
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ বিনাইদহ উপজেলাঃ হবিণাকুন্ড

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ মায়াজেম জহাজসন বনয়ামত আলী হবিশপুি জোড়াদহ হবিণাকুন্ডু ২৭০

২ জমাঃ জিোউল ইসলাম মৃত ইোহাি বিশ্বাস িাকচুয়া জোড়াদাহ ২৯২

৩ মৃত মবিে উবিন মৃত জতায়াে উবিন িজতপুি হবিণাকুন্ডু ৩০৯

৪ জমাঃ আবিল উবিন মৃত কবিল উবিন কাপাশহাইটয়া ভালকী িাোি ৩১৯

৫ জমাঃ শামছূল আলম জগালাম িব্বানী বিশ্বাস পািিসলী হবিণাকুন্ডু ৩২৯

৬ জমাঃ আিোল জহাজসন মমজিে বিশ্বাস িাসুজদিপুি কন্যাদহ ৩৪৩

৭ জমাঃ ইসহাক আলী বিশ্বাস দঃখী মাহমুদ িবহমপুি জোড়াদহ ৩৪৬

৮ জমাঃ োন-ই-আলম োলাল উবিন আহজেদ িবহমপুি জোড়াদাহ ৩৪৭

৯ জমাঃ মুনসুি আলী মৃত আিসাি আলী জশখ িাকচুয়া জোড়াদাহ ৩৪৯

১০ কাজদি আলী মৃত তাজসি আলী জোড়াদহ হবিণাকুন্ডু ৩৫৬

১১ জক এইচ োহাঙ্গীি মৃত ছাব্দাি আলী বময়া িাকচুয়া জোড়াদাহ ৩৬১

১২ বমোনুি িহমান বমন্টু মৃত আকিি আলী জোয়ািদি শ্রীপুি আদশ দ আন্দুবলয়া ৩৬২

১৩ জমাঃ হাবকম জমাল্লা আব্দুল িবহম জমাল্লা জপালতাডাঙ্গা আদশ দ আন্দুবলয়া ৩৬৩

১৪ জমাস্তাবেি িহমান মৃত জমালাম উবিন নািায়নকাবি আদশ দ আন্দুবলয়া ৩৭২

১৫ জমাঃ নুরুল আবমন ইোল ইিন আদশ দ আন্দুবলয়া সাধুগঞ্জ-7210 ৩৭৪

১৬ জমাঃ শওকত আলী জোয়ািদাি মৃত ছজিদ আলী শ্রীপুি আদশ দ আন্দুবলয়া ৩৭৫

১৭ জমাঃ আব্দুি িাোক নবেি আহজমদ িজতপুি হবিণাকুন্ডু ৩৮০

১৮ জমাঃ মবহ উিীন অনাথ বময়া িজতপুি হবিণাকুন্ডু ৩৮১

১৯ জমাঃ আব্দুল মবেদ এিাদ আলী জঘাড়দাহ ভালকী িাোি ৩৮৮

২০ জমাঃ শামসুবিন মৃত জখািজসদ আলী বসংগা হবিণাকুণ্ডু ৩৯২

২১ জমাঃ িেলুল হক সদি উিীন জোয়ািদাি আদশ দ পাড়া হবিণাকুন্ডু ৪০২

২২ জমাঃ ইনামুল হক সদি উবিন জোয়াদ দাি জিড়বিন্নী সাজিকবিন্নী ৪০৬

২৩ জমাঃ জগালাম কাজদি মবিেউিীন জমাল্লা জিড়বিন্নী সাজিক বিন্নী ৪০৭

২৪ জমাঃ আব্দুল িািী িইচ উিীন বিশ্বাস হবিশপুি জোড়াদহ ৪২০

২৫ জমাঃ বেয়াউিীন জমাঃ সিদ আলী মন্ডল জোড়াদাহ জোড়াদাহ ৪২১

২৬ জমাঃ জগালাম িসুল এলাহী িকস ভিানীপুি সাধুগঞ্জ ৪২২

২৭ জমাঃ হাবিবুি িহমান ইয়াবসন মন্ডল হবলধনী হবলধানী ৪২৩

২৮ জমাঃ আনছাি আলী আমানত আলী নবতডাঙ্গা সাধুগঞ্জ ৪২৪

২৯ জমাঃ আবমনুল হক সামশুল হক জোয়ািাি শ্রীপুি আদশ দ আন্দুবলয়া ৪২৫

৩০ জমাঃ মবতয়াি িহমান শিািত মন্ডল নািায়নকাবি আদশ দ আন্দুবলয়া ৪২৬

৩১ জমাঃ আশিাি আলী নবেি উবিন আহজেদ পাি দতীপুি হবিণাকুন্ডু ৪৩০

৩২ মৃত জমাঃ উসমান খান মৃত সজলমান খাঁ কাপাশহাটিয়া ভালকী িাোি ৪৩১

৩৩ মৃত আেগি আলী মৃত বকতাি উবিন মন্ডল পপলানপুি ভালকী িাোি ৪৩২

৩৪ জমাঃ ইিাদত জহাজসন জকছমত আলী বশতলী ভালকী িাোি ৪৩৩

৩৫ আনাি উিীন ইমান আলী ভালকী ভালকী িাোি ৪৩৪

৩৬ জমাঃ নেরুল ইসলাম জখািজশদ আলী বশংগা ভালকী িাোি ৪৩৭

৩৭ জমাঃ আবেজুল হক মৃত ইবেি উবিন চিপাড়া িাোি জপাড়াহাটি ৪৩৮

৩৮ জমাহােদ আলী মাবলতা নজেি আলী মাবলতা িধুনাথপুি িাোি জপাড়াহাটি ৪৪০

