
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ জেহেরপুর উপহেলাঃ জেহেরপুর সদর

ক্রঃ নং নাে বপতার নাে গ্রাে ডাকঘর জিসােবরক জগহেট

১ জোঃ বেনাে উবিন মৃত তারা চাঁদ বিশ্বাস বপহরােপুর বপহরােপুর ৭১

২ জোঃ রেোন আলী মৃত ফবরদ আলী জোনাখালী দাবরয়াপুর ৭৭

৩ জোঃ আবুল জোহসন মৃত ইরাদ আলী বপহরােপুর বপহরােপুর ৮২

৪ জোঃ োোতাি আলী জোঃ আতর আলী জেখ জগাপালপুর আবেোিাদ ১৬২

৫ োহঃঃঃ আবেনুল ইসলাে (ঝড়ু) মৃত জেকেত আলী আেদে আেরাফপুর ১৬৭

৬ জোঃ জগালাে বকিবরয়া িদরুহিাো োবলতা আেদে আেরাফপুর ১৬৮

৭ জোঃ জতাোহেল েক মৃত েজুোর জেখ আেদে আেরাফপুর ১৬৯

৮ জোঃ ফাহকর আলী মৃত েজুোর েন্ডল মুখােীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১৯৭

৯ আোেদ আলী ওয়াে আলী জেখ বপহরােপুর বপহরােপুর ২০৭

১০ জোঃ েবতয়ার রেোন কুরিান বিশ্বাস বপহরােপুর বপহরােপুর ২১০

১১ জোঃ আঃ রাজ্জাক মৃত িকু জেখ বপহরােপুর বপহরােপুর ২১১

১২ জোঃ জেহরং জেখ মৃত জখাকন জেখ বুবড়হপাতা জগাভীপুর ২১৫

১৩ জোোঃ বসরাে উবিন রফাতুল্লাে বিশ্বাস বুবড়হপাতা জগাভীপুর ২১৭

১৪ জোঃ কাোল উিীন বনোেউিীন দবিণ োবলকা দাবরয়াপুর ২১৯

১৫ জোঃ আিিার আললী মৃত কাহদর জোল্লা জতরঘবরয়া উেলপুর ২২০

১৬ জোঃ আবুল জোহসন চাদঁ েোেদ কােিপাড়া জেহেরপুর ২৯৫

১৭ জোঃ জলাকোন জেবকে মৃত আঃ রবেে আেোদ সড়ক, জেহেরপুর জেহেরপুর ২৯৯

১৮ জোঃ জদহলায়ার জোহসন মৃত বুরজুক আলী মুখাবেিপাড়া জেহেরপুর ৩০২

১৯ মৃত সাহেহেু রেোন মৃত ইব্রােীে আলী কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩০৩

২০ মৃত ইোন আলী মৃত ত ততয়ি আলী সরকাবর উচ্চ িাবলকা 

বিদ্যালয় পাড়া

জেহেরপুর ৩০৪

২১ জোঃ আব্দুল োবলে োেী লুৎফর রেোন েবল্লকপাড়া জেহেরপুর ৩০৮

২২ োহঃঃঃ জোোোর আলী মৃত জখাদা িক্স জেহেরপুর জেহেরপুর ৩১১

২৩ জোঃ কাবসেুল োসান খান োহসে আলী খাঁন কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩১৫

২৪ মৃহত ফেলুর রেোন মৃত নিীেিীন জেবডয়ােপাড়া জেহেরপুর ৩১৮

২৫ আফছার আলী মৃত জদলিার জেখ েবল্লকপাড়া জেহেরপুর ৩২০

২৬ জোঃ জোোহেল েক জদহছর উবিন কাথুলী জরাড, জেহেরপুর 

জপৌরসভা

জেহেরপুর ৩২১

২৭ রেেত আলী েেোর েন্ডল বদঘীরপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩২৩

২৮ োহঃঃঃ আবু ছাহলক োরু মৃত জোোর আলী েবল্লকপাড়া, জেহেরপুর 

জপৌরসভা

জেহেরপুর ৩২৫

২৯ জক, এে, ফেলুল কবরে আব্দুল োবকে িাসেযান্ডপাড়া জেহেরপুর ৩২৭

৩০ আ ই ে নােমুল েক মৃত ডাঃ োফর আলী িাসেযান্ডপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩২৮

৩১ মৃত োোোন আলী খাঁন মৃত তসয়দ আলে জসখ জোহটলিাোর, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩২৯

