
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ উপজেলাঃ মুবন্সগঞ্জ সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ এ, জক, এম, জমাস্তফা কামাল উবিন আিদুল খাজলক ঢালী জ াটমাকহাটী মাকহাটী ৯

২ জমাঃ িবদউজ্জামান বসরাজুল ইসলাম জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ১২

৩ এ বি এম বফজরাে বময়া মৃত সাজহদ আলী েমাদার উত্তর চর মশুরা রমোন জিপ ১৯

৪ সসয়দ জমাঃ শাোহান সসয়দ জমাঃ আব্দুর রহমান সরদারপাড়া মুন্সীগঞ্জ ২৮

৫ জমাঃ শামসুবিন জদওয়ান আঃ গফুর জদওয়ান িসুপাড়া িজ্রজ াবগনী-১৫২৩ ৩৪

৬ বড, এম, জখারজশদ আলম অবফে উবিন ঢালী ধলাগাও রামপাল-১৫০০ ৪১

৭ জমাঃ েবফউবিন বমবে মৃত আোন উবিন বমবে উঃ চর মশুরা রমোন জিগ ৪৩

৮ এম, এম ফরহাদ জহাজসন জনায়াি আলী মীর সসয়দপুর োবেরা সসয়দপুর ৪৫

৯ জমাঃ আবুল জহাজসন ঢালী ঘাবসপুকুরপাড় ৪৯

১০ জমাঃ  ামছুল হক সরদার আঃ কবরম পূি ব িাজঘরচর িাংলািাোর ৫৩

১১ মৃত এস এম িবদউজ্জামান মৃত এস এম আব্দুল লবতফ চুড়াইন িজ্রজ াবগনী-১৫২৩ ৭০

১২ জমাঃ োবহদ জহাজসন জমাঃ োমাল উবিন আহাজেদ SARDARPARA মুন্সীগঞ্জ ৮২

১৩ জকরামত আলী আঃ োব্বার পঃ কােীকসিা বমরকাবদম ৮৯

১৪ জমা জগালাম জহাজসন ভ ূঁইয়া জমাঃ িঝলুল হক ভ ূঁইয়া সুয়াপাড়া িজ্রজ াবগনী ৯০

১৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম (সুরুে) িীর প্রতীক হােী জ রাে উবিন আহােদ দঃ ইসলামপুর জপৌরসভা ৯১

১৬ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জমাঃ চাঁন বময়া মধ্য জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ৯৫

১৭ জমাঃ মবনর জহাজসন মাহমুদ আঃ কাবদর মাহমুদ উত্তর চরমশুরা রমোনজিগ ১০৭

১৮ জমাঃ ইকিাল জহাজসন মৃত জমাঃ োলাল উবিন জমাল্লা জকাট বগাঁও জপৌরসভা ১১৫

১৯ জমাঃ আঃ মান্নান তালুকদার আঃ আবেে তালুকদার আবেমপুরা িজ্রজ াবগনী-১৫২৩ ১১৮

২০ জমাঃ আয়ুি আলী মৃধা অবখল উবিন মৃধা টরকী বভটি জহাগলা ১২১

২১ জমাঃ রমোন বময়া মৃত জমাঃ মহবসন জিপারী িল্লালিাড়ী রামপাল ১২৭

২২ জমাঃ সবফউল হক জমাঃ সামছুল হক খানকা দালালপাড়া রামপাল ১২৮

২৩ মৃত জমাঃ জখারজশদ বময়া জমাঃ ইয়ােউবিন ভ ূঁইয়া রামপাল রামপাল ১৩৩

২৪ জমাঃ রবিউল স্াাবাে (জমাঃ দুদু বময়া) মৃত জমাঃ বসরাে উবিন ঢালী িজ্রজ াবগনী িজ্রজ াবগনী ১৩৫

