
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ রায়পুরা
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১ আফতাি উবিন ভূইয়া মৃত হােী মাহমুদ আলী ভূইয়া RAMNAGAR RAMNAGAR ৩৪১

২ জমাঃ আবুল জহাজ ন মৃত োলাল উবিন চরমরোল মরোল ৮৪৭

৩ জমাঃ ফের আলী মৃত কুদ্রত আলী রবহমািাদ রবহমািাদ ৮৮২

৪

জমাঃ  রফত আলী মৃত ফের আলী

raipura 

poccimpara raipura ৯০৩

৫ জমাঃ মমতাে উবিন মৃত নুরুল ই লাম রামনগর মুছাপুর ৯৫০

৬

বমোনুর রহমান আঃ হক

MADHAYNAGA

R

MADHYANAGA

R ৯৮৪

৭ জমাঃ জ ারজেদ আলম জমাঃ ইবদ্র  আলী Hairmara Hairmara ১০১২

৮ হেরত বমঞা মৃত  াগর আলী আোরামপুর আোরামপুর ১০৪৫

৯ জগালাম জমাস্তফা  ান মবফে উবিন বময়াোনপুর রাধাগঞ্জ ১০৫০

১০ জমাঃ োমসুল হক জমাঃ লাল মামুদ প্রধান Bakharnagar Bakharnagar ১০৭৪

১১ জমাঃ আয়ুি আলী মৃত বময়াচান জিপারী দবলনগর রায়পুরা ১১১৮

১২ মবতউর রহমান আব্দুল মান্নান RAMNAGAR RAIPURA ১১২০

১৩ জমাঃ নুরুল ই লাম ভুঞা হােী  াহাদত আলী ভূঞা TAKIPURA RAIPURA ১১৭১

১৪ প্রীবত রঞ্জন  াহা নৃজপন্দ্র কুমার  াহা RAHIMABAD RAHIMABAD ১১৭৪

১৫

জমাঃ ইব্রাহীম বময়া জ কান্দর বময়া rahimabad

rahimabad 

bazar ১১৮১

১৬

জমাঃ আব্দুর রহমান জমাঃ রুপচাঁন বময়া GOKULNAGAR NARAYANPUR ১১৯১

১৭

হােী গজয়ছ আলী হােী আঃ হাবমদ HATUBHANGA

HATUBHANGA 

BAZAR ১১৯৮

১৮ বফরুে বময়া মনতাে উবিন জমজেরকাবন্দ বমেজাপুর ১২০০

১৯ জমাঃ রমোি আলী আঃ িারী বমেজানগর বমেজানগর ১২১৬

২০ জমাঃ েবরফুল ই লাম ভুইয়া মৃত আ ঃ কাবদর radhanagar narayanpur ১২৩৩

২১ উছমান গবি মৃত  াজহি আলী CHANPUR ALGI BAZAR ১২৬৮

২২ মগলাপা ী  রকার মৃত আবুল জহাজ ন  রকার িাঁেগাড়ী িাঁেগাড়ী ১২৭৪

২৩

জমাঃ বমোনুর রহমান বময়াচাঁন প্রধান

ADIABAD P B 

NAGAR

ADIABAD 

SCHOOL ১২৯৯

২৪ জমাহাম্মদ আলী আমোত আলী ADIABAD ADIABAD ১৩১৪

২৫ আিা  উবিন মৃত সুকসুদ আলী আবদয়ািাদা আবদয়ািাদ ১৩২১

২৬ নুরুল ই লাম ছাদত আলী gopinathpur nilakhya ১৩৮৯

২৭

জমাহাম্মদ হাবনফ হাবিবুর রহমান

DARI 

HAIRMARA HAIRMARA ১৪১৯

২৮ জমাঃ আিদুল িারী জমাঃ জগালাম জহাজ ন PARATALI PARATALI ১৪২৮

২৯ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত আমোদ আলী মুবি লক্ষীপুরা লক্ষীপুরা ১৪৩১

৩০ আল্মবগর ভূ ূঁইয়া মৃত ফেলুর রহমান ভূ ূঁইয়া daukarchar daukarchar ১৪৩৪

৩১

ফেলুল হক আহম্মদ আলী DHUKUNDI

KATAGHAT 

BAZAR ১৪৩৭

৩২ জগালাম বময়া মৃত ছাজয়দ আলী  বকজর চর RAIPURA ১৪৩৮

৩৩ জমাঃ হুমায়ূন কবির মৃত হােী িেলুর রহমান METHIKANDA RAIPURA ১৪৪০

৩৪ জমাঃ মাবনক বময়া আঃ গফুর KHAKCHAK RAIPURA ১৪৪৪

৩৫ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজ ন মৃত  াদত আলী ভূঞা KHAKCHAK RAIPURA ১৪৪৮

