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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ ছজিদ আলী আবমর উবিন জনহাি জডপুটিিাড়ী ৫৫

২ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত হােী আেগর আলী িাখরনগর আজলাকিালী ৮৫

৩ শ্রী সুনীল চন্দ্র দা সুজরন্দ্র চন্দ্র দা পাকুবরয়া আমবদয়া ১৪৯

৪ আব্দুল মান্নান োফর আলী পাথরপাড়া পাঁচজদানা ১৬১

৫ আঃ রাজ্জাক মৃত জমাঃ এিাদুল্লাহ পাঁচভাগ পাঁচজদানা ১৬৪

৬ জমাঃ ছানাউল্লাহ মৃত আঃ মাজলক মুন্সী পাথরপাড়া পাচজদানা ১৭১

৭ জমাঃ আবেম উবিন মৃত আফাে উবিন গজনরগাও জেজখরচর িাঃ ১৮৫

৮ জমাঃ আক্তারুজ্জামান মৃত জমাঃ আঃ আলী জনহাি জডপুটিিারী ১৮৮

৯ জমাঃ তারা বময়া (যঃ আঃ ) মৃত েহর আলী জনহাি বডপুটিিাড়ী ১৯০

১০ জমাঃ ফেলুল হক ভূঞা ব রাে উবিন ভূইয়া জনহাি জডপুটি িাবড় ১৯৮

১১ জমাঃ এনামুল হক জমাঃ মবফে উবিন মূলপাড়া বেনারদী ২০৯

১২ জমাঃ োহাবুবিন আহম্মদ জনায়াি আলী পাকুবরয়া আমবদয়া ২১১

১৩ মৃত রবিত চন্দ্র দা মৃত সুজরন্দ্র চন্দ্র দা জিৌয়াকুড় নরব িংদী ২১৩

১৪ মৃত বমবহর কুমার জ ন মৃত সুিদ চন্দ্র জ ন পাকুরবয়া আমদবয়া ২১৪

১৫ জমাহাব্বত আলী মৃত আহাম্মদ আলী বিলাইন জডপুটিিাড়ী ২১৬

১৬ জমাঃ িাহাউবিন ভূঞা মৃত জমাঃ জমাোফ্ফর জহাজ ন ভূঞা আমবদয়া আমবদয়া ২২৩

১৭ েহীদ নাবেম উবিন মৃত আঃ কাজদর ভূইয়ম জডপুটিপাড়া ২২৪

১৮ জমাঃ জনয়াে উবিন মৃত হােী ছবমর উবিন চানগাও পাঁচজদানা ২২৬

১৯ েহীদ আঃ কবরম মৃত ছাবমর উবিন ভূইয়ম জডপুটিপাড়া ২২৭

২০ জমাঃ চাঁন বময়া মৃত জমাঃ নাবের উবিন জিলাি বডপুটি িাড়ী ২৩২

২১ জমাঃ েবহরুল হক মৃত নুরুল ই লাম আখাবলয়া আমবদয়া ২৩৫

২২ মমতাে উবিন ওয়ােবিন আখাবলয়া  াতগ্রাম ২৩৮

২৩ জমাঃ তাবেম উবিন মৃত জমাঃ দাইম উবিন আখাবলয়া  াতগ্রাম ২৩৯

২৪ জমাঃ আজনায়ার আলী মৃত জমাঃ কাজ ম আলী কান্দাইল  াতগ্রাম ২৫৪

২৫ বেয়াউবিন ভূইয়া নয়ন ফেজল োমসুদ ভূইয়া 171 ভাগদী নরব িংদী ২৬৩

২৬ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত তাে উবিন আহাম্মদ চানগাও আমদবয়া ২৬৫

২৭ েবরফুন জনছা হাবকম হােী আব্দুর রহমান গােী আলবগ মাধিদী ২৭১

২৮ ব রাে বময়া জমাোফফর আলী জচৌঘবরয়া কাঠাবলয়া ২৮২

২৯ জমাঃ োমসুল হক বময়া োজিদ আলী বময়া জচৌঘবরয়া কাঠাবলয়া ২৮৪

৩০ জমাঃ োলাল উবিন বমঞা  দর আলী জনায়াকাবন্দ কাঠাবলয়া ২৮৭

৩১ মৃত জমাঃ আল মামুন মৃত আঃ ওয়াজহদ মাস্টার জডৌকাদী কাঠাবলয়া ২৮৯

৩২ জমাঃ োহািউবিন বময়া মুনছুর আলী বমেনপাড়া কাঁঠাবলয়া ২৯৩

৩৩ জমাঃ  ামসুল হক মবনর মৃত মাহমুদুল হক মুরাদ নগর আজলাকিালী ৩১১

৩৪ জগালাম রব্বানী মৃত  াজু বময়া  াতপাড়া আজলাকিালী ৩১৫

৩৫ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত িাদো গােী কাবেরকাবন্দ আজলাকিালী ৩১৬

