
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ বিরিােপুি উিরেলাঃ কাউখালী

ক্রঃ নং নাম বিতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

১ এ জক এম আিদুস শহীদ ওয়ারেদ আলী পূি ব আমিাজুিী কাউখালী ৪০৭

২ এনামুল হক মৃত মবতয়াি িহমান জকউবিয়া কাউখালী ৪৪১

৩ লবতফুি িহমান মৃত ফারেল উবিন জকউবিয়া কাউখালী ৪৪২

৪ জমাশািফ জহারসন শুকুি আকুব্বি আলী হাওলাদাি জকউবিয়া জকউবিয়া ৪৪৭

৫ জমাঃ বগয়াস উবিন হাওলাদাি মৃত জমাঃ আঃ েব্বাি হাওলাদাি জ াট বিড়ালজুিী জগাসনতািা ৪৭৭

৬ এম, এ, খারলক মৃত জমাতাহাি আলী িািী িদিপুি আইিন ৪৯২

৭ জমাঃ জমাক্তাি আলী দবলল উিীন হাওলাদাি িদিপুি িদিপুি ৫০৪

৮ মৃত আশ্রাি আলী হাং মৃত হারফ উবিন হাং বশর্ বা ৫১৪

৯ আঃ  ত্তাি (জসনাঃ ) মৃত জমাকরসদ আলী হাং জহাগলা জিতকা জিতকা ৫১৬

১০ জমাঃ তাজুল ইসলাম মবতয়াি িহমান হাওলাদাি জহাগলা জহাগলা জিতকা ৫২০

১১ জমাঃ আব্দুস জসবলম খান আব্দুল গবি খান জগায়ালতা জহাগলা জিতকা ৫২১

১২ হাবফজুি িহমান জমৌলভী জগালাম িহমান জিতকা জহাগলা জিতকা ৫২২

১৩ জহমারয়ত উবিন হাং মৃত জহারেন আলী হাং জিতকা ৫২৩

১৪ শাোহান হাং মকবুল আলী হাং পূি ব আমিাঝুিী ৫২৭

১৫ মাবনক জহারসন আবেম উবিন পূি ব আমিাঝুিী ৫২৮

১৬ জতাফারেল জহারসন মৃত জমরহি আলী পূি ব আমিাজুিী কাউখালী ৫৩৪

১৭ আঃ লবতফ হাওলাদাি মৃত জমরসি উবিন হাং জসানাকুি ৫৩৫

১৮ আিদুস  ালাম হাওলাদাি আবুল কারসম হাওলাদাি জসানাকুি কাউখালী ৫৩৬

১৯ মধু সুদন কুন্ডু নািায়ন েন্দ্র কুন্ডু কুবময়ান কাউখালী ৫৩৭

২০ জিলারয়ত জহারসন মৃত আরফে সদ বাি জগাসনতািা ৫৬৪

২১ আবুল কালাম আোদ মবতয়াি িহমান কচুয়াকাঠী ৫৬৫

২২ খবললুি িহমান আঃ লবতফ তাং জগাসনতািা জগাসনতািা ৫৬৬

২৩ মৃত আনসাি উবিন হাং জমাঃ জমাকর দ আলী হাং জকউবিয়া ৫৭৪

২৪ জমাঃ সামছুল হক তালুকদাি আপ্তাি উবিন তালুকদাি জগাসনতািা জ াট বিড়ালজুিী ৫৭৮

২৫ জমাঃ শাহ আলম আব্দুস সামাদ েয়কুল েয়কুল ৬০৪

২৬ জমাহাম্মদ ফেলুল হক মবতয়াি িহমান জকউবিয়া জকউবিয়া ৬০৭

২৭ জমাক্তাবদরুল ইসলাম নূরুল ইসলাম জকউবিয়া ৬১২

২৮ জমাঃ ইস্কািাি আলী জমাকারম্মল আলী জকউবিয়া জকউবিয়া ৬১৬

২৯ জমাঃ বসবিকুল ইসলাম জমাঃ ইসমাইল খাঁন বশয়ালকাঠী জোলাগাতী ৬২৪

৩০ জমাঃ আবনছু  ুি িহমান মৃত জমৌঃ খবললুি িহমান জকউবিয়া জকউবিয়া ৬৩৩

৩১ জমাঃ জমাশািফ জহারসন তালুকদাি সাহাি উবিন তালুিদাি জকউবিয়া জকউবিয়া ৬৩৪

৩২ মৃত আঃ হাবমদ জমািারেি আলী জকউবিয়া জকউবিয়া ৬৩৫

৩৩ জমাঃ বলয়াকত জহারসন ফিমান আলী তালুকদাি জকউবিয়া জকউবিয়া ৬৩৬

৩৪ জমাঃ োহাঙ্গীি জহারসন েয়নাল আরিদীন জকউবিয়া জকউবিয়া ৬৩৭

৩৫ আঃ িাোক মাব মােন আল দারশিকাঠী দারশিকাঠী ৬৩৮

৩৬ আঃ মারলক সদ বাি আলহাজ্ব আশ্রাি আলী কাঠালীয়া ৬৪০

৩৭ এস এম শাহবিয়াি মিহুম জলহাে উবিন আহরমদ জগাসনতািা জগাসনতািা ৬৪১

৩৮ জমাঃ জমানারেি আলী আকিি আলী েয়কুল িড় বিড়ালজুিী ৬৪২

৩৯ জমাঃ নুরুল হক জমাঃ জতারফল উবিন িাড়ী িদিপুি আইিন ৬৪৭

৪০ এসমাইল জহারসন হাবফজুি িহমান জকউবিয়া ৬৪৮

৪১ এমাম জহারসন খাঁন কারসম আলী খাঁন বেিািাড়া িাি সাতুবিয়া ৬৫৭

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলারদশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তর াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তর াদ্ধা  াোই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবক্তর াদ্ধা  াোই-িা াই
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৪২ ময়নবিন হাওলাদাি জমাঃ কদম আলী হাওলাদাি বেিািাড়া িাি সাতুবিয়া ৬৫৮

৪৩ মৃত জমাফারেল জহারসন মৃত জমাোহাি আলী খান ডুমজুবি িািসাতুবিয়া ৬৫৯

৪৪ জমাঃ জসালায়মান জহারসন খান মৃত জমাসরলম উবিন খান বশয়ালকাঠী জোলাগাতী ৬৬৪

৪৫ জমাঃ জমাশারিফ জহারসন জমাঃ জমাকর দ আলী বমিিি বশয়ালকাঠী জোলাগাতী ৬৬৫
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