
বিভাগঃ রংপুর জেলাঃ বিনােপুর উপজেলাঃ পাি বতীপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মৃত সবলম উবিন আহজেি মৃত িবর উবিন আহজেি বরয়ােনগর িবিণপাড়া পাি বতীপুর ১৬২৪

২ জমাঃ আবু জমাতাজলি মৃত মনসাি আলী দূগ বাপুর িাোর দূগ বাপুর িাোর ২৪৫০

৩ জমাঃ সামসুবিন মণ্ডল মৃত লালু মণ্ডল রামরায়পুর ২৪৫১

৪ জমাঃ আঃ েব্বার মৃত েজয়ন উবিন পূি ব দূগ বাপুর দূগ বাপুর িাোর ২৪৫৩

৫ জমাঃ হবিির রহমান কাজির িকশ জভাটগাছ আইনুল হুিা ২৪৫৬

৬ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত আব্দুর রবহম হুগলীপাড়া পাি বতীপুর ২৪৬০

৭ জমাঃ আবুল কাজশম আিদুল আবেে জসানাপুকুর জিলাইচবি ২৪৮২

৮ জমাঃ আকির আলী মৃত জতাওয়ার আলী আটরাই ২৫০৬

৯ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত কড়াই আলী গুলশান নগর ২৫২৯

