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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ আ, ক, ম  ামসুজ্জামান মৃত জ খ আঃ কবরম রামকৃষ্ণ বম ন জরাড যশ ার ৬

২ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত আব্দুল আবেে মুন্সী জরলশগট পবিম পাড়া যশ ার ৯

৩ এ এইচ এম জমাোহারুল ইসলাম মন্টু মৃত জম ঃ সামুবিন আহশমদ জদ লত বদবহ জখাোর হাট ১০

৪ জমাঃ আলীমুজ্জামান মৃত আহশমদ আবিল উবিন সুশরন্দ্রনাথ জরাড যশ ার ৮০

৫ জমাঃ আব্দুল মাশলক মৃত িেশল কবরম জমাল্লা বকসমত রাোপুর জলবুতলা ১১৯

৬ জমাঃ জমাসশলম উবিন মৃত আেগর আলী জমাল্লা কামারগন্না হাব মপুর ১৩১

৭ মৃত হাবনি আলী মৃত এিাে জমাল্লা জিালপুর নওদাগ্রাম ১৫১

৮ জমাঃ  াহাবুবিন দিাদার  াহাদত জহাশসন দিাদার ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ১৯৫

৯ জমাোশেল হক োহা িকস মণ্ডল ছাবতয়ানতলা চুড়ামনকাটি ২০১

১০ জমাঃ জরোউল ইসলাম সসয়দ আলী বিশ্বাস Vaina যশ ার-৭৪০০ ২১৫

১১ জমাঃ কওসার বিশ্বাস রেি আলী বিশ্বাস Nalia যশ ার-৭৪০০ ২২২

১২ কােী আবুল জহাশসন কােী তাশহর আলম জিেপাড়া যশ ার-৭৪০০ ২৬৩

১৩ জমাঃ মুক্তার রহমান ওবছম উিীন জ খ ভশির জিড় যশ ার-৭৪০০ ২৯৬

১৪ জমাঃ আঃ রবহম উসমান মুন্সী গােীখানা জরাড যশ ার ২৯৮

১৫ মৃত ওসমান আলী মৃত ওমর আলী বিশ্বাস োশ ত রবহমপুর হাব মপুর ৩৯৭

১৬ জমাঃ জমাোহার আলী সসয়দ আলী জমাল্লযা কামারগন্যা হাব মপুর ৪০০

১৭ মৃত আদম আলী মৃত জভালাই জমাল্লা িাহাদুরপুর উপ হর ৪০৯

১৮ জমাঃ আবু খাশয়র ছাশমদ জমাল্লা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৪১০

১৯ জমাঃ আিসার আলী জমাঃ ঈমান আলী জমাল্লযা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৪১১

২০ জমাঃ নেরুল ইসলাম নাশের আলী খান মধুগ্রাম নতুন উপ হর ৪১৩

২১ জমাঃ আব্দুল লবতি মৃত বনসার আলী জমাল্লা িাহাদুরপুর উপ হর ৪১৭

২২ জমাঃ আব্দুল গবি মৃত েনাি আলী িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৪২৮

২৩ বসবিক আহশমদ মৃত  ামসুবিন বিশ্বাস জদ লতবদবহ জখাোরহাট ৪৫৭

২৪ জমাঃ আব্দুল েবলল মৃত সুরত আলী রশহলাপুর হাব মপুর ৪৬৪

২৫ হক নুর ইসলাম  াহ মুবেবুল হক Dogasia যশ ার-৭৪০০ ৪৮৬

২৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত বছলামত আলী জমাল্লা হালসা হালসা ৫০৬

