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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আলী আশ্রাফ মৃত আক্রাম আলী লামচরী নন্দলালপুর ১৬৮৩

২ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত জসকান্দর আলী ফবকর িাড়ীভাঙ্গা কাবলপুর িাোর ১৭২৫

৩ জমাঃ আঃ ছাত্তার মুনু মাল মহনপুর মহনপুর ১৭৮১

৪ মৃত জমাঃ মুোফফর জহাজসন মৃত আক্রাম আলী দুগ গাপুর আনন্দিাোর ১৮০৩

৫ জমাঃ মুোজেল হক নুরুল হক আবুরকাবন্দ বনবিন্তপুর ১৮০৪

৬ জমাঃ আলাউবিন জমাহােদ সরকার বিদ্যনাথপুর গেরা িাোর ১৮০৫

৭ আঃ খাজলক মৃত ওহাি আলী বিকারীকাবন্দ দাজির িাোর ১৮০৭

৮ জমাঃ আলমাছ ঢালী মৃত জরৌিন ঢালী কালীপুর কালীপুর িাোর ১৮০৯

৯ আহজেদ উল্লাহ ছবমর উবিন প্রধান িাড়ীভাংগা কালীপুর িাোর ১৮১৩

১০ জমাঃ নূরুল ইসলাম মুোফফর জহাজসন কুমারধন পাঠান িাোর ১৮২০

১১ জমাঃ ওয়াদুদ জমাল্লা জসরাে উবিন জমাল্লা সাদুল্লাপুর জিলতলী িাোর ১৮২৮

১২ মৃত আঃ মবতন মৃত েবলল ভ ূঁইয়া চান্দ্রকাবন্দ কাবলপুর িাোর ১৮২৯

১৩ আউয়াল মৃত চুনু ভ ূঁইয়া চান্দ্রকাবন্দ কাবলপুর িাোর ১৮৩১

১৪ সাহাজুবিন মৃত আলী ভ ূঁইয়া চান্দ্রাকাবন্দ কাবলপুর িাোর ১৮৩৩

১৫ মৃত ডাঃ এ. টি. এম আিদুল হক মৃত আলহাে আঃ রহমান আবমরাপুর পাঠানিাোর ১৮৩৬

১৬ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত বতয়ি আলী সাদুল্যাপুর জিলতলী িাোর ১৮৩৭

১৭ জমাঃ জসবলম উল্লাহ মৃত জমৌঃ এনাম খাঁ হাবসমপুর হাবসমপুর ১৮৪৪

১৮ জমাঃ এরিাদ উল্লাহ আঃ কবরম মাস্টার একলািপুর একলািপুর ১৮৪৫

১৯ জমাহােদ ইকিাল জহাজসন প্রধান জমাঃ চাঁন িক্স প্রধান হাবসমপুর এখলাছপুর ১৮৪৯

২০ মুহােদ িাহ আলম জমাঃ খবললুর রহমান বমঞা খাগুবরয়া িাগানিাড়ী ১৮৬৩

২১ জমাঃ আঃ ছামাদ আঃ কবরম খন্দকারকাবন্দ িাগানিাড়ী ১৮৭২

২২ জমাঃ বসবিকুর রহমান মৃত এলাহী িক্স বময়ােী নন্দলালপুর নন্দলালপুর ১৮৮৪

২৩ কােী ইসহাক বময়াে উবিন কােী রাঢ়ীকাবন্দ মান্দারতলী ১৮৯৩

২৪ জমাঃ রুহুল আবমন মৃত আিদুল কবরম গােীপুর মান্দারতলী ১৮৯৬

২৫ িহীদউল্লাহ সরকার মৃত জদজলায়ার সরকার এনাজয়ত নগর এনাজয়ত নগর ১৯০২

২৬ আঃ কাইউম জদওয়ান আলী জহাজসন জদওয়ান নয়াকাবন্দ ফরােীকাবন্দ ১৯৩৪

২৭ জগালাম জমাস্তফা মৃত েয়নাল আজিদীন চরমাছুয়া জভদুবরয়া িাোর ১৯৪৮

২৮ জমাঃ িাহোহান বময়া জহলাল উবিন মাস্টার জমাহনপুর জমাহনপুর ১৯৫৭

২৯ আক্তার আলম মৃত আবলম উবিন জমলার চর দিাবন িাোর ১৯৬১

৩০ জমাঃ রুহুল আবমন খাঁন জমাঃ রুস্তম আলী খাঁন জছাট বিনাইয়া জছংগারচর িাোর ১৯৬৩

৩১ রবফকুল ইসলাম আঃ কাজদর প্রধান পাঁচগাবছয়া কালীপুর িাোর ১৯৬৬

৩২ জমাঃ আঃ রি খান মৃত রুস্তম আলী খান জছাট বিনাইয়া জছংগারচর িাোর ১৯৬৭

৩৩ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত ঈমাম উবিন নয়াকাবন্দ িাগানিাড়ী ১৯৬৮

