
ভবড়াভাযা উজজরায মুক্তিজমাদ্ধাজদয ভপান ক্তরস্ট 

ভৌযসবা:  

ক্রক্তভক ফীয মুক্তিজমাদ্ধায নাভ ভভাফাইর নম্বয ভন্তব্য 

০১ ভগারাভ ভভাস্তপা ০১৭৮৮-২৪৪৮৮৮  

০২ ভভা: আবু তাজেয ০১৭৫২-৮৯১৪২১  

০৩ আ: োন্নান ০১৭২০-১৩৯০০৮  

০৪ আনসায আরী ০১৭৫৩-২৪৮০৫২  

০৫ মৃত াভসুর েক (জক্তর) ০১৭৬০-৭৩৯৪১৭  

০৬ ভভা: আবু দাউদ ০১৭১৮-৬৫৪৬৭৯  

০৭ মৃত াভসুর আরভ ক্তফ: ০১৭৩৬-৫৪২৩১৪  

০৮ ইয়াকুফ আরী ০১৭০৮-৯৩৬৮১৬  

০৯ ভভাৰ জহুরুর আরভ ক্তফজরী ০১৭৪৫-২৬২১২১  

১০ সুজা উক্তিন ০১৭১১-৯৪১২৪৬  

১১ মৃত ভক্তেদুর ইসরাভ ০১৭২৬-৮৮১১০১  

১২ ইয়াকুফ আরী ০১৭১৫-২৬৭১১৫  

১৩ ভভা: জাক্তকয ভোজসন ০১৭১৪-৭৩০৭০১  

১৪ ভভা: তক্তভজ উক্তিন ০১৭১২-৬২১০৬৬  

১৫ যাজসদ আজগয ০১৭১২-০১০১৩১  

১৬ আ: োননান ০১৬২৪-৭৮১৭০৯  

১৭ সাজাোন আরী (ভসজরভ) ০১৯২০-২৭৪৫১১  

১৮ পজলুয যক্তেভ ০১৭১৬-৪৬১৩৫২  

১৯ নুরুর ইসরাভ ০১৭১৬-০৭৬০৮০  

২০ মৃত ভগারাভ সজযায়ায ০১৭১২-৫০৩৭৬৭  

২১ ভভা: আ: সাভাদ ০১৭৮৬-৪১৭৮৩৪  

২২ আ: ভক্তজদ ০১৭৫৭-৭৭৫২৫২  

২৩ অধ্যা: ক্তেদুর ইসরাভ ০১৭১১-৫৩৫৩০৪  

২৪  মৃত আবুর কাজভ ০১৭১৬-২৮৬২৬২  

২৫ আ.প.ভ নাক্তজবুভিৌরা খান ০১৯৯-২৫৯৯০৭  

২৬ শ্রী গজে চন্দ্র কুন্ডু ০১৭১৬-১৪০২০০  

২৭  যক্তফউর আউয়ার ক্তভন্টু ০১৭২৩-৩১০২৬৭  

২৮ ভভাোঃ আব্দুল্লা আর পারুক ০১৮১৯-২৭৯০৭৮  

২৯ ভভা: ইয়াক্তছন আরী ০১৭১৮-৮৭৯১৯৯  

৩০ ড: আব্দল্লা আর ক্তসক্তিক ০১৯৭০-৬০৮০২০  

৩১ ভভা:ওয়াক্তর উল্লাে খান ০১৭৩৪-৫০৯৪৭৭  

৩২ মৃত ভভাখজরচূয যেভান ০১৭২৩-৬৪৩১৮৭  

৩৩ মৃত মুক্তজবুর েক ভাাংগন -  
 

ক্রক্তভক ফীয মুক্তিজমাদ্ধায নাভ ভভাফাইর নম্বয ভন্তব্য 

৩৪ ক্তেদুর আরভ নান্টু ০১৭৬১-৮৬৮৯৪০  

৩৫ ভভা: আবু ফক্কয ভপলু ক্তফোঃ ০১৭১৬-২৫৫৩১৯  

৩৬ ভনজুয যেভান ০১৭১১-১৮২৫২৩  

৩৭ ইসযাইর ভোজসন ০১৭২১-২৪০২৮৪  

৩৮ কক্তউল্লাে খান ০১৮৩৫-১১৯৮৯৭  

৩৯ মৃত ভভাস্তপা ০১৭৬১-৪৫৯০৫৬  

৪০ ভভা: আবুর োজসভ ০১৭১১-১০৯৪০৮  

৪১ ডা: ভভা ক্তয়ায আরী ০১৭১২-৭৩৫৯৬৩  

৪২ ভভা: আসগয আরী আসকয ০১৭২৬-২৪০০৬৪  

৪৩ মৃত োরুনুয যক্তদ ভেঙযা ০১৭০৫-০৯৮৮৯০  

৪৪ মৃত ভয আরী োওরাদায ০১৭১৫-৬৮৫৭২৩  

৪৫ ভভা: আজনায়ায ভোসন ফাফলু ০১৭১২-০৬৩১৮৭  

৪৬ মৃত ইভদাদুর েক খান ০১৭৯১-০৫৯৫৬১  



 