১০ জমাঃ আনছার আলী প্াং মৃত মবহর উবিন রঘুনাথপুর ২৫৪৫

১১ জমাঃ জমাসজলম উিীন আব্দুস সাত্তার পূি ব দূগ বাপুর দূগ বাপুর িাোর ২৫৭৭

১২ শ্রী বচত্তরঞ্জন রায় শ্রী লবলত জমাহন রায় ইন্দ্রপুর ২৫৮৯

১৩ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত আঃ ছামাি ইউসুিপুর ২৬৩৯

১৪ জমাঃ আকির আলী সরকার মৃত ওসমান গবণ সরকার িাসুপাড়া ২৬৪৫

১৫ জমাঃ আঃ িারী মৃত জোহার উবিন দূগ বাপুর ২৬৫৮

১৬ আঃ হাবমি মৃত আবফরৎ আলী প্ামাবণক তােনগর ২৬৮৪

১৭ জমাঃ িবহনুর রহমান মৃত ইয়াকুি আলী আটরাই ২৬৯৬

১৮ জমাঃ নােমুল হক জমাঃ ছবহর উবিন রঘুনাথপুর ২৬৯৯

১৯ জমাঃ আঃ ছাত্তার মৃত মছর আলী মিল আরেী জিিীপুর ২৭০৬

২০ জমাহােি আলী মৃত জম ঃ িের উবিন রঘুনাথপুর ২৭৩৬

২১ জমাঃ আবুল জহাজসন হাজশম োহাঙ্গীর নগর পাি বতীপুর ২৭৪১

২২ শাহোহান আলী মৃত ছবমর উিীন সরকার জিউল ২৭৪২

২৩ জমাঃ আব্দুল খাজলক জতাফার উিীন কুশলপুর হািড়া ২৭৪৬

২৪ জমাঃ আঃ মবেি সরকার মৃত িবছর উবিন সরকার দূগ বাপুর শালিাড়ী দূগ বাপুর িাোর ২৭৫০

২৫ জমাঃ জসতাি আলী মৃত সজর উবিন জ াপাকর ২৭৫১

২৬ জমাঃ েহরুল সরকার মৃত আলহাজ্ব রবফ উবিন সরকার উঃ সালন্দার ২৭৬১

২৭ জমাঃ বসবিক জহাজসন মৃত কালা বময়া প্াঃ োহানািাি ২৭৬৭

২৮ জমাঃ ওয়াজহদুল প্াঃ মৃত িবছর উবিন প্াঃ সাহাগ্রাম িড়পুকুবরয়া ২৭৭১

২৯ জমাঃ আতাউর রহমান মৃত রবহম উবিন রঘুনাথপুর নুরুল মবেি ২৭৭৫

৩০ জমাঃ তছবলমা উবিন মৃত বিরুত খা িাবু জচাড়া ২৭৭৯

৩১ জমাঃ শবরফুল ইসলাম মৃত আব্দুল হাবমি জ াপাকল ২৭৮৯

৩২ জমাঃ জমাস্তাবফজুর রহমান জমাঃ আবুল কালাম সরকার হলুিিাড়ী ২৭৯৬

৩৩ জমাঃ জমাোফ্ফর জহাজসন িবছর উিীন প্াং জিলাইচবি কুঠিপাড়া জিলাইচবি ২৮১২

৩৪ জমাঃ আেগর আলী মৃত আঃ মবেি সরকার িড়হবরপুর ২৮১৫

৩৫ জমাঃ সামসুবিন মিল মৃত জফনাউল্যা মিল জুড়াই ২৮১৯

৩৬ জমাঃ আব্দুল জমান্নাফ সরকার খাজের মাসুি সরকার কাবলকাপুর দূগ বাপুর িাোর ২৮২৫

৩৭ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন জমাঃ জসালায়মান িড় চবিপুর চবিপুর ২৮৩১

৩৮ জমাঃ আঃ ছালাম জমাঃ উবকল উবিন বৃবত্তপাড়া পাি বতীপুর ২৮৩২

৩৯ জমাঃ আঃ েবলল প্াঃ জমাঃ খবতবুবিন প্াঃ িবড়খামার পাি বতীপুর ২৮৩৩

৪০ জমাঃ বিজরন্দ্র নাথ রায় জমাঃ ভারত চন্দ্র রায় উত্তর হবররামপুর ভাটিপাড়া জিলাইচবি

২৮৩৫

৪১ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজসন এরািতুল্লাহ িবরখামার পাি বতীপুর ২৮৩৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৪২ জমাঃ জোজিি আলী মুত জসাজলমান মিল খামার েগন্নাথপুর 

ডাঙ্গাপাড়া

পাি বতীপুর

২৮৩৭

৪৩ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত ফেজল রহমান নওিাপাড়া আইনুল হুিা ২৮৩৮

