তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ িবিশাল
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
৪০
৪১

জেলাঃ জভালা

নাম

উপজেলাঃ

বপতাি নাম

গ্রাম

জমাঃ জমাস্তফা ( মুবি জ াদ্ধা কমান্ডাি )

আোহাি আলী ( গগন আলী )

চি আনন্দ পাট ৩

জমাঃ অবেউল্লাহ বময়া (পািবলক)

মৃত নুি জমাহাম্মদ পবন্ডত

িাপ্তা

(সুজিঃ ) গােী েয়নাল আিদীন (জসনাঃ )

মৃত জম ঃ মুকবুল আহাজম্মদ

আবলয়া মাদ্রাসা সড়ক

জভালা ৮৩০০

১৫

বময়া জমাঃ শাহাোহান

আলহাজ্ব মাওলানা মমতাজুল কবিম

বদদাি মসবেদ জিাড

জভালা ৮৩০০

১৭

জমাঃ ইবলয়াছ

মৃত জমাছজলম বময়া

জভদুবিয়া

চিজভদুবিয়া

২২

জমাঃ কাঞ্চন বময়া

এয়াকুফ আলী

িাপ্তা

জভালা 8300

২৭

জমাঃ আলী (চুন্নু)

ছাজদক আহাম্মদ জিপািী

দঃ দীঘলদী

আ.ফ. ম. নূরুল আবমন (শাহোহান)

কয়ছি আহাম্মদ পবন্ডত

জছাট আলগী

জভালা ৮৩০০

৩১

জমাঃ আলী জহাজসন

মৃত ছিি আলী

িড় চি সামাইয়া

সুঃ জমাোজম্মল হক

মৃত মুবি নুি জমাহাম্মদ

িাপ্তা

িাপ্তা 8300

৩৮

জমাঃ এছহাক েমাদ্দাি

মৃত মুবকম আলী েমাদ্দাি

জম টুবপ

আলীনগি 8300

৪২

জমাঃ জসবলম েমাদাি

জমাঃ ছাজয়ি আলী েমাদাি

জম টুপী

আলীনগি 8300

৪৩

আিদুল হাদী মাসুদ

আব্দুল েব্বাি

দবিন বদঘলদী

বদঘলদী-8300

৪৬

জমঃ জেঃ জমাঃ মাসুদুি িহমান

মৃত আিদুল ওয়াবেদ

কজলে জিাড, জভালা

জমাঃ শাহ আলম

মৃত আঃ হাজফে মান্নান

মনহি পবি, জভালা

কােী আঃ োব্বাি

হােী কােী কবিম

কালীিাড়ী জিাড

জভালা-8300

৫৫

জমাঃ োমাল উবদ্দন ভূইয়া

জমাঃ এছহাক ভুইয়া

চি জমাহাম্মদ আলী

কালুপুি-8300

৫৬

জমাঃ আবুল কাজসম

জম ঃ হাবিবুি িহমান বসকদাি

খড়কী

কাবচয়া 8300

৫৮

ডাঃ জমাঃ নুরুল ইসলাম

আবি আিদুল্যা

নাবছি মাবি

ধবনয়া ৮৩০০

৬০

িেলুি িহমান (কাহালী)

আিদুল হাবশম

চি কুমাবিকা

িাবলয়া 8300

৬১

নাবছি আহাম্মদ হাওলাদাি

হােী বময়ান উবদ্দন হাং

উঃ িাবলয়া

িাড়ীি হাট8300

৬২

এ, জক, এম, রুহুল আমীন

মৃত ওিায়দুল হক

কাবলিাবড় জিাড়

জভালা 8300

৬৩

জমাঃ ফেলুি িহমান

মৃত জমািািক আলী িাবড়

িাবলয়া, দবিন বদঘলদী

জমাঃ জখািজসদ আলম

ইব্রাহীম হাওলাদাি

অবফসাি পাড়া

জভালা ৮৩০০

৬৫

রুহুল আবমন

মাোি আলী

আিহাওয়া অবফস জিাড

জভালা- ৮৩০০

৭৪

োলাল আহম্মদ (ইবপআি)

মৃত জলদু আিাি

েয়জগাপী

িাবলয়া 8300

জখািজশদ আলম (পুবলশ)

মৃত ফেজল িহমান মুিী

সাবচয়া,আলীনগি

বমোনুি িহমান (আনসাি)

োলাল আহাম্মদ

জগািস্তান সড়ক

জভালা 8300

৮৩

অিঃ হােী িবফকুল ইসলাম বিড্াাবাি

মৃত জম ঃ সুলতান আহাম্মদ

৬ নং ওয়াড ড

জভালা 8300

৮৫

জমাঃ ইউনুচ (জসনা)

