
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ নড াইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ নুর খান কওসার উদ্দীন কল্যাণখালী মধ্যপল্লী ৬

২ আঃ হাই বিশ্বাস জমাঃ আকমল জহাজসন বিশ্বাস দাবরয়াপুর দাবরয়াপুর ১২

৩ কােী আব্দুল আলীম মৃত হাজতম আহজমদ কােী ব ংগাজ ালপুর ব ংগাজ ালপুর ৫ ২

৪ গােী সজরায়ার জহাজসন মৃত িদরুবদ্দন আহমদ মবহষজখালা নড়াইল ৫ ৩

৫ জমাঃ সজিদ আলী মবমন উবদ্দন জ খ বসংগাজ ালপুর বসংগাজ ালপুর ৬ ০

৬ এ, বি, এম হাবিবুর রহমান মৃত আলহাজ্ব আেমল জহাজসন  ড়াতলা জডৌয়াতলা ৬ ৮

৭ জমাঃ আঃ গফ্ফার জমাল্যা বসরাে জমাল্যা কল্যাণখালী মধ্যপল্লী ৭২

৮ হাবিলদার কােী সাঈদুজ্জামান মৃত কােী জমাঃ রমোন বমে জাপুর বিছালী ৭৫

৯ সসয়দ জমাকাররম আলী সসয়দ জরাস্তম আলী জপড়লী তুলারামপুর ৭৬

১ ০ কােী আব্দুল হাবমদ কােী আনছার উদ্দীন পলাইডাঙ্গা হাটিাবড়য়া ৮৭

১ ১ মৃত আবেজুল কবির মৃত আমীর ঈমাম জগািরা গিরা িাোর ৯৭

১ ২ জমাঃ নুর োলাল কােী জমাঃ বেতু কােী রামবসবি িা গ্রাম ১০ ০

১ ৩ মৃত আবমর হজসন মৃত এজদান জ খ দত্তপাড়া জডৌয়াতলা ১০ ১

১ ৪ মবতয়ার জ ৌধুরী জতািারক জ ৌধুরী মুলদাইড় জডৌয়াতলা ১০ ২

১ ৫ জমাঃ োহাঙ্গীর কিীর জমাল্যা আব্দুল মাজেদ মবহষজখালা নড়াইল ১০ ৩

১ ৬ জমাঃ আঃ ওহাি মৃত আঃ গবন বিশ্বাস রাজমশ্বরপুর মধ্যপল্লী ১১১

১ ৭ জমাঃ আফছার উবদ্দন জমৌঃ ইরদান উবদ্দন জমাল্যা আলাদাতপুর নড়াইল ১১৪

১ ৮ জমাঃ লুৎফর রহমান ইসমাইল মুনবস , গ্রাম/রাস্তা তারা ী , 

মাইেপাড়া, 

ডাকঘর:মধ্যপল্লী -৭৫ ০ ০  , 

নড়াইল সদর, নড়াইল

মধ্যপল্লী -৭৫ ০ ০ ১১৬

১ ৯ জমাঃ আবুিকর িব র উবদ্দন জমাল্যা দুগ জাপুর মধ্যপল্লী ১১৮

২ ০ পবরজতা  কুমার সাহা কাবলপদ সাহা উড়ানী মধ্যপল্লী ১১৯

২ ১ বিশ্বনাথ হাওলাদার পাি জবত হাওলাদার তারাব মধ্যপল্লী ১২ ০

২ ২ জমাঃ মাহাবুবুর রহমান জমাঃ আঃ গবন জমাল্যা কল্যাণখালী মধ্যপল্লী ১২ ১

২ ৩ জমাঃ নূর বময়া জমাঃ ছদন জমাল্যা কল্যাণখালী মাইেপাড়া ১২ ২

২ ৪ জমাঃ িাহারুল ইসলাম জমাঃ ছুলায়মান বসকদার জহাজসনপুর মধ্যপল্লী ১২ ৩

২ ৫ জমাঃ  ামসুর রহমান মৃত আোহার রাজমশ্বরপুর মধ্যপল্লী ১২ ৪

২ ৬ জমাঃ জসালায়মান বসকদার মৃত তাইজেল জহাজসন জহাজসনপুর মধ্যপল্লী ১২ ৫

২ ৭ সসয়দ বনোম আলী সসয়দ জমানতাে আলী ভওয়াখালী রতনগঞ্জ ১২ ৮

২ ৮ সসয়দ তাবরকুল আলম সসয়দ আতর আলী গ্রাম/রাস্তা:999 গ্রাম-

ভাদুলীডাঙ্গা, ওয়াড জ নং-

০ ৬, ডাকঘর: রতন গঞ্জ-

7501, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

রতন গঞ্জ-7501 ১৩ ৫

