
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ রাউোন

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আবু োফর জচ ং নজুমুল হুদা জচ ং িাসা/জ াবডং:নেমুল হুদা 

জচ ং িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999

জমা াম্মদপুর-4340 ৬৭৪

২ ো রুল ইসলাম বসবিক  ােী আিদুল গফুর গ্রাম/রাস্তা:15744497

801, গ্রাম/রাস্তা:উত্তর 

সত্ততা,  লবদয়া,

উত্তর সত্ততা-4344 ৬৯৬

৩ জমাঃ ওসমান গবন জচ ধুরী সুলতান আ মদ জচ ধুরী শমজসর আলী মু  ুবির িাবি গব রা-4343 ৭১৫

৪ বদদারুল আলম মৃত বফজরাে আ মদ জকাজতায়ালী জঘানা গব রা ৭১৬

৫ বমলন কাবি দাশ ব জমংশু বিমল দাশ ঊনসত্তর পািা ঊনসত্তর পািা-4348 ৭৫২

৬ স্বপন কাবি িড়ুয়া বিমল কাবি িড়ুয়া িাসা/জ াবডং:প্রকাশ 

মাষ্টাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

পূি ত গুেরা-4346 ৭৬০

৭ অনাথ িন্দু িড়ুয়া মৃত ডাঃ প্রসন্ন কুমার িড়ুয়া ভগীরথ নগর গুেরা জনায়াপািা ৭৬১

৮ আব্বাস উিীন আ জমদ  ােী িক্স  বময়া িাসা/জ াবডং:আব্বাস 

জচয়ারম্যান এর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

পূি ত গুেরা-4346 ৭৬২

৯ সাধন চন্দ্র িড়ুয়া রিীন্দ্র লাল িড়ুয়া িাসা/জ াবডং:২০৩, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:পূি ত গুেরা

জগােরা জনায়াপািা-৪৩৪৬ ৭৬৩

১০ বপ্রয়তম িড়ুয়া জরাব নী রঞ্জন িড়ুয়া িাসা/জ াবডং:জরাব নী 

িড়ুয়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

পূি ত গুেরা-4346 ৭৬৪

১১ জমা াম্মদ সালাহ  উিীী্ন েহুরুল আলম উত্তর উরবকরচর উরবকরচর ৭৭২

১২ জমাঃ শা াি উিীন মাওলানা সসয়দ  াবমদ উল্লা জনায়াপািা গুেরা জনায়াপািা-4346 ৭৮৭

১৩ সামশুল আলম বিবিকী মৃত  ামদু বময়া ঐ ঐ ৭৮৮

১৪ শওকত আলী জচ ধুরী নুরুল আিিার জচ ধুরী ঐ ঐ ৭৯১

১৫ জমাঃ মুিারবফক উিীন আ মদ জমাঃ এনাম খান জচ ধুরী নবদম্পুর নবদমপুর ৭৯৬

১৬ শামশুল আলম মৃত জগালাম রসুল জচ ধুরী ঐ ঐ ৮১৩

১৭ অবনল কাবি ভট্টাচার্য্ত পবরমল কাবি ভট্টাচার্য্ত িাসা/জ াবডং:বশি িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

েগন্নাথ  াট-4344 ৮১৫

১৮ মা াবুর র মান আব্দুল কদ্দুস মাস্টার জকাজতায়ালীজঘানা গব রা- ৪৩৪০ ৮২৯

১৯ কােী আিদুল ও াি আল াজ্ব আিদুল  াবলম িাসা/জ াবডং:জমালভী 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999

গব রা-4343 ৮৩১

২০ জমাঃ সা াি উবিন আব্দুল কুদ্দুস সুলতানপুর রাউোন-4340 ৮৩৯

২১ শ ীদ রুহুল আবমন (জসনািাব নী) মৃত ফেল কবরম সুলতানপুর রাউোন-4340 ৮৪০

২২ জমাঃ নাবেম উবিন জচ ধুরী আ মদ শরীফ জচ ধুরী জললাংগারা বিনাজুরী ৮৪৮

২৩ রবফক আ জমদ জচ ধুরী  ােী আঃ সঃ জচ ধুরী ওয়াজ দর রাউোন ৮৫৮

২৪ দুলাল চন্দ্র মজুমদার সুজরশ চন্দ্র মজুমদার িাসা/জ াবডং:বশি বর 

মজুমদার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

রমোন আলী  াট-

4340

৮৬১

২৫ সুবেত কুমার িড়ুয়া উজপন্দু লাল িড়ুয়া পঃ রাউোন রাউোন ৮৬২

২৬ সুভাষ চন্দ্র নাথ মজনা রী নাথ েয়নগর রাউোন ৮৬৩

২৭ আজলাজেযাবত িড়ুয়া জ াজগন্দ্র লাল িড়ুয়া ম ামবন পা ািতলী রাউোন ৮৬৫

২৮ অলজকশ িড়ুয়া নবলনী িড়ুয়া পা ািতলী ম ামুবন ৮৭২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

