
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ বিবিক উল্যা মৃত মক্রম আলী িা া/জ াবডং:লুদুয়া িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , উত্তর 

 াওলা,  াকঘর:উত্তর 

 াওলা-3570, 

মজ া রগঞ্জ, কুবমল্লা

রবিদ পুর ৭৬৮

২ জমাঃ আব্দুল জগাফরা জ কান্তর আলী ভ ূঁইয়া িা া/জ াবডং:আিদুল 

জগাফরা  ভ ূঁইয়া িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, েয়াগ

েয়াগ ৭৮১

৩ জমাঃ আলী  ায়দার জমাঃ আিদুল গফুর িা া/জ াবডং:আলী 

 ায়দজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িারগাঁও

জ া াইমুিী ৭৯২

৪ জমাঃ জমাস্তফা (জতেপুর) মৃত আইউি আলী িা া/জ াবডং:জমাস্তফা 

জমম্বাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৮২১

৫ নুর  া ার জিগম মকবুল আ ম্মদ িা া/জ াবডং: ােী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, েয়াগ, 

 াকঘর:আমবক িাোর-

3827, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

আমবক িাোর-3827 ৯৪০

৬ জমাঃ হুমায়ু  কিীর  াওলাদার িা  আলম  াওলাদার িা া/জ াবডং: াওলাদার 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর, 

 াকঘর:জখলাফত িাোর-

৩৮৩৩, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জখলাফত িাোর ৯৪১

৭ ইমাম আলী মৃত মকরম আলী িাকজতালা  দ া িাোর ৯৬৭

৮ জমাঃ আবুল কাজ ম নুর বময়া িা া/জ াবডং: াবে নুর 

বময়া জিপারী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িারগাঁও, 

 াকঘর:মজ ষগঞ্জ-

3838, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

মজ ষগঞ্জ-3838 ৯৯৮

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৯ জমাঃ ি ীদ উল্যা িালামত উল্যা িা া/জ াবডং:জিলামত 

উল্যা জমৌলভী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িারগাঁও, 

 াকঘর:িাত্তার পাইয়া-

3864, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

িাত্তার পাইয়া-3864 ৯৯৯

১০ মৃত আিদুল েবলল মৃত আলী আকাব্বর িারগাও, রবিদপুর রবিদ পুর ১০২৩

১১ মৃত আব্দুল িাজত িাদি বময়া িা া/জ াবডং:কারী 

 াজ জির িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999,  াজটশ্বর, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

 াজটশ্বর ১০৫৮

১২ জমাঃ ফেলুল  ক জিরাজুল  ক িা া/জ াবডং:দি ভাইজয়র 

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

 াজটশ্বর,  াকঘর: াজটশ্বর-

3821, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 াজটশ্বর-3821 ১০৬০

১৩ জমাঃ নুর  িী মুু্ ী বেন্নত আবল িা া/জ াবডং:পাটওয়ারী 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া  াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া  াট-3824 ১০৬৬

১৪ মাদু বময়া মৃত িফর আলী িা া/জ াবডং:মাধু 

জমম্বাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ১০৯২

১৫ জমাঃ আিদুল গফুর জমাঃ ইবিি বময়া রবিদপুর, 

জিগমগঞ্জ,জ ায়াখালী।

রাবিদপুর ১০৯৪

১৬ জখারজিদ আলম সুবম আলী আকির িা া/জ াবডং:িীতল ঝ না 

আিাব ক

িেরা ১২৪২

১৭ আলী আ মদ  বি  বময়া িা া/জ াবডং: ১৮২/৪ জ া াইমুিী ১৫৬৩

১৮ জমাঃ জখারজিদ আলম আিদু  িাত্তার িা া/জ াবডং:আিদুল িত্তর 

মাস্টার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়া ন 

 ং-০৩, 

 াকঘর:জ া াইমুবি-

3827, জ া াইমুবি, 

জ া াইমুবি জপৌর ভা, 

জ ায়াখালী

sonaimuri ১৫৬৬

১৯ ত্র জক ত্রম আিদুল লবতফ জমৌঃ চা  বময়া  া ািপাি জপারকরা ১৫৭৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২০ আই এম এম রবফকুল ই লাম এম এ কাজদর িারগাও, জ া াইমিী, 

