
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ আমতলী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ ইফজতখাি িসুল আঃ গফুি তালুকদাি কুলাা্ব ইচি জটপুিা ৩১২

২ আঃ িাজিক বময়া মৃত আদম আলী হাওলাদাি ঘটখালী- ঘটখালী ৩১৩

৩ এ,টি,এম, নয়া বময়া বিয়াে উবিন হাওলাদাি কলাগাবিয়া গুবলশাখালী-8710 ৩৩০

৪ জমাঃ আবেজুল হক নাবসি মৃধা মৃতঃ আদম আলী মৃধা কুকুয়া কুকুয়া-8710 ৩৩৫

৫ জমাঃ জসকান্দাি আলী জতােম্বি আলী চুনাখালী হাট চুনাখালী-8710 ৩৪১

৬ জমাঃ আিদুি িবহম আিদুল কাজদি মৃধা জটপুিা জটপুিা ৩৪৭

৭ জগালাম জমাস্তফা জমান্তাে উবিন হাওলাদাি চাওড়া, আমতলী-8710 ৩৫১

৮ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন ফবকি বময়া আলী ফবকি কাবলিাড়ী আমতলী-8710 ৩৫৮

৯ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত আলী আকিি খান জিবতপাড়া তালতলী ৩৬৩

১০ জমাঃ আিদুল লবতফ সবফে উবিন আহজেদ িগীিহাট জিাটিগী ৩৬৪

১১ জমাঃ আবেজুল হক বসকদাি জমনাে উবিন বসকদাি ঝাড়াখালী কড়ইিাবড়য়া ৩৬৫

১২ জমাঃ আব্দুল িত্তাি ফিােী জমাহাোদ আলী ফিােী লাউপাড়া সবকনা ৩৬৮

১৩ জমাঃ গেনিী মৃত জমৌলভী জমািািক আলী তালতলী তালতলী ৩৭২

১৪ বনবখল িঞ্জন কম মকাি নািায়ন চন্দ্র কম মকা ি তালতলী িন্দি তালতলী ৩৭৩

১৫ জমাঃ আবুল জহাসাইন হাবিবুি িহমান জগােখালী িাইনবুবনয়া-8710 ৩৭৭

১৬ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন নূি জমাহােদ হাং জগােখালী িাইনবুবনয়া ৩৮০

১৭ নূি জমাহােদ মবিক জমাঃ আঃ গবন মবিক কলাগাবিয়া কলাগাবিয়া ৩৮২

১৮ জমাঃ নূরুল ইসলাম জমাঃ আবুল কাজসম হাওলাদাি গুবলশা গুবলশাখ্লী ৩৮৩

১৯ জমাঃ আঃ েব্বাি হাং জমাসজলম আলী হাং ডালাচাড়া গুবলশাখালী-8710, ৩৮৮

২০ মৃত জমাঃ আফাে উিীন মুত আবুল হাজসম খবলফা ডালাচাড়া গুবলশাখাবল-8710 ৩৮৯

২১ জমাঃ োলাল উবিন খান জমাঃ আসমত আলী খান চুনাখালী হাট চুনাখালী-8710 ৩৯৫

২২ মৃত আঃ খাজলক মৃধা আঃ কাজদি মৃধা িায়িালা হাট চুনাখালী-8710 ৪০০

২৩ সামসুবিন আহজমদ িজু আলহাজ্ব তােল উবিন মুবি প: চুনাখালী হাট চুনাখালী-8710 ৪০২

২৪ জমাঃ আলী আকিি জমাঃ খঞ্জন আলী হাওলাদাি জকওয়াবুবনয়া হাট চুনাখালী-8710 ৪০৩

২৫ মৃত সামসুল হক হাং মৃত জসানাম উবিন হাং পূি ম বচলা বচলা ৪০৮

২৬ অতুল চন্দ্র মাতুব্বি মৃত্ িিি মাতুব্বি পাতাকাটা পাতাকাটা ৪১৩

২৭ জমাঃ আিদুি িবশদ জমাঃ ইউনুি আলী খান আমতলী আমতলী-8710 ৪১৭

২৮ ডাঃ বনম মন কান্তী শীল মৃত জলাকনাথ শীল আমতলী আমতলী-8710 ৪১৮

২৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ আফাে উবিন হাং পশু হাসপাতাল জিাড আমতলী-8710 ৪২০

৩০ জমাঃ মাহাবুবুি িহমান (বহমুগােী) গােী রুস্তম আলী আমতলী আমতলী-8710 ৪২১

৩১ এযাডঃ জমাঃ জমাস্তাবফজুি িহমান ( িাবুল ) আলহাে আঃ আবেে বময়া আমতলী আমতলী-8710 ৪২২

