
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ উপজেলাঃ শ্রীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আলাউবিন জমঃ দবলল উিীন িাসা/জ াবডং:এইচ 246, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

িাড়ৈখালী, ডাকঘর:চুৈাইন-

1325, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িাড়ৈখালী ২৩

২ জমাঃ আখতার জ াজসন খান মদন খান িাসা/জ াবডং:৩০, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

িাড়ৈখালী, ডাকঘর:চুৈাইন-

1325, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িাড়ৈখালী ২৪

৩ জমাঃ আকতারুজ্জামান (নান্টু) জমাঃ নুরুজ্জামান কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১০৫০

৪ গােী সামসুবিন মৃত আজিদ আলী গােী মান্দ্রা ভাগ্যকুল ১০৫১

৫ জমাঃ ইস্রাবিল খাঁন মৃত জমাঃ সুলতান খ৭াান  রপাৈা শ্রীনগর ১০৫৪

৬ জমাঃ ছন্দু ভ ূঁইয়া অবখল উবিন ভ ূঁইয়া মাগঢাল িাঘৈা ১০৬২

৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম খান মৃত:আব্দুল আবেে খান কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১০৬৩

৮ জমাঃ বছবিকুর র মান মৃত জেখ নাবসর উবিন  রপাৈা শ্রীনগর ১০৬৫

৯ জমাঃ রুহুল আবমন জমঘু জিপারী জদউলজভাগ শ্রীনগর ১০৭০

১০ জমায়াজজ্জম জ াজসন জ াজসন মুধা জকউটবচৈা জদাগাবছ ১০৭৩

১১ জেখ োমছুল  ক জেখ আবিেবিন পূি ব মুন্সীয়া কুকুটিয়া ১০৭৫

১২ জমাঃ রবিক খাঁন জমাঃ েরীি খান জদউলজভাগ শ্রীনগর ১০৭৭

১৩ জমাঃ কাউয়ুম খান েলকদর খান উত্তর রাবৈখাল ১০৭৮

১৪ জমাঃ আক্তারুজ্জামান নান্টু জমাঃ নূরুজ্জামান কবুতর জখালা ভাগ যকুল ১০৮০

১৫ জমাঃ োমসুজিা া আব্দুর রব ম , গ্রাম/রাস্তা:999, 

ভাগ্যকুল, 

ডাকঘর:ভাগ্যকুল-1556, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

ভাগ্যকুল ১০৮২

১৬ জেখ খবললুর র মান আ জে উল্লা বিিবি জরাোবদ ১০৮৩

১৭ আব্দুস সব দ ভ ূঁইয়া আব্দুল িাজসদ ভ ূঁইয়া  রপাৈা শ্রীনগর ১০৯৫

১৮ আব্দুল  াবমদ মৃধা মৃত জমাঃ েবরক মৃধা কামারজখালা শ্রীনগর ১০৯৭

১৯ জিলাজয়ত জ াজসন ঢালী  ােী আঃ খাজলক ঢালী িাসাইলজভাগ শ্রীনগর ১০৯৮

২০ জমাঃ জমাতাজলি মাসুদ এবকন আলী সরকার পাটাজভাগ শ্রীনগর ১০৯৯

২১ জমাঃ িেলুল  ক ে র আলী সরদার পাটাজভাগ শ্রীনগর ১১০০

২২ এস এম আবনসুর র মান মৃত জেখ জমাঃ তারা বমঞা মাশুরগাও শ্রীনগর ১১০১

২৩ জমাঃ েব দুল ইসলাম জেখ জমা াম্মদ ইস াক মাশুবরগাঁও শ্রীনগর ১১০২

২৪ নুরুর ইসলাম মৃত মবিেউবিন সরদার পাটাজভাগ শ্রীনগর ১১০৩

২৫ জমাঃ সামসুজিা া মৃত বুধাই জিপারী পূি ব জিেগাঁও শ্রীনগর ১১০৪

২৬ আঃ কবরম বময়া মৃত আঃ আবেে বময়া িাসাইলজভাগ শ্রীনগর ১১০৫

২৭ এ বি এম আব্দুস সালাম ওচমান গবন মত্তগ্রাম মাইেপাৈা ১১০৬

২৮ আবু িকর বছবিক জেখ বসরাে উবিন শ্যামবসবি শ্রীনগর ১১০৭

২৯ জমাঃ ো ািউবিন মৃত জেক আসি আলী শ্যামবসবি শ্রীনগর ১১০৮

৩০ জমাঃ ইবিস আলী জমাঃ আেমত আলী গাবদঘাট গাবদঘাট ১১০৯

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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৩১ আব্দুল সালাম ওমর আলী কয়কীত্তবণ কয়কীত্তবণ ১১১১