জ ায়াখালী।

মজ ষগঞ্জ। ১৫৮৮

২১ মৃত েয় ার আজিদী মৃত আব্দুল ও াি িা া/জ াবডং:কালা গােী 

ব্যাপারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:রবিদ পুর-

3827, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

রবিদ পুর ১৫৯৩

২২ জমাঃ ওয়াবে উল্যা মৃত আফাক বময়া িা া/জ াবডং:ভ ূঁইয়া িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িারগাঁও, 

 াকঘর:মজ ষগঞ্জ-

3838, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

মজ ষগঞ্জ ১৫৯৮

২৩ জমাঃ আবুল কাজিম মৃত আবফে উবি ওয়াজ কপুর ওয়াজ কপুর ১৬১৫

২৪ বুলু বময়া আিদুল  ক িা া/জ াবডং:আজ ায়ার 

জ াজ   ভজট্টার  তু  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ১৬১৭

২৫ জমাঃ আিদুল  ক মৃত রবফক উবি িা া/জ াবডং:আবম  উবি  

ব্যাপারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ১৬২১

২৬ ওয়াবল উল্যা মুিী অবে উল্যা ওয়াজিকপুর, অম্বর  গর, 

জ া াইমুিী, জ ায়খালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ১৬২৮

২৭ জমাঃ আবুল কাজিম ইবিি বময়া িা া/জ াবডং:পাঞ্চাজয়ত 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

অম্বর  গর, 

 াকঘর:ওয়াজিকপুর-

৩৮৩৫, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ১৬৩৫

২৮ জখারজিদ আলম আিদুল আবেে িা া/জ াবডং:আলম 

বি.এ.ব র িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:ওয়াজ কপুর, 

অম্বর  গর, 

 াকঘর:ওয়াজ কপুর-

৩৮৩৫, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ১৬৩৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/14
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ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৯ জমাঃ আিদু  জ াি া মৃত আবিদ বময়া ওয়াজ কপুর ওয়াজ কপুর ১৬৩৯

