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১ জমাঃ আঃ আবেে সরদার কওছার আলী সরদার রামনগর রামনগর ৩২৭

২ দীপক কুমার মন্ডল কাবতিক চন্দ্র মন্ডল বুবিয়া িিদল ৩৩১

৩ শুকুর আলী শহর আলী গােী িিদল িিদল ৩৩৫

৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত শওকাত আলী আশাশুবন আশাশুবন ৩৩৮

৫ জমাঃ সাঈদুর রহমান আয়নুদ্দীন সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৩৪২

৬ আবুিকর বসদ্দীক মৃত জমােহার সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৩৪৩

৭ এস,এ,এম, আব্দুল ওয়াজহদ ওয়াজেদ আলী সানা বুিাখারাটি মাবিয়ালা ৩৪৯

৮ জমাঃ নওয়াি আলী (রি) মৃ  ুত সাদুল্যা গাই জগাদািা জশাভনালী ৩৮০

৯ আব্দুল হাদী মৃত আব্দুল আওয়াল দাদপুর গুনাকরকাটি ৩৯৫

১০ হাবিবুল্লাহ িাহার মৃত আব্দুল হাই দরগাহপুর দরগাহপুর ৪০১

১১ জশখ আব্দুল মাজেদ আব্দুল মবেদ দরগাহপুর দরগাহপুর ৪০২

১২ সামছুর রহমান মৃত পাজরে গােী িিদল িিদল ৪১৮

১৩ আব্দুল লবতফ সরদার তবফল উদ্দীন সরদার জগায়ালডাঙ্গা োমালনগর ৪২৪

১৪ মৃত আঃ আবেে জমািল মৃত জম ঃ জমাঃ বসরােউদ্দীন জমািল জগায়ালডাঙ্গা োমালনগর ৪২৫

১৫ মৃত আব্দুল হাবলম মৃত জমািারক আলী জগায়ালডাঙ্গা োমালনগর ৪২৭

১৬ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত জসাহািার আলী সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৪৩৫

১৭ জমাঃ ইবিস আলী মৃত জমাছজলহ উদ্দীন আশাশুবন আশাশুবন ৪৪৩

১৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম জমাছজলহ উদ্দীন সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৪৪৪

১৯ জমাঃ মহবসন আলী জখাকন জগালাম মওলা জমািল গােীপুর শ্রীউলা ৪৫২

২০ জমাঃ আব্দুল অজহদ সরদার আবেজুল গফুর সরদার গােীপুর শ্রীউলা ৪৫৩

২১ এস,এম, আব্দুস সামাদ আবদল উদ্দীন সানা বুিাখারাটি মাবিয়ালা ৪৫৪

২২ জমাঃ োলাল উদ্দীন মৃত জমাঃ ওয়াজেদ আলী বুিাখারআটি মাবিয়াল ৪৫৫

২৩ এস, এম, গাওছুল হক জগালাম ছজরায়ার শ্রীরামকাটি শ্রীরামকাটি ৪৬৪

২৪ এস. এম. সাহাবুদ্দীন মৃত জগালাম ছজরায়ার সানা শ্রীরামকাটি শ্রীরামকাটি ৪৬৫

২৫ জমাঃ নুরুল আবমন জমাোম সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৪৭৫

২৬ জমাঃ আব্দুস ছামাদ সানা িবছর সানা কাপসন্ডা কাপসন্ডা ৪৭৬

২৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম লালচাঁদ জমাল যা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৪৭৭

২৮ জমাঃ আব্দুল মান্নান জকরামত আলী সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৪৭৮

২৯ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাল্যা জমাঃ আকির আলী জমাল্যা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৪৭৯

৩০ জমাঃ এছাহক আবল সরদার নবরম সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৪৮০

৩১ জমাঃ এসজতহার আলী মৃত আলী জহাজসন সরদার জচউটিয়া কাপসন্ডা ৪৮২

৩২ মৃত হুমায়ন কবির মৃত োহাতাি উদ্দীন সরদার কাপসন্ডা কাপসন্ডা ৪৮৪

৩৩ জমাঃ আমোদ জহাজসন গােী জকরামত আলী গােী কুইতার বিল আনুবলয়া ৪৮৭

৩৪ আবু িক্কর বসবদ্দক জমাঃ আজনায়ার জহাজসন কল্যানপুর প্রতাপনগর ৪৯৫

৩৫ এ টি এম রইচ উদ্দীন জমাফাজেল জহাজসন হািাসপুর বুধহাটা ৫১৪

৩৬ শ্যামল বমত্র মৃত ফবননন্দ্রনাথ বমত্র দাদপুর কুল্যা ৫১৬

৩৭ বচত্ত রঞ্জন বিশ্বাস রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মবহষাডাঙ্গা মবহষাডাঙ্গা ৫১৭

