তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১
২

কােী শাহজনওয়াে
বমেজা নেরুল ইসলাম

কাোী আবুল হাবমদ
বমেজা আফছার উদ্দীন

১-বড ২/২২ বমরপুর ঢাকা বমরপুর
িাসা/জহাবডং:ফ্ল্যাট # এল, বনউমাজকজট
বিবডং# ২,পল্টন প্লাো,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৩, ডাকঘর:বেবপও1000, পল্টন, ঢাকা
দবিণ বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

৩

জমাঃ নুরুল ইসলাম

আজের উদ্দীন আহজমদ

িাসা/জহাবডং:৩৪,
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৩৩(পাট জ),
ডাকঘর:জমাহাম্মদপুর1207, জমাহাম্মদপুর,
ঢাকা উত্তর বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

৪

আলাউবদ্দন আহজমদ

আবুল হাজসম

৮৮, িবশর উবদ্দন জরাড,
বনউমাজকজট
ধানমবি, কলািাগান, ঢাকা

৫

আিদুর রবহম বময়াবে

জুিন আলী বময়াবে

িাসা/জহাবডং:১১/এ,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৭(পাট জ),
ডাকঘর:বনউমাজকজট1205, ধানমবি, ঢাকা
দবিণ বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

৬

ফবরদ উবদ্দন োবকর োন

আলতাফ উবদ্দন োন

৭/৭, জলকসাকজাস
বনউমাজকজট
কলািাগান, ধানমবি, ঢাকা

৭

কােী শাফাজনয়াে

কােী আঃ হাবমদ

৮

সসয়দ আব্বাস জহাজসন

সসয়দ আবুল জহাজসন

৫০৩, বনউ সুপার মাজকজট বনউমাজকজট
ধানমবি, ঢাকা
িাসা/জহাবডং:--,
বমরপুর
গ্রাম/রাস্তা:35586161
201,
গ্রাম/রাস্তা:জলাহাচূড়া,
মহারােপুর,
ডাকঘর:জলাহাচুড়া-৮১৪১,
মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ

৯
১০
১১
১২

আলী জনওয়াে (বিদযৎ)

এ, এইচ, এম, মহসীন আলী

৬৪, নর্ জ সার্কজলার জরাড, বনউমাজকজ
ধানমবি,
ট ঢাকা

মরহুম জক. এম. জতাোজম্মল (টুটুল)

জক. এম, আেমল

২৮৬ঈদগাহ

মরহুম জক. এম. জতাোজম্মল (টুটুল)

মরহুম আিদুল মবেদ

৪৭
২০৯ পবিম ধানমবি, সড়ক নং-১৯(পুরাতন),
ধানমবি,ঢাকা ১০-এ(নতুন) ধানমবি,ঢাকা
৪৯

আব্দুস ছালাম

মরহুম আিদুল মবেদ

২০৯ পবিম ধানমবি, সড়ক নং-১৯(পুরাতন),
ধানমবি,ঢাকা ১০-এ(নতুন) ধানমবি,ঢাকা
৫১

৩

১৫
বনউমাজকজট

৩৩

৩৫
বনউমাজকজট

৪১

৪২
৪৩

৪৪

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

৪৬

ধানমবি,ঢাকা
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১৩

জমাঃ মকবুল আহাম্মদ

করন িকস

িাসা/জহাবডং:৫৮,
জতেগাঁও
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-২৬, ডাকঘর:জতেগাঁও 1215, জতেগাঁও , ঢাকা
উত্তর বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

১৪

জমাঃ বলয়াকত আলী

মৃত জমাঃ সতয়ি আলী

৬৩/৩, হাোরীিাগ, ঢাকা

বিগাতলা

১৫

জিল্লাল জহাজসন জমাল্লা

জমাঃ ইউছুফ জমাল্লা

উত্তরা

১৬

জমাঃ সতয়বুর রহমান

বসরাজুল হক

১৭

জমাঃ জিলাল উবদ্দন

হাজফে জমাোহার উবদ্দন

১৮

জমাঃ আবু নাজসর

আঃ রহমান

১৯

আবুল কাজসম

আবুল হাজসম

২০

জমাঃ তািারক জহাজসন োন

জম ঃ আবু আলমাছ োন

২১

শাহোহান জদওয়ান

দয়াল চাঁন

িাসা- ১১, জরাড-৩/ই,
জসক্টর-৯
িাসা/জহাবডং:১৬/১/এ,
জমাহাম্মদপুর-১২০৭
িাসা-৩১/বি/এ, ২য়
কজলাবন, দারুসসালাম
িাসা-৯, জরাড-১,
দুয়ারীপাড়া, বমরপুর
িাসা-ক/১৪, িাগিাড়ী,
বমরপুর-১
িাসা-৪৯২/১, পূি জ
কােীপাড়া, কাফরুল
িাসা-১৫ এ/বি, মাোর
জরাড, ২য় কজলাবন, বমরপুর

২২

মৃত আবু তাজহর

মৃত আলহাজ্ব জম লানা জসালায়মান

২৩

জমাঃ জকরামত উল্লাহ

জমাঃ শরীয়ত উল্লাহ

২৪

জমাঃ ফেলুল কবরম

হাজতম আলী জমাল্লা

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

জমাঃ হাবফে আহজমদ

মৃত মহব্বত আলী জমালা

িাসা-৮/১৭, হাউবেং স্টাফ ঢাকা কযান্টজনজমন্ট
জকায়াট জার,
িাসা-১৫/৫, নিাজির িাগ, বমরপুর
বমরপুর-১
১৩৮ নং নতুন পল্টন
বনউমাজকজট
লাইন, বনউমাজকজট,
আবেমপুর, ঢাকা।
৮/১৮ শহীদ সবলমুল্লাহ জরাড

জমাঃ নুরুল ইসলাম

মৃত মহব্বত আলী জমালা

৮/১৮ শহীদ সবলমুল্লাহ জরাড

১১৪

জমাঃ ইছহাক

জমাঃ আলাউবদ্দন

ফেলুল হক হাউস

১১৯

এ বি এম মাহবুবুর রহমান োহাঙ্গীর

মৃত আঃ রউফ সরকার

৬৩১, উঃ শাহোহানপুর

শাবিনগর

এ জক এম নূর-উল ইসলাম

মুোহার আলী

িাসা/জহাবডং:৯/এ,
গ্রাম/রাস্তা:999,
গ্রাম/রাস্তা:জসক্টর নং-৫,
ওয়াড জ নং-০১(পাট জ),
ডাকঘর:উত্তরা-১২৩০,
উত্তরা, ঢাকা উত্তর বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

