
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ বকশ ারগঞ্জ উপশেলাঃ ভভরি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ জমাঃ তারা বময়া মৃত আঃ হাই রসুরপুর ২৬২৩

২ মমতাে উবিন মৃত রবিউল্লাহ কমলপুর ২৬৬২

৩ জমাঃ সাদত আলী মৃত িাবির জিপারী কমলপুর ২৬৯১

৪ জমাঃ সবহদুল্লাহ মৃত- সাির আলী েগন্নাথপুর ২৮১২

৫ জমাস্তফা োমাল আক্তার মৃত- বসরাে উবিন ভভরিপুর ২৮১৪

৬ জমাঃ এনাশয়ত উল্লাহ মৃত- আঃ মাশলক েগন্নাথপুর ভভরি িাোর ২৮৩০

৭ এ বি বসবিক মৃত- মহরম আলী ভাটিকৃষ্ণনগর ভভরি িাোর ২৮৩৪

৮ মৃত সবহদ বময়া মৃত- আব্দুস জসািাহান কমলপুর ভভরি ২৮৭৩

৯ মৃত হােী আবু িকর বসবিক মৃত- আঃ জসািাহান বময়া ভভরিপুর ভভরি ২৮৮৫

১০ িরজু বময়া মৃত- পানাউল্লাহ বময়া লক্ষীপুর ভভরি িাোর ২৮৯৪

১১ আবমন বময়া মৃত- হােী বসবিক বময়া তাতারকাবি ভভরি িাোর ২৮৯৬

১২ জমাঃ বমন্টু বময়া মৃত- আব্দুল আলী লক্ষীপুর ভভরি ২৮৯৭

১৩ জমাঃ বসরাজুল হক ধনবময়া ব্যাপারী লক্ষীপুর ভভরি িাোর ২৮৯৮

১৪ মৃত নবের আহশেদ মৃত- হােী বসরাে উবিন েগন্নাথপুর ভভরি ২৯০০

১৫ জমাহােদ আব্দুল আওয়াল সফদর আলী কাবলপুর ভভরি িাোর ২৯০৩

১৬ জমাঃ চাঁন বময়া লাল বময়া চবিশির ভভরি িাোর ২৯০৭

১৭ মৃত জমাঃ জমরাে উবিন জচৌধুরী মৃত- ইবলয়াস উবিন জচৌধুরী সাশদকপুর সাশদকপুর ২৯১২

১৮ মৃত এর াদ উবিন মৃত- লালা বময়া বমবি ব মুলকাবি ব মুলকাবি ২৯২৩

১৯ জমাঃ আিদুল খাশলক আব্দুল েব্বার সরকার বতয়ারীরচর ব মূলকাবি ২৯৪২

২০ মৃত- জমাঃ আবু সাইদ মৃত- ধনু জিপারী বতয়ারীরচর ব মূলকাবি ২৯৪৩

২১ জমাঃ আবু তাশহর মৃত- আবু সাশদক বময়া বতয়ারীরচর ব মূলকাবি ২৯৪৫

২২ জমাঃ কামাল উবিন ভুইয়া মৃত- আঃ মাশলক ভুইয়া বতয়ারীরচর ব মূলকাবি ২৯৪৬

২৩ বফশরাজুর রহমান জমাল্লা আিদুস িামাদ জমাল্লা চবিশির দবক্ষণ পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৫৬

২৪ মৃত জমাঃ আব্দুল আলী মৃত রবমে উবিন রাম ংকরপুর ভভরি িাোর ৩৪৫৮

২৫  াহোহান বময়া নাবু বময়া ভভরিপুর উত্তর পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৫৯

২৬ জমাোশেল হক মেনু মৃত আব্দুর রউফ চবিশির দবক্ষণ পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৬১

২৭ মৃত জমাঃ োফর আলী মৃত জমামতাে উবিন কাবলপুর ভভরি জপৌরসভা ৩৪৬২

২৮ জমাঃ রবিউল্লা মৃত ধন বময়া োমালপুর ভভরি িাোর ৩৪৬৫

২৯ েবহরুল হক আপ্তার উবিন ব মূলকাবি ব মূলকাবি ৩৪৬৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তশ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তশ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তশ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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