৩৬ জমাঃ নেরুল ই লাম মৃত আঃ আহাদ ramnagar ramnagar ১৪৬২

৩৭ মাহতাবিউবিন মৃত মবনর উবিন chanderkandi chanderkandi ১৪৬৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৩৮

জিারহান উবিন  ান মৃত আঃ রবহম  ান mahmudabad

narayanpur 

bazar ১৪৮৩

৩৯ জমাঃ  া াওয়াত জহাজ ন জমাঃ ফবরদ জহাজ ন পলােতলী পলােতলী ১৪৯০

৪০ জমাহাম্মদ আলী  রকার মৃত আকির আলী আবমরািাদ বনলক্ষা ১৫০১

৪১ জমাঃ আজনায়ারুল ই লাম জমাঃ আলী জচৌধুরী ALIPURA PIRPUR ১৫০৪

৪২ জমাঃ েহীদুল্লাহ মুিী ইবদ্র  আলী মুিী রাধাগঞ্জ রাধাগঞ্জ ১৫০৭

৪৩

জমাঃ আলাউবিন আমোদ জহাজ ন SIRAJNAGAR

RADHAGANJ 

BAZAR ১৫০৮

৪৪ জমা াঃ জহা জনয়ারা জিগম জমাঃ জমাছজলহ উবিন রাধাগঞ্জ রাধাগঞ্জ ১৫১০

৪৫ জমাঃ নুরুল ই লাম কাঞ্চন মৃত ডাঃ জমাঃ  ন্দর আলী ১৫১২

৪৬ হা ান  াজরায়ার জচৌধুরী মজয়ে উবিন আহম্মদ জচৌধুরী হা নািাদ হা নািাদ ১৫১৩

৪৭ জমাঃ আিদুর রউফ  রকার আঃ িাজরক বময়া RAIPURA RAIPURA ১৫২০

৪৮ জমাঃ কবফল উবিন  ন্দকার মৃত আহজম্মদ আলী  ন্দকার শ্রীনগর  ায়দািাদ ১৬৫০

৪৯ জমাঃ আক্কা  আলী রবিউল্লাহ  ায়দািাদ  ায়দািাদ ১৯৪৩

৫০ জমাঃ জমাোরফ জহাজ ন মৃত জমাঃ আহছান উল্লাহ জডৌকারচর জডৌকারচর ৩০৪৭

৫১ মৃত নুরুল আবমন মৃত আেমত আলী মুিী Lokkhipura Lokkhipura ৩০৪৮

৫২ আিদু  ছামাদ ভূঞা জমাঃ ফাইজুল্লা ভুঞা DUKARCHAR DUKARCHAR ৩০৪৯

৫৩

জমাঃ োহোহান বময়া জমাঃ  িজে আলী বময়া

ADIABAD P P 

NAGER জডৌকারচর ৩০৫০

৫৪

এ জক এম ফেলুল হক  াবফে উবিন

SREERAMPUR 

UTTARPARA RAIPURA ৩০৫১

৫৫ আব্দুল আউয়াল তালুকদার মৃত  মুিী িাির আলী গােীপুর চরমধুয়া ৩০৫২

৫৬

কােী আেরাফুল আবেে আব্দুল গবন

RAIPURA 

THANAHATI RAIPURA ৩০৫৩

৫৭ জমারজেদুল হক ভূইয়া আঃ লবতফ ভূইয়া RAJABARE MARJAL ৩০৫৪

৫৮ জমাঃ োহোহান বময়া জছারত আলী MARJAL MARJAL ৩০৫৫

৫৯

রাজেদুল ই লাম ভূঞা মৃত জমাঃ আবুল জহাজ ন rajabari kataghat bazar ৩০৫৭

৬০ জমাঃ নূরুল ই লাম জমাঃ কাবিল বময়া রায়পুরা পূি জপাড়া RAIPURA ৩০৫৮

৬১ আঃ িাজছদ জচৌধুরী নাবদরুজ্জামান  ায়দািাদ  ায়দািাদ ৩০৫৯

৬২ জমাঃ আওলাদ জহাজ ন জমাঃ আিদুর রাজ্জাক RAIPURA RAIPURA ৩০৬০

৬৩ জমাঃ িেলুর রহমান জচৌধুরী মৃত আঃ গফুর জচৌধুরী veluarchar saidabad ৩০৬২

৬৪ এ বি এম জ বলজমাজ্জামান আবু আহাজম্মদ saidabad raipura ৩০৬৩

৬৫ মৃত জিারহান উবিন মৃত আঃ হাবমদ  াজয়দািাদ  াজয়দািাদ ৩০৬৪

৬৬ আিদুল ওয়াজহদ মৃত নেরুল ই লাম জভলুয়ার চর  াজয়দািাদ ৩০৬৫

৬৭ জমাঃ মবতউর রহমান জমনহাে উবিন জভলুয়ারচর SAIDABAD ৩০৬৬

৬৮ সুলাইমান বময়া আিদুল মবেদ Saidabad Raipura ৩০৬৭

৬৯ মৃত আবুল হাজ ম মৃত মুিী জমাবমন উবিন িাগাইকান্দী  াজয়দািাদ ৩০৬৮

৭০

জমাঃ ইবলয়াছ বময়া জুলহা  বময়া

BATTALI 

BAZAR

BATTALI 

BAZAR ৩০৭০

৭১ জমাঃ মাইন উবিন আঃ  াজলক RAIPURA RAIPURA ৩০৭১

৭২

জমাঃ োহাদত আলী ভূঞা এম বমন্নত আলী ভূঞা MOLLIKPUR ASHARAMPUR ৩০৭২

৭৩

জমাঃ বগয়া  উবিন আঃ  ামাদ METHEKANDA RAIPURA ৩০৭৩

৭৪

মীর ফেলুল িা ার আিদু   ালাম মীর GOBINDOPUR ASHARAMPUR ৩০৭৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৭৫

