
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ কাবলগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আইয়ুি আলী জমাঃ ছবকমুদ্দীন পূি বনারায়নপুর কাবলগঞ্জ ১০৬৮

২ জেখ োমাল উদ্দীন মৃত জখখ েয়নাল আজিবিন ঈশ্বরপুর মথুজরেপুর ১১০০

৩ কােী আব্দুল হান্নান কােী মাবনক উল্যাহ ভাড়াবেমলা ভাড়াবেমলা ১১৩৭

৪ এ,জক,এম, অহীদুন্নিী জগালাম আহজেি জিয়া মথুজরেপুর ১১৫২

৫ জমাঃ আবেজুর রহমান আিিাস খাঁন লক্ষীনাথপুর জমৌতলা ১১৫৯

৬ জমাঃ নূর আলী ঢালী আহছান উল্লাহ ঢালী িসন্তপুর িসন্তপুর ১১৯৬

৭ জমাঃ িরকতুল্লাহ গােী জিলাজয়ত আলী গােী চাম্পাফুল চাম্পাফুল ১২০৭

৮ জমাঃ মবহউদ্দীন গােী আহেি গােী পাবনয়া ওিায়দুরনগর ১২১০

৯ জেখ রবিউল ইসলাম জনোম গণপবত িসন্তপুর ১২৩০

১০ রাধা পি সরকার মৃত মজহন্দ্র সরকার জগাবিন্দকাটি জগাবিন্দকাটি ১২৩৮

১১ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম বিশ্বাস নাবসম আলী বিশ্বাস চরিাহ িসন্তপুর ১২৫৭

