
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

১ মাহাবুিল হ ওিায়দুল হ িাসা/জহাবডং:জমৌলভী 

জগালাম খাজলজ র িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, 

ডা ঘর:বসরােপুর-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

িাসা/জহাবডং:জমৌলভী 

জগালাম খাজলজ র িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, 

ডা ঘর:বসরােপুর-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

১৪

২ আবুল িাসার মৃত ইবিছ বময়া িাসা/জহাবডং:আ রাম 

উবি  গুোর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:িাম ীয়া-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাম ীয়া ২৫৯৪

৩ জমাঃ নুর  িী মুরাজের োমা িাসা/জহাবডং:নুর  িী 

 মান্ডাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চর 

ফব রা-3811, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরফব রা ২৫৯৬

৪ আবুল  াজসম মৃত জমািার  আলী িাসা/জহাবডং:জমািার  

আবলর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, ডা ঘর:িসুর 

হাট-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাসা/জহাবডং:জমািার  

আবলর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, ডা ঘর:িসুর 

হাট-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

২৫৯৯

৫ প্রয়াত ম জছদুর রহমা মৃত আিদুল খাজল িাসা/জহাবডং:চাঁ  বময়া 

সাজরং িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:িাম ীয়া-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাম ীয়া ২৬০১

৬ সাজেো আক্তার স্বামী- প্রয়াত ম ছুজের রহমা রামপুর িামব য়া ২৬১৫

৭  বহনুর জিগম স্বামী- আিদুর রি চর া িা চর াঁ িা ২৬১৬

৮ মবফে উবি  আোে মৃত োলাল আহাং িাসা/জহাবডং:মনু মাবির 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

চর  াঁ িা, 

ডা ঘর:জপশ ার হাট-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

জপশ ার হাট ২৬২৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  1/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৯ আবু  াজছর ওিায়দুল হ িাসা/জহাবডং:ওয়াে উবি  

ব্যাপারী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

 ং-০৮, ডা ঘর:িসুর হাট-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

িসুরহাট জপৌরসভা, 

জ ায়াখালী

িসুরহাট ২৬২৯

১০ আজম া জিগম স্বামী- প্রয়াত আিদুস জছািহা চর া িা িসুরহাট ২৬৩১

১১ সবফ উল যা মৃত জছরােল হ িাসা/জহাবডং:মতলি 

জচৌব োর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

 ং-০১, ডা ঘর:িসুর হাট-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

িসুরহাট জপৌরসভা, 

জ ায়াখালী

িসুরহাট ২৬৩৫

১২ ওিায়েল হ মৃত িেলুর রহমা িাসা/জহাবডং, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চরফব রা-

3811, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

চরফব রা ২৬৩৮

১৩ আবুল জহাজস মৃত আলী আ ির িাসা/জহাবডং:আবুল 

জহাজস  বময়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

পাি ডতী, ডা ঘর:জচৌধুরী 

হাট-3920, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

জচৌধুরী হাট ২৬৫৪

১৪ বছবি  উল্যা মৃত আবুল  ালাম চর া িা  তু  িাোর ২৬৭২

১৫ আবুল িাশার মৃত সুলতা  আহাং িাসা/জহাবডং:জেলওয়ার 

মাস্টার িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চর 

ফব রা-3811, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর ফব রা ২৬৮১

১৬ মুরবশে আলম আজ ায়ার িক্স িাসা/জহাবডং:মুরবশে 

ড্রাইভাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:মাওলা া িাোর-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

িাসা/জহাবডং:মুরবশে 

ড্রাইভাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

রামপুর, ডা ঘর:মাওলা া 

িাোর-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

২৬৮৮

১৭ জমাহাং হাব ফ হাছ  আলী চর া িা িসুরহাট ২৬৮৯

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  2/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৮ জমাঃ  ামাল উবি আঃ গঃ হ িিরাোপুর ২৭০৯

