
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ জ াহার

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ রবিউবিন আহজে  এডজভাজকট মৃত মুবি আিদুল হাবম সুতারপাড়া সুতারপাড়া ৩৫৫

২ শমু্ভনাথ চক্রির্ত্তী অবিজলশ্বর চক্রিার্ত্তী  ঃ েয়পাড়া িাড়াকান্দা েয়পাড়া

১০১৬

৩ মবনর আহাে আিদুর রউি জমাল্লা পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১০২৩

৪ জমাঃ ইব্রাহীম মৃ া নাগর আলী মৃ া নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১০২৪

৫ জমাঃ োমাল উবিন মৃত জমি িেলুল হক  ঃ বশমুবলয়া জমঘুলা ১০২৫

৬ অেয় কুমার জঘাষ মৃত অরনী জমাহনী জঘাষ মবলকান্দা নাবরশা ১০২৮

৭ বিল্লাল জহাজসন জশি আনসার উবিন চর েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১০৪৮

৮ জশি নূরুল ইসলাম আনসার উিীন আহে উর্ত্তর চর েয়পাড়া েয়পাড়া ১০৪৯

৯ আঃ মান্নান িাঁন মৃত জমজের িাঁন কাটািালী সুতারপাড়া ১০৫৪

১০ জমাঃ রুহুল আবমন িন্দকার জিলাজয়ত আলী িন্দকার জ াহার ঘাটা জ াহার ১০৬১

১১ শামসুবিন আহাে মৃত জমাঃ জরাস্তম আলী িাঁন  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১০৬২

১২ জমাঃ জমাস্তিা জহাজসন জসক উবকল উবিন িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১০৬৬

১৩ জমাঃ কবরম িবকর হাসান িবকর িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১০৬৮

১৪ আিদুর জরজ্জাক িান আরমান িান জ াহার জ াহার ১০৭৫

১৫ েয়নাল আজি ীন োলাল উবিন  সাজরং জ াহার সুতারপাড়া ১০৭৬

১৬ এম এ রাজ্জাক েবমর উবিন আহাজে েয়পাড়া েয়পাড়া ১০৭৯

১৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত েবমর জমাল্লা কাবেরচর জ াহার ১০৮৩

১৮ আব্দুল মবতন তালুক ার কবিল উবিন তালুক ার উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১০৮৭

১৯ জমাঃ শামসুবিন িন্দকার মৃত মবহউবিন িন্দকার জ াহার ঘাটা জ াহার ১০৮৮

২০ শাহ জমাঃ মবতউর রহমান এম া  আলী িান ঝনকী জমঘুলা ১০৯১

২১ িান জমাহাে  আব্দুল মান্নান আনোর উবিন িান মুকসু পুর মুকসু পুর ১০৯৪

২২ এ জক এম কাইয়ূম জক এম কাইয়ূম সুতারপাড়া সুতারপাড়া ১০৯৭

২৩ কােী আলাউল হক কােী কাইয়ূম শীলাজকাটা নয়ািাড়ী ১০৯৯

২৪ আবুল হাজসম ভুইয়া আিদুর রবহম ভুইয়া কাবতবকপুর কুসুমহাটি ১১০২

২৫ জমাঃ আঃ রবিক আক্কাস জশি জমাঃ আিোল মধুর চর জমঘুলা ১১০৪

২৬ জমাঃ ইউসুি আলী আব্দুর রহমান নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১১০৫

২৭ আঃ জমান্নাি সামছুিীন মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১০৯

২৮ আলা উবিন আহে জশি কালু মা ব্বর মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১১১

২৯ আবুল কাজশম মৃত সাজহ  আলী বমস্ত্রী িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১১১২

৩০ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত একলাস উবিন অরঙ্গািা অরঙ্গািা -িাোর ১১১৪

৩১ বসরাে িান ফুল িান িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১১১৫

৩২ আব্দুর রাজ্জাক িছুরবিন জিপারী আন্তা  বিন-িাহ্রা ১১১৬

৩৩ জমাঃ মবতন বসক ার আইন উবিন িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১১১৭

৩৪ মুনসুর আলী আইন উবিন িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১১১৮

৩৫ মুবিজ াদ্ধা হাসান মবতউর রহমান হাসান উবিন পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১২০

৩৬ জমাল্লা হাবিবুর রহমান ইব্রাবহম জমাল্লা পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১২১

