
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ বকশ ারগঞ্জ উপশেলাঃ কাটিয়াদী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ আব্দুস সালাম মসুয়া ৬০৪

২ এমাদ বময়া জমাঃ তাশের বময়া করুয়া পাড়া ৬৩৫

৩ জমাঃ োন্নান খাঁন মৃত কবরম খান িড়পাড়া ৬৪৭

৪ েবসম উবিন মৃত বিল্লাল োেী জ শখরপাড়া ৬৫০

৫ জমাঃ ইবিছ বময়া মৃত োশেচ আতাউল েক অষ্টঘবরয়া আচবমতা ৬৫৮

৬ েখরুল োসান মৃত জম ঃ আঃ ছামাদ জিতাল ৬৯৫

৭ জমাঃ আঃ োই জমাোম্মদ চরআলগী ৭২০

৮ নুরুল ইসলাম জকনু ডাশের গাও ৭৫৩

৯ দীন ইসলাম জমাঃ সুন্দর আলী মামুদপুর ৭৫৭

১০ জমবন্দ বময়া মৃত এমদাদ জোশসন িাবলরারপার ৭৬১

১১ জমাঃ বনবু বময়া মৃত আব্দুল আোদ জকাণাপাড়া ৭৬৪

১২ বিেয় কুমার রায় মৃত বিনয় কুমার রায় পাঁচপাড়া ৭৬৭

১৩ জমাঃ আঃ োই মৃত নুর জোশসন জ শখর পাড়া ৭৬৮

১৪ মৃত জমাঃ মুব িদ মৃত মােতাি উবিন জকাণাপাড়া ৭৭০

১৫ মৃত জমাঃ খুব িদ বময়া আছর আলী উখরা াল ৭৯৪

১৬ জমাঃ রবেকুজ্জামান (িীর মুবিশ াদ্ধা) জমাঃ েেলুর রেমান োবরনা মধ্যপাড়া ৮০৭

১৭ জমাঃ আঃ েব্বার মৃত জমাঃ আঃ জেবকম চাবরপাড়া ৮০৮

১৮ জমাঃ খাইরুল আলম জচ ধুরী মৃত মুব িদ উবিন জচ ধুরী মসুয়া ৮২২

১৯ জদশলায়ার জোশসন মৃত আঃ রেমান কশরো ৮৩০

২০ জমাঃ আঃ মান্নাছ মৃত আলতু বময়া মুমুরবদয়া মুমুরবদয়া ৯১১

২১ জমাঃ োরুক বময়া আবু লাশয়ছ ঘাগগর মুমুরবদয়া ৯২৮

২২ মৃত জমাঃ িেলুর রেমান মৃত জমাঃ আঃ রব দ বময়া জতবলচাড়া জিায়াবলয়া ৯৩২

২৩ জমাঃ চান্দু বময়া আলোছ আলী জগায়াবলয়াপাড়া মাবনকখালী ৯৩৫

২৪ জমেিাে উবিন খান জমাঃ োবিবুল্লাে খান চান্দপুর িড়িাড়ী মাবনকখালী ৯৩৬

২৫ বসরাে আব্দুল ইয়াছ চান্দপুর মাবনকখালী ৯৩৭

২৬ অধ্যক্ষ মবেবুর রেমান ভূঞা মৃত জমাঃ আলী ভূঞা িাশেরচর জলাোজুরী ৯৪৩

২৭ মৃত জমাঃ জোশসন আলী মৃত আঃ মুশমন জতরগাবত ৯৭০

২৮ জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত জমাঃ জোশসন রেমান অষ্টঘবরয়া ৯৭২

২৯ মৃত জমাঃ আঃ রব দ মমতাে উবিন িনগ্রাম িনগ্রাম ৩৪৬৯

৩০ রবমে উবিন বগয়াস উবিন িনগ্রাম িনগ্রাম ৩৪৭০

৩১ জমাঃ নূরুল েক (ব িলু) জমাঃ আঃ জেকীম জগায়াবলয়াপাড়া মাবনকখালী ৩৪৭৩

৩২ মৃত জমাঃ আঃ লবতে মৃত ইউসুর আলী র্প িিপাড়া চান্দপুর মাবনকখালী ৩৪৭৪

৩৩ জমাঃ জমন্দু বময়া মৃত মশ্রি আলী দঃমুমুরবদয়া মুমুরবদয়া ৩৪৭৫

৩৪ জমাঃ আঃ োই মৃত জিলাশয়ত জোশসন মুবি িাঘিশড় চাতল ৩৪৭৬

৩৫ জমাঃ নুরুল েক মৃত জমাোশম্মল েক গশনর গাওঁ আচবমতা ৩৪৭৭

৩৬ জমাঃ আঃ োবমদ ভূঞা ইদু ভূঞা িাবলররপাড় গবচোটা ৩৪৭৮

৩৭ জমাঃ েয়নাল আশিদীন জমাঃ ছবের উিীন োলালপুর োলালপুর ৩৪৭৯

৩৮ জমাঃ নুরুজ্জামান জম ঃ আক্কাছ আলী কটিয়াদী র্পি িপাড়া কটিয়াদী ৩৪৮০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবিশ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিশ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৩৯ জমাঃ েেলুর রেমান আঃ  বেদ নাশগরগ্রাম িনগ্রাম ৩৪৮১

৪০ মবঞ্জল বময়া পছন্দালী িনগ্রাম িনগ্রাম ৩৪৮২

৪১ জমাঃ বসরাজুল েক মৃত জমাঃ আবুল জোশসন গবচোটা গবচোটা ৩৪৮৩

৪২ জমাঃ বছবিক জোশসন মৃত জমাঃ আিদুল োবলম কুলবদ মসুয়া ৩৫২৬

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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