১৯ আিদুল মবত জমাহাম্মে বময়া িাসা/জহাবডং:আিদুল 

মবত  বময়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চর 

ফব রা-3811, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরফব রা ২৭২৩

২০ আঃ খাজল আঃ জছািহা িাসা/জহাবডং:আিদুল 

 বরম জচৌব োর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

পাি ডতী, ডা ঘর:জচৌধুরী 

িাোর-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

জচৌধুরী হাট ২৭২৯

২১ নুর আলম ওমর আলী রামপুর ২৭৩৬

২২ আবুল জহাজস িেলুর রহমা মুছাপুর ২৭৪৬

২৩ নুরুল আবম আিদুর রি িাসা/জহাবডং:মনুজগা িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৪৭

২৪ ওয়ায়দুল হ বসরাজুল হ িাসা/জহাবডং:মাওলা া 

জস ান্তর এর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৪৮

২৫ আবু তাজহর আক্তাজরর োমা সা/জহাবডং:জশখ োল িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৪৯

২৬ জমাঃ শহীে উবি মবেিল হ িাসা/জহাবডং:িাবুল 

 ন্ট্রা টর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:চর 

 া িা-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর াঁ িা ২৭৫১

২৭ বিমল চন্দ্র মজুমোর পজরশ চন্দ্র মজুমোর চরহাোরী ২৭৫২

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  3/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৮ কুজলশ চন্দ্র মজুমোর মুকুন্দ ব্যাপারী িাসা/জহাবডং:অি ী 

মাষ্টাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৫৩

২৯ েীপ  চন্দ্র সর ার মজহন্দ্র কুমার সর ার িাসা/জহাবডং:বততারাম 

সর ার িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চরহাোরী-

3851, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৫৪

৩০ রুহুল আবম জসালাইমা িাসা/জহাবডং: মর আলী 

জমস্তরী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৫৫

৩১ ফজয়ে উল্যা জগালাম রহমা িাসা/জহাবডং:সবফ বম ার 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

চর হাোরী, 

ডা ঘর:চরহােরী-

3851, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

চরহােরী ২৭৫৬

৩২ সবফকুর রহমা জছরােল হ িাসা/জহাবডং:জসরাজুল হ  

পবন্ডত িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ২৭৫৭

৩৩ আমোে জহাজস হাবিি উল্যা বসরােপুর ২৭৫৮

৩৪ জতাফাজয়ল আহাং আিদুল েিব্বার িাসা/জহাবডং:মাই  উবি  

ভূঞা িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

পাি ডতী, ডা ঘর:জচৌধুরী 

হাট-3920, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

জচৌধুরী হাট ২৭৬৪

৩৫ আঃ মন্না জসা া বময়া চরপািতী ২৭৬৫

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  4/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৬ সবফকুর রহমা হাবিি উল্যা সা/জহাবডং:রবহম িক্স 

পবন্ডত িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:আবু 

মাবির হাট-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

সা/জহাবডং:রবহম িক্স 

পবন্ডত িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:আবু 

মাবির হাট-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

২৭৬৭

৩৭ জ য়ামত আলী বসরাজুর হ িাসা/জহাবডং:মবফে 

উল্যার  তু  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, ডা ঘর:বসরাে 

পুর-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাসা/জহাবডং:মবফে 

উল্যার  তু  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

বসরােপুর, 

ডা ঘর:বসরাে পুর-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

২৭৭০

৩৮ জমাঃ নুরুল আবম মৃত আবমর জহাজস চরএলাহী চরএলাহী ৩৯৯৭

৩৯ সাইদুল হ হাজফে নুর জমাহাম্মে িাসা/জহাবডং:ছাজয়দুল হ  

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

চর ফব রা, 

ডা ঘর:চরফব রা-

3811, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

চরফব রা ৩৯৯৮

৪০ জমাঃ আব্দুল মন্না মৃত আঃ আবেে িাসা/জহাবডং:রুম-১৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:প্লাটি াম জুিলী 

জলিার  জলা ী, ওয়াড ড  ং-

১১, ডা ঘর:খুল া বে বপ 

ও-৯০০০, খাবলসপুর, 

খুল া বসটি  জপ ডাজরশ

িাসা/জহাবডং:রুম-১৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:প্লাটি াম জুিলী 

