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জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

জমাঃ আব্দুল খাটলক

বময়া উবিন

উত্তর পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

৩

জমাঃ হাবিজ উবিন

মৃত আব্দুর রবশদ

িটতঙ্গাপাড়া

ধরাইল-৬৪০০

২৭

জমাঃ নওয়াি আলী বমঞা

আটয়শ উবিন বময়া

বশব্দুরগ্রাম

বদঘাপবতয়া-6401

২৯

জমাঃ মবজির রহমান

দবির উিীন

বদঘাপবতয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৩০

জমাঃ আবুল জহাটসন

আকতার

জগায়ালবদঘী কৃষ্ণপুর

বদঘাপবতয়া

৩১

জমাঃ নাবির উবিন শাহ

বরয়াজ উবিন শাহ

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ-৬৪০০

৩৫

জমাঃ আিদুল কাটদর

মৃত আকাটয়তুল্লাহ

িরটিলঘবরয়া

নাট ার

৩৭

বিজয় কুমার সাহা

িীটরন্দ্র নাথ সাহা

মধ্যপাড়া,কসিা

পীরগঞ্জ-৬৪০০

৩৮

জমাঃ আব্দুল জব্বার

মৃত আব্দুস সালাম

জ ৌগাবি

পীরগঞ্জ

৩৯

জশখ জমাঃ আলাউবিন

আঃ হাই বময়া

মীরপাড়া

নাট ার-৬৪০০

৪০

জমাঃ শবিউল আলম খান জ ৌধুরী (টিপু)