৩২ জমাঃ জমািারক জেখ জর ানউবিন জেখ রুসদী রুসদী ১১১৩

৩৩ মৃত জমাঃ খবললুর র মান জমাঃ আ ম্মদ উল্লা বিিিী বিিিী ১১১৪

৩৪ আব্দুর রব ম ইলাব  িকস বিিিী বিিিী ১১১৫

৩৫ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত আঃ রবেদ কােলপুর কুকুটিয়া ১১১৬

৩৬ জমাঃ িেল  ক জেখ েবমর আলী বিিিী বিিিী ১১১৭

৩৭ সুবনল চন্দ্র সরকার সুমন্ত সরকার সাতগাঁও  াসাৈা ১১১৮

৩৮ মৃত আমোদ জ াজসন মৃত ওয়ােবিন ছয়গাও  াসাৈা ১১১৯

৩৯ মাসুদুর র মান আিদুল আবেে কবুতর জখালা ভাগ যকুল ১১২৪

৪০ জমাঃ আতাউর র মান  েরত আলী িালাশুর ভাগ্যকুল ১১২৫

৪১ জমাঃ ইউনুস জ াজসন খান জমা াম্মদ আলী খান কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১১২৬

৪২ জমাঃ মবেবুর র মান তাজলবুর র মান িাসা/জ াবডং:ভইয়া িাৈী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

জকালাপাৈা, 

ডাকঘর:জদাগাবছ-1550, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

জকালাপাৈা ১১৩০

৪৩ জমাঃ আলী  ায়দার আবুল  াজসম ব্রাহ্মনপাইকো জকালাপাৈা ১১৩২

৪৪  াবিবুর র মান েব রুল ইসলাম জকউটবচৈা জদাগাবছ ১১৩৩

৪৫ এইচ এ েব্বারুল িাোর আবুল িাোর  াওলাদার জদাগাবছ জদাগাবছ ১১৩৫

৪৬ জমাঃ জমাোরি জ াজসন মৃত জমাঃ জতািাজ্জল জ াজসন জকালাপাৈা জকালাপাৈা ১১৩৬

৪৭ আিদুল জমাতাজলি জ াজসন মৃধা জকউটবচৈা জদাগাবছ ১১৩৮

৪৮ জমাঃ মনজু বময়া জমাঃ  াবমেউবিন জকালাপাৈা জকালাপাৈা ১১৩৯

৪৯ িকরুল আলম এছাক জিপারী জকালাপাৈা জকালাপাৈা ১১৪০

৫০ জমাঃ োমসুল  ক মৃত এছা াক জিপারী ব্রাক্ষ্মনপাইকসা জকালাপাৈা ১১৪২

৫১ জমাঃ আব্দুর রব ম আঃ মান্নাি জমাল্লা জদলজভাগ দয় াটা শ্রীনগর ১১৪৩

৫২ এম, জমািাজ্জল জ াজসন ছাজিদ আলী িাসা/জ াবডং:৫/১১, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , ওয়াড ব 

নং-৩০, 

ডাকঘর:জমা াম্মদপুর-

1207, আদাির, ঢাকা 

উত্তর বসটি কজপ বাজরেন, 

ঢাকা

শ্রীনগর ১১৪৪

৫৩ জমা াম্মদ উল্লা জমা াম্মদ সাজ ি আলী জদউলজভাগ শ্রীনগর ১১৪৫

৫৪ জমাঃ বগয়াসউবিন খান মৃত সুলতান খান  রপাৈা শ্রীনগর ১১৪৬

৫৫ বদবলপ কুমার জপািার পজরে চন্দ্র জপািার ব্রজেরপাৈা শ্রীনগর ১১৪৭

৫৬ আঃ ছালাম মৃত জেখ ফিেউবিন আটপাৈা আটপাৈা ১১৫০

৫৭ জমাঃ বসরাে উবিন আবমন উবিন মুন্সী আরধীপাৈা বদবঘরপাৈ শ্রীনগর ১১৫১

৫৮ নাবছর উবি আ জমদ নূর জমা াম্মদ জদউলজভাগ শ্রীনগর ১১৫২

৫৯ আঃ কাবদর বময়া ইসমাইল খবলিা জদউলজভাগ শ্রীনগর ১১৫৩

৬০ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত জমঘু জিপারী জদউলজভাগ শ্রীনগর ১১৫৪

