
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ জেহেরপুর উপহেলাঃ মুবেিনগর

ক্রঃ নং নাে বপতার নাে গ্রাে ডাকঘর জিসােবরক জগহেট

১ োহঃঃঃ ইছাোক েবিক মৃত অবির েবিক আনন্দিাস আনন্দিাস ৮৭৮

২ জোঃ লুৎফর রেোন মৃত বনোই চন্দ্র কবরক যতারপুর যতারপুর ৮৮০

৩ োহঃঃঃ আঃ লবতফ মৃত সুলতান োষ্টার জগাপালপুর বপহরােপুর ৮৯৪

৪ জোঃ কবলেদ্দীন আবুল জোহসন দাবরয়াপুর দাবরয়াপুর ৯০১

৫ জোঃ আব্দুল েবলল বিশ্বাস জকতাি আলী বিশ্বাস আনন্দিাস আনন্দিাস ৯০৭

৬ জোঃ শাোি আলী মৃত অবিলাস েবিক ভিরপাড়া মুবেিনগর ৯১২

৭ জোঃ আঃ ছাত্তার মৃত নছর উদ্দীন জগৌনীনগর জকদারগঞ্জ ৯২৮

৮ জোঃ ফেলুল েক মৃত ফবকর জোোম্মদ কেরপুর েোেনপুর ৯৩০

৯ আবুল বিশ্বাস মৃত জেহের বিশ্বাস জগাপালপুর বপহরােপুর ৯৩৫

১০ োহঃঃঃ েেবসন আলী মৃত জ ারহশদ আলী বশিপুর বশিপুর ৯৩৬

১১ মৃত িরকত আলী মৃত েনসুর আলী িাহগায়ান আনন্দিাস ৯৩৯

১২ মৃত েবফে উদ্দীন মৃত োহঃকতার েবিক োবনকনগর জকদারগঞ্জ ৯৪০

১৩ মৃত আফতাি আলী মৃত এোোর জশ তারানগর আনন্দিাস ৯৪১

১৪ জোঃ আফোল জোহসন নুর জোোম্মদ েন্ডল আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৪৩

১৫ োহঃঃঃ আইফুি আলী মৃত একহছদ আলী আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৪৪

১৬ জোঃ আবুল কাহশে মৃত জোহসন েন্ডল বিদ যাধরপুর দাবরয়াপুর ৯৪৭

১৭ জোঃ রেোন আলী জলাকোন জশ জগাপালনগর জকদারগঞ্জ ৯৪৮

১৮ কােী জোঃ আব্দুর রউফ কােী রওশান আলী িাহগায়ান শ্রী-রতনপুর ৯৫০

১৯ জোঃ আবনছুর রেোন মৃত বদদার জশ আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৫১

২০ জোঃ ফেলু েবিক  টাই েবিক আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৫২

২১ জোঃ েহয়ন  াঁন মৃত োনিক্স আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৫৩

২২ জোঃ োোত আবল েের বিশ্বাস   আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৫৪

