
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাবিকগঞ্জ উপজেলাঃ ব িংগাইর

ক্রঃ িিং িাম বপতার িাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ মজিায়ার জ াজ ি  াজিায়ার র মাি রায় দবিি েয়মন্টপ ৪০২

২ জমাঃ েয়িাল আজিদীি আব্দুল িাজের খাি চর আবেমপুর ব িংগাইর ৪৫৩

৩ জমাঃ আি ার আলী মৃত  াবে আবলমউবিি সুদবিড়া োবমততা ৪৮০

৪ জমাঃ  যরত আলী বিমাই মবিক িায়রা িায়রা ৫০৯

৫ জমাঃ আলাউিি মৃত আ কার খাি গাবেন্দা ধিা িাোর ৫১৫

৬ জমাঃ আজিায়ার জ া জি মৃত আমীর  উিি আ াজেদ  া রাইল  া রাইল ৫১৯

৭ ফেলুল  ক জদওয়াি দুদু বময়া ব িংগাইর জপৌর ভা ব িংগাইর ৫২০

৮ কামরুল ই লাম মৃত মের আলী জিপারী ব িংগাইর ৫৩৮

৯ জমাঃ োলাল উবিি েজিদ আলী জমািা কািংশা ইরতা ৫৩৯

১০ জমাঃ জমািারক জ াজ ি ভ ূঁইয়া েবললুর র মাি ভ ূঁইয়া উত্তর চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ৫৫৩

১১ মৃত ফেলুল  ক মৃত আবুল  াজশম মধ্য চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ৫৫৪