২৭ খায়রুজ্জামান রশয়ল  হীদ আঃ েবলল  বরি চাঁচড়া নতুন হাট ৫২৩

২৮ জমাঃ জমা াশরি জহাশসন মঙ্গল গােী িাবলয়া ডাঙ্গা ঝুমঝুমপুর ৫৩৪

২৯ জমাঃ িেল জমাঃ অশহদ আলী িাবলয়াডাঙ্গা যশ ার-৭৪০০ ৫৩৭

৩০ লুৎির রহমান মৃত এরাদত আলী জমাল্লা েঙ্গল িাধাল েঙ্গল িাধাল ৫৪৬

৩১ জদওয়ান আবুল িসার জদওয়ান জমাস্তিা কামাল হােী আব্দুল কবরম 

চুবড়পবিশরাড

যশ ার-৭৪০০ ৫৬৪

৩২ জমাঃ মাহাতাি বিশ্বাস মৃত োবহদ জহাশসন পূি ব িারাবিপাড়া যশ ার ৫৬৬

৩৩ আবুল হাসনাত বসবিকী আবুল কাশ ম বপয়ারী জমাহন জরান বনউ 

জিেপাড়া

যশ ার-৭৪০০ ৫৬৮

৩৪ জমাহােদ জতািাজ্জল জহাশসন মৃত হােী আেহা আলী পুরাতন কসিা যশ ার যশ ার ৫৭৬

৩৫ জমাঃ ইিশতখার আলম িবসয়ার রহমান কােীপাড়া যশ ার-৭৪০০ ৬০৬

৩৬ কােী আব্দুল েবলল  বিউবিন কােী ষবিতলা পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৬১৫

৩৭ এ এম আ রাি আলী মৃত রহমতুল্লা ৯১ জরলশগট যশ ার-৭৪০০ ৬১৯

৩৮ আবতয়ার রহমান বেন্নাতুল গােী জপাষ্ট অবিস পাড়া যশ ার ৬২৩

৩৯ মশয়ে উবিন বনয়াবে মৃত মুন্সী  হর আলী বনয়ােী রাো িড়দাকান্ত জরাড যশ ার ৬৩১

৪০ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত ইসলাম নীল রতন ধর জরাড যশ ার ৬৩৫

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তশযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তশযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃিা  1/6
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গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তশযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ মৃত মকশলছুর রহমান জ খ িেলুর রহমান পুরাতন কসিা যশ ার-৭৪০০ ৬৩৮

৪২ আকির আলী গাইন মৃত ইসমাইল গাইন চাঁচড়া জরলশগইট যশ ার-৭৪০০ ৬৪১

৪৩ জিরশদ সী জিগম জগালাম সশরায়ার জমাল্লযা জেল জরাড, জঘাপ যশ ার-৭৪০০ ৬৪২

৪৪ জমাঃ বসরাে বময়া মৃত হােী ওসমান রামকৃষ্ণ বম ন রায়পাড়া যশ ার ৬৪৩

৪৫ জগালাম নিী বিশ্বাস জমাঃ েনাি আলী ২৯ আঃ হাবলম জরাড যশ ার ৬৮০

৪৬ জ খ আব্দুস সামাদ জ খ সশিদ আলী পূি ব িারাবিপাড়া যশ ার ৬৮৪

৪৭ জমাঃ আলী আকির জখারশ দ আলী িারািী পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৬৮৫

৪৮ খিকার সাঈদ িাশকর খিকার জগালাম রহমান োশম মসবেদ জলন যশ ার যশ ার-৭৪০০ ৬৮৬

৪৯ োলাল আহশেদ মৃত আঃ মাশেদ পূি ব িারািী পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৬৯১

৫০ আওয়াল জহাশসন মৃত েব্বার ি যাপাবর জঘাপ জসন্ট্রাল জরাড যশ ার ৬৯২

৫১ এমএম আকিার জহাশসন মৃত হাসান আলী জ খ িারাবি পাড়া যশ ার ৭০৩

৫২ এ জক এম আসাদুজ্জামান জম লবভ হাবিজুল হক পুরাতন কসিা যশ ার ৭০৯

৫৩ তরিদার জমাস্তিা মৃত বমন বিশরাে আলী তরিদার জলান অবিস পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭১০

৫৪ হারুন অর রব দ আব্দুল আবেে পুরাতন কসিা যশ ার ৭১১

৫৫ এম এম নেরুল ইসলাম  হীদ নুরুল হক নওয়াপাড়া জরাড জঘাপ যশ ারৎ ৭১২

৫৬ জমাঃ আবুল হাশসম আব্দুল অদুত তরি নওয়াপাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭১৩

৫৭ আবুল খাশয়র আব্দুল খাশলক বূইয়া িারাবিপাড়া যশ ার ৭১৪

৫৮ আলাউবিন জমাঃ  ামসুবিন কদমতলা যশ ার ৭১৫

৫৯ আলাউবিন আলী জমাঃ আোহার আলী কারিালা যশ ার-৭৪০০ ৭১৬

৬০ এলাহী জমাল্লা জমাঃ আঃ হাবমদ জমাল্লা িারাবিপাড়া যশ ার ৭১৭

৬১ জমাঃ ওবলয়ার রহমান নুর উিীন আহশমদ পূি ব িারািী পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭১৮