৬১ জগালাম জমাস্তািা আব্দুল আলী মুন্সী  রপাৈা শ্রীনগর ১১৫৬

৬২ জমা াম্মদ আলী ইয়াকুি আলী দয় াটা শ্রীনগর ১১৫৯

৬৩ জমাঃ ছাজদক বময়া মৃত আইেবিন বময়া জ ালঘর জ ালঘর ১১৬০

৬৪ জমাঃ জমাোরি জ াজসন জেখ ইজ্জত আলী উমপাৈা জ ালঘর ১১৬৪

৬৫ জমাঃ আবুল  াজেম জমা াম্মদ আলী পাবকরাপাৈা জ ালঘর ১১৬৫

৬৬ আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল েবলল জিপারী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১১৬৬

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৬৭ মৃত খজগন চন্দ্র দাস মৃত নারায়ন চন্দ্র দাস িাঘৈা িাঘৈা ১১৬৭

৬৮ জমাঃ সবিউবিন জমাৈল মৃত আরে জমাৈল দবিণ মান্দ্রা ভাগ্যকুল ১১৭৫

৬৯ মীর বসরাজুল ইসলাম মৃত মীর আব্দুর  াই আটপাৈা আটপাৈা ১১৭৬

৭০ জমাঃ আিদুল  ক মৃত বসবিক আলী িাড়ৈগাঁও আটপাৈা ১১৭৭

৭১ নূর জমা াম্মদ মৃত বসরােউবিন আটপাৈা আটপাৈা ১১৭৮

৭২ মাসুদুর র মান ভইয়া মা বুবুর র মান ভইয়া আটপাড়ািাসা/জ াবডং:বময়া

 িাৈী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

আটপাৈা, 

ডাকঘর:আটপাৈা-1541, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

আটপাৈা ১১৮০

৭৩ আবনছুর র মান জমাঃ মব উবিন বেিরামপুর িাড়ৈখালী ১১৮১

৭৪ জমা াম্মদ মুনসুর আলী খিকার আলী জ াজসন িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১১৮২

৭৫ জুল াস খিকার মবিজুবিন িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১১৮৩

৭৬ মৃত জমাঃ বলয়াকত জ াজসন জেখ আব্দুস সাত্তার িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১১৮৪

৭৭ জমাঃ োব ন মৃত আবিে উবিন িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১১৮৭

৭৮ মৃত জমাঃ আঃ িাোর কারী ইয়াকুি আলী লস্করপুর জেখরনগর ১১৯৩

৭৯ আঃ মাজলক মৃত আঃ  াবিে লস্করপুর জেখরনগর ১১৯৫

৮০ আলী জ াজসন মৃধা জমাকাজ্জল মৃধা সমসািাদ জ ালঘর ১১৯৭

৮১ আব্দুল লতীি জচৌধুরী পীরপান আলী জ ালঘর জ ালঘর ১১৯৯

৮২ জমাঃ জসবলম খান জমাঃ জগালাম জমাে বদ খান কয়কীত্তবণ কয়কীত্তবণ ১২০০

৮৩ জমাঃ বমোনুর র মান জমাঃ মা বুবুর র মান আটপাৈা আটপাৈা ১২০১

৮৪ মা াবুি জসািা ানী মৃত মাওলানা তাজুল ইসলাম জ াগলাগাঁও শ্রীনগর ১২০৭

৮৫ জমাঃ ো ো ান খান জতািাজ্জল জ াজসন খান ওয়াড ব নং-০৬, 

ডাকঘর:বমরপুর-1216, 

পল্লিী, ঢাকা উত্তর বসটি 

কজপ বাজরেন, ঢাকা

তন্তর ১২১০

৮৬ জমাঃ আবুল জ াজসন জেখ আনসার আলী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২১৩

