
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িাবুগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ জমাসজলম উদ্দীন ঘিামী সসয়দ আহম্মদ ঘিামী বশলবিয়া োহাপুি ১৩২৯

২ জমাঃ ফেলুল হক জমাঃ চাঁনমবদ্দন হাওলাদাি জদায়াবিকা িাকুবদয়া-8210, ১৩৫২

৩ আঃ িউফ বসকদাি মৃত আঃ গফুি বসকদাি ক্ষুদ্রকাঠি িহমতপুি ১৩৬০

৪ আলী আকিি হাওলাদাি মৃত ইসমাইল হাওলাদাি উত্তি িহমতপুি িহমতপুি ১৩৬৩

৫ মুহাম্মদ আিদুল কবিম দবলল উদ্দীন হাওলাদাি জদায়াবিকা িাবুগঞ্জ ১৩৬৭

৬ জমাঃ ইসমাইল হাওলাদাি মৃত নাজেদ আলী হাওলাদাি িায়লাখাবল িায়লাখাবল ১৩৭০

৭ এ, বি, এম, আজনায়াি জহাজসন জমাঃ জমাহাম্মদ ইসমাইল িকবশিচি চাঁদপাশা-8212 ১৩৭১

৮ জমাঃ জগালাম নাবিি মৃত নাজদি আলী বশকদাি িাশগাড়ী চাঁদপাশা ১৩৭২

৯ জমাঃ আিদুি িবশদ মৃধা কদম আলী মৃধা , গ্রাম/িাস্তা:999 লাকুটিয়া-8200 ১৩৭৭

১০ জমাঃ আব্দুল কবিম জমাঃ আব্দুল কাজদি জকালচি িায়লাখালী ১৩৭৯

১১ জমাঃ আোহাি আলী জমাঃ ইজ্জত আলী আিবে কাবলকাপুি চাদপাশা ১৩৮০

১২ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন িািী জেন্নাত আলী িািী চবিপুি চাদপাশা ১৩৮১

১৩ আঃ মকবুল িািী মন্নান িািী চবিপুি চাদপাশা ১৩৮৩

১৪ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন মৃত মুন্সী জলহাে উবদ্দন হাওলাদাি ঘটজকি চি চাঁদপাশা ১৩৮৪

১৫ মৃত আিদুল আলী খান মৃত আিমত আলী খান জকালচি চাদপাশা ১৩৮৬

১৬ জমাঃ শাজহ আলম খান িাজদত আলী খান িাসা/জহাবডং:খান িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999

লাকুঠিয়া-8212 ১৩৮৮

১৭ জমাঃ জগালাম িহমান মৃত জম ঃ ওহাি চাঁদাপাশা চাঁদাপাশা ১৩৯০

১৮ মৃত আঃ হাবমদ মৃধা মৃত গজহি আলী মৃধা দবিয়ািাদ চাদপাশা ১৩৯৩

১৯ জমাঃ জমাসজলম উবদ্দন আিদুল গবন জিপািী ভুজতিবদয়া ভূজতি বদয়া-8210 ১৪০১

২০ আকি মবহউদ্দীন আহজমদ মুন্সী জসকািিাি জহাজসন আকি পবিম ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৪০৮

২১ জমাঃ সাইদুি িহমমান গজহি আলী মৃধা ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৪১০

২২ জমাঃ জসাহিাি জহাজসন হাওলাদাি জমজিি আহাম্মদ হাওলাদাি চি উত্তি ভূজতিবদয়া চি জহাগলপাবতয়া ১৪১৬

২৩ জমাঃ আকিি জহাজসন আোহাি উবদ্দন কবিিাে ঠাকুি মবিক ঠাকুি মবিক-8214 ১৪২৩

২৪ নুি জমাহাম্মদ জমািা জমাঃ জমজিি আলী জমািা ঠাকুিমবিক ঠাকুিমবিক ১৪৩৪

২৫ আিদুল িাজিক ভুইয়া জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান জগায়ালিাথান মাধিপাশা ১৪৪৫

