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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ নুরুল ইসলাম অজেদ আলী আমিাড়ীয়া জগাপগ্রাম ১৩৩২

২ মৃত  বললুর রেমান মৃত ইমাইল তাজেরপুর জিতিাড়ীয়া ১৩৩৮

৩ আঃ সাত্তার মৃত আঃ জসািাোন আেইল ওসমানপুর ১৩৫৫

৪ জমাঃ আব্দুল  াজলক সবেম উবিন জ াকসা চরপাড়া োবনপুর ১৩৮০

৫ আবু োসমত আলী মৃত মুন্সী আবুল কালাম কমলাপুর জ াকসাজ  জপৌর ১৩৮৬

৬ কােী আলতাফ মৃত আতাোর জোজসন ওসমানপুর ওসমানপুর ১৩৯৯

৭ জমাঃ আজিদ আলী জগালাম কওজের জে জোমসপুর জ াকসা-7021 ১৪০৯

৮ োলাল উবিন বিশ্বাস নাজদর জোজসন বিঃ মাবলগ্রাম োবনপুর-7020 ১৪১৯

৯ োবিবুর রেমান মৃত ন াতুল্লা িামনপাড়া চাঁদট ১৪২৬

১০ জমাঃ বদয়ানত আলী েয়দার জে মাবলগ্রাম োবনপুর-7020 ১৪২৭

১১ জমসিা উবিন আেজেদ মবেউবিন আেজেদ বেমুবলয়া বেমুবলয়া ১৪২৮

১২ মজনায়ার জোজসন আলতাফ জোজসন পাইকপাড়া োবনপুর ১৪২৯

১৩ আবুল কাজেম জদলওয়ার জোজসন রমানাথপুর আেইল ১৪৩০

১৪ আেরাফুল আলম আবুল জোজসন বেেলািট ওসমানপুর ১৪৩১

১৫ আঃ আবেে বিশ্বাস আঃ গবন বিশ্বাস পাইকপাড়া বমেজাপুর োবনপুর-7020 ১৪৩২

১৬ নীল কান্ত বিশ্বাস মনসত নাথ বিশ্বাস োবনপুর জ াকসা জপৌর ১৪৩৩

১৭ িলরাম সরকার বনিারন সরকার ইসলামপুর বেমুবলয়া ১৪৩৪

১৮ আব্দুল েবলল প্রামাবনক ইসমাইল প্রামাবনক আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ১৪৩৫

১৯ ডাঃ োবেদ োসান মৃত ডাঃ আব্দুল েব্বার জ াকসা জ াকসা জপৌরসভা ১৪৪৪

২০ জমাঃ আব্দুল ওোি আব্দুল গবন জে জ াকসা থানাপাড়া োবনপুর-7020 ১৪৪৫

২১ জমাঃ জমাক্তার জোজসন মৃত কাম্বন  া পাজতলডাঙ্গী জ াকসা জপৌরসভা ১৪৪৬

২২ মুন্সী এ জেড বে রেীদ জরো মৃত মুন্সী আবুল কালাম আোদ কমলাপুর জ াকসা জপৌরসভা ১৪৪৮