২ ৯ জমাঃ জগালাম সজরায়ার জমাল্লা আব্দুল আবেে জমাল্যা িারাবিপাড়া জমাল্লাপাড়া, 

যজ ার

যজ ার-৭৪০ ০ ১৪১

৩ ০ জমাঃ িবিয়ার জহাজসন জমাঃ আয়ুি জহাজসন জ খ রতডাঙ্গা জঘাড়াখালী ১৪২

৩ ১ মুন্সী আঃ মান্নান মুন্সী আবেমবদ্দন  বিিরপুর িাগশ্রীরামপুর ১৪৩

৩ ২ জমাঃ সাইফুল আলম খান মৃত  বফউবদ্দন খান মবহষজখালা নড়াইল ১৪৬

৩ ৩ জগালাম নিী মৃত আঃ েবলল তুজ্রডাঙ্গা  াহািাদ ১৪৮

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা )

িীর মুবিজযািা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযািা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ নড াইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা )

িীর মুবিজযািা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩ ৪ সজতাষ বিশ্বাস বপ্রয়নাথ বিশ্বাস সরসপুর  াহািাদ ১৪৯

৩ ৫ জমাঃ বেয়াউল হক নুর আহম্মাদ ফবকর গ্রাম/রাস্তা:জ ািা,  াহািাদ, 

ডাকঘর:জঘাড়াখালী-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল

জঘাড়াখালী-75 ১৫ ০

৩ ৬ মৃত জমাঃ মাবনক ব কদার মৃত আবমন উবদ্দন ব কদার রঘুনাথপুর কমলাপুর ১৫ ২

৩ ৭ জমাঃ বসরাজুজদ্দৌলা মৃত আঃ ছালাম রাম ন্দ্রপুর জডৌয়াতলা ১৫ ৩

৩ ৮ জমাঃ আসাদুোমান মুন্সী আব্দুস সালাম রাম ন্দ্রপুর জডৌয়াতলা ১৫ ৪

৩ ৯ সুনীল কুমার জিাস সমজরন্দ্রনাথ জিাস গ্রাম/রাস্তা: আউবড়য়া, 

ডাকঘর:হাটিাড়ীয়া-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল

হাটিাড়ীয়া-7500 ১৫ ৭

৪০ জমাঃ মনজুরুল হক জমাহন লাল বময়া মিল ৪০ ৬  উত্তর কুবড়গ্রাম রতনগঞ্জ ১৫ ৮

৪১ জ খ মাবনক  হীদ িাদ া বময়া রুখালী বমে জাপুর ১৬ ৩

৪২ মৃত এম এম নােমুল হক বেতু জমাল্যা  াকই মধুরগবত ১৬ ৬

৪৩ কােী মব উর আলী কােী জোিান আলী বমে জাপুর বমে জাপুর ১৬ ৭

৪৪ জমাঃ রবেবুল ইসলাম বিশ্বাস মৃত সসয়দ জরাস্বম আলী  াঁ ড়া তুলারামপুর ১৭১

৪৫ তরফদার রবেবুল জহাসাইন আফছার উবদ্দন তরফদার তুলারামপুর তুলারামপুর ১৭২

৪৬ তরফদার মবতয়ার রহমান মৃত জগাফুর তরফদার তুলারামপুর তুলারামপুর ১৭৩

৪৭ তরফদার ওিায়দুর রহমান নাবেম উবদ্দন তরফদার তুলারামপুর তুলারামপুর ১৭৪

৪৮ জমাঃ মবতয়ার রহমান বিশ্বাস জকনাজয়ত আলী বিশ্বাস  াঁ ড়া তুলারামপুর ১৭৫

৪৯ জমাঃ মামুনার রব দ আঃ খাজলক বিশ্বাস  া ড়া তুলারামপুর ১৭৬

৫ ০ মৃত জমা ারফ জহাজসন হােী আঃ আবেে বিশ্বাস  া ড়া তুলারামপুর ১৭৭

৫ ১ মৃত জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত ফাজেল জমাল্যা  া ড়া তুলারামপুর ১৭৮