৩৪ জমাঃ নাবসর উবিন কমর উবিন কুমারধন পাঠান িাোর ১৯৭৩

৩৫ জমাঃ িাহাদাৎ জহাজসন জতারাি আলী িদরপুর সাদুল্যাপুর ১৯৭৪

৩৬ মৃত আঃ রবিদ মরণ আলী জিপারী িদরপুর জিলতলী িাোর ১৯৭৬

৩৭ আলহাজ্ব জমাঃ বসরাজুল ইসলাম হােী অবেমুবিন লষ্কর হবরণা বনবিন্তপুর ১৯৭৮

৩৮ জমাঃ ইসমাইল জহাজসন আিদুর রহমান মাষ্টার অবলপুর অবলপুর ১৯৮৩

৩৯ জদঃ িাহ আলম জদঃ মবফে উবিন িালুয়াকাবন্দ ধনাজগাদা িাোর ১৯৮৪

৪০ ওয়ালী উল্যা সরকার সাহািউবিন সরকার িালুচর জছংগারচর িাোর ১৯৮৭

৪১ জমাঃ আলী আহজেদ িলু জমাল্লা মুদাফর জমাহনপুর ১৯৯৪

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি 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  1/4
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ িহীদ উল্যা মৃত জমৌঃ হাসমত উল্যা মান্দারতলী ১১নংপবিম ফজতপুর ১৯৯৬

৪৩ োবময়াজুল ইসলাম মৃত হাজফে আলী মাষ্টার পবিম নাউরী ফজতপুর ১৯৯৭

৪৪ জদঃ আঃ হাবমদ মৃতঃ জদঃ আরফ আলী মুদাফর জমাহনপুর ২০০২

৪৫ জমাঃ জহদাজয়তুল ইসলাম েনাি আলী বিকদার িদরপুর জিলতলী িাোর ২০০৬

৪৬ এ টি এম নূরুল আলম জমাঃ আবমর হামো খবলফা আবময়াপুর পাঠান িাোর ২০০৭

৪৭ জমাঃ বছবিকুর রহমান আলী বময়া প্রধান মুদাফর জমাহনপুর ২০০৯

৪৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল হাবকম প্রধান মুবক্তরকাবন্দ পাঠান িাোর ২০১০

৪৯ জমাঃ মবনর জহাজসন জগালাম আলী সরকার বছয়ালকাবন্দ গেরা িাোর ২০১১

৫০ জমাঃ আক্রাম আলী মৃতঃ েয়নাল আজিদীন পাঁচগাবছয়া কালীপুর িাোর ২০১২

৫১ ছালামত উল্লযা সরকার আঃ রহমান সরকার জগাপাল কাবন্দ জিলতলী িাোর ২০২১

৫২ মরহুম ওহাি আলী বমবে মৃতঃ কালু সরকার পদুয়ারপাড় পাঠানিাোর ২০২২

৫৩ জমাঃ মবনর জহাজসন পাঠান আরি আলী পাঠান মমরুেকাবন্দ সুোতপুর িাোর ২০২৫

৫৪ জমাঃ িামসুিীন বময়া োমাল উবিন বময়া বনবিন্তপুর বনবিন্তপুর ২০২৭

৫৫ মবফজুল ইসলাম মৃত কবলম উল্লযা প্রঃ ঘাবসরচর দুগ গাপুর ২০২৮

৫৬ আঃ হান্নান লষ্কর ইব্রাবহম লষ্কর হবরনা বনবিন্তপুর ২০২৯

৫৭ মৃত মবফজুল ইসলাম মৃত ছালামত উল্লযা খান হবরনা বনবিন্তপুর ২০৩১

৫৮ এনামুল হক খন্দকার আঃ রাজ্জাক খন্দকার পবিম ইসলামািাদ সুোতপুর িাোর ২০৪০

৫৯ িাহাোহান মৃত আবমর হামো আবময়াপুর পাঠান িাোর ২০৪৬

৬০ মুিী জমাঃ জমেিাহউবিন জকরামত আলী চাঁন্দ্রা কাবন্দ কালীপুর িাোর ২০৪৯

৬১ আিদুল িারী সরকার আিদুল কবরম সরকার নন্দলালপুর নন্দলালপুর ২০৫০

৬২ মুবি ইসমাইল জহাজসন আপ্তাি উবিন প্রধান চান্দ্রাকাবন্দ কালীপুর িাোর ২০৫১

৬৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম েয়নাল আজিদীন চান্দ্রাকাবন্দ কালীপুর িাোর ২০৫২