শমটসর আলম খান জ ৌধুরী

বন ািাজার

নাট ার

৪১

খন্দকার জুিাটয়র জহাটসন

খন্দকার আকির আলী

উপর িাজার

নাট ার-৬৪০০

৪৫

জমাঃ আব্দুর কবরম িাদশা জশখ

জমাঃ আঃ রহমান জশখ

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

৪৬

মৃত াঁদ শাহ

মৃত রমজান আলী শাহ

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

৪৭

ডাঃ অমীম কুমার জঘাষ

মৃত শশীকান্ত জঘাষ

নী ািাজার

নাট ার-৬৪০০

৫২

জমাঃ আবু তাটহর

মবিজ উিীন

জেশন িাজার

নাট ার-৬৪০০

৫৩

জমাঃ আমজাদ জহাটসন

শাহিাজ উবিন মন্ডল

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা

৬০

জমাঃ আব্দুস িাত্তার প্রামাবনক

মৃত জনাি আলী প্রামাবনক

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৬৭

জমাঃ মুনসুর রহমান

মৃত জিান আলী প্রামাবনক

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৬৮

জমাঃ বনজাম উবিন

ইয়াকুি আলী

পবন্ডত গ্রাম

িাতনী

৭২

জমাঃ ওমর আলী প্রমাবনক

আদম আলী প্রামাবনক

িাতনী বদয়ার

িাতনী

৭৪

জমাঃ আবজমুবিন

মৃত মটয়জ উবিন

িাতনীবদয়ার

িাতনী

৭৫

জমাঃ কাটয়ম উবিন খান

বগয়াস উবিন খান

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৭৬

নজর জমাহাম্মদ সরকার

মবহর উবিন সরকার

িাতনী

িাতনী

৭৭

জান জমাহাম্মদ প্রামাবনক

ওসমান প্রাং

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা-6400

৭৮

জমাঃ জদদার িক্স

জমাহাম্মদ বময়াজী

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৭৯

মৃত ইিাহাক আলী মন্ডল

কমর উবিন

িাতনী বদয়াড়

িাতনী

৮২

জমাঃ িাটলক উবিন

কমর উবিন

পবন্ডত গ্রাম

৬নং িাতনী

৮৩

মৃত আব্দুস সামাদ সরকার

মৃত জগালাম নিী সরকার

জতলকুবপ

বিদ্যটিলঘুবড়য়া

৮৪

জমাঃ বসরাজুল ইসলাম

িাহাজ উবিন সরকার

িারঘবরয়া

নাট ার-৬৪০০

৮৬

জমাঃ আকির আলী

জসটকন্দার জহাটসন

পাইকপাড়া

জপৌরসভা নাট ার

৮৮

এম এ কুদ্দুস

আব্দুল নুর প্রামাবনক

পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

৯১

জমটসদ আলী

গওি আবল প্রামাবনক

মীরপাড়া

নাট ার-৬৪০০

৯৫

মৃত আ. খ. ম. আবনসুল ইসলাম

মৃত আিিার উবিন আহটমদ

মবল্লকহাটি

নাট ার-৬৪০০

৯৬

মৃত খন্দকার আটনায়ার জহাটসন

হাজী বজন্নাত আলী

হাজরা নাট ার

নাট ার-৬৪০০

৯৮

জমাঃ আব্দুল রাহামান

মৃত িালক জজায়ািার

কাবন্দবভটুয়া

নাট ার-৬৪০০

৯৯

জমাঃ আবু শহীদ বময়া

মৃত সবিজ উবিন

উত্তর িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১০০

মকবুল জহাটসন

জমাঃ বসরাজ উল্লা খান

উত্তর পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১০১

নরান্দ্র নাথ রায়

মৃত ননী জগাপাল

লালিাজার

নাট ার-৬৪০০

১০২

খন্দকার নিীউর রহমান বপপলু

খন্দঃ রবশদুর রহমান

আলাইপুর

নাট ার-৬৪০০

১০৩

খন্দকার আব্দুল রাজাক

খন্দকার আব্দুল লবতি

আলাইপুু্র

নাট ার-৬৪০০

১০৪

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫

জমাঃ িবরদ আলী মন্ডল

জমাঃ কটির আলী

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১০৬

জমাঃ বসরাজ উবিন সরকার

মৃত ওয়াজ উবিন

উত্তর জ ৌবকরপাড়

নাট ার-৬৪০০

১০৭

শঙ্কর কুমার বসংহ
জমাঃ আবমন ভইুঁ য়া

লালটমাহন বসংহ
হাবলম ভইুঁ য়া

লালিাজার

নাট ার-৬৪০০

১০৮

কআমহাটি

নাট ার-৬৪০০

১০৯

জশখ জমাহাম্মদ ইউসুি

সাধু বময়া

কাপুবড়য়াপবি

নাট ার-৬৪০০

১১০

জমাঃ জগালাম কিীর খান

মৃত আটনায়ার জহাটসন

জ ৌধুরী িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১১১

জমাঃ জগালাম সামদানী (িাদশা)

মুিী জগালাম কাটদর

কাবন্দবভ া

নাট ার-৬৪০০

১১২

তাটহর আলী তারা

মৃত রওশন আলী

নী ািাজার

নাট ার-৬৪০০

১১৪

জমাঃ নজরুল ইসলাম

মৃত এরিান আলী

িলারীপাড়া

জপৌরসভা

১১৫

জমাঃ কুরমান আলী

মৃত িবকর আলী

কাবন্দবভ া

নাট ার

১১৬

মৃত বসরাজুল ইসলাম

মৃত বশতল জমাল্লা

কাবন্দবভ া

নাট ার-৬৪০০

১১৮

মৃত জসানা বময়া

শুকুর উবিন জশখ

উত্তর িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১১৯

মৃত বসয়দুর রহমান

হাবমদ বময়া

উত্তরিড়গািা

নাট ার

১২০

জমাঃ আব্দুল ওয়াহাি শাহ

আব্দুল রাজ্জাক শাহ

উপর িাজার

নাট ার-৬৪০০

১২২

শ্রী জগাপাল ন্দ্র দাস

হবরপদ দাস

পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১২৩

ন্দ্র নাথ দাস

আলাইপুর

নাট ার-৬৪০০

১২৪

জান জমাহাম্মদ জানু

মৃত মবনরুবিন

কাবন্দবভ া

নাট ার-৬৪০০

১২৫

জমাঃ নাবসর আহটম্মদ

নূরুিক্স পাট ায়ারী

জঘাড়াগািা

নাট ার-৬৪০০

১২৬

মবজির

মৃত জসািহান জমৌঃ

িড়হবরশপুর

জপৌরসভা

১২৭

জমাঃ মুনছুর আলী জশখ

আরটশদ আলী জশখ

িড়হবরশপুর

নাট ার-৬৪০০

১২৮

আঃ রবহম

আঃ জব্বার (প ন)

কানাইখালী

জপৌরসভা

১২৯

জমাঃ হাবিবুর রহমান গাজী

জগদু জশখ

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৩০

মখটলছুর রহমান তালুকদার

মৃত বমজানুর রহমান তালুকদার

পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১৩১

মৃত আব্দুর রহমান

মৃত ইউনুি আলী

উত্তর পটুয়াপাড়া (ঝাউতলা) নাট ার-৬৪০০

১৩২

৬৬
৬৭

জমাঃ আব্দুল িবরদ (সাবু)

মৃত আব্দুর রহমান প্রাং

কাপুবড়য়া পবি

নাট ার-৬৪০০

১৩৩

জমাঃ সাটদক খান জ ৌঃ

মৃত জমাজাফ্ির খার জ ৌঃ

নী া িাজার (জ ৌধুরীিাড়ী)

নাট ার-৬৪০০

১৩৪

৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪

জমাঃ আব্দুল মবজদ

নূর বময়া

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৩৫

জমাঃ আব্দুল কবরম

প া জমাল্লা

উত্তর িড়গািা

জপৌরসভা

১৩৬

জমাঃ আতাউর রহমান

হাট ন আলী জশখ

পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১৩৭

জখাঃ আবুল কাটসম

খন্দকার আঃ রাজ্জাক

দবিন পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১৩৮

িীনয় জদিনাথ

শহীদ িলাই জদিনাথ (জনাকন্দ িলরাম)

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৪৫

এযডঃ কামরুল ইসলাম

আিার জহাটসন

কাপুবড়য়াপবি

নাট ার-৬৪০০

১৪৬

শ্রী মহাটদি কমকজার

িবকর াঁদ কমজকার

পালপাড়া দবিণ িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১৫৩

৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০

নীটরন্দ্র নাথ সরকার

মৃত সবিশ ন্দ্র সরকার

শ্রীধরপুর

নাট ার-৬৪০০

১৫৪

জমাঃ আব্দুল মবজদ খান

মৃত বজমত খান

উত্তর িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১৫৫

ডাঃ খন্দকার মবতয়ার

মৃত হাজী িজলুর রহমান

জ ৌধুরীিড়গািা

জপৌরসভা

১৫৭

শহীদ শামসুল ইসলাম গর

মৃত হাটিজ আলী

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৫৮

জমাঃ মাটজদুল ইসলাম

মৃত জতাতা তালু তালুকদার

নী ািাজার

জপৌরসভা

১৫৯

জমাঃ বমজান উল মহসীন

মাহবুি উল মহসীন

িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

১৬০

শ্রী প্রটমাথ নাথ দাস (শীতল)