বনতাই চন্দ্র দত্ত মৃত েেী মহন দত্ত MATHEKANDA RAIPURA ৩০৭৫

৭৬

োমছুল হক ভূইয়া হাছন আলী ভূইয়া FULDI ASHARAMPUR ৩০৭৬

৭৭

জমাছজলহ উবিন ভূইয়া জকারিান আলী ভূইয়া

PALASHTALI 

POSCHIMPARA RAIPURA ৩০৭৮

৭৮

োমাল উবিন আড়াই প্রধান SACHIAMARA ASHARAMPUR ৩০৭৯

৭৯ ডাঃ আঃ হাবলম গেনবি মৃত আঃ রাজ্জাক মাস্টার TOKIPURA RAIPURA ৩০৮০

৮০ জমাছজলহ উবিন িাচ্চু জমাঃ আজয়ত আলী RAIPURA RAIPURA ৩০৮১

৮১ জমাঃ  ামশু উবিন মৃত আফছার উবিন fuldie asharampur ৩০৮২

৮২ জমাঃ হযরত আলী ভূঞা  াদত আলী ভূঞা pasastuli RAIPURA ৩০৮৩

৮৩ জমাঃ জমা জলহ উিীন রমোন আলী TAKIPURA RAIPURA ৩০৮৪

৮৪ জমাঃ জমা জলহ উবিন মৃত জমাঃ তাজয়ি উবিন METHIKANDA RAIPURA ৩০৮৬

৮৫ জমাঃ আিদু   াত্তার  রকার মুহাম্মদ আলী  রকার TAKIPURA RAIPURA ৩০৮৭

৮৬ জমাঃ োহ আলম বময়া আজিদ আলী  াওরাতুলী আোরামপুর ৩০৯০

৮৭

জমাঃ  ামছুল হক মৃত েবমর উবিন METHEKANDA RAIPURA ৩০৯১

৮৮ জমাঃ জগালাপ বময়া জমাঃ আজয়ত আলী ALGI ALGI ৩০৯২

৮৯ জমাঃ বগয়া  উবিন জ াহরাি জমাল্লা আঃ কুদ্দুছ জগৌরীপুর জকাবহনুর ৩০৯৩

৯০ জমাঃ  বগয়া  উিীন জগালাম জমৌঃ ভূঞা RAMNAGAR RAMNAGAR ৩০৯৪

৯১ জমাঃ ইউনুছ  ন্দকার হােী আব্দু   ালাম  ন্দকার TALUK KANDI SAPAMARA ৩০৯৫

৯২ মৃত জমাঃ আব্দুল বময়া মৃত িাহাউবিন RAMANAGAR RAMNAGAR ৩০৯৭

৯৩ জমাঃ ইবদ্রছ বময়া মৃত আলহাে নাজয়ি মুছাপুর নারায়নপুর ৩০৯৮

৯৪ আঃ রায়হান আঃ  াত্তার TALUKKANDI SAPMARA ৩০৯৯

৯৫ জমাঃ ফের আলী মৃত আঃ গফুর তুলতলী জকাবহনুর জুট বমল ৩১০০

৯৬ জমাঃ জমাছজলহ উবিন ভূইঁয়া জমাঃ আবমর জহাজ ন ভূইয়া MOSAPUR MOSAPUR ৩১০১

৯৭

আবুল হাজ ম হােী  ন্দুর আলী

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১০৩

৯৮ জমাহাম্মদ োহ আলম আব্দুল কাবদর মুিী MUSAPUR MUSAPUR ৩১০৪

৯৯

জমাস্তফা কামাল  রুে বময়া RAMNAGER RAMNANAGER ৩১০৫

১০০ ফেলুল হক  ন্দকার মৃত বমলাি আলী  ন্দকার িাজহরচর বপবরেকাবন্দ ৩১০৭

১০১ আঃ িাজছত বময়া মৃত আন র আলী মবহষমারা রায়পুরা ৩১০৮

১০২

হাজফে জমাঃ জমাোরফ জহাজ ন ভূঞা মৃত জমাঃ কমর উবিন ভূঞা

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১০৯

১০৩

জিলাল উবিন  ন্দকার জকজে আহজমদ

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১১০

১০৪

মৃত জমাঃ োহারাে বময়া মৃত আঃ রহমান

CHANDERKAN