আঃ খাজলক

দবিন বদঘলদী

জমাঃ ছালাম

ছাজদক আহাম্মদ

দবিন বদঘলদী

দঃ বদঘলদী-8300

৮৯

আব্দুল েব্বাি খন্দকাি

মুবেিি হক খন্দকাি

দবিণ িাবলয়া

দবিণ বদঘলদী

৯০

এম, এ, কাজদি খান

হােী আঃ মান্নান খান

বদঘলদী

৯১

জমাঃ িবফকুল ইসলাম

মৃত জমাঃ ইউনুছ হাং

আলগী,ধবনয়া

৯৩

খবললুি িহমান

মৃত আব্দুস জছািহান হাং

চিকুমাবিয়া

৯৪

জমাঃ বসিাে

মৃত আঃ িাজিক কােী

উত্তি বদঘলদী

৯৫

শাজহ আলম

মৃত আঃ মুনাফ সিদাি

চি কুমাবিয়া

৯৬

আব্দুল কাজদি

মৃত আলহাে আঃ মান্নান

দবিন জকাড়াবলয়া

মৃত কােী নান্নু বময়া

মৃত নাবেি আহাম্মদ

উত্তি বদঘলদী

উত্তি বদঘলদী 8300

১০৪

জমাঃ বছবদ্দকুি িহমান

মৃত জসানা বময়া হাং

পাবখিপুল

জভালা 8300

১০৯

জমাঃ বছবদ্দক

আঃ খাজলক

িাপ্তা

জভালা 8300

১১২

িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

ডাকঘি

জভালা সদি

ইবলশাি হাট

জিসামবিক জগজেট
৮
১০

২৯
৩৪

৪৯
৫৪

৬৪

৭৯
৮১

৮৮

৯৮
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ িবিশাল
ক্রঃ নং

জেলাঃ জভালা

নাম

বপতাি নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০

মাহাবুবুল আলম (জসনাঃ )