৩০ আলী  ায়দার িাজদক আলী  াজটশ্বর  াজটশ্বর ১৬৪৭

৩১ জমাঃ অবে উল্যা মৃত বিবিক উল্যা ভাংবত,  াজটশ্বর, 

জ া াইমুিী, জ ায়াখালী

 াজটশ্বর ১৬৫০

৩২ বময়া মুিতাক আ জমদ জমাখতার আ জমদ জেৌ পুরী পবিম এ াজয়তপুর িেরা ১৬৫২

৩৩ মৃত িামছুল হুদা মৃত জমৌঃ আিদুর জরজ্জাক বমেনা গর,  াজটশ্বর, 

জ া াইমুিী, জ ায়াখালী

 াজটশ্বর ১৬৫৫

৩৪ জমাঃ আবুল িয়া জমাঃ আবুল  াজ ম আবুল িয়া  জচয়ারম্যাজ র 

িািী

 াজটশ্বর ১৬৫৭

৩৫ ওয়াবে উল্যা  (িীর প্রতীক) মৃত নুর আলী মুহুরী িা া/জ াবডং:আফির 

উবিজ র িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:75832114

501, গ্রাম/রাস্তা:িেরা, 

িেরা,  াকঘর:িেরা-

৩৮২৪, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

িেরা ১৬৬১

৩৬ এ জক এম নুর ই লাম মৃত জমাঃ আবেে উল্যা িা া/জ াবডং:বরয়াে উবি  

পাজটায়ারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ১৬৬৯

৩৭ জ কান্দর বময়া মৃত আলী বময়া মুটিী িেরা ১৬৭২

৩৮ জমাঃ নুর  িী মৃত আরি আলী রসুলপুর িেরা ১৬৭৩

৩৯ আিদু   াত্তার মৃত জমাঃ স য়দ বময়া িা া/জ াবডং: াবমদ উঃ 

মুিী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ১৬৮০

৪০ জমাঃ ব রাজুল  ক অবল উল্যা িা া/জ াবডং: িবলম 

উবিজ র িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ১৬৮৩

৪১  বফক উবি  আ াম্মদ জমৌঃ রুস্তম আলী জমািার িারা ী গর িেরা ১৬৯২

৪২ জমাঃ আিদুজ্জাজ র ভুইয়া  ামছুল  ক িা া/জ াবডং: াঃ 

আিদুজ্জাজ জরর িা া 

ই লাম গঞ্জ িাোর , 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ১৬৯৩

৪৩ জমাঃ জদজলায়ার জ াজ  জমাঃ জমাস্তফা বময়া িা া/জ াবডং:১৯৫/ব  য়া াট ১৬৯৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৪ জমাঃ আব্দুল মান্না মৃত ইবি  বময়া িা া/জ াবডং:২৮৬পবিম 

 াখাল পািা

 য়া াট ১৭০২

৪৫ মৃত  াবরি আ জমদ মৃত আরি আলী িা া/জ াবডং:৪৮/১, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়া ন 

 ং-৫২,  াকঘর:ঢাকা 

কযান্ট জমন্ট-1206, 

তুরাগ, ঢাকা উত্তর ব টি 

কজপ নাজরি , ঢাকা

জখলাফত িাোর ১৭০৮

৪৬  াজফে আলী  ায়দার আিদুল লবতফ ভুইয়া িা া/জ াবডং: াজফে আলী 

 ায়দার জমম্বার িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর, 

 াকঘর:জখলাফত িাোর-

3833, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জখলাফত িাোর ১৭১০

৪৭ জমাঃ জলাকামা মৃত িা বময়া িা া/জ াবডং:জলাকমা  

জমম্বাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া  াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ১৭১৪

৪৮ জমাঃ আবুল জ াজ  নুরুল আবম িা া/জ াবডং:জ াজ   

ভুইয়া িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর, 

 াকঘর:জখলাফত িাোর-

3833, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জখলাফত িাোর ১৭১৭

৪৯ জ দাজয়ত উল্যা মৃত র মত উল্যা িা া/জ াবডং:রব ম 

 াওলাদাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়া ন 

 ং-০২, 

 াকঘর:জ া াইমুিী-

3827, জ া াইমুবি, 

জ া াইমুবি জপৌর ভা, 

জ ায়াখালী

জ া াইমুিী-3827 ১৭৫১

৫০ আবু সুবফয়া  জ াজ   ামছুল  ক বিব রগাঁও আবমিাপািা ১৭৫৭

৫১ িবির আ জমদ জচৌধুরী মৃত ইব্রাব ম বময়া  াওিী  াওিী ১৭৭৩

৫২ জমাঃ আবু তাজ র আিদুল  াবলম িা া/জ াবডং:পবিত িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, েয়াগ, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

আমকী-3827 ৩৬০৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৫৩ জখারজিদ আলম মৃ  ুত নুরুল  ক , গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়া ন 

 ং-২০,  াকঘর:বিব ক-

7002, কুবিয়া  দর, 

কুবিয়া জপৌর ভা, কুবিয়া

বিব ক-7002 ৩৬০৬

৫৪ জমাঃ আঃ খাজলক (মাব ক) মাকু বময়া ১ ং েয়াগ, জ া াইমুিী, 

জ ায়াখালী

িিিগি ৩৬০৭

৫৫ িব দ উল্যা িবির উল্যা িা া/জ াবডং:পাজটায়ারী 

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

েয়াগ,  াকঘর:আমকী-

3827, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

আমকী-3827 ৩৬০৮

৫৬ জমাঃ আব্দুল মবত মৃত  ােী আ িার আলী িা া/জ াবডং:ভু ূঁইয়া গােী 

জিপারী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, েয়াগ, 

 াকঘর:েয়াগ-3844, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

েয়াগ-3844 ৩৬০৯

৫৭ জমাঃ জগালাম কবির আলী এরিাদ বময়া িা া/জ াবডং:বময়া িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, েয়াগ, 

