
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ মুলাদী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ জসকান্দাি জিপািী অবিেবিন জিপািী িানীমিদন িানীমিদন ৩৬৮৬

২ আঃ মাজলক বসকদাি মৃত ইব্রাবিম বসকদাি নাবেি পুি ৩৬৮৮

৩ জমাঃ নাবসি বসকদাি জমাঃ আইয়ুি আলী জিাজসন সাজিজিি চি এন.বপ.স্কুল ৩৬৯৯

৪ ডাঃ িেলুল কবিম তালুকদাি আলী আকিাি তালুকদাি চি লক্ষ্মীপুি চি লক্ষ্মীপুি ৩৭২৬

৫ এম বড আঃ িাবকম মৃত নুি মিাম্মদ িাং দবিচি লক্ষীপুি ৩৭২৮

৬ কােী জমাকাজম্মল জিাজসন কােী আঃ ওিাি িড়পাতািচি িড়পাতািচি ৩৭৪০

৭ আঃ িাজ্জাক িােী আঃ িিমান িাড়ী মুলাদী মুলাদী ৩৭৬৪

৮ জমাঃ শািআলম েয়নাল আজিদীন জমাল্লা টুমচি জসবলমপুি ৩৭৭৬

৯ নাবসি উবিন মৃত িােী জমাসজলম উবিন জসবলমপুি ৩৭৮২

১০ জমাঃ জমাস্তিা খা আব্দুল লবতি খা িানীমিদন িানীমিদন ৩৭৯৬

১১ জমাঃ নুরুল আবমন িাওলাদাি কালাই িাওলাদাি 361 এন.বপ.স্কুল ৩৮০২

১২ মৃত আব্দুস সামাদ িাওলাদাি মৃত আঃ গফুি িাওলাদাি োলালপুি এন.বপ.স্কুল ৩৮০৪

১৩ আঃ ওয়াজিছ মৃধা মৃত আঃ চান মৃধা পূি দ নাবেিপুি এন.বপ.স্কুল ৩৮০৫

১৪ বসিাজুল িক জচ ঃ মৃত েজিদ আলী জচ ঃ পূি দ নাবেিপুি এন.বপ.স্কুল ৩৮১১

১৫ জমাঃ আবুল জিাজসন িালান সিদাি পবিম নাবেিপুি নাবেিপুি স্কুল ৩৮১২

১৬ লুৎিি িিমান মৃত আঃ মন্নান িাং িানীমিদন1967 এন.বপ.স্কুল ৩৮১৩

১৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম শিীি সুলতান জিাজসন শিীি চিপদ্মা চিপদ্মা ৩৮২৯

