
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ বকশ ারগঞ্জ উপশেলাঃ জ াশেনপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিোমবরক জগশেট

১ জমাঃ বেরাজুল  ক আকন্দ জমাঃ নুরুল ইেলাম আকন্দ পূি ব দ্বীশপশ্বর জ াশেনপুর ১৯০২

২ শ্রী বিলীপ কুমার েরকার ললীত জমা ন েরকার জগাবিন্দপুর ২৩২৪

৩ মবিে উবিন মইছু আঃ জোিান চরবিশ্বনাথপুর জ াশেনপুর ২৩৪৯

৪ মৃত জমাঃ আিাে উবিন ভুইয়া জমাঃ আব্দুল রব ি ভুইয়া চর োমাইল ২৩৬৪

৫ জমাঃ ওিাশয়দুর র মান (রতন) জমাঃ আঃ ছালাম ভুইয়া চর োমাইল জ াশেনপুর ২৩৭৩

৬ মৃত জমাঃ আবু  াবনি কুদ্দুছ জমাঃ  াবিে উবিন দ্বীশপশ্বর ২৩৭৫

৭ বেরাে আ ম্মি মৃত সুলতান আ শমি দ্বীশপশ্বর ২৩৮৬

৮ জমাঃ জমাখশলছুর র মান আব্দুল জমাতাশলি খান চর  ােীপুর বেনারী ২৩৯৭

৯ জমাঃ আঃ কুদ্দুছ জমাঃ আকির আলী জমশছরা বেিলা ২৪০০

১০ জমাঃ জখারশ ি আলম জমাঃ োির আলী মাস্টার গড়মাছুয়া জমশছড়া ২৪০১

১১ জমাঃ সুরুে আলী আওলী েরকার গড়মাছুয়া জমশছড়া ২৪০৬

১২ মুশ বি আলী মাষ্টার োির আলী মাষ্টার গড় মাছুয়া বেিলা ২৪০৭

১৩ জমাঃ ওশমি আলী মৃত আবলম উবিন িবকর জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ২৪১২

১৪ আব্দুল জমানাশয়ম মৃত জগালাম জ াশেন েরকার গনমানপুরুরা জগাবিন্দপুর ২৪১৫

১৫ মৃত জমাঃ আঃ েবলল মৃত আ াম্মি জিপারী আড়াইিাড়ীয়া জ াশেনপুর ২৪১৯

১৬ মৃত আঃ মান্নান মৃত আঃ জছািান ধুলজুরী জ াশেনপুর ২৪৩২

১৭ নিী জ াশেন ভুইয়া মৃত জমাঃ জমানাধর ভুইয়া চর োমাইল আড়াইিাড়ীয়া ২৪৩৪

১৮ জোশিি আলী মৃত ইছমত আলী ধনকুড়া আড়াইিাড়ীয়া ২৪৩৫

১৯ জমাঃ আঃ মান্নান আলী জনওয়াে  াশ িল  াশ িল ২৪৪৮

২০ জমাঃ ঈমান আলী মৃত ওমর আলী োশ িল োশ িল ২৪৪৯

২১ আঃ মান্নাি ভুইয়া মৃত িাবনছ বময়া রব ম্পুর োশ িল ২৪৫৬

২২ কাবির ভূঞা ইেরাইল ভূঞা রব মপুর আশুবতয়া ২৪৫৭

২৩ জমাঃ জমা রাি উবিন আঃ রব ি রব মপুর আশুবতয়া ২৪৫৯

২৪ জমাঃ আঃ  াবেম জমাঃ ইব্রা ীম রব মপুর োশ িল ২৪৬২

২৫ জমাঃ বছবিন জ াশেন (আন) মৃত আবছম উবিন পুমিী পুমিী ২৪৬৭

২৬ আঃ িাবরক (জেনা) মৃত আ রাি আলী েগিল পুমিী ২৪৬৯

২৭ জমাঃ আব্দুল জ াশেন মৃত জমাঃ নাবেম উবিন িঃ চরপুমিী পুমিী ২৪৭১

২৮ আবু িক্কর আ াম্মি আলী পুমিী পুমিী ২৪৭৩

২৯ জকরামত আলী মৃত আঃ কাবির চরপুমিী পুমিী ২৪৭৬

৩০ এ. জক. এম োইফুর ইেলাম জমাঃ  ব িল্লা পুমিী পুমিী ২৪৭৮

৩১ মৃত আঃ রব ি মৃত আছর আলী পুমিী পুমিী ২৪৮৩

৩২ নেরুল ইেলাম মৃত  ােী বকছমত উবিন তালুকিার িঃ পুমিী পুমিী ২৪৮৪

৩৩ জমাঃ বলয়াকত আলী আকন্দ জমাঃ ইমাম উবিন আকন্দ উত্তর পুমিী পুমিী ২৪৯০

৩৪ মৃত জমাঃ িীন ইেলাম মৃত জমাঃ নুর মা াম্মি গৃিান চর পুমিী ২৪৯৪

৩৫ মৃত জমাঃ আ রাি উবিন জমাঃ মাবেম উবিন িবিণ পুমিী পুমিী ২৪৯৭

৩৬ আঃ মবেি মৃত পীর মা মুি নান্দানীয় পুমিী ২৪৯৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশি  েরকার 
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িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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