 াকঘর:আমকী-3827, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

আমকী ৩৬১০

৫৮ মৃত  বফ উল যা বপতা মৃত জমািারক উল যা িা া/জ াবডং:িবফ উল্যা 

পাজটায়ারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়া ন 

 ং-০৩, 

 াকঘর:জ া াইমুিী-

3827, জ া াইমুবি, 

জ া াইমুবি জপৌর ভা, 

জ ায়াখালী

জ া াইমুিী ৩৬১৩

৫৯ জমাঃ আিদুল মন্না কালা বময়া বেনু বময়ার িািী, 

গোবরয়া।

ব লাম  াট ৩৬১৪

৬০ জমাঃ জগালাম মাওলা এমরাত উল্লা িা া/জ াবডং:জিপারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:75837345

101, গ্রাম/রাস্তা:কালুয়াই, 

 দ া

ব লাম  াট ৩৬১৯

৬১ পবতত িন্ধু জদি াথ করু া কান্ত জদি াথ িা া/জ াবডং:িি িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999,  দ া, 

 াকঘর: দ া িাোর-

3839, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 দ া িাোর-3839 ৩৬২০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  6/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৬২ নুর জমা াম্মদ আলী কুদ্দুি িা া/জ াবডং:িাকাজয়ত 

উল্যা আবম  িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999,  দ া, 

 াকঘর:পাঁচ িািীয়া-

3827, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

পাঁচ িািীয়া-3827 ৩৬২১

৬৩ জমাঃ োমাল উবি ফেজলর র মা িগািাবিয়া  দ া ৩৬২২

৬৪ আব্দুল জগাফরা আলী আেম সকয়া, জ া াইমুিী  তু  িাোর ৩৬২৪

৬৫ জমাঃ িাজয়দুল  ক মুোফ্ফরআলী িা া/জ াবডং:জমা াম্মদ 

আবল জিপারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়া ন 

 ং-০৮, 

 াকঘর:জ া াইমুবি-

3827, জ া াইমুবি, 

জ া াইমুবি জপৌর ভা, 

জ ায়াখালী

জ া াইমুিী ৩৬২৭

৬৬ জমাঃ  া াি উল্লা আ ম্মদ উল্লা কাবিলপুর, চাষীর াট জপারকরা ৩৬২৮

৬৭ আব্দুর র মা আব্দুল আবেে রাবেরপুর জ া াইমুিী ৩৬২৯

৬৮ জমাঃ আবুল  াজ ম আঃ মবেদ ভু ূঁইয়া রাবেিপুর জ া াইমুিী ৩৬৩১

৬৯ জমাঃ  াজল আ ম্মদ মৃত সুলতা  আ ম্মদ উত্তর কাবিপুর মজ ষগঞ্জ ৩৬৩৩

৭০ জমাঃ নুর আ ম্মদ মৃত জমাঃ সুলতা  আ ম্মদ কািীপুর মজ িগঞ্জ ৩৬৩৪

৭১ জমাঃ জমাস্তফা আবু িকর বিবিক কাবিপুর মজ ষগঞ্জ ৩৬৩৫

৭২ জমাঃ ফের আলী জমাঃ জগালাম আলী িারগাঁও মজ ষগঞ্জ ৩৬৩৬

৭৩ জমাঃ িাহ  আলম জচৌধুরী মা বুি উল্লা জদৌলতপুর মজ িগঞ্জ ৩৬৩৭

৭৪ জমা াম্মদ ব বিক উল্লযা জমা াম্মদ এি াক জিারগাঁও. িাতার পাইয়া, 

জিগমগজ্ঞ, জ ায়াখালী।

িাতারপাইয়া ৩৬৩৮

৭৫ আলী আকির সেতু  আলী  া/জ াবডং:জখাক  বময়ার 

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

িারগাঁও, 

 াকঘর:জ া াইমুিী-

3827, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জ া াইমুিী-3827 ৩৬৩৯

৭৬ জমাঃ আবেজুল  ক মৃত রািাদ বময়া জদৌলতপুর মজ িগঞ্জ ৩৬৪১

৭৭ জমাঃ আঃ িাত্তার মৃত মুবি জ কান্দর বময়া িা া/জ াবডং:দ্বারা গােী 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

অম্বর  গর, 

 াকঘর:ওয়াজিকপুর-

৩৮৩৫, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৪৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  7/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৮ জমাঃ রবফক উল্যা ফেজলর র মা িা া/জ াবডং:িদর উবি  

 ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ৩৬৪৬

৭৯ জমাঃ িাজয়দুল  ক মৃত িেলুর র মা অম্বর গর অম্বর গর ৩৬৪৭

৮০ জমাঃ িাজল  আ ম্মদ  াবের আলী িা া/জ াবডং:মুবিজ াদ্ধা 

 াজল  আ ম্মজদর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:ওয়াজ ক 

পুর-3835, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৪৮

৮১ জমাঃ ফেলুর র মা জ কান্তর বময়া িা া/জ াবডং:পুরাত  

িাব য়া িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:ওয়াজ ক 

পুর-3835, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৫০

৮২ মৃত  বফক উল যা মৃত ফাবেল িা িা া/জ াবডং:তাবকয়া 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

অম্বর  গর, 

 াকঘর:ওয়াজ ক পুর-

3835, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৫১

৮৩ জমা াম্মদ  াব ফ  া মত উল্যা িা া/জ াবডং:োমাল 

উবি  বময়ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ৩৬৫২

৮৪ জমা াম্মদ নূর  িী মু বলম িা িা া/জ াবডং:তাবকয়া 

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

অম্বর  গর, 

 াকঘর:ওয়াজ কপুর-

3835, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৫৫

৮৫ মৃত স য়দ ইবলয়াি মৃত স য়জদর র মা িা া/জ াবডং:জগালাম 

র মা  কারীর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:ওয়াজ কপুর-

3835, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৫৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  8/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৬  বফ উল যা মৃত জমা াম্মদ উল যা ভুইয়া িা া/জ াবডং:খাজলক 

মািাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ৩৬৫৭

৮৭ দী  জমা াম্মদ নুর জমা ম্মদ িা া/জ াবডং:িি িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999

অম্বর  গর-3838 ৩৬৫৮

৮৮ মৃত আব্দুল িাবরক মৃত কালা বময়া িা া/জ াবডং:খামার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, জকিার 

পাি,  াকঘর:িাতার 

পাইয়া-3864, জ  িাগ, 

জ ায়াখালী

ওয়াজিকপুর ৩৬৫৯

৮৯ আবুল কালাম আোদ মৃত আ জমদ আলী িা া/জ াবডং:জরি  আলী 

 ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:মজ িগঞ্জ-

3838, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

মজ িগঞ্জ-3838 ৩৬৬০

৯০ জমাঃ এিাদ উল্যা মবি উল্যা িা া/জ াবডং:রবিদ 

কম্পা ীর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর-3825 ৩৬৬১

৯১ আিদু  িাত্তার জমা াম্মদ ইয়াবি িা া/জ াবডং:িি িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, অম্বর 

 গর,  াকঘর:অম্বর  গর-

3825, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

অম্বর  গর ৩৬৬২

৯২ স য়দ জরোউল কবরম স য়দ মবেবুল  ক জচৌধুরী ওয়াজিকপুর, অম্বর  গর, 

জ া াইমুিী, জ ায়খালী

ওয়াজিকপুর-৩৮৩৫ ৩৬৬৪

৯৩ নুর ই লাম আমাদ বময়া  বেরপুর,  াজটশ্বর িেরা-৩৮২৪ ৩৬৬৮

৯৪ জমাঃ িাবুল বময়া জমাঃ ব রাে বময়া বি-৬, ফ্লাট-৯০২ বমরপুর-1216 ৩৬৭০

৯৫ জমাঃ জমাকজিদ উল্যা ইলীয়াি বময়া িা া/জ াবডং: ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999,  াজটশ্বর, 

 াকঘর: াজটশ্বর-3821, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

 াজটশ্বর-3821 ৩৬৭১

৯৬ জমাঃ জ দাজয়ত উল্যা আল াে আিদুর রবিদ বময়া  েরপুর িেরা ৩৬৭২

৯৭ জমাঃ আবুল কালাম গােী জমৌলভী ফেলুর র মা  াজটশ্বর  াজটশ্বর ৩৬৭৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  9/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৯৮ জমাঃ উল্যা  বমঞা মুো বময়া সু ে মািাজরর িািী  াজটশ্বর-3821 ৩৬৭৪

