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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত আহম্মদ আলী দবরশালধা নহাটা ১১১৩

২ মীর আব্দুস সামাদ মীর কাজশম আলী ডুমুরবশয়া চরজসলামতপুর ১১৩৫

৩ আব্দুল মবেদ েমাদার মকবুল জহাজসন েমাদার চালবময়া িাবুখালী ১১৩৭

৪ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল আব্দুর সামাদ মন্ডল খাবলয়া বিজনাদপুর ১১৪৬

৫ আঃ হাজশম বশকদার মৃত জসানাউল্যা ঘুবিয়া বিজনাদপুর ১১৪৮

৬ রনবেৎ বিশ্বাস রামপদ বিশ্বাস বিজনাদপুর বিজনাদপুর ১১৫১

৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান জমাঃ আঃ রহমান জমািা বিলঝলমল পািা ১১৫৪

৮ জমাঃ সামছুর রহমান জমািারক জমাল্যা নাগড়ীপাড়া পািা ১১৫৮

৯ মৃত আকতার জহাজসন মৃত মুনছুর জমািা নাগড়ীপাড়া পািা ১১৬০

১০ মৃত মাঃ সঃ শাফাজয়ত আলী মৃত কওছার আলী নাগড়ীপাড়া পািা ১১৬৩

১১ সরাে কুমার দাস মৃত সব্যকান্ত দাস কুমরুল দীঘা ১১৬৪

১২ আঃ রবশদ জমািা েয়নবিন জমািা রায়পাশা মহম্মদপুর ১১৮১

১৩ জমাঃ বসবিক মন্ডল জমাঃ গয়রাতুল্য মন্ডল বিজনাদপুর বিজনাদপুর ১১৮৪

১৪ জমাঃ আবুল জহাজসন মুনছুর জমাল্যা কাবশপুর মহম্মদপুর ১১৮৫

১৫ জমাঃ আবুল জহাজসন আব্দুল আবেে জশখ রায়পুর মহম্মদপুর ১১৮৭

১৬ জমাঃ আরে ফবকর কালু ফবকর মজহশপুর ঝামা িাোর ১২০৩

১৭ রবহমা জিগম শবফউবিন জমািা যজশািন্তপুর যজশািন্তপুর ১২০৪

১৮ সসয়দ হাসান আলী সসয়দ আহম্মদ নারীজকল িাড়ীয়া ঝামা িাোর ১২১০

১৯ জগালাম রব্বানী মৃত জতাফাজ্জল জহাজসন ফুলিাবড়য়া নহাটা ১২৩৫

২০ জমাঃ শহীদুর রহমান মবনরুিীন জমাল্যা দবরশালধা নহাটা ১২৩৯

২১ জমাঃ আব্দুল শুকুর জমাবমনুবিন জমাল্যা জিেড়া নহাটা ১২৪২

২২ সসয়দ হাবফজুর রহমান সসয়দ মাহবুবুর রহমান িাবুখালী িাবুখালী ১২৪৮

২৩ জমাঃ দবির জহাজসন মৃধা আব্দুললবতফ মৃধা সলতানসী িাবুখালী ১২৫০

২৪ আঃ মবেদ জমািযা মৃত জমাোজম্মল জহাজসন জমািযা হবরনাডাঙ্গা িাবুখালী ১২৫১

২৫ এস এম হাজতম আলী এস এ রবহম রায়পুর িাবুখালী ১২৫৬

২৬ কােী সামসর রহমান মৃত ইসমাইল জহাজসন চরজসলামতপুর মাধিপুর ১২৫৭

২৭ মীর সাইদুজ্জামান মীর কাজশম আলী ডুমুরবশয়া চরজসলামতপুর ১২৫৯

২৮ মুন্সী তাহাজ্জাত জহাজসন মুন্সী মুবেির রহমান ডুমুরবশয়া চরজসলামতপুর ১২৬০

২৯ জমাঃ রবফকুল ইসলাম কালু জোয়ািার ডুমুরবশয়া িাবুখালী ১২৬১

৩০ মৃত আঃ মবেদ জশখ মৃত পাঁচু বময়া মাবছনাগড়া িাবুখালী ১২৬২

৩১ জমাঃ অবলয়ার জমাল্যা হাসানবিন জমািা বশিরামপুর চরজসলামতপুর ১২৬৩

৩২ জমাহাম্মদ আবুল জহাজসন ফবকর আহম্মদ ফবকর চালবময়া িাবুখালী ১২৬৪

৩৩ জমাহাম্মদ আলী জমাঃ জমািারক মন্ডল খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৭০

