
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ জিািহানউবিন

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ কােী মবিজুল ইসলাম আিদুল আবেে গােী গংগাপুি ২৯০

২ জমাঃ আিি আলী আিদুল মুন্সী চিগােী দরুন িাোি ২৯৩

৩ আঃ মবেদ হাং আেি উবিন হাং গ্রাম: পবিয়া জিািহানগঞ্জ ৩০০

৪ সামছল হক মৃত আঃ হক হাং িাসা/জহাবডং:হােী িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999 , জদউলা, 

ডাকঘি:তালুকদাি িাড়ী-

8320, জিািহানউিীন, 

জভালা

তালুকদাি িাবড় ৩০৩

৫ জমাঃ কাঞ্চন বময়া জমাঃ বসিাজুল হক মাতাব্বি গংগাপুি, খাজয়িহাট ৩১৭

৬ আিদুল মন্নান চবকদাি ইসমাইল চবকদাি , গ্রাম/িাস্তা:999 , 

সাচিা, ডাকঘি:দরুন 

িাোি-8320, 

জিািহানউিীন, জভালা

দরুন িাোি ৩১৯

৭ জগালাম বকিবিয়া হােী নুি জমাহাম্মদ পবিত িাসা/জহাবডং:হােী নুি 

জমাঃ পবিত িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999 , পবিয়া, 

ডাকঘি:জিািহান গঞ্জ-

8320, জিািহানউিীন, 

জভালা

জিািহানগঞ্জ ৩২১

৮ জমাঃ শাহোহান ঠাকুি মকবুল আহাম্মদ ইউবকবিয়া, স্কুল িাড়ী ৩২৩

৯ জমাঃ জলাকমান বময়া ছাইদুি িহমান পাটওয়ািী িাসা/জহাবডং:হান্নাজনি 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999 , 

পবিয়া, ডাকঘি:জিািহান 

গঞ্জ-8320, 

জিািহানউিীন, জভালা

জিািহানগঞ্জ ৩২৫

১০ জমাঃ আবুল িশাি আব্দুল মবতন সুধািাম্পুি বমেজাকালু ৩২৬

১১ আঃ িবশদ জিপািী ছাজদক জিপািী হাসান নগি বমেজাকালু ৩২৭

১২ আইয়ুি আলী আঃ িবশদ হাওলাদাি িড়মাবনকা , ৩ নং ওয়াড জ মাবনকা ৩৩৬

১৩ সসয়দ মকসুদুি িহমান জচৌধুিী মৃত সসয়দ ওিায়দুি িহমান জচৌধুিী িাটামািা নয়াবময়াি হাট ৩৩৯

১৪ জেিল হক মৃত আিাে উবিন িবকি েয়া, জছাট মাবনকা ৩৪১

১৫ মবেিল হক মৃত আলীমুবিন কবিিাে পবিয়া , ৯ নং ওয়াড জ িিহানগঞ্জ ৩৪২

১৬ জমাঃ জিোউল কবিম জচৌঃ মৃত হােী মবেিল হক জচৌঃ উপজেলা সড়ক জিািহানউবিন ৩৫৪

১৭ হাবিজিি িহমান বমতউি িহমান দালালপুি ৩৬১

১৮ জমাঃ কাঞ্চন মাতাব্বি জসিাজুল হক ধানী ভাঙ্গা ৩৬২

১৯ জমাঃ জতািাজয়ল আহাম্মদ আছমত আলী লিীপুি ৩৬৩

২০ আসমত আলী ইসমাইল বময়া চি গংগাপুি ৩৬৪

২১ মৃত জমাঃ আঃ গফুি আনছাি কমািাি মৃত হাজচন আলী বসং ধাবনভাঙ্গা খাজয়িহাট ৩৬৮

২২ জমাঃ হারুন আি িবশদ িবদউল আলম তালুকদাি জদউলা তালুকদাি িাবড় ৩৬৯

২৩ মৃত জমাঃ ইছাক পাং সসয়দ আহম্মদ পাং ফুলকাবচয়া কুজঞ্জিহাট ৩৭০

২৪ জসিাজুল হক (বমন্টু বময়া) মৃত হারুন অি িবশদমৃধা িড় মাবনকা ৩৭১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৫ জমাঃ নুরুল আবমন দিজিশ আলী পিীয়া ৮ নং ওয়াড জ পিীয়া ৩৭২