৩২ জোোঃ জরোউল েক তসয়দ আলী জসখ িাসেযান্ডপাড়া জেহেরপুর ৩৩০

৩৩ জোঃ আঃ োন্নান মৃত োেী আঃ জসািোন ৭নং ওয়াড ি জেহেরপুর ৩৩১

৩৪ োহঃঃঃ ফহয়ে উিীন মৃত োেতুল্লা জসখ জিড়পাড়া জেহেরপুর ৩৩৫

৩৫ এে এে খাহলকুজ্জাোন এে এে জদৌলত আলী চক্রপাড়া, জেহেরপুর 

জপৌরসভাা্

জেহেরপুর ৩৩৮

৩৬ এে, এে, কােরুজ্জাোন এে. এে. জদৌলত আলী কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৩৩৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাহদে সরকার 

োতীয় মুবিহ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিহ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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২৫/০১/২০২১    

৩৭ জোঃ আঃ িারী মৃত োরুসন বিশ্বাস বেিপুর বেিপুর ৩৪৪

৩৮ জোঃ ইসোইল েহুর আলী রােদাসপুর কাথুলী ৩৪৫

৩৯ জোঃ বসরাজুল ইসলাে িাোর েন্ডল রােদাসপুর কাথুলী ৩৪৬

৪০ জোঃ িেলু জখাে জোোেদ রােদাসপুর উেলপুর ৩৪৮

৪১ জোঃ ইেদােুল েক জোয়াহজ্জে জোহসন রােদাসপুর কাথুলী ৩৪৯

৪২ জোঃ িাির আলী মৃত ইছারুিীন তিকুষ্ঠপুর উেলপুর ৩৫০

৪৩ জোঃ রাোনুল কিীর বতকু বিশ্বাস উেলপুর উেলপুর ৩৫২

৪৪ জোঃ োবফজুর রেোন েওলা িকস উেলপুর উেলপুর ৩৫৩

৪৫ জোঃ নাহয়ি আলী আছাদ আলী েন্ডল জতরঘবরয়া আশ্রয়ণ উেলপুর ৩৫৫

৪৬ জোঃ বকতাি আলী মৃত িদর উিীন জগাভীপুর জগাভীপুর ৩৬৩

৪৭ োহঃঃঃ িাোর আলী মৃত িদর উিীন জগাভীপুর জগাভীপুর ৩৬৫

৪৮ মৃত জগালাে পাঞ্জাতন মৃত চাটু জসখ েবররােপুর জগাভীপুর ৩৬৮

৪৯ জোঃ আবুল কাহেে কালাচাঁদ েন্ডল িাড়ীিাঁকা জগাভীপুর ৩৬৯

৫০ জোঃ আঃ আবেে মৃত ওয়াহরস আলী জগাভীপুর জগাভীপুর ৩৭২

৫১ োহঃঃঃ েেহসর আলী মৃত আোদ্ আলী বুবড়হপাতা জগাভীপুর ৩৭৩

৫২ জোঃ জোয়াদ আলী সিহদল েন্ডল িাবেতপুর জগাভীপুর ৩৭৪

৫৩ জোঃ আঃ ছাত্তার মৃত ফবকর েন্ডল বুবড়হপাতা জগাভীপুর ৩৭৫

৫৪ জোঃ আনছান আলী মৃত কবফল উিীন বুবড়হপাতা জগাভীপুর ৩৭৬

৫৫ জোঃ নেরুল ইসলাে বনয়ােত জেখ বুবড়হপাতা জগাভীপুর ৩৭৭

৫৬ োহঃঃঃ ইনছিী মৃত কাহদর জোল্লা িাবেতপুর জগাভীপুর ৩৭৮

৫৭ োহঃছাঃ ইোেন জিওয়া মৃত োলাল উিীন জগাভীপুর জগাভীপুর ৩৭৯

৫৮ োেোর আলী মৃত আভলাস জসখ দবিণ োবলকা দাবরয়াপুর ৩৮০

৫৯ জোঃ বগয়াস উিীন েহফজুবিন দফরপুর বিলহকালা ৩৮৩

৬০ জোঃ মুরাদ আলী রবেে িকস ঝাউিাবড়য়া উেলপুর ৩৮৯

৬১ জোঃ আঃ রবকি এিাদত েন্ডল আেদে আেরাফপুর ৩৯৪