৪৪ মৃত ফেলার রহমান মৃত জমাঃ আলী মধ্যপাড়া মধ্যপাড়া ২৮৪৫

৪৫ জমাঃ শবরফুল ইসলাম মৃত ফয়মুল্লাহ সরকার িাসুপাড়া িাসুপাড়া ২৮৫০

৪৬ জমাঃ জমাহাোর আলী মৃত আিদুল্যাহ মিল তাতীপাড়া মন্নথপুর ২৮৫৮

৪৭ মৃত সাইফুল ইসলাম জমাঃ আেগার আলী দূগ বাপুর দূগ বাপুর ২৮৬৯

৪৮ আঃ েবলল মৃত আবরফ উবিন পূি ব শুকজিিপুর ভিানীপুর িাোর ২৮৭৭

৪৯ জমাঃ মবের উবিন জমাল্লা মৃত পলানু জমা ল যা পূি ব িাবেতপুর জমাস্তফাপুর ২৮৮৫

৫০ জমাঃ আনছার আলী মৃত মনসুর আলী গজড়রপাড়া িাসুপাড়া ২৮৯২

৫১ জমাঃ রবহম উবিন মৃত আবেমুবিন উত্তর জ ািাকল ঝাকুয়াপাড়া নুরুল হুিা

২৮৯৯

৫২ আঃ ওহাি সরকার মৃত এমারতুল যাহ িাসুপাড়া িাসুপাড়া ২৯০০

৫৩ জমাঃ আঃ ছাজমি আলী মৃত জহাজসন আলী মুবি খাগড়িন ম  যপাড়া ২৯০৪

৫৪ জমাঃ সাজিকুল ইসলাম আবেমুিীন প্ামাবনক ফবকর পাড়া, রঘুনাথপুর নুরুল মবেি ২৯০৭

৫৫ জমাঃ ছাজির আলী ইসহাক আলী ছয়ঘবরয়া নুরুল মবেি ২৯০৮

৫৬ জমাঃ ইয়াকুি আলী মৃত আশরাফ আলী আিশ ব পাড়া নুরুল মবেি ২৯১০

৫৭ জমাঃ আব্দুল হামীি ওসমান সি বার সাজকায়াপাড়া নুরুল মবেি ২৯১২

৫৮ জমাঃ আব্বাস আলী মৃত িবছর উবিন িবরখামার িাসুপাড়া ২৯১৭

৫৯ জমাঃ মফজল উবিন জমাঃ রবহমুবিন রামপুর পািতীপুর ২৯১৮

৬০ জমাঃ এোজুল হক মৃত আলাপুবিন মিল হলিীিাড়ী পািতীপুর ২৯২১

৬১ জমাঃ আঃ মবেি মৃত তবছর উবিন মিল জিলাইচবি জিলাইচবি ২৯২৪

৬২ জমাঃ আঃ েব্বার মৃত অফুর উবিন পাতরা পাড়া িড়পুকুবড়য়া ২৯৪৯

৬৩ জমাঃ মাহাবুিার রহমান মৃত তবমে উবিন মীরপাড়া পাি বতীপুর ২৯৫০

৬৪ জমাঃ শামসুল হক মৃত হজেতুল্যাহ সরকারপাড়া(খাগড়ািন্দ) খাগড়ািন্দ

২৯৫৭

৬৫ জমাঃ আবেোর রহমান মৃত রবফ উবিন োহানািাি (িাড়ারপাড়) পাি বতীপুর ২৯৫৮

৬৬ আবুল জহাজসন মৃত ইয়াবছন জ ািাকল নুরুল হুিা ২৯৫৯

৬৭ জমাঃ শামসুল মৃত রবফ উবিন োহানািাি পাি বতীপুর ২৯৬০

৬৮ জমাঃ জমাত্তাজলি জশখ মৃত আবেমুবিন জশখ উত্তর রসুলপুর হািড়া ২৯৬৫

৬৯ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত গবন সরকার খাগড়ািন্দ মধ্যপাড়া ২৯৭৩

৭০ জমাঃ নুরুল ইসলাম ইসমাইল সরকার সরকারপাড়া পাি বতীপুর ২৯৭৮

৭১ জমাঃ আছাি আলী সরকার মৃত বনজিিন সরকার তােনগর তােনগর ২৯৯০

৭২ শ্রী েজগন্দ্র চন্দ্র িাস মৃত জকান চন্দ্র িাস উমর পাইল পাি বতীপুর ২৯৯৪

৭৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত খড়কু মিল জচ হাটি িড়পুকুবরয়া ২৯৯৭

৭৪ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন জমাঃ মীর জহাজসন আলী খবললপুর সরিারপাড়া খজয়রপুকুর হাট ৩০০২

৭৫ মুনসুর আলী জমাঃ কবরম হরিীিাড়ী পাি বতীপুর ৩০০৪

৭৬ ইব্রাবহম আলী জমাঃ মবের উবিন িাঘাজচাড়া জিলাইচবি ৩০০৫

৭৭ জত বহদুল ইসলাম আঃ গফুর চাজন্দর ডাঙ্গা িাসু পাড়া ৩০০৬

৭৮ জমাঃ ইয়াকুি আলী জমাঃ তবছর উবিন বসংগািার পাড়া আফতািাি ৩০১০

৭৯ জরোউল কবরম তছবলম উিীন মিল জরাস্তমনগর পাি বতীপুর ৩০১৭

৮০ জমাঃ শাখাওয়াত জহাজসন মৃত নিাি খান পূি ব জহাজসনপুর খজয়রপুকুর হাট ৩০১৮

৮১ জমাঃ আবুল কালাম সরিার মৃত আঃ গবন সরিার ভিানীপুর িাোর ভিানীপুর িাোর ৩০১৯

৮২ জমাঃ আব্দুস সালাম কবরম উিীন সরকার জশরপুর শহীিহাট ৩০২০

৮৩ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন তছবলম উিীন দূগ বাপুর দূগ বাপুর িাোর ৩০২১