২৫ আঃ কাজদর ঢালী জমৌলভী জমার ঢালী সুোনগর রামপাল-১৫০০ ১৪৪

২৬ জমাঃ মবতউর ইসলাম জমাঃ ওয়াজহদ আলী দবিন জকওয়ার জকওয়ার ১৪৭

২৭ জমাঃ নাবসর উিীন নাব ম উিীন (নাবেম) নয়াগাঁও মুন্সীগঞ্জ ১৫৮

২৮ সুফী জমাঃ ইউনু মৃত ইসমাইল বময়া খারুদ িজ্রজ াবগনী ১৬৩

২৯ জশখ আিদুল মান্নান জশখ তবমে উবিন দবিন জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ১৬৪

৩০ জুলহাস বময়া বময়াচান সরকার ভিন গড়া বরকািী িাোর ১৭০

৩১ জমাঃ নাব রউবিন ভইয়া জমৌলভী আব্দুল কবরম ভইয়া বসপাহীপাড়া রামপাল-১৫০০ ১৮০

৩২ জমাঃ শবফউল হক জমাঃ সামছুল হক KHANKA 

DALALPARA

RAMPAL ১৮৩

৩৩ জহলাল উবিন মৃত কবফল উবিন স য়াল আমঘাটা চরডুমুবরয়া ২১০

৩৪ আবুল হাজসম মৃত আবুল কাজসম নয়নপুর নন্দাইল ২১৩

৩৫ আবমর জহাজসন তালুকদার মৃত আফাে উবিন তালুকদার জগায়াল ঘুবন্ন বরকািী িাোর ২১৬

৩৬ জমাঃ  ানাউল্লাহ তালুকদার আফাে উিীন তালুকদার জঘায়াল ঘুন্নী বরকািী িাোর ২১৭

৩৭ এস এম নূরুজ্জামান জমাঃ আজনায়ার আলী রামবশং রামবশং-৩১৭৭ ২২৫

৩৮ আলী জহাজসন মৃত আঃ আবেে সরদার রামবশং রামবশং ২২৬

৩৯ এ এম এম সালাউিীন আিদুর রাজ্জাক জগালাপ রাজয়র বদঘীর পাড় পঞ্চসার ২৩৪

৪০ ইবিস আহজমদ মইজুবিন জিপারী সরদারপাড়া মুন্সীগঞ্জ ২৩৫

৪১ জমাঃ জমাতাজলি ঢালী মুত চাঁন িাদশা ঢালী তাঁতীকাবন্দ বচতলীয়া িাোর ২৪৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িা াই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪২ আবুল কালাম ভ ূঁইয়া মৃত আহােদ আলী ভ ূঁইয়া কাবলবঞ্জ পাড়া চাম্পাতলা ২৫৯

৪৩ জমাঃ খবললুর রহমান মৃত আবমনুবিন জিপারী জটৌগারার পাড় রামপাল ২৬১

৪৪ জমাঃ ইসমাইল জমাল্লা মৃত জমাঃ জমাতবে আলী িল্লাল িাড়ী রামপাল ২৬৯

৪৫ মৃত আহােদ আলী ভ ূঁইয়া মৃত জনায়াি আলী ভ ূঁইয়া বসপাহীপাড়া রামপাল ২৭০

৪৬ মৃত জমাঃ জসাহরাি জহাজসন জমাঃ সাজহি আলী দালাল পানহাটা কাবলর আটপাড়া ২৭৩

৪৭ জমাঃ আঃ রউফ বময়া আফােবিন মাতাব্বর পানহাটা বমরকাবদম ২৭৬

৪৮ জমাঃ কবরম জচৌধুরী জমাঃ আবু সাইদ জচৌধুরী বসপাহীপাড়া রামপাল-১৫০০ ২৭৭

৪৯ জমাঃ আসলাম উবিন সরকার জমাঃ ব টু সরকার চরজকওয়ার বভটি জহাগলা ২৭৯

৫০ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মৃত হাজফে মুলফত আলী জহাগলা কাবন্দ বভটি জহাগলা ২৮০

