
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ ঢাকা উপজেলাঃ নিািগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ োমাল উবিন ভূইয়া আব্দুর রবিদ ভূইয়া িাহিাদ গাবলমপুর ২১৭০

২ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত ওয়ােবিন পাঠান পূি ব কামার জ ালা ২৬১৫

৩ জমাহাম্মদ িবিউর রহমান জমাহাম্মদ মবতউর রহমান নিািগঞ্জ নিািগঞ্জ ২৬২৩

৪ আব্দুল মাজলক কুটুম আলী জিপারী িক্সনগর ির্দ্বনপাড়া ২৬২৫

৫ এস, এম, এ, মান্নান মৃত সাজহদ আলী মুন্সী পাঠানকান্দা ির্দ্বনপাড়া ২৬৩৬

৬ তাপস কুমার সাহা মৃত সুিল চন্দ্র সাহা জগায়ালনগর নিািগঞ্জ ২৬৩৭

৭ সুভাষ চন্দ্র িবনক জেত্র জমাহন িবনক পানাবলয়া নিািগঞ্জ ২৬৩৮

৮ সুনীল কুমার মন্ডল লাল জমাহন মন্ডল  বতয়া জিাল্লা ২৬৪১

৯ বসরাে আহজম্মদ মৃত আিতাি উবিন বদঘীরপাড় জ াট িক্সনগর ২৬৪৩

১০ আিদুর রবহম আব্দুর রবিদ িাগমারা নিািগঞ্জ ২৬৪৪

১১ আঃ হাবকম মৃত আইেবিন কাবিমপুর নিািগঞ্জ ২৬৪৫

১২ আব্দুল মান্নান চঞ্চল মৃত আঃ রবহম বসংহড়া পাবতলঝাপ ২৬৪৬

১৩ জি  োমাল উিীন জি  আঃ মবেদ বদঘীরপাড় জ াট িক্সনগর ২৬৪৯

১৪ আঃ রাজ্জাক ভূইয়া হারুন অর রবিদ ভূইয়া আওনা ২৬৫১

১৫ এস, এম, এ, হান্নান মৃত সাজহদ আলী মুন্সী পাঠানকান্দা ির্দ্বনপাড়া ২৬৫৪

১৬ আবুল জহাজসন  ন্দকার আব্দুল আবলম  ন্দকার পুকুরপাড় নিািগঞ্জ ২৬৫৭

১৭ সাজলকুর রহমান জচৌধুরী হাবিবুর রহমান জচৌধুরী পাড়াগ্রাম পাড়াগ্রাম ২৬৬৩

১৮ জমাঃ মর্তবো আলী মৃত জমাতাহার আলী পাঠানকান্দা ির্দ্বনপাড়া ২৬৭২

১৯ চাল বস গজমে মার্ট বন গজমে িড় িক্সনগর জ াট িক্সনগর ২৬৭৩

২০ মৃত বসরাজুল ইসলাম সবি উবিন মাধিপুর নিািগঞ্জ ২৬৭৬

২১ জমাঃ সামছুল হক  ান দূেবন  ান দবড়কাবন্দ হাট িারুয়া ালী ২৬৭৭

২২ এম, এ, হাবমদ আঃ রহমান যন্ত্রাইল ২৬৮৫

২৩ জমাঃ আলী বময়া ভাষানী জিপারী োলালপুর নিািগঞ্জ ২৬৮৬

২৪ জমাঃ মাসুদ ভূইয়া মৃত জমাঃ আমোদ ভূইয়া ির্দ্বনপাড়া ির্দ্বনপাড়া ২৬৮৭

২৫ আঃ আবেম মৃত জমাহাম্মদ উবিন জিপারী ২৬৮৮

২৬ ডাঃ  ন্দকার আবুল িািার আিদুল আলীম  ন্দকার কলাজকাপা নিািগঞ্জ ২৭৪৮

২৭ ডাঃ  ন্দকার আবুল কাজসম আব্দুল আলীম  ন্দকার কালাজকাপা নিািগঞ্জ ২৭৪৯

২৮ গােী জিলাজয়ত জহাজসন গােী জমান্তাে উিীন চরচবরয়া চুড়াইন ২৭৫০

িীর মুবিজযার্দ্া যাচাই-িা াই

োতীয় মুবিজযার্দ্া কাউবন্সল (োমুকা)
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