৮৭ নুরুল ইসলাম আসর উিীন জেখ পাটাজভাগ শ্রীনগর ১২১৪

৮৮ মৃত জমাঃ আলী বভস্তী মৃত ওয়াজেদ আলী বভস্তী কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১২১৬

৮৯ এ জক এম আঃ ভুইয়া মৃত আবুর জ াজসন ভইয়া জ ালঘর জ ালঘর ১২১৮

৯০ মৃত মীর আতা ার জ াজসন মৃত মীর জমািাজ্জল জ াজসন আটপাৈা আটপাৈা ১২২২

৯১ মৃত নুরুল মবমন খান মৃত জদজলায়ার জ াজসন খান জ ালঘর জ ালঘর ১২২৩

৯২ মৃত জমাঃ  াইউল কিীর মৃত জেখ জ লাল উবিন উত্তর রাঢ়ীখাল রাঢ়ীখাল ১২২৪

৯৩ জমাঃ সাজদক বময়া মৃত আবু তাবলি মাইেপাৈা মাইেপাৈা ১২২৫

৯৪ মৃত ইস্রাবিল মৃত জেখ আছর উবিন সমসািাদ জ ালঘর ১২২৬

৯৫ এ জক এম আইনুল  ক জচৌধুরী আলাউবিন জচৌধুরী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২২৭

৯৬ মৃত জমাঃ নাবের মৃত আলীমুিীন জিপারী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২৩১

৯৭ আঃ  াবলম মৃত অকুি আলী জিপারী শ্যামবসবি শ্রীনগর ১২৩৩

৯৮ এম,এ,ো াদাত জ াজসন জমাঃ রবেদ আকি িাসা/জ াবডং:আকন িাৈী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

গ্রাম/রাস্তা:আলমপুর, 

 াঁসাৈা, ডাকঘর:জেখর 

নগর-১৫৪৪, শ্রীনগর, 

মুন্সীগঞ্জ

জেখর নগর ১২৩৭

৯৯ এ এইচ এম  াদী মৃত আঃ বময়া জদওপাৈা আটপাৈা ১২৪৭

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 3



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১০০ বে এম আব্দুল  াবলম বে এম আব্দুল  ক আটপাৈা আটপাৈা ১২৪৮

১০১ আঃ  াবমদ আঃ কবরম বময়া পূি ব জদউলজভাগ পূি ব জদউলজভাগ ১২৫০

১০২ জমাঃ িেলুর র মান  াজছন আ ম্মদ গ্রাম/রাস্তা:59842099

999, িাড়ৈখালী, 

ডাকঘর:িাড়ৈখালী-

1550, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িাড়ৈখালী ১২৫৭

১০৩ জমাঃ ইউনুছ আলী মৃত বেন্নত আলী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২৫৮

১০৪ জমাঃ সামছুিীন ইবলয়াছ মৃত আবুর  াজসম কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১২৬১

১০৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম খান আবু আ াম্মদ খান  াসাৈা  াসাৈা ১২৬৪

১০৬ জমাঃ িবদউজ্জামান খান মৃত নুরুল হুদা খান িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২৬৯

১০৭ এস, এম, আব্দুল কাবদর আরোদ আলী দবিণ পাইকো জকালাপাৈা ১২৭১

১০৮ জমাঃ খবললুর র মান মৃত জমাঃ আ ম্মদ আলী বিিিী কুকুটিয়া ১২৭৪

১০৯ মৃত জমাঃ োমাল জচৌধুরী মৃত জিার ান উবিন জচৌধুরী মবেদপুর দয় াটা িীরতারা ১২৭৫

১১০ জমাঃ আবেজুর র মান জমাঃ  াবিবুর র মান কবুতরজখালা রাঢ়ীখাল ১২৭৭

১১১ কােী আবেজুল  ক জলবু কােী কােী সামছুবিন আ জম্মদ গ্রাম/রাস্তা:999, তন্তর, 

ডাকঘর:জকালা-1541, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

তন্তর ১২৭৯

১১২ জমাঃ বলয়াকত জ াজসন জেখ আঃ সাত্তার িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২৮১