৩৪ জমাঃ আবু সাইদ মন্ডল আব্দুল হক মন্ডল খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৭৩

৩৫ জমাঃ হাবফজু রহমান বিশ্বাস আফছার বিশ্বাস উরুড়া বিজনাদপুর ১২৭৪

৩৬ মৃত সাইদুর রহমান মৃত মইজুু্বিন জমািযা বিজনাদপুর ১২৭৫

৩৭ জমাঃ হাবফজুর রহমান আঃ গফুর খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৭৬

৩৮ ত্রম ত্রম আব্দুিাহ আেম আলী বিশ্বাস নারায়ন পুর বিজনাদপুর ১২৭৮

৩৯ জমাঃ হাবফজুর রহমান মৃত আফছার উবিন বিশ্বাস উরুরা বিজনাদপুর ১২৭৯

৪০ জমাঃ তুরাপ জমাল্যা জরাস্তম জমাল্যা খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৮০

৪১ জমাঃ দবির বিশ্বাস আঃ েব্বার বিশ্বাস খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৮২

৪২ জমাঃ জমাশারফ জহাজসন মাবনক মন্ডল বিজনাদপুর বিজনাদপুর ১২৮৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ মাগুরা উপজেলাঃ মহম্মদপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমাঃ বছবিক জহাজসন মৃত মাবনক মন্ডল বিজনাদপুর ১২৮৪

