
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জগৌিনদী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আঃ মান্নান মাতুব্বি হাবে জমাহাম্মদ হাসান উবিন মাতুব্বি জমদাকুল জমদাকুল ৫৬৬

২ জমাঃ আলমগীি জিপািী জমাঃ ছজিদ আলী জিপািী দবিন নাঠৈ নাঠৈ-8241 ১৬৪২

৩ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন মৃত মাজেদ আলী তাং পবিম ডুমুবিয়া ভালুকসী ২৬২১

৪ োলাল হাওলাদাি আজিদ হাওলাদাি বদয়াশুি ২৮৫৯

৫ আিদুস সালাম সিদাি আিদুল হক সিদাি জিদগি ব আধুনা ২৮৮৭

৬ জমাঃ মাহোহান হাওলাদাি মৃত আপ্তাি উবিন হাং পবিম ডুমুবিয়া ভালুকসী ২৮৯৮

৭ জমাঃ আঃ মাজলক মৃত এজলম উবিন গাইজনি পাি িার্থী ২৯০২

৮ জমাঃ মবতয়াি িহমান হাওলাদাি জহলাল উবিন হাওলাদাি খাঞ্জাপুি খাঞ্জাপুি ২৯০৬

৯ নবন জগাপাল িায় শিৎ চন্দ্র িায় পবিম সমিবসংহ জমদাকুল ২৯০৭

১০ জমাঃ নুরুল হক হাজচন মৃধা পূি ব শবিফািাদ শবিফািাদ ২৯২৪

১১ আবুল িাশাি পাজটায়ািী মৃত হােী কবলম উবিন শবিফািাদ শবিফািাদ ২৯৩২

১২ এফ. এম. সুলতান আহজমদ জসানামুিীন কাজশমািাদ কাজশমািাদ ২৯৩৫

১৩ জমাহাম্মদ জতাফাজ্জল জহাজসন জগালাম কাজদি বদয়াশুি জগৌিনদী ২৯৫৩

১৪ মুোফ্ফি কােী জমাতাজলি কােী বপঙ্গলাকাৈী ২৯৬৬

১৫ োবহদ জগামস্তা মৃত েয়নাল জগামস্তা কটকস্থল কটকস্থল ২৯৭৬

১৬ জমাঃ আলী বমঞা িহমালী বমঞা উঃ িাউিগাবত ২৯৮২

১৭ জমাঃ বসবিকুি িহমান জমাল্লা জতািফান উিীন জমাল্লা শাওড়া শাওড়া-8230 ২৯৯২

১৮ আঃ মাজলক জমাল্লা মৃত কাজসম জমাল্লা নাঠৈ ২৯৯৪

১৯ জমাঃ োহাবঙ্গি মৃধা আোহাি মৃধা সবিকল সবিকল ৩০০৩

২০ আইউি আলী খান আলী আবেম খা সাজকাকাৈী ৩০২৬

২১ লুৎফি িহমান হাবকম হাওলাদাি জিতগভব ৩০৩১

২২ নেরুল ইসলাম হাওলাদাি বপিাে উবিন চি শবিকল শবিকল ৩০৩২

২৩ জমাহাম্মদ জহাজসন বময়া আলহাজ্ব মাওঃ েয়নুল আজিদীন কমলাপুি খাঞ্জাপুি ৩০৫২

২৪ জমাঃ জনওয়াে আলী হাসানউবিন গােী মাগুিা িাকাই ৩০৫৮

২৫ মৃত আঃ খাজলক বময়া মৃত হােী দবলল উবিন বময়া পূি ব ডুমুবিয়া জমদাকুল ৩০৬৪

২৬ জমাঃ সামসুল হক বময়া মৃত আঃ লবতফ বময়া পুঃ ডুমুবিয়া খাঞ্জাপুি ৩০৬৭

২৭ আলহাজ্ব আঃ িি সবফউিীন জমদাকুল জমদাকুল ৩০৭৭

২৮ জমাঃ আহম্মদ আলী মৃধা িদি উবিন মৃধা কমলাপুি কমলাপুি ৩০৭৮

২৯ মাহাবুি হাওলাদাি ইছুপ হাওলাদাি খাঞ্জাপুি খাঞ্জাপুি ৩০৭৯