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

জমাঃ আব্দুল মান্নাি

মবজির রহমান

লালিাজার

নাট ার-৬৪০০

১৬১

জমাঃ জাবহদুর রহমান খান জ ৌধুরী

আব্দুর রউি খান জ ৌধুরী

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৬২

মৃত হাবিজুর রহমান

মৃত ইউসুি আলী

পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

১৬৩

এ জক এম রবিকুল ইসলাম

মৃত এম এ খবলিা

শুকুলপিী

জপৌরসভা

১৬৪

জগালাম রাব্বানী

মৃত আঃ রবশদ

কানাইখালী

জপৌরসভা

১৬৬

সুনীল ন্দ্র জদি

শ্রী কাবলপদ জদি

পটুয়াপাড়া

জপৌরসভা

১৭০

জমাঃ শামসুল হুদা

মৃত হাবমদ বময়া

মবল্লকহাটি

নাট ার-৬৪০০

১৭১

আতাহার আলী

মৃত জশখ আিমুবিন

মবল্লকহাটি

নাট ার-৬৪০০

১৭২

জমাস্ত্মাক জহাটসন

মৃত এিাদুল জহাটসন

কানাইখালী

জপৌরসভা

১৭৩

মাহবুবুর র হমান জসবলম

মৃত মাহমুদ আলী বময়া

কানাইখালী

জপৌরসভা

১৭৪

শ্রী গটনশ ন্দ্র সরকার

মৃত হবর পদ প্রসাদ

কানাইখালী (জজটলপাড়া)

নাট ার-৬৪০০

১৭৫

জমাঃ বসয়দ জহলাল উবিন

মৃত রমজান আলী

পটুয়াপাড়া

জপৌরসভা

১৭৬

জমাঃ জরজাউল কবরম

িাটির মন্ডল

আলাইপুর

নাট ার-৬৪০০

১৭৮

জমাঃ জালাল উবিন

তবির উবিন সরকার

কানাইখালী,

নাট ার-৬৪০০

১৮০

জমাঃ হাবিবুর রহমান

জভালা রহমান

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৮১

জমাঃ আিজাল জহাটসন

আহম্মদ আলী

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৮২

জমাঃ আবুল জহাটসন

মবিজ উবিন বময়া

জেশন িাজার

নাট ার-৬৪০০

১৮৩

জমাঃ জতাবহদুল ইসলাম

নাবজর উবিন

পবিম জসানাপাবতল

১নং ব্রম্মপুর

১৮৪

জমাঃ সাইফুল ইসলাম

মৃত মবশর উবিন

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

১৯৮

জমাঃ নুরুল ইসলাম

মৃত শব্দুল মন্ডল

ভট্রপাড়া

২নং মাধনগর

২০৩

জমাঃ মবজির রহমান মৃধা

মৃত সমজান আলী মৃধা(সামসুবিন মৃধা)

