
বিভাগঃ রাজশাহী জজলাঃ রাজশাহী উপজজলাঃ পিা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

১ জমাঃ আবু জাফর কবফল উদ্দীন Notun Bilshimla G.P.O-6000 ৩০৮

২ জমাঃ সাইদুল ইসলাম রইসউবদ্দন সরকার শবরষা কুবি দারুশা ৩২২

৩ জমাঃ আসাদুজ্জামান আবুল জহাজসন সরকার হুজুরীপািা দারুশা-6210 ৩৩৩

৪ মুবিজ াদ্ধা জমাঃ ইয়াবসন আলী হাজী এব্রাবহম মন্ডল Tishlai দশ শনপািা- 6210 ৩৪৬

৫ জমাঃ আঃ মবজদ মৃত জমাজাহার আলী জতিাবিয়া হবরপুর ৩৬৯

৬
জমাঃ জমাহসীন আলী রবহম উবদ্দন সরকার পাবরলা, ডাকঘর:খিখিী-6204 ৩৭০

৭ জমাঃ রমজান আলী মৃত জমজসর মন্ডল Maria খিখবি-6204 ৩৭১

৮
জমাঃ আফাজ উবদ্দন মৃত নবির মন্ডল পাবরলা ডাকঘর:পাবরলা-6211 ৩৭২

৯

জমাঃ আঃ সাত্তার চান জমাহাম্মাদ Hut 

Ramchandrapur

হাট জগাদাগািী-6211 ৩৭৪

১০
জমাঃ সামসুল হক জমা আতাকুল্লাহ Sharangpara হাট জগাদাগািী-6211 ৩৮০

১১ জমাঃ আফসার আলী মজয়জ উবদ্দন জশখ িিগাবি িিগাবি ৩৮২

১২ জমাঃ আবু জহাজসন দাজনশ জমাল্লা ৮৭৯, জসনাবনিাস-6202 ৩৮৪

১৩ জমাঃ ফজলুর রহমান মৃত জমজাত মন্ডল Sonaikandi Haripur ৩৮৫

১৪
জমাঃ রহমত আলী জজসার মন্ডল Kismat 

Kukhandi

বুধপািা-6205 ৩৮৭

১৫

জমাঃ বগয়াস উদ্দীন জমাঃ নুরুল ইসলাম বিশ্বাস গ্রাম/রাস্তা:999, 

হুজুরীপািা, ডাকঘর:দারুশা-

6210, পিা, রাজশাহী

দারুশা-6210, ৩৮৯

১৬ জমাঃ রবফকুল আলম জমাঃ আব্দুল মান্নান Sahapur দারুশা-6210 ৩৯০

১৭ মৃত সুজিদ আলী জমাঃ আঃ জসািহান ঝুজকাই বময়পুর ৩৯১

১৮ জমাঃ শামছুল ইসলাম নিাি আলী বমঞা ৮৯৩/৩, জতরখাবদয়া জসনাবনিাস-৬২০২ ৩৯২

১৯ মনসুর রহমান বকসমত মন্ডল Radhanagar Hujuri para ৩৯৩

২০ মৃত ইব্রাবহম জহাজসন মৃত আব্দুল কুদ্দুস ডাংগীপািা হাট জগাদাগািী ৩৯৬

২১
জহমাজ উবদ্দন মরহুম জসকান্দার মন্ডল কসিা ডাকঘর:হবরপুর-6201 ৩৯৭

২২ মৃত আজিদ আলী মৃত িাজির আলী বপল্লাপািা িিগাবি ৩৯৮

২৩ জমাঃ সাবদকুজ্জামান এ, জক, এম আব্দুর রশীদ Muraripur হবরপুর-6201 ৪০০

২৪
জমাঃ ইউনুস আলী মৃত কাইমুদ্দীন মন্ডল Alimganj, 

Madanpur

হবরপুর-6201 ৪০১

২৫ জমাঃ হাবিবুর রহমান িবির উদ্দীন থান্দার Surjapur িিগািী-6210 ৪০২

২৬
জমাঃ একরামুল হক তাহাজসন জশখ Naohata 

Madrasha

নওহাটা-6213 ৪০৩

২৭ জমাহাম্মদ জহাজসন মৃত সুলতান জশখ হবরপুর হবরপুর ৪০৫

২৮ জমাঃ হ রত আলী আফসার আলী হবরপুর ডাকঘর:হবরপুর ৪০৬

২৯
জমাঃ রইস উবদ্দন মৃত বজব্রাইল জশখ গ্রাম/রাস্তা:999 ডাকঘর:রাজশাহী জকাট শ-

6201

৪০৭

৩০
জমাঃ আমজাদ জহাজসন ইসরাবফল জসখ জিিপািা ডাকঘর:হবরপুর-6201 ৪০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

জাতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

জাতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (জামুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

জাতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩১ জমাঃ আঃ রউফ জমাঃ জাইদুর রহমান হবরপুর হবরপুর-6201 ৪০৯

৩২

জমাঃ আনসারুল হক খাবতর জমাহাম্মদ সরকার গ্রাম/রাস্তা:999, হবরপুর, 

ডাকঘর:হবরপুর-6201, 

পিা, রাজশাহী

হবরপুর-6201 ৪১১

৩৩ জমাঃ তাইজুল ইসলাম িবস্ত মন্ডল 999 6201 ৪১২

৩৪

জমাঃ সাজদক আলী মজফজ উদ্দীন , গ্রাম/রাস্তা:999, 

হবরপুর, ডাকঘর:হবরপুর-

6201, পিা, রাজশাহী

হবরপুর, ডাকঘর:হবরপুর-

6201

৪১৪

৩৫ জমাঃ জগালাি জহাজসন (আবমন উদ্দীন) বরয়াজুদ্দীন Gopal Pur হবরপুর-6201 ৪১৫

৩৬ জমাঃ আব্দুল মান্নান মৃত জখাদািক্স সরকার Madanpur হবরপুর-6201 ৪১৭

৩৭ জমাঃ জাইদুর রহমান মৃত হাবসম উদ্দীন কণহার হুজরী পািা ৪১৯

৩৮ জমাঃ মাইনু দ্দীন মৃত খবির উবদ্দন হবরপুর হবরপুর ৪২০

৩৯
জমাঃ সাইফুল িারী ইব্রাহীম জহাজসন kaipukuria হাট জগাদাগািী-6211 ৪২১

৪০

জমাঃ সাজজদুর রহমান আলহাজ্ব জব্বার জসখ , গ্রাম/রাস্তা:999, 

হবরপুর, , 

গ্রাম/রাস্তা:999, হবরপুর, 

ডাকঘর:হবরপুর-6201, 

পিা, রাজশাহী, পিা, 

রাজশাহী

, গ্রাম/রাস্তা:999, 

হবরপুর, ডাকঘর:হবরপুর-

6201, পিা, রাজশাহী

৪২৩

৪১
জমাঃ আবু জামাল ওজহদ সরকার ধম শহাটা ডাকঘর:দারুশা-6210 ৪২৫

৪২ মৃত জতাফাজ্জল জহাজসন মৃত করমতুল্লা Deberpara দারুশা-6210 ৪২৬

৪৩ জমাঃ আজাহার আলী মৃত হাদু জসখ Radhanagar দারুশা-6210 ১৪২৯

৪৪

জমাঃ আবুল কালাম জচৌধুরী জদদার জচৌধুরী গ্রাম/রাস্তা:999, 

হুজুরীপািা, ডাকঘর:দারুশা-

6210, পিা, রাজশাহী

ডাকঘর:দারুশা-6210 ১৪৩০

৪৫

জমাঃ ওবহদুল ইসলাম আলহাজ জমাঃ জবহর উবদ্দন গ্রাম/রাস্তা:999, 

হুজুরীপািা, ডাকঘর:দারুশা-

6210, পিা, রাজশাহী

ডাকঘর:দারুশা-6210 ১৪৩৪

৪৬ লক্ষণ মুমু শ কুশল মুমু শ গ্রাম:জগাপালপুর ডাকঘর:হবরপুর-৬২০১ ১৪৪০

৪৭ মৃত আহাদ আলী মৃত জামানী জসখ Tetulia Danga দশ শনপািা-6210 ১৪৫৮

৪৮ শ্রী অবজত কুমার প্রামাবনক শ্রী ধীজরন্দ্র নাথ প্রামাবনক Sharishakuri দারুশা-6210 ১৪৬২

৪৯

জমাঃ নওসাদ আলী আঃ আবজজ গ্রাম/রাস্তা:999, 

হুজুরীপািা, ডাকঘর:দারুশা-

6210, পিা, রাজশাহী

দারুশা ১৪৬৩

৫০ জমাঃ এন্তাজুল ইসলাম তজমজ উবদ্দন মন্ডল Gopalpur হবরপুর-6201 ১৪৬৬

৫১ জমাঃ আশরাফুল ইসলাম আব্দুল গাফফার সরকার Tishlai 6210 ১৪৬৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৫২ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন জমাঃ আমজাদ আলী সরকার Sharishakuri Darusha ১৪৭১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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