
বফবাগঃ খুরনা জজরাঃ জভহযপুয উহজরাঃ গাাংনী

ক্রঃ নাং নাভ বতায নাভ গ্রাভ ডাকঘয জফাভবযক জগহজট

১ জভাঃ আব্দু ারাভ মৃত যভজান ভাবরথা কাথুবর ৪৪৪

২ জভাঃ আঃ যাজ্জাক মৃত আাদ আরী ব্রজপুয ৪৬৪

৩ জভাাাাঃ নফীছবিন ইনতাজ আরী চ ্াাংগাড়া ৪৮০

৪ জভাঃ বদুর ইরাভ আযহদ আরী বাটাড়া ৪৮৫

৫ জভাঃ পজলুর ক ছাভছুবিন বফশ্বা জগাারনগয ৪৮৬

৬ জভাঃ খবফয উবিন জুব্বায জগাারনগয ৪৮৭

৭ ইয়াবভন আরী ভবজফয যভান ফামুন্দী ৫০২

৮ উবজয আরী ভবজফয যভান ফামুন্দী ৫০৩

৯ বযাজুর ইরাভ লুৎপয যভান জফতফাবড়য়া ৫১৮

১০ কবরমুবিন জাহন ভাবরআ বন্দুযহকাটা ৫৩৮

১১ আহরবভ ভবনরুবিন কুভাযীডাঙ্গা ৫৪২

১২ গাহারাভ যসুর ইছারুবিন নঃ ভটমুড়া ৫৪৪

১৩ মুছাফ উবিন রূ ভন্ডর ওঃ ফাবড়য়া ৫৫১

১৪ াতান আরী ছাহকন জভাল্লা াাযফাটি ৫৫৭

১৫ কাভার উবিন আকফয আরী জচৌগাছা ৫৬৬

১৬ আযাফুর ক চাঁদ ভাম্মদ জচৌগাছা ৫৬৯

১৭ আভাযতুল্লা মুন্টু ভহয আরী জচৌগাছা ৫৭০

১৮ মৃত ভবন আরী আঃ যভান জচৌগাছা ৫৭৯

১৯ আঃ রবতপ কালু বফশ্বা নওদাাড়া ৫৮৭

২০ ভবতয়ায যভান বযয়াজ তুল্লা ভাইরভাযী ৫৯৬

২১ জদযাজ উবিন কাহয়ভ বফশ্বা ফাবরয়া ঘাট ৬৪১

২২ আবুর খাহয়য আইনুবিন ওবরনগয ৬৪৩

২৩ আঃ যভান আঃ জুব্বায জকাদাইকাটি জবারাডাঙ্গা ৬৫৫

২৪ আইয়ুফ আরী জযাজ তুল্লা বফশ্বা ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৬৬৭