২৬ জমাঃ শামছুল হক জোমাদ্দাি নাজেম আলী জোমাদ্দাি পাংশা মাধিপাশা ১৪৪৬

২৭ জমাঃ নুরুল আমীন জমািা জমাঃ সুলতান আহজমদ জমািা িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৪৬৫

২৮ জমাখজলছুি িহমান মৃত হাবমদ উবদ্দন িাজহিচি জদজহিগবত ১৪৬৬

২৯ জমাঃ শাহ আলম হাওলাদাি জমাঃ িবিি উবদ্দন িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী ১৪৬৭

৩০ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি মৃত জমিে উদ্দীন হাওলাদাি িাকুবদয়া িাকবদয়া ১৪৭৯

৩১ মৃত আঃ িবশদ জমািা আঃ হাজশদ জমািা িাকুবদয়া িাকবদয়া ১৪৮৪

৩২ জমাঃ জহাজসন হাওলাদাি মৃত িবফউবদ্দন হাওলাদাি িাকুবদয়া জদজহিগবত ১৪৯৩

৩৩ আঃ িি হাওলাদাি মৃত জমাঃ হাজতম আলী হাওলাদাি িাজহিচি ক্ষদ্রকাঠি ১৪৯৪

৩৪ জমাঃ মুনসুি আলী মৃত সবফে উদ্দীন জনগিান পাংশা কযাজডট কজলে ১৪৯৭

৩৫ আিদুল মাজলক সিদাি মৃত শবিফ আলী সিদাি জদজহিগবত জদজহিগবত ১৪৯৯

৩৬ মাজেদ বসকদাি মৃত জচ ধুিী বসকদাি ব্রাক্ষনবদয়া ব্রাক্ষনবদয়া ১৫০৯

৩৭ নুি জমাহাম্মদ হাওলাদাি সসেবদ্দন হাওলাদাি বশলিীয়া োহাপুি ১৫১৭

৩৮ োমজসদ হায়দাি সুলতান আহজমদ আকন ইসলামপুি ইসলামপুি ১৫২২

৩৯ জমাঃ জসাহিাি জিপািী মৃত খবিি উবদ্দন ইসলামপুি ইসলামপুি ১৫২৩

৪০ জমাঃ দবলল উবদ্দন মৃত আদমালী জিপািী চি জহাগলপাবতয়া চি ভূজতিবদয়া ১৫২৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ জমাঃ হাবিি জমািা হােী কালূ জমািা োহাপুি োহাপুি-8214 ১৫৩৬

৪২ মৃত হাবিবুি িহমান জম ঃ আলী জহাজসন জচ ঃ োহাপুি োহাপুি ১৫৩৭

৪৩ জমাঃ োবকি জহাজসন বসকদাি সবফ উবদ্দন বসকদাি োহাপুি োহাপুি-8214 ১৫৩৯

৪৪ জমাঃ জসবলম মৃত মীি আঃ আবেে ঠাকুিমবিক আগিপুি ১৫৪১

৪৫ জমাঃ সামছুল হক উবেি িস্ক হাওলাদাি চিজহাগলপাবতয়া চি উত্তি ভুজতি বদয়া-

8233

১৫৪৫

৪৬ জমাঃ িাবুল সিদাি আফিাি আলী সিদাি বশলবিয়া োহাপুি ১৫৪৬

৪৭ বি. এম. এ. সাত্তাি মৃত আঃ েব্বাি িয়াবত চিজহাগলপাবতয়া আগিপুি ১৫৪৭

৪৮ আিদুল েব্বাি খান নিী জনওয়াে খান চি উত্তি ভুজতি বদয়া চি উত্তি ভুজতি বদয়া-

8233

১৫৫০

৪৯ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন জমাঃ আঃ েব্বাি েমাদাি ইসলামপুি ইসলামপুি ১৫৫২

