
বিভাগঃ রংপুর জেলাঃ রংপুর উপজেলাঃ িদরগঞ্জ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আবু তাজলি কাছু মামুদ মধুপুর, ডাকঘর:কােীরহাট-

5430, িদরগঞ্জ, রংপুর

কােীরহাট-5430

৫৬

২ জমাঃ মবেির রহমান মৃত জমাহাম্মদ আলী বুেরুক িাগিাড় আফতািািাদ ৫৭২

৩ জমাঃ এমদাদ আলী সরকার মৃত আবুল জহাজসন সরকার আরাবে বদলালপুর রাধানগর ৫৯১

৪ জমাঃ আইয়ুি আলী সরকার জমাঃ আফতাি উবিন সরকার ওয়াড ড নং-০৪, 

ডাকঘর:িদরগঞ্জ-৫৪৩০, 

িদরগঞ্জ, িদরগঞ্জ 

জপৌরসভা, রংপুর

িদরগঞ্জ-৫৪৩০

৬০৫

৫ জমাঃ আব্দুল মান্নান মৃত এোন উবিন দাজমাদরপুর জেজেরহাট ৬০৮

৬ মৃত জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত কাবিম উবিন োগড়ািন্দ, বিষ্ণুপুর, 

িদরগঞ্জ, রংপুর।

বিষ্ণপুর-5430
৬১৫

৭ জমাঃ আেগার আলী আব্দুল গফুর দাজমাদরপুর, িদরগঞ্জ, 

রংপুর

ডাকঘর:রাধানগর-

5430,
৬৬১

৮ শ্রী বিজনাদ চন্দ্র রায় মৃত পারিরতী চরণ রায় ঘাটাবিঃ জগাজয়ন্দা পাড়া িদরগঞ্জ ৬৬৭

৯ জমাঃ োমসুল আলম মৃত মাহাবুিার রহমান োমুিাড়ী বমস্ত্রীপাড়া, 

ডাকঘর:িদরগঞ্জ-5430, 

ডাকঘর:িদরগঞ্জ-5430 ৬৭৫

১০ জমাঃ সাইদুর রহমান আেরাফ আকন্দ আকন্দপাড়া আফতািািাদ ৬৭৬

১১ জমাঃ জমািারক আলী মৃত সবফউবিন মন্ডল পাঠানপাড়া,িদরগঞ্জ, রংপুর মন্ডল পাড়া
৬৭৮

১২ জমাঃ আেরাফ আলী মৃত ইউছুি উবিন মধুপুর কােীপাড়া, 

িদরগঞ্জ, রংপুর

কােীরহাট-5430
৬৭৯

১৩ জমাঃ আঃ রবহম েন্দকার মৃত আঃ োজলক েন্দকার মধুপুর, ডাকঘর:কােীরহাট-

5430, িদরগঞ্জ, রংপুর

কােীরহাট-5430

৬৮০

১৪ জমাঃ মনছুর আলী আচান উবিন মধুপুর, 5430, িদরগঞ্জ, 

রংপুর

ডাকঘর:আউবলয়াগঞ্জ-
৬৮১

১৫ জমাঃ জমাকাররম জহাজসন প্রামাবনক িবদউজ্জামান প্রামাবনক জগাপীনাথপুর, িদরগঞ্জ, 

রংপুর

ডাকঘর:জগাপীনাথপুর-

5430
৬৮৫

১৬ জমাঃ আফিার উবিন োহ আব্দুস সাত্তার কুতুিপুর, 

ডাকঘর:অরুজন্নিাহাট-

5430, িদরগঞ্জ, রংপুর

অরুজন্নিাহাট-5430

৬৮৯

১৭ জমাঃ সবহর উবিন সরকার সমিারু জেে রাধানগর, 

ডাকঘর:বদলালপুর-

5430, িদরগঞ্জ, রংপুর

বদলালপুর-5430

৬৯১

১৮ জমাঃ েবসম উবিন মন্ডল মৃত েয়নাল আজিদীন ওয়াড ড নং-০১, 

ডাকঘর:িদরগঞ্জ-5430, 

িদরগঞ্জ, িদরগঞ্জ 

জপৌরসভা, রংপুর

ডাকঘর:িদরগঞ্জ-5430

৬৯২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম সরকার জমাঃ জমাসজলম উবিন সরকার গ্রাম/রাস্তা:32884713

601, 

গ্রাম/রাস্তা:িাবেতনগর, 

জুমারিাড়ী, 

ডাকঘর:জুমারিাড়ী-৫৭৫০, 

সাঘাটা, গাইিান্ধা

জুমারিাড়ী-৫৭৫

৭০৫

২০ জমাঃ বিবিকুর রহমান জমাঃ আেরাফ উবিন জমৌয়াগাি (মাঝাপাড়া), 

ডাকঘর: বুড়ীর পুকুরহাট-

5430, উপজেলা: 

িদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর

বুড়ীর পুকুরহাট-5430

৭০৮

২১ আব্দুস সালাম মৃত কবরম উবিন োহাপুর িদরগঞ্জ ৭১৬

২২ জমাঃ সবফকুল ইসলাম কাল্ঠু জমাহাম্মদ 01 িদরগঞ্জ, রংপুর ডাকঘর:শ্যামপুর-5430
১১৭৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 2