৫১ জমাঃ আঃ হাবকম বময়া মৃত জমাঃ জসানা বময়া মন্ডল ফুলতলা রমোনজিগ ২৮১

৫২ জমাঃ আঃ আলীম কবফল উবিন সরকার বভটি জহাগলা বভটি জহাগলা ২৮৩

৫৩ জমাঃ আবমর জহাজসন হাজফে জসরােল হক বভটি জহাগলা বভটি জহাগলা ২৮৪

৫৪ জমাঃ আবেজুল হক নান্নু মৃত কবফল উবিন সরকার বভটি জহাগলা রমোন জিপ ২৮৭

৫৫ জমাঃ আল্লাউবিন আহজেদ জমাঃ জমাস্তফা মুন্সী জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ২৮৮

৫৬ জমাঃ লুৎফর রহসমান খান মৃত ম আলী খান BAGMAMUDAL

I

MUNSHIGANJ ২৯১

৫৭ সুলতান আলম বময়ােী আরশাদ আলী বময়ােী জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ২৯২

৫৮ জমাঃ শাহোহান বসকদার জমাঃ ই  উনু  বসকদার সিরখ মুন্সীগঞ্জ ২৯৬

৫৯ জমাঃ শাহ আলম জমাঃ আলী বময়া উত্তর চরজকওয়ার কাটাখালী ২৯৯

৬০ জমাঃ আবু িক্কন ব বিক মৃত জমৌঃ আঃ  ামাদ হাওরাদার রন মুন্সীগঞ্জ ৩০২

৬১ জমাঃ মবহউবিন জমাল্লা নুর জমাঃ জমাল্লা রন কাটাখালী ৩০৭

৬২ আবুল কাজসম তারা বময়া মৃত স য়দ আহােদ জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ৩০৮

৬৩ খন্দকার শামসুর রহমান খন্দকার মবফে উবিন IDRAKPUR মুন্সীগঞ্জ ৩১১

৬৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত জমাঃ হাবফে উবিন দবিন ইসলাম পুর মুন্সীগঞ্জ ৩১৭

৬৫ জমাঃ খাজয়র জহাজসন জিপারী িাজরক জিপারী পানহাটা রামপাল-১৫০০ ৩২৬

৬৬ োলাল উবিন ভ ূঁইয়া মৃত আক্রাম আলী ভ ূঁইয়া উত্তর চরমশুরা রমোনজিগ ৩২৮

৬৭ জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত আঃ রাজ্জাক 216 DOKKIN 

ISLAMPUR

MUNSHIGANJ ৩৩১

৬৮ জমাঃ আঃ রাজ্জাক খান আঃ কাজদর খান torki viti khola ৩৩৩

৬৯ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ  াজিদ আলী জিপারী ফুলতলা বভটি জহাগলা ৩৩৪

৭০ জমাঃ জিারহান উবিন শুকুর আলী ফবকর উত্তর চরজকওয়ার কাটাখালী ৩৩৫

৭১ জমাঃ আবুিক্কর বসবিক (িাবুল) হােী আহামমদ আলী বময়া উত্তর ইসলামপুর মুন্সীগঞ্জ ৩৩৭