৩০ জমাঃ োহাঙ্গীি জহাজসন জমাঃ ইউসুফ হাওলাদাি কমলাপুি কমলাপুি ৩০৮০

৩১ জমাোজম্মল হক ইয়াকুি আলী হাওলাদাি কমলাপুি খাঞ্জাপুি ৩০৮১

৩২ আঃ খাজলক হাওলাদাি ককেবিন হাং জমদাকুল জমদাকুল ৩০৮৪

৩৩ বনতযানন্দ তপাদাি অবদতয নািায়ন তপাদাি িাবগজশিপাড় িার্থী ৩০৮৬

৩৪ শাোহান সিদাি মৃত আহম্মদ সিদাি জগিাকুল মাবহলাড়া ৩০৯৯

৩৫ আিদুি িি হাওলাদাি আসমত আলী হাওলাদাি মাবহলািা মাবহলািা ৩১০৩

৩৬ মৃত বসকদাি আঃ ছালাম মৃত ইব্রাহীম বসকদাি শবিফািাদ মাবহলাড়া ৩১২২

৩৭ মৃনাল কাবি িায় মৃত োদি চন্দ্র িায় বিল্বগ্রাম মাবহলাড়া ৩১২৫

৩৮ জমাঃ আলমগীি জহাজসন মৃত আঃ ছত্তাি তালুকদাি বিল্বগ্রাম মাবহলাড়া ৩১২৭

৩৯ বসকদাি জমাকজসদুি িহমান মৃত নুি জমাহাম্মদ বসকদাি পবিম শবিফািাদ শবিফািাদ ৩১৩১

৪০ হাচান আলী খান মৃত আঃ মবকদ খান বিল্বগ্রাম মাবহলাড়া ৩১৩২

৪১ মৃত আজেল আলী সিদাি মৃত মুন্সী আফজছি সিদাি জগিাকুল মাবহলাড়া ৩১৩৪

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ এ, জক, এম সামসুল আলম আলহাজ্ব বমনহাে উবিন আকন কাজসমািাদ কাজসমািাদ ৩১৪০

৪৩ মৃত সুশীল চন্দ্র জদওয়ান মৃত গজণশ চন্দ্র জদওয়ান িাঘাি মাবহলাড়া ৩১৪১

৪৪ বসকদাি খাজদম জহাজসন মৃত ইসমাইল বসকদাি পবিম শবিফািাদ মাবহলািা ৩১৪২

৪৫ আঃ িি জচাকদাি মৃত েয়নাল জচাকদাি জিেহাি মাবহলািা ৩১৪৫

৪৬ জমাঃ আবু তাজলি সিদাি মৃত জমাঃ দবলল উবিন সিদাি জগিাকুল মাবহলাড়া ৩১৪৬

৪৭ জমাঃ মুনসুি আলী হাওলাদাি জমা: জমজছি আলী হাওলাদাি বতখাসাি জগৌিনদী ৩১৪৭

৪৮ সামসুল হক ভুইয়া জমাঃ ফিমান ভুইয়া বতখাসাি জগৌিনদী ৩১৪৯

৪৯ বমেবা জসকান্দাি আলম আবমি জহাজসন গিঙ্গল জিািাদী বপঙ্গলাকাৈী ৩১৫১

৫০ জমাঃ মীি জমাস্তাফা মীি েয়নাল আজিদীন বপঙ্গলাকাৈী বপঙ্গলাকাৈী ৩১৫২

৫১ জমাঃ বছবিক হাওলাদাি আব্দুল আবেে হাওলাদাি জলবুতলী হােীপাড়া ৩১৫৩

৫২ মৃত জসকান্দাি জিপািী মৃত ফেি আলী জিপািী বপংলাকাৈী নলবচিা ৩১৫৪

৫৩ টি,এম, জিোউল কবিম এম বড োজিদ আলী খান কুতুিপুি কান্ডপাশা ৩১৫৫

৫৪ ভাসাই হওলাদাি মৃত জচিাগ আলী হাং জলবুতলী হােীপাড়া ৩১৫৬

৫৫ আলী হায়দাি আমজেদ জহাজসন জচৌবকদাি কুতুিপুি কুতুিপুি ৩১৫৭

৫৬ মৃত হারুন অি িবশদ খান মৃত েজিদ আলী খান কুতুিপুি নলবচিা ৩১৫৮

৫৭ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি বময়া আব্দুল মবেদ ব্যাপািী কান্ডপাশা কান্ডপাশা ৩১৬১