৮৪ জমাঃ জমাোজেল হক আজলফ উিীন গাছুয়া পূি ব শুকজিিপুর খজয়রপুকুর হাট ৩০২২

৮৫ শ্রী বিনয় কৃষ্ণ িাস লিী কান্ত মিল দূগ বাপুর আইনুল হুিা ৩০২৩
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৮৬ জমাঃ জগালাম জমারতুো মৃত জমজহর উবিন মিল ভিানীপুর ভিাবনপুর িাোর ৩০২৫

৮৭ আব্দুল মুত্তাবলি মুসজলহ উবিন ভিানীপুর ভিানীপুর িাোর ৩০২৬

৮৮ জমাঃ বসরাজুল হক সরকার মৃত এমারতুল্যাহ সরকার জমাোফ্ফর নগর পাি বতীপুর ৩০২৭

৮৯ শ্রী সজন্তাষ কুমার অব কারী মৃত হবরপি অব কারী খবললপুর ঠাকুরপাড়া খজয়রপুকুরহাট ৩০২৮

৯০ জমাঃ মনোরুল ইসলাম আবুল জহাজসন মিল ভিানীপুর ভিানীপুর িাোর ৩০২৯

৯১ জমাঃ েহুরুল হক আমুর উিীন ভিানীপুর ভিানীপুর িাোর ৩০৩০

৯২ জমাঃ জমাস্তাবফজুর রহমান মরহুম আেগর আলী মিল কাবলকািাড়ী দূগ বাপুর িাোর ৩০৩১

৯৩ শ্রী অমূল্য চন্দ্র রায় মৃত েয়বকষ্ট রায় রামচন্দ্রপুর হািড়া ৩০৩৪

৯৪ জমাঃ ফারাে উবিন মৃত সাহার উবিন োহানািাি িাড়ারপাড় পাি বতীপুর ৩০৩৬

৯৫ জমাঃ ইসাহাক আলী মৃত মহরম জশখ পুরাতন িাোর পাি বতীপুর ৩০৩৭

৯৬ জমাঃ ফেলুল হক লালু বময়া োহানািাি পাি বতীপুর ৩০৩৮

৯৭ জমাঃ আব্দুল আবেে এমাে উিীন জশরপুর ভিানীপুর িাোর ৩০৩৯

৯৮ জমাঃ তছবলম উবিন মৃত োবনক উবিন জশরপুর শহীি হাট ৩০৪১

৯৯ শ্রী গুরুচরণ িাস মৃত ইলিয বিশ্বাস মন্মথপুর মন্মথপুর ৩০৪২

১০০ জমাঃ আঃ আবেে মিল মৃত নাবছর উবিন মিল মধ্য সুলতানপুর রাোরামপুর ৩০৪৪

১০১ জমাঃ আঃ মবেি মৃত শমজসর মিল জশরপুর ভিানীপুর ৩০৪৫

১০২ জমাঃ তবমে উবিন মৃত মবের উবিন সরকার িড় চবিপুর হলিীিাড়ী ৩০৪৬

১০৩ জমাঃ ইছহাক প্াং মৃত আলহাজ্ব জসরাে মাহমুি প্াং জিলাইচবি কুঠিপাড়া জিলাইচবি ৩০৪৮