এজক এম শামছুজদ্দাহা

পুিাতন জহবলপযাড জিাড

ফেজল িহমান

মৃত জমািািক আলী

চি কুমাবিকা

ফবিদ উবদ্দন

জমাঃ মুসবলম মাষ্টাি

িতনপুি,বশিপুি

জমাঃ জগাফিান

মৃত জম ঃ আবেজুল হক

আবুল কাজসম
জমাঃ জমাস্তাবফজুি িহমান

৮১

ডাকঘি

জভালা সদি
জিসামবিক জগজেট
১১৪

লামবছপাতা 8300

১১৯

জপ ি নিীপুি

জভালা 8300

১৩১

েহুি আহজমদ

জচিাগ আলী সদ্দাি িাড়ী

িতনপুি 8300

১৩২

মৃত ওমি আলী হাং

জপ ি চিেংলা

জভালা 8300

১৩৪

সসয়দ আজনায়াি জহাজসন

সসয়দ জমাহাম্মদ জহাজসন

িতনপুি

িতনপুি 8300

১৩৫

জমাঃ এছাহাক হাওলাদাি

দবলল উবদ্দন হাওলাদাি

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী ৮৩০০

১৩৯

এম,এ,েবলল

মুিী নুি জমাহাম্মদ

পুবলশ লাইন

জভালা 8300

১৪০

শবফউি িহমান

মৃত মবেিল হক জমািাি

িাপ্তা,জভালা

জমাঃ নুরুল ইসলাম

মুিী মকবুল আহম্মদ

মধ্য চনজনায়ািাদ

জভালা ৮৩০০

১৪৩

জমাঃ শবহদুল হক

মৃত জসানা বময়া

জছাট আলগী

জভালা 8300

১৪৪

জমাঃ ইয়ারুল আলম

আিদুি িশীদ

িতনপুিs

িতনপুি 8300

১৪৭

জমাঃ আবমি জহাজসন

মৃত আঃ হাজসম পাং

কাবচয়া

কাবচয়া 8300

১৪৯

মবেবুি িহমান

আঃ িবহম

ওজয়ষ্টান ড পাড়া

জভালা ৮৩০০

১৫০

জমাঃ বফজিাে কবিি জখাকন

জমাঃ বছবদ্দক বময়া

জষ্টবডয়াম জিাড

জভালা 8300

১৫২

শাহ জসকান্দাি আলী

মৃত ডাঃ আব্দুল হাবসম

চি োঙ্গাবলয়া

জমদুয়া-8300

১৫৫

জমাঃ বসিাজুল হক

মৃত োলাল আহাম্মদ হাং

জভালা জপ িসভা

কালীিাড়ী জিাড

১৫৬

সসয়দ আহাম্মদ

মন্তাে উবদ্দন

োঙ্গাবলয়া

জমদুয়া-8300

১৫৭

জমাঃ রুহুল আবমন

মৃত আিদুি

চি বসফলী

জভালা সদি

১৫৮

মৃত আঃ অদুদ

ওিায়দুল হক

জপ ি কাঠালী

জভালা 8300

১৫৯

মুোবহদুি িহমান

মৃত জমাঃ োলাল আহজম্মদ জমািাি

উবকল পাড়া

জভালা 8300

১৬০

জমাঃ বগয়াস উবদ্দন জসন্টু

মৃত মাহামুদ উল্লা বময়া

অবফসাি পাড়া

জভালা 8300

১৬১

মৃত জমাঃ রুহুল আবমন

মৃত হাবফজুল্লাহ মাষ্টাি

আিহাওয়া অবফস জিাড

জভালা ৮৩০০

১৬৩

সামসুবদ্দন আহাম্মদ

েয়নাল আিবদন

পুিাতন জহবলপ্যাড জিাড

জভালা 8300

১৬৮

মৃত ছাজলহ আহম্মদ

মৃত আোহাি বময়া

১নং ওয়াড ড

জভালা জপ িসভা

১৬৯

জশখ নুরুল ইসলাম

জশখ লাল বময়া

জমাসলমান পাড়া

জভালা ৮৩০০

১৭৩

ফবিদ আহাম্মদ

সুলতান আহাম্মদ

োবমিালতা

জভালা ৮৩০০

১৭৪

জখািজশদ আলম

মৃত উজমদ আলী মুবি

হাসপাতাল জিাড

জভালা 8300

১৭৬

জমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম

মন্তাে উবদ্দন হাওলাদাি

অবফসাি পাড়া

জভালা 8300

১৭৭

ফেলুল কাজদি মেনু

জতাফাজ্জল জহাজসন জমাল্লা

কাবলনাথ িাজয়ি িাোি

জভালা-8300

১৭৮

জমাঃ মাহাবুবুি িহমান বহিন

আলহাজ্ব জমাঃ হাসান বময়া

কাবলিাবড় জিাড়

জভালা 8300

১৮২

মৃত মবফজুল ইসলাম কাঞ্চন

মন্তাে উবদ্দন হাওলাদাি

অবফসাি পাড়া

জভালা 8300

১৮৪

জমাঃ িবফকুল ইসলাম

ওসমান গবন

মুসবলম পাড়া

জভালা ৮৩০০

১৮৬

জমাঃ িবফকুল হক জচ ধুিী

মৃত আলহাজ্ব রুস্তম আলী তালুকদাি

িামদাসপুি

িামদাসপুি 8300

১৮৭

মবহউবদ্দন নাবেম

মৃত কবফল উবদ্দন সিকাি

চি সুলতানী

িামদাসপুি 8300

১৮৯

জমাঃ মুেফ্ফি জহাজসন

আঃ লবতফ

পাঙ্গাবশয়া

জমদুয়া ৮৩০০

১৯২

িীি মুবি জ াদ্বা হ িত আলী

দাইমুবদ্দন িানাি

গুপ্তমুবি

ইবলশাি হাট-8300

১৯৫

জমাঃ সামছুবদ্দন হাওলাদাি

কালা বময়া হাওলাদাি

কালাবময়া হাওলাদাি িাড়ী পিানগঞ্জ 8300

১৯৯

মুবি যুদ্বা জমাঃ হাবনফ

আোহাি আলী জিপািী

দবিণ ইবলশা

২০০

িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

১২৪

১৪২

পিানগঞ্জ 8300
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই

বিভাগঃ িবিশাল
ক্রঃ নং

জেলাঃ জভালা

নাম