৩৭ জমাশারি জহাজসন আব্দুর রউি জমাল্লা পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১২২

৩৮ জমাঃ ইবিস িান শমজশর িান িাহ্রা  বিন-িাহ্রা ১১২৩

৩৯ জমাঃ মবহ উবিন জমাঃ জহাজসন উবিন পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১১৩১

৪০  মনজুরুল হক বশক ার নূরুল হক বশক ার চরকুশাই োমালচর ১১৩৩

৪১ শহীদুল হক বশক ার নূরুল হক বশক ার জ ওজভাগ  বিন িাহ্রা ১১৩৪

৪২ জমাঃ জমাোজেল হক বশক ার নুরুল হক বশক ার জ ওজভাগ  বিন িাহ্রা ১১৩৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৩ বনশীথ রঞ্জন গুহ নীর  রঞ্জন গুহ অরঙ্গািা অরঙ্গািা -িাোর ১১৩৬

৪৪ শাহ আলম মবনর উবিন কাবতবকপুর ১১৩৭

৪৫ জমাঃ আবুল জহাজসন হাোন উবিন মুিী কাবতবকপুর কুসুমহাটি ১১৩৯

৪৬ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস মৃত জমাঃ আ ম আলী সুন্দরীপাড়া কুসুমহাটি ১১৪০

৪৭ আজনায়ার জহাজসন তাইজুবিন আউবলয়ািা হাসনািা ১১৪২

৪৮ িন্দকার োহাঙ্গীর আলম মৃত আঃ িাজলক িন্দকার চরকুশাই ১১৫৪

৪৯ সসয়  জমাহাে  আলী সসয়  আহজম  আলী কাবতবকপুর কুসুমহাটি ১১৫৭

৫০ জমাঃ ইকলাে উবিন সাহাে উবিন িাস্তা কুসুমহাটি ১১৫৮

৫১ োজয়  আহম বেয়া উবিন আহম কাবতবকপুর কুসুমহাটি ১১৫৯

৫২ মৃত জমাঃ িহল হাবলম উবিন িবকর িড় িাস্তা কুসুমহাটি ১১৬৩

৫৩ বভনজসন্ট ইউবেন গজমে বিবলপ গজমে ইমামনগর হাসনািা ১১৬৮

৫৪ জমাঃ ওমর আলী বশক ার চান্দুল্লযা বশক ার চরকুশাই োমালচর ১১৭২

৫৫ মৃত সসয়  েবহরুল হক সসয়  মাজে  আলী চরকুশাই োমালচর ১১৭৪

৫৬ এ জক এম করম আলী রেি আলী চরকুশাই োমালচর ১১৭৭

৫৭ হারুন অর রবশ মৃত ইশ বা  আলী মুিী কাবতবকপুর ১১৭৮

৫৮ কবলম উবিন িবের উবিন িালপাড়া পালামগঞ্জ ১১৮৯

৫৯ আলা িকস খুব  জিপারী িালপাড় পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১১৯০

৬০ জমাঃ হারুন অর রশী জশি সাহাে উবিন োমালচর োমালচর-১৩৩১ ১১৯১

৬১ আিদুর রউি ভূইয়া মৃত রইস উবিন ভূইয়া িালপাড় পালামগঞ্জ-১৩৩১ ১১৯২

৬২ জমাহাে  আলী িান বসরাজুল ইসলাম িান ইসলামপুর েয়পাড়া-১৩৩০ ১১৯৩

৬৩ জমাঃ জসাহরাি উবিন আব্দুর রবহম মুবি রাইপাড়া পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১১৯৪

৬৪ হাবিবুর রহমান আব্দুল রবহম মুিী রাইপাড়া পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১১৯৫

৬৫ সাইদুর রহমান িাজের বশক ার ইকরাশী পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১১৯৬

৬৬ বমঃ আগবিন গজমে মৃত কালু গজমে ইকরাবশ ১২০৪

৬৭ বমঃ েেব গজমে আস্তবন কাজলে গজমে ইকরাবশ ১২০৬

৬৮ জসি মবে জসি হাবকম আলী পূি ব লটাজিালা েয়পাড়া-১৩৩০ ১২১০

৬৯ আঃ ওহাি মৃত সিেবিন পালামগঞ্জ পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১২১১