১০৪ জমাঃ আঃ আবেে প্াং মৃত েবমর উবিন প্াং তােনগর ডাংগাপাড়া তােনগর ৩০৪৯

১০৫ ডাঃ শামসাি আলী মৃত ডাঃ আবুল জহাজসন নতুনিাোর পাি বতীপুর ৩০৫০

১০৬ জমাঃ বিলাত জহাজসন মৃত ভুশা মণ্ডল মিলপাড়া আইনুল হুিা ৩০৫১

১০৭ জমাঃ সবহদুল হক মৃত আবু এবহয়া হুগলীপাড়া পাি বতীপুর ৩০৫২

১০৮ জমাঃ আবেজুল হক মৃত েবহর উবিন োহানািাি পাি বতীপুর ৩০৫৩

১০৯ নুর জমাহেি হক মৃত উসমান গ্ণী সুবখপুর পাি বতীপুর ৩০৫৪

১১০ জমাঃ আজনায়ারুল হক মৃত উসমান গবন সুবখপুর ভিানীপুরিাোর ৩০৫৫

১১১ জমাঃ জমাোফফর জহাজসন মৃত ছবলম উবিন মুবি োহাবঙ্গরনগর পাি বতীপুর ৩০৫৬

১১২ জমাঃ হাফুে উবিন মৃত শমজসর আলী রামপুর পাি বতীপুর ৩০৫৯

১১৩ জমাঃ আবু িক্ক্ক্র বসবিক জমাঃ আবেির রহমান রঘুনাথপুর নুরুল মবেি ৩০৬০

১১৪ জমাঃ জিলাল জহাজসন মৃত জসাজলমান মণ্ডল জগাবিন্দপুর মন্মথপুর ৩০৬২

১১৫ জমাঃ হাসান আলী মৃত আেগর আলী মণ্ডল ঝাউপাড়া হািড়া ৩০৬৩

১১৬ জমাঃ একরামুল হক মৃত জসরাে উবিন চকজিায়াবলয়া আইনুল হুিা ৩০৬৪

১১৭ জমাঃ আবুল খাজয়র সরকার হাবফে উিীন সরকার রায়পুর জমাস্তফাপুর ৩০৬৫

১১৮ জমাঃ মকবুল জহাজসন মৃত মবফে উবিন দুগ বাপুর মন্মথপুর ৩০৬৭

১১৯ জভালানাথ রায় মৃত গজয়শ্বর নাথ রায় ফবরিপুর জমাস্তফাপুর ৩০৬৯

১২০ এ এফ আতাউর রহমান মৃত খান মাহমুি  আহােি ইউসুফপুর ভিানীপুর িাোর ৩০৭০

১২১ এম মনছুর আলী মৃত আঃ েব্বার িাগড়া িড় পুকুবরয়া ৩০৭১

১২২ েয়নাল আজিবিন মৃত মবেির রহমান নয়াপাড়া হলিীিাড়ী ৩০৭৪

১২৩ আবেজুল হক মৃত আবতয়ার রহমান নামাপাড়া পাি বতীপুর ৩০৭৫

১২৪ শ্রী  ীজরন্দ্র নাথ রায় মৃত বিেয় কৃষ্ন হািড়া হািড়া ৩০৭৮

১২৫ জমাঃ আবু িক্কর বসিীক েশর আলী সরকার জিলাইচবি মাবলপাড়া জিলাইচবি ৩০৭৯

১২৬ জমাঃ আলতাফ জহাজসন সরকার মৃত এম এ ছামাি সরকার পাি বতীপুর পাি বতীপুর ৩০৮৩

১২৭ জমাঃ শমজসর আলী মৃত সবহর উবিন জশরপুর ভিানীপুর ৩০৮৪

১২৮ শুড়  ীজরন রায় মৃত জমাকা রায় সুলতানপুর রাোরামপুর ৩০৮৫

১২৯ জমাঃ হবিির রহমান মৃত আেগর আলী রঘুনাথপুর নুরুল মবেি ৩০৮৬

১৩০ জমাঃ েয়নাল আবিিীন মৃত োফর উবিন সরিার সাজকায়াপাড়া নুরুল মবেি ৩০৮৭

১৩১ জমাঃ ময়জুবিন িফািার মৃত োনমুবিন িফািার গজড়রপাড়া নুরুল মবেি ৩০৮৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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১৩২ জমাঃ আঃ রহমান মৃত েবহর উবিন শাহ দূগ বাপুর দূগ বাপুর ৩০৯০

