
বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ নাট ার উপটজলাঃ ব িংড া

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগটজ 

১ জমাঃ আব্দুল জবলল শহীদ কাটতি আলী হুলহুবলয়া হুলহুবলয়া ২১৫

২ জমাঃ  াবকম উবিন তালুকদার আনছার আলী তালুকদার কাবলগ্রাম ধরাইল ৩৬৭

৩ জমাঃ নাব র উবিন মৃধা নূর মাহমুদ মৃধা বিলদহর বিলদহর ৪৭৯

৪ মৃত কাজী িরকত আলী মৃত কাবজ ও মান আলী জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ৯৪৫

৫ জমাঃ জামাল উবিন মুনটছর আলী দমদমা ব িংড়া-6450 ৯৪৭

৬ জমাঃ জমা টলম উবিন জমাঃ হুজুর আলী মন্ডল জগাটিয়া বিলদহর ৯৪৮

৭ জমাঃ মকটছদ আলী মৃত জমাঃ হাবিতুল্যা ধুবলয়াডাঙ্গা চামারী ৯৪৯

৮ জমাঃ আবু জাটহদ মৃত হারুন অর রবশধ জচৌগ্রাম জচৌগ্রাম ৯৫২

৯ কাজী জমাহাম্মাদ আলী কাজী জমাঃ ওছমান আলী জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ৯৫৩

১০ মৃত মাহাবিল্ল ই বমল্লাত মৃত মহতাি জহাট ন জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ৯৫৪