১২ মাজঃঃঃ আব্দুল হান্নান মৃত বকনু সরিার পাবনয়া ওিায়দুরনগর ১২৫৯

১৩ জেখ িীন জমাহােি মৃত জেখ জগালাম রসুল জমৌতলা জমৌতলা ১২৬৩

১৪ জমাঃ আেগার গােী ফবকর গােী জসানাতলা িবক্ষণশ্রীপুর ১২৬৪

১৫ িীজনে কুমার িাে মৃত পন্নালাল িাে বিষ্ণুপুর বিষ্ণুপুর ১২৬৫

১৬ কােী জমাফাখখারুল ইসলাম কােী আব্দুর রবহম কুশুবলয়া িবক্ষণশ্রীপুর ১২৬৭

১৭ জেখ বেয়াি আলী জেক বিশু রজেশ্বরপুর উকো ১২৬৮

১৮ সির উদ্দীন আহজেি জিরােতুল্লাহ সরিার জেকরা ওিায়দুরনগর ১২৮৪

১৯ জমাঃ মুনছুর বিশ্বাস মৃত জমাহর আলী পূি ব নলতা নলাত ১২৯৮

২০ এস জক মজনায়ার জহাজসন এস জক আব্দুল মবেি জমৌতলঅ জমাতলা ১২৯৯

২১ মৃত আজনায়ার জহাজসন মৃত তবছর গােী রায়পুর জমৌতলা ১৩০২

২২ জমাঃ কাওছর আলী আলহাজ্ব কবছম উদ্দীন জেকরা ওিায়দুরনগর ১৩১৭

২৩ জসখ আব্দুছ জছািহান জেখ আব্দুল হাবকম গনপবত কাবলগঞ্জ ১৩২৫

২৪ বে, এম, নূর জমাহােি জমাঃ েনাি আলী গােী উত্তরশ্রীপুর িবক্ষণশ্রীপুর ১৩৩৯

২৫ জেখ নুর আলী জেখ এনাজয়ত জমাল যা জচৌিাবড়য়া ভাড়াবেমলা ১৩৪১

২৬ জমাঃ মহব্বত আলী জমািারক আলী কাবরকর িসন্তপুর িসন্তপুর ১৩৫৬

২৭ জেখ জমাহর আলী মৃত জেখ জসালাইমান আলী গণপবত িসন্তপুর ১৩৫৭

২৮ জমাঃ রবিউল ইসলাম ছালামত আলী রতনপুর রতনপুর ১৩৬৪

২৯ জেখ জগালাম জহাজসন মৃত জেখ িাহার আলী ঘুশুড়ী জততুবলয়া ১৩৭৫

৩০ জমাঃ আরোি আলী মৃত জমাঃ জগালাম রহমান জহাগলা বিষ্ণুপুর ১৩৭৭

৩১ জমাঃ খান আব্দুল হান্নান খান মনুয়ার আলী জমৌতলা জমৌতলা ১৩৭৯

৩২ বে,এম, বেয়া হায়িার বে.এম. মািার গােী মুকুন্দপুর মথুজরেপুর ১৩৮০

৩৩ সুপি সরকার কাবলচরণ সরিার জগাবিন্দকাটি িঃ শ্রীপুর ১৩৮১

৩৪ জেখ েবফউল্লাহ মৃত জেখ জগালাম এইয়া প্রিােপুর মথুজরেপুর ১৩৮২

৩৫ খবললুর রহমান মৃত মািার িকস রতনপুর রতনপুর ১৩৮৩

৩৬ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত এোহার আলী সরিার মজহেকুড় রতনপুর ১৩৮৪

৩৭ জমাঃ মাইনুদ্দীন জমাঃ জগালাম রহমান কবলজ াগা ওিায়দুরনগর ১৩৮৬

৩৮ জমাঃ জমাোজেল হক মৃত জমাঃ সালাউল যাহ গােী বনেজিিপুর মথুজরেপুর ১৩৮৭

৩৯ জমাঃ োহাে উদ্দীন মৃত জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন মীতলপুর মথুজরেপুর ১৩৯১

৪০ এম এম মুনছুর আলী ফটিক সরিার রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর ১৩৯৯

৪১ জমাঃ এলাহী িকস েহর আলী িসক সাতপুর ভাড়াবলমলা ১৪০০

৪২ শ্রী বিশ্বনাথ ব্যানােী শ্রী আনন্ত কুমার ব্যানােী পূি ব তারালী তারালী ১৪০২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিে 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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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিে সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ জমাঃ আবুল জহাজসন িাির আলী পাইকাড়া তারালী ১৪১৬