জলিার  জলা ী, ওয়াড ড  ং-

১১, ডা ঘর:খুল া বে বপ 

ও-৯০০০, খাবলসপুর, 

খুল া বসটি  জপ ডাজরশ

৩৯৯৯

৪১ আবুল  ালাম মৃত নুর জমাহাম্মে িাসা/জহাবডং:বছবিকুর 

রহমা  জ াম্পাব  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:চর াঁ িা-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

িাসা/জহাবডং:বছবিকুর 

রহমা  জ াম্পাব  িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, 

ডা ঘর:চর াঁ িা-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

৪০০১

৪২ েবহরুল হ মৃত নুরুল হ িাসা/জহাবডং:েবহর বময়ার 

িাবি, গ্রাম/রাস্তা:999, 

রামপুর, ডা ঘর:িাম ীয়া-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

রামপুর ৪০০২

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  5/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৩ ওমর ফারু আবু তাজহর িাসা/জহাবডং:আবু তাজহর 

বময়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:িাম ীয়া-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাম ীয়া ৪০০৪

৪৪ আবম  উল যা মৃত আব্দুল হাবলম চারহাোরী চরহাোরী ৪০০৫

৪৫ এরফানুল হ জছরােল হ িাসা/জহাবডং:আিদুল 

মবেে সাজরং িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, মুছাপুর, 

ডা ঘর:মুছাপুর-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

মুছাপুর ৪০০৭

৪৬ জমাঃ আলী আজ্জম মৃত আলী আহাং চরফব রা চরফবর রা ৪০০৯

৪৭ আব্দুল খাজল মৃত হােী আঃ আবেে িাসা/জহাবডং:লাল  ােী 

হােী িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:চর 

 াঁ িা-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর াঁ িা ৪০১০

৪৮ ছছয়ে জমাস্তফা জমাঃ ইবলয়াছ িাসা/জহাবডং:বমন্নত আলী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:বমন্নত 

আলী পবন্ডত িািী-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

চর াঁ িা ৪০১২

৪৯ বেয়াউল হ  বেয়া মৃত জছরােল হ িাসা/জহাবডং:বিউটি বেয়া 

মহল, গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:চর পাি ডতী 

(পাট ড), ওয়াড ড  ং-০৫, 

ডা ঘর:িসুরহাট-৩৮৫০, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, িসুরহাট 

জপৌরসভা, জ ায়াখা

িসুরহাট ৪০১৩

৫০ হােী নুরুল ইসলাম মৃত আবম  উল যাহ চরপাি ডতী চরপাি ডতী ৪০১৪

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  6/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৫১ রুহুল আবম আলী আেম িাসা/জহাবডং:িীরমুবক্ত 

জ াদ্ধা রুহুল আবমজ র 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

চর পাি ডতী, 

ডা ঘর: েমতলা-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

 েমতলা ৪০১৫

৫২ জমাঃ নুর উল্যা আিদুর রি িাসা/জহাবডং:মু া বময়া 

জটন্ডল িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:িাম ীয়া-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাম ীয়া ৪০১৬

৫৩ জমাঃ শামসুল হ মবতউর রহমা িাসা/জহাবডং:শামসুল 

হজ র  তু  িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

পাি ডতী, ডা ঘর: েমতলা-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

 েমতলা ৪০১৭

৫৪ আব্দুল জছািহা মৃত হাববুর রহমা  বরম শাহা জখা ার িাবি  তু  িাোর ৪০১৮

৫৫ জমাঃ শাহ োমাল মৃত অবে উল যাহ চরহাোরী চরহাোরী ৪০১৯

৫৬ জমাঃ আব্দুস জছািহা মৃত আব্দুল গব  সাজরং িাসা/জহাবডং:বসরাে 

 বমশ াজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

 ং-০৮, ডা ঘর:িসুরহাট-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

িসুরহাট জপৌরসভা, 

জ ায়াখালী

িসুরহাট ৪০২০

৫৭ শাখাওয়াত জহাজস  িাচ্ছু মৃত অবে উল যাহ চরপাি ডতী জচৌধুরী িাোর ৪০২১

৫৮ জমাঃ আঃ ছাত্তার আঃ রশীে িাসা/জহাবডং:েবলল 

ড্রাইভাজরর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:চর 

 াঁ িা-৩৮৫, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর াঁ িা ৪০২৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  7/9