৫০ দবলল উবদ্দন প্যাদা (দলু) মৃত িাজে আলী প্যাদা চি জহাগলপাবতয়া চি উত্তি ভূজতিবদয়া ১৫৭৪

৫১ জমাঃ হাচান আলী হাওিাদাি মৃত আবুল কাজশম হাং ঠাকুিমবিক ঠাকুিমবিক ১৫৭৯

৫২ আঃ কাজদি হাং মৃত আলীমুবদ্দন হাং ঠাকুি মবিক আগিপুি ১৫৮১

৫৩ জমাঃ আবুল কালাম জমািা জমাঃ মাজেদ জমািা ঠাকুি মবিক চি উত্তি ভুজতি বদয়া-

8233,

১৫৮২

৫৪ এ, জক, এম, আবনসুেোমন জমাঃ আবুল হাজসম োহাপুি োহাপুি-8214 ১৫৮৩

৫৫ মফজিি উবদ্দন জগদু জচ বকদারু ইসলামপুি ইসলামপুি ১৫৮৪

৫৬ জমাঃ বমোনুি িহমান আঃ মবেদ হাওলাদাি চিউত্তি ভূজতিবদয়া চি উত্তি ভুজতি বদয়া-

8233

১৫৮৬

৫৭ লালজমাহনপুি মাখন চন্দ্র হালদাি োহাপুি আগিপুি ১৫৮৭

৫৮ আব্দুল ওহাি মাতুব্বি মৃত কািী আঃ কবিম মাতুব্বি োহাপুি োহাপুি ১৫৮৮

৫৯ জমাঃ আব্দুল হাকীম হাং আঃ মাজেদ হাং চি আলগী ব্রাক্ষনবদয়া ১৫৮৯

৬০ জমাঃ শহীদুল ইসলাম হাওলাদাি আবুল হাজশম হাওলাদাি ঠাকুিমবিক ঠাকুিমবিক ১৫৯০

৬১ জমাঃ আইয়ূি আলী হাওলাদাি আবুল হাজশম হাওলাদাি ঠাকুিমবিক ঠাকুিমবিক ১৫৯১

৬২ জমাঃ আবু জহাজসন মৃত জমাঃ শবফ উবদ্দন োহাপুি োহাপুি ১৫৯২

৬৩ জমাঃ জসকািাি আলী জমাঃ ভাসাই জিপািী :চি ফজতহপুি চি ভূজতিবদয়া-৮২১০ ১৫৯৪

৬৪ ওয়াবলউল হাসানাত আলাউবদ্দন জমাহাম্মদ আগিপুি আগিপুি-8233 ১৫৯৫

৬৫ জমাঃ আবমরুল ইসলাম খান নুরুল ইসলাম খান চিজহাগলপাবতয়া চি উত্তি ভুজতি বদয়া-

8233

১৫৯৭

৬৬ সাহাবুবদ্দন আহজমদ জগালাম কাজদি মৃধা ইসলামপুি ইসলামপুি ১৫৯৮

৬৭ জগালাম বকিবিয়া টিপু আলহাজ্জ জগালাম সিওয়াি বমঞা আগিপুি আগিপুি-8210 ১৫৯৯

৬৮ জমাঃ হারুন-অি-িবশদ িাজিি আলী মাতুব্বি োহাপুি োহাপুি-8214 ১৬০০

৬৯ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন মৃত আবুল হাজসম োহাপুি োহাপুি ১৬০২

৭০ জমাঃ োফি আলী খান জমাঃ জমাশািফ আলী খান ব্রাহ্মনবদয়া ব্রাহ্মনবদয়া-8233 ১৬০৬

৭১ জমাঃ আঃ ওহাি হাং জনায়াি আলী হাং পূি ব ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬১২

৭২ আব্দুল মাজলক নুি জমাহাম্মদ ব্যাপািী জকদািপুি, জকদািপুি-8210 ১৬১৯

৭৩ মৃত জমাঃ ফেলুল হক হাওলাদাি আঃ কাজদি হাং পূি ব ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬২০