১৮ জমাঃ জসকান্দাি মুনসী জমাঃ নুরুল িক মুনসী জিায়াবলয়া জসানা মবিন িন্দি ৩৮৩৯

১৯ জমািাজ্জল জিাজসন মৃত মুলিত জচ ধুিী জিায়াবলয়া ৩৮৪০

২০ এস,এম আনছাি উবিন জমাঃ আবমি জিাজসন শিীি চিপদ্মা চিপদ্মা ৩৮৪১

২১ জমাঃ আজনায়াি জিাজসন জমাঃ আব্দুি িবশদ বশকদাি জিায়াবলয়া জসানামবিন িন্দি ৩৮৪৩

২২ আলািক্স জিপািী মুনতু জিপািী চি জকালাবনয়া গাছুয়া ৩৮৫২

২৩ জমাঃ জসকান্দাি আলী জোনাি আলী িাড়ী িলিামপুি ডুমিীতলা ৩৮৬১

২৪ জগ িঙ্গ মন্ডল মজিন্দ্র মন্ডল চিকাজলখান চিকাজলখান ৩৮৬২

২৫ চান্দু জমাল্লা িােী িেজল আলী জমাল্লা কাজয়তমািা োলালািাদ ৩৮৭০

২৬ আলমগীি জিাজসন মৃত আঃ খাজলক লক্ষীপুি ৩৮৭২

২৭ বিয়লাল বসকদাি মৃত সাধুচিণ বসকদাি চিকাজলখান চিকাজলখান ৩৮৭৩

২৮ জমসিাি উবিন আবুল জিাজসন িাং ততিচি ৩৮৭৮

২৯ আবু িাবনি বসিাজুল িক তালুকদাি জতিচি জতিচি ৩৮৯৫

৩০ কােী এনাজয়ত কবিম আক্রাম আলী কােী িড় পাতািচি পাতািচি ৩৮৯৭

৩১ জমাঃ িারুন অি িবশদ খান জমাঃ েয়নাল আজিদীন খাঁন জতিচি মুলাদী ৩৯০৭

৩২ জমাঃ শাি আলম খান আিদুল মবেদ খান জতিচি মুলাদী ৩৯০৮

৩৩ আঃ খাজলক শবিি মৃত চান মবিন শবিি জতিচি জতিচি ৩৯১১

৩৪ কােী বছবিকুি িিমান মৃত কােী আঃ গবণ িড় পাতািচি পাতািচি ৩৯১৯

৩৫ আবুল িাশাি তালুকদাি আব্দুল ছামাদ তালুকদাি মুলাদী মুলাদী ৩৯২০

৩৬ জঘাবলম আিাম্মদ মৃত আবুল কাজসম মন্ডল উঃ কাবেিচি ৩৯৫৪

৩৭ শািোিান মৃত উমাি আলী কাবেিচি ৩৯৬৬

৩৮ িিিাদ জিাজসন আবুয়াল জিাজসন কাবেিচি কাবেিচি ৩৯৭১

৩৯ জমাঃ সামচুল আলম মৃত এয়াকুি আলী কবিিাে নাবেিপুি এন.বপ.স্কুল ৪০১৫

৪০ মৃত শািোিান বময়া মৃত িােী জতলাম জিাজসন চি নাবেিপুি নাবেিপুি ৪০১৬

৪১ কবিি আিম্মদ সামসুবিন খবলিা নাবেিপুি এন.বপ.স্কুল ৪০১৭

গণিোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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গণিোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ আঃ কবিম িাং মৃত আঃ আবেে িাং জঘাজসিচি এন.বপ.স্কুল ৪০১৮

৪৩ জমাঃ আিদুল মাজলক সিদাি জমাঃ চান্দু সিদাি নাবেিপুি নাবেিপুি এন.বপ.স্কুল ৪০২৯

৪৪ জমাঃ আবুল জিাজসন জমাঃ আউি আলী সিদাি নাবেিপুি জিাসনািাদ ৪০৩০

৪৫ জমাঃ আোিাি উবিন আব্দুল ছাত্তাি বময়া পবিম নাবেিপুি নাবেিপুি স্কুল ৪০৩১

৪৬ জমাঃ মাইন উবিন মৃত আবুল িাজশম কােী ব্রেজমািন সবিপুি ৪০৪২

৪৭ জমাঃ আঃ গবন আকন জমাঃ আবুল িাজসম আকন পবিম চি জভদুবিয়া চিপদ্মা ৪০৪৮

৪৮ জমাঃ বছবিকুি িিমান ভাসাই সদ দাি িাবলয়াতলী িাবলয়াতলী ৪০৪৯

৪৯ জমাঃ জমাসজলম উবিন জিপািী আিদুল িাবকম জিপািী জছাট লক্ষীপুি চিপদ্মা ৪০৫৪

৫০ নুরুল ইসলাম আঃ িাবকম জিপািী জছাট লক্ষ্মীপুি চিপদ্মা ৪০৫৫

৫১ আবু িাবনি জমাল্লা আলিাে সাদত আলী জমাল্লা জিায়াবলয়া জসানা মবিন িন্দি ৪০৫৭

৫২ আবুল িাসাি সিদাি মৃত জমাঃ নাবসি সিদাি সবিপুি সবিপুি ৪০৫৮

৫৩ আিদুল মাজলক তালুকদাি আলিাে িেজল আবল তালুকদাি জিায়াবলয়া জসানা মবিন িন্দি ৪০৫৯

