
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ নারায়নগঞ্জ উপজেলাঃ নারায়ণগঞ্জ সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ িাজয়বেদ িাির জমাঃ আেম চাষাড়া নারায়নগঞ্জ ১৫

২ আিদুল গফুর মৃত নুর জমাহাম্মদ জমাল্লা মাবসনািন্দ ৩৯

৩ মৃত জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত্ আিদুস সামাদ সুকুর ৪২ নং বি জক জরাড, ১৮ 

নং ওয়াড ড

নারায়ণগঞ্জ-1400 ৮৯

৪ জমাঃ আফোল জহাজসন জমাহাম্মদ জহাজসন কালা বময়া পুরাতন ১১২, নতুন ১৪৭/১, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-১৭

:নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

৯৪

৫ জমাঃ জমাহর আলী জচৌধুরী মবমন জচৌধুরী পবিম জদওজভাগ কাবশপুর ১০৩

৬ আলহাজ্ব আব্দুস ছাত্তার আব্দুর োব্বার পবিম জদওজভাগ নারায়নগঞ্জ ১১১

৭ খাো জমাশারফ জহাজসন মৃত নাবের জহাজসন ওরজফ মৃত হােী জমতাহার জহাজসন১৭, খানপুর ব্রাঞ্চ জরাড ১২৮

৮ আিদুল আউয়াল (বমলন) হােী আিদুল লবতফ ৯৯, এসবে জরাড (তামাকপবি) ১৩০

৯ মৃত আলী আহম্মদ মৃত সজলমান ভুইয়া গ্রাম/রাস্তা: ৫৮/ জক বি 

সাহা জরাড, ডাকঘর: 

নারায়নগঞ্জ-1400, 

উপজেলা: নারায়ণগঞ্জ 

সদর, জেলা: নারায়ণগঞ্জ, 

বিভাগ: ঢাকা

নারায়নগঞ্জ-1400 ১৩৬

১০ মৃত জমাঃ মবনরুল ইসলাম মৃত আলহাজ্ব দরিার আলী খানপুর জমইন জরাড ডন জচম্বর ১৩৯

১১ এম আিদুস সালাম জমাঃ জসানা বময়া খান শবহদনগর নারায়নগঞ্জ ১৪১

১২ মবহউবিন আহজম্মদ জখাকা মৃত আব্দুল আবেে ১৬১

১৩ জমাক্তার জহাজসন শওকত আলী ঈশাখা জরাড বকল্লারপুর নারায়ণগঞ্জ ১৮০

১৪ মবেির রহমান খবললুর রহমান সসয়দপুর পবিম নারায়নগঞ্জ ১৯২

১৫ মৃত মাহফুজুর রহমান মৃত আব্দুল হাবমদ চকলুকমান িগুড়া ১৯৩

১৬ জমাঃ আবমর হামো ফালু জিপারী সসয়দপুর নারায়নগঞ্জ ১৯৪

১৭ শ্রী সবতশ চন্দ্র জচৌধুরী রমনী জমাহন জচৌধুরী বনতাইগঞ্জ কাচারী পল্লী ২০১

১৮ মৃত আঃ রউফ মৃত সবফউবিন জিপারী নন্দালপুর ৯৮৪

১৯ মৃতজমাঃ আলী জচৌ অলক মৃত আবেে উল্লা জচৌধুরী ১৩৭ নং তল্লা, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-১১

নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১০১৫

২০ জমাঃ িবশরুল ইসলাম  মৃত ওলীউল ইসলাম আলীগঞ্জ কুতুিপুর ১০২০

২১ আঃ ছাত্তার মরন মৃত আজনায়ার আলী হােীগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ১০২৬

২২ এ জক এম আিদুল হাবলম জমাঃ জমাহাব্বত আলী ধম ডগঞ্জ এনাজয়ত নগর ১০৪১

২৩ জমাঃ নাবছর উবিন মৃত বপয়ার আলী মাতির 999, ওয়াড ড নং-০6 এনাজয়ত নগর-1421, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১০৪২

২৪ জমাঃ মবফজুল ইসলাম (িাবুল) মুবক্তজযাদ্ধা িজেজ্জামান বময়া পবিম জদওজভাগ কাবশপুর ১০৪৮

২৫ জমাঃ বলয়াকত আলী জদওয়ান আজশাক আলী জদওয়ান মন্ডল িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999

কাশীপুর, 

ডাকঘর:নারায়নগঞ্জ-

1400, নারায়ণগঞ্জ 

সদর, নারায়ণগঞ্জ

১০৪৯

২৬ জমাঃ শরাফত উল্লাহ আলহাে হাসমত উল্লাহ কারী পবিম জদওজভাগ নারায়ণগঞ্জ ১০৫০

২৭ শাহাবুবিন জমাল্লা মৃত জসাজলমান জমাল্লা তল্লা ১০৬৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২৮ আঃ আউয়াল মৃত আঃ মান্নান দাপা ১০৬৯