১১৩ মৃত জদওয়ান  াবিবুর র মান মৃত ইসমাইল জদওয়ান িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১২৮২

১১৪ মৃত জমাঃ আকতারুজ্জামান মৃত ওিােউবিন বমস্ত্রী কামারগাও ভাগ্যকুল ১২৮৩

১১৫ জে  োমাল উবিন জেখ নূরুল  ক মান্দ্রা ভাগ যকুল ১২৮৪

১১৬ কােী দবির উবিন মৃত কারী সিেল উবিন কামারগাও ভাগ্যকুল ১২৮৫

১১৭ জমাঃ ে ীদুল ইসলাম আব্দুল িাজরক মুন্সী তারাটিয়া আটপাৈা ১২৮৬

১১৮ কােী ওিায়দুল  ক কােী সামসুবিন আ জমদ িাবলটা তন্তর ১২৯১

১১৯ আঃ িাসার মৃত আিসার উবিন নিীপাৈা আটপাৈা ১২৯২

১২০ জমাঃ েমজসর আলী জমাঃ রেি আলী িাঘৈা িাঘৈা ১৫৪৭

১২১ ো াঙ্গীর  ািীিউল্লা জমা াম্মদ উল্লা লস্করপুর  াসাৈা ১৫৪৯

১২২ সতয রঞ্জন িাড়ৈ শ্রীনাথ িাড়ৈ িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১৮৪২

১২৩ আঃ আউয়াল জেখ মব উবিন খাহ্রা িাড়ৈখালী ১৮৪৩

১২৪ জমাঃ ো াদৎ হুসাইন (িাদল) জমাঃ জখাদাদাদ হুসাইন শ্রীধরপুর িাড়ৈখালী ১৮৪৪

১২৫ িা া উবিন জদওয়ান এখলাস উবিন জদওয়ান গ্রাম/রাস্তা:999, 

িাড়ৈখালী, 

ডাকঘর:িাড়ৈখালী, শ্রীনগর, 

মুন্সীগঞ্জ

িাড়ৈখালী ১৮৪৫

১২৬ আবুল জ াজসন আঃ রউি বেিরামপুর িাড়ৈখালী ১৮৪৬

১২৭ জমাঃ নূরুল আবমন (মুকুল) জমাঃ েয়নাল আজিদীন মদনখালী চুৈাইন ১৮৪৭

১২৮ জমাঃ নাবেম উবিন তালুকদার সবিউবিন তালুকদার , গ্রাম/রাস্তা:999, 

িাড়ৈখালী, 

ডাকঘর:িাড়ৈখালী-

1544, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িাড়ৈখালী ১৮৪৮

১২৯ জমাঃ ইবিস আলী জমাঃ আরজেদ আলী িাড়ৈখালী িাড়ৈখালী ১৮৪৯

১৩০ রুহুল আবমন মৃত আিতাি উবিন লস্করপুর জেখরনগর ১৮৫০

১৩১ জমাসারি জ াজসন মীরধা ছিদর মীরধা আলমপুর জেখরনগর ১৮৫১

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৩২ জমা াম্মদ আলী জুলমত আলী িাসা/জ াবডং:সাজিক 

জচয়ারম্যাজনর িাৈী, 

গ্রাম/রাস্তা:999,  াঁসাৈা, 

ডাকঘর: াঁসাৈা-1553, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

 াসাৈা ১৮৫২

১৩৩ এম মবেবুর র মান সরকার কদম আলী  াসাৈা  াসাৈা ১৮৫৩

১৩৪ মৃত কামরুজ্জামান খান মৃত লুৎির র মান খান পবিম মুন্সীয়া কুকুটিয়া ১৮৫৪

১৩৫ জমাঃ আবেজুল  ক বছবিক , গ্রাম/রাস্তা:999, 

কাউবনয়া িালাপাৈা, 

ডাকঘর:কাউবনয়া-

5440, কাউবনয়া, রংপুর

কুকুটিয়া ১৮৫৫

১৩৬ জদওয়ান সালা  উবিন আ জমদ জদওয়ান আতরি আলী জকয়টখালী  াসাৈা ১৮৫৬

১৩৭ জমাঃ খবললুর র মান সাজমদ আলী মাদির িাসা/জ াবডং:মাদির িাৈী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, জ ালঘর, 