২৩ আবু িকর বসবিকী আব্দুল গফুর জমাল্লযা রমানাথপুর আেইল ১৪৫৪

২৪ জমাঃ নওজসর আবল আয়াদ আবল জে জকামর জভাগ আেইল7020 ১৪৫৫

২৫ জমাঃ আবতয়া রেমান ইয়াদ আলী জদিীনগর ওসমানপুর ১৪৫৬

২৬ জমাঃ আবু ওিাজয়দ বময়া ততয়ির রেমান ডাকিাংজলা সড়ক, মািার 

পাড়া

োবনপুর ১৪৫৭

২৭ জমাঃ আব্দুল মবতন মৃত আঃ গবন জোয়ািজার গজনেপুর ওসমানপুর ইউবপ ১৪৫৮

২৮ জমাঃ আলফাে উবিন জে জমাঃ জগালাম রব্বানী চাঁদট জিতিাড়ীয়া ১৪৫৯

২৯ জমাোেদ আলী বিশ্বাস মৃত জিলাজয়ত জোজসন বিঃ মুকবেদপুর চাঁদট ১৪৬০

৩০ জমাঃ লুৎফর জে কাবপলবিন জস িামনপাড়া চাঁদট ১৪৬১

৩১ জমাঃ আক্তার জোজসন মৃত মঙ্গল সরদার জিতিাড়ীয়া জিতিাড়ীয়া ইউবপ ১৪৬২

৩২ মৃত জ ারজেত আলম মৃত আঃ গফুর বিশ্বাস একতারপুর একতারপুর োট ১৪৬৩

৩৩ জমাঃ আলতাফ জোজসন জমাল্লা আব্বাস আলী জমাল্লা বেমুবলয়া োবনপুর ১৪৬৫

৩৪ জমাঃ আব্দুল েব্বার জে জুনাপ আলী জে পাইকপাড়া বমেজাপুর োবনপুর-7020 ১৪৬৮

৩৫ মৃত আঃ মবেদ জমাল্লা মৃত আলতাফ জোজসন জমাল্লা পাইকপাড়া বমেজাপুর োবনপুর ১৪৬৯

৩৬ আবুল কালাম আোদ মৃত আলতাফ জোজসন জমাল্লা পাইকপাড়া বমেজাপুর বেমূবলয়া ১৪৭১

৩৭ জে  বরয়াে উবিন আেজেদ েযরত আলী জে সজন্তাষপুর উত্তর শ্যামপুর-7021 ১৪৭৮

৩৮ আমোদ জোজসন জচৌধুরী রবিউল জোজসন জচৌধুরী বি বমেজাপুর জোমসপুর ১৪৭৯

৩৯ জমাঃ আব্দুল লবতফ মজয়ন উবিন বিশ্বাস জোমসপুর জ াকসা ১৪৮১

৪০ মৃত আব্দুস সাত্তার মৃত  বির উবিন জমাল্লা জোমসপুর জ াকসা ১৪৮২

৪১ জমাঃ আবমরুল ইসলাম জমাঃ উবকল উবিন জমাল্লা জোমসপুর জ াকসা ১৪৮৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ আবুল কাজসম  াঁন মৃত োরান  াঁ জোমসপুর জ াকসা ১৪৮৪

৪৩ জমাঃ আক্তার জোজসন মৃত আকির আলী জোমসপুর জোমসপুর ১৪৮৫

৪৪ জমাঃ োমসুল আলম জমাঃ িদরুল আলম জোমসপুর জোমসপুর ১৪৮৬

৪৫ জমাঃ ওবেদুল েক জে  জমাোজেল েক চকেবরপুর জ াকসা-7021 ১৪৮৭

৪৬  ন্দকার মকজলছুর রেমান  ন্দকার মবেবুর রেমান জোমসপুর জোমসপুর ১৪৮৮

৪৭ জমাঃ িাজের আলী মথ জা বিলাত মৃধা উথলী মবেষিাথান 7021 ১৪৯০

৪৮ জমাঃ আকির প্রাঃ রাোই প্রাঃ উথলী মবেষ িাথান ১৪৯২

৪৯ জমাঃ সুলতান আলী ঝড়ু প্রামাবনক আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ১৪৯৮

৫০ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আঃ োমাদ প্রামাবনক আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ১৪৯৯

৫১ জমাঃ কামাল উবিন মন্ডল মৃত গজের আলী আমিাড়ীয়া আমিাড়ীয়া ১৫০০

৫২ জমাঃ িানাত আলী প্রামাবনক িদু প্রামাবনক আমিাড়ীয়া মবেষ িাথান ১৫০১

৫৩ আব্দুস জসািোন লবু  াঁ আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ১৫০২

৫৪ জমাঃ জনায়াি আলী জমানতাে উবিন জোয়ািার জসনগ্রাম জসনগ্রাম ১৫০৩

৫৫ তসয়দ জমজেদী আেজমদ রুমী মৃত তসয়দ মাসউদ আেজমদ রুমী কমলাপুর জ াকসা জপৌরসভা ২৮৯৬

৫৬ তসয়দ মাহ মুদ আেমাদ রুমী তসয়দ মাসউদ রুমী কমলাপুর োবনপুর ২৮৯৭

৫৭ মোঃ আঃ োবমদ মৃত সফর আলী কমলাপুর জ াকসা জপৌরসভা ২৮৯৮

৫৮ রবফকুল ইসলাম জপাকন মৃত আব্দুর রেমান জ াকসা থানা পাড়া োবনপুর ২৮৯৯

৫৯ জে  মোঃ মবেির রেমান মৃত জগালাম রেমান জকাকসা থানাপাড়া জ াকসা জপৌরসভা ২৯০০

৬০ জমাঃ ছুজিদ আলী মৃত ফবকর মােমুদ জে বেেলািট ওসমানপুর ২৯০১

৬১ জমাঃ কবির উল ইসলাম বরয়ােউবিন আেেদ রমানাথপুর োবনপুর ২৯০২

৬২ জমাঃ আবেোর রেমান আমানত বিশ্বাস রমানাথপুর ওসমানপুর ২৯০৩

৬৩ জমাঃ োবিবুর রেমান মৃত ওয়াবকল উবিন জমাল্লা চাঁদট জিতিাড়ীয়া ২৯০৪

৬৪ জমাঃ মকবুল জোজসন মুনাউল্লাে জস িামনপাড়া চাঁদট 7020 ২৯০৬

৬৫ জমাঃ জদজলায়ার জোজসন েদ জার মৃত অবল জমাোেদ েদ জার মুকবসদপুর জিতিাড়ীয়া ২৯০৭

৬৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত েজিদ আলী জিতিাড়ীয়া জিতিাড়ীয়া ২৯০৮