৬৪ জমাঃ আব্দুল কবরম োলাল উবিন ইমামপুর ষাটনল ২০৫৪

৬৫ আলী আকির মৃত কবরম বময়ােী বমঠুরকাবন্দ িাগানিাড়ী ২০৫৫

৬৬ জমাঃ আিদুছ সাত্তার জমাঃ আলী বময়া জগাপালকাবন্দ জিলতলী িাোর ২০৫৭

৬৭ জমাখজলছুর রহমান ওমর আলী প্রধান িাড়ীভাঙ্গা কালীপুর িাোর ২০৫৮

৬৮ এ, জক, এম, কামাল উবিন েনাি আলী বিকদার িদরপুর জিলতলী িাোর ২০৬৪

৬৯ এন, এম, তােল ইসলাম জমাঃ মবনর উবিন সরকার সাদুল্লাপুর জিলতলী িাোর ২০৬৫

৭০ ওমর ফারুক বরয়াে উিীন ওটারচর জছঙ্গারচর জপৌরসভা ২০৬৬

৭১ িহীদউল্যাহ বসরাে জচৌধুরী কাবলপুর ষাটনল ২০৬৭

৭২ জমাঃ কায়সার সালাউবিন ফজয়ে আহেদ জচৌধুরী কাবলপুর কালীপুর িাোর ২০৬৮

৭৩ মাহতাি উবিন ফজ ে আহেদ ষাটনল কালীপুর িাোর ২০৬৯

৭৪ এম এম আবেজুর রহমান জমাঃ আবফে উবিন জমাল্লা িাড়ীভাংগা কালীপুর িাোর ২০৭২

৭৫ জমাঃ আঃ জসািহান তবমে উবিন প্রধান িাড়ীভাংগা কালীপুর িাোর ২০৭৩

৭৬ জমাঃ বগয়াস উবিন জচৌধুরী নাবের আহজেদ জচৌধুরী কাবলপুর কালীপুর িাোর ২০৭৪

৭৭ আব্দুল মাজলক খবললুর রহমান কাবলপুর কালীপুর িাোর ২০৭৭

৭৮ আঃ শুকুর ঢালী মৃত জহাজসন ঢালী কালীপুর কালীপুর িাোর ২০৮০

৭৯ জমাহােদ আলী প্রধান োলাল উবিন প্রধান কালীপুর কাবলপুর িাোর ২০৮১

৮০ তাফাজ্জল জহাজসন মৃত লাল বময়া িাড়ীভাঙ্গা ষাটনল ২০৮২

৮১ মৃত িহীদ বময়া মৃত মবফে উবিন িাড়ীভাংগা কালীপুর িাোর ২০৮৩

৮২ আঃ মাজলক সরকার মৃত আহােদ উল্লযা েবহরািাদ েবহরািাদ ২০৮৫

িী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    

৮৩ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত কালু প্রধানীয়া ইমামপুর কালীপুর িাোর ২০৮৮

