
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ মজনাহরদী

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ িাজতন মৃত জেরাত আলী জডামন মারা বিবদরপুর ২০৭৪

২ জমাঃ আিদুল আউয়াল মৃত আিদুল মান্নাফ চর মান্দাবলয়া চর মান্দাবলয়া ২০৮০

৩ এম এ কবরম বনয়ত আলী প্রধান জগাতাবিয়া জগাতাবিয়া ২০৯৫

৪ জমাঃ িবহদ উল্লাহ ব কদার মৃত জমাঃ জেলামত ব কদার অর্জনু চর মজনাহরদী ২১২২

৫ এম এ বেবিক মৃত আিদুল কবির তারাকাবন্দ তারাকাবন্দ ২১৪৮

৬ মৃত জমাঃ সুলতান উবিন মৃত মুনছুর আলী িাসুলীকান্দী হাবতরবদয়া ২১৯৫

৭ বগয়া  উবিন মৃত আলতাফ আলী পাচ কাবন্দ জচালািাোর ২২১০

৮
জতাফােেল জহাজ ন জমাহাম্মদ আলী জদৌলতপুর জদৌলতপুর ২২২৯

৯ জমাঃ আবুল হাজ ম আঃ েব্বার চর হােীিাঁ জলবুতলা ২২৬৪

১০ জমাঃ ও মান গবি মৃত আবু োইজয়দ িাবলয়া িাহদ কৃষ্ণপুর ২২৬৫

১১ জমাঃ হাবরে উবিন মৃত ব রাে উবিন রুদ্রদী মজনাহরদী ২২৯৬

১২ িাইে উবিন মৃত আঃ জহবলম পীরপুর চালাকচর ২৩০১

১৩ আঃ হাবলম মৃত বনয়ত আলী িাঘীিাড়ী জচালািাোর ২৩০৭

১৪ জমাঃ ফেলুল হক (জমাহাম্মদ আলী) মৃত আহা ান আলী  রকার জলাক ওয়া নগর িড় চাপা ২৩১১

১৫ িহীদ িবহদুল্লাহ মৃত আক্কাে আলী জমাড়ল পাইকান িড় চাপা ২৩১২

১৬ মজত জমাঃ িমজির আলী মৃত জমাঃ আবির িক্স লািপুর চালাকচর ২৩১৬

১৭ মৃত জমাঃ ফেলুল হক আকন্দ মৃত জমাঃ আ কর আলী আকন্দ চন্দনিাড়ী মজনাহরদী ২৩১৭

১৮ এ জক এম ফেলুল হক জমাঃ হাবফে উবিন চন্দনিাড়ী মজনাহরদী ২৩২২

১৯ আবু িকর ব বিক জতাফাজ্জল হক আ াদনগর জচৌরাস্তা জমৌলভী িাোর ২৩২৩

২০ মৃত জমাঃ মমতাে উবিন মৃত জমাঃ আকির আলী  াভারবদয়া  াভারবদয়া ২৩৩১

২১ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজ ন জমাঃ জমাোফ্ফর জহাজ ন হাররবদয়া মজনাহরদী ২৩৩৩

২২ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত মবফে উবিন জমাল্লা  াভারবদয়া  াভারবদয়া ২৩৩৪

২৩ জমাঃ আবুল হাজিম (মুবিজ াদ্ধা) জমাোফর আলী চকমাধিদী মজনাহরদী ২৩৩৮

২৪ আব্দুল কবরম মুোফর আলী জকাজচরচর হাবতরবদয়া ২৩৪৫

২৫ জমাঃ আমোদ জহাজ ন ভূউয়া জমাঃ তাজহর আলী ভূইয়া জনায়াবদয়া উত্তর জনায়াবদয়া ২৩৪৯

২৬ জমাঃ নূরুল হক েমুর উবিন জদৌলতপুর জদৌলতপুর ২৩৫৫

২৭ মৃত জমাঃ কবফল উবিন মৃত নাজয়ি আলী  রকার জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৫৬

২৮ আবুল কালাম আোদ জমাঃ কবফল উবিন এডজভাজকট জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৫৭

২৯ জমাঃ জমারজিদ আলম বদদার িক্স জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৫৮

৩০ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃত জমাঃ হাবনফ আলী জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৫৯

৩১ জমাঃ জমাস্তাবফর্জর রহমান আঃ িাবরক জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৬০