৯৯  বের আ ামদ এলাব  িক্স ভু ূঁঞা িাবি, গ্রাম/রাস্তা  াজটশ্বর ৩৬৭৫

১০০ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা আিদুল কবরম িা া/জ াবডং: ােী আ 

কবরম গা ন  াজ জির িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

জঘাষকামতা-3824 ৩৬৭৬

১০১ জগালাম জমাতুেনা আিদুল কবরম  ােী আিদুল কবরম গা ন 

 াজ জির িািী

জঘাষকামতা-3824 ৩৬৭৭

১০২ বময়া মািহুদ আ মদ জমাখতার আ মদ পবিম এ াজয়তপুর িেরা ৩৬৭৮

১০৩ পীরোদা ইফজতখার আ জমদ মরহুম জমািার আ জমদ পবিম এ াজয়তপুর িেরা ৩৬৭৯

১০৪  াজমদ জ াজ   ব বিকী আল াজ্ব জমাঃ িাজরক ব বিকী পবিম এ াজয়ত পুর িেরা ৩৬৮০

১০৫ জমা াম্মদ  াব ফ মৃত োফর আলী মুিী িা া/জ াবডং: াব ফ 

সুজিদার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৮১

১০৬ মবেবুর র মা জমাখজলছুর র মা িা া/জ াবডং:ম াে  

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

িেরা,  াকঘর:িেরা-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৮২

১০৭ জমাঃ জখারজিদ আলম মৃত জমাঃ আব্দু  জিাি া িা া/জ াবডং:৬৩১/৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়া ন 

 ং-১৪(পাট ন), 

 াকঘর:বমরপুর-1216, 

বমরপুর, ঢাকা উত্তর ব টি 

কজপ নাজরি , ঢাকা

রবিদপুর ৩৬৮৩

১০৮ ি ীদ লুঃ ফর র মা মৃত োফর আলী মুবুি িা া/জ াবডং:োপর উবি  

মুিী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৮৬

১০৯ মবম  উল্যা মৃত অবে উল্যা িা া/জ াবডং:আ লাম 

বময়ার িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৮৭

১১০ অবল আ জম্মদ রমো  আলী িা া/জ াবডং:অবল 

আ জম্মদ মািার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৮৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  10/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১১ জমাঃ আবুল খাাজয়র মৃত জমাঃ বতবত বময়া িা া/জ াবডং:আলাউবি  

ভইয়া িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা-3824 ৩৬৯০

১১২ জমাঃ জর া  উবি মৃত জমৌঃ জমাঃ রাো বময়া িা া/জ াবডং:আরিাদ বি 

এ ব র িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৯১

১১৩ জমাঃ  ারুনুর রবিদ  াবদরুজ্জামা িা া/জ াবডং: াবদরুজ্জামা  

বময়া িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িোরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৯২

১১৪ নুর জমা াম্মদ আলী আ াম্মদ িা া/জ াবডং: ােী 

জ াজলমা  বময়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িেরা, 

 াকঘর:িেরা-3824, 

জ া াইমুবি, জ ায়াখালী

িেরা ৩৬৯৪

১১৫ আবেজুর র মা জগালাম র মা জ ায়াগাঁও জখলাফত িাোর ৩৬৯৬

১১৬ জমাঃ তনু বময়া মৃত িবদয়ার র মা  বময়া িা া/জ াবডং:দবেন িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া  াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৬৯৭

১১৭ ফেলুল  ক িবদউজ্জামা িা া/জ াবডং:িবদউর 

োমা   াজরং িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৬৯৮

১১৮ জমাঃ মবফে উল্যা জমাঃ আিদুল মবেদ িা া/জ াবডং:কবিরাে 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৬৯৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  11/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৯ আব্দুল মবত  তু বময়া িা া/জ াবডং: ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

৩৮৬৫, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭০০

১২০ জমাঃ  বফ উল্লা আিীদ বময়া িা া/জ াবডং:আবিদ 

 দ নাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭০১

১২১ আিদুল িাজত েয় াল আিদী িা া/জ াবডং:িাজত  

বময়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া  াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭০৩