৫৮ মনছুি আলম জচৌবকদাি মৃত আঃ কবিম জচৌবকদাি বদয়াশুি জগৌিনদী ৩১৬২

৫৯ মৃত আঃ েবলল সিদাি মৃত জগালাম আলী সিদাি বপঙ্গলাকাৈী বপঙ্গলাকাৈী ৩১৬৩

৬০ আঃ িবশদ কােী আঃ েব্বাি কােী বপংলাকাৈী নলবচিা ৩১৬৪

৬১ শাোহান কােী মৃত মাজেদ আলী কােী কাতুিপুি নলবচিা ৩১৭০

৬২ ইসহাক আলী ইয়াকুি আলী বপংলাকাৈী বপংলাকাঠি ৩১৮৭

৬৩ আব্বাস সিদাি মৃত হাজমদ সিদাি নলবচিা নলবচিা ৩১৮৮

৬৪ মৃত মফজছি মৃত আঃ মবেদ মুন্সী পূি ব গিঙ্গল নলবচিা ৩১৯২

৬৫ মৃত নাবছি তালুকদাি মৃত গবণ তালুকদাি পূি ব গিঙ্গল নলবচিা ৩১৯৩

৬৬ বিমল কুমাি সিকাি মজহন্দ্রনার্থ সিকাি কলািাড়ীয়া নলবচিা ৩১৯৮

৬৭ অবনল চন্দ্র দাস মৃত বকতী নািায়ন নলবচিা নলবচিা ৩২০০

৬৮ পবিমল চন্দ্র কবিিাে িসিাে কবিিাে নলবচিা কান্ডপাশা ৩২০২

৬৯ জমাঃ লাল বময়া জমাঃ েয়নুল আজিবদন শংকি পাশা নলবচিা ৩২০৯

৭০ মাজলক জিপািী আফছাি উবিন জিপািী জলবুতলী নলবচিা ৩২১০

৭১ নুিোহান জিগম মুন্সী আিদুল কবিম হাওলাদাি শংকি পাশা হাবেপাড়া ৩২২৫

৭২ জমাঃ ইসকান্দাি আলী বময়া জমাঃ আিদুল কবিম আকনেী জগৌিনদী চি বদয়াশুি ৩২২৬

৭৩ আকিি আলী হাং মৃত জমাঃ আঃ িবশদ হাং কুতুিপুি কান্ডপাশা ৩২২৮

৭৪ মৃত আলাউবিন হাওলাদাি মৃত তাজলি হাওলাদাি বদয়াসুি নলবচিা ৩২৩০

৭৫ এ জক এম নেরুল ইসলাম এ জক ফেলুল হক খন্দকাি বপঙ্গলাকাৈী হাবেপাড়া ৩২৩২

৭৬  জমাঃ আবুতাজহি হাওলাদাি জমাঃ আঃ েবলল হাওলাদাি কান্ডপাশা কান্ডপাশা ৩২৩৩

৭৭ জমাস্তাবফজুি িহমান মৃত লাল চান ফবকি কালনা নলবচিা ৩২৩৫

৭৮ জমাঃ খবললুি িহমান জমাঃ বছবিকুি িহমান খন্দকাি কালনা হােীপাড়া ৩২৩৬

৭৯ জমাঃ িেলুি িবশদ কাঞ্চন বময়া বদয়াশুি জগৌিনদী ৩২৩৭

৮০ জমাঃ হাবকম মৃধা মৃত আহজম্মদ আলী মৃধা বপঙ্গলাকাৈী হােীপাড়া ৩২৩৮

৮১ জমাঃ আঃ িি খান আবু জহাজসন খান িার্থী barthi ৩২৫১

৮২ এসজকন্দি খা কালুখান কটকস্থল কটকস্থল ৩২৫৫

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জগৌিনদী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ আব্দুল মন্নান সিদাি জসানামুিীন সিদাি নন্দনপবি টিকী িন্দি ৩২৫৬