২৯ আঃ ছামাদ মৃত আজিদ আলী সরকার ইসদাইর ১০৭০

৩০ হােী জমাঃ আোদ িক্স জমাল্লা জমাঃ আবমর আলী জমাল্লা 45 নং হােীগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ১০৭৭

৩১ আওলাদ জহাজসন মৃত েয়নাল আজিদীন তল্লা ফতুল্লা ১০৯১

৩২ জমাঃ দীন ইসলাম আবেজুর রহমান পবিম জদওজভাগ ২৪৬, 

আলী আহজমদ চুনকা জরাড

নারায়ণগঞ্জ ১০৯৭

৩৩ এ জক এম শহীদুল ইসলাম জমাঃ শুনুরুবিন বময়া হবরহরপাড়া নারায়ণগঞ্জ ১০৯৯

৩৪ জমাঃ সাহাবুবিন জমাঃ বিল্লাল সরদার 999, কাশীপুর নারায়ণগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১১০৭

৩৫ জমাঃ মহবসন সরকার আিদুল হাবমদ সরকার ৭০১, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ড নং-১৬

নারায়ণগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১১১৩

৩৬ আঃ সাত্তার মৃত আঃ মবেদ ২৪, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ফতুল্লা,

নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১১১৮

৩৭ হাবে জমাহাম্মদ জগালাম আেম জমাহাম্মদ ফুলচান বময়া তল্লা ফতুল্লা ১১১৯

৩৮ বয়াস উবিন িীর মৃত সামসুবিন তল্লা ১১২০

৩৯ জমাঃ আলী নুর বময়া জমাঃ আইয়ুি আলী বময়া ৩১, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ফতুল্লা

ফতুল্লা-1420 ১১২১

৪০ জমাঃ দুলাল সরদার আব্দুল খাজলক সরদার ১৬২, গ্রাম/রাস্তা:999 ফতুল্লা-1420 ১১২৪

৪১ কযাবিন আহছান উল্লা জচৌধুরী মৃত আলী উল্লা জচৌধুরী তল্লা নারায়ণগঞ্জ ১১২৫

৪২ মৃত মবনরুজ্জামান তালুকদার মৃত ওয়াজহদ তালুকদার তল্লা নারায়ণগঞ্জ ১১২৭

৪৩ মৃত কােী আক্কাস আলী মৃত কােী নাবছর উবিন 999, নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১১৩৪

৪৪ মঞ্জুরুল হক আলহাে োরবেস জহাজসন ৫/৪, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ড নং-১৩

চাষাড়া-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১১৩৫

৪৫ আক্তারুজ্জামান জসবলম িবশউজ্জামান পঃ জদওজভাগ নারায়ণগঞ্জ ১১৩৬

৪৬ এ জক এম নাবসম ওছমান মৃত এ জক এম সামছুজোহা ৯৯ উত্তর চাষাড়া নারায়ণগঞ্জ ১১৩৭

৪৭ জমাঃ জখারজশদ আলম জমাঃ হাছান সরদাজরর িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

কাশীপুর, 

ডাকঘর:নারায়নগঞ্জ-

1400, নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

নারায়নগঞ্জ-1400 ১১৪২

৪৮ জমাঃ আলী মজম আঃ কাজদর জেবসজডন্ট িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999

নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১১৪৩

৪৯ জমাঃ জহাজসন জুলু আঃ সামাদ কাশীপুর নারায়ণগঞ্জ ১১৪৪

৫০ মুনছুর আহজম্মদ আনর আলী সরদার োলকুবড় নারায়নগঞ্জ ১১৫৪

৫১ জরহান উবিন মৃতআফাে উবিন জরহান সাজহজির িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ড 

নং-০৬

আদমেী নগর-1431, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১১৫৭

৫২ আঃ ছাত্তার বময়া মৃত আঃ োব্বার বমস্ত্রী সুবমলপাড়া আদমেীনগর ১১৬০

৫৩ জমাঃ আঃ মবেদ বময়া হােী পান্ডি আলী সুবমল পাড়া নারায়নগঞ্জ ১১৬৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৫৪ আব্দুল কাবদর জমম্বার হােী পান্ডি আলী সুবমল পাড়া নারায়নগঞ্জ ১১৬৫

৫৫ আঃ রহমান মু  ৃত আেত আলী োলকুবড় (মাঝপাড়া) োলকুড়ী-1420 ১১৬৬

৫৬ জমাঃ আিদুল আলী মুবক্তজযাদ্ধা িাির আলী ১৭৮, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ড নং-১০

এল এন বমলস-1432, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১১৭৮

৫৭ মুহাম্মদ আিদুর রি নূর জমাহাম্মদ ওমরপুর নারায়ণগঞ্জ। ১১৮২

৫৮ এ বি এম েয়নাল আজিদীন আঃ আবেে জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ। ১১৮৩

৫৯ জমাঃ নুরুর হক মুত আঃ কবরম ১ নং ওয়াড ড জগাদনাইল ১১৯৩

৬০ জমাঃ আবুল হাজশম বশকদার আবমর আলী বশকদার োলকুবড় নারায়নগঞ্জ ১২০৮

৬১ মীর সবফকুর রহমান মীর আিদুল হাবমদ জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ ১২১৫