ফাক্তেয চয নাভ:  

ক্রক্তভক ফীয মুক্তিজমাদ্ধায নাভ ভভাফাইর নম্বয ভন্তব্য 

০১ ভভাোঃ আ: যাজ্জাক ০১৭১৯-৬৫৮৮৪৫  

০২ ভসজকন্দায আরী ০১৭৩১-৮৪০৫০৭  

০৩ আবুর কাজভ ০১৭১৮-৫৫২৭৩১  

০৪ আযাফুর আরভ ফাচ্চু ০১৭১১-৩০৮৮১৫  

০৫ মৃত ভগারজায ভোজসন ০১৯২০-৭০৬৬৩৩  

০৬ মৃত ভযজাউর কক্তযভ ০১৭১১-৯৭৪৮১৭  

০৭ পজলুয যেভান ০১৭১৬-২৫৫৩১৫  

০৮ আবুফক্কয ক্তসক্তিক ০১৭১৫-০০২৩৮৪  

০৯ ভভা: ছানা উল্লাে ০১৭৩০-১০০৫২১  

১০ ভভায়াজ্্ভ ভোজসন ০১৭১৬-২৭৯০৪৬  

১১ ভভা: আবুয কারাভ ০১৭৩০-৯৪৬৩৩১  

১২ ভভা: একযামুর েক তাজু ০১৭২৬-৯৭৭৫৪৫  

১৩ আক্তজজুর েক ০১৭৩১-০০০৩৯৪  

১৪ ভেদাজয়তুর ইসরাভ ০১৭২৯-৬০০৯২৯  

১৫ মৃত নুরুর েক ভাক্তরথা ০১৭৭৭-২৬৮৫৩৪  

১৬ ভভা: ক্তসযাজুর ইসরাভ ০১৭২৬-০৫৮৫৬৫  

১৭ ভভা: োরুনুয যক্তদ ০১৭১০-৮৩৩৮২৫  

১৮ ভভা: আ: ভক্তজদ ০১৭৫৯-৮০৭৪৮৩  

১৯ মৃত রুহুর কুদ্দুস ফকুর ০১৭১৫৪১৮২৫০  

২০ ভভা: ভক্তনরুজ্জাভান ভজয়ন ০১৭৪৭-৯৮০৪৭১  

২১ আজভর েক খান ০১৭৪৫-৪১৩৫১০  

২২ োয়দায আরী ০১৯২৪-৬৭২৩৯২  

২৩ াভসুর আরভ ০১৭১৩-০৬৩৪৩৫  

২৪ মৃত আোদ আরী ০১৭১০-৭৪৭১৩২  

২৫ এভ এ আক্তজজ খানভ ০১৭১৩-০৬২০৫২  

২৬ মৃত ভগারাভ ভজাো ০১৭১৫-১৭৩৪৯১  

২৭ েীদ োক্তনপ আরী ০১৭০৩-৩৯১৬৭০  

২৮ ভভা: োরুন অয যক্তদ ০১৭২৬-৫০৩৪৩৪  

২৯ এরােী ফক্স ০১৭২৭-৪৪৪৫১৩  

৩০ আ: ভক্তজদ ০১৭২৩-১০৮৭৬৭  

৩১ রুহুর আক্তভন ফাবুর ০১৭১১-৩৩৮৫৭২  

 