৭০ জমাঃ নুরুল ইসলাম জশি জরাস্তম আলী োমালচর োমালচর-১৩৩১ ১২১৭

৭১ আব্দুল আলী আব্দুস জসািহান হাওলা ার নাজগরকান্দা োমালচর-১৩৩১ ১২১৮

৭২ আব্দুল হাবকম বময়া আব্দুল কাজশম সূতারপাড়া ১২২৫

৭৩ জমাঃ িাজয়েী  মীর মৃত বসরাজুল হক মীর মধুরচর ১২২৭

৭৪  আবুল জহাজসন জশি জেলামত উল্লাহ িানাঘাটা জ াহার ১২২৮

৭৫ জমাঃ ইউনুে আলী জশি তুিানী মধুর চর জমঘুলা ১২৩৯

৭৬ িায়রুল আলম মৃত আবুল জহাসজন মধুর চর জমঘুলা ১২৪০

৭৭ জমেিাহ উবিন মৃত িাজের জিপারী গােীর জটক ১২৪২

৭৮ জমাঃ ইউনুে জমাল্লা সগেউবিন জমাল্লা জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৪৩

৭৯ জমাঃ নুরুল হক বমঞা আব্দুল হক মৃ া ঘারজমাড়া আল-আবমন িাোর ১২৪৭

৮০ এ,জক, এম, শাহোহান হুজ্জত আলী বিশ্বাস জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৪৮

৮১ আিদুল জমাতাজলি িান দুেবন িান পবিম সুতারপাড়া জ াহার ১২৪৯

৮২ মৃত আবুল হাজশম জশি তাজহর জ াহার জ াহার ১২৫০

৮৩ জমাঃ আমো  জহাসজন মৃত হােী আঃ রহমান কাবের চর জ াহার ১২৫১

৮৪ জমাঃ েবলল িন্দকার মৃত আঃ আলী িন্দকার জ াহার ১২৫২

৮৫ জমাঃ মবিজুল ইসলাম আবুল িাশার জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৫৩

৮৬ আদুর রাজ্জাক তাজের আলী মৃ া জ াহার জ াহার ১২৫৮

৮৭ জগালাম জহাজসন মৃ া আিোল জহাজসন মৃ া িানাঘাটা জ াহার ১২৫৯

৮৮ নওয়াি আলী জচাক ার জমাহাে  আলী জচাক ার জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৬১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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৮৯ জমাহাে  বসরাজুল ইসলাম জমাহাে  আবুল কাজশম জ াহার জ াহার ১২৬২

৯০ সামসুবিন আহজে মৃত মুক ম জিপারী জ াহার িালপাড় জ াহার ১২৬৩

৯১ আিদুল ওহাি িান সাজহ  িান কাটািালী েয়পাড়া ১২৬৪

৯২ এস. এম. আলমগীর আইয়ূি িান জ াহারঘাটা েয়পাড়া ১২৬৫

৯৩ মবহউবিন িান জেলামত িান কাটািালী েয়পাড়া ১২৬৬

৯৪ আঃ িাজরক বমস্ত্রী জশি োজি  আলী কাঠালীঘাটা েয়পাড়া ১২৬৭

৯৫ জমাঃ জমাকজলে িন্দকার জমাঃ চান্দু িন্দকার জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৭৩

৯৬ মৃত িেলুল হক িান আরজশ  আলী জিপারী জ াহার ঘাটা ১২৭৪

৯৭ জমাঃ োলাল উবিন মৃত হােী জোলহাস জ াহার ১২৭৫

৯৮ জমাঃ আঃ িারী জশি আরজশ  আলী জিপারী জ াহার ঘাটা ১২৭৬

৯৯ বিল্লাল জহাজসন মৃত আঃ মবে কাবের চর জ াহার ১২৮০

১০০ হারুন অর রবশ আনসার আবল জমাল্লা কাবের চর জ াহার ১২৮১

১০১ আঃ মান্নান হােী জডঙ্গর জিপারী পঃ সুতারপাড়া জ াহার ১২৮২

১০২ কােী আলী জহাজসন আরজশ  কােী DOKKHIN 

JOYPARA 

MAJIPARA

JOYPARA

১২৮৩

১০৩ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত মবতউর রহমান জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৮৭

১০৪ কােী সবি উবিন মৃত কােী আিতাি উবিন জ াহার ঘাটা জ াহার ১২৮৮

১০৫ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন কুব্বাত িান িানাঘাটা জ াহার ১২৮৯