পুি জমাধনগর

২নং মাধনগর

২০৫

জমাকটলছুর রহমান

হাজী জবমর উবিন

মাধিনগর

২নং মাধিনগর

২১৪

আইয়ুি আলী

মৃত িাির আলী

ভট্রপাড়া

২নং মাধিনগর

২২০

ওবসম উবিন আহটমদ

নুরমত আলী

িাঁশভাগ

৪নং বপপরুল ইউ.বপ

২৫১

মৃত বকরন ন্দ্র বসং

মৃত িধূ বসং

জমাবমনপুর

৫নং বিপ্রটিলঘবরয়া ইউ বপ

২৬৩

জমাঃ হাবিবুর রহমান

মৃত মাহাবুবুর রহমান

নশরতপুর

৫নং বিপ্রটিলঘবরয়া

২৭৬

নটরন্দ্র নাথ ওরাং

সমর ওরাং

হবরদাখলসী

৫নং বিপ্রটিলঘবরয়া ইউবপ

২৭৭

সুভাশ পাহান

জতলকুবপ িবকরপাড়া,

বিদ্যটিলঘবরয়া

২৭৮

বিকাশ ন্দ্র মন্ডল

মৃত সুবিেী মন্ডল

ানা পাহান

জমাবনমপুর

৫নং বিপ্রটিলঘবরয়া

২৮১

জমাঃ মকবুল জহাটসন

আবুল জহাটসন

আমহাটি বশিপুর

িাতনী

২৮৪

জমাঃ আঃ কবরম শাহ

শবিউবিন

মাঝবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

২৮৭

তপন কুমার ভিা ার্য্জ

রামভষণ ভিা া জ

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা

২৮৮

মৃত সাটদক আলী মন্ডল

জগাবমর মন্ডল

আগবদঘা ডাঙ্গাপাড়া

আগবদঘা

২৯০

জমাঃ রমজান আলী

জমাঃ আসকান আলী

জতলকুবপ

বিদ্যটিলঘবরয়া

২৯২

মৃত এ জক এম জমাস্তাবিজুর রহমন

মৃত আবমন উবিন

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

২৯৩

জমাঃ মবনর উবিন

রবহম উবিন সরদার

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

২৯৯

জমাঃ নুরুল ইসলাম

জমাঃ ওিায়দুল্লাহ

িাতনী

িাতনী

৩০০

জমাঃ নাবসর উবিন খান

সবিউবিন

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩০২

জমাঃ আব্দুল জবলল মন্ডল

মৃত জবহর মন্ডল

িাতনী বদয়ার

িাতনী

৩০৩

জমাঃ আব্দুল মবজদ

জমাঃ পাচু মন্ডল

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩০৪

জমা আয়ুি আলী হাজরা

িবলমুবিন হাজরা

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩০৫

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

জমাঃ তকবির জহাটসন সরকার

আকির সরকার

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩০৬

জমাঃ সামসুবিন জসানার

কবরম জসানার

িাতনীবদয়ার

িাতনী

৩০৭

জমাঃ আবুল হাটসম বময়াজী

শমটসর আলী বময়াজী

িাতনী

িাতনী

৩০৮

জমাঃ শাজাহান প্রামাবনক

হ রত তরিদার

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩০৯

জমাঃ নাবজম উবিন খান

শিীউিীন খান

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩১০

জমাঃ জবমর উবিন জশখ

এিার উবিন জশখ

আগবদঘা ( উত্তরপাড়া)