৩৬ জমাঃ তাজুল ই লাম আঃ কবরম উত্তরচর ভা াবনয়া জমঘনা িাোর ৩৩৭

৩৭ এহ ানুল হক ভূঞা মৃত েবহরুল হক ভূঞা বচবনেপুর গজয়েপুর ৩৪৮

৩৮ জরাকনুল হক ভূঞা মৃত েবহরুল হক ভূঞা বচবনেপুর গজয়েপুর ৩৪৯

৩৯ সুবনল মন্ডল হবরদা  মন্ডল  াটিরপারা নরব িংদী ৩৫৭

৪০ আবুল হক ফরােী মৃত জমাঃ োহাদত আলী ফরােী কবরমপুর কবরমপুর ৩৬৪

৪১ এ  এম জমাোরফ জহাজ ন মৃত জমাঃ ব রাজুল ই লাম কবরমপুর কবরমপুর ৩৬৮

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/7
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গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ ফেলুল হক মৃত হাজছন আলী িাদুয়ার চর গািতলী ৩৭৩

৪৩

জমাঃ হারুন অর রেীদ আঃ কুদ্দুছ বময়া িাদুয়ারচর নরব িংদী  রকারী কজলে ৩৭৬

৪৪ জমাঃ আঃ মবেদ জমাঃ লাল বময়া িাবনয়াছল নরব িংদী ৩৯২

৪৫ মধু সুদন ধর মৃত হজরন্দ্র চন্দ্র ধর দবিন কান্দাপাড়া নরব িংদী ৪০১

৪৬ অবধর চন্দ্র পাল জহমন্ত কুমার পাল পূি ব দত্ত পাড়া নরব িংদী ৪০৪

৪৭

কােী মবহউবিন কােী সুোত আলী জঘাড়াবদয়া নরব িংদী  রকারী কজলে ৪২৩

৪৮ আিদুল হাবলম জমাল্লা মৃত জমাঃ োনু জমাল্লা মুরাদনগর আজলাকিালী ৪২৫

৪৯ অবনল চন্দ্র েীল অতুল চন্দ্র েীল হােীপুর মাবলপাড়া নরব িংদী ৪২৬

৫০ জমাঃ ই মাইল  রকার মৃত আব্দুল মান্নাফ মুরাদনগর আজলাকিালী ৪২৯

৫১ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃত জমাঃ আনু বময়া মুরাদ নগর আজলাকিালী ৪৩০

৫২ মৃত কাজতি জহাজ ন মাস্টার মৃত মুন্সী ফাইজুর রহমান মুরাদ নগর আজলাকিালী ৪৩১

৫৩ বছবিকুর রহমান রবহম উবিন িাখর নগর আজলাকিালী ৪৩২

৫৪ মৃত জ ালায়মান খান মৃত োফর খান িাখরনগর আজলাকিালী ৪৩৩

৫৫ নুরুল ই লাম আমোত আলী িাখরনগর আজলাকিালী ৪৩৪

৫৬ জমাঃ জখারজেদ আলম  াইদুর রহমান মুরাদনগর আজলাকিালী ৪৩৫

৫৭ হাবিি আব্দুর রি মমতাে উবিন আহমদ িাখরনগর আজলাকিালী ৪৩৭

৫৮ মৃত কালু বময়া মৃত জদওয়ান আলী কাবের কান্দী আজলাকিালী ৪৩৮

৫৯ জমাঃ ব বিকুর রহমান মৃত জমাঃ লাল বময়া চরবদঘলদী চরবদঘলদী ৪৪২

৬০ জমাঃ নওজের আলী মৃত জমাঃ মুল্লুক চাঁন নগরিাবনয়াদী িালু াইর ৪৫৩

৬১ জমাঃ অবলউর রহমান মৃত জমাঃ ইবিছ ভূইয়া িালু াইর িালু াইর ৪৫৬

৬২ মৃত জমাঃ বমর কাজেম মৃত হােী সুজিদ আলী মাস্টার কবিরােপুর পাচজদানা ৪৬৭

৬৩ জমাঃ হ রত আলী নুরুল ই লাম পাচভাগ পাচজদানা ৪৬৮

৬৪ আঃ মবেদ মৃত জহাজ ন আলী কবিরাে পুর পাচজদানা ৪৭০

৬৫ জমাঃ হারুনুর রবেদ আঃ হাবলম বমঞা আ মাবন্দরচর পাচজদানা ৪৭৭

৬৬ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত জমাঃ েহর আলী বিলাইন আমবদয়া ৪৮২

