
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আেগর আলী আজিদ আলী পূি বচান্দনা গােীপুর ১২

২ জমাঃ ফেলুল হক সরকার মৃত জমাঃ বমোনুর রহমান কুবনয়া ো: বি: বি: ৫০

৩ জমাঃ আবমনুল ইসলাম জমাঃ আঃ হাবমদ সরকার পূি বভুরুবলয়া গােীপুর ৬৫

৪ রামচন্দ্র দাস ককলাস চন্দ্র দাস উত্তর বিলাশপুর গােীপুর-1700 ৬৮

৫ আঃ রউফ নয়ন মৃত আঃ হাবমদ খান পবিম েয়জদিপুর ৭০

৬ জমাঃ সামসুল হক মৃত আস্কর আলী দবিণ চতর িাড়ী ৭১

৭ জমাঃ আিদুল লবতফ বময়া মৃত হােী জমাঃ হায়দার আলী ধীরাশ্রম ধীরাশ্রম ৮৮

৮ শহীদুল ইসলাম পাঠান ওয়াজেদ িক্স িরুদা ১১৪

৯ ওয়াবের জমাহাম্মদ আক্রি আলী িন্দান কুমুন ১৩৯

১০ জমাঃ সাহাি উবিন সদ বার মৃত হাবিে উবিন সদ বার কুদাি পূিাইল ১৯১

১১ জমাঃ জমাতাজলি জহাজসন জমাল্লা মৃত মনছুর আলী জমঘডুিী ২১৩

১২ জমাঃ ই্বিছ আলী মৃত মঞ্জু বময়া পলাজশানা ২১৭

১৩ জমাঃ আঃ হাবমদ বময়া মৃত আঃ ছালাম কাবশমপুর ২৫৪

১৪ জমাঃ সামছুল আলম মৃত েনাি আলী নয়াপাড়া ২৫৭

১৫ শ্রী পজরশ চন্দ্র জগাপ মৃত শ্রী জধাজভশ চন্দ্র জগাপ জটক কাজ ারা সালনা িাোর ২৭১

১৬ আবেজুল হক মৃত েবসম উবিন চতর, বি.ও.এফ ২৮১

১৭ জমাঃ কাঞ্চন বময়া বময়াফর আলী িাসা/জহাবডং:৪৫০/১,সালনা

 জরাড, চতর, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-২৪, ডাকঘর:বি.ও.এফ-

১৭০৩, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

বিওএফ-1703 ২৮৪

১৮ মৃত জমাঃ জহাজসন আলী মৃত মছর উবিন ভুরুবলয়া ২৯০

১৯ ছবমর আলী মৃত েবহর আলী ভুরুবলয়া, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

ডুজয়ট-1700 ২৯৩

২০ জমাঃ আরমান আলী মৃত আঃ হাবমদ খান পবিম চতর, গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর।

বি.ও.এফ-১৭০৩ ২৯৭

২১ জমাঃ ওসমান গবন মৃত সাহাবুবিন জমঘাদল ২৯৯

২২ জমাঃ সরাফত আলী মৃত অবছ উবিন ধীরাশ্রম ৩১৬

২৩ হাজছন আলী শুকর আলী ৩৩৭

২৪ জমাঃ মান্নান মন্ডল জমাঃ ইমান আলী মন্ডল হাবড়নাল ৩৪৭

২৫ জমাঃ দুলাল বময়া (িীর মুবি জ াদ্ধা) আনছার আলী গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:নীজলরপাড়া, 

ওয়াড ব নং-৩০, 

ডাকঘর:গােীপুর-১৭০০, 

গােীপুর সদর, গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর

গােীপুর-১৭০০ ৩৫৫

২৬ জমাঃ োবমর উবিন মৃত আবু িকর ভুইয়া জছাট কজয়র ৩৬৭

২৭ জমাঃ আঃ েবলল মৃত ছবমর উবিন শুকুবন্দ ৩৭৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৮ জমাঃ েবমর উবিন মৃত কবলম উবিন খুজদিরমী মারতা ৩৭৮