১০৬ েবসম উবিন আহজম জমাঃ গুলোর জহাজসন জ াহার জ াহার ১২৯০

১০৭ হাবিবুর রহমান আজি  আবল বমস্ত্রী গাবেরজটক জ াহার ১২৯১

১০৮ অবহদুল ইসলাম জচৌধুরী অনু আবমনুল ইসলাম জচৌধুরী জ াহার জ াহার ১২৯২

১০৯ এ,জক,এম,শা হ ্ োমান বিশ্বাস হুজ্জত আলী বিশ্বাস জ াহার জ াহার ১২৯৪

১১০ মৃত আঃ েবলল িান মৃত বসরেন আলী িান জ াহার জ াহার ১৩০৪

১১১ ইবলয়াস বময়া আলাউবিন বময়া িানাঘাটা জ াহার ১৩০৫

১১২ নূরুল হক ওয়াজহ  আলী িন্দকার জ াহার জ াহার ১৩০৮

১১৩ িারুক গােী জমাঃ োবকর জহাজসন গােী নাবরশা ১৩১০

১১৪ জমাঃ শাহাবুবিন আশরাফুর  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩১২

১১৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত দুেবন িান ঝনবক জমঘুলা ১৩১৩

১১৬ জমাঃ োলাল উবিন মমতাে উবিন জমাড়ল  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩১৪

১১৭ জমাঃ জ জলায়ার জহাজসন িান মরহুম েয়নাল িান মাবলকান্দা জমঘুলা ১৩১৫

১১৮ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত কালু জমাড়ল  ঃ বশমুবলয়া ১৩১৬

১১৯ জমাঃ আব্দুল জসািহান মৃত আব্দুল হক জমাড়ল  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩১৭

১২০ আহাে  আলী আলহাজ্ব জমাঃ জিায়াে নাবরশা পূি বচর ১৩১৮

১২১ জমাঃ শামসুল হক মৃত জমাঃ আ ালত উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩২৭

১২২ রবঞ্জত কুমার চক্রির্ত্তী হবরপ  চক্রির্ত্তী সাতবভটা নাবরশা ১৩৩১

১২৩ জসজহর আলী েবির উবিন উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৩২

১২৪ জমাঃ জসাহরাি জহাজসন আঃ আবেে উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৩৩

১২৫ জমাঃ আিদুল আবলম জমাঃ ইয়াবেন তালুক ার  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৩৪

১২৬ শ্রী শ্যামল চন্দ্র  াস ডঃ খুবশ জমাহন  াস সাতবভটা ১৩৩৫

১২৭ আব্দুল মবে নূর উবিন মাবঝ  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৪০

১২৮ মৃত জরহান িালাসী মৃত রবহম উবিন িালাসী িালপাড় ১৩৪১

১২৯ জমাঃ আোহার আলী জশি ওজম নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৪২

১৩০ জমাঃ জিারহান উবিন জমাঃ শুকুর উবিন নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৪৬

১৩১ মৃত এম, এম ইবলয়াস মৃত এম, এ রাজ্জাক নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৪৭

১৩২ আবতকুর রহমান িান জসবলম িান সাতবভটা নাবরশা ১৩৪৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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১৩৩ জমাঃ তািারক আলী জমাঃ রমোন আলী জিপারী নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৫১

১৩৪ আব্দুল হাজশম আকন মৃত আব্দুল আকন নাবরশা িালপাড়া ১৩৫২

১৩৫ জমাঃ আিদুল েবলল আলাউবিন জিপারী নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৫৩

১৩৬ আবুল জহাজসন িান মৃত কজম ার িান নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৩৫৪

১৩৭ গােী েয়নাল আজিব ন কবিল উবিন গােী নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৩৫৫

১৩৮ আব্দুল মান্নান িান রুস্তম িান সাতবভটা নাবরশা ১৩৫৭

১৩৯ আঃ োর্ত্তার জিপারী মকবুল জিপারী সচতািাতর নাবরশা ১৩৫৮

১৪০ আঃ ওয়াহাি মুিী কুটি মুিী নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৩৫৯

১৪১ আঃ মাজলক ভুইয়া চুন্নু ভুইয়া নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৩৬১

১৪২ জমাঃ সুলতান িালাসী আিদুল রহমান িালাসী নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৩৬২

১৪৩ এ বি এম সালাউবিন আহজে মৃত সসয়  আহজে নাবরশা িালপাড়া ১৩৬৩

১৪৪ জমাঃ মাহবুবুর রহমান আিদুল কাজ র  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৬৭

১৪৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আঃ েব্বার উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৩৬৯

