১

২ ৮ জশখ ওয়াবহদুজ্জামান মুিী আঃ আবেে সরুশুনা এন, এস,জখালা ১৪৭৮

২ ৯ জমাঃ োমাল জশখ মৃত আবছর উবিন এগারনলী লাহুবড়য়া কাবলগঞ্জ ১৪৭৯

৩ ০ মৃত আকরাম েমািার মৃত জমাহন েমািার এগারনলী লাহুবড়য়া ১৪৮০

৩ ১ আঃ মান্নান জমাল্লা মৃত লাল জমাহাম্মি জমাল্লা আরােী মন্ডলিাগ চরিাবলবিয়া ১৪৮২

৩ ২ ফরমান জহাজসন মৃত জমাঃ ওদুি জমাল্লা মাকড়াইল মাকড়াইল ১৪৯৪

৩ ৩ মৃত জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত আওলাি জহাজসন মাকড়াইল মাকড়াইল ১৪৯৯

৩ ৪ জশখ জরোইল ইসলাম মৃত আঃ অবহদুর জশখ পার-শালনগর বশয়রির ১৫ ১৩

৩ ৫ জমাঃ আঃ হাবলম মৃত জমাোহার উবিন জমাল্লা রামকান্তপুর বশয়রির ১৫ ১৮

৩ ৬ আবুল কাজশম সূ  ্য মৃত এম, এস, আসাদুজ্জামন রামকান্তপুর বশয়রির ১৫ ১৯

৩ ৭ জগালাম রহমান মৃত এম, এম, আসাদুজ্জামান মাকড়াইল মাকড়াইল ১৫ ২ ০

৩ ৮ অবলয়ার রহমান মৃত েব্বাবর জমাল্লা চর-শাা্লনগর বশয়রির ১৫ ২ ১

৩ ৯ সসয়ি ওমর আবল সসয়ি লাজয়ক আবল NAWAGRAM N.S.KHOLA ১৫ ২ ৬

৪০ জমাঃ নান্নু কােী কােী তবিির রহমান জনায়াগ্রাম এন.এস.জখালা ১৫ ২ ৭

৪১ জশখ জমাঃ আবুল কালাম আোি আবুল কাজশম আড়পাড়া এন, এস,জখালা ১৫ ৩ ০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিশ 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  1/4
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা )

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ আঃ হাবলম বশকিার জমাঃ িািন বশকিার চর- শামুকজখালা এন, এস জখালা ১৫ ৩ ৫

৪৩ লুৎফার রহমান জমাল্যা ইউসুফ জমাল্যা চর-শামুকজখালা এন, এস,জখালা ১৫ ৩ ৬

৪৪ আবুল জহাজসন মৃত হাজশম জমাল্লা চরশামুকজখালা এন.এস.জখালা ১৫ ৩ ৭

৪৫ জমাঃ িাবকউল আলম আঃ রউফ বময়া জিবি এন, এস,জখালা ১৫ ৪০

৪৬ জশখ ইমান আলী মৃত আমোি জহাজসন বসংগা লক্ষীপাশা ১৫ ৪৪

৪৭ রাজহন উবিন সরিার মৃত বময়াোন সরিার জগাবপনাথপুর লক্ষীপাশা ১৫ ৪৫

৪৮ গােী ইউনুস আহজম্মি ইমান উবিন গােী আমািা আমািা ১৫ ৪৬

৪৯ মৃত আঃ ছামাি ঠাকুর মৃত জমাঃ আঃ িাবরক ঠাকুর লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ১৫ ৫ ৯

৫ ০ মৃত জশখ আবু সাইি মৃত ইসমাইল জশখ জগাবপনাথপুর লক্ষ্মীপাশা ১৫ ৬ ০

৫ ১ সসয়ি শবরফুল ইসলাম সসয়ি জরাস্তম আলী লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ১৫ ৬ ২

৫ ২ বময়া জমাঃ জসবলমুজ্জামান শবহদুর রহমান লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ১৫ ৬ ৩