৩৮ আব্দুর রবকি আব্দুল েব্বার সানা কাটাখালী শ্রীরামকাটি ৫১৯

৩৯ রওশন আক্তার মৃত নুর আলী সরদার আরার কাদাকাটি ৫২২

৪০ জমাঃ মাহমুদ আলী গােী জমাোহার আলী গােী দরগাহপুর দরগাহপুর ৫২৪

৪১ জমাঃ েব্বার গােী মৃত সসয়দ আলী গােী দরগাহপুর দরগাহপুর ৫২৫

৪২ জমাঃ মুনছুর আলম সসয়দ আলী গােী দরগাহপুর দরগাহপুর ৫২৭

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (ো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 কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/7
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ মৃত আব্দুল েব্বার সরদার মৃত বসরাে সরদার খবরয়াটি দরগাহপুর ৫২৮

৪৪ জমাঃ আব্দুল েব্বার গােী মৃত এোহার আলী দরগাহপুর দরগাহপুর ৫৩২

৪৫ জশখ হে আলী জমাসজলম আলী দরগাহপুর দরগাহপুর ৫৩৮

৪৬ জমাঃ তজমে উদ্দীন সরদার মৃত তাজেল সরদার োমালনগর োমালনগর ৫৪৪

৪৭ কাবত্তিক চন্দ্র মন্ডল ভি কান্ত মন্ডল নজিরািাদ োমালনগর ৫৪৯

৪৮ শামছুর রহমান গহর গােী জগায়ালডাঙ্গা োমালনগর ৫৫০

৪৯ জমাঃ আব্দুল গফুর সরদার েব্বার সরদার োমালনগর োমালনগর ৫৫৪

৫০ জমাঃ আব্দুল হান্নান সানা মৃত মন্তাে আলী সানা িিদল িিদল ৫৫৮

৫১ জমাঃ কাওছার আলী মৃত ফের আলী গােী ফকরািাদ িিদল ৫৬০

৫২ জমাঃ আবতয়ার রহমান গােী জমাহাম্মাদ গােী িিদল িিদল ৫৬২

৫৩ জমাঃ আব্দুল হাবমদ পরশ উল্লাহ গােী িিদল িিদল ৫৬৩

৫৪ জমাঃ জমামতাে উদ্দীন িাির আলী জমািল জগায়ালডাংগা োমালনগর ৫৬৪

৫৫ জশখ আব্দুল হান্নান মুনসী জশখ নওজশর আলী িিদল িিদল ৫৬৫

৫৬ জমাঃ শওকত আলী সরদার েবহর উদ্দীন সরদার ফকরািাদ িিদল ৫৬৬

৫৭ জমাঃ লুৎফর রহমান সানা শহর আলী সানা িিদল উত্তর পািা িিদল ৫৬৭

৫৮ জমাঃ ওবেয়ার সরদার ওয়াজেদ আলী সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৫৬৮

৫৯ জমাঃ আব্দুল খাজলক সরদার সুরমান সরদার আশাশুবন আশাশুবন ৫৭০

৬০ জমাঃ রেি আবল তবফল উদ্দীন জমাল্যা শ্রীকলস আশাশুবন ৫৭১

৬১ জশখ আবুল কালাম আোদ জশখ িকত োমান আশাশুবন আশাশুবন ৫৭৪

৬২ এ,জক,এম, শামসুল হুদা কবলম উদ্দীন জমাল্যা তুয়ারডাঙ্গা তুয়ারডাঙ্গা ৫৮৫

৬৩ জমাঃ আব্দুল েবলল মৃত জছারমান আলী সরদার খােরা খােরা ৫৮৮

৬৪ তুষারকাবন্ত সানা সু িকান্ত সানা বপজরােপুর খােরা ৫৮৯

৬৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জমাঃ মূছা জমাল্যা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৫৯০

৬৬ জমাঃ শাহাবুবদ্দন সরদার বেয়াদ আলী সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৫৯৪

৬৭ জমাঃ ময়নুদ্দীন দবির উদ্দীন সরদার তুয়ারডাঙ্গা তুয়ারডাঙ্গা ৫৯৬

৬৮ জমাঃ নওয়াি আলী বরয়াে উদ্দীন সরদার তুয়ারডাঙ্গা তুয়ারডাঙ্গা ৫৯৭

৬৯ জমাঃ জকাবহনুর জমাল্যা আলহাে আকির আলী জমাল্যা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৫৯৮