৮৪ মৃত আহেদ আলী প্রধান মৃত িাহার আলী প্রধান পবিম রাজয়রবদয়া গেরা িাোর ২০৮৯

৮৫ জমাহােদ জহাজসন ঢালী মৃত নূর জমাহােদ ঢালী িাড়ীভাঙ্গা ষাটনল ২০৯০

৮৬ কমরুবিন জচৌধুরী আঃ রাজ্জাক জচৌধুরী কাবলপুর ষাটনল ২০৯১

৮৭ জমাঃ আল ী আরিাদ জদওয়ান আিদুল মবেদ জদওয়ান মুবিরকাবন্দ লিাইরকাবন্দ ২০৯৮

৮৮ হারুন রবিদ মৃত হাবিবুর রহমান এখলাছপুর এখলাছপুর ২১০০

৮৯ জদজলায়ার জহাজসন মৃত জমাকজিদ আলী উত্তর বিবকরচর জছংগারচর িাোর ২১০৪

৯০ বসরাজুল হক মৃত আবমন উবিন প্রধান নওজদানা বনবিন্তপুর ২১০৫

৯১ জমাঃ মবনর জহাজসন মুনছি আলী বনবিন্তপুর বনবিন্তপুর ২১০৬

৯২ জমাঃ বমলন ভইয়া বমরন ইবিস আলী ভুইয়া জিগমপুর এনাজয়তনগর ২১০৭

৯৩ জসাজলমান আিদুল মান্নান বময়ােী কামালবদ মাথাভাংগা জমাহনপুর ২১০৮

৯৪ জমাঃ লবন বময়ােী আব্দুল মন্নান বময়ােী জমাহনপুর জমাহনপুর ২১১০

৯৫ সামছুল আলম িবির উবিন মাথাভাঙ্গা জমাহনপুর ২১১১

৯৬ জগালাম জমাস্তফা আব্দুল কবরম সরকার ঘাবসরচর আনন্দ িাোর ২১১২

৯৭ এস এ িারী মৃত জিলাজয়ত আলী হবরনা দুগ গাপুর ২১১৪

৯৮ জমাঃ মবনর জহাজসন আদম আলী প্রধান খাগকান্দা গেরা িাোর ২১১৫

৯৯ মৃত আবুল জহাজসন মৃত মাতির আলী িদরপুর সাদুল্লাপুর ২১১৬

১০০ িওকত ইসলাম মৃত আক্রাম আলী মাষ্টার িাড়ীভাঙ্গা ষাটনল ২১১৭

১০১ আঃ জছািহান বসয়দ আবল জিপারী নন্দলালপুর নন্দলালপুর ২১১৮

১০২ জমাঃ আিদুর রউফ জমাঃ বেন্নত আলী চান্দ্রাকাবন্দ পাঠান িাোর ২১২০

১০৩ জমাহােদ আব্দুর রউফ জমাহােদ বসরাে উবিন উত্তর গােীপুর দবিন গােীপুর ২১২১

১০৪ আলী ঈমাম জচৌধুরী মৃত আজিদ জচৌধুরী বনবিন্তপুর বনবিন্তপুর ২১২২

১০৫ জমাঃ আিদুল হাই ইউছুফ আহজমদ সুোতপুর নন্দলালপুর ২১২৪

১০৬ শুকুর মাষ্টার মৃত আঃ রহমান লামচারী আনন্দ িাোর ২১২৫

১০৭ মৃত আঃ জছািাহান মৃত ছাজয়দ আলী মাবি আবুরকাবন্দ বনবিন্তপুর ২১২৮

১০৮ জমাঃ রুহুল আবমন সরকার ডাঃ আহেদ উল্লাহ এখলাছপুর এখলাছপুর ২১৩১

১০৯ মবনর উবিন মৃত চাঁন িক্স নয়ানগর একলাছপুর ২১৩৩

১১০ জমায়াজল্লমুল ইসলাম মৃত চাঁন িক্স নয়ানগর একলাছপুর ২১৩৪

১১১ মৃত আব্দুল মান্নান বময়ােী মৃত লাল জমাহােদ বময়ােী বনে জছংগারচর জছংগারচর িাোর ২১৩৭

১১২ জমাঃ আলী মৃত নাবেম উবিন অবলপুর দুগ গাপুর ২১৪২

১১৩ আতাউর রহমান মৃত খবললুর রহমান অবলপুর দুগ গাপুর ২১৪৬

১১৪ অবহদুল ইসলাম জনায়াি আলী সরদার অবলপুর অবলপুর িাোর ২১৪৭

১১৫ মুরাদ জমারজিদ জচৌধুরী মৃত আবমনুল হক জচৌধুরী বি্বিন্তপুর দুগ গাপুর ২১৪৮

১১৬ সালাউবিন মৃত মবফে উবিন বিদ্যনাথপুর দুগ গাপুর ২১৪৯

১১৭ ইবলয়াছ মৃত িাখর আলী বনবিন্তপুর দুগ গাপুর ২১৫০

১১৮ আব্দুর রাজ্জাক মৃত ইব্রাবহম লস্কর হবরনা বনবিন্তপুর ২১৫২

১১৯ জমাঃ কালা বময়া মৃত আব্দুল কাজদর উঃ জছঙ্গারচর জপৌরসভা ২১৬২

১২০ এম, এম, িাহাোহান আলী মৃত লুৎজফ আলী কলাকান্দা জপৌরসভা ২১৬৮

১২১ আঃ আউয়াল মৃত ইয়াকুি আলী সুগবি জপৌরসভা ২১৭২

১২২ জিনবের আহেদ মৃত জহলাল উবিন সরকার িড় মরাজধান পাঁচগাবছয়া ২১৭৩

১২৩ মুহাঃ তাজুল ইসলাম হ রত আলী মাস্টার পাঁচগাবছয়া জছংগারচর িাোর ২১৭৪

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

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ েবসম উবিন মৃত কদম আলী বছয়ালকাবন্দ জপৌরসভা ২১৭৮