DI RAIPURA ৩১১১

১০৫

জমাঃ আকির আলী মৃত ফেলুর রহমান

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১১২

১০৬

জমাঃ িেলুর রহমান মৃত আঃ িাবরক

CHANDERKAN

DI RAIPURA ৩১১৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১০৭

জমাঃ জহলাল উবিন  ন্দকার জমাঃ োলাল উবিন

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১১৪

১০৮

জমাঃ হাবফে উবিন জমাল্লা জমাঃ নাবছর উবিন জমাল্লা

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১১৫

১০৯

জমাঃ ব রাজুল ই লাম মৃত  দর উবিন SREERAMPUR RAIPURA ৩১১৬

১১০

জমাঃ  াবন আলম মৃত করম আলী SREERAMPUR RAIPURA ৩১১৭

১১১ আব্দুর রবহম বময়া আব্দুল হাব ম শ্রীরামপুর দবক্ষনপাড়া RAIPURA ৩১১৮

১১২ জগালাম বময়া জমাঃ জগদু বময়া চাজন্দরকাবন্দ রায়পুরা ৩১১৯

১১৩

আঃ ছাত্তার মৃত মমতাে উবিন SREERAMPUR RAIPURA ৩১২০

১১৪ নেরুল ই লাম জমাঃ মেনু বময়া nojor pur RAIPURA ৩১২১

১১৫ ইবদ্র  আলী হাওলাদার মৃত িদর উবিন চাজন্দরকাবন্দ বপবরেকাবন্দ ৩১২২

১১৬

জমাঃ আবেজুর রহমান আফছার উবিন  রকার

SREERAMPUR 

UTTARPARA RAIPURA ৩১২৩

১১৭

আঃ মবতন  রকার মৃত আহাম্মদ আলী  রকার

SREERAMPUR

A UTTARPARA RAIPURA ৩১২৪

১১৮ আলী জহাজ ন মৃত জদওয়ান আলী  রকার BAROKANDA SRINIDHI ৩১২৫

১১৯ জমাঃ আবু তাজহর মৃত আঃ জহবকম চাজন্দরকাবন্দ রায়পুরা ৩১২৬

১২০ আঃ ওয়াবহদ মৃত জমাঃ গজয়ছ আলী MOHISHMARA RAIPURA ৩১২৭

১২১ জমাঃ আজনায়ার জহাজ ন মৃত আঃ হাবমদ RAIPURA RAIPURA ৩১২৮

১২২

জ ারজেদ আলম মৃত েবহর উবিন পবিত SREERAMPUR RAIPURA ৩১২৯

১২৩  ামশুল হক প্রধান ছাবমর উবিন ভূঞা িাহাদুরপুর উত্তর িা র নগর ৩১৩০

১২৪

জমাঃ আবুল কাজ ম ভূঞা জমাঃ আইি আলী ভূঞা

LUCHANPUR 

DOKKHIN 

PARA

BAKHARNAGA

R BAZAR ৩১৩১

১২৫

হাবলমা  াতুন রমোন আলী

Uttar 

Bakharnagar Bakharnagar ৩১৩২

১২৬ জমাহাম্মদ আলী ভূইয়া কমর উবিন ভূইয়া Bakharnagar Bakharnagar ৩১৩৩

১২৭

জমাঃ ব রাজুল হক হােী আহাম্মদ আলী

DIGHOLIAKAN

DI Bashgari ৩১৩৪

১২৮

 ামশুবিন আহজম্মদ জমাঃ ইবদ্রছ আলী

RAIPURA 

THANAHATI RAIPURA ৩১৩৫

১২৯

আঃ মান্নান মৃত জমাঃ হায়দার আলী MAHMUDABAD NARAYANPUR ৩১৩৬

১৩০ জমাঃ ওয়াজহদ হােী আবুর হাজ ম বমেজাপুর মুছাপুর ৩১৩৭

১৩১

জমাঃ মবেবুর রহমান আব্দুল গফুর LAKHMIPUR NARAYANPUR ৩১৪২

১৩২

