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যাচাই-বাছাই এর তাররখ
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িািাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯

জেলাঃ শবিয়তপুি

নাম

বপতাি নাম

উপজেলাঃ

গ্রাম

ডাকঘি

োবেিা
জিসামবিক জগজেট

এ খাজলক মুন্সী

েব্বাি আলী মুন্সী

পবিম নাওজডািা

নাওজডািা

৪৫৯

আঃ িশ্ ব খান

হাবকম খান

বিজকনগি কােী কাবি

কুতুিপুি

৪৮২

জমাঃ জসানা বময়া (জিোউল কবিম)

মৃত মবিে উবিন

জসজনি চি মবিক কাবি

মুোিিিপুি

৪৮৫

আবু মুনসুি আহজমদ

মৃত জমাঃ ইয়াবিন

নাওজডািা

নাওজডািা

৪৮৬

আবতকুি িহমান

মৃত েজিদ আলী বময়া

আজেল মাহমুদ মুন্সী কাবি োবেিা

৪৯২

জমাঃ ইউনুি আলী বময়া

মৃত জম ঃ হাসান আলী

বিজকনগি

মুোিিিপুি

৪৯৫

আঃ িাজ্জাক বময়া

আঃ িহমান হাং

নওজডািা

রূপিাবুি হাট

৪৯৭

এস, এম, জগালাম সজিায়াি

মৃত হাজিে ওয়ােবিন

উত্তি িাইকশা

োবেিা

৫০৪

জদিােউবিন মৃধা

দবললউবিন মৃধা

কালুজিপাবি কাবি

নাওজডািা

৫১৩

এ, বি, এম, আঃ হাবকম

মৃত আইনবিন মাদিি

কাচািীকাবি

জগাপালপুি

৫২২

জমাঃ জসাজলমান

মৃত আলীম উবিন জচ বকদাি

উত্তি জকিলনগি

েয়নগি

৫৪৩

জমাঃ হারুনুি িবশদ

মৃত হেিত আলী

হাওলাদাি কাবি

োবেিা

৫৪৬

মৃত সুজলমান খান

মৃত িনমালী খান

িনমালী খান, লাউজখালা

োবেিা

৫৫৪

বময়া চাঁন বশকদাি

মৃত আবমন উবিন বশকদাি

জখাশাল বশকদাি কাবি

োবেিা

৫৬১

আইয়ুি আলী জিপািী মৃত

জতািািক আলী জিপািী

জসজনিচি

োবেিা

৫৭১

জমাঃ খবললুি িহমান

হাজচন আলী জিপািী

হুকুমািী সিদািকাবি

োবেিা

৫৭৬

আঃ িাত্তাি খবলিা

আিজশদ আলী খবলিা

িড়কাবি

োবেিা

৫৮৮

খবললুি িহমান

হাজিন জিপািী

িড়কাবি

োবেিা

৫৮৯

জক. এ. আঃ িি

হাজিে মগদম আলী

মহিখািকাবি

োবেিা

৫৯৩

জশখ শাহোলাল িীি মুবিযুদ্ধা

জশখ আসক আলী

িবকি মাহমুদ আকন কাবি োবেিা

৬০১

জমালযা আঃ িি

জমালযা আঃ িহমান

িড়কাবি

৬০৭

মৃত সামছুল হক মাদিি

আব্দুল মাদিি

িড়জগাপালপুি

মৃত আঃ িবশদ জচ বকদাি

মৃত জেনবিন জচ বকদাি

েয়নগি

৬২১

আঃ হাবলম

িবিকুল ইসলাম

উঃ জকিলনগি
আজেল মাহমুদ আকন
কাবি

োবেিা

৬২৬

মৃত জমাঃ সামসুল হক মাদিি

মৃত কদমালী

আহাবি মাদিিকাবি

োবেিা

৬৪৪

মৃত খবিি উবিন মাদিি

আইজুবিন মাদিি

দবিণ জসজনিচি

জসজনিচি

৬৪৯

মৃত জগালাম িারুক

জসয়দ এম, বে গাউস

লক্ষ্মীকান্তপুি

েয়নগি

৬৫২

েজিদ আলী সিদাি

উজমদ আলী সিদাি

উজমদ সিদাি কাবি

িড়কাবি

৬৫৫

জমাঃ আব্দুি িহমান

জতায়াে উবিন আকন

জগঙ্গি জিপািী কাবি

োবেিা

৬৫৬

শবি উবিন আহজেদ

ইমান উিীন জমালযা

জপলান জমালযািকাবি

পূি ব নাওজডািা

৬৬২

ইবিস হাওলাদাি

মৃত হাজিন হাওলাদাি

বি, জক, নগি জমাড়লকাবি

জমাঃ কবিি উবিন

জমাঃ মাইনবিন

োনখাি কাবি

বুধাইি হাট

মৃত জসকািাি আলী হাওলাদাি

মৃত নুি জমাহােদ হাওলাদাি

জচিাগ আলী জিপািীকাবি

বিলাশপুি

জমাঃ বসবিক সিকাি

মৃত আজয়ত আলী সিকাি

কলমীিচি ইয়াকুি জিপািীকাবি

৬৭৬

নুরুল হক মাদিি

মৃত আমজেদ আলী মাদিি

কলবমিচি

কাবেয়ািচি

৬৮২

এবিএম নূরুল হক

আলহাে জতািাি আলী জিপািী

ইউসুি জিপািী কাবি

কাবেয়াি চি

৬৮৪

মবতউি িহমান

মৃত োফু খবলিা

িড়কাবি

ডুবিসায়িি

৬৮৯

আঃ আবলম সিদাি

আঃ গবন সিদাি

িড় কৃষ্ণ নগি

িড় কৃষ্ণ নগি

১৬৮২

জমাঃ আলী আকিি মাদিি

িিি আলী মাদিি

মবমন আলী িিাবে কাবি

রূপিাবুি হাট

১৬৮৩

িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িািাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

োবেিা

৬১৯

৬৬৫
৬৬৯
৬৭০
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িািাই

বিভাগঃ ঢাকা
ক্রঃ নং
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪

নাম

জেলাঃ শবিয়তপুি
বপতাি নাম

উপজেলাঃ

গ্রাম

ডাকঘি

োবেিা
জিসামবিক জগজেট

মৃত শাহ আব্দুল কাজদি

মৃত েজয়দ আলী শাহ

হবিয়াশা

োবেিা

১৬৮৪

এসকান বমঞা

মৃত আজদল উবিন বমঞা

জসজনিচি দবিন কাবি

বি জক নগি

১৬৮৫

মৃত আঃ হাবকম জিপাবি

আদম আলী জিপািী

জঢান জিায়াবলয়া

মৃত িবিকুল ইসলাম

মৃত ইস্মাইল হাওলাদাি

হাওলাদাি কাবি

োবেিা

১৬৮৭

সাবিয়া জিগম

সামী মৃত জিহান উবিন

আজেল মাহমুদ মুবন্স কাবি োবেিা

১৬৮৮

জমাঃ দাজনশ বময়া

মৃত আঃ ওহাি জিপািী

িবহমবি মালাই মৃধা কাবি বুধাইি হাট

১৬৮৯

আবুল কাজসম বময়া

মৃত আঃ হাবমদ জমািা

ইয়াবসন আকজনি কাবি

১৬৯০

১৬৮৬

৪৫
৪৬

িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িািাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

রূপিাবুি হাট
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