১১ জমাঃ আটনায়ার মুবল্লক আরাম আলী মুবল্লক হুলহুবলয়া স্থাপনবদঘী ৯৫৫

১২ জমাঃ বজয়াউল হায়দার জমাঃ নাবজর উবিন তালুকদার ককবদঘী িবড়য়া িবড়য়া ৯৫৬

১৩ লালন চন্দ্র ব্রটজন কিদ্য নাথ  রকার বদঘলগ্রাম হাবতয়ান্দহ ৯৫৭

১৪ জমাঃ জমা টলম উবিন ইজ্জতুল্লাহ প্ািং কালীনগর কলম-6450 ৯৫৯

১৫ জমাঃ আব্দুল কাটদর জমাল্লা কাটয়বুল্লা জমাল্লা িালুভরা ব িংড়া ৯৬২

১৬ জমাঃ ইয়াবছন আলী ইয়ারউল্লাহ    প্ামাবনক বিলদহর বিলদহর ৯৬৩

১৭ জমাঃ তবির উবিন প্ামাবনক রবিউল্লাহ প্ামাবনক চকপুর চকপুর ৯৬৫

১৮ শ্রী রটমন্দ্রনাথ প্ািং মবহম চন্দ্র প্ািং ি ন্তপুর বি-পাকুবরয়া ৯৬৭

১৯ জমাঃ আঃ রউি মৃত আকুল প্ািং ব বকচড়া বি-পাকুবরয়া ৯৬৯

২০ এম এ আউয়াল মৃত আিদুল মাহমুদ িবলয়ািাড়ী িবলয়ািাড়ী ৯৭৩

২১ জমাঃ নূরুল ই লাম জমাঃ আব্দুল হাবকম জমাল্লা চাঁদপুর িবলয়ািাড়ী ৯৭৪

২২ জমাঃ জ টকন্দার আলী রবহম প্ামাবনক বিদ্র িবড়য়া িবড়য়া ৯৭৬

২৩ জমাঃ মকবুল জহাট ন জমটছর উবিন প্া  বিদ্র িবড়য়া িবড়য়া ৯৮০

২৪ জমাঃ জালাল উবিন িটয়ন উবিন  রদার িাহাদুরপুর িাহাদুরপুর ৯৮১

২৫ নাবছর উবিন নূর জমাহাম্মদ মবহষমারী ৯৮২

২৬ জমাঃ আকরাম জহাট ন মবছর উবিন খান খরমকুড়ী ব িংড়া ৯৮৩

২৭ জমাঃ আতাউর রহমান মরহুম হাজী রবহমুল্লাহ প্ামাবনক ককগ্রাম রনিাঘা ৯৮৪

২৮ আঃ রাজ্জাক িবকর মৃত আটেল আলী ডাবহয়া বিলদহর ৯৮৭

২৯ জমাঃ আব্দুল িারী রবহম উিীন জমাল্লা পঃ কালাইকুবড় বিপাকুবরয়া ৯৮৮

৩০ কবিল উবিন মৃত মবহম প্ািং বছলামপুর ৯৮৯

৩১ জমাঃ শাহজাহান আলী প্ািং হাবিজার রহমান দমদমা ব িংড়া ৯৯০

৩২ জমাঃ মবনর উবিন মটয়ন উবিন বিনগ্রাম বিনগ্রাম ৯৯১

৩৩ জমাঃ আব্দু  ছাত্তার জমাঃ জ ানা উল্লা  রদার মবহষমারী বিলদহর ৯৯৩

৩৪ জমাঃ জমা টলম উবিন প্ামাবনক জকরামত আলী জশরটকাল ব িংড়া ৯৯৪

৩৫ জমাঃ আব্দুল কুদ্দু  তালুকদার মৃত রবহতুল্লা বিদ্র িবড়য়া িবড়য়া ৯৯৫

৩৬ জমাঃ জালাল উবিন িবদউজ্জামান কাছুটিয়া জিায়াবলয়া ৯৯৬

৩৭ মৃত জমাশারি জহাট ন মৃত জব ম উবিন িাহাদুরপুর চামারী ৯৯৭

৩৮ জমাঃ আলাউবিন ব বিকী িদর উবিন আহটমদ িাহাদুরপুর চামারী ৯৯৮

৩৯ জমাঃ মাদুদ জহাট ন জমাঃ জমাজাহার জহাট ন মবহষমারী বিলদহর ৯৯৯

৪০ জমাঃ মান্নান জহাট ন জমাঃ জমাজাহার জহাট ন মবহষমাবর বিলদহর ১০০০

৪১ এ  জক জমাহাম্মদ আলী এ  এম জালাল উবিন জপটরািািংলা ব িংড়া-6450 ১০০১

গণপ্জাতন্ত্রী িািংলাটদশ  রকার 

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারিকা প্রকাশের তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ নাট ার উপটজলাঃ ব িংড া

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগটজ 

গণপ্জাতন্ত্রী িািংলাটদশ  রকার 

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারিকা প্রকাশের তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

৪২ জমাঃ শবহদুল ই লাম জটয়ন আলী প্ামাবনক জয়নগর ভাগনাগর কাবন্দ ১০০২

৪৩ জমাঃ জমাজাহারুল ই লাম বচবন উবিন প্ামাবনক কমরপুর ভাগনাগর কাবন্দ ১০০৩

৪৪ নুরুর ই লাম মৃত জব ম উবিন কলম ১০০৪

৪৫ জমাঃ আবুল জহাট ন িরমান আলী জগাটিয়া মবহষমারী বিলদহর ১০০৫

৪৬ জমাঃ আ াদুল ই লাম আজাহারুল ই লাম মবহষমাবর বিলদহর ১০০৬

৪৭ জমাঃ এমদাদুল হক হুজুর আবল মন্ডল বিলদহর বিলদহর ১০০৭

৪৮ জমাঃ আি ারুজ্জামান িহর উবিন  রকার কুবমড়া কুবমড়া ১০০৮

৪৯ জমাঃ আব্দুর রবশদ প্ামাবনক আব্দুর রহমান প্মাবনক করচমাবরয়া করচমাবরয়া ১০০৯

৫০ আটনায়ার জহাট ন মৃত মবতন প্ািং পাবকশা কুবমড়া-6596 ১০১০

৫১ জমাজাহার আলী মটয়জ উবিন প্ািং পাবকশা কুবমড়া-6596 ১০১১

৫২ জমাঃ আব্দুল মবতন তালুকদার জমাঃ জাির আলী তালুকদার হুলহুবলয়া হুলহুবলয়া ১০১২

৫৩
জমাঃ ই ার উবিন প্ামাবনক (এম, ই   হাক) আলহাজ ঝড়ু উবিন প্ামাবনক মুিী িাশিাড়ীয়া িবড়য়া ১০১৩