৭০ জমাঃ আফোল জহাজসন নওয়াি আবল জমাল্যা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৫৯৯

৭১ নূর জমাহাম্মদ মুিী নওজশর আলী গােী গদাইপুর জম ো গদাইপুর ৬০০

৭২ জমাঃ রবফকুল ইসলাম ছদর উদ্দীন ঢালী রাোপুর আনুবলয়া ৬০৩

৭৩ বে,এম, মবতয়ার রহমান জমাহর আলী গােী িল্লভপুর আনুবলয়া ৬০৪

৭৪ জমাঃ আব্দুস সবুর গােী কওছার আবল গােী কাকিাবসয়া আনুবলয়া ৬০৮

৭৫ ডাঃ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আলহাজ্ব মবেবুর রহমান কাটাখালী শ্রীরামকাটি ৬৩১

৭৬ সাহাদাত জহাজসন জমািল েব্বার জমািল বমত্র জেঁতুবলয়া শ্রীরামকাটী ৬৩২

৭৭ জমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃত আরশাফ আলী জগাদািা জশাভনালী ১৯৯৪

৭৮ আবুল জহাজসন মৃত রহমত আলী সানা কুন্দুবিয়া পাইথালী ১৯৯৫

৭৯ জমাঃ সামছুর রহমান সরদার ছাকাউদ্দীন সরদার কাটাখালী শ্রীরামকাটি ১৯৯৬

৮০ জমাঃ নূর উদ্দীন সানা আব্দুর রবহম সানা কচুয়া কাদাকাটি ১৯৯৭

৮১ আবুল জহাজসন মৃত দবির উদ্দীন কাটাখালী শ্রীরামকাটি ১৯৯৮

৮২ মীর এরশাদ আলী মীর জমাহাম্মদ আলী কচুয়া কুল্যা ১৯৯৯

৮৩ জনছার আলী মৃত হাবমদ আলী কাটাখালী শ্রীরামকাটি ২০০০

৮৪ জমাঃ সওকত গােী মাদার গােী খবরয়াটি খবরয়াটি ২০০১

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ আঃ জসািহান গােী িাজখর আলী গােী দরগাহপুর দরগাহপুর ২০০২

৮৬ গােী আব্দুল মেীদ জসালইমান গােী খবরয়াটি খবরয়াটি ২০০৩

৮৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান আব্দুল কবরম জকয়ারগাতী োমালনগর ২০০৫

৮৮ জমাঃ আব্দুল ওহাি জমাল্যা িবদউোমান জমাল্যা িিদল মধ্যপািা িিদল ২০০৬

৮৯ মৃত কামাল উদ্দীন আহজম্মদ মৃত আবুল কাজশম গােী িিদল িিদল ২০০৭

৯০ জমাঃ োলাল উদ্দীন আহজম্মদ মৃত ফের আলী মালী িিদল িিদল ২০০৮

৯১ জগ রপদ মন্ডল প্রফুল্ল কুমার মন্ডল ফকরািাদ িিদল ২০০৯

৯২ জমাঃ মন্তাে সরদার আবেিার সরদার িিদল িিদল ২০১০

৯৩ মৃত আব্দুল আবেে সানা মৃত আব্দুল হাবমদ সানা জকয়ারগাতী োমালনগর ২০১১

৯৪ মৃত আব্দুল গফযার সানা মৃত শহর আলী সানা িিদল িিদল ২০১২

৯৫ জপ ল সরকার বনতাই সরকার োমালনগর োমালনগর ২০১৩

৯৬ এস, এম বমোনুর রহমান জমাোহার আলী সরদার আশাশুবন আশাশুবন ২০১৭

৯৭ জমাঃ োমাল উবদ্দন জমাঃ আবুল কাজশম গােী িিদল িিদল ২০১৮

৯৮ এম বড নুরুল হুদা মরহুম সরদার আব্দুল গফযার আশাশুবন আশাশুবন ২০২৩

৯৯ জমাঃ কওছার সরদার সুিহান আলী সরদার কাকিাবুবনয়া নাবছমািাদ ২০২৫

১০০ জমাঃ আঃ রউফ বছয়ামুদ্দীন সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ২০২৬

১০১ জমাঃ মকবুল জহাজসন আবফল উদ্দীন গােী শ্রীউলা শ্রীউলা ২০২৬

১০২ িীজরন্দ্র নাথ সরকার কাবতিক চন্দ্র সরকার থালনা হাবিভাংগা ২০২৭

১০৩ জমাঃ আব্দুল গবন জখাদািক্স গােী জকাদন্ডা জকাদন্ডা ২০২৮

১০৪ জমাঃ রুহুল আবমন সরদার জমাজছলউদ্দীন সরদার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ২০২৯