৩৯ সহীদ জসাহিাি উবিন ইয়াকুি জহাজসন গাড়ািাবড়ীয়া জতালা ৪৪১

৪০ জমাঃ  মুবনি আলী মৃত ইমান আলী কালাপাবড়য়া িাোি জপাড়াহাটি ৪৪২

৪১ জমাঃ জমাশািিি জহাজসন মবিে উবিন বিশ্বাস সাজিক বিবন্নী সাজিক বিন্নী ৪৪৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    
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২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ আবেিি িহমান জোয়াদ দাি মৃত আঃ িাজিক শ্রীপুি আদশ দ আন্দুবলয়া ৪৪৫

৪৩ জমাঃ ইছাহক আলী জিনালী মন্ডল জকষ্টপুি বিশখালী-7310 ৪৪৬

৪৪ জমাঃ আবুিকি বসিীক সবুি আলী বিশ্বাস জসানাতনপুি বিশখালী-7310 ৪৪৭

৪৫ জমাঃ িবিউল ইসলাম আবুল কাজশম িবহমপুি জোড়াদহ ৪৪৮

৪৬ জমাঃ ওমি আলী আিমান মন্ডল ভায়না জোড়াদাহ ৪৪৯

৪৭ এিাদত জহাজসন হােী বনয়ামত আলী িাহাদিপুি জোড়াদাহ ৪৫০

৪৮ মুনছুি আলী পসয়দ আলী ভায়না জোড়াদাহ ৪৫১

৪৯ এোল উবিন জমাঃ িবহম জশখ হবিশপুি জোড়াদাহ ২০১১

৫০ জমাঃ আয়ুি জহাজসন আিমান আলী হবিশপুি সাধুগঞ্জ ২০১২

৫১ জমাঃ বলয়াকত আলী মৃত জনহাি উবিন মন্ডল জোড়দহ জোড়াদাহ ২০১৩

৫২ বিশািত আলী জোয়ািদাি বিলাত আলী জোয়ািদাি হবিশপুি সাধুগঞ্জ-7210 ২০১৪

৫৩ জমাঃ হাবিজুি িহমান মৃত জহিাে উবিন জোয়ািদাি শ্রীপুি আদশ দ আন্দুবলয়া ২০১৫

৫৪ জমাঃ োহাঙ্গীি জহাজসন মৃত ইউসুি খা িায়পাড়া সাধুগঞ্জ ২০১৬

৫৫ জমাঃ ছজিি আলী আব্বাস মন্ডল হবিণাকুন্ডু হবিণাকুন্ডু ২০১৭

৫৬ মৃত জোনাি আলী মৃত হাজিে উবিন সাজিক বনতযানিপুি িাোি জপাড়াহাটি ২০১৮

৫৭ জমাঃ জমাকজছদ আলী মৃত আিছাি আলী পদ্ম নগি িামচন্দ্রপুি ২০১৯

৫৮ জগালাম কাওছাি আলী মৃত েবমি উবিন বিশ্বাস চড়আড়ৃয়াকাবি জপাড়াহাটি ২০২০

৫৯ জমাঃ আবু মুসা িাজছি আলী িঘুনাথপুি িামচন্দ্রপুি ২০২১

৬০ জমাঃ হাবিজুি িহমান জমাঃ আঃ গবণ বিশ্বাস দবিবিন্নী সাজিক বিন্নী ২০২২

৬১ জমাঃ আবু  ূল কালাম মৃত িদি জমাল্লা পািিলসী কন্যাদহ ২০২৩

৬২ জমাঃ আব্দুল লবতি বনয়ামতালী মন্ডল হবিশপুি জোড়াদাহ ২০২৪

৬৩ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি েবসম উবিন মাবলপাড়া জোড়াদাহ ২০২৬

৬৪ জমাঃ জমািািক জহাজসন িবমে উবিন আবিদপুি আবিদপুি ৪৭১৫

৬৫ বে এইচ জহদাজয়ত উল্লাহ মৃত আঃ হাবমদ জকািপাই জমাকাম ৪৭২৬

৬৬ জমাঃ আিদল হাই আিদল গবন (মাষ্টাি) আবিদপুি আবিদপুি ৪৭২৭

৬৭ জমাঃ আিদল েবলল বময়াোন জকািপাই জকািপাই ৪৭২৮

৬৮ জমাঃ িবমে উবিন মৃত আবিদ আলী জমাকাম বনমসাি ৪৭২৯

৬৯ জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত জদজলায়াি জহাজসন দয়ািামপুি িামপুি ৪৭৩৬

৭০ মৃত আবুি কাজশম মৃত আব্দুি িহমান সজমষপুি ভাজিল্লা ৪৭৪১

৭১ জতািােল জহাজসন মৃত জতািাি আলী আকি কংশনগি কংশনগি ৪৭৪২

৭২ জমাঃ নূরুল ইসলাম জমা. ওয়াে উবিন ভাজিল্লা ভাজিল্লা ৪৭৪৩

৭৩ আব্দুল মুন্নাি মৃত আঃ েব্বাি পবিম বসংহ ভাজিল্লা ৪৭৪৭

৭৪ আবু কাজহি কালাম জোনাি আলী িাজিশ্বি সাজহিাদ ৬৫০৬
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