৬২ মীর জমাহাম্মদ আমান উল্লযাহ মৃত মীর আলমাছ আলী এল এন বমলস-1432, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

এল এন বমলস-1432 ১২১৬

৬৩ জমাসজলম উবিন বময়া মৃত সাইজুবিন 132/1জগাদনাইল 

হাোরীিাগ

এল এন বমঃ ১২১৮

৬৪ আবেজুর রহমান বমলন মৃত আঃ রহমান পাঠানটুলী, জগাদনাইল নারায়নগঞ্জ ১২২৬

৬৫ জমাঃ মবেবুর রহমান সাউদ আক্রি আলী সাউদ জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ। ১২২৭

৬৬ জমাহাম্মদ আলী সাজদক আলী োলকুবড়। নারায়ণগঞ্জ। ১২২৯

৬৭ ফবরদ উবিন আহজম্মদ মৃত জসরাে ভূইয়া ৪৪/১, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ড নং-১০

নারায়নগঞ্জ-1400, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ বসটি 

কজপ ডাজরশন, নারায়ণগঞ্জ

১২৩৩

৬৮ জমাঃ আব্দুল মান্নান নাবের বময়া উত্তর আবেিপুর নারায়ণগঞ্জ। ১২৩৫

৬৯ আলহাে জমাঃ আঃ হক সামছ আহমদ উমর পুর। নারায়ণগঞ্জ। ১২৩৬

৭০ মৃত আবুল হাজসম ভূইয়া মৃত হাছান আলী ভূইয়া িাসা/জহাবডং:৩৫পাঠানটুলী 

উত্তর

নারায়নগঞ্জ ১২৪৩

৭১ শ্তকুর আলী মৃত কুেত আলী োলকুবড় নারায়ণগঞ্জ ১২৫১

৭২ আবুল হাজশম জমাল্লা আবমর উবিন জমাল্লা োলকুবড়। নারায়ণগঞ্জ। ১২৫২

৭৩ জমাঃ সালাহ উবিন আিদুর রাজ্জাক 60 পাবনর কল সড়ক নারায়ণগঞ্জ ১২৫৩

৭৪ জমাঃ আবুল জহাজসন আব্দুল কবরম জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ। ১২৫৭

৭৫ জমাঃ আলাউবিন মৃত এছাক আলী িাড়ীপাড়া, জগাদনাইল এল এন বস বমলস-১৪৩২ ১২৫৯

৭৬ আবুল হাজসম ভান্ডাবর আবুদুল রহমান জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ। ১২৬১

৭৭ জমাঃ মবেবুর রহমান জছায়াি আলী জগাদনাইল নারায়নগঞ্জ ১২৬২

৭৮ তাইজুল ইসলাম জমাহর আলী জগাদনাইল নারায়ণগঞ্জ। ১২৬৪

৭৯ জমাোফফর জহাজসন মৃত আব্বাছ আলী সরদার ভূইয়াপাড়া, জগাদনাইল এল এন বস বমলস-১৪৩২ ১২৬৫

৮০ মৃত আব্দুস সাত্তার মৃত আজিদন আলী জিপারী জগাদনাইল ১২৭৭

৮১ মৃত আব্দূল মাজলক বময়া মৃত ছাজহদ আলী মুিী ৩৫ ব্লক-এ, 

গ্রাম/রাস্তা:999

জদাজলশ্বর-1311, 

জকরানীগঞ্জ, ঢাকা

১২৭৯

৮২ মৃত আব্দুর রহমান মৃত আব্দুল মবেদ োলকুবড় নারায়ণগঞ্জ ১২৮১

৮৩ জমাঃ মবেবুর রহমান মৃত নিী িক্স িাগপাড়া ১২৮৩

৮৪ শবফকুল ইসলাম ওসমান আলী আহ জমদ জগাদনাইল এল এন বস বমলস্ ১৪৭৬

৮৫ জমাঃ জমাশারফ জহাজসন আতর আলী তল্লা নারায়নগঞ্জ ১৫৯৩

৮৬ জমাঃ ইমবতয়াে জহাজসন হােী জমাহাজম্মদ আক্কাছ আলী পবিম জদওজভাগ, 

িাংলািাোর

নারায়ণগঞ্জ ১৫৯৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 3



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৮৭ আবমনুল হক েধান বফজরাে বময়া ৮৭/২ িাইতুল মবনর, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ফতুল্লা

ফতুল্লা-1420, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১৫৯৫

৮৮ মুবক্তজযাদ্ধা জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ আবেমউবিন হাওলাদার নূরোহান মনবেল ৯২নং, 

গ্রাম/রাস্তা:999

ফতুল্লা-1420, 

নারায়ণগঞ্জ সদর, 

নারায়ণগঞ্জ

১৬৫৭

৮৯ জমাঃ হারুনুর রবশদ জমাঃ হাবিি উল্লা পাটয়ারী সস্তাপুর ফতুল্লা ১৬৫৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 4