২৩ েতৃ কােী আব্দুর িারী মৃত জেহের উিাে িাহগায়ান শ্রী রতনপুর ৯৫৫

২৪ োহঃঃঃ রবিউল ইসলাে মৃত িাহছর আলী োবনকনগর জকদারগঞ্জ ৯৫৬

২৫ োহঃঃঃ বলয়াকত আলী মৃত েবফে উবদ্দন প ভিরপাড়া মুবেিনগর ৯৫৯

২৬ মৃত ইস্রাবফল মৃত জোস্তা সাধু আনন্দিাস আনন্দিাস ৯৬০

২৭ জোঃ  বির উদ্দীন বিশ্বাস বরয়ােতুিা বিশ্বাস েয়পুর আনন্দিাস ৯৬৩

২৮ োহঃঃঃ রওশন আলী মৃত গফুর জশ ভিরপাড়া মুবেিনগর ৯৬৪

২৯ জোঃ সােছুর রেোন পাচুিদ্দীন জসানাপুর মুবেিনগর ৯৬৫

৩০ োহঃঃঃ উবের আলী মৃত েের জশ জগাপালপুর বপহরােপুর ৯৬৬

৩১ জোঃ জগালাে েন্ডল বেলন েন্ডল যতারপুর বপহরােপুর ৯৬৮

৩২ জোঃ আবুল কাহশে কাহির েন্ডল যতারপুর বপহরােপুর ৯৬৯

৩৩ জোঃ ইসলাে েন্ডল মৃত জেহের েন্ডল যতারপুর বপহরােপুর ৯৭০

৩৪ মৃত  বলল সদ দার মৃত দশা সদ দার যতারপুর বপহরােপুর ৯৭১

৩৫ জোঃ আলতাি জোহসন রবেে িকস পুরন্দপুর দাবরয়াপুর ১১০৮

৩৬ জোঃ ছবলমুিাে সদর উদ্দীন দাবরয়াপুর দাবরয়াপুর ১১০৯

৩৭ এস,এে, আবু ইব্রাবেে ইনছান আলী দাবরযাপুর দাবরযাপুর ১১১০

৩৮ জোোঃ জোনসুর আলী আবেজুল েক জগৌরীনগর জকদারগঞ্জ ১১১১

৩৯ জোঃ ইসোইল জোহসন েহফেউদ্দীন রােনগর জকদারগঞ্জ ১১১২

৪০ জোঃ আেীর জোহসন ইছারুদ্দীন রবশকপুর শ্রী রতনপুর ১১১৩

৪১ জোঃ োইিাতুিাে েসহলে জস রােনগর জকদারগঞ্জ ১১১৪

৪২ জোঃ আবনছুল ইসলাে আব্বাস আলী জশ বিশ্বনাথপুর জকদারগঞ্জ ১১১৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাহদশ সরকার 

োতীয় মুবিহযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিহযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিহযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৪৩ জোঃ নেরুল ইসলাে সােসুদ্দীন আেহম্মদ রােনগর জকদারগঞ্জ ১১১৬

৪৪ জোঃ জোোহম্মল েক মৃত োেী সােসুবদ্দন আেহম্মদ রােনগর জকদারগঞ্জ ১১১৭

৪৫ মৃত নেরুল ইসলাে মৃত জোিার জশ ভিরপাড়া িাগাহঃয়ান ইউবনয়ন ১১১৮

৪৬ জোঃ োবিবুর রেোন মৃত আঃ জছািান আলী আনন্দিাস আনন্দিাস ১১১৯

৪৭ জোঃ দরুদ  াঁ আলে  াঁ িিভপুর জকদারগঞ্জ ১১২০

৪৮ মৃত জকসেত আলী মৃত ছালাে বিশ্বাস ভিরপাড়া মুবেিনগর ১১২১

৪৯ জোঃ েবফে উবদ্দন মৃত েঙ্গল দফাদার ভিরপাড়া মুবেিনগর ১১২২

৫০ জোঃ ছািদার আলী জদায়া িক্স েন্ডল জসানাপুর মুবেিনগর ১১২৩

৫১ জোঃ োবেদুল েক নওহশর আলী জসানাপুর মুবেিনগর ১১২৪

৫২ জোঃ সাহেি আলী মৃত উবকল উবদ্দন জসানাপুর মুবেিনগর ১১২৫

৫৩ জোঃ ছাব্দার আলী কুড়ুন েবিক রতনপুর শ্রী-রতনপুর ১১২৬

৫৪ জোঃ দাউদ আলী মৃত ফহয়ে উবদ্দন আনন্দিাস আনন্দিাস ১১২৭

৫৫ জোঃ োহলক আলী মৃত পাঁচু জশ জকােরপুর েোেনপুর ইউবনয়ন ১১২৮

৫৬ েরহুে িাগবুল ইসলাে (িাবুল) জোঃ আবু ব্ক্কর োবলতা েোেনপুর নাটুদাে ১১২৯

৫৭ মৃত োহঃনতাে জোিা মৃত রবশক জোিা রবশকপুর শ্রীরতনপুর ১১৩০

িীর মুবিহযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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