১২২ জমাঃ ব রাে বময়া  া মত উল্লা পঃ চাঁদপুর  য়া াট ৩৭০৫

১২৩ জমা াম্মদ জুলবফকার আলী আবু িকর বিবিক  য়া াটি, জ া াপুর  য়া াটি ৩৭০৬

১২৪ মৃত িেলুর র মা মৃত আব্দুল আবেে িা া/জ াবডং:আতর বময়া 

 ােী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর, 

 াকঘর:জখলাফত িাোর-

3833, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জখলাফত িাোর-3833 ৩৭০৮

১২৫ মৃত জ কান্দর আলী মৃত আঃ কাজদর বময়া িা া/জ াবডং: ামছুল  ক 

জমম্বাজরর পুরাত  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭০৯

১২৬ জমাঃ নুরুল ই লাম  ােী নুজরর োমা িা া/জ াবডং: ােী আ িার 

আলী পবিত িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭১০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  12/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৭ জমািারক জ াজ  আলী আ ম্মদ িা া/জ াবডং: ােী আলী 

আ ম্মজদর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া  াট-

3824, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭১১

১২৮ আলী আকির ভ ূঁঞা আব্দুর রাজ্জাক ভ ূঁঞা িা া/জ াবডং:৯/১, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়া ন 

 ং-০৪,  াকঘর:ঢাকা 

কযান্ট জমন্ট-1206, 

কাফরুল, ঢাকা উত্তর ব টি 

কজপ নাজরি , ঢাকা

জখলাফত িাোর ৩৭১২

১২৯ জমাঃ ইব্রাব ম আিদুর রবিদ জ া াপুর  য়া াট ৩৭১৩

১৩০ জমাঃ জমাস্তফা বময়া আিদুল কাজদর ব লার িা া/জ াবডং:আঃ কাজদর 

বু ঃ িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:75839428

201, গ্রাম/রাস্তা:ধান্যপুর, 

জ া াপুর,  াকঘর: য়া াট-

৩৮২৪, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 য়া াট ৩৭১৪

১৩১ আিদুল মান্না সুলতা  আ মদ িা া/জ াবডং:বমধ্যা িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জ া াপুর, 

 াকঘর:জখলাফত িাোর-

3833, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

জখলাফত িাোর ৩৭১৫

১৩২ জমাঃ িামছুল ই লাম মৃত জমাঃ আঃ লবতফ পবতি কবি াটি ৩৭১৬

১৩৩ আঃ খাজয়র সুলতা  আ াম্মদ িা া/জ াবডং: াবমদ 

ব্যাপারী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, জদওটি, 

 াকঘর: াবন্দয়া পািা-

3841, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

 াবন্দয়া পািা-3841 ৩৭১৯

১৩৪ জমাঃ মবেবুর র মা মৃত অঃ আবেে পাটওয়ারী িা া/জ াবডং:৮/২/২  াবদয়া পািা ৩৭২০

১৩৫ জমাঃ ব রাে উল্যা মৃত মবত উল্যা িা া/জ াবডং:ো াঙ্গীর 

ব কদার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

 লবদয়া,  াকঘর:ফবকর 

টিলা-4344, রাউো , 

চট্টগ্রাম

ফবকর টিলা-4344 ৩৭২১

১৩৬ আিদুর র মা বিবিক উল্যা পবদপািা পবদপািা ৩৭২২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  13/14



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ া াইমুব ়ি

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম  াকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি  রকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৩৭ জমাঃ হুমায়ু  কবির িা  আকির িা া/জ াবডং:ভঞা িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, আবমিা 

পািা,  াকঘর:পবদপািা-

3836, জ া াইমুবি, 

জ ায়াখালী

পবদপািা-3836 ৩৭২৪

১৩৮ আবুল কালাম মৃত আব্দু রি ধানুপুর আবমিাপািা ৩৭২৫

১৩৯ মবম  উল্যা মৃত আফেল বময়া আবিরপািা আবিরপািা ৩৭২৯

১৪০ জমাঃ নুর কবরম িেজলর র মা িা া/জ াবডং: াবের বময়া 

বিব য়াজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999

আবমিা পািা-3836 ৩৭৩০

১৪১ আল াজ্ব জমািাজরফ জ াজ  মৃত জমৌঃ ফেলুর র মা মাব ক গর আবমিা পািা ৪১২১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  14/14


