
বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ মুক্তাগাছা

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ এ,এ , বম িাহ উবিন আহজমদ (জরনু) িাির আলী শশা জ জনর চর খামাজরর িাোর ২২৬

২ জমাঃ ইবিছ আলী  রকার আলহাজ্ব েহর উবিন  রকার চাবরপাড়া গািতলী ৪১৯

৩ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ আহম্মদ জহাজ ন তারাটি চড়পাড়া তারাটী ৮১৮

৪ জমাঃ মামুদ আলী মৃত জমাল্লা জশখ জগায়ারী িাঁশাটি ৮৩২

৫ জমাঃ আঃ কাজদর কলম আলী নন্দীিাড়ী মুক্তাগাছা ৮৪৬

৬ জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ োজহদ আলী মন্ডল তারাটি তারাটী ৮৭৩

৭ জমাঃ আঃ হাবমদ মৃত জ কান্দার আলী তারাটি চর পাড়া তারাটী ৮৭৮

৮ জমাঃ ইন্নছ আলী জমাঃ েহর আলী রািকাহবনয়া তারাটী ৮৮৫

৯
হাবিবুর রহমান জমাঃ আলা উবিন মন্ডল তারাটি পূি বপাড়া তারাটী পূি বপাড়া ৮৮৮

১০ আঃ কাউয়ূম মৃত আঃ ছালাম কলাবদয়া খামাজরর িাোর ৮৯২

১১ আঃ খাজলক মৃত আঃ গফুর  রকার তারাটি পূি বপাড়া তারাটী পূি বপাড়া ৮৯৩

১২ জমাঃ আক্কাছ আলী মৃত ছবলম উবিন মালবতপুর জিগুনিাড়ী ৮৯৮

১৩ জমাঃ োজহদ আলী মৃত আজহদ আলী িন্দজগায়ালীয়া জখরুয়াোনী ৯৩২

১৪ জমাঃ ছাইদুর রহমান আইয়ূি আলী পাড়াটঙ্গী মুক্তাগাছা ৯৪৭

১৫ জমাঃ ওমর আল মৃত ততয়ি আলী নন্দীিাড়ী জপৌর ভা ৯৫০

১৬ মৃত মুফাজ্জল জহাজ ন জমাঃ আজিদ আলী রামাকানা দুল্লা ৯৫৯

১৭ মৃত মন্নাছ মৃত  মর আলী রঘুনাথপুর িড়গ্রাম ৯৬৭

১৮ জমাঃ ফয়জুর রহমান েজয়ন উবিন মুন্সী মুক্তাগাছা মুক্তাগাছা ৯৭২

১৯ আবু িকর ব বিক ক্বারী জমাহাম্মদ আলী তমশাবদয়া তারাটী ৯৮০

২০ জমাঃ আবেজুলহক (ইদু) বরয়াে উবিন আহম্মদ পাথাবলয়া জিগুনিাড়ী ১০০৪

২১ জমাঃ ইউছুফ আলী মৃত কুদরত আলী কৃষ্ঞনগর েয়দা ১০১৪

২২ আব্দুল জমাতাজলি আহাম্মদ আলী ঘাটুরী পদুরিাড়ী ১০২৭

২৩ মিকুল জহাজ ন জমাঃ রাহাে উিীন কাঠিওলা দাওগাও ১০৩০

২৪ জমাঃ জমাোফর আলী মীর জমাঃ ঃঃ জমাছজলম উবিন মীর বভটিিাড়ী জখরুয়াোনী ১০৪৪

২৫ জমাঃ আলা উিীন  রকার মৃত জমাোফর আলী নন্দীিাড়ী মুক্তাগাছা ১০৫২

২৬ জমাঃ জকারিান আলী মৃত তাবেম জশখ পাড়াটঙ্গী মুক্তাগাছা ১০৫৪

২৭ উজমদ আলী মৃত েনাি আলী চবন্ডমন্ডপ দুল্লা ১০৬৪

২৮ জমাঃ ফের আলী মৃত োলাল উবিন মাজেরিন্দ খামাজরর িাোর ১০৮২

২৯ জমাঃ কুরিান আলী নওজ র আলী মন্ডল মাজেরিন্দ খামাজরর িাোর ১০৮৩

৩০ জমাঃ এ রহমান মৃত এন এ খান খামাজরর িাোর তারাটী ১০৯০

৩১ জমাঃ আব্দু   াত্তার ছফন জশখ গাড়াইকুটি মনতলা হাট ১০৯৩

৩২ জমাঃ জ াহরাি আলী বময়া রুস্তম আলী  ত্রাবশয়া মনতলা হাট ১০৯৬

৩৩ জমাঃ শামছুল হক মৃত ইয়ার উবিন  রকার পয়ারকাবন্দ মুক্তাগাছা ১০৯৭

৩৪ জমাঃ শবফকুল ই লাম জমাঃ আঃ ওয়াবহদ কাবন্দগাঁও মুক্তাগাছা ১১০২

৩৫ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান ঈমান আলী জগায়ারী িাঁশাটি ১১০৩