১০৫ আবনছুর রহমান জশখ আব্দুল ছাত্তার গদাইপুর জম ো গদাইপুর ২০৩০

১০৬ জমাঃ আব্দুল িারী জিলাজয়ত আলী সরদার চক্ দূগ িাপুর খােরা ২০৩১

১০৭ জমাঃ জমাোজম্মল জহাজসন মৃত জমািারক আলী গাইন গদাইপুর জম ো গদাইপুর ২০৩৪

১০৮ জমাঃ ইউছুফ আলী মৃত িবছর আলী সানা কাপসন্ডা খােরা ২০৩৬

১০৯ জমাঃ মাওলা িকস সানা মুনবশ সানী কাপসন্ডা কাপসন্ডা ২০৩৭

১১০ জমাঃ সাজহি আলী মৃত োজকর আলী সরদার কাপসন্ডা কাপসন্ডা ২০৩৮

১১১ জমাঃ মবহউদ্দীন কালাচাদ কাপসন্ডা কাপসন্ডা ২০৩৯

১১২ জমাঃ বসরাজুল বিশ্বাস ইমান আবল বিশ্বাস জচউটিয়া কাপসন্ডা ২০৪০

১১৩ জমাঃ গফুর সরদার মুনবস হাবনফ সরদার তুয়ারডাঙ্গা তুয়ারডাঙ্গা ২০৪২

১১৪ দীজনশ চন্দ্র মন্ডল মাবনক চন্দ্র মন্ডল দূগ িাপুর খােরা ২০৪৩

১১৫ জমাঃ জমাকজছদ আলী মৃত মুনসী  াজের আলী সরদার তুয়ারডাঙ্গা তুয়ারডাঙ্গা ২০৪৪

১১৬ জমাঃ আব্দুল কাজদর সানা দবিরদ্দীন সানা গদাইপুর জম ো গদাইপুর ২০৪৫

১১৭ জমাঃ জমাসজলম গােী জমাহাম্মদ গােী জকালা মাবিয়ালা ২০৪৬

১১৮ জমাঃ শামসুল আলম জমাঃ মান্দার হাওলাদার প্রতাপনগর প্রতাপনগর ২০৪৭

১১৯ জমাঃ জমাফাজেল জহাজসন আবেে গােী বহেলীয়া নাবছমািাদ ২০৪৯

১২০ জমাঃ আঃ মাজেদ জমাঃ আঃ সুরমান গােী কল্যানপুর প্রতাপনগর ২০৫০

১২১ মৃ  ুত জমাঃ আব্দুল আবেে গােী মৃত পাগলা গােী জকালা প্রতাপনগর ২০৫১

১২২ মৃত জমাঃ সুরাত আলী মৃত আঃ েব্বার ফবকর প্রতাপনগর প্রতাপনগর ২০৫২

১২৩ বনবশ কান্ত সরকার েবতন্দ্র নাথ সরকার জটংরাখালী শ্রীরামকাটী ২০৫৩

১২৪ জমাঃ আয়ুি আলী মালী হারুন-অর-রবশদ কাদাকাটি কাদাকাটি ২০৫৪

১২৫ রমোন আলী গােী ফের আলী গােী সিরামপুর কাদাকাটি ২০৫৬

১২৬ শাহ জমাহাম্মদ জগালাম ইবিস মৃত ওজমদ আলী শাহনগর শ্রীরামকাটি ২০৫৮

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৭ জমাঃ জগালাম রব্বানী মরহুম ইমারত সদ িার িবরশাট িবরশাট ৮৪৪

১২৮ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত নবের উবদ্দন শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৮৪৫