৬২ নাবছম আলী জমাঃ ওয়াশহদ আলী িারাবিপাড়া যশ ার ৭১৯

৬৩ জনয়ামত আলী মৃত মুনছুর আলী িকচর যশ ার ৭২০

৬৪ সুলতান আলী জমাঃ ইমদাদ জহাশসন খরবড় যশ ার ৭২১

৬৫ জসাহরাি জহাশসন জমাঃ আক্কাস আলী জঘাপ জেল জরাড, জঘাপ যশ ার-৭৪০০ ৭২২

৬৬ জমাঃ হাশসম আলী জমাঃ জমাসশলম আলী জ খ িারািী পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭২৪

৬৭ আবুল কাশ ম জমাঃ ছশিদ আলী বিশ্বাস খড়বক যশ ার ৭২৫

৬৮ জমাঃ রবিকুল ইসলাম েশিদ আলী খড়বক যশ ার ৭২৬

৬৯ জমাঃ হাশসম আলী জমাঃ ছশিদ আলী বিশ্বাস খড়বক যশ ার ৭২৭

৭০ জমাঃ নাবসরউবিন খান মাহবুর রহমান খাঁন ষবিতলা পাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭২৮

৭১ মৃত িেলুল হক খবলিা জমাঃ আব্দুর রহমান রাো িরদা কান্ড জরাড যশ ার-৭৪০০ ৭৩০

৭২ জমাঃ িারুক জমাঃ নুরুল ইসলাম কােী পাড়া যশ ার ৭৩১

৭৩ ডাঃ জমাঃ মবহউবিন আহশমদ মৃত জতািাশজ্জল জহাশসন জঘাপ যশ ার-৭৪০০ ৭৩২

৭৪ জমামতাে উবিন মৃত আলহাে কবরম বময়া গােীখানা জরাড যশ ার ৭৩৩

৭৫ জমাঃ আ রাি আলী ম্ াশ  ঃ মবেদ জমাল্লা পুরাতন কসিা যশ ার যশ ার-৭৪০০ ৭৩৫

৭৬  াসসু সরদার মৃত চান্দু সরদার ষবষ্টতলা যশ ার ৭৩৬

৭৭ ডাঃ মমতাে জিগম ডাঃ জমাঃ মবহউবিন জঘাপ যশ ার ৭৩৭

৭৮ জমাঃ মবহউবিন বসরাজুল হক ষবষ্টতলা যশ ার ৭৪১

৭৯ জমাঃ আসাদুজ্জামান জ রখান জিেপাড়া যশ ার ৭৪২

৮০ জমাঃ আবুল জহাশসন মৃত সাবদ জ খ  ংকরপুর যশ ার-৭৪০০ ৭৪৮

৮১ শ্রী অধীর কুমার বিশ্বাস মৃত দ্বীন িন্ধু বিশ্বাস পূি ব িারাবিপাড়া যশ ার ৭৫০

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮২ ইয়াবছন বময়া মৃত জ খ আমোদ আলী পুরাতন কসিা যশ ার ৭৫৫

৮৩ কােী আব্দুস ছাত্তার মৃত আলী বময়া জঘাট জসন্ট্রাল জরাড যশ ার ৭৫৬

৮৪ জ খ িাির আলী বকনাে উবিন পুরাতন কসিা যশ ার ৭৫৯

৮৫ জমাঃ মব উর রহমান মৃত মাহমুদুর রহামন বমউবনবসপ যাল জরাড যশ ার ৭৬০

৮৬ মৃত আঃ েবলল মৃত মাদার জমাল্লা পূি ব িারািী জমাাল্লাপাড়া যশ ার-৭৪০০ ৭৬৪

৮৭ জমাঃ ওয়াবলয়ার রহমান িেলুর রহামন পূি ব িারাবি পাড়া যশ ার ৭৬৫

৮৮ দুদু বময়া মৃত বমরাে বময়া তীশরর হাট তীশরর হাট ৭৭২

৮৯ বিমল কুমার বিশ্বাস মৃত অমল কুমার বিশ্বাস িড় সহিতপুর িারীনগর ৭৮১

৯০ রহীম হাওলাদার তশমে হাওলাদার কুটি লাউখালী িারীনগর ৭৯৩

৯১ জমাঃ আলাউবিন আইে উবিন  মসপুর তীশরর হাট ৭৯৫

৯২ জমাঃ জমাসশলম উিীন আবছর উবিন বমিা গশহরপুর জলবুতলা ৭৯৮

৯৩ মৃত ওয়াশেদ আলী মৃত মুবেির মন্ডল জলবুতলা ফুলিাড়ী িাোর ৮০০

৯৪ জমাঃ আবু তাশলি বিশ্বাস আব্দুল বিশ্বাস দশলননগর েহুরপুর ৮০১

৯৫ আঃ আবেে জমাঃ আনসার আলী এনাশয়তপুর জগ রনগর ৮০৩

৯৬ জমাস্তিা মশনায়ারুল ইসলাম জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জলবুতলা জলবুতলা ৮০৮