৩৬ মৃত শামছুল হক জমাঃ আলী  রকার েয়দা িাঁশাটি ১১০৪

৩৭ জমাঃ শাহাি উবিন মৃত আরমান আরী েয়দা েয়দা ১১০৫

৩৮ মৃত ময়না চন্দ্র জদ মৃত জ াজগশ চন্দ্র জদ বশমলা মানজকান ১১১১

৩৯ মৃত জকািাদ আলী জকারিান আলী রায়জথারা মানজকান ১১১৩

৪০ মৃত িবছর উবিন মৃত আলীম উবিন িাজদমাবেয়া মানজকান ১১১৪

৪১

জমাঃ িেলুল হক মৃত মাইন উবিন রসুলপুর িসুন্ধরা গুচ্ছগ্রাম গািতলী ১১১৯

৪২ জমাঃ আব্দুল খাজলক মৃত শরাফ উবিন জগাদাপাড়া কাটিওলা ১১২০

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৪৩ মৃত জশখ নূরুল আলীন জশখ েয়নাল আজিদীন মাষ্টার ত য়দগ্রাম জখরুয়াোনী ১১২৫

৪৪ মৃত আব্দু  ছামাদ মৃত ছাজিদ আলী মধ্যবহস্যা মুক্তাগাছা ১১৩৪

৪৫ জমাঃ আব্দুল কাজদর হােী হায়তুল্লযা মন্ডল জমইন জরাড মুক্তাগাছা ১১৩৫

৪৬ জমাঃ ই মাইল জহাজ ন হােী জমাঃ মমতাে আলী দরগাপাড় মুক্তাগাছা ১১৩৬

৪৭ মৃত আবেজুর রহমান মৃত োফর আলী ফবকর লক্ষীজখালা জপৌর এলাকা ১১৩৯

৪৮ জমাঃ হাজমদ আলী মৃত হায়দার আলী মুক্তাগাছা জপৌর এলাকা ১১৪১

৪৯ জমাঃ রইছ উবিন মাষ্টার কাইম উবিন  রকার িাজহিংগা জমাগলটুলা ১১৪৫

৫০ জমাঃ শামসুবিন মৃত কবছম উবিন আহম্মদ তারাটি অে পূি ব পাড়া তারাটী পূি বপাড়া ১১৪৭

৫১ জমাঃ োমাল উবিন নইমবিন মন্ডল শিংকরপুর খামাজরর িাোর ১১৪৮

৫২ জমাঃ আঃ হান্নান আশরাফ উবিন েগন্নাথিাড়ী রামভিপুর ১১৫১

৫৩ জমাঃ রাে মাহমুদ জকারিান আলী  রকার ঘাটুরী পদুরিাড়ী ১১৫৩

৫৪ জমাঃ মবহ উবিন মৃত শহর উবিন মন্ডল জঘারশাইল দাওগাও ১১৫৫

৫৫ জমাঃ আমান আলী জমাঃ আকির আলী কাঠিওলা কাঠিওলা ১১৫৬

৫৬ জমাঃ মকবুল জহা াইন হােী সুদন আলী  রকার কাঠিওলা কাঠিওলা ১১৫৭

৫৭ আঃ গফুর মৃত ছবুর উবিন মন্ডল জিরুবলয়া েনকা িাোর ১১৫৮

৫৮ জমাঃ আতাউর রহমান আব্দুল কাবদর (দারগা) NONDIBARI নন্দীিাড়ী ১১৫৯

৫৯ নওজ র আলী মৃত জমাহাম্মদ আলী জশখ ইটাচবক জখরুয়াোনী ১১৬০

৬০ জমাঃ শবরফ উবিন খান বফজরাে উবিন খান চর বখবদরপুর  াবন্দজকানা ২৩৫২

৬১ জমাঃ শামছুল হক মৃত পঁচা জোয়ারদার রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর ৪৩৭৮

৬২ জমাঃ ফেলুল হক জমাঃ আতশ আলী  রকার বিরাবশ খামাজরর িাোর ৪৩৮৩

৬৩ মৃত  মজশর আলী মৃত বনোম উবিন জশখ জঘাষিাড়ী মনতলাহাট ৪৩৮৪

৬৪ রাে মামুদ মৃত জকারিান আলী িাজদমাবেয়া েয়দা ৪৩৮৭

৬৫ জমাঃ মবহ উবিন মৃতঃ শহর উবিন মন্ডল জঘাড়শাইল িটতলা িাোর ৪৩৮৯

৬৬ জমাঃ মবতউর রহমান  রকার আলহাে জমাঃ েহুর উবিন  রকার চাবরপাড়া গািতলী ৪৪০৮

৬৭ এফ,এম,এ  ালাম আব্দুর রহমান মাষ্টার নন্দীিাড়ী মুক্তাগাছা ৫০৭০

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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