
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নরব িংদী উপজেলাঃ জিলাি

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ জমাঃ নূরু বময়া জমাঃ  ফর আলী আমলাি আমলাি ৬১৩

২ ব রাজুল ই লাম আঃ িাবরক জ াজ ন নগর নারায়নপুর ৬১৪

৩ ডাঃ মবেবুর র মান বকতাি আলী বিন্নািাইদ বিন্নািাইদ ৬১৭

৪ জমাঃ  ামসুল  ক আফছার উবিন বিন্নািাইদ বিন্নািাইদ ৬১৮

৫ ফেলুল  ক গফুর আলী প্রধান জপাড়াবদয়া বিন্নািাইদ ৬২৬

৬ আঃ  ালাম সুরুে আলী মুন্সী গলগবলয়া জপাড়াবদয়া ৬২৮

৭ আবুল জ াজ ন নাজয়র আলী  াবড় ািংগান িােনাি ৬৩২

৮  াজরায়ার আলম সুলতান বময়া জিলাি জিলাি ৬৩৪

৯ জমা াম্মদ আব্দুল  াই জনায়াে আলী মুবন্স চর কাবিম নগর চর কাবিম নগর ৬৬০

১০ জমাঃ নূরুল আবমন ভূইয়া জকৌউত আলী ভূঞা জপাড়াবদয়া জপাড়াবদয়া ৬৬২

১১ আল াে জমাঃ আলাউবিন আবল মামুদ রাোরামপুর বিন্নািাইদ ৬৭৩

১২ মাইনুল ই লাম নুর চান জমরাতবল কান্দা বিন্নািাইদ ৬৮৩

১৩ মবনরুজ্জামান আলফাে উবিন চর  াজয়ট বিন্নািাইদ ৬৮৪

১৪ আঃ ছাত্তার লাল বময়া চর কাবিম নগর চর কাবিম নগর ৬৮৫

১৫  ামসুর আলম মবফে উবিন মুবন্স বিগুলবদ কান্দা বিন্নািাইদ ৬৮৭

১৬ নুরুল ই লাম আঃ আবেে চর কাবিম নগর চর কাবিম নগর ৬৯০

১৭ আমোদ আলী মৃত স য়দ আলী বিন্নািাইদ বিন্নািাইদ ৬৯৩

১৮ জমাঃ  বফ উল্লা  ােী আব্বা  আলী িীর ভাগজির চন্দন পুর ৭০৭

১৯ িা ো ান রমোন আলী িীরিাঘজির িােনাি ৭২১

২০ আবেজুর র মান ভূঞা আঃ  াবমদ ভূঞা িীরিাঘজির ৭২২

২১ নুরুল ই লাম সুরুে আলী িাবড়িাবড় িােনাি ৭২৩

২২ নুরুল ই লাম ব রাে বময়া জিলাি জিলাি ৭২৮

২৩ জমাঃ মবফে উবিন আব্দুল িাবরক আমলাি আমলাি ৭৩৭

২৪ জমা াম্মদ আলী আঃ র মান িাররচা জদওয়াজনর চর ৭৪০

২৫ ফেলুল  ক  ােী আঃ মান্নাফ জ াজ ন নগর নারায়নপুর ৭৪৯

২৬ ি ীদ আঃ ছামাদ সুরত আলী িটিিন্দ নারায়নপুর ৭৫৫

২৭ িেলুর র মান মবফে উবিন নীলক্ষীয়া  ল্লািাদ ৭৬৪

২৮  াখাওয়াত জ াজ ন আঃ কাজদর  ররািাদ  ল্লািাদ ৭৬৫

২৯ জমাঃ আবু িাজছদ বময়া  ফদর আলী  ররািাদ নারায়নপুর ৭৭২

৩০ জমাজ লম উবিন কালু মুব ন্স  রলািাদ  ল্লািাদ ৭৭৪

৩১ িব দুল হুদা জচরাগ আলী  রকার বনলবক্ষয়া দুলাল কাবন্দ ৭৭৬

৩২ আঃ  াবলম মুবন্স তাজয়ি আলী  ল্লািাদ নারায়নপুর ৭৭৮

৩৩ আজয়ত উল্লা নুরুল ই লাম নারায়নপুর  ল্লািাদ ৭৮০

