
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নারায়নগঞ্জ উপজেলাঃ রূপগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা হােী আঃ মবেদ জিপারী মাবিনা রূপগঞ্জ ১৩১০

২ জমাঃ আছাল উবিন ভূঞা মৃত েমজের আলী ভুইয়া ঠাকুর িাড়ীর জটক মাছুমািাদ ১৩১৬

৩ জমাঃ বেল্লুর রহমান মৃত হাবিবুর রহমান মাছুমািাদ ভুলতা ১৩১৮

৪ মৃত কােী নাবছর উল্যাহ মৃত কােী নরুবিন মাছুমািাদ ১৩১৯

৫ িীর মুবিজ াদ্ধা এ জক এম তবমেউবিন রাে আবু ছাইদ রাে জনায়াগাঁও বিরাি িাোর ১৩২০

৬ জমাঃ মস্তফা কামাল জমাঃ মুনছুর আলী বহরনাল  জগাবিন্দপুর ১৩২২

৭ মবনরুল হক এ জক এম আঃ হাই দাউদপুর ১৩২৭

৮ জমাঃ নােমুন নূর এ আর এম িাদো খাস দাউদপুর খাস দাউদপুর ১৩৩৮

৯ আবু জমাঃ সাজয়ম মৃত আঃ খজলক মরকার জভালাি ১৩৪৩

১০ জমাঃ েবহর উবিন রতন মৃত জমাঃ হাসান আলী হাউবলপাড়া ১৩৫০

১১ জমাঃ আঃ হক (জসনা) মৃত জমাঃ ছবমর উবিন বময়া িাড়ীয়ারজটক ১৩৬১

১২ জমাঃ োমীম জহাজসন ফবরদ আবল বময়া আলমপুরা পবে ি িাোর ১৩৬৫

১৩ জমাঃ কােী নুরুল হক মাবনক মৃত কােী সামসুবিন কােীপাড়া ১৩৬৮

১৪ জমাঃ মবেবুর রহমান ভূ ূঁইয়া জমাঃ হাবমর উবিন ভূইয়া তারাি উত্তর তারাি ১৩৬৯

১৫ জমাঃ কমর উবিন বেয়ার উবিন রাণীপুরা কাঞ্চন ১৩৮৩

১৬ আবুল জহাজসন হােী চাঁন বময়া hvsbf রূপগঞ্জ ১৫৯৭

১৭ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত আঃ কাবদর িরুনা রূপগঞ্জ ১৫৯৮

১৮ জমাঃ কবছমবিন মবফেবিন িরুনা রূপগঞ্জ ১৫৯৯

১৯ জমাঃ আব্দুল িাজতন েরীয়তউল্লাহ ররুনা রূপগঞ্জ ১৬০০

২০ জমাঃ োহাংগীর কবির মৃত জমাঃ আব্দুর রহমান ভাওয়াবলয়াপাড়া পূি িগ্রাম িাোর ১৬০১

২১ জমাঃ সামসুল আলম জমাঃ জডঙ্গুরী মাতির চনপাড়া পূি িগ্রাম ১৬০২

২২ মৃত আঃ জছািহান মৃত আঃ িাজরক ভাওয়াবলয়াপাড়া পূি িগ্রাম ১৬০৪

২৩ আঃ জছািহান জমাল্লা মৃত িদরুবিন জমাল্লা কালনী জগাবিন্দপুর ১৬০৬

২৪ জমাঃ আিার জহাজসন জমাল্লা আলা উবিন জমাল্লা জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ১৬০৭

২৫ জমাঃ েবহর উবিন জমাঃ সামসুবিন ভুঞা পুটিনা পুটিনা ১৬০৯

২৬ জমাঃ নাবের উবিন ভুইয়া মৃত বরয়াে উবিন ভুইয়া মীরকুটিরজছও মুড়াপাড়া ১৬১১

২৭ জমাঃ লাল বময়া মৃত কাবমে উবির বময়া মাবছমপুর মুড়াপাড়া ১৬১২

২৮ মৃত এস এম ছানাউল্লাহ মৃত জমাঃ ইয়াকুি আলী প্রধান তারাইল াািরাজিা বিরাজিা িাোর ১৬১৩

২৯ কােী আকির জহাজসন মৃত কােী আশ্রাি আলী মাহনা দুপতারা ১৬১৪

৩০ আঃ লবতফ মৃত ফের আলী জপরাি ভূলতা ১৬১৫

৩১ আবু ছাজল োহাংগীর কবির মৃত জম ঃ জগালাম বকিবরয়া রূপসী রূপসী ১৬১৬

৩২ জমাঃ োবকর জহাজসন রাবহে উবিন জমাল্লা কান্দাপাড়া জপরাি িাোর ১৬১৭

৩৩ জমাঃ জগালোর জহাজসন বসরােউবিন আহজমদ জকন্দুয়া কাঞ্চন ১৬১৯

৩৪ জমাঃ আবমর উবিন মৃত কমরবিন রানীপুরা কাঞ্চন ১৬২০

৩৫ জমাঃ হাছান মাসুদ আিদুর মবতন ভূঞ তারাইল বিরাি িাোর ১৬২১

৩৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ মবফে উবিন বিরাজিা বিরাজিা ১৬২২

৩৭ জমাঃ আবুদল মবতন গােী চান বময়া জকন্দুয়া খালপাড় কাঞ্চন ১৬২৩

৩৮ আঃ সামাদ ইয়াকুি আলী প্রধান তারাইল বিরাজিা ১৬২৪

৩৯ জমাঃ মবনর জহাজসন খান মৃত পীর িক্স খান জকন্দুয়াপাড়া কাঞ্চন ১৬২৫

৪০ জমাঃ আবু সাইদ মৃত জমাঃ জসকান্দর আলী বময়া খাঁপাড়া কাঞ্চন ১৬২৬
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ
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