৬২ োহঃঃঃ সমুর আলী মুত জকাবকল আেরাফপুর আেরাফপুর ৩৯৫

৬৩ জোঃ িাোর োো মৃত আিেুল্লাে োো িােনপাড়া জেহেরপুর ৩৯৬

৬৪ এস,এে জকরােত আলী েওলা িক্স িন্দর জেহেরপুর ৩৯৭

৬৫ জোঃ আবু তাহের আফোল জোহসন িন্দর জেহেরপুর ৩৯৮

৬৬ জোঃ ইসোইল জোহসন মৃত বপয়ার আলী সাাহেিপুর আেরাফপুর ৩৯৯

৬৭ জোঃ আয়ুি আলী মৃত আইেিীন আেরাফপুর আেরাফপুর ৪০৩

৬৮ জোঃ আবুল জোহসন আসাদ আলী বিশ্বাস জগারস্থানপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৪০৬

৬৯ জোঃ েবনরুল ইসলাে মৃত জোোেদ আলী বপহরােপুর বপহরােপুর ৪০৭

৭০ জোঃ ইছার উিীন সরদার মৃত বনয়াে সরদার িবলয়ারপুর বপহরােপুর ৪১০

৭১ জোঃ জদৌলত জেখ গফুর জেখ িবলয়ারপুর বপহরােপুর ৪১১

৭২ জোঃ রেোন আলী জিলাহয়ত েন্ডল টুংবগ বপহরােপুর ৪১৫

৭৩ োহঃঃঃ বফরতাদ আলী মৃত জিলাত জসখ টুংবগ বপহরােপুর ৪১৬

৭৪ জোঃ আঃ োন্নান মৃত চাঁদ েন্ডল গেরপুর বপহরােপুর ৪১৮

৭৫ জোঃ ফহত আবল েনছিীন জেখ বপহরােপুর বপহরােপুর ৪১৯

৭৬ জোঃ আবু তাহের আলতাফ বিশ্বাস িবে িিাবড়য়া িারাদী ৪২৭

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৭ জোঃ আবুল খাহয়ি মৃত তালুাক জেখ িরবেিাবড়য়া জেহেরপুর ৪৩৫

৭৮ োহঃঃঃ ফহয়ে উিীন িদরুিীন িরবেিাবড়য়া জেহেরপুর ৪৩৬

৭৯ জোঃ নুরুল ইসলাে িীরমুবিহ াদ্ধা এরোদ েন্ডল রােনগর িারাবদ ৪৩৭

৮০ োহঃঃঃ ইয়াবছন আলী মৃত আবুল জোহসন জোবেনপুর িারাদী ৪৪০

৮১ োহঃঃঃ ফেলুল েক মৃত চেৎকার আলী রােনগর িারাদী ৪৪১

৮২ োহঃঃঃ আঃ েবলল মৃত িাোর েন্ডল বপহরােপুর বপহরােপুর ৪৪২

৮৩ জোঃ ইবলয়াস জোহসন আব্দুল আবেে োবলথা কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৭৬

৮৪ জোঃ জগালাে ইয়াবেয়া আব্দুল আবেে জেবডয়ােপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৭৭

৮৫ জোঃ বসরাজুল ইসলাে েবনরুবিন জসখ বপয়াদাপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৭৮

৮৬ জোঃ আব্দুর রাজ্জাক রেেতুল্লাে েণ্ডল জিাসপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৭৯

৮৭ জোঃ জখাদা িকস জসখ আতর আলী জসখ জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৮০

৮৮ মৃত ডাঃ জোঃ রবেদ মৃত োেী ওসোন গবন কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৮১

৮৯ রবিউল জোহসন মৃত জদহলায়ার জোহসন জেবডয়ােপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ৯৮২

