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১ মৃত োজয়  আলী মৃত জ াজসন আলী খান নবেিপুর জমৌিাড়ীয়া ১৩৮

২ জমাঃ আজনায়ার জ াজসন মৃত নাবসর উদ্দীন মব ষ কুবি প্রাগপুর ১৫০৮

৩ জমাঃ এলা ী িকস্ মৃত এমাো ার আলী  ফা ারপাড়া িাব রমা ী ১৫৯০

৪ জমাঃ ম াম্ম  আলী মৃত নূর ম াম্ম খবড়বুনা রামকৃষ্ণ নগর ১৬১৭

৫ জমাঃ ইউনুচ আলী মৃত জ ফােদ্দীন মব ষ কুবি প্রাগপুর ১৬৩০

৬ জমাঃ আ সানুল  ক মৃত আজয়ে উদ্দীন পাকুবড়য়া প্রাগপুর ১৬৪৪

৭ জমাঃ ইসমাইল জ াজসন ঈসরাইল সর ার িাজগায়ান খাস মথুরাপুর ১৬৬৩

৮ জমাঃ আঃ িাবরক মৃত জুব্বার প্রধান ইসলাম পুর মব সকুবি ১৬৮১

৯ জমাঃ সাে ার র মান মৃত আজ র উদ্দীন নতুন চর মবরচা ১৭০১

১০ জমাঃ ওসর আলী মৃত মবফে উদ্দীন প্রাঃ গাজের ব য়াড় জ াগলা িাড়ীয়া ১৭৭২

১১ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মৃত হুজুর আলী জ ৌলত খালী জ ৌলতপুর ১৮৩৫

১২ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আঃ লবতফ  রী পাড়া জ ৌলতপুর ১৮৮২