৫ ২ জমাঃ সাবহদুর রহমান মৃত মবতয়ার রহমান জগািরা জগািরা ১৮১

৫ ৩ বময়া হাসানুজ্জামান মৃত মবমন আহজমদ বময়া আগবদয়া কজলাড়া ১৮২

৫ ৪ জমাঃ বমোনুর রহমান জমা: দাউদার রহমান চুনজখালা বসঙ্গাজ ালপুর ১৮৩

৫ ৫ জমাঃ লুৎফর রহমান জমাল্যা মৃত দুদু জমাল্যা শ্রীফলতলা জগািরা িাোর ১৮৪

৫ ৬ জমাঃ জমাোহার আলী খান জুলমত আলী খান িাসা/জহাবডং:-, 

গ্রাম/রাস্তা:65768844

701, গ্রাম/রাস্তা:জগািরা, 

ব ঙ্গাজ ালপুর, 

ডাকঘর:জগািরা িাোর-

৭৫ ০ ০, নড়াইল সদর, 

নড়াইল

জগািরা িাোর-৭৫ ০ ০ ১৮৬

৫ ৭ আব্দুল েবলল জমাল্যা আব্দুল মাজেদ জমাল্যা বসংগাজ ালপুর বসংগাজ ালপুর ১৮৭

৫ ৮ জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ পাঞ্জু জমাল্যা তারাপুর বসংগাজ ালপুর ১৮৮

৫ ৯ জমাঃ হারাে জমাল্যা মৃত আবমন উবদ্দন জমাল্যা িাগডাংগা িাগডাংগা ১৯৫

৬০ মৃত ইবিস জমাল্যা মৃত  মজসর জমাল্যা িাগডাংগা িাগডাংগা ১৯৯

৬১  রীফ জমাফাক্কার জহাজসন  রীফ মকজলছ আহম্মদ ভিানীপুর দাবরয়াপুর ২ ০ ৩

িীর মুবিজযািা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ নড াইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা )

িীর মুবিজযািা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৬২ মৃত আবেজুর রহমান মৃত দবলল উবদ্দন িাগডাংগা িাগডাংগা ২ ০ ৪

৬৩ সাহারুজ্জামান জমাত্তজো মুন্সী িবদউেোমান সরজকলডাঙ্গা িা গ্রাম ২ ০ ৫

৬৪ জমাঃ জগালাম ছজরায়ার আরজুল্লাহ জ খ িাগডাঙ্গা িাগডাঙ্গা ২ ০ ৯

৬৫ হারুন অর রব দ মৃত ইসমাইল িাগডাঙ্গা িাগডাঙ্গা ২ ১০

৬৬ কােী জমাঃ বসবদ্দকুর রহমান কােী আবুল জহাজসন জিতবভটা দাবরয়াপুর ২ ২ ২

৬৭ ইবিস বমনা জমাোম বমনা গ্রাম/রাস্তা:999 , 

িাঁ গ্রাম, ডাকঘর:িাঁ গ্রাম-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল

িাঁ গ্রাম-7500 ২ ২ ৩

৬৮ জ খ আবুল কাজ ম জমাঃ আন্সার উবদ্দন জ খ  াবলখা কামালপ্রতাপ ২ ২ ৮

৬৯ জ খ আঃ রাজ্জাক জ খ বসরাে উবদ্দন কামাল প্রতাপ কামালপ্রতাপ ২ ২ ৯

৭০ মৃত জ খ ইবলয়াছ উবদ্দন জমাঃ গগন জ খ িা গ্রাম িা গ্রাম ২ ৩ ০

৭১ জমাবমন বসকদার জফদু বসকদার রামবসবি িা গ্রাম ২ ৩ ১

৭২ জগালাম ছাজরায়ার জ খ আব্দুল মবেদ জ খ িা গ্রাম িা গ্রাম ২ ৩ ২

৭৩ জমাঃ ওমর ফারুক আবমন উদ্দীন জমাল্যা কুবড়গ্রাম রতনগঞ্জ ২ ৩ ৩

৭৪ জমাঃ আফছার উবদ্দন জ খ দুদু জ খ কবলমন িাঁ গ্রাম ২ ৩ ৪

৭৫ এম এম হাবিবুর রহমান জমাঃ আঃ লবতফ জদৌলতপুর দাবরয়াপুর ২ ৩ ৫

৭৬ এম এম রবেবুল ইসলাম আোহার মৃত ঈমান উবদ্দন জমাল্যা িাসা/জহাবডং:-, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:মবহষজখালা 

(উইথ জেল খানা), ওয়াড জ 

নং-০ ৩, ডাকঘর:নড়াইল-

৭৫ ০ ০, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

নড়াইল-৭৫ ০ ২ ৩ ৬

৭৭ জরোউল ইসলাম জরাকন উবদ্দন ফবকর িাসা/জহাবডং:৪৪, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড জ 