৫৪ জমাঃ আিদুল েবলল জিপািী জমাঃ তেনউবিন জিপািী চিপদ্মা চিপদ্মা ৪০৬২

৫৫ জমাঃ আবুল কাজশম নলী নসু নলী চিপদ্মা চিপদ্মা ৪০৬৩

৫৬ মঞ্জুরুল কবিম মৃত িাবমদ িাওলাদাি জভদুবিয়া চিপদ্মা ৪০৬৫

৫৭ মৃত জমাশািিি জিাজসন মৃত মুলিৎ আলী জিায়াবলয়া জসানামবিন িন্দি ৪০৬৬

৫৮ জমাঃ মািতাি উবিন জমাঃ এছািাক ভুইয়া জিায়াবলয়া জসানা মবিন িন্দি ৪০৬৯

৫৯ মাস্টাি নুরুল িক মাওঃ মিব্বত আলী সবিপুি সবিপুি ৪০৭০

৬০ জমাঃ জমাোজম্মল িক মাওলানা জমািাব্বত আলী সবিপুি সবিপুি ৪০৭১

৬১ মীি হুমায়ূন কবিি আঃ আলী মীি শ্রীমবত তসয়জদি গাঁও ৪০৭৪

৬২ মৃত সামচুল িক মৃত িাজচন আলী ডুমুবিতলা গাছুয়া ৪০৮০

৬৩ জমাঃ জমাছজলম উবিন আমোদ জিাজসন মৃধা গাছুয়া গাছুয়া ৪০৮২

৬৪ শিীি জমাস্তিা কামাল মৃত জুলবিকি আলী তছয়জদি গাও গাছুয়া ৪০৮৩

৬৫ িবিপদ দাস কালী চিন দাস শ্রীমবত তসয়জদি গাঁও ৪০৮৪

৬৬ জমাঃ সুলতান আিজম্মদ িাজতম আলী চিবডক্রী চিবডক্রী ৪০৮৫

৬৭ িবকি আিদুি িি িােী ইবিস িবকি তপক্ষা গাছুয়া ৪০৮৬

৬৮ মৃত তসয়দ এ জক আঃ কাজদি মৃত আলিাজ্ব জমাঃ আলী বসকদাি চি পত্তনীভাঙ্গা গাছুয়া ৪০৮৭

৬৯ জমাঃ আলী জিপািী মৃত োয়জদি আলী জিপািী িলিামপুি ডুমিীতলা ৪০৮৮

৭০ োিাঙ্গীি আলম িেলুি িিমান শ্রীমবত ডুমুিীতলা ৪০৮৯

৭১ জমাঃ নেরুল ইসলাম খান মবি্িি িিমান খান শ্রীমবত তসয়জদি গাঁও ৪০৯০

৭২ জমািাম্মদ আলী মৃত োলাল ডুমুিীতলা ডুমুিীতলা ৪০৯৩

৭৩ মৃত আলী আেম িবকি েজিদ আলী িবকি ডুমুিীতলা ডুমুিীতলা ৪০৯৪

৭৪ িােী জমাঃ শািোিান বিশ্বাস িােী জমাঃ আঃ িাবমদ ডুমিতলা ডুমিতলা ৪০৯৫

৭৫ জমাঃ িারুন আি িবশদ িাওলাদাি জমজছি আলী িাওলাদাি লক্ষ্মীপুি োলালািাদ ৪০৯৯

৭৬ সাইদুি িিমান আকন (িীি মুবিজ াদ্ধা) কালাই আকন চিকাজলখান চিকাজলখান ৪১০০

৭৭ ডাঃ জমাঃ আঃ মাজলক ভূইয়া সুলতান আিম্মদ ভুইয়া কাজয়তমািা চিকাজলখান ৪১০২

৭৮ মাজলক েমাদাি আোিাি আলী লক্ষীপুি চািকাজলখা ৪১১০

৭৯ মৃত আঃ আবেে জমাল্লা মৃত ইয়াবছন জমাল্লা কাজয়তমািা োলালািাদ ৪১১১

৮০ শুকুি আিজমদ খান আিছাি উবিন খান লক্ষীপুি োলালািাদ ৪১১৩

৮১ মৃত জমাখজলছুি িিমান মৃত বমনাে উবিন খান লক্ষীপুি চিকাজলখা ৪১১৪

৮২ আোিাি আলী জমাল্লা মৃত গবণ জমাল্লা কাজয়তমািা চিকাজলখা ৪১১৫
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িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ বসিাজুল ইসলাম মৃত িবমেবিন লক্ষ্মীপুি োলালািাদ ৪১১৬