২৫ মৃত আব্দুর ভবতন আব্বা আরী কুন্জজুনগয ভাবনকবদয়া ৬৭৯

২৬ নজরুর ইরাভ কাহয়ভ উবিন ববযাড়া গাাংনী ৭০৮

২৭ জভাঃ যইচ উিীন যফকুর ভন্ডর গাাংনী গাাংনী ৭১২

২৮ ভাহাপাহজ্জর জাহন চাঁদ আরী ফামুন্দী ৭১৬

২৯ ভাহাাঃ হুাইন আঃ ফাযী জচৌগাছা ৭২০

৩০ ভীন আরী বফশ্বা মৃত সুযাত আরী বফশ্বা গাড়াফাবড়য়া কাথুরী ৭৩৭

৩১ আব্দুর াই আব্দুয যবদ বযাট কযভদী ৭৩৮

৩২ জভাঃ ওকত আরী আহর উিীন বযাট কযভবদ ৭৪১

৩৩ ভখহরচুয যান আব্দুর ভবজদ কযভবদ কযভবদ ৭৪৭

৩৪ আবুর জাহন মৃত ইয়াবন জখ নওয়দাাড়া জফতফাড়ীয়া ৭৫২

৩৫ নজরুর ইরাভ াহকভ উিীন নওদাাড়া জফতফাবড়য়া ৭৬৪

৩৬ মৃত কবযভ যদায মৃত ঞ্জত যদায জফতফাবড়য়া জফতফাবড়য়া ৭৬৯

৩৭ াাজান আরী ভবজয উবিন ভন্ডর কাবজপুয কাবজপুয ৭৭৫

৩৮ জভাঃ জতাপাহজ্জর জাহন কাহদয ভন্ডর ফাবরয়াঘাট ফাভন্দী ৭৮০

৩৯ ইভাইর জাহন মৃত যবক াা কুভাযীডাঙ্গা জবারাডাঙ্গা ৭৮৭

৪০ জভাঃ আব্দুর আবজজ মৃত আহছয উিীন আকফপুয ভাম্মদপুয ৭৮৮

৪১ ভাহাাঃ আব্দুর ফাযী মৃত আবপর উিীন জাগরফাড়ীয়া ভাম্মদপুয ৭৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাহদ যকায 

জাতীয় মুবিহমাদ্ধা কাউবির (জামুকা)

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারকা প্রকাশলর তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাহদ যকায 
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ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারকা প্রকাশলর তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

৪২ নাবজভ উিীন মৃত নজরুর ইরাভ ভাম্মদপুয ভাম্মদপুয ৭৯২

৪৩ জভাঃ নুরুর আবভন মুিী ছবভয উিীন ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৭৯৫

৪৪ আবজজুর ক জগারা ভাবরথা ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৭৯৬

৪৫ আবভনুর ইরাভ জাফান ভন্ডর ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৭৯৭