৫ ৩ সসয়ি মবফজুর রহমান সসয়ি জতারফান আলী লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ১৫ ৬ ৬

৫ ৪ জমাঃ জগালাম রসুল জমাল্যা জতািাজরক জহাজসন জমাল্যা আমািা আমািা ১৫ ৬ ৮

৫ ৫ খাঁন জমাঃ আবরফুজ্জামান খান জমাঃ জরাস্তম আমডাঙ্গা আবড়য়ারা ১৫ ৬ ৯

৫ ৬ জমাঃ মবেির রহমান আঃ ছত্তার জমাল্লা আমডাঙ্গা আবড়য়ারা ১৫ ৭০

৫ ৭ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত ইসমাইল ফবকর চাচাই ধানাইড় আবড়য়ারা ১৫ ৭২

৫ ৮ আবু তাজলি সরিার মৃত রাজহন উবিন সরিার মাবরচপাশা মবরচপাশা ১৫ ৭৩

৫ ৯ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন আব্দুল খাজলক জমাল্যা জলাহাগড়া সরকারপাড়া জলাহাগড়া ১৫ ৭৪

৬০ আব্দুল হান্নান জশখ জশখ মবতউর রহমান চাচই চাচই ১৫ ৭৫

৬১ সসয়ি আব্দুল কাজির সসয়ি জতারফান আলী লক্ষ্মীপাশা লক্ষ্মীপাশা ১৬ ০ ১

৬২ জমাঃ হুমায়ূন কবির ইবিস জমাল্যা আমডাঙ্গা আবড়য়ারা ১৬ ২ ৪

৬৩ জমাঃ আবু োফর ছজলমান জমাল্য আমডাঙ্গা আবড়য়ারা ১৬ ২ ৫

৬৪ জমাঃ িাবকয়ার রহমান জমাফাজজ্জল বময়া আস্তাইল আবড়য়ারা ১৬ ২ ৬

৬৫ মৃত অধ্যাপক সবহদুর রহমান মৃত নুর উবিন সরিার েয়পুর জলাহাগড়া ১৬ ২ ৭

৬৬ জমাঃ মবেির রহমান ফবকর আঃ হাবমি ফবকর েয়পুর জলাহাগড়া ১৬ ২ ৮

৬৭ সসয়ি আসাি আলী সসয়ি তারা আলী চাচই-ধানাইড় আবড়য়ারা ১৬ ৩ ৭

৬৮ সরিার সাহাবুবিন জমা: আবমর জহাজসন সরিার পারছাতরা কামঠানা ১৬ ৬ ৩

৬৯ বি,এম, বরোউল হক ছালাম বিশ্বাস জলাহাগড়া কজলেপাড়া জলাহাগড়া ১৬ ৭৬

৭০ মুিী জমায়াজজ্জম জহাজসন মৃত মুিী জমাশারফ জহাজসন জলাহাগড়া কজলেপাড়া জলাহাগড়া ১৬ ৭৭