৬৭ জমাঃ ব রাে উবিন মৃত আঃ হাবমদ জমাল্লা পাকুবরয়া আমবদয়া ৪৮৩

৬৮ জমাঃ  বহবুর রহমান এিাদউল্লা পাকুবরয়া আমবদয়া ৪৮৪

৬৯ জমাঃ সুরুে বময়া জমাঃ আবমর উবিন কাকবেয়া আমবদয়া ৪৮৭

৭০ জমাঃ তাজহর উবিন খবলফা মৃত আঃ মাজলক পাকুরীয়া আমবদয়া ৪৮৮

৭১ েহীদ জমাঃ চাঁন বময়া ওরজফ সুনী বময়া মৃত আহাম্মদ উল্লা জমাল্লা পাকুবরয়া আমবদয়া ৪৮৯

৭২ জমাঃ নরুল ই লাম আব্দুল আউয়াল জিলাি জডপুটি িাবড় ৪৯০

৭৩ জমাঃ ব রাে উবিন মৃ ত জমাঃ েবহর উবিন পাইকারদী আমবদয়া ৪৯১

৭৪ জমাঃ োমাল উবিন বময়া মবনর উবিন বময়া চানগাও আমবদয়া ৪৯২

৭৫ জমাঃ রবি উল্লা মৃত জমাঃ নাবের উবিন কাঠাবলয়া আমবদয়া ৪৯৩

৭৬ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃত ফরে আলী পাইকারদী আমবদয়া ৪৯৪

৭৭ এ জক এম আজনায়ার জহাজ ন মাইন উিীন আখাবলয়া  াতগ্রাম ৪৯৫

৭৮ আব্দুর রাজ্জাক  রাফৎ আলী আখাবলয়া  াতগ্রাম ৪৯৬

৭৯ জমাঃ োখাওয়াত জহাজ ন আজয়ত উল্লাহ  রকার চানগাও আমবদয়া ৪৯৭

৮০ মৃত হাবছদুল ই লাম জমাঃ আকরাম আলী পাকুবরয়া আমবদয়া ৪৯৮

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ নরব িংবদ  দর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮১ জমাঃ োোহান বমঞা নাবেম উবিন চানগাও আমবদয়া ৫০০

৮২ জমাঃ েবফকুর রহমান তাে উবিন আহাজম্মদ চানগাও আমবদয়া ৫০২

৮৩ লুৎফর রহমান তােউবিন আহজমদ চানগাও আমবদয়া ৫০৩

৮৪ ডাঃ আিদু  জছািহান মৃত আবু  রকার ভূইয়ম (আইন-িাড়ী) আমবদয়া ৫০৪

৮৫ খন্দকার খাবলকুজ্জামান খন্দকার নুরুজ্জামান রিংপুর জনায়াগাা্ও ৫০৫

৮৬ জমাঃ জোহর আলী জমাঃ আব্বা  আলী িলভিদী নুরালাপুর ৫০৭

৮৭ জমাঃ কবির বমঞা োমসুল হক বমঞা রিংপুর নুরালাপুর ৫০৯

৮৮ োমসুল হক লাল বময়া নুরালাপুর নুরালাপুর ৫১০

৮৯ আফাে উবিন মৃত কালাইগােী শ্যামতলী নুরালাপুর ৫১৩

৯০ জমাঃ আলী জহাজ ন ভূঞা খাজদম আলী নুরালাপুর নুরালাপুর ৫১৫

৯১ জমাঃ ওিায়দুর রহমান চান বময়া ব্যাপারী গদাইরচর নুরালাপুর ৫১৬

৯২ জমাঃ জরাস্তম আলী আবমন উিীন (ফবকর) দবড়কান্দী কাঠাবলয়া ৫২১

৯৩ জমাঃ েরাফত আলী জমাল্লা মৃত জমাঃ ব য়দ আলী জমাল্লা কন্দ্রপদী জমঘনা িাোর ৫২২

৯৪ আব্দুল মান্নান বময়া জমাঃ ইমান উিন কাঠাবলয়া কাঠাবলয়া ৫২৪

৯৫ জমাঃ হ রত আলী মৃত মবেদ বময়া জডৌকাদী কাঁঠাবলয়া ৫৩১

৯৬ আব্দুল রবেদ আবু  াইদ দবড়কান্দী কাঠাবলয়া ৫৩২

৯৭ আঃ লবতফ মৃত আকির আলী কাঠাবলয়া কাঠাবলয়া ৫৩৪

৯৮ কােী আিেল জহাজ ন মৃত কােী আলীমুিীন কামারগাঁও নরব িংদী ৫৩৫

৯৯ জমাহাম্মদ জমাহাজছল খন্দকার আবুল কাজেম খন্দকার 101 ভাগদী নরব িংদী ৫৩৬

১০০ অব্দুল লবতফ বময়া মৃত হ রত আলী 2/1 প: দত্তপাড়া নরব িংদী ৫৪১

১০১

মৃত জমাঃ হাবিবুল্লাহ িাহার মৃত জমাঃ জহাজ ন আলী মাস্টার 360 জভলানগর নরব িংদী  রকারী কজলে ৫৪৪