বপতাি নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘি

জভালা সদি
জিসামবিক জগজেট

৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০

জমাঃ বছবদ্দক

মৃত পাঞ্জাত আলী

িাপ্তা

জভালা সদি

২০১

মৃত শবহদুল হক বহিণ

মৃত জগাদু তালুকদাি

অবফসাি পাড়া

জভালা 8300

২০৪

জমাঃ িহুল আবমন

সুলতান আহজমদ

উঃ পঃ চিজনায়ািাদ

জভালা 8300

২০৭

মৃত মীি মাজহ আলম

মৃত জম ফবিদুজ্জামান

বশিপুি

বশিপুি

২০৮

জমাঃ ইউছুফ

োলাল আহম্মদ

িতনপুি

িতনপুি ৮৩০০

২০৯

মাহফুজুি িহমান

েয়নাল আিবদন পবন্ডত

িতনপুি

বশিপুি

২১২

জমাঃ জখািজশদ আলম

মুকবুল আহম্মদ

িতনপুি

িতনপুি ৮৩০০

২১৩

আলহাজ্ব আবুল কাজশম

আঃ হক

আঃ হক পবন্ডত িাড়ী

িতনপুি-8300

২১৪

মৃত জমাঃ জতাফাজ্জল

মৃত জমাঃ আঃ িবহম

জম টুবপ

সাজহজিি কাচািী 8300

২১৫

৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯

মৃত আঃ মাজলক

মৃত আঃ মান্নান

সাবচয়া

আলীনগি

২১৬

মৃত আঃ িহমান

মৃত সুবফ হাবিবুি িহমান

চি বছফলী

জখয়াঘাট

২১৯

জমাঃ আব্দুল হাবলম

ডাঃ জমাঃ ইবলয়াস

িড় চিসামাইয়া

জখায়াঘাট 8300

২২০

মৃত শিাফত আলী হাং

মৃত জম ঃ জমাঃ জকিামত আলী হাং

পবিম কানাইনগি

ধবনয়া ৮৩০০

২২২

জমাঃ শাজহ আলম

মনতাে উবদ্দন বময়া

পবিম কানাইনগি

জভালা-8300

২২৭

জমাঃ জহাজসন

ডাঃ ফেলুি িহমান

ধবনয়া

জভালা- ৮৩০০

২২৮

পবন্ডত জমাখজলছুি িহমান

মৃত আঃ জছািহান পবন্ডত

ধবনয়া

তুলাতলী 8300

২২৯

জমাঃ জহাজসন

মৃত জমাঃ এছাহাক জিপািী

চিজভদুবিয়া

জভালা সদি

২৩৩

মৃত নাজয়ক অিঃ জমাঃ আলী

মৃত সুলতান আহাম্মদ

চন্দ্রপ্রসাদ

জভলুবময়া

২৩৫

ডাঃ জমাঃ আবুল জহাজসন

আঃ কাজদি জমাল্লা

চি চন্দ্র প্রসাদ

চন্দ্রপ্রসাদ 8300

২৩৬

জমাঃ হারুন অি িশীদ

জম ঃ জমাঃ নুরুল ইসলাম

চিকুমাবিয়া

উত্তি বদঘলদী

২৩৮

হাবিঃ (অঃ ) েয়নাল আিবদন

মৃত জমাঃ অবলউল্লা মুবি

উতাি িাবলয়া

উত্তি বদঘলদী

২৪০

মবফেল ইসলাম

োলাল আহাম্মদ জিপাবি

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী ৮৩০০

২৪৫

জমাঃ আবমি জহাজসন

জমাসজল আহাম্মদ

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী 8300

২৪৭

আঃ কাজদি বসকদাি

জম ঃ হাসমত আলী বসকদাি

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী 8300

২৫০

শ্রী িল্লভ চন্দ্র দাস

বশিানন্দ দাস

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী

২৫১

আলী আহাম্মদ জমাল্লা

মৃত জকিামত আলী জমাল্লা

দবিণ বদঘলদী

দবিণ বদঘলদী ৮৩০০

২৫২

মৃত জমাঃ ছাজদক আহাম্মদ

মৃত মন্তাে উবদ্দন জিপািী

দঃ বদঘলদী

জভালা সদি

২৫৩

সুজিশ চন্দ্র িায়

িায় মহন িায়

দবিন বদঘলদী

দবিন বদঘলদী-8300

২৫৬

১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮

জগাপাল চন্দ্র সাহা

জকদািী জমাহন সাহা

ওজয়স্টান ড পাড়া

জভালা 8300

২৬১

িাজধশ্যাম দত্ত

জমাহনিাঁশী দত্ত

গােীপুি জিাড

জভালা ৮৩০০

২৬২

এ, জেড, এম, ফখরুল আলম

শামছুজদ্দাহা

জহবলপ্যাড জিাড

জভালা-8300

২৬৩

জমাঃ ফারুক

জমাঃ বছবদ্দক

জহবলপ্যাড জিাড

জভালা 8300

২৭০

মৃত জমাঃ জমাশাজিফ জহাজসন

মৃত জমাঃ এছাহাক জিপািী

োবমিালতা

জভালা 8300

২৭৬

এ, জক, এম, শবফকুল ইসলাম

জতাফাজ্জল জহাছাইন

পাবখিপুল

জভালা 8300

২৭৮

আবমরুল ইসলাম

সুলতান আহজমদ

আিহাওয়া অবফস সড়ক

জভালা 8300

২৭৯

আবু তাজহি

হােী আোহাি আলী বমবি

চি জভদুবিয়া

ব্াংজকি হাট ৮৩০০

২৮৩

হাবিঃ রুস্তম আলী

িিন আলী জমাল্লা

চিজনায়ািাদ

জভালা 8300

৩৩১

িীি মুবিজ াদ্ধা াচাই-িাছাই
োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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