৭২ বফজরাে আহজমদ আব্দুল গবন ফবকর গুজহর কাবন্দ কাটাখালী ৩৩৮

৭৩ জমাঃ আেমীর জহাজসন আলাউবিন আহেদ জহাগলা কাবন্দ বভটি জহাগলা ৩৩৯

৭৪ জমাঃ শাহ োহান বমবে জমাঃ ইউনুস বমবে টরকী বভটি জহাগলা ৩৪১

৭৫ জমাঃ েয়নাল আজিদীন আঃ হাবকম মুন্সী দবিন চরমশুরা রমোনজিগ ৩৭৮

৭৬ জমাঃ নেরুল ইসলাম আবুল হাজশম জ াবঘবনঘাট মুন্সীগঞ্জ ১৩৯৭

৭৭ জমাঃ আবমনুল হক মৃত সামসুল হক সরকার বশলই বশলই ১৫২৮

৭৮ এ এম জসাহরাি জহাজসন আফতাে উবিন বসকদার মাকহাটি মাকহাটি ১৫৫৩

৭৯ মৃত এম জক এম আলাউবিন আহজেদ মৃত ফেলুর হক কাবলবন্দ পাড়া বরকািী িাোর ১৫৫৪

৮০ জমাঃ িাচ্চু বময়া জমাহােদ আলী বশকদার সরদার কাবন্দ মজহশপুর ১৫৫৫

৮১ জমাঃ আঃ হাই মৃত আলহাজ্ব মনর উবিবন আহাম্দ জগাসইিাগ মুিার পুর ১৫৫৬

৮২ েয়নাল আজিদীন মৃত লাল মাদির রতনপুর মুন্সীগঞ্জ ১৫৫৭

৮৩ জমাঃ রবফকুল ইসলাম আঃ লবতফ জদওয়ান জশালার চর বচতবলয়া িাোর ১৫৫৮

৮৪ জতাফাজ্জল জদওয়ান বময়ানুবি জদওয়ান জসালারচর বচতবলয়া িাোর, ১৫৫৯

৮৫ জমাঃ আব্দুস সামাদ আব্দুল গবন খানকা দালালপাড়া রামপাল-১৫০০ ১৫৬১

৮৬ জমাঃ কােী আবূল িাশার আলহাজ্ব আঃ হাই দঃ নগর কসিা ১৫৬২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িা াই

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

৮৭ জমাঃ আবমর জহাজসন আফাে উবিন আহজেদ চরজকওয়ার বভটি জহাগলা ১৫৬৪

৮৮ আঃ সালাম আলহাজ্ব জুলহাস হালদার BAGMAMUDAL

I PARA

MUNSHIGANJ ১৫৬৫

৮৯ আবেে আহেদ মৃত ওমর আলী জমাল্লা িাগমামুদালী পাড়া মুন্সীগঞ্জ ১৫৬৬

৯০ জমাঃ রুস্তম জদওয়ান মৃত জমাঃ কালূ জদওয়ান হাটলিীগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ ১৫৬৭

৯১ আব্দুল আলী আলী বময়া জকাম্পানী উত্তর ইসলামপুর মুন্সীগঞ্জ ১৫৬৮

৯২ জমাঃ শাোহান বময়া হােী আইয়ুি আলী মাদির দঃ ইসলাম পুর মুন্সীগঞ্জ ১৫৬৯

৯৩ হােী মহসীন জরো মৃত ডাঃ জগালিক্স বময়া KOTGAON MUNSHIGANJ ১৫৭০

৯৪ মৃত জমাঃ শাহা আলম কবফলবিন জশখ BOIKHOR MUNSHIGANJ ১৫৭১

৯৫ আব্দুল েব্বার জহাজসন সরদার জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৭২

৯৬ জমাঃ আকির জহাজসন জমাঃ োমাল উিীন েগদাত্রীপাড়া মুন্সীগঞ্জ ১৫৭৪

৯৭ জমাঃ আজশক আলী খন্দকার মৃত আঃ হাবকম খন্দকার সিখর মুন্সীগঞ্জ ১৫৭৫

৯৮ শ্রী বনরঞ্জন চন্দ্র দাস মৃত নন্দ লাল দাস িাগমামুদালী মুন্সীগঞ্জ ১৫৭৬

৯৯ জশখ বফজরাে হাসান জশখ ফেল করীম সিখর মুন্সীগঞ্জ-1500 ১৫৭৭

১০০ জমাঃ আশ্রাফ উল ইসলাম মুত জমাঃ কালু বময়া জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৭৮

১০১ জশখ মবেবুর রহমান আঃ রউফ জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৭৯

১০২ এডজভাজকট মুবেবুর রহমান সবফউবিন সরদার জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৮১

১০৩ জমাঃ আঃ আলী মৃত আঃ হক জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৮২