১৩৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত মবেির রহমান জুড়াই জমাস্তফাপুর ৩০৯১

১৩৪ জমাঃ আবু সালাম মৃত সবির উবিন কাবলকাপুর পাি বতীপুর ৩০৯২

১৩৫ জমাঃ তবছর উবিন মৃত তহর জমাল যাহ তুলসীপুর জমাস্তফাপুর ৩০৯৩

১৩৬ জমাঃ িরকত আলী মৃত আবছর উবিন জহলঞ্চ আমিাড়ী ৩০৯৪

১৩৭ জমাস্তফা হায়িার মৃ: হাসান উিীন সরকার জতরআবনয়া যশাই ৩০৯৫

১৩৮ জমাঃ আঃ রবশি মৃত মহর উবিন ভিানীপুর ভিানীপুর িাোর ৩০৯৬

১৩৯ জমাঃ আঃ ওয়াজহি মৃত আবের উবিন জিা াকল নুরুলহুিা ৩০৯৮

১৪০ জমাঃ আব্দুর রবহম হাবফে উবিন আরেী মরনাই হািড়া ৩০৯৯

১৪১ জমাঃ আঃ রাজ্জাক জহাজসন মৃত আঃ কবরম পূি বজশর ভিানীপুর ৩১০০

১৪২ জরিতী চন্দ্র রায় পঞ্চানন রায় রামচন্দ্রপুর হািড়া ৩১০১

১৪৩ জমাঃ কাজসম আলী মৃত জখাকা বময়া োহানািাি পাি বতীপুর ৩১০২

১৪৪ জমাঃ মকবুল জহাজসন মৃত িবছর উবিন প্াং িড় হবরপুর(ডাঙ্গাপাড়া) সরিার পাড়া ৩১০৩

১৪৫ জমাঃ আজনায়ার আলী মৃত মবছর উবিন উঃ শালন্দার সরিার পাড়া ৩১০৪

১৪৬ জমাঃ আঃ মবেি মৃত বকনু পবলয়া হবররামপুর জিলাইচবি ৩১০৫

১৪৭ জমাঃ আবেমুবিন মৃত আফতাি উবিন ব্রজোত্তর পাি বতীপুর ৩১০৬

১৪৮ জমাঃ আমোি জহাজসন মৃত শবরফ উবিন খাজের িামাল জিলাইচবি ৩১০৭

১৪৯ জমাঃ ফয়োর রহমান আবছর উিীন পুরাতন িাোর পাি বতীপুর ৩১০৮

১৫০ জমাঃ আবেমুবিন মৃত অবসোন পাি বতীপুর তােনগর ৩১০৯

১৫১ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত নুরুল ইসলাম জমাোফর নগর পািতীপুর ৩১১০

১৫২ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত আবে উল্যাহ িবিণ পাড়া পিাতী পুর ৩১১২