৭১ মৃত আঃ রাজ্জাক ফবকর মৃত জমাকাজিছ ফবকর জপািারপাড়া জলাহাগড়া ১৬ ৭৮

৭২ মৃত এফ ফবরি উবিন মৃত এফ মবতয়ার রহমান জলাহাগড়া জলাহাগড়া ১৬ ৭৯

৭৩ জশখ জমাঃ আঃ শুকুর জমািাজরক জশখ জলাহাগড়া জলাহাগড়া ১৬ ৮০

৭৪ সরিার আসাদুজ্জামান মৃত আঃ মাজলক সরিার জলাহাগড়া জলাহাগড়া ১৬ ৮১

৭৫ জমাঃ ইব্রাহীম জমাল্যা মজয়ন উবিন জমাল্যা চর- কালনা কামঠানা ১৬ ৮২

৭৬ জশখ শাহাবুবিন আব্দুল িারী জশখ কুমড়ী কুমড়ী ১৬ ৯৬

৭৭ জমাঃ ইয়ার আলী মৃধা মৃত আঃ ওদুি মৃধা জকালা জকালাবিঘবলয়া ১৭১৪

৭৮ সরিার আসাদুজ্জামান হাজতম সরিার কুমড়ী কুমড়ী ১৭১৫

৭৯ খাঁন আঃ মান্নান নিীর জহাজসন খাঁন বিঘবলয়া জকালা বিঘবলয়া ১৭১৬

৮০ ছজলমান মবল্লক মৃত ধলাবময়া মবল্লক বিঘবলয়া জকালা- বিঘবলয়া ১৭১৭

৮১ সসয়ি হাসমত আলী সসয়ি হাবনফ আলী কুমড়ী কুমড়ী ১৭১৮

৮২ জশখ সাখাওয়াত জহাজসন আব্দুর রহমান কুমড়ী কুমড়ী ১৭১৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড়াইল উপজেলাঃ জলাহাগাড া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা )

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ মৃত জমাঃ ফাগু সরিার মৃত লিন সরিার কুমড়ী কুমড়ী ১৭২ ০