৩২ সসয়দ জমাঃ মাসুম সসয়দ লুৎফি িহমান আমতলী আমতলী-8710 ৪২৩

৩৩ মৃত শ্যামল কুমাি শীল মৃত জলাকনাথ শীল আমতলী আমতলী-8710 ৪২৪

৩৪ জমাঃ শাহআলম মজনায়াি জহাজসন তালুকদাি আমতলী আমতলী-8710 ৪২৫

৩৫ জমাঃ হারুন অি িবশদ মৃত আমতলী আমতলী-8710 ৪২৬

৩৬ জমাঃ আঃ েব্বাি মৃত আবুল হাজসম আমতলী আমতলী-8710 ৪২৭

৩৭ এম,এ,কাজদি আফতাি উবিন আমতলী আমতলী-8710 ৪২৮

৩৮ মৃত মাহবুবুল আলম তালুকদাি মৃত আঃ হাজফে তাং আমতলী আমতলী-8710 ৪২৯

৩৯ এম,বড, শাহোহান বসকদাি এম.বড আিদুল লবতফ বসকদাি আমতলী আমতলী-8710 ৪৩০

৪০ জমাঃ ইউছুফ আলী জমাঃ রুস্তুম আলী চাকলাদাি আমতলী আমতলী-8710 ৪৩১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ মৃত োলাল উবিন খান মৃত ইয়াবসন খান দঃ আমতলী চলাভাংগা ৪৩২

৪২ গােী আবমি জহাজসন মৃত গােী আজশ মদ আলী আমতলী আমতলী-8710 ৪৩৩

৪৩ আঃ িত্তাি মৃধা মৃত জমনাে উবিন মৃধা টিয়াখালী চলাভাংগা ৪৩৫

৪৪ সসয়দ মুনসুি আলী মৃত সসয়দ ইয়াকুি আলী জিাটনীল গন্ে চলাভাংগা ৪৩৬

৪৫ জমাঃ আবুল িাসাি বসবিক জমাঃ আবুল জহাজসন হাওলাদাি চিকগাবিয়া তাবিকাটা ৪৪৪

৪৬ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন জমাঃ জোনাি আলী হাওলাদাি টিয়াখালী চলাভাংগা ৪৪৫

৪৭ মৃত শাবফউবিন বিশ্বাস মৃত জমান্তাে উবিন বিশ্বাস তাবিকাটা তাবিকাটা ৪৪৬

৪৮ হাবিবুি িহমান জদওয়ান জচিাগ আলী জদওয়ান তাবিকাটা আিপাংগাবশয়া ৪৪৭

৪৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত এজন্তআলী হাং চান্দাখালী পচাজকাড়াবলয়া ৪৪৮

৫০ সসয়দ জমাঃ সাইফুিাহ সসয়দ আবুল হাজসম ঠাকুিপাড়া তালতলী ৪৫০

৫১ জমাঃ নবেি জহাজসন কালু পাটয়ািী কাঞ্চন আলী জপাজটায়ািী পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৪৫১

৫২ মনব্রত জিপািী উজমশ চন্দ্র জিপািী সুন্দবিয়া জিাটিগী ৪৫২

৫৩ জমাঃ আিদুস িাত্তাি মবমন উবিন হাওলাদাি জিাটিগী জিাটিগী ৪৫৩

৫৪ জগালাম জমাস্তফা আজনায়াি জহাজসন জমািা জিাটিগী জিাটিগী ৪৫৪

৫৫ আঃ আদম আলী পাহলান মৃত জোনাি আলী পাহলান হাড়ীপাড়া পচাজকাড়াবলয়া ৪৫৫

৫৬ আনসারুল ইসলাম মৃত তবফল উবিন হাং তালতলী িন্দি তালতলী ৪৫৯

৫৭ েবমি খান মৃত কিম আলী খান BoroAmkhola সবকনা ৪৬১

৫৮ জমাঃ খবললুি িহমান হাওলাদাি কালু হাওলাদাি উঃ কাবেিখাল আগাঠাকুিপাড়া ৪৬৩

৫৯ উবসটমং থয়চা অং মাস্টাি আগাঠাকুি পাড়া আগাঠাকুি পাড়া ৪৬৫

৬০ জমাঃ আিদুি িবসদ মবিক জকনাে মবিক গুবলশাখালী গুবলশাখালী-8710 ৪৬৬

৬১ জমাঃ আয়েবিন জোমািাি মৃত হাজতম আলী জোমািাি হবিদ্রা িাবড়য়া গুবলশাখালী-8710, ৪৬৭