ডাকঘর: জ ালঘর-1550, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

জ ালঘর ১৮৫৭

১৩৮  জমাঃ আঃ কাজদর বময়া জেখ অধম আলী ফখয়াগাও জ ালঘর ১৮৫৮

১৩৯ আঃ লবতি ভইয়া মৃত জমাঃ জমান্তাে উবিন ভইয়া পূি ব িাঘৈা িাঘৈা ১৮৫৯

১৪০  াবিে আ জমদ ভ ূঁইয়া মন্তাে উবিন ভ ূঁইয়া পূি ব কাঠালিাৈী িাঘৈা ১৮৬০

১৪১ জমাঃ িেলুল  ক ইউনুছ মাবি িাসা/জ াবডং:মাষ্টার িাবৈ, 

গ্রাম/রাস্তা:999, িাঘৈা, 

ডাকঘর:কাঠিয়াপাৈা-

1556, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িাঘৈা ১৮৬১

১৪২ জমাঃ েব দুল ইসলাম খান আবুয়াল জ াজসন খাঁন মবেদপুর দয় াটা মবেদপুর দয় াটা ১৮৬২

১৪৩ জমাঃ আবুল কাজেম  াওলাদার ফেন উবিন  াওলাদার সাজলপুর মবেদপুর দয় াটা ১৮৬৩

১৪৪ জমাঃ তাজসর আলী জেখ অবলমবিন িাসা/জ াবডং:আেগর 

বময়ার িাৈী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

িীরতারা, 

ডাকঘর:মবেদপুর দয় াটা-

1541, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

িীরতারা ১৮৬৪

১৪৫ জমাঃ নাবসর উবিন আজনায়ারুল  ক মুন্সী আরধীপাৈা বদঘীরপাৈ শ্রীনগর ১৮৬৫

১৪৬ জমাঃ আিদুল খাজলক আব্দুল গবন জিপারী জদউলজভাগ শ্রীনগর ১৮৬৬

১৪৭ জমাঃ সুলতান আকন জমাঃ মদন আকন মান্দ্রা ভাগ্যকুল ১৮৬৭

১৪৮  ােী জমাঃ আঃ ছাত্তার জমাৈল মৃত এস াক জমাৈল উত্তর কামারগাঁও ভাগ্যকুল ১৮৬৮

১৪৯ জমাঃ িেলুল  ক জসক গবন পূি ব কামারগাও ভাগ্যকুল ১৮৬৯

১৫০ আমোদ জ াজসন জমাল্লা মৃত ইয়াবসন জমাল্লা ভাগ্যকুল ভাগ্যকুল ১৮৭০

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৫১ জমাঃ ে ীদুল ইসলাম জেখ ওয়াব দ আলী গ্রাম/রাস্তা:999, 

ভাগ্যকুল, 

ডাকঘর:ভাগ্যকুল-1556, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

ভাগ্যকুল ১৮৭১

১৫২ মৃতগােী  ারুনুর রবেদ গােী আজেল আলী মান্দ্রা ভাগ্যকুল ১৮৭২

১৫৩ িেলুল  ক গােী মৃত জমা াম্মদ আলী চাবরপাৈা ভাগ্যকুল ১৮৭৩

১৫৪ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক খান আব্দুল ও াি খান কামারগাঁও ভাগ্যকুল ১৮৭৪

১৫৫ জমাঃ কাঞ্চন জ াজসন ব্যাপারী সামাদ আলী ব্যাপারী কামারগাঁও ভাগ্যকুল ১৮৭৫

১৫৬ জমাঃ গােী সুলতান মৃত আবূল কাজসম আলী গােী দবিণ মান্দ্রা ভাগ্যকুল ১৮৭৬

১৫৭ আব্দুল মান্নান মৃত জেখ আব্দুল গবণ কামার গাও ভাগ্যকুল ১৮৭৭

১৫৮ িীর মুবক্তজযািা জমাঃ নুরুল ইসলাম জখাকন রসুলিক্স জিপারী ভাগ্যকুল ভাগ্যকুল ১৮৭৮

