
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জেজেন্দীগঞ্জ

ক্রঃ নং নাে বপতাি নাে গ্রাে ডাকঘি জিসােবিক জগজেট

১ জেেলাল নাথ জেজিন্দ্র চন্দ্র নাথ জসানামুখী জেজেবন্দগঞ্জ ৪১৪৫

২ আঃ িি বসকোি েন্দি আলী বসকোি িেিপুি জেজেবন্দগঞ্জ ৪২৬১

৩ জোঃ নুরুল ইসলাে জেওয়ান জোজসন আলী জেওয়ান চিখাগকাটা চানপুি ৪২৮২

৪ আফছাি আলী োওলাোি আিদুল গবন োওলাোি চুনািচি চিলতা ৪২৮৪

৫ আঃ গবন জিপািী জোজসন আলী মৃধা কাবেি চি পূি ব কাবেিচি ৪৩০৩

৬ সসয়ে নুরুল ইসলাে সসয়ে এেোে আলী আবেেপুি আন্দািোবনক ৪৩০৯

৭ জোঃ আঃ ছাত্তাি জেত্তয়ান আোম্মে আলী জেত্তয়ান িাোপুি উলাবনয়া ৪৩২২

৮ জেজলায়াি জোজসন জোল্লা আলী আকিি জোল্লা জততুবলয়া নলজগাড়া ৪৩৩৪

৯ সােসুল েক োওলাোি মৃত েবেি উবিন োং আসলী সজতাষপুি সজতাষপুি ৪৩৪০

১০ আব্দুল গফুি খান মৃত নীল খান চিসজতাষপুি সজতাষপুি ৪৩৪১

১১ জোঃ িতন কােী মৃত সশে উবিন কােী চিসজতাষপুি সজতাষপুি ৪৩৪২

১২ আফছাি উবিন খন্দকাি মৃত েজিে আলী কন্দকাি চিসজতাষপুি সজতাষপুি ৪৩৪৩

১৩ জোঃ আোোি আলী িজ্জি আলী জচাকোি িতনপুি কাবেিচি ৪৩৬০

১৪ জোোম্মে জোজসন এছাোক জিপািী চুনািচি ঘাট-পাতািোট ৪৩৭১

১৫ জোঃ ইউসুফ জচৌধুিী জোঃ ইউনুস জচৌধুিী উলাবনয়া উলাবনয়া ৪৩৭৩

১৬ আিদুল গফুি কেে আলী োওলাোি পূি ব িতনপুি ধে বগঞ্জ ৪৪১৫

১৭ মৃত সাইফুল ইসলাে জেঃ মৃত ফজেল কবিে জেঃ বসবিিচি উত্তি োঙ্গালীয়া ৪৪১৭

১৮ শাোি আেজেে েবেউবিন আেজেে কাবলকাপুি ঘাট-পাতািোট ৪৪১৯

১৯ আব্দুল লবতফ ফবকি সৃত িাজে আলী ফবকি সসয়েতক্তা জেসােবি ৪৪২০

২০ জোসাঃ শাোনািা জিগে আিদুল খাজলক জিপািী জেজেন্দীগঞ্জ ঘাট-পাতািোট ৪৪২১

২১ আতাোি উবিন আেজেে মৃত জোয়াজজ্জে জোজসন রুকুবন্দ রুকুবন্দ ৪৪২২

২২ জোঃ আবু োজেি ফজেল িাড়ী চানপুি চানপুি ৪৪২৩

২৩ িাবেয়া সুলতানা ফবিে উবিন খান খিকী ঘাট-পাতািোট ৪৪২৫

২৪ আিদুি িি োবি আবেে আলী োবি খতখাবল চােপুি ৪৪২৮

২৫ োবিবুি িেোন মৃত আলী আেজেে প্যাো আসলী সজতাষপুি সজতাষপুি ৪৪৩৪

২৬ মৃত জোিািক আলী জচৌবকোি মৃত আঃ িেজলি িেোন সলেী উলাবনয়া ৪৪৪৮

২৭ জোঃ আঃ েবতন খান মৃত জিলাজয়ত আলী খান চিোধিিায় জেসামুবিন ৪৪৫৪

২৮ আবুয়াল তসবলে খান আঃ আবেে খান োেপুি েধ্যকাবন্দ লস্কিপুি ৪৪৫৭

২৯ কাোল উবিন সিোি জিলাজয়ত জোজসন সিোি শিীজফিচি (চুনািচি) চিলতা ৪৪৬৬

৩০ জোঃ ইব্রাবেে খবলল ইছাোক আলী োংগাবলয়া আবেিগঞ্জ ৪৪৬৯

৩১ আবুল িাশাি োওলাোি কিে আলী োওলাোি চুনািচি চিলতা ৪৪৭০

৩২ জোঃ িবফকুল ইসলাে মৃত আেে আলী োং চুনািচি চিলতা ৪৪৭১

৩৩ জোঃ বছবিকুি িেোন জোঃ ছাইদুি িেোন িাবলয়া উলাবনয়া ৪৪৭২

৩৪ িােল চন্দ্র িায় (িন্টু) শ্যােলাল িায় খিকী ঘাট-পাতািোট ৪৪৭৩

৩৫ জোঃ আঃ েবেে মৃধা মৃত এতাে আিী মৃধা োবেকান্দা ভাসানচি ৪৪৭৪

৩৬ জোঃ িবফকুল ইসলাে নুি জোোম্মে পাজলায়ান চিখাগকাটা চানপুি ৪৪৭৫

৩৭ জোঃ ছজেি আলী কবিিাে মৃত সফি আলী কবিিাে চুনািচি চিলতা ৪৪৭৮

৩৮ আঃ োজলক খান মৃত আশিাফ আলী খান ভাঙ্গা আন্দািোবনক ৪৪৭৯

৩৯ জোঃ বসিাজুল েক আশিাফ আলী কাবেিািাে কাবেিািাে ৪৪৯১

৪০ েকবুল ভূইয়া মৃত জোোম্মে ভূইয়া চি সজতাষপুি সজতাষপুি ৪৪৯৩

৪১ জোঃ েেসীন জোোম্মে আলী সজতাষপুি সজতাষপুি ৪৪৯৭

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জেজেন্দীগঞ্জ

ক্রঃ নং নাে বপতাি নাে গ্রাে ডাকঘি জিসােবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ দুলাল তালুকোি মৃত আঃ োিান তাং জসানাপুি লতা ৪৪৯৮