চাঁদগ্রাভ  

১ ভভা: নুরুর ইসরাভ  ০১৭১৯-৯৬৯১৫৭ ভন্তব্য 

২ মৃত নফীয উক্তিন ০১৭৪৫-৮০৭০৮০  

৩ আ: যাজ্জাক ০১৭১২-৬৩০৯৯২  

৪ ভভা: নুরুজ্জাভান ফাদা ০১৭১৫-০৭০১২৬  

৫ জজয়ন উক্তিন ক্তফরাকা ০১৭২৩-৯৫৪১৮১  

৬ ভক্তেউক্তিন খুক্তদ ০১৭২৮-০০২৯২৮  

৭ ইউনুস আরী ০১৭১২-৮৬৪৬০৪  

৮ মৃত এজকএভ জহুরুর েক ০১৭৪১-০০৮৮৪০  

৯ ভওরা ফক্স ০১৭২৮-০০৯১৬৪  

১০ মৃত আক্তভয ভোজসন ০১৯২১-৮৯৮৭৬০  

১১ ভভা: আব্দুর খাজরক ০১৭৪৩-৬১২৪৮৮  

১২ ক্তয়ায আরী   

১৩ আবুর কাজভ ০১৫৫৬-৩২০৬৬০  

১৪ নফীয উক্তিন ০১৭৬৫-৬৭৫৩৫৩  

১৫ রার ভভাোম্মদ ০১৭৬৫-৩১৭২০৬  



১৬ মৃত উসভান আরী ০১৯৬৫-৫৩৩২৩২  

১৭ ভভা: নজরুর ইসরাভ ০১৭৫৮-৫৮৬৪৮৫  

১৮ মৃত আ: সাত্তায ০১৯৪৬-১৬৮৩১২  

১৯ ভভা: আজগয আরী ০১৭১১-২৬০৯৭২  

২০ এ এইচ এভ নুরুক্তিন ০১৭১৩-০৬৩৪৩৫  

২১ এইচ এভ নুরুজ্জাভান ফাবু ০১৮১৮-৪৫৫৪২৫  

২২ মৃত আকযাভ ভোজসন ০১৭৭৯-০২৬৮৬৯  

২৩ মৃত জাভাত আরী ০১৭৩৭-১৫৮৫৩৯  
 

ভভাকাক্তযভপুয:  