১৩ জমাঃ আসাদুল ইসলাম মৃত োজফর মীর জিায়াবলয়া জিায়াবলয়া ১৯২৬

১৪ জমাঃ োত্তার খাঁন মৃত  ােী আঃ োব্বার জগায়ালগ্রাম জিায়াবলয়া ১৯৩১

১৫ জমাঃ শবফকুজ্জামান মৃত ম াম্ম  আলী খাঁ জিায়াবলয়া জিায়াবলয়া ১৯৩২

১৬ জমাঃ আঃ র মান মৃত নজের মিল চক জঘাগা আবতয়া ২০২৩

১৭ আবুল কাজশম আবুল ফেল মুসবলমনগর মব ষকুবি ২০৮১

১৮ জমাঃ োবলম উদ্দীন মৃত আজরে উদ্দীন বমজরর পাড়া মব সকুবি ২০৯৫

১৯ জমাঃ লাল জমা াম্ম মৃত বসফাত মিল বমজররপাড়া মব ষকুবি ২০৯৬

২০ জমাঃ জসজকন্দার আলী েব র উদ্দীন বমজররপাড়া মব ষকুবি ২০৯৭

২১ জমাঃ জখা া িক্স বরয়াে উদ্দীন বমজররপাড়া মব ষকুবি ২০৯৮

২২ জমাঃ িানাত আলী রুপচা বমজররপাড়া মব ষকুবি ২০৯৯

২৩ জমাঃ আব্দুল মান্নান িাজ শ মিল মব ষকুবি মব ষকুবি ২১০০

২৪ োন ম াম্ম টংজকা মিল বমজররপাড়া মব ষকুবি ২১০১

২৫ জমাঃ আবুল জ াজসন রইচ উবদ্দন মিল েয়পুর মব ষকুবি ২১০২

২৬ জমাঃ ওমর আলী মৃত র মত আলী বমজরর পাড়া মব ষকুবি ২১০৭

২৭ জমাঃ শব দুল ইসলাম (ইয়াকুি) ইনসার মাবলথা বফবলপনগর বফবলপনগর ২১১৪

২৮ জমাঃ আবু িক্কর বেবদ্দক মৃত  ােী জখা া িক্স গাজেরব য়াড় জুবনয়া  ২১২৬

২৯ জমাঃ মুনসুর র মান মৃত িজয়ন উদ্দীন বিরাগীচর মবরচা ২১৪৪

৩০ জমাঃ আবুল  াজসম মৃত গুল িা ার মাঝব য়াড় মবরচা ২১৪৫

৩১ জমাঃ আব্দুল আবেে আো ার আলী মাবলথা মােব য়াড় মােব য়াড় ২১৪৬

৩২ জমাঃ রবেতুল্লাহ্ মৃত বকফাতুল্লা ইসলামপুর মব ষকুবি ২১৬৬

৩৩ জমাঃ আজনায়ারুল  ক েবলম উদ্দীন মিল চকজঘাগা িড়গাংব য়া ২২২৬

৩৪ জমাঃ নিীর উদ্দীন মৃত িা ার আলী ইউসুফ পুর োতারপাড়া ২২৫৬

৩৫ জমাঃ শাো ান মিল মৃত অপরূপ মিল তাল িাড়ীয়া আবড়য়া ২২৬৪

৩৬ জমাঃ মওলা িকস্ মৃত এজের আলী চক জ ৌলতপুর জ ৌলতপুর ২২৬৬

৩৭ জমাঃ শব দুল  ক মৃত সুরাত কানড়জপাড়া জ ৌলতপুর ২২৬৭

৩৮ জমাঃ নিীর আলী মৃত েয়নাল মিল বমজররপাড়া মব ষকুবি ২২৬৯

৩৯ জমাঃ জরাকন উদ্দীন মৃত নাবের জ াজসন জ ৌলতখালী জ ৌলতখালী ২৩২৮

৪০ জমাঃ নুরুল  ক মৃত চাজয়ন উদ্দীন জ ৌলত খালী জ ৌলতপুর ২৩৩২

৪১ জমাঃ মৃত ইদ্রীস আলী মৃত রাে মিল বপয়ারপুর বপয়ারপুর ২৩৩৯

৪২ জমাঃ আবুল জ াজসন মৃত ফবকর মিল জতকাশা আ ািাড়ীয়া ২৩৬০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজ শ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজ শ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমাঃ আকির আলী ছুরাত আলী গরুড়া গরুড়া ২৩৭০

৪৪ মসজলম উদ্দীন মৃত নূর িকস্ জতকালা আ ািাড়ীয়া ২৩৮৩

৪৫ জমাঃ আবুল কাজশম আতা ার আলী বিঃ মব ষকুবি মব ষকুবি ২৪১৪

৪৬ মৃত জমাোজম্মল  ক মৃত আবমর উবদ্দন বিশ্বাস মথুরাপুর খাস মথুরাপুর ২৪২৬

৪৭ জমাঃ মুনোর আলী জখাশিার জশখ মুসবলম নগর মব ষকুবি ২৪২৭

৪৮ জমাঃ আঃ জসাি ান মৃত ফুলচাঁ  জশখ মুসবলমনগর মব ষকুবি ২৪৩৩

৪৯ জখাঃ আ ম্ম  জ াজসন আব্দুল িারী প্রাগপুর চর-প্রাগপুর ২৪৩৮

৫০ মৃত েব র উবদ্দন মৃত বেপার উবদ্দন িাজগায়ান মাথুরাপুর ২৪৩৯

৫১ নেরুল ইসলাম মৃত আলীম উবদ্দন িাজগায়ান মাথুরাপুর ২৪৪০

৫২ জমাঃ শা াবুবদ্দন রব ে উবদ্দন মিল িাব রমাব িাব রমাব ২৪৪৫

৫৩ আব্দুল  ান্নান জসজকন্দার আলী িাব রমা ী বফবলপ নগর ২৪৪৬

৫৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত ফবকর ম ম্ম বফবলপনগর বফবলপনগর ২৪৪৮