৪৬ জভাঃ আব্দুর ক ইছাক আরী আভততর ভাবনকবদয়া ৮০২

৪৭ ইভাইর জাহন মৃত আহফদ আরী বজরফাড়ীয়া বাটাড়া ৮০৪

৪৮ জভাঃ আব্দুর ান্নান াফদায জাহন ধভ মচাকী গাাংনী ৮০৬

৪৯ জভাঃ দাউদ আরী ফাায আরী ফক চান্দাভাযী ধানহখারা ৮০৮

৫০ মৃত আভীয আরী মৃত আব্দর জবরর চাঁদপুয চাঁদপুয ৮১১

৫১ আব্দু াত্তায জাহন আরী কড়ুইগাবছ চাঁদপুয ৮১২

৫২ আবু াঈদ াভসুর হুদা বদুল্লা ারদ চাঁদপুয ৮১৪

৫৩
মৃত আরতাপ জাহন মৃত ভবপজুবিন বফশ্বা গাাংনী ফাবরকা বফদ্যারয় 

াড়া

গাাংনী ৮১৫

৫৪ জভাঃ াভসুহজ্জাা আঃ জুব্বায গাাংনী গাাংনী ৮১৬

৫৫ জভাঃ আরী জাহন জভাবভন উবিন ভন্ডর জচৌগাছা গাাংনী ৮২০

৫৬ াফান আরী ঙ জহজম ভন্ডর গাাংনী গাাংনী ৮২১

৫৭ এ, এভ ফজলুর ক মৃত আযাপ াহাহন জচৌগাছা গাাংনী ৮২২

৫৮ ভাহাাঃ ইযাইর াহাহন ভাহাাঃ উহভদ আরী ববযাড়া গাাংনী ৮২৩

৫৯ কবপর উিীন াবনপ জফাযী ভারাদ গাাংনী ৮২৪

৬০ জভাঃ ভববুর ইরাভ ারুন অয যবদ জচৌগাছা গাাংনী ৮২৫

৬১ আঃ ফাযী যবভ ফক্স গাাংনী গাাংনী ৮২৬

৬২ জভাঃ জভজফায যভান জভাঃ আবুর কাহভ গাাংনী ডাক ফাাংরা াড়া গাাংনী ৮২৭

৬৩ ভাহাাঃ াঞ্জাফ আরী মৃত আব্দুর াবভদ জভাল্লা জচৌগাছা গাাংনী ৮২৮

৬৪ জভাঃ ভহরভ উিীন জভাল্লা মৃত আহের আরী জভাল্লা গরপুয কাথুরী ৮৩০

৬৫ ভাহাাঃ আব্দুয যভান মৃত জভহছয আরী গাড়াফাড়ীয়া কাথুরী ৮৩১

৬৬ জভাঃ ভাহাাযপ জাহন মৃত নূয জভাাম্মদ ভাহাল্লা জেঁতুরফাড়ীয়া রাীাড়া ৮৩২

৬৭ জভাঃ কায় খরু কবরভ উিীন কাবজপুয কাবজপুয ৮৩৫

৬৮ জভাঃ আবভরুর ইরাভ সয়দ আরী বনবপুয ফাভন্দী ৮৩৬

৬৯ জভাঃ াবপজুয যভান মৃত তারুন আরী ভনডর অবরনগয ফাভন্দী ৮৩৭

৭০ জভাঃ যওন আরী আো আরী ফাভন্দী ফাভন্দী ৮৩৮

৭১ জভাঃ আব্দুর জবরর জভাঃ কাহয়ভ উিীন বনবপুয ফাভন্দী ৮৩৯

৭২ ডাঃ জভাঃ জগারাভ নফী মৃত আবরবভ ছাবতয়ান ফাভন্দী ৮৪০

৭৩ জভাঃ আঃ জভাতাহরফ জফরাহয়ত জাহন চযহগায়ারগ্রাভ ভটমুড়া ৮৪৩

৭৪ ভাহাাঃ আব্দু াত্তায মৃত জখ জভাাম্মদ আরী ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৮৪৫

৭৫ জভাঃ আহনায়ারুর ইরাভ আজাায বফশ্বা ড়াফাড়ীয়া জুগীযহগাপা ৮৪৬

৭৬ জভাঃ জদহরায়ায জাহন জভাঃ বদদায জাহন ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৮৪৭

৭৭ জভাঃ আঃ যবদ ভাবরথা আহপজ উবিন ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৮৪৮

৭৮ জভাঃ আজভ আরী সতবকয আহম্মদ ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ৮৪৯

৭৯ ভাহাাঃ মুনছুয আরী মৃত জফরাহয়ত আরী ভন্ডর আভততর ভাবনকবদয়া ৮৫০

৮০ জভাঃ মুনতাজ উিীন সুন্নত আরী আভততর ভাবনকবদয়া ৮৫১

৮১ ভাহাাঃ আপতাফ আরী মৃত বযয়াজ উবিন আভততর ভাবনকবদয়া ৮৫২

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাহদ যকায 
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ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারকা প্রকাশলর তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

৮২ জভাঃ আঃ জুব্বায বকয়াভ উিীন বফশ্বা আভততর ভাবনকবদয়া ৮৫৩

৮৩ জভাঃ আব্দুর ভাবুদ আম্মদ আরী রুহয়যকাবন্দ ভাবনকবদয়া ৮৫৫

৮৪ ভাহাাঃ ইন্তাজ ভন্ডর ছাহকন উবিন ভন্ডর বাটাড়া বাটাড়া ৮৫৬

৮৫ জভাঃহভাস্তাক আম্মদ জভাাযপ জাহন ধভ মচাকী গাাংনী ৮৫৭

৮৬ জভাঃ এহরভ উিীন কবরভ উিীন জবাভযদ জজাড়পুকুবযয়া ৮৫৮

৮৭ জভাঃ শুকুয আরী ইয়াবছন আরী ধভ মচাকী গাাংনী ৮৫৯

৮৮ জভাঃ আব্দু াত্তায মৃতক ঞ্জত আরী জবাভযদ জজাড়পুকুবযয়া ৮৬১

৮৯ জভাঃ আবভনুর ইরাভ আপজার জাহন আড়াড়া ধানহখারা ৮৬৩

৯০ জভাঃ জগারাভ ভতুমজা ইাক আরী বভয়া ধানহখারা ধানহখারা ৮৬৪

৯১ জভাঃ ভবজবুর ক ছাহদয আরী বফশ্বা জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ৮৬৫

৯২ মৃত পজলুয যভান মৃত যছ উবিন গাাংনী উত্তযাড়া গাাংনী ৮৬৬

৯৩ জভাঃ আভজাদ জাহন জভাাম্মদ আরী জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ৮৬৭

৯৪ জভাঃ শুকুয আরী ফাদা ভন্ডর জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ৮৬৮