১৪৬ জমাঃ মাহবুবুর রহমান মৃত জমাঃ আনোর উবিন  তালুক ার উঃ বশমুবলয়া ১৩৭০

১৪৭ জমাঃ ওিায়দুল্লাহ িান মৃত আঃ মাজলক িান নাবরশা িালপাড়া ১৩৭১

১৪৮ শান্ত বময়া আলতা জমাল্লা সাতবভটা ১৩৭৪

১৪৯ িাবুল বময়া রেি আলী মুকসু পুর ১৩৮১

১৫০ হারুন রবশ এরশা  আলী চরবিতা ১৩৮৩

১৫১ জমাঃ োলাল উবিন গােী জডঙ্গর গােী িাবনয়ািাড়ী মুকসু পুর ১৩৮৪

১৫২ আিারুজ্জামান আশরাি আলী িান শাইনপুকুর িালপাড় ১৩৮৫

১৫৩ সাজ্জা  জহাজসন ভূ ূঁইয়া জ জলায়ার জহাজসন ভূইয়া শাইনপুকুর িড়িাড়ী মুকসু পুর ১৩৮৭

১৫৪ জমাহাে  আলী ভূইয়া ইবিস আলী ভূইয়া শাইনপুকুর িড়িাড়ী মুকসু পুর ১৩৮৮

১৫৫ জমাঃ মাকসুদুর রহমান জমাঃ জসালায়মান ভূইয়া শাইনপুকুর মুকসু পুর ১৩৮৯

১৫৬ োবহ  জহাজসন ভূইয়া জিলাজয়ত জহাজসন ভুইঁয়া শাইনপুকুর মুকসু পুর ১৩৯১

১৫৭ কুদ্দুসুর রহমান শামসুল হক ভুইয়া শাইনপুকুর মুকসু পুর ১৩৯৫

১৫৮ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত জমাঃ শামসুবিন মুকসু পুর মুকসু পুর ১৩৯৬

১৫৯ জমাঃ আব্দুর রহমান োলাল বমঞা মুকসু পুর মুকসু পুর ১৩৯৮

১৬০ আিদুল েবলল মঙ্গল জমাল্লা সাতবভটা নাবরশা ১৩৯৯

১৬১ জমাঃ হাবনি জমাল্লা আইজুবিন জমাল্লা মধুরজিালা মুকসু পুর ১৪০০

১৬২ জমাঃ আবুল কাজশম আকন্দ জুলমত আকন্দ মুকসু পুর মুকসু পুর ১৪০১

১৬৩ জমাঃ জমাসজলহ উবিন বেটু জিপারী উর্ত্তর মধুরজিালা মুকসু পুর ১৪০৪

১৬৪ জমাঃ হাসান িান মৃত হােী রমোন িান মুকসু পুর মুকসু পুর ১৪১০

১৬৫ ইয়ানুে জমাল্লা বকতািব  জমাল্লা মধুরজিালা মুকসু পুর ১৪১১

১৬৬ আকরাম জহাজসন মৃত চানবময়া শাইনপুকুর মুকসু পুর ১৪১৬

১৬৭ জমাহাে  সামসুল হক তবমে উবিন মধুরজিালা মুকসু পুর ১৪২৩

১৬৮ জমাঃ আবমন উবিন জশি েমজসর িবলিা শাবন্তনগর মুকসু পুর ১৪২৪

১৬৯ জমাঃ আব্দুর রউি জমাহাে  আলী  বিন মধুরজিালা মুকসু পুর ১৪২৬

১৭০ জমাঃ হারুন জিপারী মৃত স র জিপারী চর সিতা হবরচবি ১৪৩৪

১৭১ জমাঃ  বলল উবিন কাচাই মাবঝ বিলাসপুর হবরচবি ১৪৩৫

১৭২ জমাঃ আিোর উবিন ভূইয়া মৃত জগদু ভূইয়া কৃষ্ণজ িপুর ১৪৪০

১৭৩ আহজে  আলী আবেে Dokkhin Char 

Joypara

Joypara

১৪৪৪

১৭৪ জশি মবেবুর রহমান জশি আনোর উবিন েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৪৫

১৭৫ মৃত কােী আঃ জহাজসন কােী আঃ লবতি েয়পাড়া ১৪৪৬

১৭৬ জগালাম জহাজসন জমািাজজ্জল েয়পাড়া ১৪৪৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৭৭ জমাঃ ওমর িারুক মৃত জমাোহার আলী চর েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৪৮