১০২ ইমাম উবিন জমাঃ ফের আলী মজনাহরপুর মাধিদী ৫৪৫

১০৩ জমাহাম্মদ আলী আজয়ি আলী মুন্সী আলগী মজনাহরপুর মাধিদী ৫৪৭

১০৪ জমাঃ খাজলকুজ্জামান জমাঃ আবু িকর ব বিক অনন্তরামপুর চরবদঘলদী ৫৫১

১০৫ জমাঃ েবমর জহাজ ন জমাঃ  ফুরউবিন বচতাি পাঁচজদানা ৫৫৬

১০৬ আঃ রবেদ মৃত জমাঃ জদওয়ান আলী পাথর পাড়া পাচজদানা ৫৫৭

১০৭ েহীদ বুবদ্ধেীিী শ্রী অবনল কুমার দা মৃত শ্রী জুজগন্দ্র চন্দ্র দা মূলপাড়া বিনারদী ৫৬৩

১০৮ ব ঃ এ মান্নান মৃত  াহাে উবিন ভাটপারা ভাটপারা ৫৬৪

১০৯ ফালা উবিন মৃত ছাজমদ আলী জিলাি বডপুটিিাড়ী ৫৬৮

১১০ বমন্নত আলী আমোদ আলী আলগী নুরালাপুর ৫৭৫

১১১ েহীদ মবফে উবিন মৃত  ামসুবিন নেরপুর কবরমপুর ৫৮৫

১১২ মৃত আঃ ছাত্তার মৃত আঃ আবেে শ্রীনগর পঞ্চিটি ৫৮৮

১১৩

েয়নাল আজিদীন পাঠান  াজলহ উিীন পাঠান ১৩৯/৭ পবিম কান্দাপাড়া নরব িংদী ৫৯৬

১১৪ মীর আঃ কাজদর ইকিাল মৃত আলহাে মীর রহমান আলী  াটিরপাড়া নরব িংদী ৫৯৭

১১৫ জমাঃ বভকচান বময়া মৃত নূরুল ই লাম জখাদাবদলা আজলাকিালী ৫৯৮

১১৬ হাবরছুল হক নান্টু মৃত জ কান্দর আলী পূি ব জভলানগর নরব িংদী ২৭৮২

১১৭ মরহুম জমাঃ েব ম উবিন মৃত মাদির আলী জনকোপুর আজলাকিালী ২৭৮৪

১১৮

জমাঃ মবতউর রহমান হােী জ কান্দর আলী ৩/৯ তজরায়া নরব িংদী  রকারী কজলে ২৭৮৫

১১৯ জমাঃ জদজলায়ার জহাজ ন ওয়াছ আলী জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৮৬

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ নরব িংবদ  দর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২০ মরহুম জমাঃ বছবিক বময়া মৃত ব রাে  বময়া িাখর নগর আজলাকিালী ২৭৮৭

১২১ হ রত আলী জগদু বময়া িাখরনগর আজলাকিালী ২৭৮৮

১২২ আবুল কাজ ম জমাঃ দুদু বময়া জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৮৯

১২৩ জমাঃ মালু বময়া মৃত হােী আবমন উবিন িাখর নগর আজলাকিালী ২৭৯০

১২৪

কােী জমাহাম্মদ হাবনফ কােী জমাঃ জিদন বময়া  িংগীতা জমাড় নর ব িংদী  রকা বর ক জলে ২৭৯১

১২৫ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত জমাঃ আবু বময়া মুরাদনগর আজলাকিালী ২৭৯২

১২৬ মনু বময়া িেলুর রহমান  াতপাড়া আজলাকিালী ২৭৯৩

১২৭ করম আলী আম্বর আলী জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৯৪

১২৮ মরহুম আব্দুল আউয়াল মৃত ইব্রাবহম বময়া জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৯৫

১২৯ মরহুম জমাঃ আখতরুজ্জামান মৃত আকির আলী মাষ্টার আজলাকিালী আজলাকিালী ২৭৯৬

১৩০ মরহুম আব্দুল কবরম মৃত ছবলম উবিন িাখরনগর আজলাকিাবল ২৭৯৭

১৩১ সুলতান উবিন আহজমদ জমাহাম্মদ কােী জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৯৮