১২ মৃত জমাঃ মব বুর র মাি মৃত খাজয়র উবিি আ াজেদ েয়মন্টপ েয়মন্টপ ৫৫৬

১৩ জমাঃ মবেির র মাি জমাঃ দরজিশ আলী ভাকুম েয়মন্টপ ৫৫৮

১৪ জমাঃ ইমাি আলী বময়া জমাঃ আেগর আলী বময়া েয়মন্টপ েয়মন্টপ ৫৬৯

১৫ জমাঃ আঃ মাজলক মৃত আশ তদ আলী ব রােপুর চান্দ র ৫৭৪

১৬ জমাঃ  ামসুবিি মৃত আঃ র মাি শাবিিগর চান্দ র ৫৮১

১৭ জমাঃ ব রাজুল ই লাম জমাঃ জদজলায়ার জ াজ ি ফজতপুর চান্দ র ৫৮৬

১৮ জমাঃ রুহুল আমীি মৃত  ারুি অর রবশদ জগাপাল িগর ৫৯২

১৯ আ ি ম বগয়া  উবিি মৃত বরয়া  উবিি খাি কািাইিগর ৫৯৬

২০ জমাঃ আবুল কালাম আোদ আবুল কাজশম শা রাইল  া রাইল ৫৯৮

২১ জমাঃ জ া রাি উবিি জমাঃ  াজিে উবিি জমা জলমািাদ  া রাইল ৫৯৯

২২ আজকল উিি মৃত  িোল গাবেন্দা ধিা ৬০৫

২৩ জমা ােদ আলী মৃত জমাঃ আঃ আলী ধিা ধিা ৬০৬

২৪ জমাশাররফ জ াজ ি খাি রবশদ খাি জফাড তিগর ধিা িাোর ৬১৩

২৫ জমাঃ আঃ মবেদ জমাঃ দবলল উবিি মাটিকাটা োমশা ৬৪৭

২৬ মাধি চন্দ্র দা মৃত  তীশ চন্দ্র দা িলধারা িলধারা ৬৫২

২৭ আঃ  াজশম বময়া মৃত আ মাি ফবকর জোট কাবলয়াককর িলধারা ৬৫৩

২৮ জমাঃ আিোর আলী জমাঃ গেতি আলী আদব্বর দবিণ িলধারা িলধারা ৬৭৩

২৯ এ জক এম দবির উবিি দাগু জিপারী িড় কাবলয়া ককর ব্রী কাবলয়া ককর ৬৭৪

৩০ োবকর জ াজ ি রব ম উবিি আ জমদ জগালাইডাঙ্গা জগালাইডাঙ্গা ৬৭৫

৩১ মৃত ওিায়দুল  ক মৃত জমাঃ  বফউবিি মেবলশপুর ইরতা ৬৭৬

৩২ জমাঃ ফের আলী মৃত জমাঃ িাবু মবিক ইরতা ইরতা ৬৮৯

৩৩ জমাঃ  াবমদুল  ক মৃত জমাঃ ব রাজুল  ক ব িংগাইর ব িংগাইর ১৬৩৪

৩৪ খন্দকার শা ো াি খন্দকার শমজ র আলী আবেমপুর ব িংগাইর ১৬৩৫

৩৫ জমাঃ জিায়াি আলী খাি মৃত জমাঃ আতা ার আলী খাি ব িংগাইর ব িংগাইর ১৬৩৬

৩৬ জমাঃ রুহুল আমীি খাি আব্দুর র মাি খাি ব িংগাইর ব িংগাইর ১৬৩৭

৩৭ জমাঃ ফেলুর র মাি জমাোফফর জ াজ ি খাি জঘািাপাড়া ব িংগাইর ১৬৩৮

৩৮ কামরুল ই লাম জমাঃ ও মাি জদওয়াি জঘািাপাড়া ব িংগাইর ১৬৩৯

৩৯  াবফজুল ই লাম ও মাি জদওয়াি জঘািাপাড়া ব িংগাইর ১৬৪০

৪০ মৃত  িদার খাি মৃত আজিে খাি জগালড়া ব িংগাইর জপৌর ভা ১৬৪৩

৪১ জমাঃ টুলু খাি মাতাি উবিি খাি ইরতা ইরতা ১৬৪৪

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাবিকগঞ্জ উপজেলাঃ ব িংগাইর

ক্রঃ িিং িাম বপতার িাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ িােমুল  ক রবমে উবিি আ জমদ ইরতা ইরতা ১৬৪৫

৪৩ জমাঃ েব ম উবিি মৃত হুকুম আলী ফবকর কািংশা ইরতা ১৬৪৬

৪৪ আবুল কাজশম জদওয়াি আব্দুল কাজদর জদওয়াি জখায়ামুবর পাবরল িওয়াধা ১৬৪৭

৪৫ আবুল খাজয়র বখবদর আলী পাবড়ল িওয়াধা িলধারা ১৬৪৮

৪৬ জমা ােদ আলী মৃত ফটিক মাদির জগালাইডািংগা িলধারা ১৬৪৯

৪৭ মৃত নুরুল ই লাম খাি মৃত আঃ েবলল খাি পাবরল িলধারা ১৬৫০

৪৮ আো ার জ াজ ি মৃত মকবুল জ াজ ি রবফকিগর পাবরল িলধারা ১৬৫১

৪৯ দীিিন্ধু রায় গুরুদা  রায় ব্রী কাবলয়া ককর ব্রী কাবলয়া ককর ১৬৫২

৫০ জমাঃ জখায়াে উবিি মৃত মনুর উবিি িলধারা িলধারা ১৬৫৩

৫১ জমাঃ আব্দুল আলী আেগর জগালাই ডাঙ্গা জগালাই ডাঙ্গা ১৬৫৪

৫২ মবেির র মাি েজিদালী চর মগড়া িলধারা ১৬৫৫

৫৩ জমাঃ কবফল উবিি মৃত মাবিক িিপারী জগালাইডাঙ্গা জগালাইডাঙ্গা ১৬৫৬

৫৪ মৃত জমাঃ েব র জ াজ ি খাি মৃত জফলু খাি পাবরল িলধারা িলধারা ১৬৫৭

৫৫ আতা ার খাি জমা জলম খাি িলধারা িলধারা ১৬৫৮

৫৬ শাো াি খাি িবেির র মাি খাি িলধারা িলধারা ১৬৫৯

৫৭ নূর আলম খাি শবফ িবেির র মাি খাি িলধারা িলধারা ১৬৬০

৫৮ জমাঃ  াবমদ খাি (পারু) মৃত েবরপ খাি িলধারা িলধারা ১৬৬১

৫৯ জমাঃ নুরুল ই লাম োজির আলী গাড়াবদয়া িায়রা ১৬৬২

৬০ আমোদ জ াজ ি ক য়াদ আলী বশিপুর িায়রা ১৬৬৩

৬১ শা াদৎ জ াজ ি মৃত জমাঃ পাশি আলী গাড়াবদয়া িায়রা ১৬৬৪

৬২ জদওয়াি জগালাম মওলা জদওয়াি জগালাম জমাস্তফা িাড্ডা িায়রা ১৬৬৫

৬৩ আব্দুর র মাি ক য়দ আলী দবিি োমশা োমশা ১৬৬৬

৬৪ মৃত আব্দুল েবলল মৃত মাদাবর জিপারী উত্তর োমশা োমশা ১৬৬৭

৬৫ জমাঃ শব দুর র মাি আবখ মবেবুর র মাি চান্দ র চান্দ র ১৬৬৯

৬৬ জমাঃ শামীম জ াজ ি জমািা শবফউবিি জমািা পালপাড়া চান্দ র ১৬৭০

৬৭ আবুল কালাম আোদ আব্দু   ালাম জমাধিপুর চান্দ র ১৬৭১

৬৮ জরোউর র মাি জমািা (িাবুল) মৃত আব্দুর রবফক জমািা পালপাড়া চান্দ র ১৬৭২

৬৯ কােী িা াউবিি আ জমদ কােী ফখর উবিি আ জমদ ফজতপুর চান্দ র ১৬৭৩

৭০ জমাঃ মাসুদুর র মাি জশখ িালাম উবিি চক পালপাড়া চান্দ র ১৬৭৪

৭১ জমাঃ জদজলায়ার জ াজ ি মৃত আের আলী িাঘুবল চান্দ র ১৬৭৫

৭২ আব্দুল মান্নাি জমাকজশদ আলী ব রােপুর ব রােপুর ১৬৭৬

৭৩ জমাঃ  ালাউিীি বময়া আব্দু  োত্তার ই লামপুর চান্দ র ১৬৭৭

৭৪ এম, এ, মান্নাি মবেির র মাি চক পালপাড়া চান্দ র ১৬৭৮

৭৫ জমাঃ ফেলুর রশীদ খাি  ারুি অর রশীদ খাি চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৭৯