৯৭ জমাঃ আোহার আলী জমাল্লা মৃত  মশছর আলী জমাল্লা জলবুতলা জলবুতলা ৮০৯

৯৮ জমাঃ আবতয়ার রহমান মৃত হাবিবুর জমাল্যা জলবুতলা যশ ার-৭৪০০ ৮১০

৯৯ জমাঃ আব্দুল খাশলক বিশ্বাস মবনরুবিন বিশ্বাস জলবুতলা জলবুতলা ৮১১

১০০ জগালাম রসুল মৃত আশিদালী জলবুতলা জলবুতলা-৭৪০০ ৮১২

১০১ জমাঃ িদর উবিন বিশ্বাস আলী িক্স বিশ্বাস জগািরা েহুরপুর ৮১৩

১০২ জনায়াি আলী বিশ্বাস বময়াোন জমাল্লা জলবুতলা জলবুতলা ৮১৪

১০৩ িবরদুল ইসলাম মৃত আহাদ আলী জমাল্লা জলবুতলা জলবুতলা ৮১৫

১০৪ জমাঃ মহাবসন মন্ডল নূর আলী মন্ডল জলবুতলা জলবুতলা ৮১৬

১০৫ জমাঃ মবমন উিীন রুস্তম আলী বিশ্বাস ফুলিাড় ফুলিাড়ী িাোর ৮১৭

১০৬ জমাঃ জহাশসন আলী জমাঃ িবকর মন্ডল জলবুতলা জলবুতলা ৮১৯

১০৭ শ্রী বিশ্বনাথ পাল কালীপদ পাল জলবুতলা জলবুতলা ৮২১

১০৮ জমাঃ জহকমত আলী সরদ আলী জমাল্যা জলবুতলা জলবুতলা ৮২২

১০৯ জমাঃ আবতয়ার রহমান রমোন আলী জলবুতলা জলবুতলা ৮২৩

১১০ জমাঃ জতািাশজ্জল জহাশসন মৃত সসয়দ আলী Gaoghara যশ ার-৭৪০০ ৮৩০

১১১ মৃত জমাসশলম আলী মৃত আবমর আলী হাব মপুর হাব মপুর-৭৪০০ ৮৩১

১১২ জমাঃ আশনায়ার জহাশসন মৃত হাবমদুল্লাহ বিশ্বাস বকসমত রাোপুর জলবুতলা ৮৩৩

১১৩ জমাঃ মশয়ন উিীন মুনসুর আলী বকসমত রাোপুর জলবুতলা ৮৩৫

১১৪ জমাঃ আবমর জহাশসন মৃত েবমর জমাল্লা বকসমত রাোপুর জলবুতলা ৮৩৬

১১৫ জমাঃ আব্দুল ওহাি মবতয়ার রহমান Isali যশ ার-৭৪০০ ৮৩৮

১১৬ জমাঃ আব্দুল হাই মৃত সসয়দ আলী বিশ্বাস Mohiron যশ ার-৭৪০০ ৮৩৯

১১৭ জমাঃ  বহদুল্লাহ জমাোম বিশ্বাস ইছালী হাব মপুর ৮৪০

১১৮ জমাঃ আবু তাশলি মৃত ছক্কার মুন্সী কামারবগন্নী হাব মপুর-৭৪০০ ৮৪১

১১৯ জমাঃ জসালাইমান জমাল্যা আত্তাপ জমাল্যা পাঁচিাবড়য়া হাব মপুর-৭৪০০ ৮৪২

১২০ জমাঃ আঃ জমাতাশলি মণ্ডল ইয়াবসন মণ্ডল পাঁচ িাবড়য়া হাব মপুর-৭৪০০ ৮৪৩

১২১ জমাঃ আবুল জহাশসন মৃত উবের আলী বিশ্বাস হাব মপুর হাব মপুর ৮৪৪

১২২ জমাঃ আব্দুল হাই আবুল জহাশসন সরদার হাব মপুর যশ ার-৭৪০০ ৮৪৫

১২৩ জমাঃ ইউসুি আলী বিশ্বাস িব র উিীন বিঃ গব র Jotrohimpur যশ ার-৭৪০০ ৮৪৬

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ মৃত ছুলাইমান কিীর মৃত আব্দুল েবলল Fulbari যশ ার-৭৪০০ ৮৪৭