ডাকঘর:উত্তরা

৩০

হাবমদুর রহমান

মৃত আহাজম্মদ আলী

৬০৩, উত্তর শাহোহানপুর

শাবিনগর

৩১
৩২

জমাঃ আলী আকির

জমাঃ ওসমান গবন
সসয়দ মজ্ঞুর আহজমদ

৩২, উত্তর কমলাপুর

শাবিনগর

১৫১/৩, আর, জক বমশন
জরাড

শাবিনগর

৫৬
৬৯
৭০
জমাহাম্মদপুর-১২০৭
৭৯
বমরপুর
৮১
পল্লিী
৮৫
বমরপুর
৯২
বমরপুর
৯৬
বমরপুর
৯৮
১০১
১০৬

১১২
১১৩

১৪৯

১৫৩
১৬৮

সসয়দ মাশুক আহজমদ

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

১৭৯
১৮৩
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

৩৩
৩৪
৩৫
৩৬

নুরুল আলম ভুইয়া

আিার উজ্জামান ভুইয়া

১/বড উত্তর কমলাপুর

১৮৮

আ. ন. ম সবফর্কল ইসলাম স্বপন

আলহাজ্ব জমাঃ আলী আিার

৩৯/১ নতুন ৪২ পুরাজনা পল্টন

১৮৯

বদল জমাঃ বদলু

জমা দুদু বময়া

ফবকজরর পুল

১৯২

জমাঃ আবুল জহাজসন

আব্দুর রহমান

বমরপুর

৩৭
৩৮
৩৯

জমাঃ সামছুল আলম

মবতবিল, ঢাকা

১৯৬

রবফর্কল হক

মৃত জমাঃ শাহোহান
আব্দুল হাবমদ ভইূঁ য়া

িাসা-৫৩/এ, ২য় কজলাবন,
বমরপুর
৪, আরামিাগ, ঢাকা
২১, জগাবপিাগ, তয় জলন

ওয়ারী

১৯৭

বলয়াকত আলী োন

আফতাি উদ্দীন োন

শাবিনগর

৪০

জমাঃ আব্দুল হান্নান

এিাদত আলী

২ নং কবি েবসম উবদ্দন
জরাড
িাসা/জহাবডং:৫৯,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৬,
ডাকঘর:বনউমাজকজট1205, ধানমবি, ঢাকা
দবিণ বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

৪১
৪২
৪৩

জমাঃ জরোউল হক বসকদার

তবমেউবদ্দন বসকদার

৭/ে আউটফল

জগিাবরয়া

ডাঃ আহসানূল হক

আিদূল হক

৩৯২, উত্তর শাহোহানপুর, ঢাকা
মবতবিল, ঢাকা

২০৪

জমাঃ মুোজম্মলুল হক ভইূঁ য়া

জমাঃ মমতােউবদ্দন ভইূঁ য়া

শাবিনগর

৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০

মবনর উদ্দীন আহজমদ জোকা

মুত আলাউদ্দীন আহজমদ

১৬৮/২, উঃ শাহাোনপুর
(৩য় তলা)
২৮৪, গুলিাগ

২০৬

জসকান্দার বময়া

আহাদ বময়া

৪৭/৩, দবিণ কমলাপুর

শাবিনগর

২০৭

এ, এম, এম, রবশদ উদ্দীন

মৃত জমাঃ মবফক উদ্দীন

১১, আরামিাগ, ঢাকা

মবতবিল র্ানা

২০৮

মৃত এম, এ, মবতন

মৃত হােী আিদুস সামাত

৪৫, শাবিিাগ, ঢাকা

মবতবিল র্ানা

২০৯

মনজুর জহাজসন মালু

মৃত হােী আজিদ আলী

২৬৫, ফবকজররপুল, ঢাকা

মবতবিল র্ানা

২১০

মাহবুি আহমদ

এ,বি, জহমাজয়ত উবদ্দন আহমদ

৩৯/১ নয়াপল্টন

বে,বপ,ও

২১১

এ,জক,এম ওিাজয়দুজ্জামান

হাবফে আহজমদ ভঞা

৫৫০ উত্তর শাহাোহানপুর

শাবিনগর

৫১
৫২

জমাঃ রবফক উদজদ্দ লা

শামসুবদ্দন আহজমদ

১৬৮, ফবকরাপুল

বে,বপ,ও

ফেরুল আলম বিল্লাহ

মৃত জমজহজরর বিল্লাহ

৫৩
৫৪
৫৫

জসবলম আহজমদ নুর

মৃত হাজফে জমাঃ আহজমদ

জকায়ার পাকজ, বে-৫, ৭৪- শাবিনগর
৭৬, শাবিনগর
২৯২, ফবকজররপুল, মবতবিল,মবতবিল
ঢাকা র্ানা

২১৮

জমাঃ নুরুল ইসলাম

আলী আহজম্মদ

১৮৩ জমরাবদয়া

২২৫

এম, এ, জক ফেজল িারী

জমাঃ সবফউল্লাহ

৫৬

জমাঃ জোরজশদ আলম

আঃ োজলক

৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২

জমাঃ আঃ মবতন

মৃত আঃ মাজলক

িাসা/জহাবডং:৪৯৮,বেলগাঁও বেলগাঁও
ব্লক-বস
৮৫ নং উত্তর জগাড়ান,
বেলগাঁও
বেলগাঁও
কদাজসরকাবন্দ

২৮৪

জমাঃ ইব্রাবহম বময়া

মৃত জমাঃ সবকর উবদ্দন

নাবসরািাদ

দাজসরকাবন্দ

২৯২

জমাঃ নুরুল ইসলাম

আঃ গবন

জগ রনগর

দাজসরকাবন্দ

২৯৪

জমাঃ আব্দুল িাসার

মৃত শরফুবদ্দন জিপারী

৫৮/গ, উত্তর মাবনকনগর

ওয়ারী

৩০৫

জমাঃ আঃ মাজলক

মৃত আঃ মাজলক

৮৪ উঃ িাসাজিা

৩০৯

আলাউবদ্দন

মৃত হােী লাল বময়া

৮৩ মধ্য িাসাজিা

৩২৪

১৯৩

১৯৮
ডাকঘর:বনউমাজকজট

২০১
২০৩

২০৫
শাবিনগর

২১২

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

বেলগাঁও

২১৫
২১৭

২৪০
২৭০
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

৬৩

আজিদ জহাজসন জমাঃ শাহোহান

শামসুল আলম

৬৪

জমাঃ আবু সাঈদ

জমাঃ আব্দুল গনী

৬৫
৬৬

আজনায়ার জহাজসন

জুম্মন ফবকর

িাসা নং-২, জসানা বময়া
জরাড, উত্তর মািা
িাসা/জহাবডং:১১২/১
সবুেিাগ
মািা, টাবক পাড়া