২৯ জমাঃ বিল্লাল জহাজসন গােী ইছি আলী গােী কুমুন, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

কুমুন-1700 ৩৯৬

৩০ জমাঃ আবুল হাজসম জহদাজয়ত উল্লা মাষ্টার খাবতয়া,,গােীপুর 

সদর,গাবেপুর

কুমুন-1700 ৪০১

৩১ আঃ মান্নান আঃ কুদ্দুস খাবতয়া,গাবেপুর সদর 

,গাবেপুর

কালবন-১৭০০ ৪০২

৩২ শ্রী সতয রঞ্জন দাশ মৃত জখাকন চন্দ্র দাশ জরওলা ৪০৫

৩৩ জমাঃ জছাজমদ আলী মৃত জগালির আলী , গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪২, ডাকঘর:হারিাইদ-

1710, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

হারিাইদ-1710 ৪১০

৩৪ জমাঃ আব্দুস ছামাদ মৃত খাবদম আলী পদ-হারিাইদ ৪১৫

৩৫ জমাঃ আব্দুর রহমান মৃত জনায়াি আলী িাসা/জহাবডং:রহম আলী 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

ওয়াড ব নং-৩৯, 

ডাকঘর:হায়দারািাদ 

মািাসা-1710, গােীপুর 

সদর, গােীপুর বসটি 

কজপ বাজরশন, গােীপুর

হায়দরািাদ মািসা-

1710

৪২৯

৩৬ জমাঃ নওজশর আলী বসকদার আশ্রি উবিন বসকদার বিন্দান পূিাইল ৪৩৮

৩৭ জমাঃ আঃ লবতফ সরকার মৃত আক্কাছ সরকার হারিাইদ পুিাইল ৪৪১

৩৮ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত আবমন উবিন সরকার জকাদাবলয়া ৪৪২

৩৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ আসাদ আলী সরকার হারিাইদ পুিাইল ৪৪৩

৪০ জমাঃ আঃ মবতন সরকার মৃত জলহাে উবিন সরকার গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪২, ডাকঘর:হারিাইদ-

1710, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

হারিাইদ-1710 ৪৪৪

৪১ জমাঃ সুলতান বশকদার মৃত কাজদর বসকদার তালটিয়া ৪৪৫

৪২ জমাঃ আইন উবিন আবসর উবিন মাজুখান হারিাইদ ৪৪৭

৪৩ কােী জমাঃ আব্দুল সামাদ মৃত বিল্লাল বময়া িরাদল ৪৫৫

৪৪ জমাঃ আলাউবিন মৃত আদু জশখ গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪১, ডাকঘর:পূিাইল-

1721, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

পূিাইল-1721 ৪৫৭

৪৫ িীর মুবি জ াদ্ধা জমাঃ িবশর উিীন হােী জমাঃ ওয়াে উবিন জমঘডুিী হায়দরািাদ ৪৬৬

৪৬ জমাঃ বসরাজুল আলম আয়াতাি উবিন কাজ ারা সালনা িাোর ৪৭৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪৭ জমাঃ ছাজনায়ার রহমান সজমে উবিন কাউলবতয়া কাউলবতয়া ৪৭৮

৪৮ জমাঃ আিদুল কুদ্দুছ মৃত ছবমর উবিন জটকীিাড়ী ৪৮২

৪৯ জমাঃ আরফান আলী খান মৃত জমাঃ মবম জনওয়াে খান কাবশমপুর ৪৯৮

৫০ জমাঃ আফতাি উবিন মৃত জমাঃ তারা বময়া িড় জদওড়া বনশাত নগর ৫৪৫

৫১ জমাঃ নাবেমউবিন জশখ ইমানউবিন জশখ বখলগাও গােীপুর সদর ৫৪৮

৫২ জমাঃ শুক্কুর আলী ছাফর আলী গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৫২, ডাকঘর:বনশাত 