৪৪ জমাঃ ইসরাইল জহাজসন মরহুম আব্দুল কবরম নলতা নলতা জমািারকনগর ১৪১৭

৪৫ জেখ বরয়াজুল ইসলাম জেখ আব্দুল ছত্তার জমৌতলা জমৌতলা ১৪১৯

৪৬ জমাঃ আব্দুল গােী মৃত জধানাই গােী পারুগাছা িক্ষীন শ্রীপুর ১৪২০

৪৭ জমাঃ জিলাজয়ত গােী বনমাই গােী চাচাই িবক্ষণশ্রীপুর ১৪২১

৪৮ জমাঃ ফেলুর রহমান মৃত মিন সরিার ঘুশুড়ী চাম্পাফুল ১৪২৩

৪৯ মৃত পবরমল কুমার সরকার শ্রী  তীন্দ্রনাথ সরিার জটানা জগাবিন্দকাটি ১৪২৭

৫০ জেখ আনছার আলী মৃত হবমে উদ্দীন জেখ মজহষকুড় (রতনপুর) রতনপুর ১৮৩৩

৫১ জেখ নুর আলী জেখ আমানত পবিম জমৌতলা জমৌতলা ১৮৩৫

৫২ বে, এম আহেি আলী নূরালী গােী জসানাতলা বিষ্ণুপুর ১৮৩৬

৫৩ ডাঃ জমাঃ মাহাবুবুর রহমান মাজেি িখে হাওলািার সাইহাটি চাম্পাফুল ১৮৩৭

৫৪ জমাঃ আবুল জহাজসন ছজফি আলী গােী গজনেপুর রতনপুর ১৮৩৮

৫৫ জমাঃ নূর আহেি গােী মৃত কবচমুদ্দীন গােী খবড়তলা কাবলগঞ্জ ১৮৩৯

৫৬ জমাঃ আবেজুল হক সি বার নূর আলী সি বার বনেজিিপুর খবড়তলা ১৮৪০

৫৭ জমাঃ রাজেি জেখ আহাি আলী গণপবত িসন্তপুর ১৮৪১

৫৮ এ, জক, এম, েবহদুল ইসলাম জমাঃ জমািারক আলী পাইকাড়া তারালী ১৮৪২

৫৯ জমাঃ জমাহােি আলী মৃত সুলতান গােী রায়পুর জমৌতলা ১৮৪৩

৬০ মৃত মাওলা িকস সরিার মৃত জমাঃ গহর আলী িাোর গ্রাম কাবলগঞ্জ ১৮৪৪

৬১ জমাঃ জগালাম িারী আব্দুর রবেি ফজতপুর ফজতপুর ১৮৪৫

৬২ মবহউবদ্দন আহজমি খাঁন মুবেির রহমান খাঁন মহৎপুর কাবলগঞ্জ ১৮৪৬

৬৩ জেখ কজয়স জহাজসন মৃত জেখ আিার জহাজসন ভাড়াবেমলা ভাড়াবেমলা ১৮৪৭

৬৪ মৃত কােী আেহারুল ইসলাম মৃত কােী আজনায়ার জহাজসন জমৌতলা জমৌতলা ১৮৪৮

৬৫ কােী আলা উদ্দীন মৃত কােী নূরুল হুিা জমৌতলা জমৌতলা ১৮৪৯

৬৬ মৃত আকির আলী মৃত আক্কাে আলী কাবরকর ভদ্রখাবল ওিায়দুরনগর ১৮৫০

৬৭ জেথ আঃ রাজ্জাক জেথ নাবের আলী চাম্পাফুল চাম্পাফুল ১৮৫১

৬৮ জমাঃ ছুরাত আলী েিোন আলী কাবরকর শ্রীকলা শ্রীকলা ১৮৫২

৬৯ জমাঃ আতাউর রহমান আহেি আলী গােী মুড়াগাছা পীরগােন ১৮৫৩

৭০ খাঁন েবহদুল ইসলাম আফছার আহেি মহৎপুর কাবলগঞ্জ ১৮৫৭

৭১ মৃত আঃ রাজ্জাক গােী মৃত আহেি আলী গােী পাবনয়া ওিায়দুরনগর ১৮৫৮

৭২ সুজিিার এরোি আলী খাঁন মৃত আমানত আলী খাঁন শ্রীক লা তারালী ১৮৫৯

৭৩ মুত জমাঃ আ ঃঃ আবেে (জখাকন) মৃত জমাঃ কাওছার আলী শ্রীকলা শ্রীকলা ১৮৬০

৭৪ জমাঃ িাবুর আলী গােী মান্দার গােী রায়পুর জমৌতলা ১৮৬১

৭৫ জক, বি, এম, আব্দুস সাত্তার আব্দুল মাজেি সরিার মাঘুরালী নলতা ১৮৬২

৭৬ মৃত নুর ইসলাম মৃত ফের আলী কাবরকর দুিলী জমৌতলা ১৮৬৪

৭৭ জেখ সামছুর রহমান মৃত জেক েজিি আলী রাোপুর জেঁতুবলয়া ১৮৬৫

৭৮ জেখ ইকিাল জহাজসন জেখ মনণ্জজুরুল হক পাইকাড়া তারালী ১৮৬৬

৭৯ জমাঃ জগালাম মুস্তাফা সামছুর রহমান জগায়ালজপাতা রতনপুর ১৮৬৭

৮০ মৃত নুরুন নিী সরিার মৃত মকবুল সরিার িজরয়া জততুবলয়া ১৮৬৮

৮১ জমাঃ আবেজুর রহমান আিার আলী জততুবলয়া জততুবলয়া ১৮৬৯

৮২ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন সরিার মৃত রহমত উল্লাহ সরিার পাবনয়া ওিাইদুর নগর ১৮৭১

৮৩ বচত্ত রঞ্জন স্বন বকার দূগ বাপি স্বন বকার জততুবলয়া জততুবলয়া ১৮৭২

৮৪ জমাঃ বপয়ার আলী সরিার মৃত এলাই িক্স সরিার পাবনয়া ওিায়দুরনগর ১৮৭৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ কাবলগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজিে সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৫ জমাঃ জগালাম রহমান ঢালী মৃত ইব্রাহীম ঢালী মহৎপুর ওিায়দুরনগর ১৮৭৪

৮৬ মৃত ছবকম উদ্দীন মৃত আহেি আলী পাবনয়া ওিায়দুরনগর ১৮৭৭

৮৭ জেখ মাহাবুিার রহমান জেখ োমাল উদ্দীন পূি বনারায়নপুর কাবলগঞ্জ ১৮৭৮

৮৮ জমাঃ রেি আলী হাওলািার মৃত তবমে উদ্দীন হাওলািার সন্নযাসীরচর সন্নযাসীরচর ১৮৭৯

৮৯ জমাঃ আরোি আলী মৃত মািার আলী কাবরকর িক্ষীন শ্রীপুর িক্ষীন শ্রীপুর ১৮৮১

৯০ জেখ নূরল ইসলাম জেখ আব্দুল গবন ভাড়াবেমলা ভাড়াবেমলা ১৮৮২

৯১ মৃত জমাঃ েবফ উল্লাহ মৃত জমাঃ জমাহর আলী পবিম নলতা নলতা জমািারকনগর ২০২৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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