মািা

জমাঃ আব্দুল মান্নান সরদার

জমাঃ সদর আলী সরদার

৬৭ নং দবিণগাঁও , শাহীিাগ িাসাজিা

৬৭

জমাঃ আবু তাজহর ঈসা

নুরুদ্দীন ভঞা

৩৩৯

৬৮
৬৯
৭০

জমাঃ আহসান উল্লাহ

জমাঃ জসানা বময়া

িাসা/জহাবডং:৩৪/এ উত্তর ওয়ারী
মাবনক নগর
৩৮, মাবলিাগ,ওয়ারী,সবুেিাগ,ঢাকা
সবুেিাগ র্ানা

মৃত আরশাদ আলী োন

মৃত আহসান আলী োন

উত্তর মাবনকবদয়া

উত্তর মাবনকবদয়া

৩৪২

জমাঃ হাবিবুর রহমান

মত ইনসান আলী হাওলাদার

৩৪৩

৭১
৭২

জমাঃ েবলল

মৃত দূেজয় মাতির

পবিম মাবনকাবদয়া, পাঠান উত্তর মাবনকবদয়া
িাবড়, ১নং জরাড
উত্তর মািা
মািা

নিী বময়া

মৃত আঃ আলী গান্ধী

৭৩

জমাঃ আিদুল কাবদর

জমাঃ নওদাগর হােী

৭৪
৭৫
৭৬

জমাঃ নুর জহাজসন

৩২৯
িাসাজিা
৩৩২
মািা

৩৩৭
৩৩৮

৩৪১

৩৪৬

মািা

রওশন আলী

দবিন মািা, মািা প্রধান
সড়ক
িাসা/জহাবডং:১০নং মািা
প্রধান সড়ক
১৫০ নং উত্তর মািা

মািা

৩৪৯

জমাঃ আবতর্কল্লা

সরকার বময়া

২৩০ দ:মািা

মািা

৩৫০

জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন

জমাঃ আলী জহাজসন

৭৭

জমাঃ তাজুল ইসলাম তাইজুবদ্দন

োমাল উবদ্দন

৭৮

বপয়ার আলী

জমাঃ আঃ িারী

িাসা/জহাবডং:জদজলায়াজরর মািা
িাড়ী
৯৮ নং িাড়ী, দবিণ মািা, মািা
বপয়ার আলী গবল
১৮৮ বসপাহীিাগ জমরাবদয়া বেলগাঁও

৭৯
৮০

জমাঃ শাহীনুর রহমান

মৃত সতয়বুর রহমান

২০৮/১ পূি জ রামপুরা

আব্দুল্লা-বহল-হাদী

সুফী জমাঃ ইসাহাক বময়া

জমাহাম্মদপুর

৮১

জমাঃ ইউসুফ

আঃ মান্নান

৮২

জমাঃ আলম োন

মুোফ্ফর আলী োন

৮৩

কােী মাহমুদ োজলদী

জক এম আবতক উল্লাহ

৮৪
৮৫

জমাঃ জতাতা বময়া

রহম আলী

৪১/১৫ জরাড-০২,
জমাহাম্মদপুর, ঢাকা
৪৩০/এ,২০১/১বতলপাপাড়া,
জরাড-০৮
িাসা/জহাবডং:৩০২/১ ,উত্তর
জগাড়ান
িাসা নং- ৭০, জশে
নাবেমুবদ্দন জলন
বিজমাহনী

জমাঃ েহর আলী

আজিদ আবল

দাজসরকাবন্দ

৮৬
৮৭
৮৮
৮৯

জমাঃ ফেলুল হক

দুদু বময়া

িাসা/জহাবডং:মসবেজদর
িাড়ী, জগ রনগর
বিজমাহনী

দাজসরকাবন্দ

৩৮৫

আব্দুল হাবমদ

মৃত আইয়ূি আলী

২০৮, পূি জ রামপুরা

বেলগাঁও

৩৮৬

জমাঃ মকবুল জহাজসন

সূ জত আলী

িাসা/জহাবডং:১৪২/এ

বেলগাঁও

৩৮৮

কােী আঃ রবফক

মৃত সবলম উবদ্দন কােী

প্লট নং-৮১৭/এ, জহাবডং৩৮২/এ, বেলগাঁও

বেলগাঁও

৯০

রওশন আলী ভইয়া

সুলতান ভইয়া

১০১ মধ্য জগাড়ান

বেলগাঁও

৩৪৭
মািা
৩৪৮

৩৫১
৩৫২
৩৫৪
৩৫৮
৩৬০

বেলগাঁও
৩৬১
বেলগাঁও
৩৬২
বেগাতলা
৩৭০
দাজসরকাবন্দ

৩৭৮
৩৮০

৩৮৯

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

৩৯০
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

বেলগাঁও

মৃত আঃ হাবমদ

িাসা/জহাবডং:২৯১, পূি জ
জগাড়ান, বেলগাঁও
িাসা/জহাবডং:১১৭, পূি জ
জগাড়ান
ইদারকাবন্দ, ফবকরোবল

দাজসরকাবন্দ

৩৯৩

জমাঃ সুলতান নান্নু

মৃত জমাঃ জসানা বময়া

৩৩৪, ব্লক বস, বেলগাঁও

িাসাজিা

৩৯৪

আহজম্মদ জহাজসন

আলী আহজম্মদ

বেলগাঁও

৯৬

জমাঃ নুরুল ইসলাম

ফজয়ে উবদ্দন

৯৭

জমাঃ োলাল উদ্দীন োঁন

জমাঃ সদাগর োঁন

িাসা/জহাবডং:২৮৮/৮ বস
ব্লক বেলগাঁও
িাসা/জহাবডং:৮৩/৯৩,
বিমজহানী, দাজসরকাবন্দ
জরাডঃ ০১, ৭২১/১-এ ব্লকবস, বেলগাঁও ,ঢাকা-১২১৯

