
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ সাতক্ষীরা উপজেলাঃ তালা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আমোদ জ াজসন িাজের আলী গােী িাবলয়া জেশরা ১৭৮

২ মৃত শবরফুল ইসলাম মৃত ইিাদুল্লা জমাড়ল চাঁদকাটি িারুইপাড়া ১৬৩২

৩ জমাঃ নবেরুদ্দীন সরদার মৃত আবকমুদ্দীন সরদার জকশা বমেজাপুর ১৬৪০

৪ শ্রী বিেয় কৃষ্ণ পাল মৃত পুন জচন্দ্র পাল মাবনক ার জসজনরগাতী ১৬৪৭

৫ এ,জক,এম জমা াম্মদ আলী এ,জক, এম ওয়ালীউল্লা িড়বিলা পাটজকলঘাটা ১৭১২

৬ জশে মজয়ন উদ্দীন জশে োমাল উদ্দীন জচৌগাো পাটজকলঘাটা ১৭১৩

৭ মৃত বকরণ চন্দ্র সরকার মৃত মাদার সরকার মৃগুরাডাঙ্গা মাগুরা ১৭৪১

৮
আবুল জ াজসন গােী মৃত আজয়মুদ্দীন সুকজদিপুর জেঁতুবলয়া

১৭৬৪

৯ জমাঃ আব্দুল োজলক মাদার আলী গােী  বর রনগর  বর রনগর ১৭৭২

১০ জমাকজেদ আলী জমাড়ল জমাোজম্মল  ক জমাড়ল  বর রনগর  বর রনগর ১৭৭৩

১১ জমাঃ সুলতান আ জমদ েব রউদ্দীন মালী শা াোতপুর জেশরা ১৮০৩

১২ মৃত আঃ আবলম মৃত আঃ জসাি ান জেশরা জেশরা ১৮০৫

১৩ জমাঃ েওকাত জমাড়ল জগাপাল জমাড়ল ডুমুবরয়া জেশরা ১৮০৬

১৪ আমোদ আলী িাজের আলী িাবলয়া জেশরা ১৮০৭

১৫ জমাঃ আব্দুল  াবলম জমাঃ জকামর উবদ্দন মা মুদ মদনপুর সুভাবিনী ১৮০৮

১৬ জমাঃ কবরম বিশ্বাস দাউত বিশ্বাস জদওয়ানীপাড়া জদওয়ানীপাড়া ১৮০৯

১৭ জমাঃ বরয়াে উবদ্দন বিশ্বাস জমাঃ মতজলি বিশ্বাস জদওয়ানীপাড়া জদওয়ানীপাড়া ১৮১০

১৮ সন্নসী সরকার মৃত রামকৃষ্ণ সরকার নগরঘাটা নগরঘাটা ১৮১২

১৯ জমাশাররফ জ াজসন আঃ েব্বার সরদার িাউজোলা ইসলামকাটি ১৮১৩

২০ জমাঃ জোরজশদ আলী বিশ্বাস রাোল্য বিশ্বাস িারাত মৃেজাপুর ১৮১৪

২১ জমাঃ জ াজসন আলী গােী আবফর আবল গােী িারাত মৃেজাপুর ১৮১৫

২২ আব্দুল  াই আোদ আবতয়ার র মান সুেনসা া সুেনসা া ১৮১৬

২৩ জশে বেল্লুর র মান জশে ইনতাে আলী িাউজোলা ইসলামকাটি ১৮১৭

২৪ জমাঃ আব্দুস সামাদ োন জকরামত আবল োন রঘুনাথপুর িারুইপাড়া ১৮১৮

২৫ মৃত আফাে উবদ্দন মৃত জশে বেফাতুল্লা দাদপুর কুবমরা ১৮১৯

২৬ জমাঃ  াজসম সরদার নিোন সরদার রাঢ়ীপাড়া কুবমরা ১৮২০

২৭ মৃত রুহুল আবমন জমাল যা জ াজসন আলী জমাল যা অভয়তলা িা াদুরপুর ১৮২১

২৮ মৃত আঃ োজলক মৃত বিলাজয়ত আলী জসনপুর কুবমরা ১৮২২

২৯ মৃত রমোন আলী বিশ্বাস মৃত ফরমান বিশ্বাস কুবমরা কুবমরা ১৮২৩

৩০ সুবেৎ কুমার দাস লবলত জমা ন দাস েবলশোলী েবলশোলী ১৮২৪

৩১ নারায়ণ চন্দ্র সরকার কারণটির সরকার জদা ার োলালপুর ১৮২৫

৩২ জমাঃ আব্দুল মান্নান জমাড়ল আব্দুল নিী জমাড়ল োলালপুর জেঠুয়া ১৮২৬

৩৩ মৃত আসাদ জশে মৃত শা াবুদ্দীন জশে জদা ার োলালপুর ১৮২৭

৩৪ রুহুল আবমন োঁন কাজেম আলী োন জন ালপুর জেঠুয়া িাোর ১৮২৮

৩৫ িাির আলী সরদার পারু সরদার সাতপাবকয়া আটুবলয়া ১৮২৯

৩৬ বসরাজুল ইসলাম ইনতাে সরদার রব মািাদ তালা ১৮৩০

৩৭ আলাউদ্দীন এলাই িক্স ডাংগানলতা োতপুর ১৮৩১

৩৮ জমাড়ল ম ীউদ্দীন এবকম উদ্দীন জমাড়ল শা পুর  বর রনগর ২০২০

৩৯ জমাঃ আব্দুস সাত্তার তরফাতুল্লা  জমাড়ল  বর রনগর  বর রনগর ২০২১

৪০ জমাঃ আব্দুল গফুর জগালদার আব্দুস সালাম জগালদার  বর রনগর  বর রনগর ২০২২

৪১ জমাঃ আব্দুস সাত্তার মবল্লক সামছুর র মান মবল্লক েবলিোলী মঙ্গলানন্দকাটি ২০২৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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