৬২ জমাঃ েয়নাল আজিদীন ফবকি জমাঃ আবুল মবেদ ফবকি জখকুয়ানী জখকুয়ানী-8710 ৪৬৮

৬৩ জমাঃ চান বময়া হাওলাদাি জমাহােদ আলী হাং িাইনবুবনয়া িাইনবুবনয়া-8710 ৪৬৯

৬৪ জমাঃ জতাফাজেল জহাজসন মৃত আয়নবিন কােী কাবলিাড়ী হাট চুনাখালী ৪৭০

৬৫ জমাঃ আফোল জহাজসন জমাহােদ গােী জখকুয়ানী জখকুয়ানী ৪৭১

৬৬ আব্দুল মন্নান মৃধা মৃত আবুল হাজসন মৃধা িাোিখালী িাইনবুবনয়া-8710 ৪৭২

৬৭ জমাঃ িাহাদুি আলম মৃত আবুল হাজসম মৃধা কুকুয়া কুকুয়া-8710 ৪৭৩

৬৮ আিদুল ওহাি হাওলাদাি েয়নাল হাওলাদাি পূি ম কৃষ্ঞনগি কুকুয়া-8710 ৪৭৪

৬৯ জখািজশদ আলম তালুকদাি মৃত আঃ হাজমদ তাং কাবলপুিা কুকুয়া-8710 ৪৭৫

৭০ জমাঃ শাহ আলম আইন উিীন আকন্দ কাবলপুিা কুকুয়া-8710 ৪৭৬

৭১ জমাঃ নুরুল হক মৃত জমজিি আলী হাং জকওয়াবুবনয়া হাট চুনাখালী-8710 ৪৭৭

৭২ তালুকদাি মঈন উবিন আহজমদ জমাঃ ইসমাইল তালুকদাি কুকুয়া কুকুয়া-8710 ৪৭৮

৭৩ এজক এম শাহআলম খান আপ্তাি আবল খান আঠািগাবিয়া জসানাখালী ৪৭৯

৭৪ আিদুি িাোক বিশ্বাস আলহাজ্ব হাজসম বিশ্বাস পবিম বচলা পবিম বচলা-8710 ৪৮০

৭৫ জমাঃ জতাফাজেল জহাজসন তালুকদাি হােী আফিাি উবিন তালুকদাি তিাবুবনয়া হলবদয়া ৪৮১

৭৬ জমাঃ কাঞ্চন আলী খান জমাঃ হাজতম আলী খান আমতলী আমতলী-8710 ৪৮২

৭৭ জমাঃ শাহোহান তালুকদাি মৃত আলহাজ্ব জমািাি জহাজসন তাং পাতাকাটা পাতাকাটা ৪৮৩

৭৮ ধীজিন্দ্র নাথ বিশ্বাস  জেশ্বি চন্দ্র বিশ্বাশ আমতলী আমতলী-8710 ৪৮৪

৭৯ জমাঃ আব্দুি িবশদ হাং মৃত আোহাি আলী হাং নাচনাপাড়া আমতলী-8710 ৪৮৫

৮০ অধ্যক্ষ এ, জক, এম, ইউনুস আলী খান জমাঃ জসকান্দাি আলী খান কাবলিাড়ী হাট চুনাখাললী ৪৮৬

৮১ গােী জমাঃ মাহবুবুি িহমান আলহাজ্ব গােী জমাঃ আয়ুি আলী আমতলী আমতলী-8710 ৪৮৭

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/4



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ আমতলী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮২ জমাঃ হাসান মৃধা আঃ মাজলক মৃধা জিাট নীলগন্ে চলাভাঙ্গা ৪৮৮

৮৩ িীি মুবিজ াদ্ধা আিদুল মাজলক আকন জমাঃ হাজমে উবিন আকন আমতলী আমতলী-8710 ৪৮৯

৮৪ জমাঃ শাহোহান আকন িহমালী আকন আমতলী আমতলী-8710 ৪৯০

৮৫ আঃ গফুি হাওলাদাি মৃত িহম আলী হাওলাদাি আমতলী আমতলী-8710 ৪৯১

৮৬ েবসম উিীন জমাঃ জতৌবফক এলাহী আফিাি উিীন তালুকদাি আমতলী আমতলী-8710 ৪৯২

৮৭ জমাঃ জমাতাহাি জহাজসন মৃত আঃ িহমান খান আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৩

৮৮ জমাঃ সাইদুি িহমান আবু আল হাজসম আকন আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৪

৮৯ জমাঃ ইউনুি আলী খান হাজতম আলী খান পঃ ঘটখালী ঘটখালী ৪৯৫

৯০ জমাঃ নােমুল আহসান খান োলাল উিীন খান আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৬

৯১ এ,বে,এম আনসাি উবিন আহজমদ েবকউবিন আহজমদ মৃধা আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৭

৯২ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাঃ ইয়াবিন মুিী আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৮