৯৮

জমাঃ জশাজয়ি বময়া

েজিদ আলী

িাসা/জহাবডং:প্লট নংবেলগাঁও
১১২৪/এ জহাবডং নং ৬৯/এ

৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩

জমাঃ জচ ধুরীআলম

মৃত িবদউল আলম

৩১৫ ব্লক বস, বেলগায়ও, জচ ধুরীপাড়া,
বেলগাঁও ঢাকা
র্ানা

৪০১

হাবিবুর রহমান

মৃত সাজহি আলী

বিজমাহনী

িাসাজিা

৪০২

জমাঃ শহীদ উলাহ

জম লভী আব্দুস জসািহান

বসবি ৩৩৮ পবিম নাোলপাড়াজতেগাঁও

৪০৬

মৃত োফর আলী

মৃত েহুর আলী

৫০ পবিম রাোিাোর

৪১২

জমাঃ রবহম উবদ্দন

আমীর উদ্দীন

িাসা/জহাবডং:২৩২/৩ পূি জ
নাোলপাড়া জতেগাঁও

১০৪
১০৫

জমাঃ ফেরুল হাসান

মৃত জম ঃ আঃ হাবলম

৪৫/বস পবিম জতেতুবর িাোর

জমাঃ ইসমাইল

জমাঃ সফর আলী

১০৬

জহলাল কিীর জচ ধুরী

হুমায়ূন কিীর জচ ধুরী

িাসা/জহাবডং:২৮ উত্তর
জিগুন িাড়ী
িাসা/জহাবডং:২১,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৯, ডাকঘর:গুলশান 1212, গুলশান, ঢাকা
উত্তর বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২

জমাঃ কামরুল হাছান রতন

মৃত জম ঃ আঃ হাবলম

৪৫/১ পবিম জতেতুরী িাোরজতেগাঁ
,জতেগাঁ
ওওর্ানা
, ঢাকা

৪২১

জমাঃ ইকিাল হাছান শাহার

মৃত জম ঃ আঃ হাবলম

৪৫/১ পবিম জতেতুরী িাোরজতেগাঁ
,জতেগাঁ
ওওর্ানা
, ঢাকা

৪২৩

আতাউর রহমান োন জনহাল

মৃত ইয়াবসন োন

৪৫/১ পবিম জতেতুরী িাোরজতেগাঁ
,জতেগাঁ
ওওর্ানা
, ঢাকা

৪২৪

এম, এ, জচ ধুরী

মৃত জমাশারফ আলী জচ ধুরী

৪১০, শাহীনিাগ ,জতেগাঁও , ঢাকা
জতেগাঁও র্ানা

৪২৭

জমাঃ ইয়অদ আলী

মৃত সাজহি আলী

১১৯/২, জতের্কনী পাড়া ,জতেগাঁ
জতেগাঁ
ও ,ঢাকা
ও র্ানা

৪২৮

জমাঃ কামালউবদ্দন

আব্দল মাজলক

িাসা-৩২৫/৩, প্যাবরস
জরাড, ব্লক-বড, বমরপুর-১০

বমরপুর

১১৩
১১৪
১১৫
১১৬

বসরাজুল ইসলাম

জমাহাম্মদ আলী

১৪/বি মীরিাগ

শাবিনগর

জমাঃ েবহর উবদ্দন আহজম্মদ

হােী আলাউবদ্দন আহম্মদ

৩৯৩ বনউ ইকাটন জরাড

রমনা

৪৬১

বমেজা সামসুল আলম

বমেজা আব্দুল িারী

৮/আর, শহীদ উল্লাহ হল

রমনা

৪৬৭

মৃত জমাঃ জদজলায়ার হুসাইন

হােী জমাঃ ইিাে উবদ্দন

৪২৫ নয়াজটালা, িড় মগিাোররমনা
ঢাকার্ানা

৯১

জুজলো জিগম

কালন জচ ধুরী

৯২

জমাঃ আফসার উবদ্দন োন

ইস্রাবফল োন

৯৩
৯৪
৯৫

মৃত আঃ মবেদ বময়া

৩৯১
বেলগাঁও
৩৯২

৩৯৫
দাজসরকাবন্দ
৩৯৬
বেলগাঁও
৩৯৯

৪০০

জতেগাঁও
৪১৪
৪১৬

ঢাকা পবলজটকবনক
৪১৮
1212

৪১৯

৪২৯

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

৪৪২

৪৬৯
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১১৭

জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক

মৃত আব্দুল গবন

৫৩৩, নয়াজটালা, মগিাোর শাবিনগর

১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪

জমাঃ রবকবুল জহাজসন রুবম

মকবুল জহাজসন

৬৪, বসজদ্ধশ্বরী জরাড

শাবিনগর

৪৭১

ফেলুর রহমান জচ ধুরী

মৃত আ^ মাজ লক জচ ধুরী

৮নং বসজদ্ধশরী জলন

শাবিনগর

৪৭২

প্রজফসর ডাঃ নােমা শাহীন

আবু োজয়দ বশকদার

৩৩/এইচ নীলজিত জরাড,ঢাকাঢাকা
রমনা র্ানা
বিশ্ববিদ্যালয়

লুৎফা হাসীন জরােী

আবু োজয়দ বশকদার

২৩ গ্রীন জরাড, বি-৪ গ্রীন জহমজলঠ
রমনা র্ানা

৪৭৫

জমাঃ লুৎফর রহমান

মৃত িয়নাল আজিবদন

৭৫, বনউ ইকাটন , ঢাকা

রমনা োনা

৪৭৬

জমাঃ োমবল জহাজসন

মৃত মকবুল জহাজসন

৬৪, বসজদ্ধশ্বরী জরাড, রমনা,ঢাকা
রমনা র্ানা

৪৭৭

আনছার উবদ্দন জচ ধুরী

আলা উবদ্দন জচ ধুরী

১২৫

জমাঃ আব্দুর রবশদ

ইিাে উবদ্দন আহজমদ

৪৭৮/২, িাগান িাড়ী,
শাবিনগর
মাবলিাগ
িাসা/জহাবডং:৪,
ঢাকা সদর-1100
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৩৬, ডাকঘর:ঢাকা
সদর-1100, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

১২৬

আিদুল কাজদর িাবুল

এম এ কবির

িাসা/জহাবডং:২২,
ঢাকা সদর-1100
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৩৬, ডাকঘর:ঢাকা
সদর-1100, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

১২৭

তাজহর আহজমদ (তারু)

এম. এ কবির

১২৮

সাইফুল হক

হােী জমাঃ ইউসুফ

22নং সসয়দ আওলাদ
জহাজসন জলন, ঢাকা সদর,
জকাতয়ালী
িাসা/জহাবডং:৩২,
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৩৫, ডাকঘর:ঢাকা
সদর-১১০০, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

১২৯
১৩০

আবমনুর রহমান

জম লভী আব্দুর রহমান

৪৩ আব্দুল হাবমদ জলন

জমাঃ সামসুল হক

মৃত েবলল জশে

, গ্রাম/রাস্তা:999,
র্কতুিপুর-1421
র্কতুিপুর, ডাকঘর:র্কতুিপুর1421, নারায়ণগঞ্জ সদর,
নারায়ণগঞ্জ