৪৪ জমাঃ মাজেদ বিশ্বাস জমলাই বিশ্বাস খাবলয়া বিজনাদপুর ১২৮৫

৪৫ জমাঃ মবমন উবিন লস্কার আজয়নবিন লস্কার ভািনপাড়া বিজনাদপুর ১২৮৬

৪৬ রাজশদ জশখ মৃত নাজদর জশখ বশরগ্রাম পািা ১২৮৮

৪৭ জমাঃ জগালাম রসল আফছার উিীন পািা পািা ১২৮৯

৪৮ মৃত রেি আলী মৃত আঃ হাবকম পািা পািা ১২৯১

৪৯ জমাঃ জগালাম রসল মৃত হারুন জমাল্যা বসন্দাইন পািা ১২৯২

৫০ জমাঃ তফবছর উবিন মৃত ইসমাইল জহাজসন বচত্তবিশ্রাম দীঘা ১২৯৩

৫১ খন্দকার রাজশদ আলী খন্দকার আব্দুল মাজলক নাগরীপাড়া পািা ১২৯৪

৫২ মৃত জমাঃ আবু সাইদ জশখ মৃত কুদ্দুস জশখ দীঘা দীঘা ১২৯৫

৫৩ খন্দকার আহসান হাবিি খন্দকার আঃ রাজ্জাক নাগড়ীপাড়া নাগড়ীপাড়া ১২৯৬

৫৪ জমাঃ হাবফজুর রহমান ছাজনায়ার জহাজসন মন্ডল বশরগ্রাম পািা ১২৯৭

৫৫ জমাঃ আঃ হাই মৃত জসানাউিা ফবকর দীঘা দীঘা ১৩০১

৫৬ সসয়দ আশরাফ আলী সসয়দ শামশুল হক বিলঝলমল পািা ১৩০৭

৫৭ জমাঃ বেয়ার উবিন জমাবমন উবিন খাঁন বশরগ্রাম পািা ১৩০৯

৫৮ সসয়দ মজনায়ার আলী সসয়দ চাঁদ আলী পািা পািা ১৩১১

৫৯ িাদশা বময়া মৃত আঃ মাজেদ জমািা আউনাড়া দীঘা ১৩১৫

৬০ জমাঃ আিদুল হক বময়া মৃত আঃ হাজসম বময়া বশরগ্রাম পািা ১৩১৬

৬১ আঃ মাজলক জমাল্যা আকুব্বর জমাল্যা আউনাড়া দীঘা ১৩১৭

৬২ আলী আহম্মদ আবদল উবিন আহম্মদ আউনাড়া দীঘা ১৩১৯

৬৩ জমাঃ ম]বনর উবিন জমািা মৃত আঃ রবশদ জমািা পালা দীঘা ১৩২০

৬৪ জমাঃ আঃ মান্নান জমািা ইসমাইল জমািা বনখড়হাটা িাবলবদয়া ১৩২৪

৬৫ জমাঃ ইউনুছ আলী মৃত জমাকজছদ জমািা লক্ষীপুর ঝামািাোর ১৩২৬

৬৬ জমাঃ আবু তাজলি জমাল্যা আবু িক্কার জমাল্যা হজরকৃষ্ণপুর মহম্মদপুর ১৩২৭

৬৭ আমুল্য কুমার লস্কার মবতলাল লস্কার কাওড়া িাবলবদয়া ১৩২৮

৬৮ আঃ নাঃ আবুল জহাজসন মৃত শহর আলী মহম্মদপুর মহম্মদপুর ১৩৩৩

৬৯ নােমুল কবরম মৃত েজয়ন উবিন জশখ ঢুষরাইল মহম্মদপুর ১৩৩৯

৭০ জমাঃ সাইফুর রহমান মৃত কওছার জমাল্যা কাবশপুর মহম্মদপুর ১৩৪০

৭১ জমাঃ জতারাফ জহাজসন মৃত জরাস্তম আলী মহম্মদপুর মহম্মদপুর ১৩৪৫

৭২ জমাঃ চাঁন বময়া মৃত জগালাম জহাজসন জমাল্যা মহম্মদপুর মহম্মদপুর ১৩৪৯

৭৩ জমাঃ আব্দুিাজহল িাকী জমাঃ ওজকল উবিন জমািা পলাশিাড়ীয়া মন্ডলগাতী ১৩৫০

৭৪ জমাঃ আব্দুল ওহাি বশকদার কবছম উবিন বশকদার মন্ডলগাতী মন্ডলগাতী ১৩৫২

৭৫ জমাঃ হাবফজুর রহমান ওয়াজেদ আলী জমািা মন্ডলগাতী মন্ডলগাতী ১৩৫৩

৭৬ আহম্মদ জহাজসন আব্দুল েলবল জমািা আড়মাবঝ যজশািন্তপুর ১৩৫৪

৭৭ আঃ ওদুদ জমাল্যা আবুল জহাজসন জমাল্যা মান্দারিাবড়য়া যশিন্তপুর ১৩৬১

৭৮ জমাঃ জগা লাম জহাজসান ওয়াজেদ জমািা কালীসংকরপুর যসিন্তপুর ১৩৬৪

৭৯ জমাঃ কওছার খান মৃত আঃ লবতফ খান ভিানীপুর ঝামা িাোর ১৩৬৫

৮০ জমাঃ বসরাে উবিবন বিশ্বাস মৃত আলতাপ বিশ্বাস জখাদ দফুলিাবড়য়া নহাটা ১৩৬৬

৮১ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত েবমর জহাজসন জমাল্যা নারানবদয়া নহাটা ১৩৭১

৮২ আকতার জমাল্যা জমাসজলম জমাল্যা রামজদিপুর নহাটা ১৩৮২

৮৩ মুবেির েমািার আজলক েমািার বিল্বপাড়া নহাটা ১৩৮৩

৮৪ জমাঃ শবহদুল ইসলাম মৃত ওজমদ জমাল্যা বসন্দাইন দীঘা ১৩৮৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ মাগুরা উপজেলাঃ মহম্মদপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ জগালাম নিী আব্দুস সামাদ বময়া রায়পাশা মহম্মদপুর ১৩৮৭

৮৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আেগর জহাজসন চরচাপাতলা কাওড়া ১৩৮৮

৮৭ জমাঃ আলতাফ জহাজসন শাহাবুবিন জমাল্যা রায়পুর মহম্মদপুর ১৩৮৯

৮৮ জমাঃ শবহদুল ইসলাম ওজমদ জমািা বসন্দাইন পািা ১৩৯৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/3