৮৪ জমাঃ আমজেদ খন্দকাি হাবে আব্দুল গফুি খন্দকাি উত্তি িাউিগাতী কটকস্থল ৩২৫৭

৮৫ জসকান্দাি আলী খান জমাঃ শবফেবিন খাঁন িামবসবদ্ধ টিকী িন্দি ৩২৬১

৮৬ মাহাবুি আলম খবলফা কামাল উবিন খবলফা নন্দনপবি টিকী িন্দি ৩২৬৩

৮৭ এস,এম,জমসিাহ উবিন জমাঃ আিদুল কবিম সিদাি নন্দনপবি ধানজডািা ৩২৬৯

৮৮ জমাঃ খবললুি িহমান জমৌলভী আইেবিন হাওলাদাি িার্থী টিকী িন্দি ৩২৭২

৮৯ আব্দুল িি তালুকদাি আব্দুল গফুি তালুকদাি িার্থী িার্থী ৩২৭৩

৯০ জমাঃ আব্দুল মান্নান জিপািী জমাঃ খাজদম জহাজসন জিপািী তাঁিাকুবপ কটকস্থল ৩২৭৪

৯১ জমাঃ ইউনুছ সিদাি আব্দুল কবিম সিদাি নন্দনপবি ধানজডািা ৩২৭৭

৯২ জমাঃ আঃ কুদ্দুস খান জমা: সুলতান খান দঃ িাউিগাতী কটকস্থল ৩২৭৮

৯৩ জমাঃ আব্দুল আবেে সদ বাি জগালাপ সদ বাি কটকস্থল কটকস্থল ৩২৮০

৯৪ জমাঃ চুন্নু খবলফা কামাল উবিন খলীফা নন্দনপবি টিকী িন্দি ৩২৮২

৯৫ আব্দুল ওহাি হাওলাদাি আবু তাজহি হাওলাদাি নিবসংহল পবি শাওড়া ৩২৮৪

৯৬ জমাহাম্মদ আলী হাওলাদাি কাজসম আলী হাওলাদাি জহালবডং নং ১২৪ নাঠৈ ৩২৯০

৯৭ জমাঃ এসকান্দাি আলী সিদাি মৃত জমাঃ আঃ হাবমদ সিদাি দবিন নাঠৈ নাঠৈ ৩২৯১

৯৮ জমাঃ আইনুল হক হাঃ মৃত বিয়াে উবিন হাং উত্তি চাঁদশী চাঁদশী ৩২৯৫

৯৯ জমাঃ হাবনফ বসকদাি কসয়দ আলী বসকদাি দবিন চাদশী চাদশী ৩২৯৯

১০০ জমাঃ জমাসজলম সিদাি আঃ হাবমদ সিদাি দবিন চাঁদশী চাঁদশী ৩৩০৩

১০১ শ্রী বনতাই চক্রিতী মৃত প্রফুল্ল কুমাি চক্রিতী চিগাধাতলী চাঁদশী ৩৩১৭

১০২ এ জক এম আবেজুল হক কবফল উবিন দবিন চাদশী চাদশী ৩৩২১

১০৩ িীি মুবিজ াদ্ধা (কমান্ডাি) জমাঃ সামছুল 

আলম জচাকদাি

আঃ হক জচাকদাি পবিম শাওড়া শাওড়া ৩৩২৪

১০৪ সুনীল কুমাি মন্ডল মৃত দশিত মন্ডল চাঁদশী চাঁদশী ৩৩২৯

১০৫ শাোহান সিদি মৃত আঃ মবেদ সিদাি নাঠৈ চাঁদশী ৩৩৩৭

১০৬ জগালাম জমাহাম্মাদ সজিায়াি আব্দুল হাবকম সিদাি দবিন চাদশী চাদশী ৩৩৪৩

১০৭ কােী িেলুল কবিম কাবে আব্দুল লবতফ দবিন চাঁদশী চাঁদশী ৩৩৪৫

১০৮ কসয়দ জিোউল কবিম কসয়দ আমীরুল ইসলাম নাঠৈ 8241 ৩৩৪৬

১০৯ কসয়দ অবলউল ইসলাম কসয়দ ফেজল আলী নাঠৈ নাঠৈ ৩৩৪৭

১১০ শবিফ হাবফজুি িহমান শিীফ হাবিবুি িহমান দবিন বিেয়পুি জগৌিনদী ৩৩৪৮