১৫৯ োমসুজ্জামান েবিউবিন মুন্সী গ্রাম/রাস্তা:59842759

501, গ্রাম/রাস্তা:মান্দ্রা, 

ভাগ্যকুল, 

ডাকঘর:ভাগ্যকুল-1558, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

ভাগ্যকুল ১৮৭৯

১৬০ মৃত জমাঃ আলী জ াজসন মৃধা মৃত জমাঃ মমতাে উবিন মৃধা দবিণ কামারগাও ভাগ্যকুল ১৮৮০

১৬১ জমাঃ মব উবি মৃত ধলু সরদার ছত্রজভাগ িাঘৈা ১৮৮১

১৬২ জমাঃ ইবিস আলী জেখ আ াম্মদ কবল্লগাও পূি ব জদউলজভাগ ১৮৮৩

১৬৩ মৃত জমাঃ আিোল মৃত আঃ  াবমদ মৃধা আটপাৈা আটপাৈা ১৮৮৪

১৬৪ আঃ ছামাদ জিপারী বময়াোন জিপারী পূি ব জদউলজভাগ পূি ব জদউলজভাগ ১৮৮৫

১৬৫ সবঞ্জত চন্দ্র মন্ডল মৃত রজমে চন্দ্র মন্ডল জিলতলী জিলতলী ১৮৮৬

১৬৬ জমাঃ জমািারক উল্লা জমাঃ সারতক আলী জেখ জ াগলাগাঁও শ্রীনগর ১৮৮৭

১৬৭ আবু নাজসর জেখ আব্দুল আবেে মাশুরগাঁও শ্রীনগর ১৮৮৮

১৬৮ আবনছুল ইসলাম তালুকদার তাজুল ইসলাম তালুকদার জিেগাঁও শ্রীনগর ১৮৮৯

১৬৯ জেখ জমাঃ আব্দুল মাবেে জেখ দাজন জিেগাঁও শ্রীনগর ১৮৯০

১৭০ ডঃ জমাঃ মবতউর র মান মৃত আল াজ্ব জমাঃ বপয়ার আলী বমঞা জসািারবদয়া জকালা ১৮৯১

১৭১ জমাঃ মকবুল জ াজসন মৃত েয়ন উিীন বসংপাৈা জকালা ১৮৯২

১৭২ নেরুল ইসলাম বময়া জমাঃ রেীদ বময়া িাসা/জ াবডং:৩২৪/বস 

বখলগাও

জকালা ১৮৯৩

১৭৩ এ, জকজাএম, বনছার উিীন আ জমদ জমাঃ মব উবিন আ জমদ উত্তর রাঢ়ীখাল রাঢ়ীখাল ১৮৯৫

১৭৪  ারুন উর রবেদ এ আবেে দামলা দামলা ১৮৯৬

১৭৫ জমাঃ লুৎির র মান বসকদার সামসুজিা া বসকদার িাসা/জ াবডং:বসকদার 

িাৈী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

রাঢ়ীখাল, ডাকঘর:দামলা-

1550, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ

রাঢ়ীখাল ১৮৯৭

১৭৬ জমাঃ সাইদুর র মান জমাঃ লুৎির র মান সূয ব বময়া কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১৮৯৮

১৭৭ জমা াম্মদ মবেির র মান মৃত জেখ আকির আলী কবুতরজখালা ভাগ্যকুল ১৮৯৯

১৭৮ জেক কাইয়ুম জেখ জ লাল উবিন রাবঢ়খাল রাবঢ়খাল ১৯০০

১৭৯ জমাঃ ছামছুল  ক মৃত জেখ তনু জিপারী  রপাৈা শ্রীনগর ১৯০১

১৮০ জমাঃ সামসুবিন িরেন আলী জিপারী জদউলজভাগ শ্রীনগর ১৯০২

১৮১ জমাঃ আিদুল মবেদ বময়া মৃত মমতােউবিন আ জমদ শ্যামবসবি শ্যামবসবি ১৯০৪

১৮২ জমাসজলম খান োবকর খান শ্যামবসবি শ্রীনগর ১৯০৫

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৮৩ জমাঃ জমাোরি জ াজসন মৃত আঃ রবেদ শ্যামবসবি শ্রীনগর ১৯০৬

িীর মুবক্তজযািা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযািা কাউবন্সল (োমুকা)
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