
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ জভালা উপজেলাঃ তেমুবিন

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ নুি নিী আিদুল লবতফ ভুইয়াকাবি হাট শশীগঞ্জ ৯৪৯

২ শামছল হক হাং মৃত আঃ অদুদ হাং ভুলাইকাবি হাট শশীগঞ্জ ৯৫১

৩ এম, এ, কাজশম মকবুল আহমদ উত্তি চাপড়ী চাপড়ী ৯৫৩

৪ মবহউবিন আহজেদ পাং অবলউি িহমান পাং দবড়চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ৯৫৯

৫ িবফকুল ইসলাম আবমি জহাজসন শশীগঞ্জ, তজুমবিন, জভালা। হাট শশীগঞ্জ ৯৬০

৬ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন হােী জগালাম িহমান জমাহাা্মমদ জভলা জমাহােদ জভলা ৯৬১

৭ নেরুল ইসলাম আঃ খাজলক হাং জকয়ামূল্যাহ হাট শশীগঞ্জ ৯৬২

৮ জমাঃ নুিনিী নসুবময়া মৃত মমতাজুল ইসলাম লামবছ শমু্ভপুি খাজসি হাট ৯৭৮

৯ জমাঃ িবফকুল ইসলাম আবুল হাজশম ইন্দ্রনািায়নপুি ইন্দ্রনািায়নপুি ৯৯০

১০ জমাঃ বসিাজুল হক জমাঃ দাজনশ ভূইয়া বশিপুি ইন্দ্রনািায়নপুি ৯৯৫

১১ ফিমুেল হক (িলু) মৃত মাষ্টাি নবেি জদিীপুি জদিীপুি ৯৯৭

১২ জমাঃ জহাজসন পাটাওয়ািী আচলাম বমঞা পাটাওয়ািী বনবিন্তপুি জদিীপুি ৯৯৮

১৩ জমাঃ জমাখজলছুি িহমান মৃত জেিল আহােদ পবিম িামজদিপুি জদিীপুি ১০০০

১৪ মুছা বময়া জমাতাহাি পবিত দবিণ চাপড়ী চাপড়ী ১০০৪

১৫ বনম মল কাবন্ত গাঙ্গুলী হিলাল গাঙ্গলী ডাইয়ািপাড় জগালকপুি ১০০৭

১৬ জদলওয়াি জহাজসন আকতাি উজ্জামান মহােনকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০০৮

১৭ মৃত জমাঃ বশিাজুল ইসলাম হাচাজনা োমান পবিত হােীকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০১৬

১৮ মীি জমাঃ সামসুবিন মীি জমাঃ ছজলমান মুন্সী দালাল কাবি হাট শশীগঞ্জ ১০১৭

১৯ জমাঃ শাহ োহান হাওলাদাি নুি জমাহােদ দবড়চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ১০১৮

২০ জমাঃ শাজহ আলম (িতন) নুি জমাঃ হাওলাদাি দবড়চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ১০১৯

২১ অবহদুি িহমান ফেজল আলী পাটওয়ািী পাটওয়ািী িাড়ী, চাঁদপুি 

গ্রাম, তজুমবিন, জভালা।

হাট শশীগঞ্জ ১০২০

২২ জমাঃ হাবিছ আহেদ মম্তাে উবিন ডাইয়ািপাড় জগালকপুি ১০২১

২৩ জমাঃ নূরুল হক বময়া জমাঃ জেিল হক বময়া দ:প: চাঁচড়া ধলীজগৌি নগি ১০২২

২৪ জমাঃ উল্যাহ নুি বমঞা উত্তি চাঁচড়া চাঁচড়া ১০২৩

২৫ আঃ কালাম সুলতান আহােদ দবিণ চাঁচড়া মঙ্গলবসকদাি ১০২৪

২৬ নাবছি আহােদ মৃত ব ইসমাইল ফবকি জগালকপুি জগালকপুি ১০৩০

২৭ জমাঃ সবফকুল ইসলাম হাওলাদাি আেজগাি আলী দবিণ েয়পুি জদিীপুি ১০৩১

২৮ আঃ হক মৃত ইবদি আহােদ িড়িামজদিপুি ১০৩২

২৯ জমাঃ শবহদ জমাঃ হাবিি েগন্নাথপুি জমাহােদ জভলা ১০৩৩

৩০ জমাঃ হাবনফ হাওলাদাি আব্দুল েবলল হাওলাদাি দবিণ েয়পুি জমাহােদ জভলা ১০৩৫

৩১ জমাঃ মুোহাি বময়া মৃত লাল বময়া জমাহাা্মমদ জভলা জমাহােদ জভলা ১০৩৬

৩২ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত জমাঃ কাজসম চাঁদপুি ১০৩৯

৩৩ জমাঃ আিদুল হক হাওলাদাি আিদুল মবেদ হাওলাদাি কালাশা হাট শশীগঞ্জ ১০৪০

৩৪ জখািজশদ আলম ভুইয়া আিদুল গবন ভুইয়া ভুইয়াকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৪১

৩৫ জমাঃ হাবনফ ফেজলি িহমান ভুইয়াকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৪২

৩৬ জমাঃ নুি নিী আঃ িি মাস্টাি চি েবহি উবিন জমাহােদ জভলা ১০৪৩

৩৭ জমাঃ িবশি উল্লাহ সুলতান আহমদ চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ১০৪৪

৩৮ শাহবুবিন আিদু অদুদ হাওলাদাি শশীগঞ্জ হাট শশীগঞ্জ ১০৪৫

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

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৩৯ জমাঃ আবু তাজহি নবেি আহেদ চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ১০৪৬

৪০ জমাঃ হাজফে আহােদ নুি বময়া পবিত মহােনকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৪৭

৪১ জমাঃ শাজহ আলম েয়নাল আজিদীন চাঁদপুি হাট শশীগঞ্জ ১০৪৮

৪২ জমাঃ সামছল হক আফাে উবিন শশীগঞ্জ হাট শশীগঞ্জ ১০৪৯

৪৩ বসিােল হক জকিামত আলী শশীগঞ্জ হাট শশীগঞ্জ ১০৫০

৪৪ জমাঃ জছলামত উল্লা লবকত উল্লাহ পাজটায়ািী িাবলয়াকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৫১

৪৫ মবিুবিন বময়া জদলওয়াি জহাজসন মহােনকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৫২

৪৬ জমাঃ হাবনফ ফেজলি িহমান হােীকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৫৩

৪৭ মৃত জমাঃ মুোেল হক মৃত নবেি আহােদ জগালকপুি জগালকপুি ১০৫৪

৪৮ হাবিবুি িহমান আিদুল হাবসম বশিপুি ইন্দ্রনািায়নপুি ১০৫৫

৪৯ জমাঃ আব্দুল খাজলক জমাঃ আবমন উবিন হাওলাদাি দবিণ েয়পুি জদিীপুি ১০৫৮

৫০ জমাঃ হাবিি উল্যাহ পাজটায়ািী বুেরু জমজহি মাস্টাি পূি ম িামজদিপুি জমাহােদ জভলা ১০৬১

৫১ জমাঃ কাঞন বময়া আজনায়াি জহাজসন মহােনকাবি হাট শশীগঞ্জ ১০৬২

৫২ জমাঃ ফেলুল আলম পাং জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন পাং শমু্ভপুি খাজসি হাট ১০৬৯

৫৩ োলাল আহজেদ মৃত লুৎফি িহমান শশীগঞ্জ হাট শশীগঞ্জ ১০৭০

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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