১২৯ জমাল্লা সুলতান আলী আফোল জহাজসন দবরবিলা শ্রীজকাল ৮৪৮

১৩০ বশকদার নেরুল ইসলাম আঃ জসািহান বশকদার টুবপপািা খামারপািা ৮৫০

১৩১ আব্দুল িারীক জশখ ছজিদ আলী জশখ খামারপািা খামারপািা ৮৫২

১৩২ জগালাম জমাস্তফা বময়া ওলফাত বময়া টুবপপািা খামারপািা ৮৫৮

১৩৩ জমাঃ আশরাফুল আলম মবহউবদ্দন জোয়াদ িার পূি ি শ্রীজকাল খামারপািা ৮৫৯

১৩৪ জমাঃ আশরাফুল আলম মৃত মবহউবদ্দন জোয়ারদার পূি ি শ্রী জকাল ৮৫৯

১৩৫ মৃত ইনসার উবদ্দন জশখ মৃত আঃ হাবমদ জশখ িবরশাট িবরশাট ৮৬৩

১৩৬ জমাঃ কায়জকািাদ খান মসজলম খান টুবপপািা খামারপািা ৮৬৪

১৩৭ জমাল্লা জমাসজলম আলী আবমন উবদ্দন জমাল্লা িারইপািা খামারপািা ৮৬৮

১৩৮ েহুরুল ইসলাম জগালাম মওলা বময়া টুবপপািা খামারপািা ৮৬৯

১৩৯ জমাঃ শবহদুল্লাহ আফসার উবদ্দন সরদার খামারপািা খামারপািা ৮৭২

১৪০ বময়া শবফউবদ্দন আব্দুল আবল বময়া খামারপািা খামারপািা ৮৭৮

১৪১ বশকদার মঞ্জুর আলম জরাস্তম আলী বশকদার টুবপপািা খামারপািা ৮৮৫

১৪২ কােী বমোনুর রহমান কােী আঃ রবহম িবরশাট িবরশাট ৮৮৯

১৪৩ মৃত মুিী আলতাি জহাজসন মৃত মুিী ফেজল কবরম িবরশাট িবরশাট ৮৯০

১৪৪ অহীন্দ্র নাথ বিশ্বাস গজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস খামারপািা খামারপািা ৮৯১

১৪৫ মৃত ডাঃ আলী আহম্মদ মৃত শাহোহান জমাল্লা দাইরজপাল খামারপািা ৮৯৩

১৪৬ আব্দুল হাই জমাল্লা ইছাহাক জমাল্লা শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৮৯৫

১৪৭ বল াকত আলী জমাতাহার আলী জশখ টুবপপািা খামারপািা ৮৯৬

১৪৮ জমাঃ আব্দুল মাজলক জমাল্যা আব্দুল হাবমদ জমাল্যা িবরশাট িবরশাট ৮৯৭

১৪৯ আঃ কুদ্দুস মৃত ইউছুি জশখ িবরশাট িবরশাট ৯০০

১৫০ জমাঃ নেরুল ইসলাম আব্দুল কবরম িবরশাট িবরশাট ৯০১

১৫১ জমাঃ শহীদুল ইসলাম বসরাজুল ইসলাম দবরবিলা শ্রীজকাল ৯০২

১৫২ জমাঃ আব্দুল মাজলক আব্বাস দাইরজপাল শ্রীজকাল ৯০৩

১৫৩ আঃ মাজলক বময়া মৃত আজনায়ার বময়া খামারপািা ৯০৪

১৫৪ জমাঃ শবহদুর রহমান ইছাহাক জমাল্লা শ্রীজকাল শ্রীজকাল ৯০৬

১৫৫ জমাঃ জমাতাজলি জমাল্লা মজয়ন উবদ্দন জমাল্লা িবরশাট িবরশাট ৯০৭

১৫৬ জমাঃ কােী নওজশর আলী কােী মুনছুর আলী সরইনগর শ্রীজকাল ৯০৮

১৫৭ জমাঃ আব্দুল মবেদ খান বনয়ামত আলী খান খামারপািা খামারপািা ৯০৯

১৫৮ মুিী আঃ কুদ্দুস বসরাজুল মুিী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯১৪

১৫৯ জগালাম মহম্মদ মৃত জগালাম ছজরায়ার জগাপালপুর সাবচলাপুর ৯১৬

১৬০ জমাঃ কাজছদ আলী জমাল্যা ইউসুফ জমাল্যা কচুয়া সাবচলাপুর ৯১৯

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

১৬২ জমাঃ আব্দুল্লাহ  জশারী এজলাম জমাল্যা জহাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২১

১৬৩ জমাঃ বসবদ্দক আলী মবল্লক িসারত আলী মবল্লক জগায়ালপািা শ্রীপুর ৯২৩

১৬৪ জমাঃ আব্দুল গফুর জমাল্যা আত্তাি উবদ্দন জমাল্যা জহাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৫

১৬৫ জমাঃ আকমাল আলী জশখ পাচু জশখ জহাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৬

১৬৬ জমাঃ আব্দুর রাোক তাজছর বিশ্বাস জহাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯২৭

১৬৭ জমাঃ আব্দুল মবেদ বিশ্বাস ওয়াজছল বিশ্বাস জগায়ালপািা শ্রীপুর ৯৩২

১৬৮ জমাঃ নাবসর উবদ্দন আহজম্মদ আজয়ন উবদ্দন জহাগলডাঙ্গা শ্রীপুর ৯৩৪

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৯ জমাঃ নুরুল আলম জসখ িদরউবদ্দন আহজম্মদ শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৩৬