১২৫ জমাঃ োহাতাপ আলী মৃত জগালাম অশহদ আলী মথুরাপুর হাব মপুর-৭৪০০ ৮৪৯

১২৬ জমাঃ আব্দুল মান্নান আহাদ আলী মন্ডল চান্দুটিয়া চান্দুটিয়া ৮৫২

১২৭ জমাবমনুবিন জমাল্লা বছপাতুল্লা জমাল্লা কাশয়তখালী হাব মপুর-৭৪০০ ৮৫৩

১২৮ জমাঃ হায়দার অ ালী মৃত ওিায়দুর রহমান পাগলাদহ নওদাগ্রাম ৮৫৭

১২৯ জমাঃ রবিকুল ইসলাম মৃত আঃ ছালাম জমাল্লা জ খহাটি নতুন উপ হর ৮৫৯

১৩০ জমাঃ  াহাদৎ জহাশসন আরমান আলী বিশ্বাস পাচিাবড়য়া নতুন উপ হর ৮৬১

১৩১ জমাঃ আনসার আলী মৃত ওয়াশহদ আলী বিশ্বাস মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৬৩

১৩২ জমাঃ আবুল কাশ ম মৃত তাইজুবিন ব্যাপারী িাহাদুরপুর ব ক্ষাশিাড ব-৭৪০০ ৮৬৫

১৩৩ মৃত আ শরাি আলী মৃত নাশয়ম আলী সরদার মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৬৬

১৩৪ জমাঃ মুনতাে আলী জমাল্লা মৃত মািার িক্স জমাল্যা মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৬৭

১৩৫ জমাঃ আব্দুল গবন জমাল্লা জমাঃ বিশু জমাল্লা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৮৬৮

১৩৬ জমাঃ আঃ আশলক মািার িক্স জমাল্লযা মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৭২

১৩৭ জমাঃ রুহুল আবমন আবেির জমাল্লা মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৭৪

১৩৮ জমাঃ সামছুল আযম ইসলাম এলাবহ িক্স জমাল্যা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৮৭৭

১৩৯ আহেদ আলী অশহদ আলী বিশ্বাস মধুগ্রাম নওদা গ্রাম ৮৮১

১৪০ জমাঃ মিবদল জহাশসন মৃত এোহার আলী পাঁচিাড়ীয়া উপ হর ৮৮২

১৪১ জমাঃ আবু িক্কার মৃত আলী িক্স জমাল্লা মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৮৮৩

১৪২ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা জমাঃ ই ারত আলী তালিাবড়যা তালিাবড়যা ৮৯৩

১৪৩ জক, এম, হারুন অর রব দ জক এম ইয়াকুি আলী জিালপুর নওদাগ্রাম ৮৯৪

১৪৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান মবেবুর রহমান জমাল্যা আড়পাড়া নতুন উপ হর ৮৯৫

১৪৫ জমাঃ জগালাম ছশরায়ার ছিশদল বিশ্বাস তালিাড়ীয়া তালিাড়ীয়া-৭৪০০ ৮৯৬

১৪৬ জমাঃ সবিয়ার রহমান মৃত এর াদ আলী আড়পাড়া নতুন উপ হর ৮৯৭

১৪৭ জমাঃ ইউনুস জমাল্যা মৃত কবরম জমাল্যা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৮৯৮

১৪৮ জমাঃ ইউনুস আলী জমাল্যা মৃত আকির আলী জমাল্যা জ খহাটি উপ হর ৮৯৯

১৪৯ জমাঃ িবসয়ার রহমান মৃত মুবেির জমাল্যা ঘুরুবলয়া তালিাড়ীয়া ৯০০

১৫০ জমাঃ জমা াররি জহাশসন মৃত শুকুর আলী জমাল্যা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৯০১