১৩১

বে এম আব্দুর রবহম

গােী জমাঃ ছবকম উদ্দীন

১৩২

জমাহাহার জহাজসন েীিন

জম লভী আবু তাজহর

৬ নং নলজগালা, িাবু
িাোর, জকাতয়ালী
২১৯ বমটজফাট জ জরাড

৪৭০

৪৭৪

৪৭৮

৪৭৯

৪৮৭
ঢাকা সদর
৪৮৮
ঢাকা সদর-১১০০

৪৯১
৪৯৪

৪৯৭

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িাবু িাোর
৫০৫
৫০৬
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১৩৩

রঞ্জন বিশ্বাস

উজপন্দ্র নার্ বিশ্বাস

িাসা/জহাবডং:৪৩,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-৩৬, ডাকঘর:ঢাকা
সদর-১১০০, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

ঢাকা সদর-১১০০

১৩৪

মরহুম বদল জমাহাম্মদ

মরহুম নূর জমাহাম্মদ

িাসা/জহাবডং:৫/১,
ঢাকা সদর-1100
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-৩২, ডাকঘর:ঢাকা
সদর-1100, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

১৩৫

মৃত আঃ জমাতাজলি

মৃত তাইজুবদ্দন জমাস্তফা

৫ নং শাহাোদা বময়া জলন, ঢাকা সদর-1100
ঢাকা সদর,জকাতয়ালী

১৩৬

এ, জক, এম, ইরফানুল হক

মৃত এ, জক, এম, ইরমানুল হক

িাসা/জহাবডং:৬২,
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৩৬, ডাকঘর:িাবু
িাোর-১১০০, জকাতয়ালী,
ঢাকা দবিণ বসটি
কজপজাজরশন, ঢাকা

িাবু িাোর-১১০০

১৩৭

এ, টি, এম,নুর উবদ্দন

জমাঃ হাবফে উবদ্দন

১৫৩/১, আগাসাজদক জরাড

ঢাকা বেবপও

১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮

মবেবুর রহমান এডজভাজকট

মৃত আঃ লবতফ

৬২ বিজক দাস জরাড

সুিাপুর

৫৫১

জমাঃ কামাল উবদ্দন

আবুল কাজশম

১১ নন্দলাল দত্ত জলন

সূিাপুর

৫৬৮

জমাঃ নেরুল ইসলাম

হােী জমাঃ ফালু বময়া

59 চাজমলীিাগ

জগিাবরয়া

৫৭১

ফবরদ জহাজসন

আিদুল কবরম

৪২ আর জক বমশন জরাড

ওয়ারী

৫৭২

গােী জমাস্তফা কামাল (পাশা)

মৃত গােী েবললুর রহমান

২১ নাবরন্দা জলন

জগিাবরয়া

৫৭৩

সরদার শওকত োবহদ

সদ জার আব্দুল হাবমদ

৬৯ স্বামীিাগ

টিকাটুলী

৫৭৫

জহমাজয়ত উবদ্দন আহম্মদ

বগয়াস উবদ্দন আহম্মদ

৪৯ স্বামীিাগ জলন

ওয়ারী

৫৭৮

জমাঃ আব্দুর রবশদ

আব্দুর রহমান

১৯/৪/১ স্বামীিাগ জলন

জগিাবরয়া

৫৭৯

সসয়দ বেনাত আরা জিগম

স্বামীঃ হাসনাত জহাজসন

২৭ রেনী জচ ধুরী জরাড

স্রুিাপুর

৫৮০

জমাঃ জগালাম জহাজসন

মৃত জমাঃ ফুল চাঁন বময়া

১৩/১এ জক এম দাস জলন

ওয়ারী

৫৮২

োন জমাঃ আবু সাঈদ

মৃত জম ঃ জমাঃ বগয়াস উবদ্দন োন

11/1/বি জক এস দাস জলন ওয়ারী

১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫

আবু জমাহাম্মদ ইসবতয়াত আবেে (উলফাং)

মৃত আবেজুস সামাদ

পূজি জর ২/১ আর জক বমশন জরাড
সুিাপুর
সুিাপুর
র্ানা
ঢাকা

৫৮৪

জমাঃ আবু জহাজসন িাবুল

জমাঃ লাট বময়া

৩২ দয়াগঞ্জ জরাড

ঢাকা সদর

৫৮৫

এ, এইচ, এম দবলল উবদ্দন আহজম্মদ

বসরােউবদ্দন আহজম্মদ

৫৮ ভেহবর সাহা স্ট্রীট

ঢাকা সদর

৫৮৭

মৃত বসরাে উবদ্দন আহজমদ

মৃত সবলম উবদ্দন

৫৮ ভেহবর সাহা স্ট্রীট

ওয়ারী

৫৮৮

জমাঃ সবমর উবদ্দবন (সমু)

মৃত হােী আফসার উবদ্দন

১২ কােী আিদুর রউফ জরাড সুিাপুর োনা
ঢাকা

৫৮৯

জমাঃ আিদুল কবরম

মৃত জম ঃ আব্দুল্লাহ

55 লালচান মুবকম জলন

৫৯০

জমাঃ বসরাজুল ইসলাম োন

মৃত মকবুল জহাজসন োন

১৫/১৬ টিপু সুলতান জরাড, সুিাপুর,
সুিাপুরঢাকা
োনা

৫০৭

৫০৮

৫০৯

৫১০
৫১১

৫৮৩

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

ঢাকা সদর

৫৯১
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০

জমাঃ আবুল কাজশম

জমাঃ শামসুল হক

১৭/১ িসুিাোর জলন

জগিাবরয়া

৫৯৩

মুগবুল জহাজসন

মৃত হাবফে উবদ্দন

আলী িহর

জগিাবরয়া

৫৯৭

আবুল কাজশম (িাবুল)