১৫৩ শাহাোন আলী মৃত জতাফাজজ্জল জহাজসন রহমতনগর পাি বতীপুর ৩৪৬৬

১৫৪ জমাঃ আব্দুল ওহাি এরাে উবিন োহাঙ্গীর নগর, পুরাতন 

িাোর

পাি বতীপুর

৩৪৬৭

১৫৫ জমাঃ মবেির রহমান আব্দুর রহমান গুলশাননগর পাি বতীপুর ৩৪৬৮

১৫৬ আবমনুল ইসলাম সরকার আলহাজ্ব এরােউবিন সরকার োহাঙ্গীর নগর পাি বতীপুর ৩৪৬৯

১৫৭ আঃ গফুর সরকার হাবকম উবিন সরকার িাবুপাড়া পাি বতীপুর ৩৪৭০

১৫৮ জমাঃ হাবমদুর রহমান জমাঃ সবহর উবিন সরকার িাঘাজচাড়া জিলাইচবি ৩৪৭৩

১৫৯ এম, এ, েবলল মৃত িাছান উবিন জসানাপুকুর জিলাইচবি ৩৪৭৪

১৬০ জমাঃ আবমনুল হক সরিার হাবছর উিীন সরিার িাঘাজচাড়া জিলাইচবি ৩৪৭৫

১৬১ জমাঃ জমাোফ্ফর আলী মিল চয়নুল্যা মিল জিলাইচবি মিলপাড়া জিলাইচবি ৩৪৭৬

১৬২ জমাঃ বেকরুল হক সরকার মৃত আকির আলী সরকার উত্তর হবররামপুর জিলাইচবি ৩৪৭৭

১৬৩ জমাঃ বলয়াকত আলী মৃত ছবমর উবিন জিউল, তােনগর ইউবপ নং-২ ৩৪৮০

১৬৪ শ্রী দ্বীজেন্দ্র নাথ মহন্ত যতীন্দ্র নাথ জমাহন্ত জখাড়াখাই চাকলা িাোর ৩৪৮১

১৬৫ জমাঃ আেগার আলী েফুর উবিন নারায়নপুর পাি বতীপুর ৩৪৮২

১৬৬ শ্রীমান যদুনাথ রায় রাজেন্দ্র নাথ রায় তােনগর তােনগর ৩৪৮৩

১৬৭ বিজনাি চন্দ্র রায় মৃত গজেন্দ্র নাথ রায় নারায়নপুর পাি বতীপুর ৩৪৮৪

১৬৮ শ্রী তরনী কান্ত রায় বেজতন্দ্র নাথ রায় নারায়নপুর পাি বতীপুর ৩৪৮৫

১৬৯ জমাঃ আবমনুল হক আবফরত আবল তােনগর তােনগর ৩৪৮৬

১৭০ আব্দুস জসািহান জমাঃ আব্দুস সামাি তােনগর তােনগর ৩৪৮৭

১৭১ জমাঃ সুলতান আলী সরকার দুলাল উিীন সরকার তােনগর তােনগর ৩৪৮৮

১৭২ জমা: হাবলম মজয়ে উবিন তােনগর তােনগর ৩৪৮৯

১৭৩ জমাঃ িদুরুবিন মৃত আবমনুল যাহ প্াং জখাড়াখাই চাকলা িাোর ৩৪৯০

১৭৪ জমাঃ রেি আলী আব্বাস আলী রাোিাসর পাি বতীপুর ৩৪৯১

১৭৫ শহীি কঃ মকবুল মৃত মকরম কবিরাে থানাপাড়, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৩ ৩৪৯২

১৭৬ জমাঃ আবছরউিীন সরকার জমাঃ আব্দুল িারী সরকার রামপুরা পাি বতীপুর ৩৪৯৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

১৭৭ মৃত মকবুল জহাজসন মৃত জমাহােি আলী সরকারপাড়া পাি বতীপুর ৩৪৯৫

১৭৮ জমাঃ নােমুল হক মকবুল জহাজসন সরকারপাড়া পাি বতীপুর ৩৪৯৬

১৭৯ জমাঃ সাইদুল ইসলাম মকবুল জহাজসন সরকারপাড়া পাি বতীপুর ৩৪৯৭

১৮০ জমাঃ হাসান আলী বকয়ামুিীন জভাটগাছ আইনুল হুিা ৩৪৯৮

১৮১ জমাঃ জসরাজুল ইসলাম মৃত আবছমুবিন সরকারপাড়া, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৩ ৩৪৯৯

১৮২ জমাহােি শামসুল হুিা সায়ীদুল হক সাজকায়াপাড়া নুরুল মবেি ৩৫০০

১৮৩ মজনারঞ্জন িাস মৃত মঙ্গলা িাস িাবনয়াপাড়া, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৩ ৩৫০১