৯৫ জভাঃ নূরুর ইরাভ ছবভয উবিন বফশ্বা ারদ চাঁদপুয ৮৬৯

৯৬ আফদুর ভবজদ জখাদা ফক্স ববযাড়া ২নাং ওয়াড ম ৮৭২

৯৭ জভাঃ জভাজাহম্মর ক আঃ জাফান ববযাড়া গাাংনী ১০৪৭

৯৮ জভাাঃ ভবনরুিীন বদদায ফক ঃ ভারাদ গাাংনী ১০৪৮

৯৯ জভাঃ জহকন্দায আরী জভাঃ আবুর জাহন ভবল্লক জচৌগাছা গাাংনী ১০৪৯

১০০ জভাঃ আব্দু াভাদ বফশ্বা আঃ কবযভ বফশ্বা জচৌগাছা ফাগানাড়া গাাংনী ১০৫০

১০১ জভাঃ আবুর কারাভ আবুর জাহন ববযাড়া গাাংনী ১০৫১

১০২ আাম্মদ জাহন জভাঃ আবু ফকয ববিক ফাঁফাড়ীয়া গাাংনী ১০৫২

১০৩ ভাহাাঃ ভবনয উিীন মৃত জবভয উিীন জচৌগাছা ববটাাড়া গাাংনী ১০৫৩

১০৪ জভাঃ আতাায আরী জভাঃ আভজাদ আরী বফশ্বা জচৌগাছা গাাংনী ১০৫৪

১০৫ জভাঃ আবভরুর ইরাভ আবনজান ভাবরথা জচৌগাছা গাাংনী ১০৫৫

১০৬ জভাঃ জাপয আরী মৃত বযয়াজ উিীন জচৌগাছা গাাংনী ১০৫৬

১০৭ জভাঃ বপউর ইরাভ ছবভয উিীন জচৌগাছা গাাংনী ১০৫৭

১০৮ জভাঃ জগারাভ জাহন দাউদ জাহন ফাঁফাড়ীয়া গাাংনী ১০৫৮

১০৯ জভাঃ জগারাভ জভাস্তপা চতুয আরী বফশ্বা জচৌগাছা গাাংনী ১০৫৯

১১০ জভাঃ আব্দুর খাহরক মুনবজর ভাবরতা গাাংনী গাাংনী ১০৬০

১১১ জভাঃ আবভরুর ইরাভ ভওরা ফক ভন্ডর জচৌগাছা গাাংনী ১০৬১

১১২ জভাঃ আব্দুর গবন জভাাম্মদ জভাল্লা জচৌগাছা গাাংনী ১০৬২

১১৩ জভাঃ আবুর কাহভ মৃত ভবভ ভন্ডর জচৌগাছা গাাংনী ১০৬৩

১১৪ জভাঃ আরী জাহন জভাঃ াভসুর ক কাথুরী কাথুরী ১০৬৫

১১৫ জভাঃ জাবদ াান াজী সয়দ আবর কযভবদ কযভবদ ১০৬৬

১১৬ জভাঃ আব্দুয যভান আতয আরী কযভবদ কযভবদ ১০৬৭

১১৭ জভাঃ ভহরভ উবিন মৃত ইভান আরী বন্দা নওাড়া ১০৬৮

১১৮ আবু তাহরফ াচুুঁ ভন্ডর বন্দা নওাড়া ১০৬৯

১১৯ জভাঃ আরাউবিন বদদায ভন্ডর ড়াতরা কযভদী ১০৭১

১২০ ভাহাাঃ আব্দুর কুদ্দু মৃত ইভাইর জাহন জেঁতুরফাড়ীয়া রাীাড়া ১০৭২

১২১ জভাঃ যাাতুল্যা াহফ আরী কাবজপুয কাবজপুয ১০৭৪

১২২ জভাঃ ভকবুর জাহন মৃত চাহয়ন উবিন নওদাাড়া জফতফাড়ীয়া ১০৭৫

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই
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বফবাগঃ খুরনা জজরাঃ জভহযপুয উহজরাঃ গাাংনী

ক্রঃ নাং নাভ বতায নাভ গ্রাভ ডাকঘয জফাভবযক জগহজট

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাহদ যকায 

জাতীয় মুবিহমাদ্ধা কাউবির (জামুকা)

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারকা প্রকাশলর তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

