
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ জেরখাদা

ক্রঃ নং নাম বপোর নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ ভুইয়া সজরায়ার জ াজসন আজলক ভুইয়া কুশলা কুশলা ১০২

২ এস এম বমোনুর র মান জমািাজরক শরীফ চর কুশলা কুশলা ১০৪

৩ জশখ ওবলয়ার রাজ ন উবিন জশখ ইছামবে মীজরর জকাদলা ১০৮

৪ মমজরে জশখ আব্দুল  াবমদ জশখ িলধনা অর্জনুািলাধনুা ১৩৩

৫ এস, এম িদরুল ইসলাম এস. এম. নুরুল হুদা িারাসাে পাক ুিারাসাে ১৫৫

৬ জগালাম ছজরায়ার দুদু জশখ  বরদাসিাটি পাক ুিারাসাে ১৫৬

৭ মৃে সসয়দ আছাদুরুজ্জামান সসয়দ আজিদ আলী িারাসাে পাক ুিারাসাে ১৬৩

৮ মৃে আঃ েবলল জমাল্লা মৃে আঃ গফুর জমাল্লা ইখড়ী জেরখাদা ১৭১

৯ জমাঃ জসজকন্দার আলী আঃ কবরম জমাল্লা িারাসাে পাক ুিারাসাে ১৭৬

১০ জশখ  াবিবুর র মান আঃ মাজলক জশখ ইছামবে মীজরর জকাদলা ১৮০

১১ মবকে আলী মীর গ র আলী মীর চর কুশলা কুশলা ১৯৩

১২ ইউনুচ আ জমদ বশকদার জমাোম বশকদার কুশলা কুশলা ২০০

১৩ মৃে বলয়াকাে আলী খান িািন আলী খান ইছামবে মীজরর জকাদলা ২০১

১৪ জশখ োফর আ ম্মদ সুলোন জশখ ইছামবে মীজরর জকাদলা ২০৩

১৫ োনজসন উবিন জমাল্লা মৃে আঃ মাজলক জমাল্লা ইছামবে মীজরর জকাদলা ২০৫

১৬ লস্কার োফর আ জমদ আব্দুস সামাদ লস্কার কুশলা কুশল ২০৭

১৭ জমাল্লা জগালাম জমাস্তফা ইসা াক জমাল্লা কুশলা কুশলা ২০৯

১৮ জমাল্যা আবু সুবফয়ান কাজদর জমাল্যা িসুন্দারীেলা মীজরর জকাদলা ২১৫

১৯ এ জক এম নওজশর আলী জক এ লবেফ কুশলা কুশলা ২১৬

২০  াবকম আলী বশকদার আঃ মাজলক বশকদার নাবলয়ারচর সাবচয়াদা ২২২

২১ ভ ূঁইয়া কাকা বময়া আঃ  ক ভুইয়া পােলা চর পােলা ২২৪

২২ জমাঃ আবমনুল ইসলাম মৃে এম এ  াবমদ নবলয়ারচর অর্জনুা িলরু্ধ্না ২২৫

২৩ অমজলন্দু সরকার রােবি ারী সরকার ইন্দু াটী পােলা ২২৬

২৪ জশখ োফর আ জমদ জশখ ইমান উবিন নাচুবনয়া র্জনারী ২২৭

২৫ সুশান্ত কুমার জঘাষ রঘুনাথ জঘাষ পােলা পােলা ২৩২

২৬ সুধীর কুমার জঘাষ মৃে বিবপন বি ারী জঘাষ পােলা পােলা ২৩৬

২৭ জমাস্তফা শবরফ কালু শবরফ মধ্যকামাজরাল পােলা ২৩৭

২৮ বেন্নাে জচৌধুরী  াসান জচৌধুরী নাচুবনয়া র্জনারী ২৪২

২৯ জমাঃ জমাস্তাইন বিল্লা েহুরুল  ক জমাল্লা নাচুবনয়া র্জনারী ২৪৩

৩০ জরোউল জমাল্লা মৃে োে উবিন জমাল্লা পােলা পােলা ২৪৭

৩১ পংকে কুমার জঘাষ রঘুনাথ জঘাষ পােলা পােলা ২৪৮

৩২ েবিবুর র মান জমাঃ জমাসজলম ফবকর আদমপুর আটবলয়া ২৬৩

৩৩ জিলাজয়ে জ াজসন আব্দুস সামাদ জশখ দশভাইয়া জেরখাদা ২৮৫

৩৪ মৃে আবুল খাজয়র আব্দুল েবলল জমাকামপুর চন্দনীম ল ২৯২