৯০ োহঃঃঃ জগালাে কবির বেল্লুর রেোন জোলা কুলিাবড়য়া উেলপুর ৯৮৩

৯১ জোঃ ইয়াকুি আলী েঈজুবিন েন্ডল কাবলগাংনী নওপাড়া ৯৮৪

৯২ জোঃ জিলাল জোহসন েদন জসখ  াদিপুর জগাভীপুর ৯৮৫

৯৩  হোঃ োোতাি আলী জেখ বনয়ােত আলী জসখ  াদিপুর জগাভীপুর ৯৮৬

৯৪ জোঃ োোতাি উিীন মৃত জখাদা িক্স জগাভীপুর জগাভীপুর ৯৮৭

৯৫ জোঃ েওলা িকস আইেবিন িাড়ীিাঁকা জগাভীপুর ৯৮৮

৯৬ জোঃ রেোন আলী বভবি মৃত জখাকাই বভবি আেদে আেরাফপুর ৯৮৯

৯৭ মৃত আবলবেে মৃত েনসাদ আলী দবিণ োবলকা দাবরয়াপুর ৯৯০

৯৮ জোঃ আবেজুল েক আেগর োবলকা দাবরয়াপুর ৯৯১

৯৯ মৃত সােসুল েক মৃত কহপল োলসুনা দবিণ োবলকা দাবরয়াপুর ৯৯২

১০০ জোঃ এসহকনদার োলাল উবিন ইছাখালী জগাভীপুর ৯৯৩

১০১ জোঃ আবির উিীন বপবের উিীন জগাভীপুর জগাভীপুর ৯৯৪

১০২ জোঃ ইকার আলী ফবকর জেখ জগাভীপুর জগাভীপুর ৯৯৫

১০৩ জোঃ ছােছিীন মৃত ইোন আলী োবলকা দাবরয়াপুর ৯৯৬

১০৪ গুরুদাস োলদার বনতয জগাপাল োলদার চাঁদবিল আেঝুবপ ৯৯৭

১০৫ জোঃ রায়োন আলী আলে জেখ ঝাউিাবড়য়া উেলপুর ৯৯৮

১০৬ জো নেরুল ইসলাে নূর িকস্ বিশ্বাস দফরপুর বিলহকালা ৯৯৯

১০৭ জোঃ আনছার উল েক ইংহরে জেখ জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০০

১০৮ জোঃ েবেেুল েক বিশ্বাস ফবসউবিন বিশ্বাস থানাপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০১

১০৯ জোঃ জোোহেল েক মৃত আবেমুিীন জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০২

১১০ জোঃ আেসান োিীি মুরাদ আবল েবল্লক বিএবডবসপাড়া জেহেরপুর ১০০৩

১১১ জোোেদ এনামুল েক ছাব্দার জোহসন কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০৪

১১২ োহঃঃঃ জগালাে জোিফা খান মৃত সুলতান উিীন খান কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০৫

১১৩ জোঃ আব্দুল লবতফ এেদােুল েক জিাসপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০০৬

১১৪ মৃত সবফকুর রেোন (িাদো) মৃত েবেবুর রেোন েবল্লকপাড়া, জেহেরপুর 

জপৌরসভা

জেহেরপুর ১০০৭

১১৫ জোঃ আসােুজ্জাোন আবুল কাহেে েন্ডলপাড়া জেহেরপুর ১০০৮

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিহ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ জেহেরপুর উপহেলাঃ জেহেরপুর সদর

ক্রঃ নং নাে বপতার নাে গ্রাে ডাকঘর জিসােবরক জগহেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাহদে সরকার 

োতীয় মুবিহ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৬ জোঃ আসাদ বেয়া মৃত আঃ কাহেে েন্ডলপাড়া,৬নং ওয়াড ি জেহেরপুর জপৌরসভা ১০০৮

১১৭ জোঃ োয়দার আলী মৃত মুছা কবলে বিশ্বাস জেহেরপুর িাবলকা 

বিদ্যালয় পাড়া

জেহেরপুর ১০০৯

১১৮ োহঃঃঃ নওহেে আলী মৃত বনয়ােত আলী বদঘীরপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০১০

১১৯ জোঃ আহনায়ারুল ইসলাে ছাহদর আলী কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০১১

১২০ জোঃ আঃ কুদ্দুস মৃত েকর উিীন কালাচাঁদপুর জেহেরপুর ১০১২

১২১ জোঃ োবেন উবিন েবনরুবিন োঠপাড়া, জেহেরপুর 

জপৌরসভা

জেহেরপুর ১০১৩

১২২ জোঃ েবনরুল ইসলাে মৃত জোিারক আলী িাসেযান্ডপাড়া জেহেরপুর ১০১৪

১২৩ জোঃ জলাকোন জোহসন জকািাদ আলী িাসেযান্ডপাড়া জেহেরপুর ১০১৫

১২৪ জোঃ আঃ কুদ্দুস মৃত ইংহরে জেখ কালাচাঁদপুর জেহেরপুর ১০১৬

১২৫ জেখ সাঈদ আেহেদ জেখ রুিে আলী কাঁোরীপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০১৭

