
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ চিফ্যাশন

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ মবিউবিন আিাম্মদ জিাজসন জচৌধুিী বেন্নাগড় চিফ্যাশন ৪৮২

২ জমাখজলছুি িিমান মৃত মুবি আঃ িিমান জমাখজলছি িিমাজনি িাবড় চিফ্যাসন ৪৮৬

৩ সুজিদাি জমাকজলছুি িিমান মৃত মুঃ জেিল িক আবলগাঁ ফ্েলগঞ্জ ৪৮৭

৪ জমাঃ আবি আিদুল্যাি জমািাম্মদ উল্যাি পাটওয়ািী জমবলটাবি িাড়ী চিফ্যাশন ৪৮৮

৫ জমাঃ আিদুল অদুদ জমৌলভী আলী আিাম্মদ মাতাব্বি ইয়াছবমন মিল আদশ শপাড়া, চিফ্যাশন ৪৮৯

৬ জমাঃ আবেজুি িিমান জমাঃ আঃ কাজদি িন্দুকবস জমাঃ আবেজুি িিমান 

বময়াি িাড়ী

কাজশমগঞ্জ ৪৯১

৭ শিীদ মিাম্মদ উল্লাি কন্টাকটি মৃত আঃ জসািিান মািাব্বি চি জতাফ্াজ্জল দুলাি িাট ৪৯৮

৮ জমাঃ শািোিান পাজটাওয়ািী নুি জমািাম্মদা পাজটাওয়ািী িাসা/জিাবডং:পাজটাওয়ািী 

িাড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999, 

আসলামপুি, ডাকঘি:ফ্েল 

গঞ্জ-8340, চি ফ্যাশন, 

জভালা

ফ্েল গঞ্জ ৫০১

৯ জমাঃ োফ্ি উল্লাি জচৌঃ জমাঃ িাবফ্জুল্লাি জচৌঃ পঃ কাবিি পাড় ৫১০

১০ আবুল কালাম মৃত সুলতান আলতাে দালাল িাড়ী দুলাি িাট ৫১১

১১ আঃ আবেে মৃত চান বময়া মদন আলী জিপািী িাড়ী দুলাি িাট ৫১৫

১২ আঃ খাজলক মুবিজ াদ্ধা জমাঃ বছবিক জমাঃখাজলক কমন্ডাি িাবড় নুিািাদ ৫১৬

১৩ মৃত জমাঃ ি িত আলী জচৌধুিী মৃত িােী আঃ আলী জচৌধুিী ি িত আলী জচৌধুিী িাবড় চিফ্যাশন ৫২৪

১৪ জমাঃ আলমগীি জিাজসন বেয়াউল িক িাওলাদাি িাসা/জিাবডং:আবমি 

জিাজসন জমাল্লা িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

গ্রাম/িাস্তা:উত্তি েয়নগি, 

উত্তি েয়নগি, 

ডাকঘি:চালতা তবল-

৮৩১০, জদৌলত খান, জভালা

চিফ্যাসন ৫২৬

১৫ জমািাম্মদ ফ্ারুক েয়নাল আজিদীন েয়নাল পাজটায়ািী িাড়ী দুলািিাট ৫২৭

১৬ জখািজশদ আলম মৃত আঃ িাবসম িাং দিেী িাবড় মুবিি িাট ৫২৮

১৭ আঃ মাজলক মুনছুি আলী আিম্মদপুি নুিািাদ ৫৩০

১৮ আঃ মান্নান নকবত আঃ িিমান নকবত নকবত িাবড় আবমনািাদ ৫৫৪

১৯ আবি আিদুল্লাি মৃত িােী আলী বময়া আবি আব্দুল্লা মাষ্টাি িাবড় ওসমানগঞ্জ ৫৫৬

২০ সুলতান জমাঃ শািোিান মৃত নবেি আিজম্মদ িাং সুলতান আিাম্মজদি িাবড় িাজসমগঞ্জ ৫৫৮

২১ ওিায়দুল্লাি মাজেদ িাওলাদাি জিাওলাদাি িাবড় কুকিী মুকিী ৫৬৪

২২ আিদুল মাজলক বময়া জসকান্তাি মাবি িাড়ী, কুকিী মুকিী ৫৬৫

২৩ মৃত আঃ িাজ্জাক মাস্টাি মৃত আঃ িাজফ্ে িাওলাদাি ঢালচি কুকিী মুকিী ৫৬৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2



বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ চিফ্যাশন

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৪ জমাঃ আঃ িি পাটওয়ািী আঃ মাজেদ পাটওয়ািী , গ্রাম/িাস্তা:999 , 

বেন্নাগড়, ডাকঘি:কাজশম 

গঞ্জ-8340, চি ফ্যাশন, 

জভালা

কাজশমগঞ্জ ৫৭০

২৫ জমািাম্মদ বছবিকুি িিমান জমািািক আলী জমািাম্মদ বছবিকুি িিমান 

িাড়ী

চিফ্যাশন ৫৭৩

২৬ আঃ িবশদ িােী আশ শাদ আলী িােী আশ শাদ আলী বময়াি 

িাড়ী

জচয়ািম্যান িাট ৫৭৪

২৭ েয়নাল আজিদীন (মুবিজ াদ্ধা) েব্বি আলী মাবি েব্বি আলী মাবি িাড়ী জগালদাি িাট ৫৭৫

২৮ শাি আলম পবন্ডত মৃত জসিােল আলম পবন্ডত জকিামতগঞ্জ চি ফ্যাশন ৫৭৬

২৯ এ, িািী িােী আঃ িাবমদ চিমাবনকা চি ফ্যাশন ৫৭৭

৩০ জমাঃ আবুল কালাম আোদ িাচন আলী আবুল কালাজমি িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৭৮

৩১ জমাঃ আবু তাজিি পাঞ্চাজয়ত জমাঃ মবেিল িক পাঞ্চাজয়ত পঞ্চাজয়ত িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৭৯

৩২ মন্তাে উবিন জচৌবকদাি ওিাি আলী জচৌবকদাি িাজছদ মাস্টাি িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৮০

৩৩ জমাঃ জমাোজম্মল িক মিি আবল িাওলাদাি জমাোজম্মল িক িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৮১

৩৪ জমাঃ জমাস্তফ্া খবলফ্া আবেেল িক জমাস্তফ্া খবলফ্াি িাড়ী জচয়ািম্যান িাট ৫৮২

৩৫ জমাঃ ইবিছ খবলফ্া িাবে আবমি জিাজসন খবলফ্া িােী আবমি িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৮৩

৩৬ এছিাক জিপািী মৃত আঃ আবেে জিপািী িাবড় জচয়ািম্যান িাট ৫৮৪

৩৭ ফ্বিদা জিগম বসিাে উবিন ডািাি বিদা জিগজমি িাড়ী চিফ্যাসন ৫৮৬

৩৮ মীি কাওসাি মীি ইউনুছ িাসা/জিাবডং:১১৪/১, 

গ্রাম/িাস্তা:999 জভালা

চিফ্যাসন ৫৮৭

৩৯ জমাতািাি জিাজসন সুলতান আিাম্মদ পুনািী িাড়ী দুলািিাট ৫৮৮

৪০ জমাঃ নুরুল ইসলাম আঃ জমাতাজলি খবলফ্া িাবড় দুলািিাট ৫৮৯

৪১ জমাঃ রুহুল আবমন শািোল িক জিপািী শািোল িক জিপািী িাড়ী নীলকমল ৫৯০

৪২ জমাঃ নাবছি উবিন আবেেল িক জিপািী :মতলি সিকাি িাবড়, মুবিি িাট ৫৯১

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/2