৩৪ জমাঃ নেরুল ই লাম মৃত মমতাে উবিন বনলবক্ষয়া দুলাল কাবন্দ ৭৮৫

৩৫ ি ীদ আঃ ছালাম মৃত সুন্দার আলী লক্ষ্মীপুর নারায়নপুর ৭৯৪

৩৬ জমাঃ রেি আলী মৃত জমাঃ চাঁন বময়া জমরাতুলী কান্দ আওয়ালীকান্দা ৭৯৭

৩৭ জমাঃ নাবেম উবিন জমাঃ জ াজ ন আলী চর আমলাি চর আমলাি ৮০০

৩৮ জমাঃ আিদুল ওয়া াি আব্দুল  াব ম  িজটশ্বর  িজটশ্বর ৮০৭

৩৯ মৃত জমাঃ  ামসুল  ক জচৌধুরী মৃত আঃ  াই খন্দকার আমলাি িা পাড়া আমলাি ৮০৯

৪০ মৃত আঃ মান্নান মৃত ইয়াবছন আমলাি আমলাি ৮১০

৪১ স য়দ মব উবিন মৃত স য়দ আফোর উবিন আমলাি আমলাি ৮১১

৪২ আব্দুল জ বলম খন্দকার আঃ রবিদ খন্দকার আমলাি িা াপাড়া আমলাি ৮১৩

৪৩ জমাঃ েে বময়া  াদত আলী উবেলাি উবেলাি ৮১৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৪৪ জমাঃ আবেজুল  ক  াজ ন আলী  রকার আমলাি িা াপাড়া উবেলাি ৮১৫

৪৫ জমাঃ আতর বময়া জমাঃ আব্দুল  াই জিলাি জিলাি ৮১৭

৪৬ আঃ িাজতন মৃত আঃ রাজ্জাক জটক পাড়া জিলাি ৮২১

৪৭ জমাঃ আব্দুল লবতফ মৃত আিদুল মবেদ জিলাি জিলাি ৮২৭

৪৮ আব্দুল খাজলক িমজ র আবল উবেলাি উবেলাি িাোর ৮৩০

৪৯ জমাঃ আঃ  াবমদ মৃত আম্বর আলী চর উবেলাি চর উবেলাি ৮৩১

৫০ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ আিদুল কাবদর জদওয়াজনর চর জদওয়াজনর চর ৮৩২

৫১ জমাঃ আো ারুল ই লাম ভুইয়া মৃত আঃ ছাত্তার ভুইয়া আিদুল্লানগর আমলাি ৮৩৩

৫২ জমাঃ  াদত আলী িাবছর ব্যাপারী নারায়ণপুর নারায়ণপুর ২৬৯১

৫৩ জমাঃ বছবিকুর র মান জমাঃ জচরাগ আলী  াল্লািাদ বনলহ্মীইয়া ৩৩৫৩

৫৪ ফাজয়ে উবিন  ফর আলী প্রধান জ াজ ন পুর জ াজ ন পুর ৩৩৫৪

৫৫ জমাঃ তাজ র উবিন মৃত সুরুল আলী দাপুবনয়া ভািলা ৩৩৫৫

৫৬ জমাঃ বগয়া  উবিন জ লাল উবিন আমলাি আমলাি ৩৩৫৬

৫৭ আব্দুল িাজতন ভু ুঁইয়া মৃত জমাঃ জরাছমত আলী জিলাি জিলাি ৩৩৫৭

৫৮ জমাঃ কাবফল উবিন মৃত আবুল জ াজ ন জিলাি গািংকুল পাড়া জিলাি ৩৩৫৮

৫৯ জমাঃ িা ো ান  রকার জমাঃ আলী  রকার  ররািাদ নারায়নপুর ৩৩৫৯

৬০ জমাঃ আিদুল  াই মৃত আঃ  ামাদ জিলাি জিলাি ৩৩৬০

৬১ জমাঃ জমেিা  উবিন দুলাল মৃত জনায়াি আলী মুবন্স লক্ষীপুর দুলাল কান্দী ৩৩৬১

৬২ জমাঃ আবমনুল  ক  াবিে মুন্সী বিন্নািাইদ বিন্নািাইদ ৩৪২৯
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