৭৪ আঃ িবশদ হাওলাদাি মৃত জমাহাম্মদ হাওলাদাি পূি ব জকদািপুি জকদািপুি ১৬২১

৭৫ হারুন হাওলাদাি হাজসম হাওলাদাি জকদািপুি জকদািপুি-8210, ১৬২২

৭৬ জমাঃ জমাতাহাি আলী প্যাদা জমাঃ ওহাি প্যাদা গ্রামঃ পঃ ভূজতিবদয়া ভূজতি বদয়া-8210 ১৬২৯

৭৭ জমাঃ সামসুল হক আকন মৃত িাজে আলী আকন পবিম ভূজতিবদয়া জকদািপুি ১৬৩০

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িাবুগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৮ োলাল আহজমদ মৃত আঃ মতজলি পবিম ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬৩১

৭৯ জমাঃ শাহোহান মৃত হােী মবমন উবদ্দন দবক্ষন ভূজতিবদয়া জকদািপুি ১৬৩২

৮০ জমাঃ আঃ িবহম মৃত জসানামবদ্দন ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬৩৩

৮১ জমাঃ আঃ েব্বাি হাওিাদাি জমাঃ আবুল কাশজমম হাওলাদাি নতুনচি ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬৩৬

৮২ আব্দুল েব্বাি আঃ গবন গ্রাম/িাস্তা:পবিম 

ভুজতিবদয়া

ভূজতি বদয়া-8210 ১৬৩৭

৮৩ জমাঃ সুলতান মাহমুদ জমাঃ আঃ েব্বাি হাওলাদাি ভুজতিবদয়া জকদািপুি-8210 ১৬৩৯

৮৪ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত হাসান আলী পূি ব ভুজতিবদয়া জকদািপুি ১৬৪৫

৮৫ মৃত জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত কাজশম জিপািী জকদািপুি জকদািপুি ১৬৫৭

৮৬ আঃ েব্বাি খান মৃত আঃ িহমান ভূজতিবদয়া জকদািপুি ১৬৫৮

৮৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম আকন জমাঃ জমাতাহাি উবদ্দন আকন ভুজতিবদয়া ভূজতি বদয়া-8210 ১৬৫৯

৮৮ আঃ মান্নান হাওলাদাি মৃত হ িত আলী হাং পূি ব ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬৬০

৮৯ আিদুল মাজলক মৃত খাজদম আলী হাওলাদাি ভূতিদয়া ভূতিদয়া ১৬৬১

৯০ মৃত কবিি জহাজসন মৃত আঃ মবেদ শবিফ ভুজতিবদয়া জকদািপুি ১৬৬২

৯১ জমাঃ আিদুল েবলল িাজে আলী হাওলাদাি িাবঘয়া িবিশাল সদি-৮২০০ ১৬৬৩

৯২ জমাঃ জসবলম আহমদ মৃত আঃ িবুি ভূজতিবদয়া ভূজতিবদয়া ১৬৬৪

৯৩ হারুন অি িবশদ মৃত আঃ আবেে িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৬৬৬

৯৪ আিদুল মন্নান হাওলাদাি বেন্নাত আলী হাওলাদাি িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী ১৬৭৪

৯৫ আব্দুি িাজ্জাক মৃত আঃ িহমান হাং দঃ িাকুবদয়া জদজহিগবত ১৬৭৫

৯৬ জমাঃ শওকত জহাজসন আঃ জমাতাবলি হাওলাদাি িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৬৭৬

৯৭ জমাঃ শাহোহান বশকদাি জমাঃ আিদুল মবেদ বসকদাি িাহুতকাঠী বশকািপুি ১৬৭৭

৯৮ মৃত আিদুল মাজলক জমািা মৃত আইেবদ্দন জমািা িাকুবদয়া িাকবদয়া ১৬৮২

৯৯ আঃ িত্তাি ফবকি মৃত হাজমেবদ্দন ফবকি িাজহিচি জঘাষকাঠি িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠি ১৬৯২

