
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ বকশ ারগঞ্জ উপশেলাঃ বকশ ারগঞ্জ সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ জমািারক জ াশসন মৃত আ রাফ আলী চাঁশের  াবস দানাপাটুবল ৭২

২ আঃ খাশলক (আনঃ ) মৃত ততয়ি আলী িড়খাশলরপাড় েয় িাংলা িাোর ৮৩

৩ জমাঃ বসরাজুল  ক মৃত মুনসুর আলী কুটিবগদ্দী জপৌর/২নং ৮৬

৪ জমাঃ জরোউল কবরম খান জমাঃ আিদুর র মান খান তারাপা া বকশ ারগঞ্জ-2300 ৯৪

৫ মৃত আঃ র মান মৃত জনওয়াে জিপারী জচৌধুরী াটী মাইেকাপন ৯৬

৬ জমাঃ বনোম উবদ্দন জমাঃ ছবমর উবদ্দন িগাবদয়া জপৌরসভা ১০০

৭ সুকুমার চন্দ্র জঘাষ মৃত সুশরন্দ্র চন্দ্র জঘাষ বিন্নগাও( রথখলা) জপৌরসভা ১০৫

৮ মৃত সুশরন্দ্র চন্দ্র জঘাষ মৃত চন্দ্র নাথ জঘাষ রথখলা জপৌরসভা ১১২

৯ ডাঃ জমাঃ আলতাবুর র মান মৃত কামধর জিপারী চরশ ালাবকয়া জপৌরসভা ১২৮

১০ জমাঃ লুৎফুর র মান কামদর জিপারী বকশ ারগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ ১২৯

১১ রিীন্দ্রনাথ চক্রিতী মৃত নশরন্দ্রনাথ চক্রিতী 1485, বিন্নগাঁও বকশ ারগঞ্জ-2300 ১৩০

১২ সবফকুর র মা মৃত জমাঃ ফশয়ে আলী তারাপা া বকশ ারগঞ্জ-২৩০০ ১৩১

১৩ স্বপন কুমার রায় বিশনাদ বি ারী রায় অরবিট, খরমপবি বকশ ারগঞ্জ ১৪১

১৪ জমাঃ তারা বময়া সুলতান বময়া  াবেরগল নীলগঞ্জ ১৪৪

১৫ জমাঃ আঃ েব্বার জমাঃ আঃ জরজ্জাক িড়খাপন নীলগঞ্জ ১৪৮

১৬ জমাঃ মবতউর র মান লাল বময়া শ্রী নগর আবমরগঞ্জ ১৫০

১৭ মৃত জমাঃ েব রুল ইসলাম ভূঞা খাশলক ভূইয়া কালাই াটি মাইেখাপন ১৫২

১৮ এম এ রব দ জগালাপ উবদ্দন মরীর ভদ্রপাড়া মব নে ১৫৬

১৯ মা বুবুল  ক মৃত আঃ আলী মব নে আমীরগঞ্জ িাোর ১৫৭

২০ ছাবব্বর আ ম্মদ জমাস্তফা মৃত আ রাফ উবদ্দন করমূলী মাবরয়া ১৬৬

২১ জমাঃ আব্দুল আ াদ ভূ ূঁইয়া খুর ীদ উদ্দীন ভূ ূঁইয়া বকশ ারগঞ্জ বকশ ারগঞ্জ ১৬৯

২২ মৃত বসরাে উবদ্দন মৃত রসুল িটবখলা জচৌদ্দ ত ১৮৩

২৩ মৃত জমাঃ বসরাজুল  ক মৃত মাবনক জিপারী দানাপাটুলী মাবথয়া ১৮৫

২৪ ফবরদ আ ম্মদ (নি মুসবলম) েশগস জচৌধুরী সগড়া রব দািাদ ২০১

২৫ মৃত জমাঃ মবতউর র মান মৃত জমাঃ আ াক উল্লা  জিপারী কানকাটি জকাদালাটিয়া ৩২৯৯

২৬ মৃত মা তাি উবদ্দন মৃত আবুল মাশলক ব্যাপারী রগুনপুর জিৌলাই ৩৩০০

২৭ জমাঃ আবেজুল  ক (ননী) জমৌঃ কােী মনজুরুল  ক (জেনুবময়া) জে নশরাড, একরামপুর বকশ ারগঞ্জ-২৩০০ ৩৩০৩

২৮  াহ্ জমাঃ ফেলুল  ক  াহ্ জমাঃ মুক্তার উবদ্দন োলুয়াপাড়া মাইে াটি ৩৩১৭

২৯ রইছ উবদ্দন মৃত সাদক আলী জিত্রাটি মাইেখাপন ৩৩১৮

৩০ মৃত িাির আলী মৃত আশ্রি আলী কলাপাড়া শ্রীনগর ৩৩২২

৩১ জমাঃ রুকন উবদ্দন কাশ ম আলী োলুয়াপাড়া মাইে াটি ৩৩২৩

৩২ জমাঃ আঃ ছাত্তার মৃত জমাঃ আঃ মন্নান জিপারীপাড়া নীলগঞ্জ ৩৩২৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 
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িীর মুবক্তশ াদ্ধা  াচাই -িাছাই
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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