১০৪ জমাঃ মবেির রহমান রাো মৃত আঃ আবেে বময়ােী খালইস্ট মুন্সীগঞ্জ ১৫৮৪

১০৫ আবু তাজহর মৃত হােী লালবময়া সরকার চর ঝাপটা রমাোনজিগ ১৫৮৬

১০৬ জমাঃ  ামছুবিন বময়া মৃত মবফে উবিন Dokkhin 

RAMGOPALPU

R

বরকািী িাোর-1501 ১৫৮৭

১০৭ বড, এম, আমানুল হক জমাঃ আব্দুল খাজলক ঢাবল জ াটমাকহাটি মাকহাটী ১৫৮৮

১০৮ জমাঃ খবললুর রহমান বময়ােউবিন ঢালী মাবঝকাবন্দ বচতবলয়া িাোর, ১৫৮৯

১০৯ জমাঃ মবমনুল হক গােী মুনছুর আলী গােী োবেরা কুঞ্জনগর োবেরা সসয়দপুর ১৫৯০

১১০ জমাঃ সাইদুর রহমান খবললুর রহমান খানকা দালালপাড়া রামপাল-১৫০০ ১৫৯১

১১১ আলহাজ্ব নেরুল ইসলাম (নান্টু) জমাঃ কবফল উবিন আহজমদ উত্তর জকাটগাঁও মুন্সীগঞ্জ ১৫৯২

১১২ জমাঃ আিদুর রউফ (হােী) জমাঃ ইবিস আলী মদির (হােী) উত্তর ইসলামপুর মুন্সীগঞ্জ ১৫৯৩

১১৩ এ,এস,এম আবরফুজ্জামান জমাঃ জুলবফকার আলী খালইস্ট মুন্সীগঞ্জ ১৫৯৪

১১৪ জমাঃ আব্দুর রবশদ আব্দুল হক জিপারী বভটি জহাগলা বভটি জহাগলা ১৫৯৫

১১৫ আঃ কবরম আজক্কল আলী বভটি জহাগলা বভটি জহাগলা ১৫৯৬

১১৬ মৃত মকবুল জহাজসন মৃত জমাঃ আঃ রহমান বমবে পুরাতন হাসপাতাল পাড়া মুন্সীগঞ্জ ১৫৯৭

১১৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম নাবেম উবিন বময়া জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৯৮

১১৮ শরাফত জহাজসন মৃত এবকন আলী খন্দকার জদওজভাগ মুন্সীগঞ্জ ১৫৯৯

১১৯ জমাঃ আবুল খাজয়র োমাল উবিন নুর েগদাত্রীপাড়া মুন্সীগঞ্জ ১৬০১

১২০ মৃত জমাহােদ জসবলম (মান্নান) মৃত আঃ রবহম জিপারী সুখিাসপুর কাবলরআটপাড়া-১৫০২ ১৬০৩

১২১ আবু িক্কর খাঁন জমাঃ ফেলুল কবরম খান বসপাহীপাড়া রামপাল-১৫০০ ১৬০৪

১২২ আলাউবিন রাড়ী আঃ মবেদ রাড়ী রামপাল রামপাল-১৫০০ ১৬০৫

১২৩ আবুল কাজশম গােী আব্দুল রি গােী চরজকওয়ার বভটি জহাগলা ১৬০৬

১২৪ আশ্রাফ উজ্জামান আব্দুস জ ািহান চরজকওয়ার বভটিজহাগলা ১৬০৭

১২৫ জমাঃ কালু বময়া মৃত জমাঃ িাজরক বময়া Manikpur মুন্সীগঞ্জ-1500 ১৬০৮

১২৬ ডাঃ জমাহােদ োহাঙ্গীর আলম হাবে জমাঃ কবফলবিন জশখ রামপাল রামপাল-১৫০০ ১৬০৯

১২৭ ইব্রাহীম খবলল মৃত এস এম বসবিক সুখিাসপুর কাবলরআটপাড়া-১৫০২ ১৬১০

১২৮ কােী জমাঃ আজনায়ার মৃত কােী ওসমান আলী িানরী হাসাইল ১৬৪৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িা াই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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