৫৪ জমাঃ দাউদার রহমান ইজ্জতুল্লাহ ককবদঘী িবড়য়া িবড়য়া ১০১৪

৫৫ জমাঃ খায়রুল ই লাম মবিজ উবিন তালুকদার হুলহুবলয়া হুলহুবলয়া ১০১৫

৫৬ আবুল কালাম আজাদ আঃ জ ািহান বময়া জিড়ািাড়ী ১০১৭

৫৭ জমাঃ আলতাি জহাট ন নয়ন িবকর হাবতগাড়া জয়কুবড় ১০১৮

৫৮ জমাহাম্মদ আলী হারুন অর রবশদ হাবতগাড়া জয়কুবড় ১০১৯

৫৯ জমাঃ মঞ্জুরুল আলম  রকার ডাঃ জমাহাম্মদ আলী  রকার ককডালা জয়কুবড় ১০২০

৬০ জগালাম  টরায়ার আশাদুজ্জামান িড় হাবতয়ান্দহ হাবতয়ান্দহ ১০২১

৬১ আিতাি উবিন জবহর উবিন ছতর ১০২২

৬২ জমাঃ আরট দ আলী িবকর জমািারক আলী িবকর আটনাবলয়া বিনগ্রাম ১০২৩

৬৩ হুরমত আলী মৃত জগালজার আলী চওড়া পাকুবরয়া ১০২৪

৬৪ এ  এম মবজির রহমান িবছর উবিন  রকার পূি ব কালাইকুবড় রনিাঘা ১০২৫

৬৫ িজলুর রহমান মৃত দবির উবিন মাবনক বদবঘ ১০২৬

৬৬ শ্রী িীটরশ চন্দ্র  রকার বগরীশ চন্দ্র  রকার িনকুবড় িাবমহাল ১০২৭

৬৭ নৃটপন্দ্র নাথ জদিনাথ নটরন্দ্র নাথ জদিনাথ পবিম কালাইকুবড় বিপাকুবরয়া ১০২৮

৬৮ বশটরন্দ্র প্ভাত ঠাকুর বহটরন্দ্র প্ষন্ন পাকুবড়য়া বি-পাকুবড়য়া ১০৩০

৬৯ আঃ রাজ্জাক িাটছর উবিন জদিত্তর ১০৩১

৭০ জমাঃ আব্দু   াত্তার  াটদক আলী িবকর পাঙ্গাব য়া কলম ১০৩২

৭১  বতশ চন্দ্র দা জদটিন্দ্রনাথ কৃষ্ণপুর ১০৩৩

৭২ আব্দুর রাজ্জাক মৃত আবমন জশখ মাঝগ্রাম ১০৩৪

৭৩ নুরুল আবমন আঃ হক িামনমাঝগ্রাম ১০৩৫

৭৪ বিশ্বনাথ  রকার কাবলদা   রকার িারহাটি ১০৩৬

৭৫ শিধ কুমার জদি শশাঙ্ক কুমার জদি ম গ্রাম ১০৩৭

৭৬ জমাঃ আব্দুল আবজজ জমাঃ আটয়জ উবিন  রকার জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ১০৩৮

৭৭ জমাঃ আবুল জহাট ন  রকার কাটিজ উবিন  রকার স্থাপনবদঘী স্থাপনবদঘী ১০৩৯

৭৮ আবুল কালাম মৃত তবছর প্ািং কয়াপাড়া ১০৪০

৭৯ আশরাফুল ই লাম িটয়জ উিীন জমাল্লা কয়াপাড়া বি-পাকুবরয়া ১০৪১

৮০ জমাঃ ইছাহাক আলী জবলল উবিন জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ১০৪২

৮১ এইচ এম এম জ ািহান মৃত ছটিদ আলী ককগ্রাম ১০৪৩

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ নাট ার উপটজলাঃ ব িংড া

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগটজ 
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জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারিকা প্রকাশের তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

৮২ জমাঃ জ ালায়মান আলী জমাঃ কবছম উবিন মন্ডল জচারা বি-পাকুবরয়া ১০৪৪

৮৩ জমাঃ জ াহরাি জহাট ন আটয়জ উবিন জচারা বি-পাকুবরয়া ১০৪৫

৮৪ জমাঃ শওকত আলী কাজী ওছমান আলী কাজী জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ১০৪৬