১৩২ জমাঃ উ মান গবন মৃত হ রত আলী জনকোনপুর আজলাকিালী ২৭৯৯

১৩৩ জমাঃ হায়দার আলী আব্দুর রহমান আজলাকিালী আজলাকিালী ২৮০০

১৩৪ জমাঃ মাদির আলী খাঁ আজনায়ার খাঁ চরমাধিপুর আজলাকিালী ২৮০১

১৩৫ জমাঃ জতাতা বময়া সুকুর মামুদ জনকোনপুর আজলাকিালী ২৮০২

১৩৬ জমাঃ জমাোরফ জহাজ ন মৃত আব্দুল মবেদ  াতমারা আজলাকিালী ২৮০৩

১৩৭ আলাউবিন িাদো গােী কাবেরকাবন্দ আজলাকিালী ২৮০৪

১৩৮ আবু আহাম্মদ আবতকুল হক  রকার আবু আহজমদ খায়রুল হক  রকার মুরাদনগর আজলাকিালী ২৮০৫

১৩৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন রাো আহজমদ জহাজ ন আজলাকিালী আজলাকিালী ২৮০৬

১৪০ জমাঃ োহ আলম : আিদুর রবেদ জনকোনপুর আজলাকিালী ২৮০৭

১৪১ জমাঃ আবুল কাজ ম জমা: জতারাি আলী কাবেরকাবন্দ আজলাকিালী ২৮০৮

১৪২ জমাঃ বেল্লুর রহমান রউফ বময়া জনকোনপুর আজলাকিালী ২৮০৯

১৪৩ জমাঃ ব রাজুল ই লাম ছাজয়দ আলী কাবেরকাবন্দ আজলাকিালী ২৮১০

১৪৪ হুমায়ুন কবির আকির আলী কাবের কাবন্দ আজলাকিালী ২৮১১

১৪৫ আব্দুর রবেদ বময়া তারু বময়া িীরগাও আজলাকিালী ২৮১২

১৪৬ জমাঃ জখারজেদ আলম মৃত মঙ্গল বময়া িাখরনগর আজলাকিালী ২৮১৩

১৪৭ মুঙ্গল বময়া আবমন খা িাখরনগর আজলাকিালী ২৮১৪

১৪৮ টুকু বময়া মৃত বগয়া  উিীন জমাল্লা মুরাদনগর আজলাকিালী ২৮১৫

১৪৯ এযডজভাজকট জমাস্তফা োমাল জিিী মৃত আঃ ওহাি মুরাদনগর আজলাকিালী ২৮১৬

১৫০ জমাঃ োহ আলম জচৌধুরী আব্দুল মান্নান জচৌধুরী আজলাকিালী আজলাকিালী ২৮১৭

১৫১ জমাঃ ও মান খান জমাঃ জমাহর আলী খান আলীপুর নরব িংদী ২৮১৮

১৫২ মরহুম আব্দুল িাজতন মৃত আব্দু   ামাদ মুন্সী চরবদঘলদী চরবদঘলদী ২৮১৯

১৫৩ জমাঃ েব ম উবিন আজেল আলী মাষ্টার বিরামপুর মাধিদী ২৮২০

১৫৪ আবুল হাজ ম কাবিল বময়া রসুলপুর পঞ্চিটি ২৮২১

১৫৫ জমাঃ রুপ বময়া েবমরুবিন রসুলপুর পঞ্চিটি ২৮২২

১৫৬ নাজয়ক নূরুল ই লাম মৃত জকনু বময়া ব্যাপারী কবরমপুর কবরমপুর ২৮২৩

১৫৭ জমাঃ কবির জহাজ ন ভুইয়া ব রাজুল ই লাম ভূইয়া িদরপুর জহাজ নপুর ২৮২৫

১৫৮ মরহুম সুনীল চন্দ্র িম বন মৃত মবহন্দ্র চন্দ্র িম বন িাদুয়ারচর গািতলী ২৮২৬

১৫৯ জমাঃ মুবেবুর রহমান জগালাম বকিবরয়া হােীপুর নরব িংদী ২৮২৭

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/7



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ নরব িংবদ  দর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬০ জমাঃ বতমুর জহাজ ন ‘মৃত ফালু বময়া িাদুয়ার চর গািতলী ২৮২৮

১৬১ জভালানাথ চক্রিতী মৃত সুনীল চক্রিতী হােীপুর মালীপাড়া নরব িংদী ২৮২৯

১৬২ জমাঃ দুদু  রকার জমাঃ আো  আলী চরহােীপুর নরব িংদী ২৮৩০

১৬৩ জমাঃ ফজয়জুর রহমান িেলুর রহমান হােীপুর নরব িংদী ২৮৩২

১৬৪

মবতউর রহমান (মবত) জমাঃ জমাক্তার জহাজ ন হােীপুর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৩৩

১৬৫

শ্রী পান্ডি চন্দ্র  াহা হর জমাহন  াহা জঘাড়াবদয়া নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৩৪

১৬৬

আিদুর রবেদ মৃধা মৃত মুোফ্ফর মৃধা বচবনেপুর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৩৬

১৬৭ জমাঃ মুঞ্জুরুল হক খান মৃত ইব্রা  ুবহম খান বচবনেপুর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৩৭

১৬৮

জমাঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া মবমন উবিন ভূঞা বচবনেপুর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৩৮