১৭৮ জহাজসন িান মবতউর রহমান চর েয়পাড়া ১৪৫০

১৭৯ আঃ বময়া হুরমত আলী কাটািালী ১৪৫১

১৮০ আব্দুল িাজলক মুক ম মা ির নুরপুর েয়পাড়া ১৪৫৪

১৮১ জিাজশ ব  আলম জশি আজশ ব  আলী উর্ত্তর ইউসুি পুর েয়পাড়া ১৪৬১

১৮২ হায়াত আলী বমঞা জতারাি আলী বমঞা  বিন েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৬৯

১৮৩ রায়চাঁন জঘাষ সতীশ চন্দ্র জঘাষ উর্ত্তর েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৭০

১৮৪ এস এম বিল্লাল জহাজসন আশ্রাি আলী লস্কর কান্দা েয়পাড়া ১৪৭১

১৮৫ মবমনউবিন আহজম আলাউবিন আহজম উর্ত্তর চর েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৭৭

১৮৬ জমাঃ েবসম উবিন আব্দুল েবলল মুিী মুিীকান্দা আল-আবমন িাোর ১৪৭৮

১৮৭ আিদুল হাই (হাজরে) েিজ র আলী মা ির মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৪৮০

১৮৮ জমাঃ েয়নাল আজি ীন জমাঃ আিদুল ওয়াহাি  বিন েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৮১

১৮৯ জসবলম সাকুর মরহুম হােী আঃ িাকী  বিন েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৮২

১৯০ জমাঃ ইউনুে আলী সাজি  আলী চর লটাজিালা েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৮৩

১৯১ আবুল জহাজসন ভুইয়া েবিল উবিন ভুইয়া মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৪৮৪

১৯২ আঃ গফুর মৃত গবন ব্যাপারী মাবলকান্ত নাবরসা ১৪৮৫

১৯৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম শুকুর আলী েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৮৬

১৯৪ আঃ ওয়াহাি বময়া আঃ কবরম বময়া বশলাজকাঠা  বিন িাহ্রা ১৪৮৭

১৯৫ আবুল কালাম মরহুম ইরিান জমাল্লা  বিণ েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৮৮

১৯৬ জমাঃ জমাসজলম উবিন িান আঃ হাবম  িান েয়পাড়া েয়পাড়া-১৩৩০ ১৪৮৯

১৯৭ আঃ রউি জমাল্যা মৃত ওয়াে উবিন জমাল্যা চরকুশাই োমালচর ১৪৯০

১৯৮ এস, এম, মাসু  রানা মৃত এস, এম, আঃ রউি কন্ট্রাকটর  বিন বশমুবলয়া নাবরসা ১৪৯১

১৯৯ জমাঃ মকবুল জহাজসন মরহুম আব্দুল জিপারী  বিন েয়পাড়া েয়পাড়া ১৪৯২

২০০ আঃ মান্নান ভুইয়া জমাঃ ওসমান গবন ভূ ূঁইয়া জ াহার জ াহার ১৪৯৩

২০১ নূর আহজম  বময়া মৃত জমৌঃ আব্দুল হাবিি জমঘুলা জমঘুলা ১৪৯৪

২০২ আঃ লবতি হােী আঃ হাবম িানাঘাটা জ াহার ১৪৯৫

২০৩ জমাঃ ইবিস আলী িান জেলামত িান পূি ব সুতারপাড়া আল-আবমন িাোর ১৪৯৬

২০৪ বগয়াস উবিন আহজম আঃ গফুর জ াহার জ াহার ১৪৯৭

২০৫ জমাঃ জহাজসন আলী বশক ার জমাঃ পুতু বশক ার মইতপাড়া নাবরশা ১৪৯৮

২০৬ জমাঃ আঃ ওহাি িাজের মা ির নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৪৯৯

২০৭ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত জমাঃ আঃ মবে রুইথা নাবরশা ১৫০০

২০৮ জমাঃ আবু তাজহর আজশ ব  আলী সাজরং িানাঘাটা জ াহার ১৫০১

২০৯ জমাঃ জুলহাস বময়া এম, এ, কবরম উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫০২

২১০ জমাঃ োলাল উবিন হােী আব্দুল জিপারী বনকড়া েয়পাড়া ১৫০৩

২১১ আঃ হাবকম আঃ গফুর উবিন কাঠালীঘাটা পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১৫০৪