১৮৪ মৃত কবছমুবিন মৃত আবেমুবিন সরকার পাড়া পাি বতীপুর ৩৫০২

১৮৫ জমাঃ মবতয়ার রহমান জমাঃ আব্দুল রহমান জিালাপাড়া নুরুল মবেি ৩৫০৩

১৮৬ জমাঃ সবহদুল ইসলাম মৃত কবরম িক্স প্াং িাসুপাড়া জভাটগাছ িাসুপাড়া ৩৫০৪

১৮৭ জমাঃ মমতাে আলী মৃত মের উবিন ছয়ঘবরয়া, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৩ ৩৫০৫

১৮৮ জমাঃ আবমনুল ইসলাম মৃত কবরম িক্স প্াং িাসুপাড়া িাসুপাড়া ৩৫০৬

১৮৯ জমাঃ জমাোজেল হক আইন উিীন সরকার সাজকায়াপাড়া নুরুল মবেি ৩৫০৭

১৯০ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন মৃত মবফে উবিন মিলপাড়া, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৪ ৩৫০৯

১৯১ রবঞ্জত চক্রিতী মৃত প্ভাষ চক্রিতী খামারপাড়া, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৪ ৩৫১১

১৯২ জমাঃ রমোন আলী ফবছউিীন দূগ বাপুর দূগ বাপুর িাোর ৩৫১৪

১৯৩ মৃত মকবুল জহাজসন মৃত মবছর উবিন হলিীিাড়ী পাি বতীপুর ৩৫১৫

১৯৪ জমাঃ আব্দুর রহমান সরিার আব্দুর রবশি সরিার জ ািাকল নুরুল হুিা ৩৫১৭

১৯৫ জমাঃ আবতকুর রহমান মৃত আবমর উবিন নামাপাড়া, পূি বজহাজসনপুর খজয়রপুকুর হাট

৩৫১৮

১৯৬ জমাঃ আব্দুল লবতফ সরকার জমারছাবলম সরকার কাবলকাপুর দূগ বাপুর িাোর ৩৫১৯

১৯৭ মনসুর উর-রহমান লুৎফর রহমান গুলশান নগর পাি বতীপুর ৩৫২০

১৯৮ জমাঃ তাজহর উবিন সরকার আব্দুর রহমান গুলশান নগর পাি বতীপুর ৩৫২১

১৯৯ ইউনুস আলী জমাঃ বসয়দুর রহমান নতুন িাোর পাি বতীপুর ৩৫২২

২০০ জমাঃ বনোম উবিন মৃত েবহর উবিন সরকার িড়চবিপুর হলিীিাড়ী ৩৫২৫

২০১ জমাঃ আনছার আলী আকাম উিীন কাবলকািাড়ী আশ্রয়ণ হলিীিাড়ী ৩৫২৬

২০২ জমাঃ মাহাবুিার রহমান মৃত মবহর উবিন উত্তর শালন্দার সরিারপাড়া ৩৫২৭

২০৩ জমাঃ নূরুল ইসলাম মসজল উিীন সরিার োহানািাি পাি বতীপুর ৩৫২৮

২০৪ জমাঃ আেহারুল ইসলাম শমজসর আলী িড় চবিপুর হিলীিাড়ী ৩৫২৯

২০৫ মৃত আবুল কাজসম ফেজল রহমান িড়চবিপুর হলিীিাড়ী ৩৫৩০

২০৬ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত িাছান উবিন িবিণ শালন্দার সরিারপাড়া ৩৫৩১

২০৭ জমাঃ আবলফ উিীন মবহর উবিন ডাংগাপাড়া কাবলকািাড়ী হািড়া

৩৫৩২

২০৮ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আনছার আলী িড় চবিপুর বচতাপাড়া সরিার পাড়া ৩৫৩৩

২০৯ জমাঃ শাহোহান আলী শমজসর আলী িড়চবিপুর হলিীিাড়ী ৩৫৩৪

২১০ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত মহসীন আলী কাবলকািাড়ী, পাি বতীপুর ইউবপ নং-৫ ৩৫৩৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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