৭৬ ফেলুল কবরম খাি  ারুি অর রশীদ খাি চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮০

৭৭ রায় াি উবিি খাি আলতাফ জ াজ ি খাি মধ্য চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮১

৭৮ মৃত আঃ  াবমদ খাি মৃত আব্দুল জমান্নাফ খাি চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮২

৭৯ খাি জমাঃ তাজ র আলম শবফ উবিি খাি চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮৩

৮০ আব্দুল েব্বার বকয়ামুবিি দাজশর াটি চাবরগ্রাম ১৬৮৪

৮১ জমাঃ আব্দু   ামাদ জমাঃ  াজ ি আলী দাজশর  াটি চাবরগ্রাম ১৬৮৫

৮২ কােী বমোনুর র মাি কােী িদরুল ই লাম মধ্য চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/3



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাবিকগঞ্জ উপজেলাঃ ব িংগাইর

ক্রঃ িিং িাম বপতার িাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ এ এম রবফক আেমত আলী চাবরগ্রাম চাবরগ্রাম ১৬৮৭

৮৪ জমাঃ আব্দুল আলী জগন্দু মাদির িাস্তা ধিা িাোর ১৬৮৮

৮৫ ফবরদ আ জমদ আব্দুল  াবমদ দবিি ধিা ধিা িাোর ১৬৮৯

৮৬ জমাঃ আফোল জমািা এরশাদ জমািা দবিি ধিা ধিা ১৬৯০

৮৭ জমাঃ আজিায়ার জ াজ ি খাি জগালোর জ াজ ি খাি আঠাবলয়া ধিা িাোর ১৬৯১

৮৮ ফবরদ আ জমদি মাশজরফী মৃত জমাঃ েবকল উবিি জমদুবলয়া ধিা িাোর ১৬৯২

৮৯ জমাঃ মবতউর র মাি মুিসুর আলী িাস্তা ধিা িাোর ১৬৯৩

৯০ জমাঃ আিদুর রবশদ বময়া  াজ ি আলী বকটিিংচর েয়মন্টপ ১৬৯৪

৯১  াজ্জাদ জ াজ ি ভইয়া  াবে আি ার উবিি ভইয়া খাি িাবিয়ারা েয়মন্টপ ১৬৯৫

৯২ এ, জক, এম, মঞ্জুরুল কবরম জ াজ ি উবিি ব কদার জদউলী েয়মন্টপ ১৬৯৬

৯৩ জমাঃ আলতাফ জ াজ ি  া াজুিীি আ জমদ েয়মন্টপ েয়মন্টপ ১৬৯৭

৯৪ মু াঃ কুদ্দুসুর র মাি আকাম উবিি জমািা েয়মন্টপ েয়মন্টপ ১৬৯৮

৯৫ ইবলয়া  বপবিি ই  াক খাি রায়দবিণ েয়মন্টপ ১৬৯৯

৯৬ জমাঃ আকালী মৃত ভান্ডারী রায় দবিি েয়মন্টপ ১৭০০

৯৭ আজিায়ার উবিি আ জমদ  ামসুবিি আ জমদ খাি িাবিয়ারা েয়মন্টপ ১৭০১

৯৮ এ, বি, ব বিক মৃত েব রুবিি ভাকুম েয়মন্টপ ১৭০২

৯৯ মরহুম শামসুল  ক মৃত  ােী আয়ুি আলী সুদবিরা োবমততা ১৭০৩

১০০ জমাঃ ব রাজুল ই লাম আবেে সুদবিরা ধিা িাোর ১৭০৪

১০১ মবফে উবিি মৃত আঃ েব্বার সুদবিড়া োবমততা ১৭০৫

১০২ মরহুম আি ার আলী মৃত  ােী আলীম উবিি সুদবিয়া োবমত্ততা ১৭০৬

১০৩ জমাঃ নুরুল ই লাম খাি জশখ আজিায়ার আলী রামচন্দ্রপুর োবমততা ১৭০৭

১০৪ আবুল কাজশম খাি আব্দুল আবেে খাি খাি িাবিয়ারা োবমততা ১৭০৮

১০৫ জমাঃ ইউনু জমাঃ চান্দ বময়া োবমততা োবমততা ১৭০৯

১০৬ জমা ােদ ব রাজুল ই লাম আব্দু  জ াি াি সুদবিরা ধিা িাোর ১৭১০

১০৭ ব রাজুল  ক আজয়াি আলী সুদবিড়া ধিা িাোর ১৭১১

১০৮ জমাঃ জরাকি উবিি উ মাি গবি চাপড়াইল োবমততা ১৭১২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাোই
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