৮৫ হাবিজুল ই লাম মৃত হায়তুল্লা জ ায়াইর ১০৪৭

৮৬ জমাঃ ছাটিদ আলী প্ামাবনক গকুল প্ামাবনক জ ায়াইড় স্থাপনবদঘী ১০৪৮

৮৭ জবহরুর ই লাম আবছর উবিন জ ায়াইর ১০৪৯

৮৮ এ  এম এ খাটলক মৃত আঃ কুদ্দু দুর মবল্লকা ১০৫০

৮৯ আলতাি জহাট ন নাবছর উবিন প্ািং কুবছপাড়া ১০৫১

৯০ জমাঃ ইবদ্র  আলী খান জমাঃ ইছাতুল্লাহ খান  াহিাহপুর ব িংড়া-6450 ১০৫২

৯১ জমাঃ এরশাদ আলী িাদল উবিন হাড়িাবড়য়া ব িংড়া ১০৫৩

৯২ নিীর উবিন আলাির উবিন জশ টকাল ১০৫৪

৯৩  দর আলী প্ািং মৃত িটয়ন উবিন প্ািং জশরটকাল ১০৫৬

৯৪ জমাঃ আশরাফুল ই লাম আব্দুল হাবকম  রদার মিকুবড় ব িংড়া ১০৫৭

৯৫ বিশ্বনাথ কমত্র বহরদা  কমত্র উঃ দমদমা ১০৫৮

৯৬ জমাঃ আবুল জহাট ন জাবনক উবিন বিবি আদ জখালা রনিাঘা ১০৫৯

৯৭ জমাঃ মবিজ উবিন প্ামাবনক বমস্টার উবমর উবিন প্ামাবনক বছলামপুর রনিাঘা ১০৬০

৯৮ মবল্লক জাটহর আহটমদ কবলম উবিন মবল্লক জিটলায়া রনিাঘা ১০৬১

৯৯ জমাঃ শাহজাহান বময়া দুঃখী জমাল্লা কলম কুমারপাড়া কলম-৬৪৫০ ১০৬২

১০০ শ্রী ননী জগাপল কুন্ডু মৃত কৃষ্ণ জগাপাল কুন্ডু পুন্ডরী ১০৬৩

১০১ জমাঃ মকটছদ আলী মৃত িবছর উবিন কৃষ্ণপুর িবলয়ািাড়ী ১০৬৪

১০২ জমাঃ মবজির রহমান গরটদশ আলী বিলদহর বিলদহর ১০৬৫

১০৩ জমাঃ আব্দুর রহমান ওবছম উবিন মন্ডল জগা ীয়া বিলদহর ১০৬৮

১০৪ জমাঃ আব্দুর রহমান মৃত হাবিল প্ািং জগাটিয়া বিলদহর ১০৭০

১০৫ নি কুমার প্ামাবনক কুঞ্জ বিহারী প্ামাবনক বদঘলগ্রাম হাবতয়ানদহ ১০৭১

১০৬ জমাঃ আতাউর রহমান আব্দুল কাটদর কাবজপুরা হাবতয়ান্দহ ১০৭২

১০৭ জমাঃ জমাস্তাবিজুর রহমান জমাঃ আব্দুল কাটদর নলিাতা হাবতয়ানদহ ১০৭৫

১০৮ মটনাবজৎ কুমার িাগচী মনীন্দ্র কুমার িাগচী উপরিাজার চামারী ১০৭৮

১০৯ জীিন চক্রিতী বজটতন্দ্র নাথ চক্রিতী ব ধাখালী চকপুর ১০৭৯

১১০ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল গফুর প্ামাবনক খরমকুড়ী ব িংড়া ১০৮০