১৬৯ জমাঃ অবহদুজ্জামান  রকার জমাঃ আঃ রাজ্জাক  রকার পুরানপাড়া গািতলী মািা া ২৮৩৯

১৭০

বমরহুম জহলাল উবিন মৃত আব্দুল্লাহ চরমুনজ জফরচর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৪০

১৭১

জমাঃ আিদুল হাবমদ জমাঃ মুনজুর আলী 280 নিং পবিম ব্রাহ্মন্দী নরব িংদী  দর ২৮৪২

১৭২ জমাঃ জহবকম জদওয়ান জমাঃ জ ানা বময়া তজরায়া নরব িংদী ২৮৪৪

১৭৩

আবুল কাজ ম খন্দকার আঃ কুদ্দু  খন্দকার পুরানপাড়া

োজময়া কাজ বময়া 

গািতলী ২৮৪৫

১৭৪

আবুল হাব ম মৃধা মৃত আঃ গফুর মৃধা বচবনেপুর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৪৬

১৭৫ জমাঃ বফজরাে বময়া আিদুল েব্বর বময়া বেলমাবন্দ বেলমাবন্দ ২৮৪৭

১৭৬ জমাঃ আতাউল্লা আবু বময়া গজনরগাও  জে জখরচর িাোর ২৮৪৮

১৭৭ আো  আলী মৃত জমাঃ জগদু বময়া জ জকরচর জ জকরচর ২৮৪৯

১৭৮ মরহুম ব রাে বময়া মৃত োফর আলী জ জকরচর জ জকরচর ২৮৫০

১৭৯

আলহাজ্ব জমাঃ োহাবুবিন গােী আল হাজ্ব জমাঃ চাঁন বময়া 295 পবিম ব্রাহ্মন্দী নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৫১

১৮০ জমাঃ হাজতম আলী জমাঃ হাবফে উবিন বকছমত িাবনয়াদী জ জকরচর ২৮৫২

১৮১ জমাঃ জমাোজম্মল হক আঃ মান্নান গজণর গাঁও জেজকরচর ২৮৫৩

১৮২ আজয়ছ আলী জদওয়ার আলী প্রধান বেলমান্দী বেলমান্দী ২৮৫৪

১৮৩ জমাঃ  বফ উবিন মৃত জমাঃ আবমর উবিন গজনরগাও জ জকরচর ২৮৫৫

১৮৪ মবেবুর রহমান ফরােী  ফদর আলী ফরােী দ. বেলমান্দী বেলমান্দী ২৮৫৬

১৮৫ রওেন আরা জিগম আবু ব বিক ভু ুঁইয়া িাগহাটা িাগহাটা ২৮৫৯

১৮৬ জমাঃ জমাোজম্মল হক ভুইয়া  ামসুল হক ভূইয়া িালু াইর িালু াইর ২৮৬০

১৮৭ জমাঃ বেল্লুর রহামান (বকরন) আব্দুল হাবমদ ভূইয়া মবহষাশুড়া ইউ.এম.ব . ২৮৬২

১৮৮ জমা াঃ  ামসুন নাহার জিগম আব্দুল হাবমদ ভুইয়া কাঠাবলয়া কাঠাবলয়া ২৮৬৩

১৮৯ মরহুমা কুদ্দু  আলী মৃত  দর আলী কন্দ্রপদী রমঘনা িাোর ২৮৬৪

১৯০ জমাঃ খবললুর রহমান ব রাে প্রধান িালাপুজররচর জমঘনা িাোর ২৮৬৫

১৯১ আঃ কাজদর মৃত আঃ গফুর ভূইয়া িালাপুর বচবন িালাপুর ২৮৬৬

১৯২  রফত আলী মৃত আঃ খাজলক িালাপুর বচবন িালাপুর ২৮৬৭

১৯৩

জমাঃ লস্কর আলী বময়া জমাঃ চাঁন বময়া 111/7 পিবম ব্রাহ্মনদী নরব িংদী  রকারী কজলে ২৮৬৮

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ নরব িংবদ  দর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৯৪ মরহুম আঃ আবেে বময়া মৃত পাইয়া গােী পাঁচজদানা পাঁচজদানা ২৮৬৯