আিদুল মাজলক জছারত আলী LAKHMIPUR NARAYANPUR ৩১৪৩

১৩৩

দীজনে চন্দ্র রায় মৃত হারাধন চন্দ্র রায় RADHANAGAR

SAHERCHAR 

BAZAR ৩১৪৪

১৩৪ জমাঃ ইবদ্রছ  ান মৃত জমাঃ ছবমর  ান  াজহরচর  াজহরচর ৩১৪৫

১৩৫ আেরাফুল ই লাম মৃত কােী আহাদ বময়া আলী নগর মধ যনগর ৩১৪৬

১৩৬ জমাঃ হাবনফ জমাঃ েয়নাল আজিদীন কড়ইপুর PARATALI ৩১৪৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৩৭ জমাঃ নাবেম উবিন দুদু জমাঃ হযরত আলী PARATALI PARATALI ৩১৪৮

১৩৮ েব ম উবিন বেন্নত আলী ব িংরাপুর মধ্যনগর ৩১৪৯

১৩৯ জ ারজেদ বময়া আঃ গবন মুবি SAIDABAD PARATALI ৩১৫০

১৪০ আফ ানা রহমান ডাঃ জমাঃ ফবরদ উবিন Madhhanagar Madhhanagar ৩১৫১

১৪১

জমাঃ নাব র উল্লাহ জমৌলভী তাজলি জহাজ ন SACHIAPARA

MODHYONAGA

R ৩১৫২

১৪২ জমাঃ জমাগল বময়া জমাঃ চান বমযা BALUAKANDI PARATALI ৩১৫৩

১৪৩ জমাঃ  বহদুল্লাহ মৃত জমাঃ পািি আলী khacharikandi moddanagar ৩১৫৪

১৪৪ এম জমাস্তাবফজুর রহমান জমাঃ হাবিবুর রহমান জ ানািালুয়া পাড়াতলী ৩১৫৫

১৪৫

মৃত ফেলুল রহমান জমৌঃ আফতাি উবিন

MODHYONAGA

R

MODHYONAGA

R ৩১৫৬

১৪৬ কােী জগালাম রহমান মৃত ডাঃ জগালাম পলােতলী পলােতলী ৩১৫৭

১৪৭ জমাগল বময়া মৃত সুলতান বময়া মধ্যনগর মধ্যনগর ৩১৬১

১৪৮ আব্দুল আবেে আহাম্ম আলী মুিী Madhhanar Madhhanar ৩১৬২

১৪৯ জগালাম জমাস্তফা জমাঃ চান বময়া পাড়াতলী পাড়াতলী ৩১৬৪

১৫০

মৃত জমাঃ ছাজদক বময়া মৃত জমাছা বময়া মামবদরকাবন্দ

MANDEARKAN

DI ৩১৬৫

১৫১

জমাঃ আবতকুল ই লাম আঃ রাজ্জাক মাস্টার BHATKHOLA

CHARSUBUDD

I BAZAR ৩১৬৭

১৫২ আবু তাজহর হাজছন আলী চরসুবুবি চরসুবুবি ৩১৬৮

১৫৩ জমাঃ নুেরুর ই লাম মৃত জমাঃ বমন্নত আলী চরসুবুবদ্ধ চরসুবুবদ্ধ ৩১৭১

১৫৪ জমাহাম্মদ আলী ছবমর উবিন abdullapur charsubuddi ৩১৭২

১৫৫ জমাঃ হারুন উর রবেদ আবুল হাজ ম চরসুবুবদ্ধ চরসুবুবদ্ধ ৩১৭৪

১৫৬ আবুল কালাম  ান মৃত েয়নাল আজিদীন চরসুবুবদ্ধ চরসুবুবদ্ধ ৩১৭৫

১৫৭ জমাঃ জ ািহান বময়া মৃত জমাঃ জরসু বময়া কালীকাপুর  দাগর কাবন্দ ৩১৭৬

১৫৮ জমাঃ বছবিকুর রহমান িেলুর রহমান  দাগরকাবন্দ  দাগরকাবন্দ ৩১৭৭

১৫৯ জমাঃ জমাোজম্মল হক িেলুর রহমান  দাগরকাবন্দ  দাগরকাবন্দ ৩১৭৮

১৬০ জমাঃ সুলতান উবিন আঃ গবন THANAHATE RAIPURA ৩১৭৯

১৬১ যবতন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর কুল চন্দ্র সূত্রধর HASHIMPUR RAIPURA ৩১৮০