০১ াভজসয যআরী ০১৭৮৯-৭৪৭০০৬ ভন্তব্য 

০২ মৃত ইউনুস আরী ০১৭৮৯-৯৭৪০৭৪  

০৩ ভভা: আবুর কারাভ ০১৭৬৩-৮৭০৭৭০  

০৪ আিায ভোজসন ০১৭৬০-৪৬২৭১১  

০৫ আভজাদ ভোজসন ০১৭২৪-৫৩১৬৬১  

০৬ জাভার উক্তিন ০১৭১৬-২১৯১১৪  

০৭ মৃত আ: গক্তে ০১৭৫২-০৭৫১৩৬  

০৮ কুতুফ উক্তিন ০১৭২০-৩৫২৫৫৭  

০৯ েীদ লুৎপয যেভান ০১৭৪২-৪২৯৫১২  

১০ মৃত চাদ আরী ০১৭৩০-১৮৪০২২  

১১ ভভা: নুরুর আরভ তাসজকয ০১৭১৫-৩০৮৯৮৬  

১২ পজলুয যেভান ০১৭২২-২০৩০৯১  

১৩ ভক্তউয যেভান ০১৮২০-২২৩৮৮০  

১৪ মৃত ভভাকাজিস ভোজসন ০১৭৬৭-৬১১৫২৩  

১৫ ভভা: আপছায আরী ০১৭৮১-১২৬৪৬২  

১৬ মৃত মুক্তজজর ০১৬৪৪-০৭৭৩৮২  

১৭ ভভা: ভক্তজবুর েক ০১৭৪০-৯৫০০৩৪  

১৮ োসানুর েক ইনু ০১৭১১-৮১৯৫২৬  

১৯ ক্তসযাজুর ইসরাভ ০১৭১৮-৮৯৭৮২৯  

২০ মৃত ক্তপজযাজ সিদায ০১৭৭৯-৪৬১০০১  

২১ ভভা: আসাদুর েক রার ০১৭২০-৪৫৮৯৮৮  

২২ মৃত আ: সারাভ ০১৭৬৬-০৫০৪৮৮  
 

ফাোদুযপুয 

০১ মৃত এরােী ফক্স সাফান ০১৭৪০-০০৬৯০৫ ভন্তব্য 

০২ ভভা: নফীয উক্তিন ০১৭৬৫-৪৩৩৭৬০  

০৩ নুরুর আরভ ০১৭৩২-৪৭১১১০  

০৪ মৃত ভতাফাযক ভোজসন ০১৭৪১-২৪৯৬৫০  

০৫ মৃত ভক্তজয উক্তিন ০১৭৩২-৫৯৮৬২৪  

০৬ মৃত তক্তপজ উিন ০১৭৮২-৩২০৫৬৬  

০৭ ভভা: ভক্তে উক্তিন ০১৭৯৮-৭৫১৩৭৯  

০৮ খাইরুর (ফাসায) ০১৭১৩-৯১৬১৪৯  

০৯ মৃত আক্তজজুয যেভান ০১৭২১-৩২৭১২৫  

১০ মৃত আ: জক্তরর ০১৭০০-৯১৩০২৬  

১১ নুয ভভাোম্মদ কাভার ০১৭১৪-৪৪৬৫৬৫  

১২ মৃত আোঃ োক্তরভ ০১৭১৫-৮৫৬২২৬  

১৩ ভভা: আরা উক্তিন ০১৭৪০-৯৮১৬৬৬  

১৪ ভভা: নুরুর আরভ ০১৭৪৫-৩১৩৭৬৩  

১৫ মৃত ভভাজাজম্মর েক ০১৭৫৪-৬৭৯৯৮৭  

১৬ েীদ খন্দ: ােজাোন আরী ০১৭১৮-৬৫৮৬৩৬  

১৭ ভভা: ভসজকন্দায আরী ০১৭০১-৩৫৭৩৮৫  

১৮ আ: খাজরক ০১৭৪৭-০৬২১৯৭  



১৯ আিায ভোজসন   

২০ ভনজুয আরভ ভন্টু ০১৭৫১-৩৬৫৮৬৮  

২১ মৃত ভসজরভ উক্তিন ০১৭৬০-৬০৮৪১৪  

২২ ভভা: ভোজসন ইউনুস টিপু ০১৭৬০-৪১০৯৫৫  

২৩ ডা: ভনসুয যেভান ০১৭১৮-০৮১৬৭০  

২৪ মৃত এসজকন্দায আরী ০১৭৩৬-৩৯৬৭৮৩৯  

২৫ ভভা: আভান উল্লাে ০১৭১১-৩১৬৮১৮  

২৬ সাজদায যেভান ০১৭৬৮-১৩৮২৫২  

 

জুক্তনয়াদে ইউক্তনয়ন 

০১ মৃত আজগয আরী ০১৭৬১-৪২৫৪৭৩ ভন্তব্য 

০২ ভসজরভ উক্তিন কক্তফযাজ ০১৭৮০-১৯০৩৫৪  

০৩ মৃত ছানা উল্লাে মৃধাা্ ০১৭৪৮-৩৬৬২৬০  

০৪ ভভা: েজযত আরী গাজী ০১৭৪৫-৭১৯৮৭৯  

০৫ ক্তভনায ভোজসন ০১৭৬০-২১০১৬১  

০৬ মৃত োজয়ত আরী ১৭৯০-৬৪৬৮৭২  

০৭ ভভা: ভতাপাজজ্জর ০১৭৮৭-০১৭৬২৫  

০৮ োক্তপজুয যেভান ০১৭২৩-৪৫৯১৯০  

০৯ আ: সাভাদ ০১৮৫৮-২০৩০৮২  

১০ মৃত ভভাস্তপা কাভার ০১৭৩২-১২৫৪৭৮  

১১ মৃত ভক্তজফয যেভান ০১৭৩৬-৫৪৩৫৫৫  

১২ মৃত ভক্তনয উক্তিন ০১৭৮০-১৩৫৮৬২  

১৩ ভভা: আ: োক্তকভ ০১৭১২-২৮৮৯১৫  

১৪ ভভা: ক্তফাযত আরী ০১৭১৪-৬৬১৯৪৭  

১৫ মৃত জয়নার আজফক্তদন ০১৭৭৭-৪২১৪৯৮  

১৬ মৃত খন্দ: ভেদাজয়তুর ইসরাভ ০১৭৭৪-৫২১৪৯৫  

১৭ ভভা: ফজলুয যেভান ০১৭১৯-৫৪৯৭৬০  
 

ধযভপুয ইউক্তনয়ন 

০১ ভভাোঃ ক্তেদুর ইসরাভ 010760-478106 ভন্তব্য 

০২ ভক্তেয উক্তিন 01796-230841  

03 মৃত ইয়ায উক্তিন 01719-839093  

04 মৃত আনায আরী 01863-951906  

05 ভোক্তন আরী 01742-649394  

06 ভগারাভ সজযায়ায 01719-164777  

07 আক্তভরুর ইসরাভ 01752-858924  

08 মৃত সাোজ উক্তিন 01713-907462  

09 ভভাোঃ আপতাফ উক্তিন 01749-635428  

10 মৃত আোঃ যেভান 01748-236162  

11 মৃত ক্তভযাজ আরী 01724-828247  

12 মৃত ভদজরায়ায ভোজসন 01713-926486  

13 ভভাকাব্বয ভোজসন 01733-736631  

14 মৃত ইউনুস আরী 01915-176246  

15 ভভাোঃ নফীয উক্তিন 01718-336172  

16 েীদ ক্তগয়াস উক্তিন 01788-514998  

17 ভভাোঃ আোঃ সাভাদ 01726-274662  

18 শ্রী যতন কুভায 01724-345478  

19 ভভাোঃ যজপজ উক্তিন 01704-658349  

20 মৃত আোঃ যেভান খন্দকায 01928-020326  

21 েীদ ভসােযাপ 01774-249322  

22 ভভাোঃ আোঃ কাজদয 01777-904885  



23 মৃত আোঃ োক্তরভ 01745-719879  

24 মৃত খন্দোঃ  ভজনায়ায ভোজসন 01721-752321  

25 মৃত আক্তভরুর ইসরাভ 01721-327604  

26 মৃত ইজাভ উক্তিন 01712-559118  

27 মৃত যফজজর ভোজসন 01937-238581  

 

 

 

 

 

 


