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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আব্দুস সবুর মৃত লঃ ফর রহমানন উদলীয়া ঐ ১০০৮

২ জমাঃ জহাজসন মৃত নবের আহমদ ফরহাদািাদ ঐ ১০১১

৩ জমাহাং মুছা আিদুর রশীদ িদু তালকদার িাড়ী, 

ফরহাদািাদ

নুর আলী বময়ার হাট ১০২৯

৪ ইছা আহমদ মৃত রহমান  আলী ধলই ধলই ১০৬৬

৫ সামশুল আলম মৃত দানা বময়া পূি ব মন্দাবকবন হাটহাোরী ১১৪৩

৬ জমাঃ োফর মৃত আব্দুল েবলল ফরহাদািাদ নুর আলী বময়ার হাট ১১৪৪

৭ নুরুল ইসলাম মৃত সুল তান আহম্মদ এনাজেতপুর ধলই ১১৬০

৮ জমাোহারুল হক মৃত আব্দুল মাবুদ ধলই ধলই ১১৭৮

৯ শবফউল আলম মৃত নবের আহমদ ধলই ধলই ১১৯২

১০ জমাঃ ইসলাম খাঁন মৃত ওয়াজহদ আলী শরীফ ধলই ধলই ১১৯৫

১১ জমাঃ জনায়া বময়া মৃত আব্দুল িাবরক ধলই ধলই ১২০০

১২ জমাহাম্মদ হাবিি উল্লাহ আহছানুজ্জামান জমৌলভী নাজদরুজ্জামাজনর 

িাড়ী

গুমান মদ বন ১২১৭

১৩ নুরুল আলম জমাস্তাবফজুর রহমান ওমান মদ বন ৪নং গুমান মদ বন ১২৩২

১৪ এম, এ, িশর মৃত সুলতান আহমদ ঐ ঐ ১২৪৭

১৫ হারুন-অর-রবশদ আবুল খাজয়র সাজরং ফরহাদািাদ নুর আলীর বময়ার হাট ১২৭৯

১৬ মাহাবুবুল আলম জচৌধুরী মৃত আব্দুর রউফ জচৌধুরী ফরহাদািাদ নুর আলী বময়ার হাট ১২৮৫

১৭ জমাঃ রবফকুল আলম মৃত হােী কালা বময়া বমবি পূি ব মন্দাবকবন মুসাবিয়া ১২৯৭

১৮ এ এম এম লূৎফূল কবির বসরােী জমৌলভী বসরাজুল হক জচৌধুরী উদাবলয়া শীতলা িাড়ী ১২৯৮

১৯ মৃত আহমদ োজহর মৃত হােী আব্দুল েব্বার ফরহাদািাদ নুর আলী বময়ার হাট ১৩০৪

২০ জমাঃ নুরুল আিছার মৃত আবমনুর রহমান ১নংফরহাদািাদ ফরহাদািাদ ১৩০৫

২১ জমাঃ ইউনুচ আিদুল আবেে পূি ব মন্দাবকনী মূসািীয়া ১৩১৪

২২ মবনর আহাম্মদ মৃত নবের আহাম্মদ পূি ব মন্দাবকবন মূসািীয়া ১৩১৮

২৩ জমাঃ ইউনুচ বময়া িাদশা বময়া পূি ব মন্দাবকবন মুসাবিয়া ১৩২৬

২৪ মৃত আব্দুল হাবদ জমাঃ লাল বময়া পূি ব মন্দাবকনী মূসািীয়া ১৩২৮

২৫ জমাহাম্মদ গুরা বময়া মৃত হােী আলী আহম্মদ আলী আহম্মদ হােীর িাড়ী, 

পবিম ফরহাদািাদ

নুর আলী বময়ার হাট ১৩২৯

২৬ অবল আহাম্মদ জচৌধুরী আবমর জহাজসন জচৌধুরী ঐ উদবলয়া ১৩৩৪

২৭ বদদারুল আলম আলী আহম্মদ আগ্রািাদ বসবেএস কজলানী িন্দর ১৩৩৭

২৮ জমাঃ শওকতআলী খাইরুজ্জামান সরকার মাষ্টার িাড়ী কাটিরহাট ১৩৩৯

২৯ আবুল হাজশম মৃত আলী আহমদ জকরানী ২নং ধলই ২নং ধলই ১৩৪১

৩০ মৃত োহাঙ্গীর আলম মৃত আবমনুর রহমান পবিম ধলই কাটির হাট ১৩৪৮

৩১ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ খায়রুজ্জামান মাজলকুজ্জামাজনর ;িাড়ী কাটিরহাট ১৩৫৫

৩২ মাহাবুবুল আলম বছবিক আহমদ কালা বমঞা জটন্ডল িাড়ী কাটিরহাট ১৩৫৯

৩৩ মফেল আহম্মদ ফজু বময়া জমৌলভী জকরামত আলী 

িাবড়

এনাজয়তপুর ১৩৬০

৩৪ আঃ হাবকম মৃত গুনু বময়া ধলই ধলই ১৩৬২

৩৫ আহমদ ছফা ঘুনু বমঞা সুফী ধলই ধলই ১৩৬৪

৩৬ জমাঃ খায়রুলইসলাম মুত নুর আহমদ সুজিদর গুমান মদ বন জপশকারহাট ১৩৭৫

৩৭ মাদল িড়ুয়া সারদা চরন িড়ুয়া মাদল মাশ্টাজরর িাড়ী গুমান মদ বন ১৩৭৬

৩৮ জমাহাম্মদ ইউসুফ আবেজুর রহমান নুর আহমদ মাস্টাজরর 

িাড়ী,গুমান মদ বন

গুমান মদ বন ১৩৭৭

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িাছাই
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৩৯ জমাঃ মুছা আবুল জহাজসন গুমানমদ বন গুমানমদ বন ১৩৮১

৪০ জমাঃ সসয়দুল হক মৃত দুলা বময়া শবফ তালকদার িাড়ী, 

নাঙ্গলজমাড়া

নাঙ্গলজমাড়া ১৩৮৩

৪১ জমাঃ বসরাজুল হক আবেজুর রহমান আবল জমাহাম্মদ িাবড়, 

বছপাতলী

গাউবছয়া মাদ্রাসা ১৩৯১

৪২ নবের আহমদ জচৌধুরী জদলা বময়া উত্তর মাদাশ বা মাদাশ বা ১৪০৬

৪৩ সুবনল কাবি িড়ুয়া মৃত অমীয় কুমার িড়ুয়া ১৩নং দঃ মাদাশ বা মধ্যম মাদাশ বা ১৪২০

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িাছাই
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