
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ জেিহাটা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ জমাহাম্মে আলী জমাঃ মবিে উদ্দীন গােী কােীমহলা ৬৩৯

২ জমাঃ আঃ রউি মৃত নুরুল ইসলাম োেপুর ৬৪২

৩ জমাঃ আব্দুল সালাম জমাঃ সসয়ে আলী সানা চালজত তলা ৬৫৯

৪ বে. এম. নুরুল জহাজসন মৃত জগালাম আলী গােী জকামরপুর শাখরাজকামরপুর৩১০০০০ ৬৬০

৫ জমাঃমনসুর আলী জমাঃ আব্দুল্ল্যাহ জমাল্ল্া জকামরপুর শাখরা জকামরপুর ৬৬১

৬ জমাঃ বেন আলী মবল্ল্ক মৃত িরকত উল্ল্া মবল্ল্ক পারুবলয়া ৬৬৪

৭ জমাঃ আব্দুল হাবকম মৃত সসয়ে আলী গােী চালজত তলা ৬৭০

৮
জমাঃ জগালাম িারী গােী জমাঃ ইমান আলী গােী পারুবলয়া

৬৭৪

৯ জমাঃ সামছুর রহমান মৃত মুবেির রহমান কুবলয়া গুরুগ্রাম ৬৮২

১০ সওকত আবল সরোর জমাঃ আবু সঈে সরোর কােীমহলা ৬৮৩

১১ জশখ আবু মুছা মৃত জতায়াজেল জহাজসন বচজনরডাংগা ৬৮৫

১২ জমাঃ ইসলাম গােী জমাঃ রেি আলী গােী সবখপুর ৬৮৬

১৩ সামাে গােী নবকম উদ্দীন গােী আস্কারপুর আস্কারপুর ৬৮৮

১৪ আলহাজ্ব আঃ গনী আলহাজ্ব জিলাজয়ত গােী চাঁেপুর বশমুবলয়া ৬৯০

১৫ জমাঃ শবহদুল ইসলাম মৃত শামছুদ্দীন আহম্মে সুশীলগাবত ৭০১

১৬ জমাঃ সামছুল হুো জমাঃ আলম িারী খাঁ সুশীলগাঁতী টাউনশ্রীপুর ৭০২

১৭ জমাঃ আব্দুল মবেে বপয়ার আলী টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৭০৩

১৮ জমাঃ োহান আলী গােী আবমনুবদ্দন গােী জেিহাটা জেিহাটা ৭০৪

১৯ আবেজুল ইসলাম জহিােদ্দীন কুবলয়া গুরুগ্রাম ৭১৭

২০ জমাঃ আকির আলী গােী মৃত জহাজসন আলী গােী মাঝ-পারুবলয়া পারুবলয়া ৭২৫

২১ আলহাজ্জ জমাঃ আব্দুল মাবুে মৃত শবরয়তুল্ল্া গােী পারুবলয়া ৭২৭

২২ আব্দুস ছাত্তার মৃত কবছমদ্দীন গােী েঃ পারুবলয়া ৭৩১

২৩ জমাঃ জগালাম জহাজসন গােী মৃত জগালাম আলী গােী জকামরপুর শাখরা জকামরপুর ৭৩৯

২৪ তারা বময়া মবেে উল্যাহ কােীমহল্ল্া জেিহাটা ৭৫৭

২৫ জমাঃ রাজশে আলী মৃত েয়নদ্দীন আহাম্মে মাঘরী ৭৫৮

২৬ জমাঃ রুহুল আবমন মৃত ছজিে আলী জকাঁড়া জেিহাটা ৭৬২

২৭ জমাঃ আব্দুল মান্নান গােী মান্দার মুন্শী জমাহাম্মোলীপুর জেিহাটা ৭৬৩

২৮ মজনারঞ্জন মুখাবেি মৃত অনাবে নাথ মুখাবেি জেিীশহর বশমুবলয়া ৭৬৪

২৯ সুভাষ চন্দ্র জঘাষ নকুল চন্দ্র জঘাষ োগন্নাতপুর আস্কারপুর ৭৬৫

৩০ জমাঃ জমািাজজ্জল জহাজসন মৃত মবেনা সরোর গরাণজিজড় ৭৬৭

৩১ জমাঃ আবু িোর গােী মৃত তাজছর আলী গােী আসকারপুর ৭৬৮

৩২ জমাঃ আবুল কাজসম িাছতুল্ল্াহ গােী আবেেপুর টাউনশ্রীপুর ৭৮৪

৩৩ জমাঃ শবহদুল ইসলাম মৃত আব্দুল ওহাি মাস্টার চর শ্রীপুর ৭৮৫

৩৪ বে. এম. িাির আলী মৃত েবির উদ্দীন গােী ঘল-রবহমপুর ৭৯১

৩৫ জশখ আবুল জহাজসন মৃত জশখ আঃ কবরম সুশীলগাবত ৭৯২

৩৬ জমাঃ আনছার আলী শহর আলী গােী জেিহাটা জেিহাটা ৭৯৬

৩৭ জমাঃ আবনসুর রহমান শামসুদ্দীন টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৭৯৮