নগর-1711, টঙ্গী, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

বনশাত নগর-1711 ৫৭৭

৫৩ জমাঃ িাবছর বময়া মৃত নায়ি আলী িাসা/জহাবডং:আব্দুল িাজছদ 

বময়ার িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪৫, ডাকঘর:মন্নু নগর-

1710, টঙ্গী, গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর

মন্নু নগর-1710 ৫৮৫

৫৪ কােী জমাঃ আব্দুল আওয়াল সাঈদ আউচ পাড়া বনশাত নগর ৫৮৬

৫৫ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত আলী আহম্মদ িাসা/জহাবডং:২৭০ এরশাদ নগর-1712 ৫৮৭

৫৬ নুর জমাহাম্মদ মৃত জসকান্দর বময়া মাজলজকর জটক,পাগার 

,মন্নুনগ,গাবেপুর বসটি 

কজপ বাজরশন,গাবেপুর

মন্নুনগর-1710 ৫৯২

৫৭ জমাঃ রহম আলী মৃত ছন্দু গােী নতুন িাোর টংবগ মন্নু নগর-1710 ৬১৪

৫৮ জমাঃ বেয়াউল হক ভূইয়া আবমন উবিন ভুইয়া মরকুন,মন্নুনগ, টঙ্গী, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

মন্নুনগর-1710 ৬১৫

৫৯ জমাঃ আব্দুর রবশদ আনছার আলী এরশাদ নগর,গােীপুর সদর 

, গােীপুর

এরশাদ নগর ৬১৭

৬০ জমাঃ হেরত আলী গােী মৃত ছন্দু গােী নতুন িাোর টংবগ মন্নু নগর-1710 ৬১৮

৬১ মৃত বসরাজুল ইসলাম মমতাে উবিন ভু ুঁইয়া উত্তর চতর,গােীপুর বসটি 

কজপ বাজরশ,গাবেপুর

বি ও এফ-১৭০৩ ৮৬৬

৬২ নূর জমাহাম্মদ মাষ্টার মৃত আলহাজ্ব উিাদুল্লাহ সরকার চতর বিওএফ ৮৬৬

৬৩ জমাঃ হ রত আলী জশখ কবফল উবিন জশখ িাসা/জহাবডং: ২০৬, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪৯, ডাকঘর:এরশাদ 

নগর-1712, টঙ্গী, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

এরশাদ নগর-1712 ১২৮০

৬৪ জমাঃ আফছার উবিন ভূঞা মৃত ওয়াে উবিন ভূঞা কুদাি পূিাইল ২১৮০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৬৫ জমাঃ আফতাি উবিন মৃত আঃ জছািহান িাসা/জহাবডং:বস.বি. 

266, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

ওয়াড ব নং-২৪, ডাকঘর:বি 

ত্ত এফ-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর বসটি 

কজপ বাজরশন, গােীপুর

বিওএফ-1703 ২২৫২

৬৬ োহাদ আলী ফবকর জমাঃ ওজমে আলী ফবকর িাসা/জহাবডং:২২, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-২৯, ডাকঘর:গােীপুর-

1700, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

গােীপুর-1700 ২৪৯৯

৬৭ লাল জমাহন রবি দাস লাল বিহাবর রবি দাস বনজলরপাড়া,গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

গােীপুর-1700 ২৫০০

৬৮ আলতাি জহাজসন মৃত তবছর জিপারী চতর নয়াপাড়া, চতর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর।

বি.ও.এফ-১৭০৩ ২৫০১

৬৯ মৃত আিদুর রহমান মৃত নাজয়ি আলী জপাড়ািাড়ী ইপসা ২৫০২

৭০ জমাঃ আব্দুল আলী মৃত নূর জমাহাম্মদ হাবতয়াি বিওএফ,গােীপুর সদর ২৫০৩

৭১ জমাঃ নূরুল হক মৃত জনওয়াে আলী বমেবাপুর িাোর, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫০৪