বমজজাপুরদীঘা

৩১১

জমাঃ হাবিবুর রহমান

আবমন উবিন মুসবল্ল

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩১২

জমাঃ আক্কাি আলী মুসল্লী

আবমন উবিন মুসল্লী

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৩১৩

এস, এম ইসমাইল জহাটসন

ইয়ার উবিন শাহ

হাবড়গািা

িাতনী

৩১৪

জমাঃ ইব্রাবহম মন্ডল

জকতাবুিীন মন্ডল

িাটরাঘবরয়া

িাতনী

৩১৫

জমাঃ আবজজ সরকার

িরজ উল্লাহ সরকার

উত্তর িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

৩১৬

মৃত ইয়াকুি আলী

িাহাজ উবিন

পবন্ডত গ্রাম

িাতনী

৩১৭

জমাঃ জকাকন প্রামাবনক

জসাকা প্রামাবনক

কাবলকাপুর আমহাটি

নাট ার-৬৪০০

৩১৮

জমাঃ ওমর আলী

তাটয়জ উবিন

িাটরাঘবরয়া

িাতনী

৩১৯

জমাঃ ওয়াটজদ প্রামাবনক

আটির প্রাং

িবরদপুর আমহা ী

নাট ার-৬৪০০

৩২০

জমাঃ ওয়াটজদ আলী প্রামাবনক

সমজান আলী প্রামাবনক

রঘুনাথপুর

িাতনী

৩২১

জমাঃ ঝড়ু সরদার

দুখন সরদার

কআমহাটি

িাতনী

৩২২

জমাঃ িাহার আলী

হ রত আলী

কআমহাটি

নাট ার-৬৪০০

৩২৩

জমাঃ মবজির খামারু

নবজর উবিন খামারু

ক আমহাটি

নাট ার-৬৪০০

৩২৪

জমাঃ জমটহর প্রামাবনক

বল ন প্রামাবনক

নাট ার-৬৪০০

৩২৫

জমাঃ সরূপ উবিন

কবিম উবিন

নাট ার

৩২৬

জমাঃ ইব্রাবহম গাজী

সওকত আলী গাজী

উত্তর পটুয়াপাড়া

নাট ার-৬৪০০

৩২৭

দ্বীটপনদ্র নাথ মহন্ত

জদটিন্দ্র নাথ মহন্ত

রঘুনাথপুর

িাতনী

৩২৮

জমাঃ আব্দুল হক গাজী

মন্ত্মাজ গাজী

রায় আমহা ী

নাট ার-৬৪০০

৩২৯

জমাঃ আব্দুল আবজজ মন্ডল

মটয়জ উবিন মন্ডল

আমহাটি বশিপুর,

িাতনী

৩৩০

জমাঃ আঃ রবহম

নবির মন্ডল

িাতনীবদয়ার

িাতনী

৩৩১

জমাঃ আব্দুল রি পাট ায়ারী

আব্দুল জব্বার পাট ায়ারী

বিষ্ণপুর আমহা ী

িাতনী

৩৩২

জমাঃ আব্দুল লবতি খবলিা

ইবদ্রস আলী খবলখা

পবন্ডতগ্রাম

৬নং িাতনী ইউ.বপ

৩৩৪

জমাঃ আদম আলী সরকার

লকু সরকার

িাতনী

িাতনী

৩৩৫

জমাঃ আন্ত্জু আলী পা ওয়ারী

রমজান আলী পা াওয়ারী

উলুপুর আমহা ী

নাট ার-৬৪০০

৩৩৬

জমাঃ িামাদ জশখ

কাটদর জশখ

িাটরাঘবরয়া

িাতনী

৩৩৭

জমাঃ তাটহর প্রামাবনক

জ ংগর প্রামাবনক

কআমহাটি

নাট ার

৩৩৮

জমাঃ আবুল কাটশম জসানার

মৃত কবরম জসানার

রঘুনাথপুর

িাতনী

৩৪০

জমাঃ আব্বাি আলী গাজী

রটমজ আবল গাজী

আগবদঘা

িাতনী

৩৪১

জমাঃ আঃ জবলল প্রাং

নূর জমাহাম্মদ আলী

িাতনী বদয়াড়

িাতনী

৩৪২

জমাঃ আব্দুল লবতি খবলিা

ইবদ্রস আলী খবলখা

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৩৪৩

জমাঃ জসালায়মান আলী

আবুল জহাটসন

পবন্ডতগ্রাম

িাতনী

৩৪৪

জমাঃ আবু তাটহর মন্ডল

িটয়জ মন্ডল

িাটরাঘবরয়া

িাতনী

৩৪৫

জমাঃ ওয়াটজদ আলী

নবজর উবিন

িাটরাঘাবরয়া

৬নং িাতনী ইউ.বপ

৩৪৬

জমাঃ নাবজম উবিন

কবিমুিীন

িারঘবরয়া

িাতনী

৩৪৭

জমাঃ আব্দুর রবহম

সবুর খান

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩৪৮

িবরদপুর আমহাটি
কআমহাটি

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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৩০/০১/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