৪৩ শ্যােল ইন্দু েন্ডল িেনী কাত েন্ডল উেয়পুি শ্যাজেিোট ৪৪৯৯

৪৪ নেরু ইসলাে মৃত োজসে েবল্লক জচি জসানাপুি শ্যাজেিোট ৪৫০০

৪৫ সুলতান আোম্মে জচৌধুিী ইব্রাবেে জচৌধুিী কাবেিািাে কাবেিািাে ৪৫০৩

৪৬ জোঃ েকবুল বসকোি মৃত জনায়াি আলী বসকোি চিসজতাষপুি সজতাষপুি ৪৫০৫

৪৭ জোঃ আঃ িি জিপািী মৃত আঃ কাজেি জিপািী কাবেিািাে কাবেিািাে ৪৫০৬

৪৮ জসকান্দাি আলী োং মৃত জছাজেে আলী োং চিসজতাসপুি লতা ৪৫০৮

৪৯ জগালাে অবেে জচৌধুিী মৃত সুলতান আেজেে জচৌধুিী োেপুি েধ্যকাবন্দ লস্কিপুি ৪৫১৮

৫০ েবেউবিন শিীফ োোল উিীন শিীফ োেপুি েধ্যকাবন্দ লস্কিপুি ৪৫১৯

৫১ আবেজুল েক িাড়ী সােত আলী িাবড় পূি ব ইয়ািজিগ উত্তিচি ৪৫২০

৫২ জোঃ শােোোন সিোি উবেি আলী সিোি িেিপুি জেজেবন্দগঞ্জ ৪৫২৪

৫৩ আব্দুল োিান সিোি মৃত িেলুি িেোন পূি ব সুলতাবন উলাবনয়া ৪৫৩০

৫৪ জোঃ আব্দুল গবন আবুল োজসে িাোপুি উলাবনয়া ৪৫৩২

৫৫ গােী আবেনুল ইসলাে মৃত গােী লুৎফি িেোন িাবলয়া উলাবনয়া ৪৫৩৩

৫৬ আবেজুি িেোন মৃত ডাঃ ছাইজয়দুি িেোন িাবলয়া সলেী ৪৫৩৫

৫৭ নুরুল আবেন তাং মৃত আঃ েবলল তাং আশা উলাবনয়া ৪৫৩৬

৫৮ জোঃ আবুল কাজশে জোঃ আবুল োজসে োওলাোি পূি বষবি ঈেগাে িাোি ৪৫৩৯

৫৯ মৃত ডাঃ জোঃ আলতাফ উবিন আেম্মে মৃত জোয়াজজ্জে জোজসন আকন রুকুবন্দ রুকুবন্দ ৪৫৪০

৬০ োেী আজনায়ারুল েক জগালোি জেৌলভী আঃ েক জগালোি রুকুবন্দ রুকুবন্দ ৪৫৪২

৬১ েবেউবিন বে া মৃত কােী জোসজলে উবিন রুকুবন্দ জেজেন্দীগঞ্জ ৪৫৫১

৬২ আঃ ছত্তাি উবকল আঃ জছািাোন উবকল চিজোগলা চিজোগলা ৪৫৫৫

৬৩ মৃত ফেজল কবিে জিপািী মৃত শাোোৎ আলী জিপািী রুকুবন্দ রুকুবন্দ ৪৫৫৬

৬৪ আঃ েতজলি জচৌবকোি েবনি উবিন জচৌবকোি চিজোগলা চিজোগলা ৪৫৫৭

৬৫ জোঃ ইবিস আলী জিপািী আক্কাচ আলী জিপািী জসানামুখী জেজেবন্দগঞ্জ ৪৫৫৮

৬৬ বনোে উবিন আেজেে আিদুি িবেে জিপািী রুকুবন্দ রুকুবন্দ ৪৫৫৯

৬৭ মৃত জোঃ েকবুল আেজেে আঃ িবশে োং অবিকাপুি জেজেবন্দগঞ্জ ৪৫৬১

৬৮ মৃত আশ্রাফ আলী মৃত আজশ বে আলী জিপািী িাবেতখা জেজেবন্দগঞ্জ ৪৫৬২

৬৯ জোঃ শাোোন েবল্লক মৃত োলাল আেম্মে েবল্লক েধ্য িতনপুি বিদ্যানন্দপুি ৪৫৬৭