১৫১ মৃত মহাবসন আলী মৃত মুনসুর আলী মধুগ্রাম নওদাগ্রাম-৭৪০০ ৯০২

১৫২ জমাঃ আব্দুল েবলল মুবেির বিশ্বাস জিালপুর নওদা গ্রাম ৯১২

১৫৩ লৎির রহমান মৃত ইয়াবছন বিশ্বাস ঘুরুবলয়া যশ ার-৭৪০০ ৯১৬

১৫৪ জমাঃ আবতয়ার জমাল্যা জমাকশছদ আলী জমাল্যা িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৯১৭

১৫৫ আব্দুল খাশলক জগালাদার মৃত জিলু জগালাদার িাহাদুরপুর নতুন উপ হর ৯২০

১৫৬ জমাঃ আব্দুল হাবমদ জমাল্লা আবেির জমাল্লা মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৯২১

১৫৭ জমাঃ বলয়াকত আলী জমাঃ আবু িক্কার বছবিকী বিরামপুর নতুন উপ হর ৯২২

১৫৮ মৃত সাহা রাশমন্দ্র কুমার মৃত ব বর  চন্দ্র মধুগ্রাম নওদাগ্রাম ৯২৩

১৫৯ জমাঃ আবু োির েশিদ আলী বিশ্বাস িাহাদুরপুর নওদা গ্রাম ৯২৪

১৬০ আবু িক্কর বসবিক মৃত এিাদ আলী ঘুরুবলয়া তালিাড়ীয়া ৯২৫

১৬১ মৃত মবতউর রহমান মৃত মকশছদ আলী জমাল্যা বিরামপুর নতুন উপ হর ৯২৮

১৬২ জমাঃ িেলুল হক জগালাম রহমান বিশ্বাস জখাোরহাট জখাোরহাট ৯৩৩

১৬৩ জমাঃ  াহাোন আলী এলামবদ মন্ডল বিেয়নগর জখাোরহাট ৯৩৪

১৬৪ জমাঃ মাহাবুর রহমান সামছুর রহমান জদ লতবদবহ জখাোরহাট ৯৩৮

১৬৫ জমাঃ আমোদ আলী জগাহর আলী জমাল্লযা জদ লতবদবহ জখাোরহাট ৯৪৫

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ যশ ার উপশেলাঃ যশ ার সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তশযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৬ জমাঃ আব্দুল খাশলক মৃত জম ঃ হাবিবুর র;হমান তুলা নুরপুর নওদাগ্রাম ৯৪৬

১৬৭ জমাঃ আমোদ আলী মৃত গহর আলী জমাল যা কাব মপুর হাব মপুর ৯৪৭

১৬৮ জমাঃ সাকাত আলী মৃত রেি আলী তরিদার জখাোরহাট জখাোরহাট ৯৫০

১৬৯ জমাঃ মব উর রহমান তরিদার মৃত রেি আলী তরিদার জখাোরহাট জখাোরহাট ৯৫১

১৭০ জমাঃ হাবিবুর রহমান িেলুর রহমান বিশ্বাস জকিাশয়তনগর িারীনগর ৯৫২

১৭১ জমাঃ িদর উিীন বিশ্বাস রবহম িক্স বিশ্বাস জতালা নুরপুর চুড়ামনকাটি ৯৫৩

১৭২ জমাঃ বসবিকুর রহমান মৃত হাশতম আলী জদ লতবদবহ জখাোরহাট ৯৫৪

১৭৩ জমাঃ আব্দুল মবেদ মাবনক জমাল্লা জখাোরহাট জখাোরহাট ৯৫৬

১৭৪ জমাঃ আবু তাশলি চাঁি আলী জদ লতবদবহ জখাোরহাট ৯৬৩

১৭৫ জমাঃ জমাোহার আলী মৃত আব্দুল হাবকম শ্যামনগর জখাোরহাট ৯৬৪

১৭৬ জমাঃ জমা ারি জহাশসন মবিজুর রহামন জখাোরহাট শ্যামনগর ৯৬৫

১৭৭ মব উর রহমান িাবু মুন্সী আনতার উিীন Bazarpara যশ ার-৭৪০০ ৯৭২

১৭৮ জমাঃ আব্দুস সাত্তার সুরত আলী বিঃ Vagolpur যশ ার-৭৪০০ ৯৭৪

১৭৯ মৃত খাশলকুজ্জামান জগালাম আলী বিশ্বাস ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ৯৭৫

১৮০ জমাঃ আ রাি জহাশসন আশনায়ার জহাশসন ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ৯৭৬

১৮১ জমাঃ হাবিজুর রহমান মবল্লক ইব্রাবহম মবল্লক ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ৯৮৭