৬নং িাতনী ইউ.বপ

৩৫০

ক আমহা ী

নাট ার-৬৪০০

৩৫২

কআমহাটি

নাট ার

৩৫৩

িাতনী

৩৫৪

জীিন সন্যাল

জজাবতষ সান্যাল

মৃত মবিজ সরদার

জিকু সরদার

আগাবদঘা

মৃত জমাঃ ওসমান সরদার

জিকু সরদার

জমাঃ আসরাি আলী মৃধা

রমজান আলী মৃধা

রঘুনাথপুর

জমাঃ শাহাদৎ জহাটসন

আবমর আলী মন্ডল

িাতনীবদয়ার

িাতনী

৩৫৫

জমাঃ আিিার আলী সরদার

মৃত আরজুল্লা সরদা

আগবদঘা

বমজজাপুরদীঘা

৩৫৬

সাধন প্রাং

মৃত নবজর প্রাং

নাট ার-৬৪০০

৩৫৯

জমাঃ শামছুল হক

মৃত আব্দুর রহমান

কাপুবড়য়াপবি

নাট ার

৩৬১

জমাঃ আবুল সরকার

কুদরত আলী সরকার

আগবদঘা

বমজজাপুরবদঘা-6400

৩৬২

জমাঃ মাবনক খাঁ

জমাঃ আব্দুল জবলল খাঁ

জলা নগড়

িাতনী

৩৬৩

বিড়ু প্রধান

বিলাত আলী প্রধান

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৬৪

জমাঃ হ রত আলী তাবত

তালা বময়া তাবত

িাবলয়াডাংগা

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৬৮

আব্দুস সালাম

জশামটসর আলী প্রধান

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৬৯

জমাঃ আবমর জহাটসন

িটজর আলী মুিী

িাবলয়াডাংগা

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৭০

জমাঃ জহাটসন আলী প্রধান

সনু প্রধান

িাতনী

িাবলয়াডাঙ্গা

৩৭১

জমাঃ হাটিজ আলী জমাল্লা

জমাঃ জিাটমর আলী জমাল্লা

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৭২

মৃত মকরম প্রধান

রজি আলী প্রধান

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৭৩

কবলম উবিন আহমদ

সাব্দুল মন্ডল

ভা পাড়া

িাতনী

৩৭৪

জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক শাহ

জির শাহ

িনটিলঘব য়া

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৭৫

জমাঃ আঃ খাটলক

আঃ রহমান

িনটিলঘব য়া

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৭৬

জমাঃ আঃ িারী

আঃ কবরম জশখ

জংলী

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৭৭

জমাঃ আবুল জহাটসন

জমাঃ আজাহার আলী প্রামাবনক

বসংহারদহ দবিণপাড়া

পীরগঞ্জ

৩৭৮

জমাঃ আব্দুল কবরম বনয়াজ

হাজী আকরাম আলী

দবিণ িড়গািা

নাট ার-৬৪০০

৩৭৯

মৃত ইউনুস আলী কাজী

জহাটসন আলী কাজী

ন্দ্রটকালা

িাতনী

৩৮১

মৃত বগয়াস উবিন জমাল্লা

ওয়াটজদ আলী জমাল্লা

িাবলয়াডাংগা

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৮২

জমাঃ আব্দুল কাটদর জমাল্লা

ইয়াকুি আলী জমাল্লা

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৮৩

জমাঃ হান্নান জমাল্লা

নুরিক্স জমাল্লা

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৮৪

জমাঃ আলী জহাটসন প্রধান

আঃ আবজজ প্রধান

িাবলয়াডাংগা

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৮৫

জমাঃ আঃ কাটদর জমাল্লা

জসিাত আলী জমাল্লা

শ্রীকৃষ্ণপুর

ইয়াবিনপুর

৩৮৬

জমাঃ বরয়াজ উিীন

আব্দুল আবজজ প্রধান

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৮৭

জমাঃ আলী জহাটসন

আঃ জসািহান

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৮৮

শ্রী অনাথ ন্দ্র সরকার

অনুকুল ন্দ্র সরকার

মবল্লকহাটি

নাট ার

৩৮৯

মবত জমাল্লা

জহুর আলী

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৯০

জমাঃ আবুল কাটশম

আবমর জহাটসন

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৯১

জমাঃ আব্দুল জবলল

ইয়ারত প্রামাবনক

রুটয়রভাগ

িাতনী

৩৯২

জমাঃ জমটহর উবিন

তবসর উবিন

জলা নগড়

িাতনী

৩৯৩

জমাঃ মকটসদ আলী জমাল্লা

মহবসন আলী জমাল্লা

রুটয়রভাগ

িাতনী

৩৯৪

জমাঃ আটয়জ উবিন

মবহর উবিন

রুটয়রভাগ

িাতনী

৩৯৫

জমাঃ বসরাজুল ইসলাম

মৃত ইবদ্রস আলী

জলা নগড়

৭ নং জতিাড়ীয়া

৩৯৬

হাজী ওমর আলী

মীর িক্স জ ৌধুরী

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৯৭

জমাঃ সাটহি আলী জমাল্লা

রজি আলী জমাল্লা

িাবলয়াডাঙ্গা

িাতনী

৩৯৮

ক আমহা ী

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

মনু কাজী

জহাটসন কাজী

িাবলয়া

িাতনী

৩৯৯

জমাঃ িবশর উবিন

মীর জটিদ আলী

জংলী

জংলী

৪০০

জমাঃ জগালাম রসুল

জগালাম আকির

ভা পাড়া

িাতনী

৪০২

জমাঃ আবমন আহটমদ

মৃত আলী আহটমদ

জংলী

জংলী

৪০৩

জমাঃ আব্দুল কাটদর প্রাং

রিাতুল্লা প্রামাবনক

ভা পাড়া

িাতনী

৪০৪

জমাঃ নাবজম উিীন মন্ডল

জমালা িক্স মন্ডল

িনটিলঘবরয়া

নাট ার

৪০৫

জমাঃ মবমন মৃধা

বসয়দ আলী মৃধা

িনটিলঘবরয়া

নাট ার-৬৪০০

৪০৬

জমাঃ আব্দুল িাটরক

আটিদ আলী

ডাঙ্গাপাড়া

ধরাইল

৪০৮

জমাঃ ইবদ্রি আলী

ইসমাইল আলী

ডাংগাপাড়া

ধরাইল

৪০৯

জমাঃ আঃ রাজ্জাক

হ রত আলী খন্দকার

ইসলািাবড়

বদঘাপবতয়া-6401

৪১২

জমাঃ আব্দুস িবুর

হাটসন বমঞা

ডাঙ্গাপাড়া

ধরাইল

৪১৩

জমাঃ শুকুর আলী

বদনু বমঞা

ডাঙ্গাপাড়া

ধরাইল

৪১৪

জমাঃ আলী আনসার

আবুল জহাটসন

ডাঙ্গাপাড়া

ধরাইল

৪১৫

জমাঃ কুটমদ আলী বমঞা

ইয়াদ আলী বমঞা

ডাঙ্গাপাড়া

রাইল

৪১৬

জমাঃ মসটলম প্রাং (আনসার)