১০০ আঃ মাজলক হাওলাদাি মৃত আঃ িহমান হাওলাদাি িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৬৯৪

১০১ জমাঃ শাহ আলম সিদাি আঃ িবশদ সিদাি বশকািপুি িাহুতকাঠী ১৬৯৭

১০২ আশ্রাি আলী কােী মৃত আিে আলী কােী জদজহিগবত জদজহিগবত ১৭২১

১০৩ জমাঃ আব্দুল হাই আব্দুল ওহাি হাওলাদাি উঃ িাকুবদয়া জদজহিগবত ১৭২৪

১০৪ আঃ মবেদ খান মৃত আলম খান জদজহিগবত জদজহিগবত ১৭৩২

১০৫ জমাঃ জহাজসন হাওলাদাি িবফউবদ্দন হাওলাদাি িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৭৪২

১০৬ জমাঃ িাজিক মত িজ্জি আলী জদজহিগবত জদজহিগবত ১৭৪৪

১০৭ আঃ হাবকম েমাদ্দাি ওয়াজেদ আলী েমাদ্দাি িাকুবদয়া িাকুবদয়া ১৭৪৮

১০৮ জমাঃ মুবেবুি িহমান হায়দাি আলী আকন ইবদলকাঠী জদজহিগবত ১৭৪৯

১০৯ মবনরুজ্জামান মৃত আিদুল ওয়াজেদ েমাদ্দাি িাকুবদয়া জদজহিগবত ১৭৫০

১১০ জমাহাম্মাদ জমাখজলছুি িহমান আব্দুল হাবমদ আকন িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী িাজহিচি ক্ষুদ্রকাঠী ১৭৫২

১১১ ফেলুি িহমান খান মৃত আলী আবেম খান লাফাবদ মাধিপাশা ১৭৫৩

১১২ জমাঃ মোি জহাজসন খান মৃত বমলন খান ফুলতলা মাধিপাশা ১৭৫৫

১১৩ আবুল হাজসম খান মৃত জমাঃ শিীফ আলী খান পূি ব পাংশা মাধিপাশা-8213 ১৭৬১

১১৪ সুলতান জহাজসন হাওলাদাি আঃ ওহাি হাং পঃ পাংশা মাধিপাশা ১৭৬২

১১৫ জমাসজলম আলী হাওলাদাি মৃত কিম আলী হাওলাদাি িীিপাশা মাধিপাশা ১৭৭৫

১১৬ মৃত নুরুল ইসলাম খান মৃতহাজসম আলী খান পূি বিহমতপুি কযাজডট কজলে ১৭৮৫

১১৭ সসয়দ আনাসাি উবদ্দন মৃত সসয়দ আিে আলী তালুকদাি পূি ব পাংশা মাধিপাশা ১৭৮৯

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িাবুগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৮ মুনুসুি আলী সিদাি মৃত জম জে আলী সিদাি গোবলয়া মাধিপাশা ১৭৯৯

১১৯ জমাঃ ইিাহাক জহাজসন মৃত জমাঃ আপতাি জহাজসন মু  ৃশুবিয়া মাধিপাশা ১৮০০

১২০ জমাশাজিফ জহাজসন হুজ্জাত আলী পূি ব পাংশা পূি ব পাংশা-8200 ১৮০১

১২১ আিদুল িি িাড়ী মৃত মুোফফি আলী িাড়ী চন্ডীপুি লাকুটিয়া ১৮০৩

১২২ আিদুল আবেে খান কলমদাি জহাজসন খান িাসা/জহাবডং:খান িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৮০৪

১২৩ জমাঃ মকবুল জহাজসন আদম আলী হাং িাসা/জহাবডং:িড় িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৮০৫

১২৪ জমাঃ মুনসুি আলী হাওলাদাি কালাই হাওলাদাি িাসা/জহাবডং:হাওলাদাি 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৮০৮