১৭০ জমাঃ কামরুল আলম জশখ িদরউবদ্দন শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৩৭

১৭১ জমাঃ চাঁদ আলী বিশ্বাস ইয়াদ আলী বিশ্বাস চন্দ্রপািা শ্রীপুর ৯৩৮

১৭২ সসয়দ শবরফুল ইসলাম সসয়দ খয়রাত আলী হবরন্দী শ্রীপুর ৯৩৯

১৭৩ জোয়ারদার মজনায়ার উোমান আপতাি উবদ্দন জোয়ারদার সারঙ্গবদয়া শ্রীপুর ৯৪১

১৭৪ জমাঃ মুশবফকুর রবহম জোয়াদ্দিার আঃ রবহম জোয়াদ িার শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪২

১৭৫ জমাঃ শবফকুর রবহম জোয়ারদার আলহাে আঃ রবহম জোয়ারদার শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৩

১৭৬ জমাঃ আনছার আলী বিশ্বাস আইন উবদ্দন বিশ্বাস শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৪

১৭৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আইন উবদ্দন বময়া শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৫

১৭৮ জমাঃ িাহারুল ইসলাম জগালাম আকির বময়া শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৪৭

১৭৯ জমাঃ শবফয়ার রহমান খবলফা ওহাি খবলফা মদনপুর শ্রীপুর ৯৪৮

১৮০ খন্দকার তবরকুল ইসলাম জকছমত খন্দকার মদনপুর শ্রীপুর ৯৪৯

১৮১ আঃ খাজলক জমাল্যা মৃত িাদশা জমাল্যা মুেবদয়া শ্রীপুর ৯৫০

১৮২ জমাঃ বিলাজয়ত জহাজসন আফাজুবদ্দন বিশ্বাস ঘাবসয়ািা নাজকাল ৯৫১

১৮৩ বিশ্বাস জসাহরাি জহাজসন মৃত পাজ্ঞাি আলী জগাপালপুর ৯৫২

১৮৪ মৃত আঃ ছত্তার মৃত োলাল জমাল্যা হবরন্দী শ্রীপুর ৯৫৩

১৮৫ মৃত মকবুল জহাজসন মৃত আঃ হাবমদ বময়া মদনপুর শ্রীপুর ৯৫৪

১৮৬ মৃত আব্দুস সামাদ জশখ মৃত ওজমদ আলী জশখ চরজগায়ালপািা শ্রীপুর ৯৫৫

১৮৭ বময়া আব্দুল জমাত্তাজলি ছাজদক আলী বময়া মদনপুর শ্রীপুর ৯৫৭

১৮৮ জমাল্যা জরাস্তম আলী জতায়াে উদ্দীন জমাল্লা শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৫৮

১৮৯ হাবিল আলী মবল্লক মৃত জোমারত মবল্লক জগায়ালপািা শ্রীপুর ৯৫৯

১৯০ জমাঃ আফছার উবদ্দন জমাল্যা বিলাজয়ত আলী জমাল্যা মদনপুর শ্রীপুর ৯৬০

১৯১ এস এম হায়দার আলী আরোন আলী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৬২

১৯২ জমাঃ হায়দার আলী মন্ডল হেরত আলী শ্রীপুর শ্রীপুর ৯৬৩

১৯৩ বময়া ইকিাল জহাজসন আশরাফ জহাজসন হবরন্দী শ্রীপুর ৯৬৪

১৯৪ মুিী শাহাদাত আলী মৃত মুিী ইশারত আলী সারঙ্গবদয়া শ্রীপুর ৯৬৫

১৯৫ জমাঃ বসবদ্দক জমাল্যা মৃত কামাল উবদ্দন জমাল্যা চরজগায়ালপািা শ্রীপুর ৯৬৬

১৯৬ জমাঃ ওয়াজেদ মন্ডল জমাঃ মুন্তাে মন্ডল সাজহিপািা শ্রীপুর ৯৬৭

১৯৭ জমাল্যা আব্দুস সাত্তার িাউল উবদ্দন জমাল্যা চর জগায়ালপািা শ্রীপুর ৯৬৮

১৯৮ জশখ আবুল জহাজসন জশখ বিলাজয়ত আলী খবিিাবিয়া শ্রীপুর ৯৬৯

১৯৯ আবু সাজলহ  জমাঃ আিদুদ দাইয়ান শাহ সুবফ জতায়ােউবদ্দন আহমদ দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭১