৭২ এস এম সামসুল আলম আঃ আউয়াল মাষ্টার বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫০৫

৭৩ আঃ িাজছর ইসলাম উবিন , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর 

িাোর-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫০৬

৭৪ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান বরয়াে উবিন পূি ব ডগরী বমেবাপুর িাোর ২৫০৭

৭৫ জমাঃ জমানছুর আলী মৃত জমাকজসদ আলী পূি ব ডগরী বমেবাপুর িাোর ২৫০৮

৭৬ আব্দুল মান্নান বময়া কেন উবিন চান্দনা, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন,

চান্দনা-1702 ২৫১০

৭৭ আঃ িাজছর মৃত ওসমান গবন ভাওয়ালগড়, 

ডাকঘর:ভিানীপুর-

1740, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

ভিানীপুর-1740 ২৫১১

৭৮ ইউনুছ আলী মৃত োমাল উবিন পূি ব ডগরী বমেবাপুর ২৫১২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৯ ডাঃ জমাঃ মবতউর রহমান জমাঃ িরকত উল্লাহ বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫১৩

৮০ জমাঃ মবেবুর রহমান আঃ হাবকম , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বমেবাপুর-1703 ২৫১৪

৮১ জমাঃ নুরুল হক আলহাে জমাঃ আয়নল হক , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বমেবাপুর-1703 ২৫১৫

৮২ জমাঃ হারুনুর রবশদ জমাঃ আব্দুল হক বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫১৬

৮৩ মৃত মবফজুর রহমান মৃত আঃ কবরম বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫১৭

৮৪ মৃত হারুন অর রবশদ মৃত আঃ ছবুর , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বমেবাপুর-1703 ২৫১৮

৮৫ মৃত আব্দুল হক মৃত েজিদ আলী িাসা/জহাবডং:30, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর 

িাোর-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫১৯

৮৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম ইমাম উবিন িাসা/জহাবডং:904, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর 

িাোর-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫২০

৮৭ জমাঃ িাহারুল ইসলাম েবসম উবিন িাসা/জহাবডং:১১৭৭, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বমেবাপুর-1703 ২৫২১

৮৮ জমাঃ জখারজশদ আলম মৃত মমতাে উবিন আহম্মদ পূি ব ডগরী, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-১৭০৩ ২৫২২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৯ আব্দুল মবেদ মৃত জহাজসন উবিন িাউপাড়া বমেবাপুর ২৫২৩

৯০ হ রত আলী হাজছন আলী বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫২৪

৯১ আঃ হাবমদ বময়া েজিদ আলী বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫২৫

৯২ জমাঃ শাহোহান জহকমত আলী পূি ব ডগরী, বমেবাপুর, 

গােীপুর সদর, গােীপুর।

বমেবাপুর িাোর-১৭০৩ ২৫২৬

৯৩ জমাঃ আবমনুল হক জমাঃ দারাে উবিন িাসা/জহাবডং:১১৮৩, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর 

িাোর-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫২৭

৯৪ জমাঃ ইউনুছ আলী ফালুন মুিী , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

বমেবাপুর, ডাকঘর:বমেবাপুর 

িাোর-1703, গােীপুর 

সদর, গােীপুর

বমেবাপুর িাোর-1703 ২৫২৮

৯৫ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন আঃ ছালাম বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫২৯

৯৬ জমাঃ আব্দুল্লাহ জমাঃ আব্দুর রহমান সরকার িাসা/জহাবডং:নাইট কুইন 

১৫/১, গ্রাম/রাস্তা:999 , 

ওয়াড ব নং-৪৮, 

ডাকঘর:ইসলামপুর-

1712, টঙ্গী, গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর

ইসলাম পুর-1712 ২৫৩০

৯৭ জমাঃ শবহদুল্লাহ হাবিবুল্লাহ বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-১৭০৩, 