১২৫ জমাঃ আিদুল মবতন হাওলাদাি জমািািক আলী হাওলাদাি িাসা/জহাবডং:চাপিাশী 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৮০৯

১২৬ আিদুল লবতফ িীি মুবিজ াদ্ধা জমাঃ হাজসম হাওলাদাি িাসা/জহাবডং:হাওলাদাি 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৮২০

১২৭ জমাঃ আিদুল হাবকম ভুইয়া আিদুল গফুি ভূইয়া গােীপুি িাবু  ৃগঞ্জ-৮২১০ ১৮২৯

১২৮ জমাঃ আঃ খাজলক হাওলাদাি মৃত আদম আলী হাং িবিি চি চাঁদপাশা ১৮৩৪

১২৯ আতাহাি আলী জচ ধুিী মৃত জমািািক আলী জচ ধুিী চবন্দ্রপুি লাকুটিয়া ১৮৩৭

১৩০ আনসাি আলী হাওলাদাি মৃত নওয়াি আলী হাওলাদাি গােীপুি িায়লাখালী ১৮৪৫

১৩১ আব্দুস িালাম হাওঃ জমাঃ কদম আলী হাও গ্রাম/িাস্তা:999 িবিশাল-8200 ১৮৫৩

১৩২  তীন্দ্র নাথ কয়াল সুজিন্দ্র নাথ কয়াল িাসা/জহাবডং:কয়াল িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

মীিগঞ্জ-8210 ১৮৫৮

১৩৩ আব্দুি িি হাওলাদাি তাজলি আলী হাং চবিপুি চাঁদপাশা ১৮৬১

১৩৪ মৃত আঃ কাজদি হাং খবিি উবদ্দন হাং ভিাবনপুি চাঁদপাশা ১৮৬৩

১৩৫ জমাঃ জমাতাহাি জহাজসন মৃত মধু খা চন্ডীপুি লাকুটিয়া ১৮৬৫

১৩৬ জমাঃ আিদুস সাত্তাি হাওলাদাি জমাহাম্মদ আবল হাওলাদাি িাসা/জহাবডং:িাত্তাি 

হাওলাদাি িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

মীিগঞ্জ-8210 ১৮৭৩

১৩৭ জমাঃ কাঞ্চন আলী আকন আিদুল আবেে আকন িাসা/জহাবডং:আকন িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999

চাঁদপাশা-8212 ১৮৭৪

১৩৮ জমাঃ আিদুল হাবলম জহাজসন উবদ্দন হাওলাদাি িাসা/জহাবডং:দালাল িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

চাঁদপাশা-8212 ১৮৭৫

১৩৯ জমাঃ আব্দুল খাজলক হাওলাদাি মৃত আব্দুল গবণ হাওলাদাি িকবশিচি লাকুটিয়া ১৮৭৭

১৪০ জমাঃ বসিােউবদ্দন আহজমদ মৃত োজহন উবদ্দন ফবকি আিবেকাবলকাপুি চাঁদপাশা ১৮৭৮

১৪১ জমাঃ সুলতান িাড়ী মৃত আলী আকিি িাড়ী দবিয়ািাদ লাকুটিয়া ১৮৮১

১৪২ জমাঃ শাহ্ আলম জমাঃ েয়নাল আজিদীন িাড়ী চবন্ডপুি লাকুটিয়া-8212 ১৮৮২

১৪৩ জমাঃ শাহাোহান খান নাজেম আলী খান িাসা/জহাবডং:খান িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

চাঁদপাশা ১৮৮৪

১৪৪ জমাহাম্মদ আিদুি িবহম মুনশী আিদুি িািী জকালচি িায়লাখালী-8212 ১৮৮৮

১৪৫ এস এম আলগীি মৃত আিদুল হাবকম জমািা জকালচি চাঁদপাশা ১৮৮৯

১৪৬ জমাঃ হাবিবুি িহমান আসমত আবল হাওলাদাি িকশীিচি লাকুটিয়া-8212 ১৮৯১

১৪৭ জমাঃ আবুল জহাজসন িাড়ী আবুল হাজশম িাড়ী িাসা/জহাবডং:িাড়ী িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