২০০ জমাঃ জগালাম রসুল বিশ্বাস আব্দুল হাবকম বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭২

২০১ জগালাম জমাস্তফা বিশ্বাস দবলল উবদ্দন বিশ্বাস দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৭৩

২০২ জমাঃ আব্দুর রাোক বিশ্বাস আলতাফ বিশ্বাস জচ গাবছ কুঠি জচ গাবছ ৯৭৪

২০৩ মৃত কােী জগালাম আরজু মৃত কােী ময়ন উবদ্দন আহম্মদ জচ গাবছ কুঠি জচ গাবছ ৯৭৭

২০৪ কােী আঃ সামাদ মৃত কােী আঃ মাজলক জচ গাবছ কুঠি জচ গাবছ ৯৭৮

২০৫ িাদল চন্দ্র বিশ্বাস মৃত সুধন্ন কুমার বিশ্বাস ঘবসয়াল কুঠি জচ গাবছ ৯৭৯

২০৬ সিকুন্ঠ কুমার বিশ্বাস িংজকশ বিশ্বাস জগায়ালদাহ কুঠি জচ গাবছ ৯৮০

২০৭ নারদ চন্দ্র মন্ডল নারায়ন চন্দ্র মন্ডল জগায়ালদাহ কুঠি জচ গাবছ ৯৮১

২০৮ মৃত ইন্তাে আলী মৃত ইয়ার উবদ্দন দ্বাবরয়াপুর মালাইনগর ৯৮৩

২০৯ জমাঃ মুবেির রহমান খান জসানাউল্লাহ খান জগায়ালিািী নাজকাল ৯৮৫

২১০ জমাঃ আবু ছুবফ উবদ্দন জমাল্লা কওছার উবদ্দন জমাল্লা ঘাবসয়ািা নাজকাল ৯৮৬

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

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২১১ মৃত সজতযন্দ্র নাথ রায় মৃত সকলানন্দ রায় ঘাবসয়ািা নাজকাল ৯৮৭

২১২ আেমল জশখ মৃত আফছার জশখ কমলাপুর নাজকাল ৯৯২

২১৩ জমাঃ আফোল জহাজসন লবতফ মন্ডল কাবদরপািা রাধানগর ৯৯৩

২১৪ আকমল জহাজসন ফাজকর আলী ঘাবসয়ািা নাজকাল ৯৯৫

২১৫ জমাঃ আলতাফ জহাজসন খান জসানাউল্যা খান জগায়ালিািী নাজকাল ৯৯৬

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

২১৭ আবুল হাজশম জশখ মৃত হারান জশখ ঘাবসয়ািা নাজকাল ১০০০

২১৮ নুরুল আলম মৃত আজদল জমাল্লা ঘাবসয়ািা নাজকাল ১০০২

২১৯ জশখ আমোদ জহাজসন তবছর উবদ্দন জশখ কাবদরপািা রাধানগর ১০০৩

২২০ নেরুল ইসলাম মৃত আঃ মবেদ জমাল্যা কমলাপুর নাজকাল ১০০৬

২২১ মৃত রাজহন উবদ্দন মৃত নবফল উবদ্দন কমলাপুর নাজকাল ১০০৭

২২২ জমাঃ শাহাদৎ আলী জশখ জখারজশদ আলী জশখ কমলাপুর নাজকাল ১০০৮

২২৩ জমাঃ রইচ উদ্দীন জমাঃ ওয়াজেল জমাল্যা ঘাবসয়ািা নাজকাল ১০১১

২২৪ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন মৃত আঃ মাজলক বিশ্বাস কােলী কােলী ১০১২

২২৫ জশখ আব্দুস ছাজলক আব্দুল কবরম জশখ তারাউবেয়াল হাট আমততল ১০১৩

২২৬ মৃত জমাঃ হাবফজুর রহমান মৃত িেলুর রহমান জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০১৪

২২৭ জমাঃ োবহদ জহাজসন আফছার উবদ্দন জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০১৫