গােীপুর সদর, গােীপুর

বপরুোলী-১৭০৩ ২৫৩১

৯৮ আঃ কবরম মৃত জমালাম উবিন পূি ব ডগরী বমেবাপুর ২৫৩২

৯৯ মৃত জমাঃ নুরুল হক মৃত হােী আেগর আলী সামান্তপুর গােীপুর-1700 ২৫৩৩

১০০ মৃত আঃ মান্নান মৃত আঃ রহমান করমতলা,গােীপুর 

সদর,গােীপুর মহানগর

পূিাইল-1721 ২৫৩৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  6/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১০১ েহুরা জিগম শাহাে উবিন গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৪১, ডাকঘর:পূিাইল-

1721, গােীপুর সদর, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

পূিাইল-1721 ২৫৩৭

১০২ জমাঃ আঃ মান্নান জমাঃ ইজ্জত আলী খাইলকুর, গাবেপুর 

বসটি,গাবেপুর

োতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-

1704

২৫৩৯

১০৩ জমাঃ হাবিবুর রহমান (জহলাল) মৃত মবনর উবিন বিপ্রি বা কাউলবতয়া ২৫৪০

১০৪ মৃত জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাঃ মবফে উবিন বশকদার িহুবরয়া চালা, বমেবাপুর, 

গােীপুর সদর, গােীপুর।

বমেবাপুর িাোর-১৭০৩ ২৫৪২

১০৫ জতাোজম্মল জহাজসন খান শবফউর রহমান খান বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-১৭০৩ ২৫৪৩

১০৬ জমাঃ আবেজুল হক জমাঃ আঃ রউফ বময়া বপরুোলী, 

ডাকঘর:বপরুোলী-

1703, গােীপুর সদর, 

গােীপুর

বপরুোলী-1703 ২৫৪৪

১০৭ জমাঃ জকরামত আলী -আঃ ছামাদ কালবন,গাবেপুর 

সদর,গাবেপুর

কালবন-১৭০০ ২৫৪৬

১০৮ মৃত আঃ ছাত্তার (েে বময়া) মৃত নূর জমাহাম্মদ িড় কজয়র পূিাইল ২৫৪৮

১০৯ জমাঃ ছাজদক আলী মৃত বমর িক্স সুকুন্দী কালনী ২৫৪৯

১১০ জমাঃ ইবিস আলী মৃত হােী ইয়াকুি আলী গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৫২, ডাকঘর:বনশাত 

নগর-1711, টঙ্গী, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

বনশাত নগর -১৭১১ ২৭৪৬

১১১ জমাঃ বফজরাে বময়া মৃত আঃ মাজলক িাসা/জহাবডং:১৩ নং 

মবল্লক বিবির িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৫৪, ডাকঘর:বনশাত 

নগর-1711, টঙ্গী, 

গােীপুর বসটি কজপ বাজরশন, 

গােীপুর

বনশাত নগর -১৭১১ ২৭৪৭

১১২ জমাঃ আঃ রাজ্জাক (মুবিজ াদ্ধা) আঃ িাজরক গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৫৩, 

ডাকঘর:বনশাতনগর-

1711, টঙ্গী, গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর

বনশাত নগর -১৭১১ ২৭৮৬

১১৩ হাবিবুর রহমান কারী জমাকবুল জহাজসন আবরচপুর,,গােীপুর বসটি 

কজপ বাজরশন, গােীপুর

মন্নুনগর ২৭৮৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  7/8



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ গােীপুর উপজেলাঃ গােীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৪ আব্দুল মান্নান মুিী সবলমুিীন আবরচপুর,মন্নুনগর,গােীপুর 

বসটি কজপ বাজরশন, গােীপুর

মন্নুনগর-1710 ২৭৯৪

১১৫ জমাঃ মুনসুরুজ্জামান মৃত মবনর জহাজসন খান আবরচপুর মন্নুনগর ২৮০০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  8/8