৩৮ জমাঃ আব্দুল গিিার তনু মৃত আবতয়ার সরোর ঘল-রবহমপুর ৮০০

৩৯ জমাঃ আব্দুর রহমান সানা মৃত হােী ওসমান গবণ সানা পূি ি-কুবলয়া গুরুগ্রাম ৮০১

৪০ জমাঃ নূর ইসলাম সাহােী িাটুল সাহােী কুবলয়া কুবলয়া ৮০৪

৪১ রাখাল চন্দ্র পরামাবনক উজপন্দ্র নাথ পরামাবনক টিকজট সুিণ িািাে ৮০৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ মৃত মবেে জমাল যা মৃত েব্বার জমাল যা নাবেজররজঘর সুিণ িািাে ৮২০

৪৩ জমাঃ হাবনি জহাজসন মৃত আবরি ঢাবল নাবেজররজঘর সুিণ িািাে ৮২৩

৪৪ জমাসতাক আলী জগালোর আলী পারুবলয়া পারুবলয়া ৮২৪

৪৫ কােল বময়া মৃত জমাকজলছুর রহমান চালজত তলা পারুবলয়া ৮২৫

৪৬ জমাঃ আহাে আলী আলী জমাহন গােী পারুবলয়া পারুবলয়া ৮২৭

৪৭  রিীন্দ্র নাথ জঘাষ মবত লাল জঘাষ জকাঁড়া জেিহাটা ৮৩৪

৪৮ জশখ িেজল কবরম মৃত আঃ সাত্তার সবখপুর সবখপুর ৮৩৫

৪৯ খন্দকার আব্দুল মুবেে খন্দকার আব্দুল হামে কােীমহল্যা জেিহাটা ৮৩৮

৫০ জমাঃ নুর মুহাম্মে গােী মৃত জকরামত আলী চবিপুর জেিহাটা ৮৪১

৫১ জমাঃ আব্দুস জসািহান িাির আলী সরোর সবখপুর সবখপুর ৮৪২

৫২ মৃত জশখ আঃ ওহাি মৃত জশখ তরিানউদ্দীন জকাঁড়া সবখপুর ৮৪৩

৫৩ জমাঃ ওয়াজেে আলী ছাকাতুল্ল্াহ সবখপুর সবখপুর ৮৪৪

৫৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা সাহাোৎ জহাজসন কামটা বশমুবলয়া ৮৪৫

৫৫ মৃত নুরুল ইসলাম জমাড়ল মৃত ইউছুপ জমাড়ল েগন্নাথপুর আস্কারপুর ৮৪৬

৫৬ জমাঃ আবনছুর রহমান আবতয়ার সরোর কামটা বশমুবলয়া ৮৫৫

৫৭ মৃত আঃ রাজ্জাক মৃত সছলদ্দীন গােী ঘলঘবলয়া ভাতশালা ৮৬১

৫৮ জমাঃ লুৎির রহমান রইস উবদ্দন সরোর জকামরপুর পারুবলয়া ৮৬২

৫৯ জমাঃ আকিার আলী রেি আলী জেিহাটা জেিহাটা ৮৬৪

৬০ জমাঃ রবিকুল ইসলাম (িািলা) মৃত আবুল জহাজসন ঘলঘবলয়া জেিহাটা ৮৬৬

৬১ মৃত আবেজুর রহমান মৃত আিদুল যা টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৮৬৭

৬২ জমাঃ নুরুল ইসলাম আবেজুর রহমান টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৮৬৮

৬৩ জমাঃ আব্দুল ওহাি িাহার আবল গােী আবেেপুর টাউনশ্রীপুর ৮৬৯

৬৪ জমাঃ আলী আেগার মৃত মুছা আলী জেিহাটা জেিহাটা ৮৭০

৬৫ জমাঃ জমািারক আলী মান্দার সরোর ভাতশালা ভাতশালা ৮৭১

৬৬ জমাঃ আব্দুল মান্নান সরোর জমাঃ জমািারক আলী সরোর জেিহাটা জেিহাটা ৮৭২

৬৭ জমাঃ িেলুর রহমান খাঁন মৃত আঃ ওহাে খাঁন টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৮৭৪

৬৮ জমাঃ আঃ গফ্িার সরোর ওমর আলী সরোর চরিাবলথা ভাতশালা ৮৭৬

৬৯ জমাঃ আব্দুর রবশে বমস্ত্রী আব্দুল বমস্ত্রী টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ৮৭৭