১৬২ জমাঃ েব ম উবিন আহজম্মদ মৃত এএ এ  নবের হাব মপুর দবড়হাটি জমৌলভীিাোর ৩১৮১

১৬৩

সুলতান আহজম্মদ এয়াকুি আলী

RAIPURA 

THANAHATE RAIPURA ৩১৮৪

১৬৪ জমাঃ হায়দার আলী জমাকবুল আলী হাব মপুর রায়পুরা ৩১৮৬

১৬৫ জমাঃ আফতাি উবিন জমাঃ ধন গােী TATAKANDA RAIPURA ৩১৮৭

১৬৬ হাবিবুর রহমান আব্দু  ছামাদ মামুদপুর রােপ্র াদ ৩১৮৮

১৬৭ ফেলুর রহমান আিদুল মবেদ বময়া RAIPURA RAIPURA ৩১৮৯

১৬৮

ইব্রাবহম  বলল জকরামত আলী

RAIPURA 

KANDA PARA RAIPURA ৩১৯১

১৬৯ মৃত আঃ ওয়াজহদ মৃত জ ায়াে আলী মুিী মাহমুদপুর রােপ্র াদ ৩১৯৩

১৭০  জমাঃ ব রাে বমঞা হাবমদ বময়া RAIPURA RAIPURA ৩১৯৫

১৭১ মৃত আঃ আবেে মৃত মাহমুদ আলী RAIPURA RAIPURA ৩১৯৬

১৭২ আলা উবিন ব রাজুল হক কুজড়র পাড় RAIPURA ৩১৯৮

১৭৩ জমােরফ জহাজ ন জমাঃ জছারত আলী  াহার লা RAIPURA ৩১৯৯

১৭৪ জমাঃ মাহফুজুর রহমান মৃত  ামজছাজিাহা রায়পুরা পূি জপাড়া RAIPURA ৩২০০

১৭৫ আব্দুল হাই আিদুল হাব ম THANAHATE RAIPURA ৩২০১

১৭৬

জমাঃ ইবদ্রছ আলী জনায়াে আলী

raipura 

purbapara raipura ৩২০২

১৭৭ জমাহাম্মদ আলী মৃত ফের আলী রায়পুরা পবিমপাড়া RAIPURA ৩২০৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৭৮ আঃ  াজলক মৃত ইজ্জত আলী প্রধান জমজেরকাবন্দ হাটুভাঙ্গা ৩২০৫