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৫৯ আহম্মে উল যাহ জ ািিাে আলী িাসা/জহাবডং:পবিমপািা, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ড 

 ং-৪০, ডা ঘর:পূিাইল-

1721, গােীপুর সের, 

গােীপুর বসটি  জপ ডাজরশ , 

গােীপুর

িাসা/জহাবডং:পবিমপািা, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ড 

 ং-৪০, ডা ঘর:পূিাইল-

1721, গােীপুর সের, 

গােীপুর বসটি 

 জপ ডাজরশ , গােীপুর

৪০২৪

৬০  ােী আবুল িাশার হাজফে আিদুল খাজল িাসা/জহাবডং:-, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

পাি ডতী, ডা ঘর:জচৌধুরী 

হাট-৩৮৫০, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

জ ায়াখালী

জচৌধুরী হাট ৪০২৫

৬১ জমাহাম্মে উল্যাহ জমৌঃ িেলুর রহমা িাসা/জহাবডং:তবমে উবি  

ভুঞা িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, রামপুর, 

ডা ঘর:িাম ীয়া-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

িাম ীয়া ৪০২৬

৬২ জমাঃ জমাস্তফা মৃত চাাঁ  বময়া িাসা/জহাবডং:ছুব  

বময়াবির িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

 াঁ িা, ডা ঘর:চর 

 াঁ িা-3850, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর াঁ িা ৪০২৭

৬৩ আবুল হাজসম জমাঃ জমাস্তফা হাজসম মাবির িাবি আবু মাবিরহাট ৪০২৮

৬৪ জমাঃ নুর  িী মৃত জমািার  আলী বময়া জপৌরসভা িসুরহাট ৪০২৯

৬৫ মব র আহম্মে মৃত  াবের আহম্মে জপৌরসভা িসুরহাট ৪০৩০

৬৬ আব্দুল হাবলম মৃত জমাঃ সুলতা  আহাম্মে িাসা/জহাবডং:জমৌলভী 

সুলতা  আহম্মজের িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

হাোরী, ডা ঘর:চর 

হাোরী-3851, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরহাোরী ৪০৩২

৬৭ জমাহাম্মে জগালাম ফারু আিদুস সাত্তার মুবি িাসা/জহাবডং:আিদুস 

সাত্তার মুবির িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চর 

ফব রা-3811, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চর ফব রা ৪০৩৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জ াম্পা ীগঞ্জ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সর ার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৬৮ এ এইছ এম রবফকুল ইসলাম এরশাে উল্যাহ িাসা/জহাবডং:এরশাে 

সাজরং িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, চর 

ফব রা, ডা ঘর:চর 

ফব রা-3811, 

জ াম্পা ীগঞ্জ, জ ায়াখালী

চরফব রা ৪০৩৪

৬৯ জমাঃ আলী হায়োর মৃত সামছুল হ েগতপুর ফাবেজলরহাট ৪০৩৬

৭০ আঃ খাজল মৃত ফেজলর রহমা পুন্নার  তু  িাবি  তু  িাোর ৪০৩৯

৭১ সবফকুর রহমা আব্দুল আবেে রামপুর িাম ীয়া ৪০৪১

৭২ ফবরদুল হ  রুল হ িাসা/জহাবডং:ওয়াবে 

উবি  ব্যাপারী িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

 ং-০৭, ডা ঘর:িসুর হাট-

3850, জ াম্পা ীগঞ্জ, 

িাসা/জহাবডং:ওয়াবে 

উবি  ব্যাপারী িািী, গ

িসুরহাট ৪০৪২

৭৩ মবফজুর রহমা মবতয়ার রহমা জপৌরসভা িসুরহাট ৪০৪৩

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা  াউবিল (োমু া) পৃষ্ঠা  9/9