৬৭ জমাঃ বসরাজুর ইসলাম মেনু মৃত জমাফাজজ্জল জোজসন চাঁদট জিতিাড়ীয়া ২৯০৯

৬৮ মৃত আব্দুস সাত্তার মৃত জুলমত জস কাবেমপুর চাঁদট ২৯১০

৬৯ জমাঃ মসজলম উবিন মরহুম জতোরত আলী োগলিা চাঁদট 7020 ২৯১১

৭০ আব্দুস সাত্তার মন্ডল েব্বার মন্ডল জিতিাড়ীয়া োবনপুর-7020 ২৯১২

৭১ জমাঃ জলাকমান জে মৃত িাবুর আলী জে িেরমপুর োবনপুর ২৯১৩

৭২ তসয়দ আমোদ আলী মৃত তসয়দ আলতাফ আলী এক্তারপুর োবনপুর ২৯১৪

৭৩ মাোতাি উবিন বিশ্বাস মৃত মবনরুবিন বিশ্বাস পাইকপাড়া বমেজাঃ বেমুবলয়া ২৯১৫

৭৪ জমাঃ করম আলী সদ জার মৃত তায়োল সদ জার বেমুবলয়া বেমুবলয়া ২৯১৬

৭৫ জমাঃ িদর উবিন প্রামাবনক মৃত তায়োল উবিন প্রামাবনক পাইকপাড়া বমেজাঃ বেমুবলয়া ২৯১৭

৭৬ জমাঃ আব্দুস োত্তার মৃত িাবু সদ জার বেমুবলয়া বেমুবলয়া ২৯১৮

৭৭ জমাঃ আবেে মুন্সী মৃত আকির আলী মুন্সী মাবলগ্রাম বেমুবলয়া ২৯১৯

৭৮ জমাঃ আকিার জোজসন ইয়ার আলী মন্ডল জসামসপুর পূি জপাড়া জ াকসা ২৯২০

৭৯ উবকল উবিন আেজমদ আবুল জোজসন জে জসামসপুর পূি জপাড়া জ াকসা ২৯২১

৮০ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  ান গাবলম  ান জোমসপুর জোমসপুর ২৯২২

৮১ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত ওয়াজেল বিশ্বাস জোমসপুর জোমসপুর ২৯২৩

৮২ মৃত আব্দুল োবমদ মৃত উবের সদ জার জোমসপুর জোমসপুর ২৯২৪

৮৩ মৃত আব্দুল আবেে বিশ্বাস মৃত আফোর বিশ্বাস বি বমেজাপুর জ াকসা ২৯২৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ কুবিয়া উপজেলাঃ জ াকসা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৪ মৃত আব্দুল মবমন মৃত আব্দুস োত্তার জমাল্লা আমলািাড়ী আমলািাড়ী ২৯২৮

৮৫ জমাঃ আমোদ জোজসন মৃত রমোন ব্যাপারী আমলািাড়ী আমলািাড়ী ২৯২৯

৮৬ োজচন আলী জে  কাজরন্ট বেরাে জে রাধানগর মবেষিাথান ২৯৩০

৮৭ জমাঃ আঃ গফুর মন্ডল মৃত েব্বা মন্ডল আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ২৯৩১

৮৮ জমাঃ ওমর আলী মৃত জরোওয়ান আলী আমিাড়ীয়া আমিাড়ীয়া ২৯৩২

৮৯ জমাঃ েবফউবিন আব্দুল কবরম মন্ডল আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম ২৯৩৩

৯০ জমাঃ আবুল জোজসন  ান রওেন আলী  ান আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম-7021 ২৯৩৪

৯১ জমাঃ বনোে উবিন মৃত ইয়াকুি আলী মন্ডল জসনগ্রাম আমিাড়ীয়া ২৯৩৫

৯২ জোজসন আলী জস িাির আলী জস আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম 7021 ২৯৩৬

৯৩ জমাঃ আব্দুল োই প্রামাবনক আব্দুল োবমদ প্রামাবনক জসনগ্রাম জসনগ্রাম ২৯৩৭

৯৪ জমাঃ আব্দুস জসািোন মন্ডল আব্দুর রেমান মন্ডল আমিাড়ীয়া জসনগ্রাম 7021 ২৯৩৮

৯৫ জমাঃ রায়োন উবিন মৃত আব্দুল েব্বার জস জদিী নগর ওসমানপুর ২৯৪০

৯৬ আব্দুল আবেে বিশ্বাস মৃত আব্দুল গবন বিশ্বাস মুকজেদপুর েজিতিাড়ীয়া ২৯৪১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই
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