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

২৯ মৃত শুভংকর িড়ুয়া মৃত বিবপন চন্দ্র িড়ুয়া ম ামুবন পা ািতলী ম ামুবন-৪৩৪৮ ৮৭৩

৩০ জমাঃ ইউসুফ উল  াজসম সাজ ি বময়া িাসা/জ াবডং:দরপ আলী 

তালুকদার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

জদওয়ানপুর-4347 ৮৭৫

৩১ এ.জক.এম.কামাল উবিন মৃত গুরা বময়া ঊনসত্তর পািা ঊনসত্তর পািা-4348 ৮৭৬

৩২ মৃত মজনাে কুমার িড়ুয়া  তীশ জমা ন িড়ুয়া ম ামুবন পা ািতলী ম ামুবন-৪৩৪৮ ৮৭৮

৩৩ স্বপন কাবি ব মাংসু বিলম জদ জদওয়ানপুর জদওয়ানপুর-4347 ৮৮০

৩৪ প্রকাশ চন্দ্র িড়ুয়া মথুরা জমা ন িড়ুয়া পা ািতলী ম ামুবন ৮৮২

৩৫ রিীন্দ্র জঘাষ দীনিন্ধু জদওয়ানপুর পা ািতলী ৮৮৩

৩৬ সংগবপ্রয় িড়ুয়অ অধীর চন্দ্র িড়ুয়া পা ািতলী পা ািতলী ৮৮৪

৩৭ আঃ িবুর মৃত আবমন শরীফ আধারমাবনক পূি ত গুেরা ৮৮৬

৩৮ আ মদ জ াজসন আমীর উিীন আধারমাবনক পূি ত গুেরা ৮৮৭

৩৯ জগালাম কাজদর িাচা বময়া িাসা/জ াবডং:বময়ােী 

িািী, গ্রাম/রাস্তা:999

পূি তগুেরা-4346 ৮৯৩

৪০ বিকাশ কাবি িড়ুয়া বনম তল চন্দ্র িড়ুয়া িাসা/জ াবডং:প্রকাশ 

মাষ্টাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

পূি ত গুেরা-4346 ৮৯৮

৪১ প্রফুল্ল রঞ্জন িড়ুয়া বপয়ালী বময়া জচ ধুলী আধারমাবনক পূি ত গুেরা ৮৯৯

৪২ রওশন আরা জিগম ডাঃ জমা াং জ াজসন িাসা/জ াবডং:ডাঃ জমাঃ 

জ াঃ জচ ং িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

উরবকরচর-4346 ৯১৫

৪৩ জকশি চন্দ্র ধর মৃত মনজমা ন ধর পবিম গুেরা গুেরা বিও-4346 ৯১৬

৪৪ এস এম ইউনুি বময়া জমাঃ ইব্রাব ম খবলফা পািা উরবকরচর-4346 ৯১৭

৪৫ িীর জমা ন িড়ুয়া লবলত চন্দ্র িড়ুয়া আবুরখীল গুেরা বি.ও ৯১৮

৪৬ প্রজফসর ড, বিবকরন প্রসাদ িড়ুয়া সকলাশ চন্দ্র িড়ুয়া িাসা/জ াবডং:ড. বিবকরণ 

প্রসাদ িড়ুয়ার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

গুেরা বি, ও-4346 ৯১৯

৪৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম আব্দুল খাজলক খবলফারজঘানা গুেরা বিও-4346 ৯২০

৪৮ মৃত দুলা বময়া মৃত গনু বময়া জনায়াপািা গুেরা জনায়াপািা-4346 ৯২২

৪৯ বিন্দুরাম দাশ বিভীষন দাশ জনায়াপািা গুেরা জনায়াপািা-4346 ৯২৩

৫০ রনবেত কুমার জসন বিজেন্দু বিকাশ জসন খবলফারজঘানা উরবকরচর ৯৩১

৫১ মৃদুল কাবি দাশ কাবমনী কুমার দাশ খবলফারজঘানা উরবকরচর ৯৩৩

৫২ মুকুল দাশ ফবনন্দ্র দাশ খবলফারজঘানা উরবকরচর ৯৩৫

৫৩ আবু িক্কর আবমনুর র মান খবলফারজঘানা উরবকরচর ৯৩৭

৫৪ জমাোফ্ফর আ মদ জচ ধুরী  ােী সমশুল ইসলাম জচ ধুরী জচ ধুরী পািা জকাজয়পািা ৯৪০

৫৫ সতয নারায়ন দাশ অবেনী কুমার দাশ পাঁচখাইন জদওয়ানপুর-4347 ৯৪১

৫৬ মৃত  ােী জগালাম র মান মৃত আতর আলী জকাজয়পািা িাজগায়ান ৯৫২

৫৭ জমাঃ সতয়ি তালুকদার আবু বমঞা তালুকদার িাসা/জ াবডং:জমাঃ োমান 

তালুকদাজরর িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

জদওয়ানপুর-4347 ৯৫৪

৫৮ সীধর দাশ জগ রাঙ্গ দাশ গবি জদওয়ানপুর-4347 ৯৫৭

৫৯ আবুল কালাম জসানা বমঞা িাসা/জ াবডং:জকারিান 

আলী তালুকদার িািী, 

গ্রাম/রাস্তা:999

নতুন  াট-4343 ৯৬৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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