নইম উবিন প্রাং

বদঘাপবতয়া

৮ নং বদঘাপবতয়া

৪১৭

জমাঃ আব্দুল গফুর বময়া

বদনু বময়া

ডাঙ্গাপাড়া

ধরাইল

৪২৪

জমাঃ আব্দুর রহমান প্রাং আনসার

জমাঃ হাটমদ আলী প্রাং

ভাতুবড়য়া

নাট ার-৬৪০০

৪২৫

জমাঃ তসবলম উবিন

আটয়ন উবিন প্রাং

জগাবিন্দপুর

বদঘাপবতয়া-6401

৪২৬

জমাঃ আরশাদ আলী আনসার

কবলম উবিন

জগাবিন্দপুর

বদঘাপবতয়া

৪২৮

মৃত জখাদািক্স প্রাং

মবিজ উবিন প্রাং

বশব্দুরগ্রাম

বদঘাপবতয়া-6401

৪২৯

জমাঃ আঃ সাত্তার সরদার

সাকুল সরদার

বশিদুর গ্রাম

বদঘাপবতয়া

৪৩০

জমাঃ আক্কাস আলী

আজাহার আলী

বদঘাপবতয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৩১

জমাঃ হজরত আলী জামাদার

বিনদ জামাদার

জনপালবদঘী

বদঘাপবতয়া-6401

৪৩৪

নূর আহটমদ

ওসমান আলী

িারুহা

লাটলার

৪৩৬

জমাঃ টয়ন উবিন প্রামাবনক

জমাঃ নবমর উবিন প্রামাবনক

বশিদুরগ্রাম

বদঘাপবতয়া-6401

৪৩৭

মৃত মনতাজ আলী

ইয়াবিন আলী

ইসলািাবড়

বদঘাপবতয়া-6401

৪৩৮

জমাঃ জালাল উবিন

জমাঃ বরয়াজ উবিন

ভাতুবরয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৩৯

মৃত কাটশম জসানার প্রাং

কাচু জসানার

বদঘাপবতয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৪০

জমাঃ মৃত কাটজম আলী খান

আবমন আলী প্রাং

ভাতুবড়য়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৪২

জমাঃ আবুল কালাম আজাদ

সাটির আলী

ভাতুবরয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৪৩

জমাঃ আিতাি উবিন

জমাঃ আদতান আলী

ধরাইল

৮নং বদঘাপবতয়া

৪৪৪

জমাঃ আব্দুল জবলল

জবসম উবিন

ঢাটকাপাড়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৪৫

মৃত ইউনুস সরকার

ওয়াটয়জ উবিন সরকার

বদঘাপবতয়া

বদঘাপবতয়া-6401

৪৪৭

জমাঃ মবজির রহমান

মুনসুর রহমান

বদঘাপবতয়া

বদঘাপবতয়া

৪৪৯

মৃত বগয়াস উবিন

মৃত আমুদ আলী বময়া

গাজীপুর

লিীপুরহা

৪৫১

জমাঃ শাহজাহান জদওয়ান
জমাঃ রই উবিন ভইুঁ য়া

মৃত আবুল হাটশম জ টদওয়ান
জমাঃ নাবজর উবিন ভইুঁ য়া

লিীপুর

লিীপুর হা -৬৪০০

৪৫২

লিীপুর

লিীপুর হা

৪৫৩

জমাঃ আব্দুি িালাম জদওয়ান

আবজমুবি জদওয়ান

লিীপুর

লিীপুর হা -৬৪০০

৪৫৪

মৃত নুরুল ইসলাম

মৃত িজর আলী বময়া

গাজীপুর

লিীপুরহা

৪৫৫

জমাঃ হৎয়রত আলী

মৃত িরকত আলী

লিীপুরহা

৯নং লিীপুর জখালািাড়ীয়া ইউঃ

৪৫৬

জমাঃ আব্দুল জমাতাটলি

মৃত আব্দুল কাটশম জমাল্লা

জখালািাড়ীয়া লিীপুর

লিীপুর হা

৪৫৭

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০
২৭১
২৭২
২৭৩
২৭৪
২৭৫
২৭৬
২৭৭
২৭৮
২৭৯
২৮০
২৮১
২৮২
২৮৩
২৮৪
২৮৫

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

জমাঃ জমাশাররি জহাটসন

আব্দুল আবজজ

পার আ ঘবড়য়া

লবিপুরহা

৪৫৮

জমাঃ শাহাি উবিন

মৃত আঃ জসািহান

হয়িতপুর

লিীপুর হা

৪৬৩

মৃত বগটরন্দ্র মন্ডল

মৃদ ধীটরন্দ্র নাথ মন্ডল

কদমসাতুবরয়া

৯নং লিীপুর জখালািাড়ীয়া ইউঃ

৪৬৪

শ্রী জরামানাথ পাহাস

বুদ্ধু পাহান

জদারািপুর

৯নং লিীপুর জখালািাড়ীয়া ইউঃ

৪৬৫

জমাঃ রবমজ উবিন িবকর

মান্নান িবকর

হয়িতপুর

লিীপুরহা

৪৬৬

জমাঃ জয়নাল আটিদীন

আরজান আলী মুিী

দরাপপুর

পাইটকরটদাল

৪৬৭

জমাঃ আিতাি উবিন

মৃত আহসান আলী মন্ডল

কাঠালিাড়ীয়া

লিীপুরহা

৪৬৮

জমাঃ রমজান আলী প্রাং

মৃত আবির উবিন প্রাং

িড়হবরশপুর

নাট ার-৬৪০০

৪৬৯

শ্রী নারায়ন ন্দ্র প্রাং

নটগন্দ্রনাথ প্রাং

জমাকরামপুর

ধরাইল

৪৭০

জমাঃ মকবুল জহাটসন বময়া

মৃত বসরাজ উবিন বময়া

দত্তপাড়া,

ধরাইল-৬৪০০

৪৭৪

জমাঃ জহাটসন মৃধা

মৃত রওশন মৃধা

রামাইগাবি

নাট ার-৬৪০০

৪৭৫

লাল জমাহাম্মদ জশখ

মৃত জমাহাম্মদ জশখ

রামাইগাবি

নাট ার-৬৪০০

৪৭৬

মৃত তাটয়জ উবিন বময়া

মৃত সামস উবিন

জয়নগর পূি জপাড়া

পাইটকর জদাল

৪৭৭

জমাঃ তিবলম উবিন প্রামাবনক

ভাংওন প্রামাবনক

পীরবজপাড়া

পাইটকটদাল

৪৭৮

এ,বি, এম, বিবিক

আব্দুল জব্বার

বপরজীপাড়া

পাইটকরটদাল

৪৮০

জমাঃ সাটজদুর রহমান খাঁন

আব্দুল কাটদর খাঁন

কানাইখালী

নাট ার-৬৪০০

৪৮১

জমাঃ আটনায়ার জহাটসন প্রাং

পিন উবিন প্রাং

রাবজিপুর

নাট ার ৬৪০০.