২৬ জমাঃ মনতাে জহাজসন মুোফ্িি আলী জপট মাবনকা জিািহানউবিন ৩৭৩

২৭ বহিালাল জচৌধুিী মৃত িাজেন্দ্র জচৌধুিী জছাট পাতা তাং িাড়ী ৩৭৪

২৮ আঃ অদুদ মৃতজসিােল হক কুড়াবলয়া ৯নং িড়মাবনকা ৩৮১

২৯ মৃত আঃ অদুদ মৃত েয়নাল আজিদীন মৃধা ছগলা কুতিা ৩৮৩

৩০ অবেউল্লাহ মৃত জমাঃ পবিত িড় মাবনকা ৪০৫

৩১ ছজলমান উবিন মৃত আহাম্মদ আলী িড় মাবনকা ৪০৬

৩২ মবেিল হক কমি আলী লবিপুি মাবনকা ৪১৪

৩৩ মৃত নওয়াি আলী মৃত হায়দাি আলী জপৌি ৭নং ওয়াড জ ৪১৯

৩৪ অিঃ হাবিঃ আবুল িািাহ আিদুল্লাহ মৃত আঃ কাজদি ভ ূঁইয়া জছাট মাবনকা ১নং জপৌি ওয়াড জ ৪২০

৩৫ মৃত আঃ হক হাওলাদাি মৃত মন্তােবিন হাং কাবচয়া ৪২১

৩৬ জমাঃ শাহ আলম িাকলাই আনেত আলী িাকলাই ছাগলা জিািহানউবিন ৪২৩

৩৭ মৃত জগাপাল চন্দ্র জদ মৃত তুেজপ আলী গ্রাম: পবিয়া জিািহানগঞ্জ ৪২৭

৩৮ মৃত জমাঃ জমাস্তিা চাঁন বময়া হাং চি আলগী তালুকদাি িাবড় ৪৩৬

৩৯ জমাঃ আিদুল হক োব্বাি আলী ১নং ওয়াড জ, ধানীভাংগা জমৌলভীি হাট ৪৩৭

৪০ মৃত োলাল আহাম্মদ মৃত আঃ িহমান দালাল সাতিাবড়য়া জিািহানগঞ্জ ৪৪১

৪১ মৃত আঃ কাজদি আিিান আলী বময়া জছাটমাবনকা জিািহানউবিন ৪৪৪

৪২ আবি আিদুল্লাহ মবতউি িহমান মাষ্টাি কুতুিা ৪৫০

৪৩ আঃ মবেদ হাবমদ আলী বিটকা তালুকদাি িাবড় ৪৫৩

৪৪ মবেিল হক মৃত আলীমুবিন কবিিাে পিীয়া জিািহানগঞ্জ ৪৫৪

৪৫ জমাঃ জমাখজলসুি িহমান মৃত নুি আহম্মদ বময়া েয়া গংগাপুি ৪৫৬

৪৬ ইবিছ তাং মৃত আঃ গবন তাং িড় মাবনকা ৪৫৭

৪৭ মৃত আঃ ছালাম বসকদাি আঃ কবিম বময়া কুড়াবলয়া কাশীগঞ্জ ৪৬১

৪৮ মীি জমাঃ হাবনি মৃত সাদু মাল লক্ষ্মীপুি, কুতুিা ৪৬৮

৪৯ সামছুবিন ঢালী মৃত শাবিেল হক ঢালী গ্রাম: িড়মাবনকা মাবনকািহাট ৪৭২

৫০ আশিাি আলী মৃত মুিকুল আহাম্মদ পবিম েয় নগি খাজয়ি হাট ৪৭৩
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/2