৩৫ শামসুর র মান শবফউবিন জশখ মধুপুর জমাকামপুর ২৯৩

৩৬ এস, এম আব্দুল্লা মৃে  ারুনার রবশদ কাজটংগা জেরখাদা ৩০১

৩৭ আঃ রবশদ জমাল যা েব্বার জমাল যা িারাসাে পাক ুিারাসাে ৩০৫

৩৮ জসখ উবকল উবিন জসখ আঃ মবেদ জকাদলা মীজরর জকাদলা ৩০৭

৩৯ জমাঃ জমাোজলি জশখ ইনোে আলী জশখ কুশলা কুশলা ৩১১

৪০ োব দ বশকদার আব্দুর রাজ্জাক বশকদার িসুন্দারী েলা মীজরর জকাদলা ৩১৩

৪১ লস্কর শা াবুবিন ইউসুফ আলী জসখ কুশলা ৩ নং ছাগলাদ ৩১৪

গণপ্রোেন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োেীয় 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

োেীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৪২ আবু োজলি গােী সামচুর র মান গােী জকাদলা মীজরর জকাদলা ৩১৬

৪৩ রজমশ চন্দ্র জমা ন্ত শ্যাম চরণ জমা ন্ত ইন্দু াটি পােলা ৩১৯

৪৪ জমাঃ লাজয়ক আবল আজয়ন উবিন সরদার আটবলয়া আটবলয়া ৩২৩

৪৫ সুমংগল িাইন মৃে েগিন্ধু িাইন পােলা পােলা ৩২৪

৪৬ মৃে ইউনুচ জসখ মৃে জমাকজছদ জসখ নাচুবনয়া র্জনারী ৩২৫

৪৭ ওবলয়ার র মান জমাল্যা আলোফ জ াজসন জমাল্যা পানবেো পানবেো ৩২৬

৪৮ জসখ ইিাদে জ াজসন মৃে জমািাজরক জ াজসন জেরখাদা জেরখাদা ৩২৮

৪৯ ভপবে রঞ্জন বিশ্বাস বকরন চন্দ্র বিশ্বাস সাবচয়াদা সাবচয়াদা ৩৩১

৫০ মুবেির র মান নবছম উবিন মন্ডলগােী জনবুবদয়া ৩৩৪

৫১ এস এম জগাালাম জমাস্তফা জমাদাজের জমাল্যা িারাসাে িারাসাে ৩৩৫

৫২ ওসমান আলী বশকদার েয়নাল বশকদার আড়কাবন্দ মীজরর জকাদলা ৩৩৬

৫৩ জগাপাল চন্দ্র সিরাগী মজনা র সিরাগী পােলা পােলা ৩৩৭

৫৪ অনুপ কুমার বিশ্বাস অবভনাশ বিশ্বাস কামাজরাল সাবচয়াদা ৩৩৯

৫৫ জমাঃ জসা রাি জ াজসন মৃে ফাজয়ক আ ম্মদ জমাল্লা িারাসাে পাক ুিারাসাে ১৩৬৭

৫৬ অেয় বিশ্বাস  জরন্দ্রনাথ বিশ্বাস পােলা পােলা ১৩৬৮

৫৭ এস এম বেল্লুর র মান মৃে  ােী িেলুর র মান নাচুবনয়া পােলা ১৩৬৯

৫৮ জমাঃ নাবসর উবিন খাঁ বেতু খাঁ নবলয়ারচর অর্জনুা িলরু্দ্না ১৩৭০

৫৯ বদপ্তী বিশ্বাস বচত্তরঞ্জন বিশ্বাস সাবচয়াদা সাবচয়াদা ১৩৭১

৬০ লস্কার অবলউর র মান ইমান উিীন লস্কার কুশলা কুশলা ১৩৭২

৬১ জমাঃ আবু িকর বসবিক আফছার ইবিন ফবকর কুশলা কুশলা ১৩৭৩

৬২ কােী দীন জমা ম্মাদ কােী আঃ লবেফ কুশলা কুশলা ১৩৭৪

৬৩ জমাঃ জসানা বময়া জমাঃ জনদু জশখ কুশলা কুশলা ১৩৭৫

৬৪ আব্দুস ছালাম জশখ জল াে উিীন িলরু্দ্না অর্জনুা িলরু্দ্না ১৩৭৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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