১৮২ জগালাম জমারশ দ মৃত সুলতান আহশমদ ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ৯৮৮

১৮৩ রুহুল আবমন মৃত ওশমদ আলী গােী ছাবতয়ানতলা চুড়ামনকাটি ৯৯১

১৮৪ জমাঃ রবিউল ইসলাম জমাঃ আইছুবিন সরদার ছাবতয়ানতলা যশ ার-৭৪০০ ৯৯৩

১৮৫ জমাঃ আমশেদ জহাশসন মৃত আিসার আলী কােী আহসান রগর জদাগাবছয়া ৯৯৭

১৮৬ আবেমুল হক মৃত আনারুল হক নলডাঙ্গা জদাগাবছয়া ১০০৫

১৮৭ জমাঃ ডাঃ এমদাদুল হক মৃত োহাদ আলী বিশ্বাস জতঘবরয়া গােীর দরগাহ ১০১০

১৮৮ জমাঃ িেলুর রহমান মৃত মহরম দিাদার হালসা হালসা ১০১১

১৮৯ সসয়দ আহশেদ মৃত চাঁদ বময়া এশড়িা জদয়াড়া ১০১৪

১৯০ জমাঃ বমোনুর রহমান নূরশমাহােদ বিশ্বাস হালসা হালসা ১০১৯

১৯১ জমাঃ  াহাোন আলী ইসমাইল বিশ্বাস আমদািাদ িাোর আলমনগর ১০৩০

১৯২ জমাঃ মুরাদ আলী মৃত আিছার আলী তরিদার হালসা হালসা ১০৩১

১৯৩ জমাঃ আব্দুল মবেদ সসয়দ আলী হালসা হালসা ১০৩২

১৯৪ মৃত আঃ খাশলক জমাল্লা মৃত মুনসুর আলী জমাল্লা জখালাডাঙ্গা জভকুটিয়া-৭৪০০ ১০৪২

১৯৫ জমাঃ  ামসুল হক জমাঃ জহাশসন আলী িাবলয়াশভকুটিয়া ১০৪৩

১৯৬ জমাঃ সুলতানুজ্জামান মৃত আবছর উবিন জখালাডাঙ্গা জভকুটিয়া ১০৪৪

১৯৭ বেন্নাত আলী মৃত মকশসদ আলী ভাতুবড়য়া রুদ্রপুর ১০৪৬

১৯৮ মবহউবিন  রীি  হীদ আব্দুল েবলল  বরি চাঁচড়া চাঁচড়া ১০৪৯

১৯৯ মৃত আবুল কাশ ম মৃত ইছাক আলী জমাল্লা shitarampur যশ ার-৭৪০০ ১০৭০

২০০ জমাঃ জমাসশলম উবিন মৃত নওয়াি আলী বিশ্বাস নাবলয়া িশতপুর ১০৭২

২০১ েীিন কৃষ্ণ বিশ্বাস শ্রী যতীন কৃষ্ণ বিশ্বাস িাবলয়াডাঙ্গা রাোরহাট ১০৭৭

২০২ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ হায়দার আলী shitarampur যশ ার-৭৪০০ ১০৭৮

২০৩ আঃ সালাম জ খ আব্দুল রূপাই জ খ Chandpara যশ ার-৭৪০০ ১০৭৯

২০৪ িেলুর রহমান বিশ্বাস মৃত ইব্রাবহম বিশ্বাস সুলতানপুর হাবমদপুর-৭৪০০ ১০৮১

২০৫ জমাঃ আব্দুল হাবদ  ামছুর জমাল্লা Nalia যশ ার-৭৪০০ ১০৮২

২০৬ জমাঃ িাির আলী আঃ রহমান Sultanpur যশ ার-৭৪০০ ১০৮৬

২০৭ জমাঃ আব্দুল ওহাি (বমন্টু ) ছবমর উবিন জ খ কচুয়া কচুয়া-৭৪০০ ১০৮৭

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তশযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২০৮ জমাঃ আব্দুস সাত্তার মৃত মহব্বত আলী বিশ্বাস হাটবিলা  াঁখারীগাতী-৭৪০০ ১০৯০

২০৯ সামসুল ইসলাম ( াবন্ত) মবনরুবিন বিশ্বাস আদ ব জগাপালপুর রাোরহাট ১০৯২

২১০ আঃ সালাম জ খ আব্দুল রূপাই জ খ িসুবিয়া িসুবিয়া ১০৯৭

২১১ জ খ আবু কওছার আব্দুল রাজ্জাক জঘাপ নওয়াপাড়া জরাড যশ ার-৭৪০০ ১৬১৫

২১২ জমাঃ আবু  াহশনওয়াে (িাবু) আবুল জহাশসন জদ  িন্ধু বচত্তরঞ্জন জরাড, 

(জরল জরাড)