৩২ মৃত জমাঃ  ামসুবিন মৃত  দর আলী জকাজচরচর জদৌলতপুর ২৩৬২

৩৩ মৃত জমাঃ মবতরউর রহমান মৃত ডাঃ আঃ অহাি পাতরবদয়া হাবতরবদয়া ২৩৬৪

৩৪ জমাঃ কালা চাঁন মৃত জমাঃ েম র আলী রজের কান্দা জগাতাবিয়া ২৩৬৫

৩৫ মৃত জমাঃ আবমর উবিন মৃত জমাঃ জমা জলহ উবিন ব্রাহ্মনহাটা জগাতাবিয়া ২৩৬৭

৩৬ জমাঃ িামসুজ্জামান ভুইয়া হােী জমাঃ সুরুে আলী ভূঞা জগাতাবিয়া জগাতাবিয়া ২৩৬৯

৩৭ আব্দুল হাবলম বময়াে উবিন জিি িাঘীিাড়ী চুলা িাোর ২৩৭০

৩৮ মৃত জমাঃ নূরুল ই লাম জমাঃ আিরাফ আলী ব্রাহ্মনহাটা জগাতাবিয়া ২৩৭১

৩৯ জমাঃ বেবিকুর জহাজ ন জমাঃ কাজিম আলী িাঘজির মজনাহরদী ২৩৭৮

৪০ মৃত জমাঃ আঃ িাবরক মৃত কালু জিি নজরন্দ্রপুর নজরন্দ্রপুর ২৩৮২

৪১ আব্দুল হক মাবি আঃ রহমান নয়াপাড়া বিবদরপুর ২৩৮৮

৪২ আব্দুল গফুর মাবি মশ্রি আলী নয়াপাড়া বিবদরপুর ২৩৮৯

৪৩ জমাঃ িবফকুর রহমান আলফাে উবিন পীরপুর চালাকচর ২৩৯০

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৪৪ জমাঃ বলয়াকত আলী হােী জমাঃ আিদুর রহমান মনতলা বিবদরপুর ২৩৯১

৪৫ মবিল বময়া মৃত আঃ রহমান চরজহাগালিাড়ীয়া কৃষ্ণপুর ২৪০৪

৪৬ জমাঃ ইবলয়া  বময়া আলহাজ্জ কাবদর মুবি িড়চাপা িড়চাপা ২৪০৯

৪৭ জমাঃ বেবিকুর রহমান মৃত আঃ রাজ্জাক আকন্দ চরতারাকাবন্দ িীরমাইেবদয়া ২৪১২

৪৮ িহীদ জমাঃ আঃ িাজলক (হান্নান) মৃত জমাঃ ইয়াকুি আলী আজলায়াকাবন্দ িীরমাইেদীয়া ২৪১৩

৪৯ জমাঃ িহীদুল্লাহ আঃ গফুর অর্জনুচর জচৌরাস্তা জমৌলভী িাোর ৩২৯৮

৫০ জমাঃ আঃ আবেে মৃত জমাঃ এলাহী িক্স কুতুিদী মজনাহরদী ৩২৯৯

৫১ জমাঃ আবুল জহাজ ন আমান উল্লাহ অর্জনুচর জচৌরাস্তা জমৌলভী িাোর ৩৩০০

৫২ জমাঃ আঃ িাবরক জমাঃ আঃ রহমান হাররবদয়া মজনাহরদী ৩৩০২

৫৩ আিদুল হাবলম হাজ ন আলী নারান্দী নারান্দী ৩৩০৩

৫৪ জমাঃ হাব ম উবিন জমাঃ গজয়ে আলী শুকুবন্দ নগরিাইদ শুকুবন্দ ৩৩০৪

৫৫ জমাঃ ব রার্জল হক জমাঃ আিদুল মবেদ মজনাহরদী মজনাহরদী ৩৩০৫

৫৬ আঃ হান্নান (বিদু) মৃত জমাঃ দাজনে জমাল্লা নারান্দী নারান্দী ৩৩০৬

৫৭ অমৃত কুমার দা জ াজগন্দ্র চন্দ্র দা লক্ষীপুর একদুয়াবরয়া ৩৩০৯

৫৮ আইয়ুি আলী মৃত আিদুল্লাহ ডুলুনবদয়া িগাদী ৩৩১০

৫৯ আব্দুর রহমান মৃত জমাঃ োফর আলী কুবড়পাইকা হাবতরবদয়া ৩৩১১

৬০ জমাঃ েবফ উবিন মৃত হাজেন আলী তালতলা হাবতরবদয়া ৩৩১২

৬১ আঃ িাজতন মৃত জমাঃ করম আলী জগািলা হাবতরবদয়া ৩৩১৩

৬২ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন ভূঞা মৃত রবফে উবিন মৃধা বিলাগী হাবতরবদয়া ৩৩১৪