১৭৯

জমাঃ আ াদ বময়া ব রাে বময়া

UTTOR MIRZA 

NAGAR MIRJANAGAR ৩২০৭

১৮০ জমাঃ ই হাক বময়া মৃত বমন্নত আলী িাঙগাবলনগর MIJZNAGIR ৩২০৯

১৮১ জমাঃ  বফ উবিন মৃত জদয়াবরে আলী িাজহরচর নয়াহাট চরসুবুবদ্ধিাোর ৩২১১

১৮২ মবতউর রহমান মৃত রহম আলী িাঙ্গালী নগর উঃ বমেজানগর ৩২১২

১৮৩ জমাঃ বছবিকুর রহমান মৃত জমাঃ বমন্নত আলী িাঙগাবলনগর বমেজনগর ৩২১৩

১৮৪ হাবরছ  াজিদ আলী হাটুভাঙ্গা হাটুভাঙ্গা ৩২১৪

১৮৫ সুন্দর আলী েম মাস্টার উঃ বমেজানগর উঃ বমেজানগর ৩২১৫

১৮৬ জমাঃ বমোন আলী মৃত মহব্বত আলী হুগলাকাবন্দ উঃ বমেজানগর ৩২১৭

১৮৭ আঃ আহাদ মৃত সুন্দর আলী বময়া জগাড়াবদয়া মধ্যপাড়া রাধাগঞ্জ িাোর ৩২২০

১৮৮

আবুল জহাজ ন আঃ  াজলক BAHAERCHAR

CHARSHOBOD

DI ৩২২১

১৮৯ জমাঃ আবমনুল হক জ াকা োহাে উবিন HATOBANGA হাটুভাঙ্গা ৩২২২

১৯০ জমাঃ েবফকুল ই লাম মৃত আঃ আবেে জহাগলা কাবন্দ বমোনগর ৩২২৩

১৯১

হাজফে জমাহাম্মদ আলী মৃত আাঃ আবেে

BANGALINAGA

R

UTTOR 

MIRZANAGAR ৩২২৪

১৯২

আঃ ছাত্তার বময়া রহম আলী hatubhanga

hatubhanga 

bazar ৩২২৫

১৯৩ আব্দুল মাজলক বেন্নত আবল হাটুভাঙ্গা হাটুভাঙ্গা ৩২২৬

১৯৪ আব্দুল ছালাম জমাফাজ্জর আলী  ান বমোনগর বমোনগর ৩২২৭

১৯৫

জমাঃ ফেলুল কবরম আঃ হাব ম বময়া

BAHERCHAR 

NOYAHATI

UTTAR 

MIRZANAGAR ৩২২৮

১৯৬ জমাঃ ইব্রাবহম মৃত বমন্নত আলী িাঙগাবলনগর MIJZNAGIR ৩২২৯

১৯৭ জমাঃ হাবফে উবিন মৃত হাজ ন আলী মুিী MIJANOGR MIJANOGR ৩২৩০

১৯৮

জমাহাম্মদ েহীদুল্লা  রকার জমাঃ দুদ বময়া  রকার

BIRGAON 

KANDAPARA NILAKHYA ৩২৩১

১৯৯

জমাঃ সুোত আলী  মৃত আকিার আলী MAHMUDABAD NARAYANPUR ৩২৩২

২০০

জমাঃ আব্দুল িাজ ত জমাঃ সুোত আলী

BIRGAON 

KANDAPARA NILAKHYA ৩২৩৪

২০১

জমাঃ গজয়চ আলী মালা কােী

BIRGAON 

KANDAPARA NILAKHYA ৩২৩৫

২০২ েহীদ  াদত আলী জমািার মৃত স য়দ আলী প্রধান োহাঙ্গীর নগর তুলাতলী ৩২৩৬

২০৩ জমাঃ আবুল জহাজ ন  াঁ জমাঃ ইব্রাবহম  ান Alipura Pirpur ৩২৩৮

২০৪ আিদুর রউফ আঃ রাজ্জাক তুলাতলী তুলাতলী ৩২৩৯

২০৫ জমাঃ হাবিবুর রহমান মুনজুর আলী ভূঞা NABIABAD RAIPURA ৩২৪২

২০৬ জমাঃ নূরুল ই লাম (নূর) জমাঃ রেি আলী তুলাতলী তুলাতলী ৩২৪৩

২০৭

জমাঃ বরয়াে উবিন আনছার আলী  রকার SIRAJNAGAR

radhaganj 

bazar ৩২৪৪

২০৮

জমাঃ হাবিবুর রহমান  রকার মৃত জদওয়ান আলী  রকার ADIABAD

ADIABAD 

SCHOOL ৩২৪৫

২০৯

জমাঃ হাবনফা হাবিে উবিন sirajanagar

radhaganj 

bazar ৩২৪৬

২১০

জমাঃ  বফকুল ই লাম জমাঃ তবমে উবিন

ADIABAD P B 

NAGAR

ADIABAD 

SCHOOL ৩২৫০

২১১ জমাঃ আলা উবিন ফাজলা বময়া ADIABAD ADINBAD ৩২৫১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

