
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ খাগড়াছবড় উপজেলাঃ রামগড়

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ নূর নিী অবল উল্ল্যা মাহবুিনগর রামগড় ১২২

২ মৃত জমাহাম্মদ বময়া টুকু বময়া মাস্টারপাড়া রামগড় ৫৪৮

৩ মৃত ধীমান কাবি িড়ুয়া মৃত চাইহাপ্রু িড়ুয়া মাস্টারপাড়া রামগড় ৫৫৪

৪ কােী আবুল কাজেম মৃত কােী আবুল িাজছত কালাজডিা রামগড় ৫৬৭

৫ সুলতান আহাম্মদ মৃত গবন বময়া ততচালাপাড়া রামগড় ৫৮৮

৬ মৃত মংমং মগ মৃত আজখাইঅং মগ সদু কাি বারী পাড়া রামগড় ৫৯০

৭ বসরাে বময়া মৃত জিলাজয়ত বময়া শ্মোনটিলা রামগড় ৫৯৩

৮ মাংসুইঅং মগ মৃত মাংসুইহা মগ েগন্নাথপাড়া রামগড় ৫৯৫

৯ মৃত আিদুর রউফ মৃত হােী মফেল জহাসজন জচৌধুরীপাড়া রামগড় ৬০২

১০ কালাচান জদিিম বন মৃত নজদরিাঁেী রামগড় িাোর রামগড় ৬০৩

১১ প্রাইপু মগ মৃত প্রহা মগ দাজরাগাপাড়া রামগড় ৬০৫

১২ আিদুল ওহাি ভূ্ইয়া মৃত হাজফে আহম্মদ ভুইয়া কমপাড়া রামগড় ৬১০

১৩ মৃত সঞ্জীত কুমার জদ চন্দ্র কুমার জদ নাকাপা রামগড় ৬১১

১৪ জমাঃ আব্দুল মান্নান এয়াকুি আলী আনন্দপাড়া রামগড় ৬১৬

১৫ সুনীল চন্দ্র বিশ্বাস শুধাংশু বিমল বিশ্বাস আনন্দপাড়া রামগড় ৬১৭

১৬ ভাগ্যধন বিপুরা মৃত ধীজরন্দ্র বিপুরা েগন্নাথপাড়া রামগড় ৬১৯

১৭ মৃত ল্াঃ নাঃ জমাঃ নূরুল হক মৃত জমাঃ আিদুল কাজদর দবিন লামকুপাড়া রামগড় ৬২৮

১৮ আবুল িের মুবি জকরামত আলী গেবনতলী রামগড় ৬৩১

১৯ কর্ ব জমাহন বিপুরা িান চন্দ্র বিপুরা জসানাইবঅাাগা রামগড় ৬৩২

২০ আপ্রুবস মগ নীহাচাই মগ জসানাইআগা রামগড় ৬৩৪

২১ মৃত মুসবলম বময়া মৃত জেখ আহাম্মদ (জসকামদ) রামগড় িাোর রামগড় ৬৩৭

২২ মৃত জমাহন বিপুরা মৃত পাবখরায় বিপুরা েগন্নাথপাড়া রামগড় ৬৪১

২৩ সুলতার বময়া মৃত সাঈদ আলী মাস্টারপাড়া রামগড় ৬৪২

২৪ জমাঃ উল্ল্াহ মজুমদার মৃত এিাদ উল্ল্াহ মজুমদার কালজডিা রামগড় ৬৫০

২৫ হজরন্দ্র কুমার বিপুরা ধনী চন্দ্র বিপুরা েগন্নাথপাড়া রামগড় ৬৫১

২৬ েহীদ উল্ল্াহ নবের আলী গেবন রামগড় ৬৫২

২৭ োহ জমাঃ ওয়াবলউল্ল্াহ আলহাজ্ব এ, বি, এম বসবিক কমপাড়া রামগড় ৬৫৩

২৮ আিদুল ওহাি জচৌধুরী হাবমদুল হক জচৌধুরী জফনীরকুল রামগড় ৬৫৪

২৯ মৃত পূর্ ব জমাহন বিপুরা মৃত বচিামবন বিপুরা পরশুরামঘাট রমগড় ৬৫৭

৩০ বিন্দু কুমার বিপুরা মৃত হারাচন্দ্র বিপুরা পরশুরামঘাট রামগড় ৬৫৮

৩১ বচত্ত কমার বিপুরা মৃত যাবমনী কুমার বিপুরা পরশুরামঘাট রামগড় ৬৫৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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