১৯৫ আঃ ছামাদ মৃত ফাইে উবিন পাথরপাড়া পাচজদানা ২৮৭০

১৯৬ নূরুল হক খান মৃত িাহাদুর খান পাথরপারা পাচজদানা ২৮৭১

১৯৭ আফাে উবিন মৃত েবমর আলী জচৌয়া আমবদয়া ২৮৭২

১৯৮ জমাঃ মবনরুজ্জামান ইফাে উবিন খাঁন দবিন জচায়া আমবদয়া ২৮৭৩

১৯৯ মরহুম ছাজয়দ আলী মৃত জছাজমদ আলী খালপাড় পাচজদানা ২৮৭৪

২০০ জমাঃ আব্দুল মবেদ জমাঃ সুখাই বময়া দবিন জচায়া পাচজদানা ২৮৭৫

২০১ জমাঃ আশ্রাি আলী মৃত জমাঃ কমর উবিন দবিন জচায়া আমবদয়া ২৮৭৬

২০২ আব্দুল জছািান বময়া আম্বর আলী পাথরপাড়া পাচজদানা ২৮৭৭

২০৩ মরহুম ডাঃ আঃ রবফক ভূঞা মৃত আঃ গবণ ভুঞা পাঁচজদানা পাঁচজদানা ২৮৭৮

২০৪ জমাঃ মুনসুর আলী েরফত আলী নাগড়ার হাট পাচজদানা ২৮৭৯

২০৫ জমাঃ জরয়াে উবিন মৃত ছাবমর উবিন পাচজদানা পাচজদানা ২৮৮০

২০৬ মরহুম জমাঃ হাজছন আলী মৃত জমাঃ সুলতান বময়া নগর পাঁচজদানা পাঁচজদানা ২৮৮১

২০৭ জমাঃ জ ানা বময়া তাইজুবিন কাকবেয়া আমদবয়া ২৮৮২

২০৮ মরহুম জমাঃ বক মত আলী মৃত জমাঃ ওহাদ আলী নগর পাঁচজদানা পাঁচজদানা ২৮৮৩

২০৯ তারা বমঞা জমাঃ কবফল উিীন পাচজদানা পাচজদানা ২৮৮৪

২১০ মরহুম জমাঃ ইউনুছ আলী মৃত রেি আলী charpara পাচজদানা ২৮৮৫

২১১ আব্দুল কুদ্দু জমাঃ কাজেম আলী কুলাইট ভাটপাড়া ২৮৮৬

২১২ েহীদ অধ যাপক  জরাে কুমার অবধকারী মৃত রাম জমাহন অবধকারী মূলপাড়া ভাটপাড়া ২৮৮৭

২১৩ জমাঃ মহব্বত আলী জমাঃ মহর আলী কাকব য়া আমদবয়া ২৮৮৯

২১৪ জমাঃ জরোউল হক রাজু জমাঃ মবফে উবিন বময়া কাকবেয়া বেনারদী ২৮৯০

২১৫ আবুল িা ার আোদ আিদুর রাজ্জাক জনহাি জডপুটি িাবড় ২৮৯২

২১৬  বহদ বময়া আঃ েব্বর বময়া নগর পাঁচজদানা পাঁচজদানা ২৮৯৪

২১৭ জমাঃ বফজরাে বময়া মৃত রহম আলী চানগাও আমবদয়া ২৮৯৫

২১৮ জমাঃ আঃ রবহম মৃত েবহর উবিন জিলাি বডপুটিিাড়ী ২৮৯৭

২১৯ জমাঃ আরমান বময়া কবফল উবিন বমঞা চানগাও আমবদয়া ২৮৯৮

২২০ মরহুম ইউনুছ আলী মৃত জমাঃ ওমর আলী পাকুবরয়া আমবদয়া ২৮৯৯

২২১ জমাঃ ব রাে বময়া জমাঃ আিদুল রাজ্জাক চানগাও আমবদয়া ২৯০০

২২২ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃত  াফাে উবিন চানগাও আমবদয়া ২৯০১

২২৩ জমাঃ ফেলুল হক মৃত ফাইে উবিন জিলাি জডপুটিিাড়ী ২৯০২

২২৪ জমাঃ ব রাজুল ই লাম মৃত জমৌলভী নইম উিীন ভূইয়ম জডপুটিিাড়ী ২৯০৪

২২৫ ডাঃ জমাঃ রমোন আলী মৃত জমাঃ আব্বা  আলী প্রধান জিলাি বডপুটি িাড়ী ২৯০৫

২২৬ মরহুম আরমান বময়া মৃত জ ানালী বময়া ই লামািাদ নুরালাপুর ২৯০৬

২২৭ জমাঃ  বহদুল্লাহ ফের আলী আলগী নুরালাপুর ২৯০৭

২২৮ জমাঃ হ রত আলী জমাঃ ছবলম উবিন আলগী নুরালাপুর ২৯০৮

২২৯ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃত জমাঃ মুনছুর আলী আলগী কান্দাপাড়া নুরালাপুর ২৯০৯