১১১ সিদাি সালাম আহজম্মদ মৃত মাজেদ সিদাি জগািধ বন চাঁদশী ৩৩৪৯

১১২ জমাঃ আবুল জহাজসন ফবকি মৃত জহলাল ফবকি জগাির্ধ্বন জগৌিনদী ৩৩৫০

১১৩ কসয়দ মবনরুল ইসলাম বছন্টু কসয়দ আঃ ছত্তাি উত্তি নাঠৈ নাঠৈ ৩৩৫১

১১৪ মৃত কসয়দ আবুল জহাজসন মৃত কসয়দ জমাকজছদ আলী নাঠৈ চাঁদশী ৩৩৫৩

১১৫ মৃত শবিফ ফকরুল আলম মৃত শিীফ জমাোফফাি জহাজসন নাঠৈ চাঁদশী ৩৩৫৫

১১৬ মৃত ইসমাইল জিপািী দবলল উবিন পূি ব জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৩৩৮৭

১১৭ নবেি আহম্মদ আচমত আলী জিপািী আধুনা শবিকল ৩৩৮৯

১১৮ মৃত জমািািক জহাজসন হাওলাদাি আম্মদ আলী হাওলাদাি শাহাবেিা শবিকল ৩৪০৩

১১৯ আঃ আবেে হাওলাদাি ওহাি আলী হাং শাহাবেিা শবিকল ৩৪০৪

১২০ জমাঃ শাহোহান হাওলাদাি আঃ ওহাি হাওলাদাি শাহাবেিা শাহাবেিা ৩৪০৫

১২১ মৃত আলাউবিন আহম্মদ সাঈদ উবিন আহম্মদ শবিকল শবিকল ৩৪০৮

১২২ আঃ ' মাজলক জচৌঃ আঃ লবতফ জচৌঃ মধ্য জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৩৪২০

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জগৌিনদী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৩ জমাঃ আঃ হাই সিদাি আঃ গফুি সিদাি মধ্য জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৪২১

১২৪ মৃত সামছুল হক মৃত আফতাি উবিন শবিকল শবিকল ৩৪৩৬

১২৫ মৃত মীি শাহাবুবিন িেলুি িহমান শবিকল শবিকল ৩৪৪৩

১২৬ শামচুল আলম আঃ আবেে দঃ শাজকাকাৈী শবিকল ৩৪৪৭

১২৭ হাবিবুি িহমান হাবমদ উবিন হাওলাদাি চি শবিকল শবিকল ৩৪৫২

১২৮ ধীজিন দাশ জব্রাে জমাহন দাশ উত্তি সাজকাকাৈী শাহাবেিা ৩৪৫৬

১২৯ আঃ মবেদ হাং হােী আঃ হাজসম শাহাবেিা শবিকল ৩৪৫৮

১৩০ আবুল হাজশম ফিােী এজিমবিন ফিােী ইসলামপুি ইসলামপুি ৩৪৭৪

১৩১ আোহাি আলী মিহুম জনওয়াে আলী জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৪৭৮

১৩২ সাইদুি িহমান জমাহাম্মদ মবল্লক শবিকল শবিকল ৩৪৭৯

১৩৩ জিাকনুজ্জামান মৃধা সুলতান আহম্মদ মৃধা জহাসনািাদ শবিকল ৩৪৮২

১৩৪ জমাঃ িত্তন আলী বসকদাি আদম আলী বসকদাি পূি ব চি শবিকল শবিকল ৩৪৮৩

১৩৫ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন আকন আলী আকিি আকন মবহষা শবিকল ৩৪৮৪