৮৪ জমাসজলি উবিন সিদাি আঃ গবণসিদাি চিকাজলখা চিকাজলখা ৪১১৭

৮৫ জমাঃ কামাল জিাজসন প্যাদা ওিাি আলী প্যাদা পাতািচি পাতািচি ৪১৩১

৮৬ জুলিাস জমাল্লা মুত েজিদ আলী জমাল্লা চিলক্ষ্মীপুি চিলক্ষ্মীপুি ৪১৪২

৮৭ জমাঃ েজয়ন উবিন ঢালী মৃত জসবলম উবিন ঢালী মুলাদী মুলাদী ৪১৪৬

৮৮ মৃত জমাঃ কাজদি জচ বকদাি মৃত জমাঃ িাজমদ আলী জতিচি মুলাদী ৪১৪৭

৮৯ জমাঃ জমাদাজেি আলী িাং মৃত িােী আঃ ছত্তাি িাওলাদাি চিলক্ষীপুি মুলাদী ৪১৫২

৯০ জমাঃ আবুল জিাজসন িাওলাদাি মৃত জিাজসন িাওলাদাি কুতুিপুি মুলাদী ৪১৫৬

৯১ জমাঃ আলমগীি জিাজসন মাস্টাি জতাসাজিক জিাজসন চি লক্ষ্মীপুি চি লক্ষ্মীপুি ৪১৫৭

৯২ গবন সিদাি গবিবুল্লাি সিদাি চি লক্ষ্মীপুি চি লক্ষ্মীপুি ৪১৫৮

৯৩ জমাঃ বসিাজুল ইসলাম খান গফুি খান খান িাড়ী মুলাদী ৪১৬৪

৯৪ শামছুল িক ঢালী কালূ ঢালী খালাবসি চি দবিচি ৪১৬৫

৯৫ জমাঃ িেলুি িিমান খান আব্দুল িাজসম খান জতিচি মুলাদী ৪১৬৬

৯৬ নুি জিাজসন িাওলাদাি মৃত বময়াোন িাওলাদাি চিলক্ষ্মীপুি চিলক্ষ্মীপুি ৪১৬৭

৯৭ জমাঃ সাখাওয়াত জিাজসন দবলল উবিন আিজমদ মবিশগুবদ পাতািচি পাতািচি ৪১৬৮

৯৮ মৃত আঃ খাজলক মৃত নবেম আলী শিীি জতিচি মুলাদী ৪১৭১

৯৯ জমাঃ রুহুল আবমন আব্দুি িবশদ জমাল্লা পাতািচি পাতািচি ৪১৭৪

১০০ মবেিি িিমান নুি জমািাম্মদ মুলাদী মুলাদী ৪১৭৬

১০১ বশিাি উবিন িােী আঃ িিমান িাড়ী ঐ মুলাদী ৪১৭৭

১০২ মৃত জমাঃ ছাত্তাি িবকি জমাঃ আসমান িবকি িািাদুিপুি সুোিাদ ৪১৮৫

১০৩ আঃ িি ঘিামী মৃত আঃ কাজদি ঘিামী কাবেিচি কাবেিচি ৪১৯৯

১০৪ নুি জমািাম্মদ সিদাি মৃত ধলু সিদাি কাবেিচি কাবেিচি ৪২০৭

১০৫ আঃ কাজদি িাং মকিম আলী িাং িািাদুিপুি সুোিাদ ৪২২৪

১০৬ মৃত আঃ মন্নান মৃত িিমালী িাং িড়ইয়া কাবেিচি ৪২২৮

১০৭ আব্দুল মাজলক িাওলাদাি নাজেম আলী িাওলাদাি কাবেিচি কাবেিচি ৪২২৯

১০৮ আঃ মাজলক কাজেম আলী দবক্ষন কাবেিচি চি কবমশনাি ৪২৩০

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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