যশ ার-৭৪০০ ২০৯৭

২১৩ জমাঃ োহাঙ্গীর জহাশসন জমাঃ জমাোহার আলী পুরাতন কসিা পুবল  লাইন যশ ার-৭৪০০ ২১১৭

২১৪ জমাঃ েবললুর রহমান এযাডশভাশকট মরহুম অ াব্দুল লবতি রুপবদয়া নশরন্দ্রপুর-৭৪০০ ২১২৬

২১৫ মকবুল জহাশসন সাখাওয়াত জহাশসন িানীয়ালী িারী নগর-৭৪০৭ ২১৩১

২১৬ গােী খাঁন মবনরুজ্জামান গােী খাঁন আব্দুর রাজ্জাক বিমান িির জরাড, বডবস ও 

এসবপ এলাকা

যশ ার-৭৪০০ ২১৩২

২১৭ জমাঃ নওশ র আলী এনাশয়ত আলী ই ব্লক ব ক্ষাশিাড ব-৭৪০১ ২১৩৪

২১৮ জদশলায়ার জহাশসন রাজু েেব আলী জ খ পুরাতন কসিা যশ ার যশ ার-৭৪০০ ২১৪৪

২১৯ জমাঃ সাবহদুল আলম মৃত ইসহাক সরদার কাব মপুর হাব মপুর ২১৫১

২২০ জমাঃ  হীদুল ইসলাম জগালাম জহাশসন খান Mahidia যশ ার-৭৪০০ ২১৫২

২২১ বিশরাো খানম   হীদ খান আবতয়ার রহমান জিেপাড়া যশ ার-৭৪০০ ২১৫৩

২২২ খিকার নুরুল ইসলাম খিকার আব্দুল ওয়াদুদ হযরত গরীি াহ সড়ক যশ ার-৭৪০০ ২১৫৪

২২৩ জমাসাঃ বেন্নাত খাতুন জ খ মসশলম পবিম িারাবি কদমতলা যশ ার-৭৪০০ ২১৫৮

২২৪ জমাঃ আব্দুর রহমান জমাঃ আব্দুল জ খ িড় জভকুটিয়া যশ ার-৭৪০০ ২১৫৯

২২৫ জমাঃ বলয়াকত আলী জমাঃ ই ারত আলী তালিাবড়যা তালিাবড়যা ২১৬০

২২৬ জমাঃ জমাসাশরি জহাশসন আব্দুস সামাদ বিশ্বাস িাবলয়া জভকুটিয়া জভকুটিয়া ২১৬৩

২২৭ জমাঃ বময়ারাে জমাড়ল মাবনক জমাড়ল িাবলয়া জভকুটিয়া জভকুটিয়া-৭৪০০ ২১৬৬

২২৮ জমাঃ রবিউল ইসলাম আবু তাশহর খায়রুল ইসলাম আবু তাশলি সড়ক 

কােীপাড়া

যশ ার-৭৪০০ ২১৮২

২২৯ শ্রী সমীর বসংহ রায় মৃত পবরন্দ্রনাথ বসংহ রায় জিেপাড়া যশ ার-৭৪০০ ২১৮৩

২৩০ সসয়দ মু তাক আলী সসয়দ হাসান আলী জঘাপ জেল জরাড, জঘাপ যশ ার-৭৪০০ ২১৮৪

২৩১ জমা:জমাখশলছুর রহমান আব্দুল িারী বিশ্বাস কাব মপুর যশ ার ২৫৮৬

২৩২ জমাঃ আকির আলী মৃত হায়াত আলী িারািীপাড়া যশ ার-৭৪০০ ২৫৮৭

২৩৩ জমাঃ সাজ্জাদ জহাশসন কওছার আলী খাঁ Soto Meghla যশ ার-৭৪০০ ২৫৮৮

২৩৪ মীরা রানী সরকার রবসক লাল সরকার এি ব্লক যশ ার-৭৪০০ ২৫৮৯

২৩৫ জমাঃ আবুল কাশ ম আেগর আলী জমাল্লা Kamarginni যশ ার-৭৪০০ ২৫৯০

িীর মুবক্তশযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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