১১১ জমাঃ আব্দু   ামাদ বমঞা মটয়জ উবিন মিকুবড় ব িংড়া ১০৮১

১১২ জমাঃ তবির উবিন মৃত হাজী রবিউল্লাহ চকপুর ১০৮২

১১৩ জমাহাম্মদ আলী  ওদাগর মবছর উবিন  ওদাগর গাইনপাড়া ব িংড়া-6450 ১০৮৩

১১৪ জমাঃ জমাজাটম্মল হক মৃত মমতাজ উবিন চক জগাপাল ব িংড়া-6450 ১০৮৪

১১৫ মৃত তবিল উবিন মৃত জব ম উবিন জশালাকুড়া ব িংড়া-6450 ১০৮৫

১১৬ জমাঃ ওিাইদুর রহমান অবিজ উবিন মৃধা উত্তর দমদমা ব িংড়া ১০৮৬

১১৭
জমাঃ আব্দুর রহমান প্ামাবনক মহরম প্ামাবনক জয়নগর মধ্যপাড়া ভাগনাগরকাবন্দ-6596 ১০৮৯

১১৮ জমাঃ মারিত আলী মৃত জকিাতুল্যা িবড়য়া িবড়য়া ১০৯০

১১৯ জমাঃ আনছার আলী মৃধা আব্দুল কবরম মৃধা মুবিগর স্থাপনবদঘী ১০৯১

১২০ জমাঃ কাটয়ম উবিন কাটশম আলী পূি ব দামকুবড় কুসুম্বী ১০৯৩

১২১ জমাঃ আব্দুল গফুর প্ামাবনক জমটহর তুল্লা কাবলগঞ্জ কুসুবম্ব ১০৯৫

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগটজ 
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িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ     

৩০/০১/২০২১     

তারিকা প্রকাশের তাররখ 

২৫/০১/২০২১     

১২২ জমাঃ আটদশ আলী িবকর জকিাটয়তুল্লযা হুলহুবলয়া হুলহুবলয়া ১১০১

১২৩ জমাঃ িবদউজ্জামান জব ম উবিন িড়  াওল কলম ১১০৫

১২৪ জমাঃ ওয়াটজদ আলী ওয়াটহদ আলী জচৌগ্রাম জচৌগ্রাম ১১০৬

১২৫ জমাঃ নাবজম উবিন প্ামাবনক জিলাটয়ত আলী প্ামাবনক বিলদহর বিলদহর ১১০৮

১২৬
মিংলা প্ািং নাবছর উবিন খর তী ভাগনাগরকাবন্দ-6596 ১১০৯

১২৭ জমাঃ আশিাকুল আলম তাকুদার জমাঃ কালাম উিীন তালুকদার থানাপাড়া িবড়য়া ১১১০

১২৮ জমাঃ আব্দু  জ ািহান জমাজাহার আলী আনন্দনগর বিলদহর ১১১১

১২৯ জমাঃ আঃ গফুর মৃত  াবমর জমাল্লা মবহষমারী ১১১২

১৩০ জমাঃ আব্দুল গফুর  ামীর জমাল্লা মবহষমারী বিলদহর ১১১৩

১৩১ মুিী জমাজাহারুল ই লাম মুিী মবছর উবিন খরমকুড়ী ব িংড়া ১১১৫

১৩২ জমাঃ ব বিকুর রহমান হবিির রহমান জগাটিয়া বিলদহর ১১১৬

১৩৩ জমাঃ আবুল জহাট ন চামু জমাল্লা জচৌগ্রাম জচৌগ্রাম ১১১৭

১৩৪ মইনুল ই লাম মৃত ছাটয়তুল্লা হুলহুবলয়া জচৌগ্রাম ১১১৮

১৩৫ জমাঃ আমজাদ জহাট ন মৃত মামুদ আলী বপপুল ন ১১১৯

১৩৬ ইব্রাবহম জহাট ন মটির আলী বপপুলশন জয়কুবড় ১১২০

১৩৭ জমাঃ আবুল কালাম আজাদ কবছর উিীন ছাতুয়া িাবমহাল ১১২১

১৩৮ নজরুল ই লাম িবছর উবিন জ ায়াইর ১১২২

১৩৯ মহব ন জরজা মৃত আটিদ আলী কাবদরশা ১১২৩

১৪০ জমাঃ একাব্বর আলী কালু প্ামাবনক জিলগাড়ী রনিাঘা ১১২৪

িীর মুবিট াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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