৪৮২

জমাঃ হুজুর আলী খাঁ

রবশক আলী খাঁ

জমাকরামপুর

ধরাইল

৪৮৩

জমাঃ জহাটসন আলী

লাল বময়া

বপরবজপাড়া

পাইটকরটদাল

৪৮৪

মৃত মবহর উবিন আু্হটমদ

মৃত নাবির উবিন আহটমদ

দত্তপাড়া

ধরাইল

৪৮৫

জমাঃ নিীর উবিন সরকার

মৃত কবির উবিন

কাফুবরয়া

কাফুবরয়া

৪৮৬

জমাঃ আবুল কাটশম সরকার

মৃত জবসম উবিন সরকার

দস্ত্মানািাদ

১১ নং িড় হবরশপুর ইু্উ.বপ

৪৮৭

জমাঃ আব্দুর জব্বার সরদার

আব্দুর রাজ্জাক

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৪৮৮

জমাঃ আব্দুল হাবমদ সরদার

জবসম উবিন

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৪৮৯

জমাঃ জজটহর আলী

নূর জমাহাম্মদ প্রামাবনক

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৪৯০

জমাঃ আবুল কালাম আজাদ

সটমজ উবিন প্রাং

জমাঃ জবহর উবিন

জমাঃ িবহর উবিন সরকার

নুর জমাহাম্মদ

ইয়ানুি আলী

জমাঃ িবশর উবিন কবিরাজ

জমটহর উবিন কবিরাজ

দস্ত্মানািাদ

জমাঃ জসয়দ আহটমদ

মৃত আহটম্মদ উল্লাহ

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৪৯৫

জমাঃ িবশর উবিন প্রাং

মৃত নবহর উবিন

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৪৯৬

জমাঃ আব্দুল হাবলম

আব্দুল হাবশম পা ারী

মাটিয়াপাড়া

পীরগঞ্জ

৪৯৭

জমাঃ শবি উবিন

তবসর উবিন

মাটিয়াপাড়া

১১ নং িড় হবরশপুর ইু্উ.বপ

৪৯৯

জমাঃ টয়ন উবিন

িাটির আলী

মাটিয়াপাড়া

পীরগঞ্জ-৬৪০০

৫০০

জমাঃ আমজাদ জহাটসন

দবলল উবিন

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫০১

জমাঃ আব্দুল কাটদর সরদার

শুকুর জমাহাম্মদ সরদার

দস্তানািাদ সরদার পাড়া

দস্তানািাদ

৫০২

জমাঃ ইসমাইল জহাটসন

জরিাতুল্লাহ জমাল্লা

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫০৩

জমাঃ ইব্রাহীম সরদার

আবজজ সরদার

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫০৫

মৃত আবির উবিন

মৃত আবির উবিন

কাফুবরয়া

১১ নং কাফুবরয়া ইউ.বপ

৫১০

জমাঃ মকবুল জহাটসন

জবসম উবিন

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫১২

জমাঃ আবুল জহাটসন

আবুল কাটশম

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫১৩

াঁদপুর
জ ৌগাবি
াঁদপুর

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)

পীরগঞ্জ-৬৪০০

৪৯১

পীরগঞ্জ

৪৯২

পীরগঞ্জ-৬৪০০

৪৯৩

১১ নং িড় হবরশপুর ইু্উ.বপ

৪৯৪
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
২৫/০১/২০২১

যাচাই-বাছাই এর তাররখ
৩০/০১/২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাটদশ সরকার

জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই

বিভাগঃ রাজশাহী
ক্রঃ নং
২৮৬
২৮৭
২৮৮
২৮৯
২৯০
২৯১
২৯২
২৯৩
২৯৪
২৯৫

জজলাঃ নাট ার

নাম

বপতার নাম

উপটজলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

নাট ার সদর
জিসামবরক জগটজ

জমাঃ জজটহর আলী

কটির উবিন মন্ডল

জমাহনপুর

পীরগঞ্জ

৫১৪

জমাঃ জবমর উবিন

জমাঃ আবমর আলী মন্ডল

দস্তানািাদ(মাবঝপাড়া)

দস্তানািাদ

৫১৫

জমাঃ জসালাইমান

আঃ রবশদ

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫১৭

জমাঃ আঃ রাজ্জাক

আঃ জবলল

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

৫১৮

জমাঃ ওসমান আলী আকন্দ

কবি আকন্দ

আওরাইল

বিপ্রহালসা

৫১৯

জমাঃ আব্দুল খাটলক প্রামাবনক

নিাি আলী প্রামাবনক

মাটহশা

বিপ্রহালসা

৫২০

মৃত নাজমূল জহাটসন

হাজ্বী আব্দুর রহমান

পারটখালািাবড়য়া

বিপ্রহালসা

৫২৫

জমাঃ আব্দুল ওহাি প্রামাবনক

হারান িক্স প্রামাবনক

বিপ্রহালসা

বিপ্রহালসা

৫২৬

জমাঃ ইবলয়াস জহাটসন

শুকুর জমাহাম্মদ সরদার

দস্তানািাদ

দস্তানািাদ

১২৭৯

মৃত এডওয়াড জ জরাজাবরও

সায়মন বড জরাজাবরও

জজানাইল

১৩০৬

াম া

িীর মুবিট াদ্ধা া াই-িািাই
জাতীয় মুবিট াদ্ধা কাউবিল (জামুকা)
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