
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ বকশ ারগঞ্জ উপশেলাঃ কবরমগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ জমাঃ মাহমুদ জহাশসন আনফর আলী চাবরতলা বনয়ামতপু  ুর ১১৬৬

২ জমাঃ আলী মুত হােী আঃ কবরম শ্রীপুর ১১৭৫

৩ জমাঃ সাহাবুবিন মৃত আলী আকির মাষ্টার আতকাপাড়া ১১৮০

৪ জমাঃ আঃ কুদ্দুছ মৃত ফুল মামুদ জগাপীনাথপুর ১১৮২

৫ মৃত োলাল উবিন মৃত বময়াচান মবড়কাবি ১২০৩

৬ সামসুউবিন ইমান আলী মু  ুবড়কাবি বনয়ামতপু  ুর ১২০৫

৭ জমাঃ এ বি বছবিক মৃত দীন জমাহাম্মদ বসবিপ ১২৩৭

৮ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জমাঃ ইছমাইল হাত্রাপাড়া নীলগঞ্জ ১২৪২

৯ জমাঃ মবতউর রহমান ইসমাইল জিপারী আত্রাপাড়া ১২৪৩

১০ মৃত  ামসুবিন আহমদ মৃত আফসর উবিন চরপাড়া ১২৬৫

১১ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জমাঃ বরয়াে উবিন আয়লা কবরমগঞ্জ ১২৭০

১২ জমাঃ আব্দুস সাত্তার মৃত আঃ রহমান চরপাড়া ১২৭৬

১৩ জমাঃ আলী আকির মৃত জমাঃ ইসমাইল জরৌহা ১২৯৭

১৪ জমাঃ আক্কাছ আলী হরমুে আলী ভাটিয়া বনয়ামতপুর ১৩২০

১৫ জমাঃ আঃ মাশলক মৃত খবলল গুণধর ১৩২৯

১৬ জমাঃ আহমদ আলী মৃত সাশিদ ভুঞা দবড়গাঙ্গাটিয়া উরবদঘী ১৩৩০

১৭ জমাঃ আলী আিদুল েব্বার দবিণ নানশ্রী নানশ্রী ১৩৪২

১৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জমাছাি আলী উঃ কািাইল ১৩৪৬

১৯ জমাঃ আবুল হাশসম মৃত আঃ সামাদ কািাইল ১৩৫১

২০ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত আঃ মবেদ হাতরাপাড়া ১৩৬২

২১ জগালাম মুশ েদ (পুবল ) মৃত আবমর জহাশসন বনয়ামতপুর ১৩৬৩

২২ জমাঃ এ বি এম বসবিক মৃত কমর উবিন রাম নগর ১৩৬৫

২৩ জমাঃ আঃ রব দ মৃত জমাঃ আলী হাতরাপাড়া ১৩৬৬

২৪ জমাঃ আব্দুল কদ্দুছ মৃত আলতাফ জহাশসন মুবড়কাবি ১৩৭২

২৫ সসয়দ মবহ উবিন (পুবল ) মৃত সসয়দ আঃ রব দ জদওপুর বনয়ামতপুর ১৩৭৩

২৬ জমাঃ সাবদর উবিন মৃত জনায়াি আলী উত্তর মনসশতাষ বনয়ামতপুর ১৩৮৪

২৭ জমাঃ মাহাবুি আলম জমাঃ আঃ মবতন জমালামখারচর পাড়ািাবলয়া ১৩৯৮

২৮ জমাঃ নেরুল ইসলাম গুল মামুদ িাবলয়াপাড়া জনায়ািাদ ১৪১০

২৯ মৃত জমাঃ মুখশলছুর রহমান মৃত ছাইদ উবিন আহম্মদ কােলাহাটি ন্যায়ামতপুর ১৪২৪

৩০ জমাঃ  ামছ উবিন মৃত শুকুর মাহমুদ চারীতলা ন্যায়ামতপুর ১৪২৫

৩১ জমাঃ ছাইদ জসবলম মৃত ফেলুল িাশসদ ইসলামপাড়া েঙ্গলিাড়ী ১৪৩১

৩২ মৃত জমাঃ বদশলায়ার জহাশসন মৃত আছরি আলী েয়কা েয়কা ১৪৩৫

৩৩ জমাঃ আঃ মবেদ মৃত কুদরত আলী ইিাচলনী উরদীবঘ ১৪৩৮

৩৪ জমাঃ আঃ ছাত্তার ভুঞা মৃত আঃ রহমান ভুঞা সুধী উরদীবঘ ১৪৩৯

৩৫ জমাঃ দুলাল বময়া মৃত আবুল হাশ ম সুধী উরদীবঘ ১৪৪১

৩৬ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত মহারাে বময়া উরদীবঘ উরদীবঘ ১৪৪৫

৩৭ মৃত জমাঃ আব্দুল কদ্দুছ মৃত আহম্মদ আলী হাত্রাপাড়া নীলগঞ্জ ১৪৫১

৩৮ মৃত জমাঃ মবতমৃত মইদর আলী দবিণ নানশ্রী নানশ্রী ১৪৫৩

৩৯ জমাঃ নােমূল ইসলাম মৃতঃ জমাঃ ইসমাইল িিশগামরা ১৪৫৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবিশ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিশ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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