মৃত আফতাি উবদ্দন আহজম্মদ

১৬০ মুরাদপুর

আিদুল আলীম

আবমন উবদ্দন

আলীিহর

ফবরদািাদ

৬০১

মৃত আব্দুল সালাম

মৃত আজেল আলী

১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫

মৃত জমাঃ ইয়ার জহাজসন

মৃত কালু বময়া

হােী সবলমুল্লাহ জরাড, নামা ফবরদািাদ
শ্যামপুর
৬৬ আলীিহর, শ্যামপুর
ফবরদািাদ

৬০৫

মৃত জমািার জহাজসন

মৃত জমায়াজজ্জম আলী

নামা শ্যামপুর,শ্যামপুর,ঢাকা শ্যামপুর র্ানা

৬০৭

আবতর্কল্লাহ

মৃত ইয়ার্কি আলী

১১, শ্যামপুর কদমতলী জরাড,শ্যামপুর,ঢাকা
শ্যামপুর োনা

৬০৮

জমাঃ মবফজুর রহমান

মৃত সমজসর আকন্দ

িাসা/জহাবডং:১০২/১

Cantonment

৬৩৮

োন আবুল িাশার

জমাঃ আঃ মবেদ োন

ওয়ারী

১৬৬
১৬৭

জমাঃ আঃ রহমান

রহমত আলী

১০, হাটজোলা জরাড,
টিকাটুলী
মাতুয়াইল

জমাঃ সদ জার আঃ সালাম

মৃত আকিার আলী

ঢাকা কযান্টনজমন্ট

১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫

জমাঃ সবলম উবদ্দন

আবমন উবদ্দন

িাসা-৭, জরাড-২, ব্লক-বড,
মুবিজ াদ্ধা কজলাবন
৩১/এ ধলপুর জরাড

ফবরদািাদ

৬৭৭

জমাঃ শাহ আলম

মকবুল আহজমদ

িাসা/জহাবডং:১৩৪

মািা

৬৮৭

জমাঃ ফারুক আহাজম্মদ

আঃ মাজলক

মাতুয়াইল

জডমরা

৭০০

জমাঃ শহীদ উল্লাহ্

জমাঃ ধনু মুনসী

24 ধলপুর

ফবরদািাদ

৭১০

জমাঃ আঃ মবতন ভুইয়া

মৃত ইয়াবসন ভুইয়া

মাতুয়াইল

মাতুয়াইল

৭১৪

জমাঃ সাহাি উদ্দীন

জমাঃ শামসুবদ্দন

390 মীর হাবেরিাগ

জগিাবরয়া

৭১৮

মৃত জমাঃ মবহউবদ্দন বময়া

মৃত সফয়াে উবদ্দন

৭২, উত্তর ািািাবড়, ঢাকা

িেলুর রহমান

মৃত আঃ মবেদ

১৭৬
১৭৭

আঃ হাবমদ

মৃত ইউসুফ আলী

বমরপাড়া মসবেদ জরাড,
নরাইিাগ
কামার জোলা

জমাঃ আঃ মান্নান

জমা: মকবুল জহাজসন

মুবিজ াদ্ধা আিাবসক
বমরপুর
প্রকল্প, স্বপ্ন নগর, জিগুনটিলা

১৭৮
১৭৯
১৮০

জমাঃ শাহোহান

মৃত সবফে উবদ্দন

কােলারপাড়, মাতুয়াইল

মাতুয়াইল

৭৬০

মৃত জমাঃ বেন্নাহ

মৃত জমাঃ করম আলী

কােলারপাড়, মাতুয়াইল

মাতুয়াইল

৭৬২

আইয়ুি আলী জশে

আিদুল কাজদর জশে

চকিাোর

১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫

আঃ মাজলক

মৃত জমাঃ মবফে উবদ্দন

7/2, Aga Nobab
Deuri,
Chakbazar,
Lalbag, Dhaka
কামারজগাপ

জমাঃ আশরাফ উবদ্দন

মৃত আঃ হাবফে

ডগাইর, সারুবলয়া

জডমরা

দবির উবদ্দন

মৃত জটংজকা বময়া

৩১১, দবিন ািািাড়ী, ডাকা জডমরা োনা

৭৮৩

আতাউর রহমান (ফালু)

জশে ফবকর চান

126 উত্তর ািািাড়ী

৭৮৪

সাবম উল্লাহ

মহব্বত আলী

বততাস গ্যাস জরাড পলাশপু দবনয়া

১৮৬
১৮৭
১৮৮

মৃত জমাঃ জসালায়মান

মরহুম হােী জমাঃ ইয়াবসন

272 দবিন ািািাবড়

ফবরদািাদ

৭৮৬

মৃত জমাঃ সাহাবুবদ্দন

মরহুম সাত্তার জিপারী

3/3 উত্তর ািািাড়ী,

জগিাবরয়া

৭৮৭

জমাঃ জমাস্তফা কামাল

মৃত হােী জমাঃ আবুল কাজসম

২২৮ মীর হােীরিাগ

জগিাবরয়া

৭৮৮

৫৯৯

৬০২

৬৪৯
মাতুয়াইল

৬৬৪
৬৬৫

৭২৬
জডমরা
৭৩৮
৭৪১

৭৫০

৭৬৪
জডমরা

জগিাবরয়া

৭৭৮
৭৮২

৭৮৫

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

১৮৯
১৯০
১৯১

জমাহাম্মদ আব্দুর রশীদ

কালু জিপাবর

কােলারপাড়, মাতুয়াইল

মাতুয়াইল

৭৮৯

মৃত আশরাফ আলী

মৃত সাইজুবদ্দন

২০৮ দবিণ র্কতুিোলী

ফবরদািাদ

৭৯০

জদওয়ান মইনুল হক

আমোদ আলী জদওয়ান

িাসা/জহাবডং:২০২/৬,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৬,
ডাকঘর:জমাহাম্মদপুর 1207, কাফরুল, ঢাকা
উত্তর বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

বনউমাজকজট

১৯২

আলমগীর ওসমান

মৃত জমাঃ মকবুর রহমান

৮০৮

১৯৩
১৯৪
১৯৫

জমাঃ আঃ সাত্তার

আলহাে জমাঃ আঃ রবশদ

িাসা-১, জলন-১২, বমরপুর- পল্লিী
১০, ব্লক-বস
দঃ িাড্ডা

বড, এম, রবমে উবদ্দন

জমাঃ মবফে উবদ্দন জদওয়ান

িরুয়া রােপাড়া

িরুয়া

৮৭৪

এ, বি, এম, আবুল জহাজসন

আশরাফ উদ্দীন মিল

পল্লিী

১৯৬

জমাঃ আঃ েব্বার

মৃত জমাঃ েবমর উবদ্দন

১৯৭
১৯৮

জমাঃ ওিাজয়দ উল্লাহ

ইয়াবছন েন্দকার

িাসা-৪২৮, জরাড-১,
বমরপুর-৭
২৩৯২ ও ৯৩, জছালমাইদ
দ:পাড়া
ডমুনী হােীপাড়া

জমাঃ আেতারুজ্জামান

ইমানউবদ্দন

িাসা-১৫৪/বি, জরাড-৬,
রূপনগর টিনজসড, বমরপুর

পল্লিী

১৯৯

বময়া আিদুল র্কদ্দুস

বময়া আিদুস শুর্কর

িাসা/জহাবডং:১২৭(ফ্ল্াট নং বিগাতলা
৩/এ ), গ্রাম/রাস্তা:999 ,
ওয়াড জ নং-২৬,
ডাকঘর:বনউমাজকজট1205, লালিাগ, ঢাকা
দবিণ বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