১২৬ জোঃ আব্দুর রি মুিার জোহসন বিশ্বাস খাঁপাড়া, জেহেরপুর 

জপৌরসভা

জেহেরপুর ১০১৮

১২৭ জোঃ আব্দুর রেোন সাোর উিীন জেহেরপুর জেহেরপুর ১০১৯

১২৮ জোঃ ওেরুল হুদা জোিারক জোহসন বিশ্বাস কহলেপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০২০

১২৯ শ্রী প্রহসনবেৎ িসু িাবুয়া স্বগীঢ বেরন কাোর িসু জিাসপাড়া জেহেরপুর জপৌরসভা ১০২১

১৩০ জোঃ আঃ খাহলক তসয়দ আলী কযােিপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০২২

১৩১ জোঃ এনামুর েক বিশ্বাস মৃত নােমুল েক বিশ্বাসন জেহেরপুর জেহেরপুর ১০২৩

১৩২ েীর রওোন আলী েনা েীর জোোফ্ফর আলী জেবডয়ােপাড়া, জেহেরপুর জেহেরপুর ১০২৪

১৩৩ জোঃ আঃ রেোন মৃত োরু জসখ মুখােীপাড়া জেহেরপুর ১০২৫

১৩৪ জোঃ বপয়ার উিীন জেহকর েন্ডল উেলপুর উেলপুর ১০২৬

১৩৫ জোঃ আলী জোহসন আব্দুর ছুিান উেলপুর উেলপুর ১০২৭

১৩৬ জোঃ আবেজুল েক ছুরোন আলী জতরঘবরয়া উেলপুর ১০২৮

১৩৭ জোঃ সবেেুল ইসলাে ছাহদর আলী েবল্লক বেিপুর উেলপুর ১০২৯

১৩৮ জোঃ আব্দুস সালাে জোঃ োোন আলী েবররােপুর জগাভীপুর ১০৩০

১৩৯ মৃত বসরাজুল ইসলাে মৃত খবলল জোহসন রাধাকান্তপুর দাবরয়াপুর ১০৩১

১৪০ মৃত োন আলী মৃত সরাফত আলী জগাভীপুর জগাভীপুর ১০৩২

১৪১ জোঃ জসহকন আলী মৃত বগবরস জেখ জগাভীপুর জগাভীপুর ১০৩৩

১৪২ জোঃ সদর আলী পাচু জেখ ঝাউিাবড়য়া উেলপুর ১০৩৫

১৪৩ জোঃ েসহলে আলী আোেদ আলী েন্ডল ঝাউিাবড়য়া উেলপুর ১০৩৬

১৪৪ জোঃ চতুর আলী মৃত ওয়াে আলী ঝাউিাবড়য়া উেলপুর ১০৩৭

১৪৫ জোঃ োবুদ জোহসন রিিানী জেখ রঘুনাথপুর আেঝুবপ ১০৩৮

১৪৬ জোঃ েোতাি আলী জোঃ েোবসন েন্ডল জকালা বিলহকালা ১০৩৯

১৪৭ জোঃ কাহেদ আলী আরে জেখ রঘুনাথপুর আেঝুবপ ১০৪০

১৪৮ জোঃ তসয়দ নবের আেেদ মৃত েসহলে আলী িন্দর জেহেরপুর ১০৪১

১৪৯ োেী েীর আব্দুল িাকী েীর আব্দুল লবতফ খন্দকারপাড়া জেহেরপুর ১০৪২

১৫০ োহঃঃঃ েেহসর আলী োবলথা মৃত আহয়ে উবিন োবলথা জসানাপুর বপহরােপুর ১০৪৪

১৫১ জোঃ আঃ কাহদর োষ্টার মৃত জেহের আলী িবলয়ারপুর বপহরােপুর ১০৪৫

১৫২ জোঃ আিতাি জোলা মৃত িাোর জোল্লা কাঠালহপাতা বপহরােপুর ইউবনয়ন ১০৪৬

১৫৩ এে, এে আব্দুর রাজ্জাক অবফে উিীন জেহেরপুর জেহেরপুর ১০৬৪

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ জেহেরপুর উপহেলাঃ জেহেরপুর সদর

ক্রঃ নং নাে বপতার নাে গ্রাে ডাকঘর জিসােবরক জগহেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাহদে সরকার 

োতীয় মুবিহ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৫৪ জোঃ ইেদােুল েক জোঃ ফয়েিীন েন্ডল আলেপুর আবেোিাদ ১০৭০

িীর মুবিহ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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