৭০ আঃ িবশে োওলাোি মৃত আলী োওলাোি বিদ্যানন্দপুি ধে বগঞ্জ ৪৫৭১

৭১ ওয়াজেে আলী মৃত জোনাি আলী েফাোি োধিিায় বিদ্যানন্দপুি ৪৫৭৩

৭২ জোঃ ফেলুল েক মৃত জোজচন উবিন োং সছয়েতক্তা ভাষানচি ৪৫৭৪

৭৩ জোঃ খাইরুল আলে আক্রাে আলী োওলাোি সাত োোি বিঘা জেসােবি ৪৫৭৯

৭৪ জোঃ আেে আলী মৃত োজেি উবিন ভূইয়া ভাষানচি ভাষানচি ৪৫৮১

৭৫ জোৎ েকবুল জোজসন মুতনাজেে আলী বসকোি ভাষানচি ভাষানচি ৪৫৮৫

৭৬ ইসোইল বসকোি মৃত নূি জোোম্মে বসকোি োবলিচি উত্তি োঙ্গালীয়া ৪৫৮৯

৭৭ জোোম্মে শােোোন আলী আকিি োবি োংগাবলয়া জলঙ্গুটিয়া ৪৫৯২

৭৮ কাঞ্চন আলী োওলাোি োলাল আেম্মে োওলাোি ধুবলয়ােজধ্যিচি জেজেবন্দগঞ্জ ৪৫৯৪

৭৯ আঃ কবিে েীি মৃত ইয়াকুি আলী েীি চিখাগকাটা চানপুি ৪৫৯৫

৮০ জোঃ োজলক োওলাোি মৃত আব্দুল গফুি োওলাোি চিশ্যােিায় চানপুি ৪৫৯৬

৮১ কােী আতাোি আলী মৃতকােী আফে আলী খতাখালী চানপুি ৪৫৯৭

৮২ জোঃ জসিালী বেয়া মৃতিেলুি িেোন বেয়া চিখাগকাটা চানপুি ৪৫৯৮

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জেজেন্দীগঞ্জ

ক্রঃ নং নাে বপতাি নাে গ্রাে ডাকঘি জিসােবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সিকাি 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জোঃ আবনছুি িেোন জোল্লা জোঃ বফজিাে আলী জোল্লা চিখাগকাটা চানপুি ৪৫৯৯

৮৪ েবেিল েক োবি আঃ ছজেে োবি চিখাগকাটা চানপুি ৪৬০০

৮৫ আঃ আেে জেওয়ান মৃত জিলূ জেওয়ান েবড়চি খাজুবিয়া েবড়চি খাজুবিয়া ৪৬০১

৮৬ আঃ কুদ্দুস জিলাজয়ত জোজসন েবড়চি খাজুবিয়া েবড়চি খাজুবিয়া ৪৬০৪

৮৭ আেে আলী োওলাোি জগালাে আলী োওলাোি েবড়চি খাজুবিয়া েবড়চি খাজুবিয়া ৪৬০৫

৮৮ েকবুল আেম্মে জিপািী আঃ িেোন জিপািী েবড়চি খাজুবিয়া েবড়চি খাজুবিয়া ৪৬০৬

৮৯ জোঃ জগালাে জোস্তফা মৃত আব্দুল আবেে োওলাোি ভাঙ্গা জগৌিীপুি কাবেিািাে ৫৪২০

৯০ মৃত জোঃ অলী জিপািী মৃত কাজশে জিপািী ভংঙ্গা কাবেিািাে ৫৪২১

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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