২০০
২০১
২০২
২০৩

ওবল উল্লাহ কমািার

মকবুল আহম্মদ

মাতুয়াইল

মাতুয়াইল

জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি

জমাহর আলী

দবিনোন

আেমপুর

েয়নাল আজিবদন

আঃ জমাতাজরি ভইূঁ য়া

উওর োন

বিশ্বাস জসাহরাি জহাজসন

পাঞ্জাি আলী

বমরপুর

২০৪
২০৫

েইনুদ্দীন

আইনুবদ্দন

িাসা-এফ/১৯, ৩য় তলা,
পল্লিী
পার্কবড়য়া

আব্দুল িাজরক হাওলাদার

রুস্তম আলী হাওলাদার

পল্লিী

২০৬
২০৭

এফ এফ আবুল িাশার োন

হােী জমাঃ আেম আলী

িাসা-১০৫, জরাড-৬, ব্লকবি, বমরপুর-১২
িালুঘাট

জমাঃ ইউনুস জমাল্লা

তবছর উবদ্দন জমাল্লা

ঢাকা কযান্টনজমন্ট

২০৮

সাজলক জমাল্লা

আকর জমাল্লা

বসবি-৩, জরাড-৯,
লালসরাই, ঢাকা
কযান্টনজমন্ট
িাসা/জহাবডং:২০৭

২০৯

মৃত জমাঃ ছফর উবদ্দন

মৃত জমাঃ শুকর আলী

২১৫ পূি জ ভাষান জটক

ঢাকা কযান্টনজমন্ট

৭৯৪

৮১১

৮৮৩
গুলশান
৯০০
তলনা

৯১৫

৯২৩

৯২৪
৯২৮
৯২৯
৯৩৭
৯৫২
৯৫৮
৯৭৮
কযান্টনজমন্ট

৯৯২

৯৯৩
ডাকঘর:ঢাকা কযান্টনজমন্ট
১০০৮

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

১০১১
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

২১০

জমাঃ আফোল জহাজসন প্রধান

জমাঃ িবসর উবদ্দন প্রধান

িাসা/জহাবডং:২৪৭,
কযান্টনজমন্ট
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৫(পাট জ), ডাকঘর:ঢাকা
কযান্ট-1206,
কযান্টনজমন্ট, ঢাকা উত্তর
বসটি কজপজাজরশন, ঢাকা

২১১

জমাঃ নূরুল ইসলাম

সাজহি আলী

িাসা/জহাবডং:৯৬,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-১৫(পাট জ),
ডাকঘর:কযান্টজনমন্ট১২০৬, পল্লিী, ঢাকা উত্তর
বসটি কজপজাজরশন, ঢাকা

কযান্টনজমন্ট

২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬

এ জক এম নুরুল আলম

জমাঃ ছবলম উবদ্দন আহম্মদ

২৩/৩, পূি জ মাদারজটক

িাসাজিা

১০৩৯

জমাঃ মবতউর রহমান

মবেদ ফরােী

িাসা/জহাবডং:২২৯

কযান্টনজমন্ট

১০৪৬

জমাঃ শাহোহান

হাকীম জমাঃ ইয়াবছন

৬১/১ ধলপুর

ফবরদািাদ

১০৮৭

জমাঃ আবুল হাজসম

আঃ জমাতাজলি

বভবস স্টাফ জকায়াট জার

বেবপও

১০৮৯

জমাঃ মবেবুল হক

জমাঃ হাবিবুর রহমান

২১৭

জমাঃ নুরুল আবমন

মৃত িবসর উবদ্দন আহাং

িাসা-২৩৮, আদশজ জরাড , বমরপুর
পূি জ জসনপাড়া পি জতা,
বমরপুর-১০
১০৫/বি বি স্কুল ষ্টীট,
বনউমাজকজট
কাঠাঁল িাগান, বনউমাজকজট,
ধানমবি, ঢাকা

২১৮

জমাঃ জমাশারফ জহাজসন

মৃত জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন

২১৯

জমাঃ আব্দুর মান্নান

মৃত মনর উবদ্দন

২২০

নূর জমাহাম্মদ মজুমদার

জমাঃ আিদুল মবেদ

িাসা-২৭৪, দবিণ কাফরুল, ঢাকা কযান্টনজমন্ট-১২০৬
ঢাকা কযান্টনজমন্ট

২২১

জমাঃ োলাল উবদ্দন

জমাঃ আহাদ আলী সরকার

বমরপুর

২২২
২২৩
২২৪

মৃত লকর আবুল কালাম

আবুল কাজশম লকর

িাসা-১৭, জরাড-৭,ব্লক-বড,
বমরপুর-১
১৯ দ্বীননার্ জসন জরাড

জগিাবরয়া

১৩৭৫

সুনীল কাবি জিাস

শাবি রঞ্জন জিাস

৩৯, বমন্টু জরাড

শাবিনগর

১৩৮০

মান্নান হাওলাদার

মৃত মাজলক হাওলাদার

বমরপুর

২২৫

হাবফজুল ইসলাম িন্টু

নেরুল ইসলাম

২২৬

সসয়দ িদজর আলম

সসয়দ আব্দুল েবলল

২২৭

সসয়দ আব্দুল সালাম

সসয়দ আবুল েবলল

২২৮

সসয়দ আহম্মদ

মরহুম জমাঃ মুসবলম বময়া

িাসা-৬/এ, জলন-২/২০,
বমরপুর-৬
িাসা-৩৯, জরাড-৮, ব্লক-বস,
বমরপুর-১৩
িাসা-৫০৭, জরাড-১৪,
বমরপুর
িাসা-১৪/৪৯৪, রূপনগর,
বমরপুর
িাসা/জহাবডং:১৩৯/১ মধ্য
িাসাজিা

১০১২

১০১৩

১০৯৫

১১১৯
িাসা-২৪, জলন-১৩
বমরপুর
বমরপুর-১০, ব্লক-এ
১৪৯৭ আল মবদনা োজম
ফবরদািাদ
মসবেদ জরাড, পূি জ জুরাইন

১১৩৬

১১৫৭

১১৯৩

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

১৩২৪

১৫০৩
বমরপুর
১৫২৬
বমরপুর
১৫৬০
বমরপুর
১৫৬১
িাসাজিা
১৫৬৪
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