১২৩ জভাঃ াইফুর ইরাভ জভাঃ কাফুয উিীন াহফনগয কাবজপুয ১০৭৬

১২৪ জভাঃ যবপকুর ইরাভ মৃত বযয়াজ উবিন কাবজপুয কাবজপুয ১০৭৭

১২৫ জভাঃ জয়নুর আহফবদন কবপর উিীন কাবজপুয কাবজপুয ১০৭৮

১২৬ ালু জভাল্লা আযজান মুল্লা কাবজপুয কাবজপুয ১০৭৯

১২৭ ভাহাাঃ কাহয়ভ উবিন মৃত সতয়ফ আরী কাবজপুয কাবজপুয ১০৮০

১২৮ জভাঃ নাবয উিীন আবজভিীন বনবপুয ফাভন্দী ১০৮১

১২৯ জভাঃ রুহুর আবভন জগারাভ যব্বানী বনবপুয ফাভন্দী ১০৮২

১৩০ জভাঃ আহভাতুল্লা জভাঃ ভহয আবর কুভাযীডাঙ্গা জবারাডাঙ্গা ১০৮৩

১৩১ মৃত আব্দুয ভান্নান মৃত তবছভ উিীন আভততর ভাবনকবদয়া ১০৮৪

১৩২ জভাঃ নাবয উবিন মৃত তাাজ ভন্ডর আভততর ভাবনকবদয়া ১০৮৫

১৩৩ জভাঃ ভাহি আরী ভকবুর জাহন জলারটাকা জুগীযহগাপা ১০৮৬

১৩৪ জভাঃ বদদায জাহন বতাফ ভন্ডর জকফ নগয ভাবনকবদয়া ১০৮৭

১৩৫ জভাঃ আবুর াহভ ভহয আরী জুবগযহগাপা জুবগযহগাপা ১০৮৮

১৩৬ জভাঃ আজগয আরী আব্দুর বফশ্বা জুবগযহগাপা জুবগযহগাপা ১০৮৯

১৩৭ জভাঃ যবফউর ক ভহরভ যাভাবনক ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ১০৯০

১৩৮ জভাঃ জাযবজর ভাবরথা যইচ ভাবরথা ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ১০৯১

১৩৯ জভাঃ আনছায আরী আব্দুর জুব্বায ড়াফাড়ীয়া ভাবনকবদয়া ১০৯২

১৪০  হভাঃ আবজজায যভান ওয়াজ ভন্ডর আভততর ভাবনকবদয়া ১০৯৩

১৪১ ভাহাাঃ ভজনু ক মৃত ভস্তক আরী আভততর ভাবনকবদয়া ১০৯৪

১৪২ জভাঃ নাবজভ উবিন জভাঃ বযাজ ভন্ডর ভাবনকবদয়া ভাবনকবদয়া ১০৯৫

১৪৩ জভাঃ আব্দুর ান্নান শুকুয আরী কুঞ্জনগয ভাবনকবদয়া ১০৯৬

১৪৪ জভাঃ আব্দুয যবদ আছরিীন বভনাাড়া ভাবনকবদয়া ১০৯৭

১৪৫ জভাঃ জগারাভ জভাস্তপা ীদ এভরাক জাহন াাযফাটি বাটাড়া ১০৯৮

১৪৬ জভাঃ ভাবুফ এরাী ভাজারুর ক ধভ মচাকী গাাংনী ১০৯৯

১৪৭ ভতৃ নবফছবিন মৃত আঃ কাহদয ভনডর জঝাযাড়া জুগীযহগাপা ১১০০

১৪৮ জভাঃ আবভরুর ইরাভ আভদ আরী বজরফাড়ীয়া বাটাড়া ১১০১

১৪৯ জভাঃ ইয়াবছন উিীন আাম্মদ জচৌগাছা গাাংনী ১১০২

১৫০ জভাঃ নবফছবিন ইয়াকুফ জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ১১০৩

১৫১ ভাহাাঃ ভবন আরী মৃত মুছাারুন আরী জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ১১০৪

১৫২ জভাঃ জাভহদ বফশ্বা যফগুর বফশ্বা জভাহয়তপুয চাঁদপুয ১১০৫

১৫৩ জভাঃ সুমুয ভাবরতা তাাজ ভাবরতা জভাহয়ত পুয াটহফায়াবরয়া ১১০৬

১৫৪ জভাঃ তাজুর ইরাভ কাহদয ভন্ডর জঝাযাড়া জুগীযহগাপা ১১০৭

১৫৫ আঃ ছাত্তায জদরফয ভন্ডর ফাভন্দী ফাভন্দী ১১৩৮

ফীয মুবিহমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই
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