২৩০ জমাঃ নূরুল ই লাম (এিাদ) জমাঃ েিংের আলী মাটিয়ালকান্দা নুরালাপুর ২৯১০

২৩১ েবহরুল হক এিাদ েিংজের আলী নুরালাপুর নুরালাপুর ২৯১১

২৩২ জমাঃ ইবলয়াছ ওমর আলী জছাটরামচন্দী নুরালাপুর ২৯১২

২৩৩ জমাঃ হান্নান বময়া অবহদ বময়া িলভিদী নুরালাপুর ২৯১৩

২৩৪ নূর জমাহাম্মদ প্রধান জ ানালী প্রধান জনায়াকান্দী কাঠাবলয়া ২৯১৪

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ নরব িংবদ  দর

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদে  রকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৩৫ জমাঃ আকতার উজ্জামান জমাল্যা জমাঃ আিদুল িারী জমাল্যা কাঠাবলয়া কাঠাবলয়া ২৯১৬

২৩৬ জমাঃ েবহর রায়হান মৃত মক্তি আলী ব্রাক্ষ্মন জঢাকাদী কাঠাবলয়া ২৯১৭

২৩৭ জমাঃ এনাদুল ই লাম ব রাে উবিন কুজুর কান্দী এম পাচগাও ২৯১৮

২৩৮ আঃ মান্নান মৃত সুরুে বময়া জডৌকাদী কাঠাবলয়া ২৯১৯

২৩৯ জমাঃ োমসুিীন ভূইয়া জমাঃ আবু ছাইদ ভূইয়া খবরয়া কাঠাবলয়া ২৯২০

২৪০ জমাহাম্মদ োহাঙ্গীর আলম জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক কাঠাবলয়া কাঠাবলয়া ২৯২১

২৪১ জমাঃ জমাোজম্মল হক আঃ েব্বার বময়া নাগবরয়াকাবন্দ ইউএমব ২৯২২

২৪২ েহীদ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত আদম আলী মাস্টার জভলানগর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৯২৩

২৪৩ মরহুম জমাঃ নাব র উবিন মৃত ফাইে উবিন জভলানগর নরব িংদী কজলে ২৯২৪

২৪৪ মরহুম কােী নূরুল হক মৃত কােী আব্দুল হাবমদ উত্তর  াটিরপাড়া নরব িংদী ২৯২৫

২৪৫ জমাঃ আব্দুল হক মৃত আবুল কাজেম 33/1, জচৌয়ালা নরব িংদী ২৯২৬

২৪৬ আব্দুল ওয়াদুদ মৃত জমাঃ আব্দুল আওয়াল উত্তর  াটির পাড়া নরব িংদী ২৯২৭

২৪৭ আব্দু   াত্তার বময়া হাজছন আলী প্রধান  াটিরপাড়া নরব িংদী ২৯২৮

২৪৮ এ, বি, এম, নূরুর রহমান ভূইয়া মৃত আব্দুল জমাতাজলি ভূইয়া পূর ব্রাহ্মন্দী নরব িংদী ২৯২৯

২৪৯ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত হােী রুস্তম আলী ১০-জচৌয়ালা নরব িংদী ২৯৩০

২৫০

আব্দুল আলীম মৃত আজয়ত আলী প্রধান পবিম জভলানগর নরব িংদী  রকারী কজলে ২৯৩১

২৫১ জমাঃ জ াজলমান বময়া মৃত আমেত আলী বময়া জচৌয়ালা নরব িংদী ২৯৩২

২৫২

আলহাজ্জ আহাম্মদ জহাজ ন মহর আলী জমাল্লা 147 জভলানগর নর ব িংদী  রকা বর ক জলে ২৯৩৩

২৫৩ জমাঃ রুহুল আবমন খান মৃত আব্দুর রহমান  ড়ক ব্রাহ্মন্দী নরব িংদী ২৯৩৫

২৫৪ জমাঃ নাব র উবিন  িদর আলী জমাল্লা ব্রাহ্মন্দী নরব িংদী ২৯৩৬

২৫৫ জমাঃ মজনায়ার জহাজ ন জোহর আলী োবলধা নরব িংদী ২৯৩৭

২৫৬ ইবন্দ্রছ আলী জমাল্লা আঃ রাজ্জাক জমাল্লা মজনাহরপুর মাধিদী ২৯৪১

২৫৭ হাবফে উবিন জমাল্লা িীর (মুবক্তযদ্ধা) আবেম উবিন জমাল্লা মজনাহরপুর. মাধিদী ২৯৪২

২৫৮ ইব্রাহীম জমাল্লা জমাঃ  ামসুবিন জছাট গদাইচর মাধিদী ২৯৪৩

২৫৯ জরাজকয়া জিগম আঃ ছামাদ মজনাহরপুর মাধিদী ২৯৪৪

২৬০ বদলরুিা জিগম আঃ খাজলক ভূইয়া মজনাহরপুর মাধিদী ২৯৪৫

২৬১  বখনা মৃত আঃ আহাদ আলগী মজনাহরপুর মাধিদী ২৯৪৭

২৬২ জমাঃ আব্দুল িাজতন জমাল্লা মবনর উবিন জমাল্লা মজনাহরপুর মাধিদী ২৯৪৮

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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