২২৯

বনতয জগাপাল পাল

মজহন্দ্র র্কমার পাল

২৩০

জমাঃ আব্দুল হাবমদ তালুকদার

মরহুম মহীর উবদ্দন তালূকদার

২৩১

জমাঃ হুমায়ুন কবির মুিী

জরাজকয়া মবতয়ার রহমান মুিী

২৩২

জমাঃ মহবসন আলী সরকার

জদজলায়ার জহাজসন সরকার

২৩৩

আলীঅ জহাজসন সরদার

মৃত চান আলী সরদার

২৩৪

আঃ রহমান োন

. . . . . আলী োন

২৩৫

বমনহাে উবদ্দন আহজমদ

মবহউবদ্দন আহজমদ

২৩৬

মমতাজুর রহমান

অগল উবদ্দন

২৩৭

জমাঃ আতাউর রহমান নাবের

জমাঃ সাহাবুবদ্দন নাবের

২৩৮

জমাঃ জমাশারফ জহাজসন

মৃত আঃ মন্নান হাওলাদার

২৩৯

শহীদ আবুল কাজশম হাওলাদার

মৃত রহমাবল হাওলাদার

২৪০

জমাঃ শাোহান

জলাকমান জশে

২৪১

জমাঃ শামছুল হক

এলাহী িক্ম

২৪২
২৪৩

জোন্দকর এ,জক,এম শাহোহান

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

২/৭০১, ইষ্টান সাবকজট, ৩০, শাবিনগর
সাবকজট হাউে জরাড
িাসা-17, জরাড-14, বড গুলশান
আই টি প্রজেক্ট, জমরুল
িাড্ডা
৩৫৭/১১, নয়াজটালা, মধুিাগ শাবিনগর

মহানগর
জিসামবরক জগজেট
১৫৭৯

১৫৮৭
১৫৯৬

িাসা-১০/২৬৪, রূপনগর
টিনজসড, বমরপুর
িাসা-৩০৩/বি, কােীপাড়া,
মাতিজরর পুর্কর পাড়,
কাফরুল
িাসা-৫৯৩, উত্তর
কালশী,বমরপুর-১২
১৬০-এ, িড় মগিাোর,
ডািার গবল
৯১৬, জপাস্ট অবফস জরাড,
মধ্যিাড্ডা
িাসা-৫৮, জরাড-২৩, ব্লকবড, বমরপুর-১২
িাসা-৪০, প্যাবরস জরাড,
ব্লক-বস, বমরপুর-১১
িাসা-৯, জরাড-১, ব্লক-এফ,
বমরপুর-২,
িাসা-৭, লাইন-৭, ব্লক-এ,
বমরপুর-১০
িাসা-১৮৪, জরাড-৭,
রূপনগর টিনজসড, বমরপুর

বমরপুর

জোন্দকার আহমদ আলী

১৫৩/এ, িড় মগিাোর

শাবিনগর

ননী জগাপাল সরকার

রাজেন্দ্র নার্ সরকার

িাসা-৬৫৯/৪, উত্তর কাফরুল ঢাকা কযান্টনজমন্ট

২৪৪

তাহবমনা োনম

আব্দুস সামাদ জশে

২৪৫

অবিনাষ চন্দ্র শীল

মৃত কানাই লাল শীল

িাসা-৩১১/৩১২, জরাড-৩,
বমরপুর-৭
৩৭৩, মধুিাগ, মগিাোর

২৪৬

জমাঃ আঃ িারী

মুিী আব্দুর রবশদ

২৪৭

জমাঃ হুমায়ন কবির

মৃত জমাঃ আলী জনওয়াে ভইয়া

২৪৮
২৪৯

এম, এ মবতন সওদাগর মুবিজ াদ্ধা
জমাঃ জরাস্তম আলী

১৬৪৫
ঢাকা কযান্টনজমন্ট
১৭৯২
পল্লিী
১৮১৫
শাবিনগর
১৮২২
গুলশান
১৮৩১
পল্লিী
১৯০০
পল্লিী
১৯২০
বমরপুর
১৯২১
বমরপুর
২০৯৮
বমরপুর
২১১০
২১৩৫
২১৩৮
বমরপুর
২১৪১
শাবিনগর
২২৩৭

জহকমত আলী সওদাগর

িাসা-৭৮, জরাড-৬, ব্লক-ই, পল্লিী
বমরপুর-১২
িাসা/জহাবডং:১৯১,দবিন বমরপুর
পীজরিাগ
লালিাগ জরাড, ঢাকা।
জপাস্তা

২২৫৬

জমাঃ হাসান আলী সরকার

৩১ জ াগীনগর জলন

২২৮৮

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

ওয়ারী

২২৪০
২২৪৭
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং

জেলাঃ ঢাকা

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

২৫০

জমাঃ জগালাম জমাস্তফা

মৃত আব্দুর রউফ

িাসা/জহাবডং:১৫৫/১৫৬
ডাকঘর:ঢাকা
জমটাল প্যাজকজহে বলঃ
পবলজটকবনক ইবনবষ্টটিউটষ্টাফ জকায়াটার,
1208,
গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ
নং-২৪, ডাকঘর:ঢাকা
পবলজটকবনক ইবনবষ্টটিউট1208, জতেগাঁও বশল্প

২৫১
২৫২

জমাঃ মবেবুর রহমান

জমাঃ রবহে উবদ্দন

িাসা/জহাবডং:৭৯/৩

জমাঃ আিদূল জগাফরান ভইঁয়া

আলী আহজমদ ভইঁয়া

২৫৩

জমাঃ মাহফুজুর রহমান

আিদুল লবতফ

িাসা-১৬, ভাষানজটক,
ঢাকা কযান্টনজমন্ট
ঢাকা কযান্টনজমন্ট
িাসা/জহাবডং:৯১৫/১,
ঢাকা কযান্টনজমন্ট
গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ
নং-৪৯, ডাকঘর:আশজকানা১২৩০, দবিণোন, ঢাকা
উত্তর বসটি কজপজাজরশন,
ঢাকা

২৫৪

জমাঃ ওমর আলী বিশ্বাস

একলাছ উবদ্দন বিশ্বাস

২৫৫

জমাহাম্মদ আলী (ধনবময়া)

শাহাদাত আলী

২৫৬

জমাঃ জগালাম জমাস্তফা

জমাঃ ওসমান গবণ

২৫৭

জমাঃ আিদুল কাজদর বময়া

ইউনুস আলী বময়া

মহানগর
জিসামবরক জগজেট

২৩৮৫
কযান্টনজমন্ট

২৪৫৩
২৪৫৪

২৫৫৪
িাসা-১৮, বমল্কবভটা,
বমরপুর
বমরপুর-৭,
১৪ নং জদিীদাস ঘাট জলন, জপাস্তা
রহমতগঞ্জ, ঢাকা
িাসা-১২৬/এ, ব্লক-বস, ১ম বমরপুর
কজলাবন, গািতবল, বমরপুর

২৬৮৩
২৭২০

২৭২৪
জডপুটি জরবেস্ট্রার,
িাংলাজদশ সুপ্রীম জকাট জ,
হাইজকাট জ বিভাগ, ঢাকা

িীর মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

২৭২৮
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