৭০ জমাঃ আব্দুল হাবমে ইমান আলী মিল কামটা জেিহাটা ৮৮১

৭১ জমাঃ ছাত্তার সরোর (শাবি) আবতয়ার রহমান শুশীলগাতী ভাতশালা ৮৮২

৭২ এ, বি, এম আবুল জহাজসন মৃত আশরাি উবদ্দন মিল রজিশ্বরপুর জেিহাটা ৮৮৩

৭৩ গােী জমাঃ নুরুল হক মাোর িক্স ঘলঘবলয়া ভাতশালা ৮৮৭

৭৪ জমাঃ জমাকজছে আলী জমাঃ মান্দার গােী নওয়াপাড়া কামটা ১৯৬৪

৭৫ পঞ্চানন জঘাষ বিশ্বনাথ জঘাষ েঃ পারুবলয়া পারুবলয়া ১৯৬৬

৭৬ বনম িল কুমার োস মৃত সতযচরণ জঘাষ পারুবলয়া পারুবলয়া ১৯৬৭

৭৭ জমাঃ জমাকজছে আলী চাঁে আলী েঃ পারুবলয়া পারুবলয়া ১৯৬৮

৭৮ জমাঃ আঃ গিিার জমাড়ল মৃত মজিে জমাড়ল পারুবলয়া পারুবলয়া ১৯৬৯

৭৯ জমাঃ আবু তাজলি সিদ্য ছুরমান সিদ্য চারকুবন পারুবলয়া ১৯৭০

৮০ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম মৃত বমনহাে উদ্দীন আহজমে সবখপুর সবখপুর ১৯৭২

৮১ ওয়াে নিী মৃত জগালাম সাত্তার সরোর সবখপুর জ াপাডাঙ্গা ১৯৭৪

৮২ জমাঃ বনয়ামদ্দীন জমাল্যা মৃত কালু জমাল্যা সবখপুর সবখপুর ১৯৭৬

৮৩ অবভমনুয সরকার সারো সরকার সুিণ িািাে সুিণ িািাে ১৯৭৭
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ জেিহাটা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৪ জমাঃ জমাহর আলী আবছর উবদ্দন ঘলঘবলয়া টাউনশ্রীপুর ১৯৭৮

৮৫ জমাঃ লৎির রহমান মৃত বখবের িক্স চর-শ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ১৯৭৯

৮৬ জমাঃ আব্দুল হাবকম মৃত আবেয়ার সরোর ঘলঘবলয়া রবহমপুর ভাতশালা ১৯৮০

৮৭ মৃত মবতয়ার রহমান জশখ মৃত জশখ আব্দার রহমান সুশীলগাঁতী টাউনশ্রীপুর ১৯৮১

৮৮ জমাঃ আনারুল ইসলাম জখাো িক্স বমস্ত্রী শুশীলগাতী টাউনশ্রীপুর ১৯৮২

৮৯ জমাঃ ছজিে আলী মৃত কামাল উদ্দীন জমাল্যা সুশীলগাঁতী জেিহাটা ১৯৮৩

৯০ জমাঃ জমানাোত আলী জুব্বার আলী শুশীলগাতী টাউনশ্রীপুর ১৯৮৪

৯১ আঃ রবশে সরোর  ইমাম উদ্দীন সরোর চর- রবহমপুর ভাতশালা ১৯৮৫

৯২ জমাঃ রবিকুল ইসলাম এলিাহার তরিোর ঘলঘবলয়া ভাতশালা ১৯৮৬

৯৩ নুর ইসলাম জমাড়ল কালু জমাড়ল টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ১৯৮৭

৯৪ জশখ সেরউদ্দীন এমজতয়াে আলী টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ১৯৮৮

৯৫ জমাঃ আবশকুর রহমান আহম্মে জমাল্ল্যা ঘলঘবলয়া ভাতশালা ১৯৮৯

৯৬ জমাঃ আবুল কাজশম জমাঃ তবিল উবদ্দন আহম্মে টাউনশ্রীপুর টাউনশ্রীপুর ১৯৯০

৯৭ জমাঃ আবুল কাজশম জমাঃ আবকমুবদ্দন বিশ্বাস পারুবলয়া জকামরপুর ১৯৯১

৯৮ জমাঃ মজনায়ারুল ইসলাম জমাঃ মহবসন আবল আতাপুর বশমুবলয়া ১৯৯২

৯৯ অবেত কুমার মিল ভরত চন্দ্র মিল পুটিমারী সুি িণ িিাে ১৯৯৩

১০০ জমাঃ আব্দুল কবরম জমািারক আলী সরোর সবখপুর সবখপুর ২০১৯

১০১ জমাঃ আিদুল মান্নান িাির আলী সরোর কুবলয়া গুরুগ্রাম ২০৩১

১০২ আব্দুল মবেে েব্বার গােী রজেশ্বরপুর জেিহাটা ২০৬২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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