১৩৬ মৃত জিলাজয়ত জহাজসন আলতাফ উবিন চি শবিকল শবিকল ৩৪৮৮

১৩৭ আঃ মন্নান মৃধা মৃত জলহাে উবিন মৃধা জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৪৯৭

১৩৮ আঃ লবতফ আলী প্যাদা জহাসনািাদ শবিকল ৩৪৯৮

১৩৯ জমাঃ জগালাম িহমান সিদাি সামছুল হক সিকাি মধ্য জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৩৪৯৯

১৪০ জমাঃ ইউনুস জমাঃ নুরুল ইসলাম পূি ব জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৩৫০০

১৪১ জমাঃ সাজলহ উিীন মুস্সী সাইে উিীন আহজমদ জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৫০১

১৪২ জমাঃ আঃ িাবি জমাঃ আঃ কাজদি বসকদাি জহাসনািাদ শবিকল ৩৫০২

১৪৩ এ িাজ্জাক হাওলাদাি মৃত জমাসজলম উবিন হাওলাদাি জহাসনািাদ শবিকল ৩৫০৩

১৪৪ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন বসকদাি আঃ মবেদ বসকদাি শবিকল শবিকল ৩৫০৪

১৪৫ জডবভড শাহনওয়াে কসয়দ কসয়দ সামসুল হক শবিকল শবিকল ৩৫০৬

১৪৬ জমাঃ হারুন অি িবশদ জমাঃ আোহাি আলী িাটাজোি িাটাজোি ৩৫০৮

১৪৭ জহাজচন আলী আকন িজ্জি আলী আকন জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৫০৯

১৪৮ জমাঃ োলাল উবিন হাওলাদাি আঃ আবেে হাওলাদাি কুবড়ি চি জহাসনািাদ ৩৫১১

১৪৯ সবহদুল ইসলাম নাবসি উবিন মবহষা শবিকল ৩৫১৪

১৫০ মৃত নীল খান িহমত আলী খান সবিকল সবিকল ৩৫১৫

১৫১ প্রসাি কুমাি োবমনীকাি িায় শাহাবেিা শবিকল ৩৫১৯

১৫২ জমাঃ আফোল জহাজসন আইয়ুি আলী খান শবিকল শবিকল ৩৫২১

১৫৩ আঃ িবহম সিদাি গগণ আলী সিদাি শাহাবেিা শাহাবেিা ৩৫২২

১৫৪ খবিি উবিন আহজম্মদ জমৌঃ ওসমান গবণ খান শাহাবেিা শাহাবেিা ৩৫২৩

১৫৫ আলী আহজমদ মুন্সী আলী আকিি শবিকল শবিকল ৩৫২৪

১৫৬ মৃত আঃ ওহাি সিদাি কালূ সিদাি জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৫২৫

১৫৭ মবহউবিন আহম্মদ আঃ হাবলম মৃধা জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৫২৬

১৫৮ জমাঃ শাজহ আলম মৃধা আঃ খাজলক মৃধা জহাসনািাদ বনোম উবিন কজলে ৩৫২৭

১৫৯ মৃতজদজলায়াি জহাজসন খান মৃত জহাজচন আলী খান জহাসনািাদ জহাসনািাদ ৩৫৩০

১৬০ মাজেদ আলী হাং মৃত োজিদ আলী হাং বসংগা িাটাজোি ৩৫৩৫

১৬১ পবিমল চক্রিতী জগাপাল চন্দ্র চক্  ্িিতী িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৩৭

১৬২ দুলাল চন্দ্র িবণক মৃত মাখম লাল িবণক িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৪৮

১৬৩ মৃত িমণী জমাহন দালাল মৃত িাধা মাধন দালাল িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৪৯

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ জগৌিনদী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৪ বচত্তিঞ্জন দাস মৃত অবিনী কুমাি দাস হিহি িাটাজোি ৩৫৫০