৮৪ ওয়াজরস জশখ মধু জশখ তালিাড়ীয়া তালিাড়ীয়া ১৭২ ১

৮৫ িািশা জশখ মবতয়ার রহমান জশখ জগাপীনাথপুর লক্ষীপাশা ১৭২ ২

৮৬ খাো নুরুল ইসলাম আঃ রহমান সরিার বিঘবলয়া জকালা বিঘবলয়া ১৭২ ৫

৮৭ েয়ন্ত কুমার িাশ মৃত পূণ ্চন্দ্র িাস বিঘবলয়া জকালা বিঘবলয়া ১৭২ ৬

৮৮ মৃত ইউসুফ আলী জমাল্লা মৃত লাল বময়া জমাল্লা কুমড়ী কুমড়ী ১৭২ ৭

৮৯ কােী রবিউল ইসলাম কােী আব্দুর রবশি কুমড়ী কুমড়ী ১৭২ ৮

৯০ েবমর জশখ মৃত ওয়াজেি জশখ বিঘবলয়া জকালা বিঘবলয়া ১৭২ ৯

৯১ জশখ ইবিস আলী মৃত হাবনফ আলী কুমড়ী কুমড়ী ১৭৩ ০

৯২ মৃত ইবিস আলী মৃত সসয়ি রেি আলী ১৭৩ ১

৯৩ সসয়ি মুরাি জরো সসয়ি আলতাফ জহাজসন পাঁচুবড়য়া হাট- পাঁচুবড়য়া ১৭৩ ৯

৯৪ তবিির রহমান মবল্লক মৃত জছাজমি মবল্লক মবল্লকপুর মবল্লকপুর ১৭৪২

৯৫ জমাঃ আজয়নউবিন জশখ আব্দুল গবন জশখ মবল্লকপুর কুন্দসী ১৭৬ ৬

৯৬ বশকিার আঃ মান্নান মৃত মকজলছুর রহমান করফা মবল্লকপুর ১৭৮০

৯৭ এস, এম, িাউি জহাজসন আব্দুল ওহাি জশখ চর-মবল্লকপুর কুন্দশী ১৭৮৩

৯৮ মৃত জমাঃ রবকিউবিন ল্সকার মৃত ইছাক লস্কার পাচুবড়য়া হাটপাচুবড়য়া ১৭৮৪

৯৯ শরীফ আলমগীর শরীফ আিার উবিন পাঁচুবড়য়া হাট-পাঁচুবড়য়া ১৭৮৫

১ ০ ০ মুবি রবফকুল ইসলাম মুবি আিদুল িারী পাঁচুবড়য়া হাট-পাঁচুবড়য়া ১৭৮৬

১ ০ ১ জমাঃ সাইফুর রহমান আজিি জহাজসন মঙ্গলহাটা কুন্দশী ১৭৮৮

১ ০ ২ মান্নান ঠাকুর মৃত জমাকামউবিন ঠাকুর ঘাঘা জকাটাজকাল ১৮০ ৮

১ ০ ৩ গােী ইফজতখার আলম মামুন গােী লুৎফর রহমান ধলইতলা ধলইতলা ১৮০ ৯

১ ০ ৪ জমাঃ োলাল উবিন খান মৃত চান খান ঘাঘা জকাটাজকাল ১৮১০

১ ০ ৫ জমাসাঃ হাবস জিগম ধলা বময়া ঠাকুর ঘাঘা জকাটাজকাল ১৮১৪

১ ০ ৬ জমাঃ আকরাম বিশ্বাস হবিিার রহমান বিশ্বাস ঘাঘা জকাটাজকাল ১৮১৫

১ ০ ৭ রবফক উবিন মৃত ফজয়ে উবিন জশখ রায়পাশা জকাটাজকাল ১৮১৬

১ ০ ৮ আবতয়ার রহমান জশখ ইছাক জশখ বিঘবলয়া জকালা- বিঘবলয়া ১৮১৭

১ ০ ৯ গােী শামসুল হক মৃত জতাজফল উবিন গােী ধলইতলা ধলইতলা ১৮১৯

১ ১ ০ সাইদুর রহমান মুিী জনছার উবিন পাংখারচর ১৮৩ ২

১ ১ ১ মৃত শামসু জশখ মৃত ওজমি জশখ ইতনা ইতনা ১৮৪০

১ ১ ২ সসয়ি নওয়াি আলী সসয়ি হাজসম আলী ইতনা মবকমপুর ১৮৬ ০

১ ১ ৩ জশখ িিরুল আলম মৃত আঃ লবতফ জশখ ইতনা ১৮৬ ২

১ ১ ৪ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত মকজলছুর রহমান ইতনা ইতনা ১৮৬ ৩

১ ১ ৫ মৃত িালা বময়া জশখ মৃত জরাকন উবিন জশখ বডবক্ররচর মবকমপুর ১৮৬ ৫

১ ১ ৬ জমাঃ মজনায়ার জহাজসন আবেে জশখ গন্ডি মবরচপাশা ১৮৭০

১ ১ ৭ জমাঃ শাবহদুর রহমান আহসান আহম্মি জমাল্যা গন্ডি মবরচপাশা ১৮৭১

১ ১ ৮ আঃ হান্নান জমাল্যা আহম্মি জহাজসন গন্ডি মবরচপাশা ১৮৭৬

১ ১ ৯ জমাঃ জলাকমান সরিার মৃত জমাঃ লিন সরিার কুমড়ী কুমড়ী ১৮৭৯

১ ২ ০ মৃত জমাঃ নুরুল হক জমাল্লা মৃত জমাঃ  আব্দুস সামাি জমাল্লা সজরাল সজরাল- তালিাবড়য়া ১৮৮৯

১ ২ ১ জমাঃ ইউসুফ সিা্র হাজতম সিা্র কুমড়ী কুমড়ী ১৮৯৮

১ ২ ২ মৃত কােী জিলাজয়ত জহাজসন মৃত কােী জগালাম রসুল কুমড়ী কুমড়ী ১৯১১

১ ২ ৩ জমাঃ মুবেির রহমান আঃ রাজ্জাক জশখ রাজুপুর লক্ষীপাশা ১৯৩ ১

িী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    

১ ২ ৪ এম,এম, আকতারুজ্জামান আসাদুজ্জামান মাকড়াইল মাকড়াইল ১৯৩ ৪

১ ২ ৫ মৃত সাইফুর রহমান সরিার মৃত নবের উবিন সরিার মবরচপাশা মবরচপাশা ১৯৩ ৭

১ ২ ৬ এস, এম, ওয়াবহদুজ্জামান আব্দুল মবেি সরিার পাচুবড়য়া হাট পাচুবড়য়া ১৯৪০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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