২১২

জমাঃ নুরুল ই লাম জমাঃ েনাি আলী SIRAJNAGAR

RADHAGANJ 

BAZAR ৩২৫২

২১৩  বফ উবিন জমাল্লা মৃত আঃ আবেে জমাল্লা আবদয়ািাদ আবদয়ািাদ ৩২৫৩

২১৪ মবনর উবিন বমন্টু বময়া  াহাবুবিন (করাবচ) জেরপুর হা নািাদ িাোর ৩২৫৪

২১৫ জমাঃ ওয়াবহদুল হক বনোম উবিন কাবেম নগর আবময়ািাদ ৩২৫৫

২১৬

জমাঃ েহীদুল্লা মৃত মনছুর আলী মুিী ADIABAD

ADIABAD 

SCHOOL ৩২৫৬

২১৭ জমাঃ চাঁন বময়া প্রধান আঃ রবহছ প্রধান SERAJNOGR RADHAGONG ৩২৫৮

২১৮ জমাঃ বছফর আলী সুলতান HASNABAD HASNABAD ৩২৫৯

২১৯ এ, জক, এম, ফেলুল হক আব্দুল িাজরক HASNABAD HASNABAD ৩২৬০

২২০ ছাজয়দ আলী ভুঞা তাজয়ি আলী ভুঞা রবহমািাদ হা নািাদ ৩২৬২

২২১

আব্দুল আলী মৃধা মৃত হােী আব্দুল ওহাি মৃধা KOREMGAING

HASANABADA 

BAZAR ৩২৬৪

২২২

জমাঃ আবু  াবয়দ  রকার হােী আলতাফ আলী KHOLAPARA

BAZAR 

HASNABAD ৩২৬৫

২২৩ েহীদ জমাঃ  ানাউল্লাহ মৃধা মৃত আ কার আলী মৃধা কবরমগঞ্জ হা নািাদ ৩২৬৬

২২৪

হাবিবুল্লা মৃধা মৃত আ কার আলী মৃধা korimganj bazar hasnabad ৩২৬৭

২২৫ জমাঃ ই মাঈল মৃধা মমতাে উিী মৃধা কবরমগঞ্জ িাোর হা নািাদ ৩২৬৮

২২৬

জমাঃ নুরুজ্জামান ভূঞা হাছান আলী AMIRGANJ

rahimabad 

bazar ৩২৬৯

২২৭ জমাঃ িাজতন ভূঞা আঃ মবেদ ভূঞা মামুদনগর হা নািাদ িাোর ৩২৭০

২২৮ আব্দুর রবেদ তালুকদার আফাে উবিন তালুকদার HASNABAD hasnabade ৩২৭২

২২৯ মকবুল জহাজ ন আঃ ওয়াবরছ HASNABAD hasnabad ৩২৭৩

২৩০ আহাম্মদ ভূঞা তাজয়ি আলী ভূঞা rahimabad hasnabad ৩২৭৪

২৩১ জমাঃ িাহাউবিন  ান আেম আলী  ান HASNABAD hasnabade ৩২৭৫

২৩২ েয়নাল আজিদীন আঃ েব্বার বময়া JOINAGAR MOHESPUR ৩২৭৬

২৩৩ জমাঃ েহীদুল্লাহ কালাগােী মজহেপুর মজহেপুর িাের ৩২৮০

২৩৪ জমাঃ কাঞ্চন বময়া আিদুল ছামাদ SAPAMARA SAPAMARA ৩২৮৩

২৩৫ জমা জলম উবিন  ফর আলী ALGI ALGI BAZAR ৩২৮৪

২৩৬

জগালাম োহবরয়ার জমাঃ আঃ হাই

DARI 

HAIRMARA HAIRMARA ৩২৮৫

২৩৭ জমাঃ জ াকা তালুকদার নেরুল ই লাম তালুকদার birkandi hairamara ৩২৮৬

২৩৮ জমাঃ রাজেদ বময়া হােী জদালা বময়া দবড় হাইমারা মবনপুরা িাোর ৩২৮৭

২৩৯ জমাঃ আব্দুল কাইয়ুম ব কদার মৃত আঃ হাবকম ব কদার হাইমারা হাইমারা ৩২৮৮

২৪০ জমাঃ মাইন উিীন বেকদার জমাঃ ব বিক আলী ব কদার birkandi HAIRMARA ৩২৮৯

২৪১ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন োহাযাদা বময়া HILMARA HILMARA ৩২৯০

২৪২ মাবনক বময়া আঃ মবেদ হাইমারা হাইমারা ৩২৯১

২৪৩ হাবিবুল্লাহ আিদুর রহমান জমাল্লা hairmara hairamara ৩২৯৩

২৪৪ জমাঃ আঃ হাই মৃত আঃ ছামাদ HASEMPUR RAIPURA ৩২৯৪

২৪৫ জমাঃ  ানাউল্লা আবু তাজহর হাইরমারা হাইরমারা ৩২৯৫

২৪৬ এ জক এম েহীদুল ই লাম জমাঃ আিদুল মবেদ হা নািাদ হা নািাদ ৩২৯৬

২৪৭ মাবনক বময়া মৃত চান বময়া গকুল নগর নারায়িপুর ৩৩৮৬

২৪৮

জমাঃ আলফাে উবিন মৃত জমাঃ সুন্দ্র আলী muchapur khoinor jut mil ৩৩৯৫

২৪৯ জ াহরাি জহাজ ন মৃত আবু জছায়দ জডৌকারচর জডৌকারচর ৩৩৯৯

২৫০ মৃত আব্দুল আওয়াল মৃত আবেজুল হক নয়াচর হা নািাদ ৩৪১৭

২৫১ আঃ ছালাম মৃত আঃ মান্নাফ RAMNAGAR RAIPURA ৩৪২০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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