৬৩ মৃত জমাঃ ফেলুল হক মৃত আজয়ত আলী প্রধান বচকাবদ হাবতরবদয়া ৩৩১৫

৬৪ তার্জল ই লাম িহীদ মৃত জমাঃ  রদার আলী এক দুয়াবরয়া এক দুয়াবরয়া ৩৩১৬

৬৫ রাবে উবিন োফর আলী জকাজচরচর জদৌলতপুর ৩৩১৭

৬৬ আব্দুল িাজতন আবমর উবিন জদৌলতপুর জকাজচরচর ৩৩১৮

৬৭ আব্দুর োত্তার ফবকর চাজন্দ আলী ফবকর জকরানীনগর লািপুর ৩৩১৯

৬৮ জমাঃ ে ীম উবিন নাজয়ি আলী জদৌলতপুর কীবতিুা দী ৩৩২০

৬৯ জমাঃ রুহুল আবমন জমাল্লা আঃ িাজরক জমাল্লা কীবতিুা দী জদৌলতপুর ৩৩২১

৭০ আঃ োত্তার মৃত জমাঃ োজমদ আলী মুবি জকাজচরচর জদৌলতপুর ৩৩২৩

৭১ জমাঃ ই মাইল জহাজ ন চাজন্দ আলী জকাজচরচর জদৌলতপুর ৩৩২৪

৭২ মকবুল জহাজ ন একুি আলী জকরানীনগর লািপুর ৩৩২৫

৭৩ জমাঃ রহম উবিন মৃত জমাঃ আঃ রহমান আকানগর চুলা িাোর ৩৩২৬

৭৪ জমাঃ িােজনওয়াে ফরােী মৃত আলী মাহমুদ ফরােী নামাজগাতাবিয়া চুলারিাোর ৩৩২৭

৭৫ জমাঃ আ দুজ্জামান মৃত আঃ লবতফ চুলা চুলা িাোর ৩৩২৮

৭৬ জমাঃ  বফউবিন ভূইয়া মবহউবিন ভূইয়া চুলা চুলা িাোর ৩৩২৯

৭৭ জমাঃ নূর জহাজ ন জমাল্লা মৃত েমত আলী জমাল্লা আকানগর চুলা িাোর ৩৩৩০

৭৮ জমাঃ ওয়াে উবিন িান মৃত জমাঃ কালাম উবিন িান চুলা চুলা িাোর ৩৩৩১

৭৯ জমাঃ ফেলুল হক মৃত জমাঃ ইব্রাবহম িান মাধুিাল জগাতাবিয়া ৩৩৩৩

৮০ জমাঃ ষবহদুল্লাহ িান মৃত জমাঃ ইব্রাবহম িান িাঘজির হাবফেপুর ৩৩৩৪

৮১ মৃত জমাঃ জমাোফফর আলী মৃত িবলল তামাককান্দা হাবফেপুর ৩৩৩৫

৮২  রদার িায়রুল আলম  রদার করম আলী হাবফেপুর হাবফেপুর ৩৩৩৬

৮৩ মৃত আজক্কল আলী মৃত ততয়ি আলী হাবফেপুর হাবফেপুর ৩৩৩৭

৮৪ জমাঃ কুদ্দু  জমাড়ল মৃত আঃ রহমান জমাড়ল নজরন্দ্রপুর নজরন্দ্রপুর ৩৩৩৯

৮৫ জমাঃ লুৎফুর রহমান মাবি (মাবনক) মৃত আিার উবিন মাবি তারাকাবন্দ তারাকাবন্দ ৩৩৪০

৮৬ জমাঃ িহীদুল হক এম,এ, রিীদ তারাকাবন্দ তারাকাবন্দ ৩৩৪১

৮৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান জমাঃ রমোন আলী রামপুর বিবদরপুর ৩৩৪২

৮৮ জমাঃ োবকর জহাজ ন ব রাে উবিন কাবলরচর বিবদরপুর ৩৩৪৩

৮৯ োমাল উবিন হাজেন উবিন জডামনমারা কৃষ্ণপুর ৩৩৪৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

৯০ জমাঃ তবমে উবিন জমাঃ হাজেন উবিন রামপুর রামপুর ৩৩৪৬

৯১ জমাঃ হারুন আর রবিদ মৃত েহীর উবিন পীরপুর চালাকচর ৩৩৪৭

৯২ জমাঃ  ামসুল ই লাম ভূইয়া মৃত হােী আঃ োলাম ভূঞা চরজগাহালিাড়ীয়া কৃষ্ণপুর ৩৩৪৮

৯৩ দুদু বময়া আলীম উবিন িীরগাঁও কৃষ্ণপুর ৩৩৫০

৯৪ জমাঃ আিদুল িাজতন আঃ িাজলক িীরগাঁও কৃষ্ণপুর ৩৩৫১

৯৫ আেমত আলী জোরত আলী উরুবলয়া িীরমাইেবদয়া ৩৩৫২

৯৬ জমাঃ রবফে উবিন মৃত আব্দুল হাবমদ কামার আলগী হাবতর বদয়া ৩৩৭১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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