লাকুটি া-821 ১৮৯৮

১৪৮ জমাঃ আিদুল মাজলক হাওলাদাি জমাঃ আিদুল মবেদ হাওলাদাি , গ্রাম/িাস্তা:999 িবিশাল-8200 ১৮৯৯

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ িাবুগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৪৯ জমাঃ মুনসুি আলী হাওলাদাি আিদুল িবশদ হাং িাসা/জহাবডং:হাওলাদাি 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999

িায়লাখালী-8212 ১৯০০

১৫০ মৃতসসয়দ আবু তাজলি মৃত িহম আলী মীি িবিিচি চাঁদপাশা ১৯০৪

১৫১ জিাজমদ আলী সিদাি মৃতশাহ আলী সিদাি িামপবি িহমতপুি ১৯০৫

১৫২ আিদুল িাজিক হাওলাদাি আঃ মন্নান হাওলাদাি মবহষাবদ িহমতপুি-8211 ১৯০৭

১৫৩ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন জিপািী আিদুল হাজসম জিপািী , গ্রাম/িাস্তা:999 িহমতপুি-8211 ১৯১০

১৫৪ জমাঃ িবফে উবদ্দন হাওলাদাি আচমত আলী হাওলাদাি , গ্রাম/িাস্তা:999 িহমতপুি-8211 ১৯১৭

১৫৫ আঃ হাবলম হাওলাদাি আিদুি িবশদ হাওলাদাি ক্ষুদ্রকাঠি িাবুগঞ্জ ১৯১৯

১৫৬ আঃ মন্নান জিপািী আজেি আবল জিপািী , গ্রাম/িাস্তা:999 িাবুগঞ্জ-8210 ১৯২০

১৫৭ জমা” আবমি আলী মৃতডাঃ আব্দুি আবেে িহমতপুি িহমতপুি ১৯২৫

১৫৮ মৃত আঃ েবলল মুত দবলল উবদ্দন হাং ক্ষুদ্রকাঠি িহমতপুি ১৯৩০

১৫৯ সসয়দ আঃ আবেে মৃত সসয়দ োফি আলী পবিম িহমতপুি িহমতপুি ১৯৩৬

১৬০ জমাঃ সুলতান আহজমদ মৃত কিম আলী সিদাি উত্তি িহমতপুি িহমতপুি ১৯৩৭

১৬১ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি মৃত ফয়েি আলী িামপবি িহমতপুি ১৯৪১

১৬২ আবিফ জহাজসন মৃত এলাহী িি খান ওলানকাঠী িহমতপুি ১৯৫০

১৬৩ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন মৃত আঃ িবহম আকন জলাহাবলয়া িাবুগঞ্জ ১৯৫২

১৬৪ জমাঃ সামসুল িািী জমাঃ সামসুল আলম িহমতপুি িহমতপুি-8211, ১৯৫৫

১৬৫ জমাঃ ফেলুল হক মৃত আঃ জিািহান মৃধা িােকি িাবুগঞ্জ ১৯৫৬

১৬৬ নুরুল ইসলাম খান মৃত আিদুি িি খান িােকি িাবুগঞ্জ ১৯৫৭

১৬৭ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত িাজে আলী ক্ষুদ্রকাঠি িহমতপুি ১৯৫৮

১৬৮ জমাঃ মুনসুি আলী মৃত জতাজমেবদ্দন ক্ষুদ্রকাঠি িাবুগঞ্জ ১৯৬০

১৬৯ সসয়দ আমীি আলী মৃত জমাঃ সসয়দ জহাজসন আলী কুমাবিয়াি বপঠ িহমতপুি ১৯৬১

১৭০ জমাঃ আিদুি িবশদ মৃত হাবমেবদ্দন হাওলাদাি জদায়াবিকা িহমতপুি ১৯৬২

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