২২৮ জমাঃ মবনরুল ইসলাম ডাঃ আব্দুল হাজদক বময়া আমততল হাট আমততল ১০১৬

২২৯ বময়া আলী আকির রাজহন উবদ্দন বময়া তারাউবেয়াল হাট আমততল ১০২০

২৩০ জমাঃ বময়া আব্দুল হাই শমজসর আলী বময়া তারাউবেয়াল হাট আমততল ১০২১

২৩১ মীর আশরাফ জহাজসন শাহাদত আলী আমততল হাট আমততল ১০২৩

২৩২ আশরাফ জহাজসন মৃত ইসমাইল জহাজসন আমততল হাট আমততল ১০২৪

২৩৩ জমাঃ ওসমান গবণ আছমত আলী জমাল্লা জনাহাটা রাধানগর ১০২৫

২৩৪ জমাঃ ওয়াজেদ আলী জমাল্লা মৃত আঃ আদম জমাল্লা জনাহাটা রাধানগর ১০২৭

২৩৫ জমাঃ আবকদুোমান জমাঃ নুরূল হুদা তারাউবেয়াল হাট আমততল ১০২৯

২৩৬ জমাঃ নওজশর আলী জমাল্যা কােী শাহাদাৎ জহাজসন জমাল্যা আমততল হাট আমততল ১০৩০

২৩৭ মৃত হাবফজুর রহমান মৃত হাসমত বিশ্বাস তারাউবেয়াল ১০৩৭

২৩৮ জমাঃ আকামত জহাজসন নবুয়াত জহাজসন জশখ আমততল হাট আমততল ১০৩৮

২৩৯ জমাহাম্মদ বলয়াকত আলী আফছার উবদ্দন খান আমততল হাট আমততল ১০৩৯

২৪০ বনম িজলন্দু জঘাষ সিদ্যনাথ জঘাষ আমততল হাট আমততল ১০৪০

২৪১ আলী জরো মৃত মুিী ওয়জহদ আলী জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০৪২

২৪২ বময়া আবেজুল আেম জনছার উবদ্দন বময়া জসানাতুবন্দ মালাইনগর ১০৪৩

২৪৩ মৃত ইয়াবছন উবদ্দন মৃত আদুল হাবকম কােলী কােলী ১০৪৪

২৪৪ জমাল্লা বসরাজুল ইসলাম োমাল উবদ্দন জমাল্লা কাবিলপুর কােলী ১০৪৬

২৪৫ জমাঃ খবললুর রহমান খান জমাঃ আবমর খান রাধানগর রাধানগর ১০৪৭

২৪৬ জমাঃ মবনরুোমান মন্টু আহম্মদ আলী রােধরপুর নাজকাল ১০৫২

২৪৭ আব্দুল মবেদ আব্দুল আবেে রায়নগর নাজকাল ১০৫৪

২৪৮ অবনল কুমার বিশ্বাস িাঞ্চারাম বিশ্বাস শ্রীপুরহুদা হােরাতলা ১০৫৬

২৪৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাঃ আবমন উবদ্দন নাজকাল নাজকাল ১০৫৯

২৫০ শবফউবদ্দন বময়া মৃত আব্দুর রবশদ বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬০

২৫১ জগালাম সুলাইমান বময়া জমাঃ ইসহাক উবদ্দন বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬১

২৫২ খন্দকার শবফকুল আেম খন্দকার তবছর উবদ্দন আহজমদ িরাবলদহা রাধানগর ১০৬২

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ আশাশুবন

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৫৩ জমাঃ মবকদুল ইসলাম মৃত জমাঃ ইছাহাক উবদ্দন বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৬৩

২৫৪ নুরুল ইসলাম রাজহন উবদ্দন রায়নগর নাজকাল ১০৬৫

২৫৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমজছর উবদ্দন মবল্লক রায়নগর নাজকাল ১০৬৭

২৫৬ জমাঃ জমাক্তার জহাজসন মৃত েয়নাবদ্দন জমাল্লা নাজকাল নাজকাল ১০৬৯

২৫৭ জশখ আব্দুল হক জশখ আব্দুল গবন মাঝাইল নাজকাল ১০৭১

২৫৮ জমাঃ রাোক জমাল্যা খাজলক জমাল্যা রায়নগরs নাজকাল ১০৮১

২৫৯ আঃ মান্নান জমাল্লা মৃত কাবফল উবদ্দন জমাল্লা রায়নগর নাজকাল ১০৮২

২৬০ জমাঃ আবলমুোমান আহম্মদ আলী সরদার রােধরপুর নাজকাল ১০৮৪

২৬১ বমেিা এনাজয়ত জহাজসন বমেিা আশরাফ জহাজসন নাজকাল নাজকাল ১০৮৭

২৬২ আব্দুল আবেে খাঁন আব্দুল েব্বার খাঁন িরাবলদহা রাধানগর ১০৮৮

২৬৩ মুিী শবহদুল ইসলাম মুিী আহম্মদ আলী রােধরপুর নাজকাল ১০৯০

২৬৪ সাজলহা নাহার জমাঃ আব্দুস ছত্তার বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৯২

২৬৫ জগালাম রসুল বময়া জম ঃ হাবিবুর রহমান বময়া নাজকাল নাজকাল ১০৯৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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