১২৫ আব্দুল হক মৃত আজনার আলী ইমামপুর জপৌরসভা ২১৮০

১২৬ আঃ রউফ সরকার মৃত ইয়াকুি আলী সরকার রাঢ়ীকাবন্দ পবিম ফজতপুর ২১৮৮

১২৭ নূরুল হক - গােীপুর দঃ পবিম ফজতপুর ২১৯১

১২৮ বগয়াস উবিন জদজলায়ার জহাজসন সরকার নবুরকাবন্দ পবিম ফজতপুর ২১৯২

১২৯ আবুল কালাম মৃত মাতির বছয়াল িাজহরচর জমাহনপুর ২২০২

১৩০ আঃ আউয়াল মৃত আফতাি উবিন ফাতুয়াকাবন্দ জমাহনপুর ২২০৩

১৩১ জমাোজেল হক মৃত বছয়দ আলী মৃধা কুমারজখালা জমাহনপুর ২২০৫

১৩২ জমাঃ মবফজুল ইসলাম ছাবমদ আলী জিপারী বনিানজখালা জমাহনপুর ২২০৬

১৩৩ মৃত আঃ গবন মৃত হাবিি উল্লা মাষ্টার মাথাভাঙ্গা জমাহনপুর ২২০৭

১৩৪ ডাঃ আঃ লবতফ মৃত আঃ হাবমদ প্রঃ জমাহােদপুর জমাহনপুর ২২০৮

১৩৫ রুহুল আবমন মৃত আলম িাহ জমাহােদপুর জমাহনপুর ২২০৯

১৩৬ মৃত বগয়াস উবিন মৃত লালু সরদার মাথাভাঙ্গা জমাহনপুর ২২১১

১৩৭ ছাবমদ আলী মৃত এরফার উবিন জমাহনপুর জমাহনপুর ২২১৩

১৩৮ আলাউবিন মৃত শুকুম আলী সাইফুল্লাকাবন্দ জমাহনপুর ২২১৪

১৩৯ িেলুর রহমান মৃত িির উবিন পাঁচনী জমাহনপুর ২২১৫

১৪০ জমাঃ জরহান উিীন জমঃ জদজলায়ার জহাজসন মুদাফর জমাহনপুর ২২১৭

১৪১ জমাঃ নেরুল ইসলাম আরি আলী বিকদার কাবলপুর কাবলর িাোর ২২১৮

১৪২ জমাঃ জতাফােল জহাজসন জুনাি আলী রাড়ী িাড়ীভাংগা কালীপুর িাোর ২২২৩

১৪৩ জমাঃ বমোনুর রহমান জসরােউবিন প্রধান ষাটনল ষাটনল ২২২৪

১৪৪ জমাঃ িাহোলাল বময়া জমাঃ ফেলুল কবরম প্রধাবনয়া িাবড় ভাঙ্গা কাবলপুর িাোর ২২২৫

১৪৫ মুহােদ িামসুিীন োফর আলী জদওয়ান নয়াকাবন্দ ফরাবেকাবন্দ ২২৩৩

১৪৬ মৃত মুোজেল হক মৃত আবিদ আলী সরকার দবিন টরকী ইন্দুবরয়া ২২৩৪

১৪৭ জমাঃ হ রত আলী প্রধান মৃত আঃ আবেে প্রধান রুবহতার পাড় জছংগারচর িাোর ২২৩৬

১৪৮ জমাঃ রবফকুল ইসলাম িংসর আলী জিপারী দিানী দিানী িাোর ২২৩৭

১৪৯ এ জক বরয়াে উবিন জরাস্তম আলী দিানী দিানী িাোর ২২৩৮

১৫০ জমাঃ িেলুর রহমান মৃত জমাঃ ইবিস আলী পূি গ লালপুর ষাটনল ২২৩৯

১৫১ জমাঃ িবফকুল িাবর আবুল মহবসন বময়া এনাজয়তনগর এনাজয়তনগর ২২৪০

১৫২ জমাঃ িরীফ জহাজসন জগালাম জহাজসন বময়া উত্তর রামপুর ফরােীকাবন্দ ২২৪১

১৫৩ মৃত জমাঃ মবনর জহাজসন মৃত মবফে উবিন তাতখানা বখবদরপুর ২৩২০

১৫৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মৃত জনকির পাজটায়ারী েবহরািাদ এখলাছপুর ২৭৯৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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