১৬৫ জমাঃ োলাল উিীন সিদাি হাজতম আলী সদ বাি িাহাদুিপুি িাসুজদি পাড়া ৩৫৫১

১৬৬ আঃ মান্নান জিপািী মৃত আঃ গবণ জিপািী িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৫৩

১৬৭ বিমল চন্দ্র দাস জভালানার্থ দাস জদওপাড়া িাটাজোি ৩৫৭০

১৬৮ জমাঃ েয়নাল মৃত কাজদি হাং িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৭১

১৬৯ সবহদুল হক মৃত কবিম জিপািী লিনকাট িাটাজোি ৩৫৭৩

১৭০ জমাঃ জতাতাবময়া মহব্বত সিদাি িাটাজোি িাটাজোি ৩৫৭৪

১৭১ সুজিদাি (অিঃ) জমাঃ শাহোহান ফবকি জমাঃ জমাহবসন ফবকি উত্তি সবিকল সবিকল ৫৩০৩

১৭২ জমাঃ োহাবঙ্গি জহাজসন জমাল্লা আঃ গফুি জমাল্লা মবহষা সবিকল ৫৩৫৯

১৭৩ জসকান্দাি আলী সিদাি িেেি আলী সিদাি জিািাদী গিঙ্গল বপঙ্গলাকািী ৫৩৬৬

১৭৪ জসজকন্দাি আলী সিদাি মৃত ওফাে উবিন সিদাি িাঙ্গীলা চাদশা ৫৩৬৮

১৭৫ জমাঃ জমাসজলম উবিন জিপািী আবুল হাজসম জিপািী তাঁিাকুবপ কটকস্থল ৫৩৭০

১৭৬ জগৌিঙ্গ চন্দ্র দাস (দুপী) মৃত গঙ্গা চিণ দাস সজকাকাৈী শাহাবেিা ৫৩৭৪

১৭৭ সুিাত আলী খবলফা মৃত আলীমুবিন উত্তি সাজকাকাৈী শাহাবেিা ৫৩৭৮

১৭৮ জমাঃ জসকান্দাি বসকদাি জিয়াে উবিন বসকদাি উত্তি িাউিগাতী কটকস্থল ৫৩৮৫

১৭৯ আঃ মাজলক মৃত আঃ আবেে বতখাসাি জগৌিনদী ৫৩৮৮

১৮০ মৃত আঃ জছািহন আকন মৃত কালাই আকন কালনা হােীপাড়া ৫৩৮৯

১৮১ শাহআলম ফবকি মহজসন ফবকি চিগাধাতলী জগৌিনদী ৫৩৯০

১৮২ বমজসস জসবলনা আহজম্মদ স্বামী কসয়দ জমাতাহাি উবিন আহজম্মদ নলবচড়া ৫৩৯১

১৮৩ মৃত জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জসজফি আলী বপঙ্গলাকাৈী ৫৩৯২

১৮৪ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ সুোউবিন বময়া িার্থী টিকী িন্দি ৫৩৯৩

১৮৫ জমাঃ জদলাওয়াি জহাজসন জমৌোলী হাওলাদাি কলািাড়ীয়া হােীপাড়া ৫৩৯৪

১৮৬ জগাজলনুি জিগম স্বামী হারুন অি িবশদ নাবেিপুি শংকিপাশা ৫৩৯৫

১৮৭ জমাঃ জসিেন আলী ইয়াবসন হাওলাদাি পূি ব গিঙ্গল বপঙ্গলাকাৈী ৫৩৯৬

১৮৮ জমাঃ োলাল হাওলাদাি শবফেবিন হাওলাদাি পূি ব গিঙ্গল বপঙ্গলাকাৈী ৫৩৯৭

১৮৯ কােী আিদুি িবহম কােী আিদুল েব্বাি চি িমোনপুি বপঙ্গালাকাৈী ৫৩৯৮

১৯০ জমাঃ কােী বনোমউবিন আহাজম্মদ মৃত কােী আফতাবুবিন আহাজম্মদ বপঙ্গালাকাৈী বপঙ্গালাকাৈী ৫৪১৭

১৯১ জমাহাম্মদ আলী খান আব্দুল আলীম খান শাহাবেিা শাহাবেিা ৫৪১৯

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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