৫৫ আব্দুল মাজলক আস্তল আলী িাব রমাব িাব রমাব ২৪৪৯

৫৬ ব আবেজুল  ক মৃত তজের উবদ্দন িাব রমা ী বফবলপনগর ২৪৫৫

৫৭ জমাঃ জতায়াজক্কল আলী িালাোন মিল িাব রমাব িাব রমাব ২৪৬০

৫৮ জমাঃ আব্দুল মবে আব্দুল আবেে মুিী মােব য়াড় মােব য়াড় ২৪৭০

৫৯ জমাঃ আইয়ুি আলী  ােী আব্দুস সামা জ াটারপাড়া ইনসাফনগর ২৪৭১

৬০ জমাঃ আনোর আলী েজফর উদ্দীন মিল ইসলামপুর মব ষকুবি ২৪৮৩

৬১ জমাঃ আলী জ াজসন র মত মিল ইসলামপুর ইসলামপুর ২৪৮৪

৬২ জমাঃ আবু  াবনফ আো ার আলী োমা ার জসানাতলা ইনসাফ নগর ২৪৮৫

৬৩ জমাঃ বগয়াস উবদ্দন মৃত েবমর উবদ্দন ঢাকীপাড়া রামকুষ্ণপুর ২৪৮৭

৬৪ জমাঃ মকবুল জ াজসন জমাঃ রবমে উবদ্দন জ াটারপাড়া ইনসাফনগর ২৪৯০

৬৫ জমাঃ আবুল জ াজসন জমাঃ আব্বাস আলী ফারাকপুর জগা লিাড়ীয়া ২৫১৫

৬৬  ােী োলাল উবদ্দন মৃত মশাই মিল  বরপাড়া জ ৌলতপুর ২৫২৩

৬৭ জমাঃ আবলমুদ্দীন মৃত তাজ র মিল জ ৌলতপুর জ ৌলতপুর ২৫২৬

৬৮ জমাঃ মবেবুর র মান মৃত শফাতুল্লা জ ৌলতপুরপ জ ৌলতপুর ২৫২৭

৬৯ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত আকুল স দার  াজড়রপাড়া জ ৌলতপুর ২৫৩২

৭০ জমাঃ বতয়ি আলী মিল জমাঃ বসজয়  আলী মিল নাটনাপাড়া জগায়ালগ্রাম ২৫৪৬

৭১ জমাঃ আক্কাস আলী মৃত হুজুর আলী কামালপুর খাবলসাকুবি ২৫৬১

৭২ জমাঃ নরুল ইসলাম মৃত রমোন আলী রওশনপুর আবড়য়া ২৫৬৯

৭৩ জমাঃ জমায়াজজ্জম জ াজসন মৃত ফবকর মণ্ডল ইউসুফপুর োতারপাড়া ২৫৮০

৭৪ জমাঃ ওসমান গবন মৃত আজক্কল আলী বফবলপনগর বফবলপনগর ২৫৮২

৭৫ জমাঃ আঃ মাজলক পঞ্চত আলী বিলগাথুয়া চরপ্রাগপুর ২৫৮৫

৭৬ জমাঃ আলী বময়া মৃত মজয়ন উবদ্দন মব ষ কুবি প্রাগপুর ২৬৯১

৭৭ জমাঃ আক্কাস আলী আজয়ন উদ্দীন প্রাগপুর চর প্রাগপুর ২৬৯২

৭৮ এ, জক, এম ফেলুল  ক োজয়ন উবদ্দন মিল িাব রমাব িাব রমাব ২৬৯৪

৭৯ জমাঃ মব উদ্দন মুো ার সরকার বফবলপনগর বফবলপনগর ২৬৯৫

৮০ জমাঃ আমো  জ াজসন র মত প্রামানী মােব য়াড় মােব য়াড় ২৬৯৬

৮১ জমা াঃ রমোন আলী ম াম্ম  আলী মিল জসানাতলা ইনসাফ নগর ২৬৯৭

৮২ মৃত জমাসার উবদ্দন মৃত আো ার আলী ধম দ  আ ািাবড়য়া ২৬৯৮

৮৩ মৃত জমারা  আলী মৃত িবের আলী জিায়াবলয়া জিায়াবলয়া ২৬৯৯

৮৪ জমাঃ আলতাফ জ াজসন মৃত রব ম িকস জশ ালা জিায়াবলয়া ২৭০০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ জ ৌলতপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজ শ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ আব্দুর রি বিশ্বাস মৃত বরয়ােতুল্লা বিশ্বাস শ্যামপুর খবলষাকুবি ২৭০১

৮৬ জমাঃ আবমরুল ইসলাম চাঁ  আলী মাবলথা খবলশাকুবি খবলশাকুবি ২৭০২

৮৭ জমাঃ মারফত জ াজসন মারুফ জের আলী মিল খবলশাকুবি খবলশাকুবি ২৭০৩

৮৮ োন জমা ম্ম  মাবলথা মৃত জগালোর মাবলথা িাজগায়ান মথুরাপুর ২৭০৫

৮৯ জমাঃ আব্দুস সামা নবসমুবদ্দন জশ ালা জগায়ালগ্রাম ২৭০৬

৯০ জশখ মু াঃ আবেজুর র মান  ােী জমৌলভী আব্দুল আউয়াল চর িাব রমা ী বচলমারী ২৯৫৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/3