৯৩ প্রফুি চন্দ্র বমত্র িবসক চন্দ্র বমত্র আমতলী আমতলী-8710 ৪৯৯

৯৪ মৃত সসয়দ সামসুল হক মৃত সসয়দ সরুি আলী চলাভাংগা জিাট নীল গন্ে ৫০০

৯৫ মবতয়াি িহমান গােী মৃত মহব্বত আলী গােী আমতলী আমতলী-8710 ৫০১

৯৬ জমাঃ োবকি জহাজসন খান আজদল উবিন খান জসকান্দাি খালী জসকান্দাি খালী ৫০২

৯৭ আতাহাি উবিন আকন মৃত মনসুি আলী আকন আমতলী আমতলী-8710 ৫০৩

৯৮ জমাঃ জমাহন খবলফা মৃত হািমত আলী খবলফা আমতলী আমতলী-8710 ৫০৪

৯৯ জমাঃ ইউনুস আলী মৃত জেলাল উবিন হাওলাদাি আমতলী আমতলী-8710 ৫০৫

১০০ আপ্তাি উবিন আহজেদ আলহাজ্ব তাজেম আলী মাতিি তাবিকাটা আিপাংগাবশয়া ৫০৬

১০১ োমাল উবিন বিশ্বাস মনতাে উবিন বিশ্বাস আিপাংগাবশয়া তাবিকাটা-8710 ৫০৭

১০২ মৃত আব্দুস সাত্তাি বময়া মৃত সরূপ আলী হাওলাদাি চিকগাবিয়া পচাজকাড়াবলয়া ৫০৮

১০৩ জমাঃ নাবসি উিীন তালুকদাি এযাডজভাজকট জমাঃ আপ্তাি উিীন তালুকদাি তাবিকাটা তাবিকাটা-8710 ৫০৯

১০৪ মৃত জদওয়ান জমাশািফ জহাজসন মৃত জচিাগ আলী জদওয়ান তাবিকাটা পূঃ তাবিকাটা ৫১০

১০৫ জমাঃ আব্দুল মান্নান গােী আবুল হাজসম পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৫১২

১০৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত চিদাি আলী মুিী পচাজকাড়াবলয়া পচাজকাড়াবলয়া ৫১৩

১০৭ জমাঃ নাবেম উবিন মৃত আঃ গফুি তালুক গািিাড়ীয়া জিাটিগী ৫১৪

১০৮ জমাঃ আবু হাবনফ আঃ মবেদ হাং কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫১৫

১০৯ সসয়দ আিদুল হাই সসয়দ আবুল জহাজসন কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫১৬

১১০ মৃত সজিষ চন্দ্র িড়াল মৃত চন্দ্র কান্ত িড়াল জিহালা জিহালা ৫১৭

১১১ জমাঃ জমাশািফ হাওলাদাি িাজদম আলী হাওলাদাি িড় িাইজোড়া তালতলী ৫১৮

১১২ জমাঃ শাহোহান বময়া ফয়েি আলী আকন নলবুবনয়া জসািাহানপাড়া ৫১৯

১১৩ জমাঃ আবু তাজহি ইসমাইল হাওলাদাি তালতলী িন্দি তালতলী ৫২০

১১৪ আব্দুল জসািাহান জমাসজলম আলী মাষ্টাি আগাপাড়া জসািাহান পাড়া ৫২১

১১৫ জমাঃ শাহোহান বময়া আচমত আবল তালতলী িন্দি তালতলী ৫২২

১১৬ হ িত আলী হাা্ওলাদাি মৃত নূি আলী হাওলাদাি লালুপাড়া িড়িগী ৫২৩

১১৭ জমাঃ জমাস্তাবফজুি িহমান জমাঃ সাবয়দুি িহমান হাড়ীপাড়া পচাজকাড়াবলয়া ৫২৪

১১৮ জমাঃ শামসুল হক, বপবপএস জমাঃ আলী হাওলাদাি তালতলী িড়িগী ৫২৫

১১৯ জমাঃ জসাহিাি জহাজসন আবুল কাজশম কাবেিখাল িড়িগী ৫২৬

১২০ আঃ জমাতাজলি মাস্টাি হােী ফজয়েউবিন হাওলাদাি ইদুপাড়া সবকনা ৫২৭

১২১ জমাঃ ফেলুল হক আবুল হাজশম হাওলাদাি তালতলী িন্দি তালতলী ৫২৮

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িিগুনা উপজেলাঃ আমতলী

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২২ নাবসি খান ইউনুচ খান কড়ইিাবড়য়া কড়ইিাবড়য়া ৫২৯

১২৩ জমাঃ মবনরুল ইসলাম জমাতাহাি আলী হাং কচুপাত্রা কচুপাত্রা ৫৩০

১২৪ মান্নান বশকদাি আতাহাি বশকদাি দঃ ঝাড়খালী কড়ইিাবড়য়া ৫৩১

১২৫ জমা ফেলুি িহমান মৃ  ত জমাোফফি বিশ্বাস কৃষ্ঞনগি কুকুয়া-8710 ৬৯০

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