২১২ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত তবমে উবিনিালাসী উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫০৫

২১৩ জমাঃ রবিকুল ইসলাম মৃত জমাঃ জশি বিশাই মুকসু পুর মুকসু পুর ১৫০৬

২১৪ সামসুল হক আব্দুল কবরম জমাল্লা জমঘুলা জমঘুলা ১৫০৮

২১৫ কামাল উবিন আহজে িবশর উবিন আহজে িালপাড় পালামগঞ্জ -১৩৩১ ১৫০৯

২১৬ জমাঃ এম া  জহাজসন জমাঃ আবমন উবিন আকন্দ নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৫১০

২১৭ জমাঃ আয়ূি বময়া হুরমত আলী কাটািালী েয়পাড়া ১৫১১

২১৮ আলী আহজম  তালুক ার  রজিশ তালুক ার মাবলকান্দা নাবরসা ১৫১২

২১৯ জমাঃ ইস্রাবিল মৃ া মৃত নাগর আলী মৃ া নাবরশা িালপাড় নাবরশা ১৫১৩

২২০ আব্দুল মান্নান মাবঝ সেনবিন মাবঝ উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫১৪

২২১ রইসউবিন আহজম মুিী িব র উবিন আহজম মইতপাড়া নাবরশা ১৫১৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২২২ আবমর জহাজসন জসালতান িান বনকড়াhttp://180.2

11.213.85/login

েয়পাড়া

১৫১৬

২২৩ আঃ রহমান আঃ িাজরক  বিন মধুরজিালা মুকসু পুর ১৫১৭

২২৪ জমাঃ আিদুে োর্ত্তার জমাঃ সেেবিন জমাল্লা হবরয়ারজটক মধুরজিালা মুকসু পুর

১৫১৮

২২৫ জমাঃ জমাোজেল জহাজসন মৃত মবিে উবিন নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৫১৯

২২৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আঃ কবরম জমাল্লা জমঘুলা জমঘুলা ১৫২০

২২৭ জগালাম জমাস্তিা জহাজসন আকন মুকসু পুর মুকসু পুর ১৫২১

২২৮ আব্দুল োর্ত্তর জমাল্লা আব্দুল েবলল জমাল্লা মইতপাড়া নাবরশা ১৫২২

২২৯ গােী জমাঃ ইসহাক আঃ হক গােী নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৫২৩

২৩০ জমাঃ মুকুল বময়া আব্দুস সামা  িালাসী উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫২৪

২৩১ আব্দুল মান্নান িবশর উবিন জিথুয়া মুকসু পুর ১৫২৫

২৩২ জমাঃ মুকুর িাঁ মৃত জগাপাল িাঁ িবড়য়া মুকসু পুর ১৫২৬

২৩৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম হােী নাবসর উবিন আহাে মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫২৭

২৩৪ এম, এ, কুদ্দুস জশি নাবেম উবিন মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫২৮

২৩৫ আব্দুল রাজ্জাক ইব্রাহীম জমাড়ল  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫২৯

২৩৬ জমাঃ কাজ র তালুক ার মৃত আ ম তালুক ার  বিণ মধুর জিালা মুকসু পুর ১৫৩০

২৩৭ সুলতান আহজম তাইজুবিন আহজম  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫৩১

২৩৮ সাহাবুবিন কবির নান্টু সামছুবিন আহজম মইতপাড়া নাবরশা ১৫৩২

২৩৯ মৃত জরোউল কবরম মৃত লুৎির কবরম িান সাইনপুকুর মুকসু পুর ১৫৩৪

২৪০ জমাঃ নুরুউবিন বসক ার মৃত  াইম উবিন বসক ার মুকসু পুর মুকসু পুর ১৫৩৫

২৪১ িন্দকার জমাঃ মহসীন আব্দুর রবিক িন্দকার  বিণ েয়পাড়া 

িাড়াকান্দা

েয়পাড়া

১৫৩৬

২৪২ জমাঃ িেলুর রহমান ইয়কুি পূি ব জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫৩৭

২৪৩ আমানুর জহাজসন মৃত েমজশর তালুক ার  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫৩৮

২৪৪ েবহর উবিন আহম মনসুরুবিন আহম মুিীকান্দা আল-আবমন িাোর ১৫৪০

২৪৫ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত আঃ লবতি জিপারী িানাঘাটা জ াহার ১৫৪১