নং-০ ১(পাট জ), 

ডাকঘর:উত্তরা-১২ ৩ ০, 

উত্তরা, ঢাকা উত্তর বসটি 

কজপ জাজর ন, ঢাকা

উত্তরা-১২ ৩ ০ ২ ৩ ৭

৭৮ ই ারত জমাল্যা জমািারক জমাল্যা ভওয়াখালী রতনগঞ্জ ২ ৪৩

৭৯ আবুল কালাম আোদ মৃত আফছার উবদ্দন জমাল্যা মবহষজখালা রতনগঞ্জ ২ ৪৪

৮০ এ, জক, এম হারুনর রব দ জসনািাবহনী ডাঃ ইউসুি উবদ্দন আহজমদ মবহষজখালা নড়াইল ২ ৪৯

৮১ মন্ঞ্জঞ্জু রানী বিশ্বাস বিবগন বিহারী বিশ্বাস আলাদাতপুর নড়াইল-7500 ২ ৫ ১

৮২ সসয়দ বনোমুল ইসলাম সসয়দ জমাতাহার আলী গ্রাম/রাস্তা:999 গ্রাম-

মবহষজখালা , ওয়াড জ নং-

০ ৩, ডাকঘর:নড়াইল-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

নড়াইল-7500 ২ ৫ ৫

িীর মুবিজযািা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ নড াইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা )

িীর মুবিজযািা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাঃ আব্দুল কাবদর কবফল উবদ্দন ফবকর গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ 

নং-০ ৬, ডাকঘর:রতনগঞ্জ-

7501, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

রতনগঞ্জ-7501 ২ ৫ ৬

৮৪ ফেলুর রহমান জমৌঃ মুবেির রহমান মবহষজখালা নড়াইল ২ ৫ ৭

৮৫ মৃত গােী ইমাম জহাজসন জমাঃ িদুরুবদ্দন আহজম্মদ মবহষজখালা নড়াইল-7500 ২ ৫ ৮

৮৬ মৃত বনম জল কুমার জভৌবমক মৃত জদজিন্দ্রনাথ জভৌবমক মবহষজখালা নড়াইল ২ ৫ ৯

৮৭ মৃত জ খ মকবুল জহাসন মৃত আবু হাবনফ জ খ মবহষজখালা নড়াইল-7500 ২ ৬ ০

৮৮ জ খ জমাহাম্মদ জহাসাইন জ খ জমাফাজজ্জল জহাজসন গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ 

নং-০ ৭, ডাকঘর:রতনগঞ্জ-

7501, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

রতনগঞ্জ-7501 ২ ৬ ১

৮৯ এ, বি, এম বমোনুর রহমান জমৌঃ আফছার উবদ্দন আহজমদ এযাডঃ মবহষজখালা নড়াইল ২ ৬ ৩

৯০ এনামুল কিীর টুকু আবু িকর বসবদ্দক গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ 

নং-০ ৬, ডাকঘর:রতনগঞ্জ-

7501, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

রতনগঞ্জ-7501 ২ ৬ ৪

৯১ আঃ জমাতাজলি জ খ মৃত আঃ কালাম ভওয়াখালী রতনগঞ্জ ২ ৬ ৫

৯২ জমাঃ হারুন আর রব দ জমাঃ হাবিবুর রহমান কুবড়গ্রাম রতনগঞ্জ ২ ৬ ৬

৯৩ আবুল কালাম জ খ মৃত আলাউবদ্দন জ খ আলাদাপুর নড়াইল ২ ৬ ৮

৯৪ এম,  ামসুর রহমান মৃত আঃ ছাত্তার জমাল্যা দঃ নড়াইল রতনগঞ্জ ২ ৬ ৯

৯৫ জমাঃ আকিার জহাজসন ইউছুি বিশ্বাস গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ 

নং-০ ৩, ডাকঘর:নড়াইল-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

নড়াইল-7500 ২ ৭০

৯৬ জমাঃ আনছার উবদ্দন ভূইয়া মৃত নুর মহাম্মদ ভূইয়া জভায়াখালী রতনগঞ্জ ২ ৭১

৯৭ জমাঃ  ামসুর রহমান মৃত নুর মহম্মাদ ভূইয়া ভওয়াখালী রতনগঞ্জ ২ ৭২

৯৮ বদলীপ কুমার মণ্ডল রাজয়শ্বর মণ্ডল নড়াইল  হর নড়াইল ২ ৭৩

৯৯ জমাঃ বলয়াকত আলী মবহউদ্দীন বমে জাপুর বমে জাপুর ২ ৭৪

১ ০ ০ জমাঃ রবিউল হক জমাঃ  াহাবুবদ্দন জমাল যা তারাপুর বসংগাজ ালপুর ২ ৭৫

িীর মুবিজযািা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/5



বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ নড াইল উপজেলাঃ নড াইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা )

িীর মুবিজযািা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১ ০ ১ জমাঃ ইকিাল আিার আসাদুজ্জামান গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড জ 

নং-০ ৩, ডাকঘর:নড়াইল-

7500, নড়াইল সদর, 

নড়াইল জপৌরসভা, নড়াইল

নড়াইল-7500 ৪৬ ৪

িীর মুবিজযািা যা াই-িাছাই

োতীয় মুবিজযািা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