২৪৬ মৃত জ ওয়ান জমাঃ লুতির রহমান মৃত বসতাবুবিন জ ওয়ান জ াহার জ াহার ১৫৪২

২৪৭ জমাঃ শাহোহান জমাল্লা মবহউবিন জমাল্লা িানাঘাটা জ াহার ১৫৪৩

২৪৮ জমাহাে  আলাউবিন জমাঃ জহাজসন চরবিতা হবরচবি ১৫৪৫

২৪৯ জমাঃ কামাল উবিন জমাতাহার জহাজসন উঃ েয়পাড়া েয়পাড়া ১৫৪৬

২৫০ মৃত জমাঃ কামাল উবিন মৃত জশি িয়েল কবরম  বিন বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫৪৭

২৫১ জমাহাে  মুসবলম আিদুল রাজ্জাক বময়া কাঠালীঘাটা পারামগঞ্জ ১৫৪৮

২৫২ জমাঃ সবিকুর রহমান সমেবিন জিপারী জমঘুলা জমঘুলা ১৫৫০

২৫৩ এস, এম, এ সালাম জশি সগেবিন লটাজিালা েয়পাড়া-১৩৩০ ১৫৫১

২৫৪ সামসুবিন আবুল হাজসম বময়া উর্ত্তর েয়পাড়া েয়পাড়া ১৫৫২

২৫৫ আঃ কাজ র সও াগর আঃ িাজলক সও াগর পবিম সুতারপাড়া জ াহার ১৫৫৩

২৫৬ মৃত করম আলী মৃত জলহাে উবিন েয়পাড়া লটাজিালা ১৫৫৪

২৫৭ আঃ রবশ তাজলি আলী জমঘুলা জমঘুলা ১৫৫৫

২৫৮ হ রত আলী আব্দুল কুদ্দুে জ াহার জ াহার ১৫৫৬

২৫৯ জমাঃ বেয়া উবিন ভু ূঁইয়া আঃ আলীম ভু ূঁইয়া নূরপুর েয়পাড়া-১৩৩০ ১৫৫৭

২৬০ নুরুল ইসলাম বসরাে উবিন জ াহার জ াহার ১৫৫৮

২৬১ জমাঃ আব্দুল কাজ র আলী োন বময়া নাবরশা পবিম চর নাবরশা ১৫৫৯

২৬২ দ্বীজেন চন্দ্র পাল মনজমাহন পাল চর লটাজিালা েয়পাড়া ১৫৬০

২৬৩ জমাঃ হারুন িান জমাহাে  নুরুল হক িান উওর েয়পাড়া জ াহার ১৫৬২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

২৬৪ জ ওয়ান জতািাজ্জল জহাজসন কুটি জ ওয়ান মাহমু পুর হবরচবি ১৫৬৩

২৬৫ জমাঃ নাবসর উবিন জমাড়ল মৃত আব্দুল আবেে জমাড়ল জমঘুলা জমঘুলা ১৫৬৪

২৬৬ জমাঃ আব্দুর রউি িান মাহবুবুর রহমান িান মুকসু পুর মুকসু পুর ১৫৬৫

২৬৭ আব্দুল মান্নান মৃত জমাঃ ইউসুি আলী মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫৬৬

২৬৮ আলী আহাজে মৃত জমাঃ তবিে উবিন জিপারী কাবের চর জ াহার ১৫৬৭

২৬৯ জমাঃ ইবিস আলী ি ন ব্যাপারী পবিম জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫৬৮

২৭০ জমাঃ শাজহ  আলী মৃত হারান পওন ার মধ্য জ ায়াইর  বিন-িাহ্রা ১৫৬৯

২৭১ জমাঃ আকির উবিন আব্দুল েবলল মুিী মুিীকান্দা আল-আবমন িাোর ১৫৭০

২৭২ জমাঃ শাহোহান ভূইয়া সামসুবিন ভূইয়া চরকুশাই োমালচর ১৫৭১

২৭৩ মৃত তবিে উবিন জমাল্লা মৃত বিরেশ জমাল্লা উর্ত্তর বশমুবলয়া জমঘুলা ১৫৭২

২৭৪ মৃত আঃ ওহাি মীর মৃত আঃ জসািান মীর আন্তা  বিন-িাহ্রা ১৫৭৩

২৭৫ িন্দকার বেবিকুর রহমান আব্দুর রবশ  িন্দকার জ াহার ঘাটা জ াহার ২৭৩৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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